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Vybrané akce ve Veltrusích
DUBEN 2016
pá 15. 4.  16.00 Zámek: Zámecká hodinka
pá	 15.	4.	20.00	 Koncert	na	Závisti:	Jiří	Schmitzer
so 16. 4. 9.00 Ukliďme	Česko	a	Veltrusy
so 16. – ne 17. 4.  Kanoisti: Český pohár ve slalomu  
   na divoké vodě
po 18. 4. 19.00 RC Havránek: Beseda Dětské zlozvyky  
   a návyky (klubovna)
st 20. 4. 18.30 Tutti cantate ve veltruském kostele
čt 21. 4. 13.00 MŠ: Zápis do mateřské školy
čt 21. 4. 15.00 ZŠ: Jarní setkání na hřišti
čt	 21.	4.	15.00	 Parčík	u	ZŠ:	Představení	studie
so 30. 4. 10.00 ASPV: Běh veltruským parkem
so 30. 4.  Hasiči: Odlet čarodějnic (ul. M. Rybalka)

KVĚTEN 2016
ne 1. 5.  15.00 Zámek: Co je na našem starém zámku  
   nového
po 2. 5. 19.00 RC Havránek: Beseda Jak zvládnout  
   mateřskou a rodičovskou dovolenou
čt	 5.	5.		18.00	 Výstava	Karla	Kušky:	Přesuny	(síň)
ne 8. 5. 8.00 ASPV: atletický víceboj (hřiště ZŠ)
st	 11.	5.	18.00	 Zasedání	zastupitelstva	(Has.	dům)
čt	 12.	5.	20.15	 Filmový	večer:	Samba	(klubovna)
pá 13. 5. 17.00 Zámek: Vernisáž fotek P. Červenky  
   (infocentrum)
pá	 13.	5.	20.00	 Koncert	v	klubovně:	Jan	Řepka
so 14. 5. 13.00 ASPV: Medvědí stezkou
čt 19. 5. 19.00 RC Havránek: Beseda Očkování u dětí
so	21.	–	ne	22.	5.	Parčík	u	ZŠ:	1.	společná	brigáda
so 21. – ne 22. 5. Zahradnictví Jelínek: Bylinkový víkend
so	 28.	5.	 8.00	 Veltruský	triangl	(basket,	nohejbal,		
	 	 	 volejbal)	–	sokolovna	Veltrusy	
so 28. 5. 9.00 ASPV: předtáborový víkend

ČERVEN 2016
čt	 2.	6.	17.00	 Vernisáž	výstavy	obrazů	Karolíny	 
	 	 	 Borecké	(výstavní	síň	MěÚ)
pá 3. 6. 17.00 AFK: Utkání Stará garda Veltrusy –  
   Kozlovna Ládi Vízka
so 4. 6. 8.30 MŠ: Dětský den
po 6. 6. 19.00 RC Havránek: Beseda Vstup do školky  
   a školy (klubovna)
so	11.	–	ne	12.	6.	Parčík	u	ZŠ:	2.	společná	brigáda	
so 11. 6. 9.00 Fotbalový turnaj o pohár Starosty  
   města veltrusy (hřiště AFK Veltrusy)
so 11. 6. 14.00 Odpoledne pro děti  
   s Markétou Hrdinovou (Důlék)
so 11. 6. 15.00 Zámek: prohlídka kuchyňské zahrady
st	 15.	6.	18.00	 Zasedání	zastupitelstva
so	 18.	6.	 8.00	 Family	Cup	Veltrusy	2016	–	tenisový		
	 	 	 turnaj	dvojic	(tenis.	kurty	Veltrusy)	
so 18. 6. 10.00 ZŠ: Bezva den
so 25. – ne 26. 6. Zámek: Slavnost růží

ÚŘEDNÍ HODINY MĚÚ VELTRUSY:
MATRIKA, STAVEBNÍ ÚŘAD, EVIDENCE OBYVATEL
PO a ST    8.00–12.00   13.00–17.30
PODATELNA, POKLADNA, CZECHPOINT,  
OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN (PŘÍZEMÍ BuDOVY)
PO a ST  8.00–12.00   13.00–17.30
ÚT a ČT  8.00–12.00   13.00–15.00  
PÁ  8.00–12.00

MĚÚ OBECNÉ DOTAZY:  +420 317 070 291

INFORMACE: INFORMACE@VELTRUSY.CZ
ELEKTRONICKÁ PODATELNA: PODATELNA@VELTRUSY.CZ

    +420 777 919 156 
    +420 777 919 157

MĚSTSKÁ POLICIE:

       +420 728 233 228
       KOSEK@VELTRUSY.CZ
TECHNICKÉ SLUŽBY:

VELTRUSY SPOUŠTĚJÍ NOVÝ WEB

V dubnu probíhá testova-
cí režim nových webových 
stránek města, které najdete 
na new.veltrusy.cz a které bu-
dou následně přesměrová-
ny na stávající adresu www.
veltrusy.cz. Připomínky piš-
te na info@veltrusy.cz nebo 
na listy@veltrusy.cz.

ADRESÁŘ FIREM 
Pro lepší informovanost lidí 
bude na webu neustále ak-
tualizován adresář místních 
firem (obchody, stravová-
ní, ubytování, řemeslníci). 
Máte-li zájem, aby se vaše 
firma v katalogu objevila, 
pošlete svůj požadavek na  
barbora.belkova@veltrusy.cz.

POJĎME SPOLEČNĚ UKLIDIT VELTRUSY

I letos se Veltrusy připojí 
k celostátní úklidové akci. 
Sraz dobrovolníků je v so-
botu 16.	 dubna	 v	 9	 hodin	
na parkovišti u městského 

úřadu. Předem děkujeme 
všem ochotným občanům, 
kterým záleží na místě, kde 
žijí. Více viz www.veltrusy.cz 
a uklidmecesko.cz

VELTRUŠTÍ STRÁŽNÍCI DOSTALI  
DEFIBRILÁTOR
Hejtman Středočeského kra-
je Miloš Petera a ředitel stře-
dočeské záchranné služby 
Martin Houdek předali poli-
cistům, strážníkům a dobro-
volným hasičům ve středních 
Čechách celkem dvacet auto-

matických externích defib-
rilátorů (AED). Jeden z nich 
získala i Městská policie 
ve Veltrusích. Defibrilátory 
jsou bezpečným způsobem 
léčby náhlé zástavy oběhu 
srdce v terénu.

JARNÍ A LETNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO MÍSTA 

Sběrné místo je od dubna 
do října otevřeno opět pravi-
delně v následující dny:

úterý:  15.00 – 18.00
čtvrtek: 15.00 – 18.00 
sobota:		08.00 – 12.00

NEW.VELTRUSY.CZ

ZMĚNA!!!
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Zahradnictví Jelínek zve na

BYLINKOVÝ VÍKEND
21. a 22. května 2016

 § Více než 60 druhů bylinek
 § Poradenství

PARČÍK U ZŠ 

JE ROZHODNUTO,  
JAK BUDE VYPADAT
Ve čtvrtek 21.	 dubna bude 
veřejnosti představena ar-
chitektonická studie budoucí 
podoby parčíku. Přijďte se 
v době konání Jarního setká-
ní v ZŠ (15–18	hod) podívat, 
co jste si naplánovali.

TERMÍNY PRVNÍCH BRIGÁD  
JSOU NA SVĚTĚ
Nastává čas pustit se do prá-
ce. Podrobný plán prvních 
brigád je sice ještě v příprav-
né fázi, ale termíny jsou už 
dané. Jedná se o víkendy:

Prosíme všechny pracovité 
lidi z Veltrus (a možná i oko-
lí), kteří mají chuť společně 
přetvořit parčík v lepší místo 
a mají tyto víkendy ve svých 
kalendářích ještě volno, aby 
si je zarezervovali pro první 
brigády. Práce bude dost pro 
všechny věkové kategorie. 
Velmi pomůžou i napečené 
buchty pro brigádníky. Všem 
pomocníkům patří předem 
velké díky. 

Barbora Bělková

VELTRUSKÁ KNIHOVNA ROZŠÍŘILA  
OTEVÍRACÍ DOBU
Od 21. března 2016 je mož-
né navštívit Místní knihov-
nu i v pondělí	 od	 14.00	
do	17.00 hodin s knihovnicí 

Helenou Richterovou. Páteč-
ní otevírací doba s knihov-
nicí Jitkou Lískovou zůstává 
stejná.

VÝZVA ZE ZÁMKU

Vážení spoluobčané, pro 
potřeby Edukačního centra 

a případné doplnění nové ex-
pozice hledáme  

FOTOGRAFIE VELTRuSKÉHO ZÁMKu A PARKu
případně i jiné dokumenty, 
které se jich týkají. Přednost-
ně uvítáme fotografie z ob-
dobí protektorátu a konce 
války, ale samozřejmě i starší 
či novější, které dokumen-
tují, jak se areál proměňo-
val. Fotografie či dokumenty 
můžete poslat nebo zanést 
osobně do infocentra v bráně 
parku (Fr. Šafaříka 22, po na-
skenování samozřejmě v po-
řádku vrátíme) anebo posí-
lat naskenované na adresu  

kaderabkova.katerina@npu.cz. 
Prosíme, opatřete fotogra-
fie těmito informacemi: kdy 
byla fotografie pořízena, kdo 
a co je na nich zachyceno, 
kontakt na Vás.

Předem za vaši pomoc 
velice děkujeme. Zajímavé 
dokumenty poté s vaším sou-
hlasem rádi zveřejníme, pří-
padně využijeme při vzdělá-
vacích programech.

Katka K. Vitochová

ASPV VELTRUSY

BĚH VELTRUSKÝM PARKEM
18. ročník běžeckého závo-
du proběhne poslední dub-
novou sobotu, 30. 4. 2016. 
Připraveny jsou pro vás opět 
tratě od 50 m pro nejmen-
ší děti, které běží s rodiči, 
až po 10 km pro vytrvalce. 
Prostor startu a cíle se vrací 
do areálu letního kina. Závod 
je součástí „KOBRAS BĚŽEC-
KÉHO POHÁRU“. Délky tratí 
pro jednotlivé věkové kate-
gorie naleznete v propozi-
cích na www.aspv.veltrusy.

cz, kde lze rovněž využít on-
line přihlašování pro nižší 
startovné.

ATLETICKÝ VÍCEBOJ
V neděli 8.	května	od	8.30 
proběhne na školním hřišti 
regionální kolo závodů v leh-
ké atletice. Závodníci od těch 
nejmladších, školkových dětí 
až po dospělé změří své síly 
v atletickém víceboji, který 
zahrnuje disciplíny sprint, 
skok daleký, hod a „dlouhý“ 
běh.

MEDVĚDÍ STEZKOU
V sobotu 14.	 května	
od	13.00 u pavilonu „Obrán-
ců vlasti a přátel venkova 
a zahrad“ za letním kinem 
startuje závod Medvědí 
stezkou – outdoorový závod 
dvoučlenných hlídek po vy-
fáborované trati, na které je 
připraveno 8 – 10 stanovišť 
s různými úkoly (např. hod 

na cíl, zdolávání lanových 
překážek, vázání uzlů, topo-
grafické značky, součinnost 
dvojic, odhad, poznávání 
rostlin a zvířat, určování vzá-
jemných vztahů řek, měst, 
hor, atd.). Předškolní děti 
běží ve dvojici s rodičem.

Více informací k chysta-
ným akcím na aspv.veltrusy.cz.

Martina Voláková

RC HAVRÁNEK

PODPORA RODIN  
V RC HAVRÁNEK 2016
Rodinné centrum Havránek 
opět získalo dotaci z MPSV 
pro projekt Podpora rodin 
v RC Havránek 2016. Máte 
proto možnost využít indivi-
duální konzultace s psycho-
ložkami, se kterými rodinné 
centrum spolupracuje. 

Součástí projektu je i několik 
besed na rozmanitá témata, 
zveme vás na první z nich. 

BESEDA DĚTSKÉ ZLOZVY-
KY A NÁVYKY se bude konat 
v pondělí 18.	 4.	 od	 19.00	
v	klubovně	ASPV	Veltrusy. 
Besedu povede Pavla Maje-
rová.
Další besedy: 
OčKOVÁNÍ u DĚTÍ –  
čtvrtek	19.	5.	od	19.00  
VSTuP DO šKOLKY A šKOLY – 
pondělí	6.	6.	od	19.00, 
vždy v klubovně sokolovny 
Veltrusy. 

Soňa Dekastello

21. – 22. KVĚTNA
11. – 12. čERVNA

POZVÁNKY

KONCERT NA ZÁVISTI: JIŘÍ SCHMITZER – 15. DUBEN 20.00 
Z důvodu nemoci Vladimíra Mišíka vystoupí v pátek na Zá-
visti Jiří Schmitzer a po něm Baťa a Kalábůf něžný beat  
„unplugged“. Program bude i přes změnu velmi zajímavý. 
Vstupné a čas zůstávají stejné. Případné vrácení vstupného 
bude možné na podatelně MěÚ Veltrusy v úředních hodinách. 
Děkujeme za pochopení.

INZERCE

HAVRÁNEK

rodinné
 

centrum

PhDr. Pavla Majerová 
www.psycholog-majerova.cz

Mgr. Petra Pírková Brunerová
www.psychologiekralupy.cz

Společnost W-PLAST.cz přijme do pracovního poměru 
nové zaměstnance na pozici:

PLASTIKÁŘ – DĚLNÍK DO VýROBY PLASTOVýCH OKEN
Bližší informace na telefonním čísle 566 697 161  
nebo zasílejte životopisy na zednickova@pks.cz

 § Bylinkové nápoje
 § Dětský program

ZMĚNA PROGRAMU!!!


