
Slovo úvodem
Uznávaný klimatolog, esejis-
ta a televizní hvězda Václav 
Cílek v jedné ze svých knížek 
charakterizoval středočes-
kou krajinu jako popelku se 
„smetištním charakterem“, 
jako místo trpící komuni-
kací (včetně silnic a dálnic, 
plynovodů, horkovodů, skla-
dů…). Vidí ji jako „spíše lid-
skou než heroickou krajinu“ 
a přirovnává ji k opuštěné 
zahradě zarůstající křovím. 
„Jako by její obyvatelé ří-
kali: Tady sice bydlím, ale 
na dovolenou pojedu někam 
jinam,“ píše Cílek. Je pro ni 
typická prostřednost, vůle 
ke kompromisům až určitá 
zbabělost – třeba ve vztahu 
k investorům, tlumočil nej-
běžnější pravdy, které bijí 
do očí všechny návštěvníky 
uvyklé přírodním a turistic-
kým krásám Česka prezen-
tovaným v atraktivním hávu 
lesklých brožur.

Když budete ale pozorně 
sledovat veltruský cvrkot 
anebo si o něm třeba pře-

čtete ve Veltruských listech, 
budete muset uznat, že za-
rostlá „veltruská zahrada“ 
se začíná měnit a kultivovat, 
mimochodem, všiml si toho 
i publicista Patrick Zan-
dl (dále v Listech). Lidé se 
scházejí, a nejen na pivu, ale 
i na hřištích, veřejných mís-
tech a v klubovnách, nejsou 
líní dorazit na brigády, účast-
ní se zasedání zastupitelstva 
a někteří pečlivě hlídají, aby 
na jejich „zahradě“ nevzniklo 
další „smetiště“, ať už v podo-
bě nevzhledné stavby, haldy 
či odkladiště kalů… A přitom 
jich zas není tolik a nejsou 
tak militantní a nesmiřitel-
ní. Tak se nebojte, poetické 
duše: vždycky nám tu někde 
zůstanou oprýskané komíny 
nebo křoviny s tajemstvím. 
Patří ke geniu loci středních 
Čech stejně jako stoly plné 
drobků z baget a odřené fasá-
dy domků patří k francouz-
ským městům.

Katka K. Vitochová
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LETNÍ akce ve Veltrusích
ČERVEN 2016
čt	 2.	6.	17.00	 Vernisáž	výstavy	obrazů	Karolíny		
	 	 	 Borecké	(výstavní	síň	MěÚ)
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)
st	 15.	6.	18.00	 Zasedání	zastupitelstva
čt	 16.	6.	20.15	 Filmový	večer:	Amy
so	 18.	6.	 8.00	 Family	Cup	Veltrusy	2016		
	 	 	 –	tenisový	turnaj	dvojic	(kurty)	
so 18. 6. 10.00 ZŠ: Bezva den
so 25. – ne 26. 6. Zámek: Slavnost růží 

ČERVENEC 2016
so 30. 7.  Miřejovický půlmaraton
st	 27.	7.	18.00	 Zasedání	zastupitelstva

SRPEN 2016
pá 12. 8. 17.00 AFK: Utkání Stará garda Veltrusy –  
   Kozlovna Ládi Vízka
so 13. 8.  Zámek: Dožínky hraběte Chotka
so 13. 8.  AFK: Turnaj starých gard
so, ne 13.–14. 8.  Kanoisti: Česko-německý závod  
   ve slalomu
so, ne 27.–28. 8.  Kanoisti: Memoriál J. Froňka st.  
   (veřejný závod ve slalomu)
st	 31.	8.	18.00	 Zasedání	zastupitelstva

ZÁŘÍ 2016
út	 6.	9.	18.00	 Beseda	o	páchníku	hnědém		
   (klubovna sokolovny)  
so	 10.	9.	14.00	 Happening	na	starém	mostě
so 17. 9.  Zámek: Válka bramborová
čt	 22.	9.	20.15	 Filmový	večer:	Berani

ŘÍJEN 2016
1. 10.  9.30 ASPV: Petanque Cup
20.	10.	 	20.15	 Filmový	večer:	Láska

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 18, číslo 2/2016, ČERVEN 2016, cena 15 Kč

Veltruské
listy

foto: Jakub Andrle
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Slovo starosty
Poděkování
Na tomto místě bych velice 
rád poděkoval všem dob-
rovolníkům, kteří se i přes 
nepříznivé počasí zúčastni-
li v sobotu 16. dubna 2016 
jarní brigády v rámci akce 
„Ukliďme	 Česko	 (a	 Vel-
trusy)“. Více než 40 ochot-
ných spoluobčanů nasbíralo 
v různých lokalitách našeho 
katastru cca 350 pytlů roz-
manitého odpadu o celkové 
váze cca 3,5 tuny. Dále byla 
vypleta řada záhonů v cent-
ru obce a provedena výsadba 
keřů v ulici Maršála Rybalka. 
Poděkování patří také fir-
mám Promex-Luksík za ma-
teriální pomoc, Řeznictví Ko-
hout a synové za vstřícnost, 

zkrátka všem, kterým není 
vzhled naší obce lhostejný.

Velké uznání bych chtěl 
rovněž vyslovit všem, kteří 
se aktivně zapojili do pro-
jektu revitalizace	 parčíku	
mezi	 ZŠ	 a	 MŠ, především 
pak Soně Dekastello, hlav-
ní manažerce projektu z RC 
Havránek. Velice si vážím 
energie, obětovaného času 
i finanční podpory v rámci 
výzvy „Adoptujte si kus par-
číku“, ve které se především 
na stromy nashromáždilo 
od dárců, občanů Veltrus, 
přes 60 tisíc korun. Tato lo-
kalita má reálný potenciál 
stát se zajímavým, vkusně 
upraveným veřejným pro-
stranstvím, které bude po-
zitivně působit nejen na děti 

Otázky pro starostu
V této nové rubrice bude starosta obce zodpovídat dotazy, které opakovaně 
dostává od občanů nebo zajímají čtenáře Veltruských listů. Snahou je napo-
moci lepší informovanosti veřejnosti. 
1.  Co je nového v kauze „stra-
chovských hald“?
Od listopadu 2015 platí tzv. 
předběžné opatření vydané 
Krajským soudem v Praze, 
ke kterému byla podána ža-
loba proti „opravě zřejmých 
nesprávností“ ve věci dopl-
nění pozemku pod „druhou 
haldou“ (ten byl v květnu 
2015 po pěti letech od vy-
daného stavebního povolení 
z června 2010 doplněn sta-
vebním úřadem a potvrzen 
Krajským úřadem). Jinými 
slovy: na haldy se v sou-
časnosti nenaváží a čeká se 
na výrok soudu. V souvislos-
ti s problematikou „terén-
ních úprav“ probíhají také 
jednání se zástupci Minis-
terstva ŽP a Parlamentu ČR 

ohledně legislativních změn, 
aby se v budoucnu před-
cházelo těmto negativním 
„projektům“ v rámci celé ČR. 
Podle dostupných informací 
byly stavebníkovi (Tezzav, 
s. r. o.) vyměřeny nemalé 
sankce Českou inspekcí ŽP 
i Odborem ŽP MěÚ Kralupy 
(1 mil. Kč, resp. 250 tis. Kč). 
Firma nadále komunikuje se 
stavebním úřadem a zabý-
vá se záměrem rekultivace 
předmětných hald.

2.  Proč se tolik mluví o spa-
lovně odpadů AVE Kralupy, 
s. r. o. a jaký je postoj města 
k tomuto záměru?
Spalovna AVE Kralupy, s. r. o. 
předložila na MŽP svůj 
záměr o navýšení kapaci-

ty spalování odpadů o 50 
procent, což vnímám samo 
o sobě jako nežádoucí sku-
tečnost – všichni víme, že 
kralupský region je už tak 
velice zatížen průmyslovou 
výrobou a dopravou.
A jestliže se dále objeví sku-
tečnosti, které mohou vést 
ke scénáři spalování tzv. 
nadbilančních kalů z ostrav-
ských lagun v Kralupech, je 
třeba se mít velice na po-
zoru – postoj města je tedy 
i v tomto zamítavý a v sou-
časnosti připravujeme vyjá-
dření s JUDr. Tošnerem, se 
kterým Veltrusy spolupra-
cují v environmentálních 
otázkách. Podrobněji se 
o této kauze i petici dočtete 
na stranách 5–6. 

3.  Proč nemáme ve Veltru-
sích bankomat?
Již v loňském roce jsem se 
pokoušel zažádat Českou 
spořitelnu, a. s. o umístění 
bankomatu na budovu MěÚ. 
Odmítnutí bylo vysvětleno 
nízkým počtem obyvatel Vel-
trus. Po opakované žádosti 
v letošním roce město ob-
drželo nabídku na pronájem 
bankomatu za částku cca 32 
tis. Kč měsíčně (!) se závaz-
kem pěti let. Asi nemusím 
vysvětlovat důvody odmít-
nutí této nabídky, za rok by 
to obec přišlo téměř na 384 
tis. Kč a to bez nákladů 
na provoz a instalaci (ješ-
tě je třeba podotknout, že 
za každý výběr z jiné banky  
(pokr. str. 7)

všech věkových kategorií. 
A je skvělé, že se na podobě 
tohoto prostoru podílí dob-
rovolně řada z vás – ať už 
účastí na brigádách, finanč-
ním příspěvkem v rámci 
adopce nebo třeba přípra-
vou občerstvení pro brigád-
níky.
V mateřské	škole a blízkém 
okolí bude tedy v létě čilý 
stavební ruch – již v červnu 
se rozběhnou přípravné prá-
ce na zateplení	 celého	ob-
jektu včetně výměny oken, 
rekonstrukce otopné sousta-
vy a úpravy chodníků v are-
álu. Půjde o největší investici 
letošního roku – v rámci vý-
běrového řízení byla vybrá-

na firma METALL QUATRO, 
s. r. o. s cenou 4,387 mil. Kč 
bez DPH. V této souvislosti 
děkuji učitelskému sboru 
MŠ a rodičům za trpělivost 
a opatrnost během snížené-
ho pohodlí, které můžeme 
během prací očekávat.
Závěrem chci ještě poděko-
vat všem, kteří pečují ne-
jen o své pozemky, ale také 
o prostranství před svými 
domy – ať už jde o zálivku 
zeleně nebo likvidaci pleve-
le. 
Samozřejmě	 přeji	 všem	
čtenářům	klidné	léto,	hez-
ké	dovolené,	dětem	a	 stu-
dentům	krásné	prázdniny.

Filip Volák, starosta
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Střípky ze zasedání zastupitelstva 
16. 3. 2016
Zastupitelé	schválili:

 § ing. Jaroslava Morávka zástupcem 
pro valné hromady VKM

 § účetní uzávěrku mateřské školy 
za rok 2015 včetně převedení více 
než 64 tisíc Kč do rezervního fondu

 § účetní uzávěrku základní školy 
za rok 2015 včetně převedení téměř 
20 tisíc Kč do rezervního fondu

 § nájem za část pozemku č. 125/1 
o výměře 126 m2 po dobu tří let

 § pověření J. Mošny řízením MP a L. 
Jandovou jeho zastupováním

 § zveřejnění záměru prodeje pozem-
ků parcelních čísel 1097/22 (274 
m2), 1097/16 (1019 m2), 1097/20 
(1130 m2) a 433/177 (18 m2) spo-
lečnosti VKM

 § povinnost vedení města informovat 
zastupitelstvo o veřejných zakáz-
kách nad 80 tisíc Kč

 § plán činnosti finančního výboru 

Zazněly	tyto	informace:
 § zastupitelstvo má být důsledněji 

informováno o investicích města
 § záměr spalovny AVE Kralupy, které-

mu se věnoval i pořad ČT „Nedej se“
 § produkce PBR v Synthosu má být 

o 50 % navýšena
 § úprava parčíku mezi ZŠ a MŠ, záměr 

projektu, plánované aktivity
 § přehled městského mobiliáře odpa-

du včetně odpadového hospodářství 
na gobec.cz

 § hledají se historické podklady 
k Miřejovickému mostu, který je 
částečně v majetku Povodí a čás-
tečně v majetku města, zastupitelé 
předběžně souhlasili se záměrem 
prodat most za úplatu či ho převést 
na Povodí Vltavy, s. p.

13. 4. 2016
 § Zastupitelé	schválili:
 § darovací smlouvu od společnosti 

Synthos Kralupy, a. s. v hodnotě 
100.000 Kč

 § podpis smlouvy s firmou ASEKOL 
a. s. o výpůjčce a používání kleco-
vých kontejnerů pro skladování 
elektrozařízení

 § statut finančního výboru 
 § zvolení zástupce předsedkyně 

finančního výboru Ing. Vladimíra 
Štulíka

 § vyhlášení výzvy VZMR na stavební 
práce s názvem „Zateplení budovy 
mateřské školy Veltrusy“ a pode-

psání smlouvy o dílo s vítězným 
uchazečem

Zazněly	tyto	informace:
 § byla podána žádost o dotaci z ESF 

na projekt „Otevřeného a moderní-
ho úřadu“, který zahrnuje školení, 
implementace různých moderních 
pojetí a výkonnějších přístupů stát-
ní správy a samosprávy, např. zain-
vestování nových webových stránek, 
studie proveditelnosti, vybavení 
kanceláří, prostředky na odborníka 
na dotační možnosti aj.

 § nový web běží v testovacím provozu
 § pokračuje výběrové řízení na vedou-

cího stavebního odboru
 § připravuje se vyhláška o odpadech 

11. 5. 2016
 § Zastupitelé	schválili:
 § účetní závěrku města Veltrusy 

za rok 2015 s výsledkem hospoda-
ření + 3.921.640,57 Kč

 § celoroční hospodaření města, 
závěrečný účet města za rok 2015 
a zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření města za rok 2015 
s výrokem „bez výhrady“

 § dodatek č. 1 se snížením úrokové 
sazby k úvěrové smlouvě na finan-
cování akce „Dopravní zklidnění 
centra města Veltrusy“ 

 § záměr o směně pozemků p. č. 
467/29 (187 m2) a 384/36 
(3071 m2) za pozemek p. č. 407/40 
(1813 m2)

 § uzavřením veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace (ve výši 
50.000 Kč) na zdravotní péči v MŠ 
Veltrusy s ALERGIE, o. p. s. 

 § zaplacení dobrovolného příspěvku 
místní akční skupině Přemyslovské 
střední Čechy o. p. s. (10 160 Kč)

 § nájemní smlouvy na části parcel 
p. č. 1064/4 a 273/1 pro umístění 
kontejnerů na textil, obuv a šatstvo 
na dobu 1 roku

 § obecně závaznou vyhlášku „Požární 
řád města Veltrusy“

 § výsledek veřejné zakázky „Zateplení 
mateřské školy Veltrusy“ a podepsá-
ní smlouvy s vítězem výběr. řízení

 § vzalo na vědomí návrh grantové 
komise na rozdělení finančních pro-
středků v rámci grantového progra-
mu 2016, viz: http://www.veltrusy.
cz/grantovy-program

Zazněly	tyto	informace:
 § varianty směňování pozemků

 § snaha, aby veřejná prostranství byla 
ve vlastnictví města

 § výsledek veřejné zakázky „Zateplení 
mateřské školy Veltrusy“, zvítězila 
firma METALL QUATRO s. r. o.

 § získání dotace na rekonstrukci 
kaple na hřbitově od MMR ve výši 
300 tisíc. Odhad investice do rekon-
strukce podle projektu je 586 tis. Kč

 § provedení kontrol na požární ochra-
nu, energetické inspekce (SEI)

 § kontrola z ministerstva dopravy 
na realizaci oprav komunikací 
po povodni 

 § kontrola z oddělení PČR na zbraně 
a střelivo

 § pokračuje zjišťovací řízení společ-
nosti AVE ve věci záměru spalov-
ny navýšit kapacitu na spalování 
odpadů o 50 %. Do 2. 6. 2016 bude 
sepsáno vyjádření města ve spolu-
práci s JUDr. Tošnerem

 § spolupráce s firmou Otidea na admi-
nistraci zakázek malého rozsahu

 § příprava projektu na 1. etapu kame-
rového systému a přípravě VŘ

 § o projektu „Parčík“, časové a finanč-
ní náročnosti, činnostech dobro-
volníků, plánovaných brigádách 
a myšlence stmelování komunity

 § možnosti instalace bankomatu 
od ČS za roční poplatek pro město 
ve výši téměř 400 tisíc, se závazkem 
na 5 let

 § poděkování všem, kteří se zúčastnili 
akce „Ukliďme Česko a Veltrusy“, na-
sbíralo se cca 350 stolitrových pytlů 
odpadu, vysadila se část zeleně

 § žádosti vlastníků pozemků v ulici 
Maršála Rybalka na obnově inže-
nýrských sítí a vjezdu na pozemky 
po povodni 2002

 § ukončení opravy střechy, komínu 
a žlabů na Domu služeb

 § příprava podkladů pro projektovou 
dokumentaci na realizaci přecho-
du v ulici Douchova (přechod přes 
R608)

Kompletní zápisy ze zasedání  
zastupitelstva naleznete na obecních 

stránkách přes odkazy:  
Úřad / Zastupitelstvo /  

Zápisy a podklady k zasedání.

ZPRÁVY Z OBCE

Další plánovaná zasedání  
se budou konat  

15. června,
27. července,

31. srpna
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ZPRÁVY Z OBCE

Obecně závazná vyhláška  
města Veltrusy č. 1/2015  
o místních poplatcích
Vážení spoluobčané, v dneš-
ním čísle Veltruských listů 
přinášíme obsáhlejší infor-
mace o této vyhlášce. Přesné 
znění vyhlášky, o kterém roz-
hodli zastupitelé na veřej-
ném zasedání 12. prosince 
2015, lze dohledat na webo-
vých stránkách: http://www.
veltrusy.cz/vyhlasky-a-nari-
zeni pod názvem „Vyhláška	
1/2015	 –	 o	 místních	 po-
platcích“.

K jednotlivým částem vy-
hlášky a poplatkům předklá-
dáme komentáře, upozorně-
ní, případně zdůraznění pro 
některá ustanovení. Není 
a nemůže být účelem článku 
vypsat všechny možnosti, 
která tato vyhláška přinesla. 
V případě nejasností je třeba 
se obrátit na správce poplat-
ku, prioritně na pokladnu/
podatelnu MěÚ, kde se vám 
dostane vysvětlení.

Oddíl I 
... definuje čtyři poplatky, 
které jsou městem vybírány, 
přesněji které jsou poplatní-
ci povinni aktivně uhradit. 
Jedná se o poplatek ze psů, 
o poplatek za užívání veřej-
ného prostranství, o popla-
tek ze vstupného a o poplatek 
z ubytovací kapacity. Kromě 
toho jsou v oddílu I vyhlášky 
uvedena společná ustanove-
ní pro všechny poplatky pro 
ohlašovací povinnost. Speci-
fika ohlašovací povinnosti 
pro každý z poplatků jsou 
uvedena u oddílů popisují-
cích jednotlivé poplatky.

Oddíl II 
... definuje poplatek ze psů 
starších 3 měsíců, termín 
pro uhrazení poplatku 31. 
březen se nezměnil. V přípa-

dě, že si psa pořídíte v prů-
běhu roku, jste povinni ho 
nahlásit a uhradit poplatek 
od prvého dne následujícího 
měsíce v poměrné roční čás-
ti, a to do 30 dnů, vyjma pří-
padu, že jste si pořídili psa 
z útulku – potom nastává 
pouze povinnost ohlašovací 
a první rok jste od poplatku 
osvobozeni. Výše poplat-
ku je pro důchodce 150 Kč, 
pro ostatní občany či pod-
nikatele se sídlem na území 
města 200 Kč za prvého psa 
a za každého dalšího psa je 
poplatek 250 Kč.

Oddíl III 
... definuje poplatek za uží-
vání veřejného prostranství, 
který je z hlediska možných 
výměrů poplatku nejbohat-
ší. V prvé řadě je třeba vždy 
posoudit, zda se opravdu 
jedná o veřejné prostran-
ství, na které se vztahuje 
poplatková povinnost. Pro 
toto rozhodování je v příloze 
vyhlášky seznam pozemků, 
které jsou veřejným prostran-
stvím, přičemž se v někte-
rých případech může jednat 
pouze o část pozemku, která 
je veřejně přístupná. Z po-
hledu platby lze zjednoduše-
ně říci, že poplatek	se	vzta-
huje	 na	 všechny	 činnosti	
vykonávané	 na	 veřejném	
prostranství. Vzhledem 
k aktuálnímu stavu využívá-
ní veřejného prostranství je 
třeba zdůraznit, že poplatek 
je třeba uhradit mimo jiné 
za skládky materiálů, za kon-
tejnery na stavební odpad 
a další stavební záležitosti. 
Zároveň zdůrazňujeme, že 
osvobození	 od	 poplatku	
z	hlediska	stavebních	pra-
cí	je po dobu 3 dnů nebo 15 
dnů na skládku materiálu 
nebo umístění stavebního 
zařízení před vlastním do-

mem. Osvobození na dobu 
15 dnů lze využít, pokud je 
užití veřejného prostranství 
směřuje ke zlepšení vzhledu 
nemovitosti (např. oprava 
fasády, chodníku). Kromě 
toho existují další tři typy 
osvobození, a to při pořádá-
ní sportovních nebo kultur-
ních akcí (pokud se nevybírá 
vstupné), při odstraňování 
havárií inženýrských sítí 
a konečně při použití re-
klamního zařízení do 1m2 

na dobu kratší než 12 hodin. 
Sazby poplatků jsou rozdě-
leny na dvě skupiny – denní 
poplatek a paušální popla-
tek. Pro	občany	města	jsou 
zásadní poplatky, které jsou 
ve výši 10 Kč/m2/den v pří-
padě přistavení kontejneru 
nebo nákladního přívěsu, 
skládkování materiálu (např. 
písek), vybudování staveb-
ního zařízení (např. lešení) 
či provádění výkopových 
prací. Poplatky na denní 
bázi pro	 místní	 podnika-
tele jsou zejména poplatky 
za umístění dočasných sta-
veb a zařízení sloužících pro 
poskytování služeb po dobu 
delší než týden a za umístě-
ní přenosného reklamního 
zařízení (např. přenosný 
poutač) ve výši 2 Kč/m2/
den. Paušální poplatky 
se	 týkají	 zejména	 podni-
katelů za vystavení zboží 
před obchodem či stánkem 
ve výši 500 Kč/rok, dále 
za umístění trvalé plošné 
reklamy ve výši 600 Kč/m2/
rok a za umístění dočasných 
staveb a zařízení pro posky-
tování služeb do jednoho 
týdne ve výši 50 Kč/týden. 
Splatnost	 poplatku se od-
víjí od doby, po kterou je ve-
řejné prostranství užíváno. 
V případě, že je užíváno max. 
7 dnů, je splatnost do 15 dnů 
ode dne, kdy bylo s užíváním 
veřejného prostranství za-
počato. Pokud jde o užívání 

delší než 7 dnů, je splatnost 
poplatku nejpozději v den, 
kdy bylo užívání veřejné-
ho prostranství ukončeno. 
V případě týdenního paušá-
lu je splatnost poplatku prv-
ní den v příslušném týdnu. 
V případě ročního paušálu je 
splatnost poplatku do konce 
ledna příslušného roku.

Oddíl IV 
... definuje poplatek ze 
vstupného, který spočívá 
v uhrazení poplatku ve výši 
20 % ze vstupného na pro-
dejní akce nebo na kulturní 
akce erotického charakteru 
či striptýzy, pokud není celý 
výtěžek určen na charitativ-
ní účely. Splatnost poplat-
ku je do 7 dnů po ukončení 
akce.

Oddíl V 
... definuje poplatek z uby-
tovací kapacity, který činí 
5 Kč za každé využité lůžko 
a den. Ubytovatelé jsou po-
vinni vést evidenční knihu, 
ve které jsou rozhodné úda-
je pro kontrolu a vyměření 
poplatku. Osvobození od po-
platku je např. pro ubytovací 
kapacitu v zařízeních slouží-
cích pro přechodné ubyto-
vání studentů a žáků. Splat-
nost poplatku je nejpozději 
15. den po uplynulém čtvrt-
letí.

Oddíl VI 
... obsahuje zejména společ-
ná ustanovení, nejzávažnější 
z nich je způsob řešení po-
platkové povinnosti v pří-
padě, že poplatník poplatek 
neuhradí. Tato situace může 
být řešena až trojnásobným 
navýšením poplatku.
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Při plnění ohlašova-
cí povinnosti nemusíte	
vážit	 cestu	 na	 městský	
úřad, požadované údaje 
můžete poslat elektronic-
ky na e-mailovou adresu  
podatelna@veltrusy.cz, pří-
padně do datové schránky 
města yn2bwnn. U e-mailo-
vé komunikace doporučuje-
me nastavení zpětné infor-
mace o přečtení a doručení 
zprávy, abyste měli jistotu, že 
váš email byl úspěšně zpra-
cován. Ani při platbě nemu-

síte vážit cestu na městský 
úřad a můžete všechny po-
platky uhradit bezhotovost-
ně na bankovní účet	města	
460025399/0800, přičemž 
je třeba užít variabilní sym-
bol 1341	 pro poplatek ze 
psů; 1343 pro poplatek 
za užívání veřejného pro-
stranství, 1344 za poplatek 
ze vstupného a 1345 za po-
platek z ubytovací kapacity.

Pokud budete využívat 
veřejné prostranství, je pro 
vás na webových stránkách 

města http://www.veltrusy.
cz/formulare-ke-stazeni pod 
názvem „Žádost	 o	 zábor	
veřejného	 prostranství	
v	k.	ú.	města	Veltrusy“ při-
praven formulář, jehož vypl-
něním a odesláním splníte 
ohlašovací povinnost.

Přeji všem občanům 
i právnickým osobám, aby 
na poplatky nezapomínali 

a tím přecházeli případným 
nesrovnalostem, a zároveň 
patří poděkování všem, kteří 
poplatky řádně řeší. 

Závěrem upozorňujeme, 
že v nejbližší době budou za-
stupitelé řešit doplnění vy-
hlášky o poplatek  za lázeň-
ský nebo rekreační pobyt.

Jaroslav Morávek 
místostarosta

http://www.veltrusy.cz/formulare-ke-stazeni

Co má společného likvidace  
toxických kalů v Ostravě a životní 
prostředí ve Veltrusích?
Zdánlivě se nám, obyvate-
lům Veltrus, může zdát, že 
ostravské kaly jsou 300 km 
vzdálené, a tudíž se nás ni-
jak nedotýkají. V lednu le-
tošního roku se to změnilo. 
Společnost AVE CZ odpado-
vé hospodářství s. r. o. vy-
hrála výběrové řízení na od-
stranění nadbilančních kalů 
z ropných lagun Ostramo 
v Ostravě. Ze znečištěných 
lagun odtěží přes 91 tisíc 
tun kalů. Jedním z míst, kde 
může dojít k jejich likvidaci 
= spalování je Spalovna prů-
myslových odpadů AVE Kra-
lupy s. r. o. v Kralupech nad 
Vltavou.

Co jsou kaly  
z ostravských 
lagun?
Do areálu dnešních lagun se 
od konce 19. století ukládaly 
odpady z rafinérské výroby, 
ve 20. století k nim přibyly 
odpady z regenerace použi-
tých mazacích olejů. Vzhle-
dem k náročnosti likvidace 
lagun převzal po ukončení 
činnosti chemičky Ostramo 
v roce 1996 odpovědnost 
za tuto ekologickou zátěž 
stát. Správu a zajištění sa-
nace lagun dostal na sta-

rosti státní podnik Diamo. 
Likvidace lagun je nezbyt-
ná, jelikož se jedná o vel-
kou ekologickou zátěž, je to 
toxický materiál s karcino-
genními účinky. Zkušenosti 
občanů, kteří bydlí v okolí: 
„Otevřu okno, řeknu: To je 
zase smrad. Tak ho radši za-
vřu a tím to končí,“ popisuje 
paní Olga, která žije na sídliš-
ti u ostravských lagun 40 let. 
Na štiplavý zápach, který jí 
do oken občas nažene vítr, si 
už podobně jako další souse-
dé musela chtě nechtě zvyk-
nout. Paní Slávka se v létě 
kolikrát ani pořádně nevyspí. 
„To má takovou vůni jako 
žumpa, čpavek, chmel. Ta-
ková směska je to. Někdy 
mě to i vzbudí.“

Zkušenosti  
s likvidací kalů 
v 1. etapě v letech 
2011 – 2015 
V první etapě bylo likvi-
dováno 110 tisíc tun kalů, 
stát za to zaplatil téměř 
3 miliardy korun. Likvidace 
probíhala za velmi nestan-
dardních podmínek, kdy 
vytěžené kaly po smíchání 
s vápnem a uhelným pra-

chem byly deklarovány jako 
produkt, resp. palivo pro 
energetické využití. Toto 
palivo bylo vyvezeno např. 
do Polska, dále do obce Vra-
timov na Ostravsku a bylo 
také spalováno v cemen-
tárně Čížkovice u Lovosic. 
V Polsku a ve Vratimovicích 
však zůstaly tisíce tun de-
ponovány a v současné době 
prošetřuje Evropská komise 
požadavky na jejich zpětný 
odvoz, jelikož se nejednalo 
o produkt, ale o nebezpečný 
odpad, který je nutné likvi-
dovat jinak. Do Čížkovic byly 
kaly dopravovány ze skládky 
u Litvínova a následně spa-
lovány v místní cementárně. 
Potřebné souhlasy a povole-
ní byly původně vydány, je-
likož jak krajský úřad Ústec-
kého kraje, tak Ministerstvo 
životního prostředí odmítly 
účast místních obyvatel. 
Lidé nesouhlasili s převo-
zem a spalováním odpadů, 
demonstrovali, podepiso-
vali petice, ale kompetentní 
politici a úředníci přehlíželi 
jejich názor. Nabytím práv-
ní moci rozsudku Krajského 
soudu v Ústí nad Labem ze 
dne 3. 12. 2015 bylo pro-
hlášeno povolení pro skla-
dování těchto odpadů v Ús-
teckém kraji za nezákonné 
a soud je na místě zrušil. 

Spalování v Čížkovicích bylo 
tedy zastaveno.

Začala druhá  
etapa likvidace 
kalů
V prosinci 2015 vyhrála spo-
lečnost AVE CZ odpadové 
hospodářství s. r. o. výběro-
vé řízení na odstranění 91 
tisíc tun kalů za 517 milionů 
korun. V dokumentaci, kte-
rou předložila do veřejné za-
kázky, uvádí skutečnost, že 
subdodavatelem pro likvida-
ci části kalů bude i Spalovna 
průmyslových odpadů AVE 
Kralupy s. r. o. v Kralupech. 

V dubnu letošního roku 
požádala kralupská spa-
lovna o navýšení množství 
spalovaného odpadu o 50 %, 
z původních 10 tisíc tun 
na 15 tisíc tun. Jedná se pou-
ze o náhodu, nebo se společ-
nost AVE cíleně připravuje 
na likvidaci ostravských kalů 
v Kralupech?
Připomeňme	 si,	 jaké	

bylo	zadání	zakázky:
 § Do dvou let od podpi-

su smlouvy musí vítěz 
zakázky získat veškerá 
povolení k likvidaci kalů, 
tzn. EIA, IPPC a realizační 
projekt
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Chtěli	 bychom	občany	města	Veltrusy	 a	 jeho	okolí	 upozornit	 na	právě		
probíhající	 akci,	 kterou	 je	 PODEPISOVÁNÍ	 PETIČNÍ	 LISTINY	 odmítající		
navyšování	 kapacity	 ve	 spalovně	 průmyslových	 odpadů	 AVE	 Kralupy	
s.	r.	o.	o	50 %	a	spalování	kalů	z	ostravských	lagun.	
 Ing. Marta Baránková
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 § Do tří let od podpisu 
smlouvy, tzn. do kon-
ce 2018, musí být kaly 
vytěženy

 § Do pěti let od podpisu, 
tzn. do konce 2020, musí 
být kaly zlikvidovány

Stanovisko od Jany Vond-
rákové, tiskové mluvčí AVE 
CZ odpadové hospodářství 
s. r. o. je následující:

„V současné době tedy 
začala běžet dvouletá lhůta 
na získání veškerých povole-
ní, během níž společnost AVE 
CZ musí splnit řadu legislativ-
ních požadavků. Mezi ty patří 

například kladné stanovisko 
EIA, které posuzuje vliv na ži-
votní prostředí. Vzhledem 
k faktu, že finální odstranění 
kalů proběhne až za něko-
lik let, není v současné době 
rozhodnuto, na jakých konco-
vých zařízeních k odstranění 
kalů dojde. Současně je třeba 
zdůraznit, že veškeré mož-
nosti a způsoby odstranění 
kalů budou muset být schvá-
leny jak zadavatelem zakáz-
ky, tak i příslušnými státními 
orgány, např. Ministerstvem 
životního prostředí.“ 

V současné době tedy 
není jasné, jakým způso-

bem a kde budou kaly z os-
travských lagun likvidovány. 
Není tudíž vyloučeno, že část 
bude spalována v našem 
blízkém okolí. Nenechává 
mě klidným, že s celkovým 
konceptem musí souhlasit 
jak zadavatel zakázky, tj. stát, 
tak příslušné orgány, které 
vydávají povolení, tedy zase 
stát. Zkušenosti z první eta-
py, kdy byla cíleně veřejnost 
vyloučena z povolovacích ří-
zení i moje osobní zkušenost 
s vydáváním povolení např. 
pro „Strachovskou haldu“ mi 
říkají, že je třeba být velmi 
obezřetný v souvislosti s vy-

dáváním povolení v tako-
vých případech. Je potřeba, 
aby nejen vedení a zastupi-
telstvo našeho města, ale 
také všichni občané Veltrus 
byli aktivní a zajímali se 
o průběh tohoto řízení. Nyní 
máme možnost vyjádřit své 
stanovisko a ovlivnit tak, 
v jakém prostředí žijeme my, 
a zejména naše děti. Vedení 
obce již připravuje negativní 
stanovisko k rozšíření kapa-
cit kralupské spalovny.

Martin Dykast
zastupitel,

předseda Výboru pro rozvoj 
města a ekologii

Další	informace	lze	získat	na	těchto	webových	stránkách:
28. 2. 2016 reportáž o likvidaci ostravských kalů: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/216562248410007-simsala-
bim-kaly-odstranim
3. 5. 2016 podklady k rozšíření kapacity spalovny v Kralupech nad Vltavou: 
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1175
4. 5. 2016 reakce firmy AVE CZ:
http://www.obzorykutnohorska.cz/clanek-hrozi-caslavi-nebezpecne-toxicke-odpady-z-ostravy-
-firma-ave-to-ve-svem-prohlaseni-rezolutne-odmita

Práskač? Ne, občan 
chránící své město!
Někteří lidé stále ještě ne-
chápou, že městská i státní 
policie je služba, která je 
tady pro potřeby občanů 
a jejich bezpečnost, a že 
oznámení přestupku (např. 
vandalismus, násilí) není 
udavačství. Nedůvěra v po-
licii, snad pramenící v minu-
lých dobách, v dnešní době 
není vůbec namístě. Přesně 
to se snaží nyní vysvětlit li-
dem strážníci města Veltru-
sy. Apelují na občany, aby 
s nimi spolupracovali, nebyli 
lhostejní v případech, kdy 
někdo ubližuje nebo ničí ma-

jetek, aby si zkrátka chránili 
své město. 

Strážníci pracují také 
s mládeží, šíří prevenci, roz-
dávají reflexní pásky nebo 
naučné omalovánky pro 
děti. I u práce s mládeží je 
cílem přiblížit činnost měst-
ských strážníků jako službu, 
která prospívá občanům 
a jejich bezpečí. 

Pomozte i vy svým chová-
ním budovat důvěru v naši 
policii, která chrání nezpo-
chybnitelné hodnoty.

Lucie Jandová
Městská policie Veltrusy

Město připravilo dotazník 
za účelem zjištění zájmu  
o sociální služby
Město mapuje v současné 
době zájem seniorů, lidí 
s postižením nebo zdravot-
ními potížemi i dalších obča-
nů o sociální služby, které by 
mohly v blízké době rozšířit 
nabídku služeb ve Veltru-
sích. 

Prosíme vás, abyste svý-
mi názory a připomínkami 
přispěli k příští podobě na-
bídky, která by mohla mno-
ha lidem ulehčit život nebo 
přispět v pozdním věku 
k tomu, aby mohli déle zů-

stat v domácím prostředí. 
Připomínáme, že sociální 
služby nejsou zdravotní po-
mocí a péčí.

Dotazník najdete uvnitř 
Veltruských listů nebo bude 
k dispozici na podatelně 
MěÚ, kde ho také vyplněný 
můžete odevzdat. Na webu 
města bude odkaz na elek-
tronickou verzi. Předem dě-
kujeme za všechny doručené 
dotazníky.

Věra Krčmová

PODPISOVÁ	MÍSTA:

 § podatelna	MěÚ
 § obchod	paní	Krčmové
 § místní	knihovna
 § zámek	Veltrusy
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Veltrusy měnily dopravní značení 
Změny byly plánovány již 
v loňském roce, došlo k nim 
však teprve letos a věříme, 
že přispějí k usnadnění do-
pravy ve městě.
1. Na náměstí A. Dvořáka je 

značka zákaz stání, která 
by měla pomoci v projíž-
dění vozidel v okamžiku,  
kdy na zastávkách stojí 
autobusy. Značení zajistí 
větší přehlednost při 
projíždění tímto místem.

2. V ulici Za Hřištěm 
bylo doplněno chybě-
jící značení z příjezdu 
od komunikace II/101 
– ul. Dlouhá, kde je zákaz 
vjezdu všem nákladním 
vozidlům.

3. Křižovatka ulic Palac-
kého/Pod Horami/
II/101 – ul. Dlouhá se 
výrazně zpřehlednila pro 
řidiče ve všech směrech. 
Vodorovné  značení 

už by nemělo nikoho 
nechat na pochybách, 
kudy do křižovatky 
vjíždět. Také zrcadlo, 
které původně bylo až 
za křižovatkou a ve špat-
né výhledové pozici, se 
posunulo na vhodnější 
místo. Opatřeními došlo 
ke zvýraznění místa 
a zklidnění dopravy. 
V době, kdy toto číslo 
VL dostanete do rukou, 
bude již křižovatka ještě 
dodatečně osvětlena.

 text a foto: Tomáš Kosek
vedoucí TS města Veltrusy
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Otázky pro starostu

Úřední hodiny MěÚ
MATRIKA, STAVEBNÍ ÚŘAD, EVIDENCE OBYVATEL
PO a ST   8.00–12.00   13.00–17.30

PODATELNA, POKLADNA, CZECHPOINT,  
OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN (V 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

technické  s lužby
Tomáš Kosek 

+420 728 233 228

Dotazy posílejte na redakční e-mail: listy@veltrusy.cz 
nebo přímo na: starosta@veltrusy.cz.

(pokračování ze str. 2)
než z ČS by obec inkasovala 
10 Kč). V budoucnu se mů-
žeme pokusit oslovit jinou 
banku. Závěrem dodávám, 
že hotovost je možné si vy-
brat za určitých podmínek 
při nákupu v lékárně nebo 
v řeznictví.

4.  Jaká je současná situace 
s územním plánem?
Aktuálně je stále platný ÚP 
arch. J. Kouckého, který byl 
schválen v roce 2006. Obča-
né ho naleznou na nových 
webových stránkách města: 
http://www.veltrusy.
cz/urad/mestsky-urad/ 
dokumenty/uzemni-plan-
mesta-veltrusy
Podle legislativy je žádoucí 
do roku 2020 schválit nový 
ÚP, jehož nový zhotovitel 
bude vybrán v letních mě-
sících. Na 1. etapu tvorby 
tohoto zásadního dokumen-
tu, který vymezuje funkční 

využití jednotlivých lokalit 
v obci, byla městu schválena 
dotace 485 tis. Kč z progra-
mu FROM Středočeského 
kraje.
5.  Mají Veltrusy sociální 
služby?
Prozatím nemají. Touto po-
třebou se však zabývá ve-
dení obce i Výbor pro roz-
voj obce a ekologii – v první 
řadě je nutné zjistit reálnou 
poptávku po tomto typu 
služeb (např. pečovatel-
skou, asistenční službu atd.) 
ve Veltrusích. Z toho důvodu 
také naleznete v tomto vy-
dání dotazník, který můžete 
vyplnit a odevzdat na MěÚ.
 O případné spolupráci pro-
bíhá nadějné jednání se 
starostkou Obříství, kde je 
pobočka Farní charity z Ne-
ratovic, která by za určitých 
podmínek mohla sociální 
služby poskytovat i veltrus-
kým občanům.

Filip Volák

Výběrové řízení na vedoucího  
stavebního odboru MěÚ Veltrusy

 § nástup dle dohody
 § podání přihlášek: do 10.	6.	2016	do 12:00 hodin
 § požadavky jsou zveřejněny na úřední desce 

a na http://www.veltrusy.cz/urad/uredni-deska

Chodníky svépomocí
Zájemci o zámkovou dlažbu na chodníky v okolí svých 
domů můžou podávat žádost s konkrétním požadavkem 
(tzn. především plochou v m2) na: podatelna@veltrusy.cz 
(a v kopii na mistostarosta@veltrusy.cz).
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Kastelán zve na zámek
Vážení čtenáři Veltruských 
listů,

požádal jsem spolupra-
cující dámy, aby napsaly 
pár slov o tom, co pěkného 
a akčního nás s nastávajícím 
začátkem léta čeká. Bude 
toho více, ale dovolili by-

chom si vypíchnout jednu 
akci tradiční a jednu novin-
ku. Poslední víkend v červ-
nu již tradičně (přes dvacet 
let!) patří soutěžní výstavě 
růží, na kterou vás pozve 
moje kolegyně níže v tex-
tu. Novinkou je obohacení 

programu a převzetí péče 
o historickou zámeckou ko-
nírnu spolkem Dámy v sed-
le, který zahájí plnou činnost 
od 1. července 2016, ale již 
teď se na to intenzivně při-
pravuje. Ale s tím vás již se-
známí předsedkyně spolku,  

Karolína Fränkelová.
 Vážení čtenáři, přeji vám 

pěkný začátek léta.
 Pavel Ecler

kastelán zámku Veltrusy

Nové infocentrum v bráně parku vítá návštěvníky
Dům stojící vpravo od vstu-
pu do zámeckého parku, 
kdysi obývaný místním 
lesním a v poslední době 
opuštěný, slouží od dubna 
návštěvníkům. Vzniklo tu 
informační centrum, staro-
milsky zařízené „jako před 
stoletím“, které ovšem po-
skytuje zcela „dnešní“ in-
formační služby. Můžete si 
tu také zakoupit vstupenky 

na interiérové i exteriérové 
prohlídky a drobné upomín-
kové předměty. Místnosti 
s okny do ulice se proměnily 
v prezentační prostory, kde 
se budou střídat drobné in-
stalace, spjaté s naším měs-
tem nebo zámkem či okolím. 
Jednoduchý závěsný systém 
pro tyto instalace vznikl díky 
anonymnímu dárci, které-
mu tímto děkujeme. Provoz 

zahájila v pátek 13. května 
fotografická výstava kralup-
ského rodáka Petra Červen-
ky. Veltruský park ho uchvá-
til natolik, že se nakonec 
rozhodl vydat k výstavě také 
kalendář, který je k dostání 
v infocentru – spolu s vybra-
nými publikacemi z okolí, 
tričkem s motivem havrana 
nebo výpěstky ze zámec-
kého zahradnictví. Na při-

lehlém dvorku v dohledné 
době najdou návštěvníci 
půjčovnu kol pro cyklopro-
hlídky, prostor k usednutí 
s výhledem do parku a také 
zázemí pro sportovce a dal-
ší návštěvníky. To nevzniklo 
před branou náhodou: právě 
od brány totiž letos vyjíždě-
jí nejen koňské povozy, ale 
i cykloprohlídky parkem.

Katka K. Vitochová

Slavnost růží proběhne 
letos v andersenovském 
duchu
Na konci června pořádá 
zámek tradiční Slavnost 
růží – o víkendu 25. a 26. 
června i váš hlas rozhodne 
o té nejkrásnější. Vystavené 
květiny, které doplní výz-
doba na téma růže v An-
dersenových pohádkách, 
najdete jako obvykle v oran-
žerii. V jejím nejbližším okolí 
na vás budou čekat stánky, 
občerstvení, tvořivé dílny 
a po oba dva dny také hudba  
a divadelní představení i zá-

bavná hra pro děti na motivy 
(Andersenovy) Malé mořské 
víly.

Slavnost růží zahájíme 
v sobotu v 11:00 hudebním 
vystoupením Markéty Ap-
tové. Těšit se můžete také 
na jazzové vystoupení Pe-
tra Kroutila, několik ma-
lých překvapení a doufejme 
i na pohodovou předprázd-
ninovou atmosféru.

Romana Indrová Semelková 

Dámy v sedle najdete 
nově v opravené konírně
Zájmový spolek Dámy v sed-
le vznikl v roce 2004, teh-
dy jako občanské sdružení, 
v jižních Čechách. Cílem 
sdružení je propagace jízdy 
na koni v dámském, bočním, 
sedle, a to jak v duchu his-
torickém, tak sportovním. 
Od července letošního roku 
zahájí svou činnost nově 
v areálu zámecké konír-
ny zámku Veltrusy. Kromě 
stafáží v areálu zámeckého 
parku a tematických víken-
dových akcí (empírový pik-
nik apod.) bude pro návštěv-

níky možné využít nabídku 
komentovaných prohlídek 
stájí, jezdeckých lekcí či vy-
jížděk do parku, a to v klasic-
kém i dámském sedle. K dal-
ším aktivitám se řadí nabídka 
svatebního „koňoservisu“ či 
dárkových zážitkových pou-
kazů.  Pro nejmenší návštěv-
níky, děti od 10 let, chystají 
Dámy v sedle kroužek zamě-
řený na péči o koně a jízdu 
na nich. Na své si přijdou 
i pánové. 

Karolína Fränkelová
spolek Dámy v sedle

foto: archiv zámkufoto: Barbora Bělková

ČERVEN

25
ČERVEN

26
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Co nového na zámku...

Testování nového přístroje – schodolezu – pro vozíčkáře

Pokud někdo nezůstal první-
ho května v milostném obje-
tí pod rozkvetlými větvička-
mi nebo nevyrazil na výlet či 
snad nešel do ulic demons-
trovat své občanské a poli-
tické názory, mohl přijít už 
tradičně odpoledne do Ru-
dolfova sálu na veltruském 
zámku, kde se konalo kaž-
doroční setkání pracovníků 
zámku s veřejností. Jedna 
z prvních informací byla, že 
v roce 2015 přišlo na zámek 
13 930 návštěvníků. Právě 
načatá sezóna slibuje, že by 
toto číslo mohlo být mno-
hem větší. Příchozí vítá hned 
za bránou vpravo v Domě 
lesního nové informační 
centrum a naproti už dnes 
oblíbená cukrárna–kavárna 
Důlék (zkratka z názvu Dům 
lékaře). 

Pověst, že veltruský zá-
mek v důsledku povodní je 
stále ještě téměř nepřístup-
ný, je už naštěstí minulos-
tí! V současné době nabízí 
vzdělávací okruh Aristokra-
cie: začátek konce, v němž 
se návštěvníci seznámí se 

životem posledních majitelů 
panství. Rovněž lze navštívit 
výstavu historických kočárů 
a výstavu Míry, váhy, závaží. 
Návštěvníci mohou ve sku-
pinách poznávat nejrůznější 
zákoutí parku při organi-
zovaných cykloprojížďkách 
nebo se projet romantickým 
výletem koňským povozem, 
pro nějž se zřejmě ujme ná-
zev „koňobus“. Hlavní bu-
dova je stále v rekonstruk-
ci, věřme, že v době jejího 
otevření budou Veltruské 
listy ještě vycházet a budou 
o něm moci napsat!

V první části májového 
odpoledne viděli návštěvníci 
snímky a slyšeli podrobnější 
informace o parku a zahra-
dách, o obnovené štěpnici, 
zvelebeném okolí pavilonu 
Marie Terezie. V nové podo-
bě se nachází hospodářský 
dvůr a také k různým potře-
bám slouží opravená hájen-
ka za letním kinem. V parku 
byly vybudovány nové cesty 
a mnohé staré byly opat-
řeny pevnějším povrchem. 
Strach, že rozšířením obory 

ztratí návštěvníci možnost 
procházet se i po vedlejších 
komunikacích, je neopod-
statněný. Některé promítané 
fotky bohužel zachycova-
ly ničení nového oplocení 
a vstupních dvířek do obory. 
Takže víc než útočící daněk 
může v oboře být nebezpeč-
ný místní vandal!

Z  hojně navštívených akcí 
bylo připomenuto pamětní 
odpoledne, věnované his-
torii natáčení oblíbeného 
českého filmu „Prstýnek“, 

dále pak různé programy, 
probíhající v průběhu roku, 
jako je tradiční Slavnost růží, 
Dožínky hraběte Chotka, 
Bramborová válka, předvá-
noční Adventní tvoření, Jaro 
na zámku nebo Noc s Ande-
rsenem. Účastníci po skon-
čení téměř dvouhodinové 
prezentace vyjeli na kolech 
po parku, aby se na vlast-
ní oči seznámili s některý-
mi změnami, jimiž prošel. 
Přijďte také.

Jan Novotný

foto: Jakub Andrle

Historické nádvorní hodiny  
se dočkaly opravy
Na nádvoří zámku byly 
15. dubna 2016 slavnostně 
zprovozněny původní hodi-
ny z přelomu 18. a 19. sto-
letí. Jejich barokní cimbály 
(z roku 1762) si na svou 
opravu teprve musí počkat.  

Během akce byli předsta-
veni i hodináři, kteří zajišťo-
vali opravu hodin. Vladimír 
Malančuk a Jan Báča vysvět-
lili princip cimbálů: „Cimbál 
je miska, na kterou zvenku 
tluče kladivo, které je ovlá-
dané hodinovým strojem.“ 
Bicí mechanismus zvonu je 
opačný, bije zevnitř.

„Hodiny jsou schopny 
se samy přeřídit ze zimní-
ho na letní čas. Po výpadku 
proudu se samy přenastaví 
na správný čas, takže si pod-

le nich můžete seřídit svoje 
hodinky,“ uvedl Malančuk.

Peníze na opravu origi-
nálních hodin poskytl gol-
fový klub v Kralupech nad 
Vltavou. Jeho místopřed-
seda Otto Herber se podílí 
na organizaci dobročinného 
turnaje Cross Country Golf 
ve veltruském parku, z jehož 
výtěžku se každým rokem fi-
nančně podpoří projekt, kte-
rý kastelán zámku navrhne. 
„V loňském roce se opravily 
busty v Pavilonu přátelství, 
letos jsou to hodiny,“ uvedl 
Herber. 

V Rudolfově sále následo-
val koncert Základní umě-
lecké školy z Kralup n. Vlt. 

text a foto: Barbora Bělková Vladimír Malančuk



10 www.veltrusy.cz

KULTURA

Zažili jsme ve Veltrusích
Návštěvníci vernisáže výstavy  
„Čarovný les“ zaplnili celou síň
Kdo přišel 3. března třeba 
i deset minut před začátkem 
vernisáže, do výstavní síně 
se už nevešel. Ta byla nabita 
návštěvníky, rodiči, přáteli 
a pochopitelně i mladými 
výtvarníky. Ukazuje se, že 
tematické výstavy bývají za-

jímavější než pouhý výběr 
dětských obrázků. Na Ča-
rovný les diváci hned tak 
nezapomenou, stejně jako 
i na veltruské talenty. Výsta-
va se zařadila k nejnavštíve-
nějším ve výstavní síni. 

jn

Cestopisné besedy navázaly   
povídáním o Venezuele
23. března do veltruské klu-
bovny zavítala Miloslava Ha-
vlíčková, ředitelka Regionál-
ního muzea Mělník, která se 
do Venezuely vypravila s dal-
šími dvěma kolegy „na vlast-
ní pěst“. Tato svérázná dáma 
a nadšená cestovatelka si 
stanovila čtyři cíle. Jelikož 
se zajímá o přírodní náro-
dy (vystudovala etnografii), 
chtěla navštívit indiánská 
etnika v džungli. Zajímal ji 
také Salto Ángel, nejvyšší vo-
dopád světa, dále Roraima, 
jediná masově přístupná 
stolová hora. Cestu zakonči-
la celá výprava v národním 
parku, aby zde zregenerova-
la síly. 

Havlíčková si splnila 
všechny čtyři cíle, přičemž 

zdůraznila, že je důležité se 
na cestách chovat skromně 
a nevyžadovat velké pohodlí. 

Všechny své průvodce 
bere automaticky jako své 
partnery, přestože jim za je-
jich služby platí. S tímto pří-
stupem měla všude dveře 
dokořán. 

V indiánské vesnici může 
cizinec zůstat, jen pokud 
to dovolí náčelník, a ten se 
rozhoduje podle daru, kte-
rý cizinec přináší. Jakmile 
dar náčelník přijme, mají se 
u nich členové výpravy jako 
doma. M. Havlíčková přivez-
la polohluchému náčelníko-
vi Chermanovi naslouchadlo 
(opravené v Kralupech) 
a výprava tak byla přijata.

bb

Husákův děda, resp. jeho vnuk  
navštívil Veltrusy
Husákův děda je knížka plná 
příběhů jednoho malého 
kluka z generace Husáko-
vých dětí, příběhů, které 
zažil s dědou na venkově 
v polabské rovině nedaleko 
Pardubic, ale i jinde. Vesměs 
velmi veselé příhody (anebo 
aspoň vtipně podané), jak se 
ostatně mohli 1. dubna 2016 
večer přesvědčit všichni, kdo 
dorazili do kavárny Důlék 
na autorské čtení Patricka 
Zandla, který následně své 
čtení zhodnotil takto: 

„Zatím jsem se vždycky ta-
kovým akcím vyhýbal, proto-
že jsem netušil, co by na tom 
lidi mohlo bavit... Dorazilo 

asi dvacet lidí do takové ka-
várničky na ,úbočí‘ zámecké-
ho parku, četlo se, až už nás 
po desáté hodině vyhazovali, 
že zavírají. A lidi to bavilo ... 

Za prvé setkání s takový-
ma lidma mě vždycky uklidní: 
že lidi, o kterých čtu v novi-
nách, nejsou všechen lidský 
kapitál, jímž tahle země dis-
ponuje. Je tu hromada ,oby-
čejných‘ lidí, kteří se starají 
o normální věci kolem sebe, 
kteří neváhají pro pár kama-
rádů pořádat hudební či lite-
rární setkání ... Klobouk dolů, 
seznam akcí v obci o dvou ti-
sících obyvatelích na nejbližší 
měsíc je pěkně dlouhý.

foto: Barbora Bělková

foto: Jan Kadeřábek

Patrick Zandl při čtení

Roraima věčně zahalená v mlze
foto: Miloslava Havlíčková

Cesta lodí na Santo Ángel
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Za druhé mi přijde, že 
přesně tohle je věc, kterou 
autor má či musí dělat, pokud 
chce být úspěšný. Objíždět se 
svou knihou. Nepočítat s tím, 
že mu ji opublikují a dobře 
zrecenzují v nějakém main-
streamu... 

Za třetí je to takový lék: 
po sadě recenzí, kdy jsem do-
stával sodu, že kniha Husá-
kův děda jsou jen nicotné 
vzpomínky na nějakého dědu 

a že vzpomínky nemají žád-
nou literární cenu, jsem vi-
děl lidi, které ty vzpomínky 
bavily a kteří si vzpomínali 
na vlastní prarodiče... a ty 
(moje kniha) zjevně potěšila.

Za čtvrté, ve Veltrusích je 
fakt zámecký megapark... 
V sobotu jsme si do něj šli za-
běhat, ... cestiček je tam prý 
kolem čtyřiceti kiláků.“

(úryvek z blogu P. Zandla)
text a foto: Jan Kadeřábek

V dubnu poskytla výstavní síň  
své prostory fotografiím Jiřího Karase
Dne 7. dubna 2016 byla 
slavnostně otevřena výstava 
krajinářských fotografií Jiří-
ho Karase. Autora předsta-
vil ředitel Městského muzea 
v Kralupech nad Vltavou Jan 
Racek. Přestože Jiří je mladý 

amatér, dosahuje jak svou 
technikou, tak především 
náměty a citlivým zpraco-
váním profesionální úrovně. 
Rozhovor s ním otiskujeme 
dále v tomto čísle. 

jn

Dlouho očekávaného Mišíka nakonec 
kvůli nemoci zastoupil Schmitzer 
15. dubna 2016 se sál restau-
race Na Závisti ve Veltrusích 
i přes změnu programu 
(z důvodu onemocnění Vla-
dimíra Mišíka) zcela zaplnil. 
120 lidí si užilo hudební ve-
čer se svérázným písničká-
řem Jiřím Schmitzerem. Jako 
host následně vystoupil Petr 

Baťa Kundrát se svými jem-
nými bigbítovými melodie-
mi, které roztancovaly řadu 
přítomných.

Poděkování patří Petru 
a Vladimíru Matějčkovi, ha-
sičům JSDH, DS Scéna za za-
půjčení pódia a Kulturnímu 
výboru.

Karel Kuška ozdobil výstavní síň  
ve Veltrusích již podruhé
Slunný jarní den ve čtvrtek 
5. května přivítal ve výstavní 
síni opět po třech letech Kar-
la Kušku, malíře z Odoleny 
Vody. Na výstavě s názvem 
Přesuny může divák vnímat 
obrazy jako abstraktní ba-
revné kompozice anebo se 
přesouvat vlastní fantazií 
k pojmenovatelným jevům, 
zvlášť když mu malíř napo-
máhá tím, že dává obrazům 
konkrétní názvy. Tentokrát 
uvedl autor své obrazy krát-
ce sám a mimo jiné potěšil 
přítomné vyznáním svého 
obdivu a úcty k dílu Ladisla-
va Čepeláka.

Karel Kuška vystavoval 
před nedávnem mnohem 
větší množství obrazů v nově 
zrekonstruované Galerii 
Kotelna na Dolním náměstí 
v Odolena Vodě. Tamtéž se 

uskuteční i další z vernisáží, 
na které se Kuška podílí. Je 
jí „Salon“, aneb setkání vý-
tvarníků Dolního Povltaví. 
Výstava potrvá od 26. května 
do neděle 5. června 2016.

jn

foto: Jakub Andrle

Jiří Schmitzer Petr Baťa

Uprostřed Karel Kuška
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Jan Řepka s Eliškou Sýkorovou  
zpestřili veltruský páteční večer 
Honza (1982) nezklamal 
a v rámci přípravy na své 
další hudební cyklotúry 
přijel z Prahy do Veltrus 
na kole. Během večera před-
stavil vlastní tvorbu i věrné 
překlady písní svých slavněj-
ších předchůdců. Část svého 
vystoupení věnoval i památ-
ce významného a velmi ob-
líbeného švýcarského autora 
Maniho Mattera. Překlady 
jeho písní se zabývá již ně-
kolik let a letos na podzim 
se chystá vydat album vě-
nované právě jemu. Překlad 
Matterových písní není jistě 
lehká záležitost, originál je 
psán v lidovém bernském 
dialektu. Přesto si s nimi 
Honza poradil znamenitě: 
vtipným a jednoduchým 
jazykem se snaží dodržet 
Matterův styl a zpřístup-
nit tak jeho písňový odkaz 
i v českém jazykovém pro-
středí. 

Honza představil mimo 
jiné svůj projekt Open Mic 
(„otevřený mikrofon“, pozn. 
redakce), cyklus hudebních 
večerů, kde dává šanci veřej-
ně vystoupit neznámým hu-

debníkům pod heslem: „Kdo 
hraje, přijde. Kdo hledá, na-
jde.“ Děje se to každou prv-
ní středu v měsíci v kavárně 
Potrvá v Praze – Dejvicích. 
Na jeho výzvu v klubovně 
reagoval Lukáš Kohout – 
půjčil si kytaru a mikrofon, 
předvedl spontánně svůj um 
bez přípravy přímo na místě 
a sklidil velký úspěch.

30 km s Honzou zdolala 
i písničkářka Eliška Sýkoro-
vá, kterou si Honza pozval 
jako hosta. V pátek zahrá-
la na akordeon, jinak hraje 
i na klavír. Eliška zmínila, že 
ráda cestuje a ze svých cest 
si přiveze občas i novou pís-
ničku vlastní tvorby. Je záro-
veň francouzštinářka a zpívá 
v triu hrajícím francouzské 
šansony Chouette. Věnuje se 
i muzicírování s dětmi a dává 
individuální lekce zpěvu.

Celý večer proběhl ve vel-
mi příjemné atmosféře. Kdo 
přišel, ten nelitoval. Díky 
patří všem, kteří přišli i s ob-
čerstvením, které bylo nako-
nec velmi bohaté.

Barbora Bělková
foto: Petr Procházka

beseda:

PÁCHNÍK 
HNĚDÝ

Víte, proč je veltruský park chráněným územím  
a Evropsky významnou lokalitou?

Viděli jste někdy na vlastní oči kriticky ohroženého 
brouka páchníka hnědého?

A po čem páchne?

Město Veltrusy ve spolupráci s Agenturou ochrany 
přírody a krajiny zve širokou veřejnost na  

interaktivní besedu s promítáním  
s předním českým entomologem Radkem Hejdou 

nejen o páchníku hnědém

předpokládaný termín besedy: 

úterý 6. 9. 2016 v 18 hodin 
v klubovně sokolovny ve Veltrusích

Vítáme 9 nových občánků
V úterý 17. května 2016 při-
vítal starosta Veltrus Filip 
Volák opět nové občánky. 
Jsou jimi Mia Trnková, Max 
Samuel Trnka, Vojtěch Špi-
čan, Magdaléna Jandová, Zu-
zana Valachová, Katka Hav-
lová, Mikuláš Manda, Tomáš 
Hampejs a Hubert Plecitý. 
Dětem i rodičům přejeme 

hodně zdraví a spokojenosti.
Zájemce o podzimní „vítání“ 
(s dětmi narozenými do kon-
ce července 2016) prosíme,  
aby se přihlásili telefonicky 
na čísle 315 781 143 nebo 
prostřednictvím e-mailu: 
prazakova@veltrusy.

Barbora Bělková
foto: Zdeňka Petrovičová

POZVÁNKAZPRÁVY Z OBCE
ZÁŘÍ

6
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Jiřímu Karasovi se práce  
stala koníčkem
Nedávno vystavoval v síni 
Ladislava Čepeláka své foto-
grafie Jiří Karas, jehož cesta 
od učitelství vedla někam 
úplně jinam a jehož největší 
zálibou, která už se možná 
blíží profesionálnímu výko-
nu, je fotografie.

Můžeme být svědky 
posunu mladého člověka 
v zájmech od studia přes 
zaměstnání ke koníčkům, 
z nichž právě jeden ho za-
čne silně ovlivňovat. Chtěl 
jsem s ním udělat obvyklý 
rozhovor: otázka – odpověď, 
ale i když jsme se předem 
dohodli, rozhovor se změ-
nil spíš v zaujaté vyprávění 
mladého muže, který mi vy-
světloval podstatu nočního 
fotografování anebo se po-
koušel mi vyložit, jak vznika-
jí velkoplošné fotografie. Mé 
otázky tak nějak zanikly a já 
si stačil – nebo taky ne – dě-
lat poznámky, kterými bych 
chtěl naplnit tento článek. 

Jiří absolvoval veltruskou 
základní školu, po maturitě 
vystudoval pedagogickou 
fakultu v Ústí nad Labem, 
na níž si vybral náročný obor 
fyzika a výpočetní technika. 
Tehdy ho asi ještě ani nena-
padlo, že někdy bude pro-
cházet krajinou, někdy zim-
ní, jindy zas za bouřky nebo 
v noci a bude hledat nejlepší 
podmínky k fotografování. 
Po krátkém působení ve ško-
le si ale našel zaměstnání 
ve státní správě jako pra-
covník IT. A protože k jeho 
práci patřilo fotograficky 
dokumentovat různé objek-
ty, zaměstnavatel mu svěřil 
poměrně kvalitní a drahý 
fotoaparát. A to byl moment, 
který zapůsobil. Dovolil si 
občas udělat snímky spíš ze 
zájmu, co přístroj dovede 
a co s ním dovede on sám.  

Kolega v práci, který už 
zkušenosti s fotografová-
ním měl, byl pro Jiřího další 
výzvou, začali fotografovat 
společně a také se zúčast-
nili několika fotografických 
kurzů. S ním také vystavo-

vali v prostorách instituce, 
kde jsou zaměstnáni, a letos 
v únoru v Městském muzeu 
v Kralupech nad Vltavou. 
První samostatnou výstavou 
se v březnu 2016 Jiří Karas 
poprvé představil ve Veltru-
sích.

Jiří vyprá-
věl, že vyjel 
do Českosas-
kého Švýcar-
ska, vzal si 
v práci dovo-
lenou, protože 
zaslechl dob-
rou předpověď 
a to ho lákalo. 
Kdesi nad Čes-
kým středo-
hořím ho za-
stihla bouřka. 
Po přejetí 
hranice vstou-
pil do Saské-
ho Švýcarska, 
zaparkoval 
a procházel 
krajinou, zvlněnou kopci 
a prostoupenou pískovcový-
mi útvary. A potom už v po-
čínajícím soumraku kdesi 
na německé straně skutečně 
prožil liják a bouřku a byl 
za to odměněn pohledem 
zpátky do Čech, kde se nad 
schovaným údolím Labe 
a deštivou oblohou vytvoři-
la na krátkou dobu duha. Ta 
duha na jedné z jeho foto-
grafií, u které se divák může 
ptát, jestli jí autor trochu 
nepomohl softwarem. Věřím 
Jiřímu Karasovi, který říká, 
že ta duha tam právě byla 
v ten okamžik, kdy tam byl 
i on, promoklý, ale s apará-
tem v ruce. 

Pochopitelně, že už to 
nebyl ten svěřený erární 
přístroj, už měl vlastní di-
gitální zrcadlovku i několik 
potřebných objektivů a sa-
mozřejmě i ten nutný soft-
ware, protože bez něho to je 
něco jako být dříve v temné 
komoře bez zvětšováku, vý-
vojky, ustalovače… 

Ale i při tomto dnešním 
sofistikovaném fotografová-

ní dochází k docela zajíma-
vým příhodám. Možná zná-
te místa kolem obce Kyjova 
na Děčínsku. Najde se tam 
kromě zříceniny Kyjovského 
hradu řada zajímavých ob-
jektů a mezi nimi taky Jesky-

ně víl. Jedná se o pískovco-
vý skalní převis na pravém 
břehu řeky Křinice, kde se 
v podzemních prostorách 
každoročně v zimě vytváří 
unikátní ledová výzdoba. 
Jiří se vypravil do jeskyně 
v jednom z mála mrazivých 
dnů právě uplynulé zimy. 
Vstoupil do temného podze-
mí, kde byly ledové krápníky 
přisvětlovány jen plápola-
vými lampičkami. Fotogra-
fování v poměrné temnotě 
vyžaduje dost příprav, najít 
správné místo, zajistit apa-
rát na stojanu, zaměřovat 
žádanou kompozici, upravit 
clonu a expoziční čas. Mělo 
jít dokonce o několik sním-
ků tzv. skládaných, z nichž se 
pak v počítači měl sestavit 
velkoformátový obraz. Když 
už měl všechno připravené 
a spustil spoušť a měla ná-
sledovat dost dlouhá doba 
expozice – ozvaly se hlasy, 
do jeskyně po žebříku se-
stupovali další návštěvníci 
a začali temné kouty jeskyně 
prosvětlovat ostrými svět-
ly baterek, takže nešťastný 

fotograf měl zkažený záběr. 
Ti lidé si ho moc nevšímali 
a koneckonců předpokláda-
li, že jako většina ostatních 
si tady pořídí pár upomínko-
vých fotek a hotovo. O zimní 
zajímavosti jeskyně vědělo 

asi víc turistů, kteří se sem 
postupně spouštěli a taky 
blýskali světlomety po ledo-
vých stěnách a krápnících, 
takže nakonec Jiří musel dát 
najevo, že by trocha tmy ne-
vadila, aby mohl pár snímků 
udělat. Bohužel to nedopad-
lo dobře, všechny snímky 
nevyšly, ale aspoň jedna zda-
řilá fotografie z jeskyně ano 
–  zatím ji Jiří ještě nepubli-
koval. 

Lépe je poslouchat hud-
bu, vidět obrazy nebo číst 
než psát o skladatelích, 
o malířích nebo spisovate-
lích. Takže spíš než psát o fo-
tografovi Jiřím Karasovi, je 
lepší jeho fotky vidět. Chtěli 
jsme přiblížit jednoho mla-
dého muže, který se vypra-
vuje do krajiny a zachycuje 
dojmy a výjevy, dokáže čekat 
na správnou chvíli, kdy je 
všechno tak, jak by chtěl mít, 
a kdy může svým aparátem 
zachytit jeden okamžik živo-
ta přírody, hor, oblohy, svět-
la a stínu, vlastně okamžiky 
svého života.

Jan Novotný
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sobota  

10. září 
2016  
od 14.00

SESTRY HAVELKOVYPETR KROUTIL

MARKÉTA WAGNEROVÁ

JEBUTO

APPENDIXIE
PLEASE THE TREES

NELAHOZEVES

OŽIVME ZNOVU  PO ROCE STARÝ MOST, SYMBOL VELTRUS  A NELAHOZEVSI
• BOHATÝ KULTURNÍ  

PROGRAM 

• výtvarné dílny

• prezentace spolků, 

škol a řemesel

• ochutnávka  

minip ivovarů a vín

happening
na starém 
mostě
podruhé

další v jednání
MARKÉTA H

RDINOVÁ-APTOVÁ 

VASILŮV RUBÁŠ
VELTRUSY

Alasdair Bouch ZÁŘÍ

10

ČERVEN

11

Obec  
Zlosyň 

zve 

4. 6. 2016
na oslavu 700 let  
od svého založení

program na www.zlosyn.cz

ČERVEN

4NOVÁ POSILOVNA 
Veltrusy, Palackého 125 

(vedle restaurace Na Závisti) 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT 
VCHOD DO POSILOVNY, JE VEDLE 

VSTUPU DO RESTAURACE 

www.posilovna-veltrusy.cz 

 



15červen 2016

POZVÁNKA

.

KAROLÍNA

BORECKÁ
impresionismus

Město Veltrusy si Vás dovoluje pozvat 
do Výstavní síně Ladislava Čepeláka  
na městském úřadě na vernisáž výstavy

Čtvrtek 2. června 2016 v 17.00

Otevřeno:
PO a ST 8.00–12.00 a 13.00–17.30 
ÚT a ČT 8.00–12.00 a 13.00–15.00
PÁ 8.00–12.00
O víkendu po dohodě
Výstava potrvá do 30. června 2016
Vstup zdarma

ČERVEN

2

ČERVEN

11
ČERVEN

17
ČERVEN

18
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELTRUSY

ZŠ VELTRUSY PŘIJME 

PEDAGOGA	1.	STUPNĚ
nástup nejpozději od 1. 9. 2016

 § přivítáme i absolventa/absolventku, případně studen-
ta/studentku před ukončením PF

 § požadujeme aktivní a kreativní přístup ke školní  
i mimoškolní činnosti

 § nabízíme příjemné pracovní prostředí, vstřícný přístup 
a dobrý pracovní kolektiv

 § výborná dopravní dostupnost ze severního okraje 
Prahy

Jaro ve veltruské škole
 Druhá polovina školního 
roku je vždy zaměřena nejen 
na výuku, ale i na upevňová-
ní vědomostí nejrůznějšími 
praktickými způsoby – pro-
bíhají exkurze, projektové 
dny, školy v přírodě, různé 
vědomostní nebo hudební 
soutěže a sportovní klání. 
Naši žáci uspěli ve spor-
tovních soutěžích i na poli 
hudebním a vědomostním. 
Jedna z našich žákyň 6. roč-
níku postoupila dokonce 
do krajského kola biologické 
olympiády. Událostí probíhá 
ve škole hodně, a tak se zde 
můžeme zastavit jen u ně-
kterých akcí. 

Duben celá škola věnova-
la projektu „Duben – měsíc 
překonávání překážek“, kte-
rý ale nebyl zaměřen pou-
ze obecně na překonávání 
překážek. V rámci většiny 
předmětů jsme si s různých 
úhlů pohledu ukazovali, 
jaké překážky musejí pře-
konávat lidé s handicapem. 
Četli jsme příběhy, mluvili 
jsme o různých problémech 
handicapovaných lidí a také 
si zkoušeli nejrůznější ak-
tivity – např. malovat prsty, 
ústy, nohou, pohybovat se 
s různým omezením, třeba 
poslepu. Významnou akcí 
našeho projektu byla beseda 
realizovaná pro žáky druhé-
ho stupně v rámci unikát-
ního programu Banal Fatal 
/banální situace – fatální 
následky/ organizovaného 
Českou asociací paraplegiků. 
Beseda je zaměřena na pre-

venci úrazů páteře a míchy 
a vychází z autentických 
videí, která byla natočena 
při rizikových aktivitách ve-
doucích k úrazu páteře nebo 
míchy.

V průběhu druhého po-
loletí se naše škola zařadila 
mezi školy, které splňují kri-
téria programu Rodiče vítáni. 
Jedná se o program zaměře-
ný na otevřenou a partner-
skou spolupráci školy a ro-
dičů, která by měla směřovat 
k tomu, že rodiče a učitelé 
táhnou za jeden provaz. 

Kromě vzdělávání se také 
zaměřujeme na oblast vý-
chovnou. Snažíme se děti 
vést k tomu, že nemají být 
lhostejné ke svému okolí a že 
se mají snažit podle svých 
možností pomoci lidem 
v nesnázích. Další oblastí 
našeho zájmu jsou aktivity 
ekologické. Proto pravidelně 
5x ročně pořádáme sběr sta-
rého papíru a plastových ví-
ček. Ze získaných peněz po-
stupně vylepšujeme školní 
prostředí. Nyní jsme se za-
měřili na okolí školy a vyu-
žili jsme možnosti adoptovat 
si strom, který bude vysa-
zen při rekonstrukci parčí-
ku mezi školou a školkou. 
Po celoškolním rozhodová-
ní, jaký strom si vybrat, jsme 
přispěli na nákup javoru 
babyky. Babyka byla vybrá-
na nejen proto, že chceme 
mít krásné okolí školy, ale 
i proto, že každý rok pomů-
že třeťákům zapamatovat si 
jedno z méně známých vy-

jmenovaných slov. 
Žáci naší školy podporu-

jí i nejrůznější charitativní 
akce. Celý rok čteme knihy 
v rámci akce Čtení pomáhá, 
kdy za přečtenou knihu získá 
žák po splnění kontrolního 
testu finanční sumu, kterou 
daruje na podporu určitého 
projektu. Letos jsme také 
pomohli dětem v Africe, a to 
účastí na akci Sněhuláci pro 
Afriku. Sníh nám sice nepa-
dal, ale tento problém jsme 
vyřešili jednoduše – všichni 
zájemci vyráběli sněhuláky 
papírové, a tak se i naše ško-
la finančně podílela na část-
ce 225 000 Kč, která byla 
na pomoc africkým dětem 
vybrána. 

V květnu jsme se již po-
několikáté aktivně podíleli 
na organizace Českého dne 
proti rakovině ve Veltrusích 
(bližší informace o této akci 
najdete v příspěvku mé ko-
legyně).

A co nás ještě do kon-
ce roku čeká? V sobotu 
18. června 2016 proběhne 
BEZVA DEN. Program letos 
připravujeme na podporu 
centra Paraple, které pomá-
há lidem s poškozením mí-
chy najít cestu dál. Všechny 
srdečně zveme a těšíme se 
na vás. Bližší informace bu-
dou uveřejněny počátkem 
června na webových strán-
kách školy. Za žáky a peda-
gogický sbor 

Světlana Racková
ředitelka ZŠ

Český den 
proti  
rakovině
Ve středu 11. května se ko-
nal 20. ročník celonárodní 
sbírky Český den proti ra-
kovině. Ústředním tématem 
sbírky byla rakovina	 prsu	
u	 žen	 a	mužů. Jde o jedno 
z nejčastěji se vyskytujících 
onemocnění v evropské po-
pulaci s výskytem 63 pří-
padů na 100 000 žen. U žen 
tvoří karcinom prsu 26 % 
všech nádorových onemoc-
nění a je příčinou 14 % úmr-
tí. V ČR ročně onemocní přes 
7 000 žen a více než 1 800 
jich zemře. Nádory prsu se 
nevyhýbají ani mužům, ti 
však tvoří pouhý zlomek 
‒ 1 % pacientů. Každých 8 
minut je v ČR postižen jeden 
člověk zhoubným bujením. 
Každých 50 minut je to žena 
s diagnózou rakoviny prsu. 

Naše škola se akce opako-
vaně zúčastňuje. Žáci devá-
tých ročníků se každoročně 
těší, že právě oni budou mít 
tu čest být dobrovolníky, kte-
ří prodejem kvítků měsíčku 
lékařského pomohou dobré 
věci. Posláním organizace 
Liga	proti	 rakovině je šířit 
nádorovou prevenci, zlepšo-
vat kvalitu života onkologic-
kých pacientů, podporovat 
onkologický výzkum a při-
spívat k vybavenosti onkolo-
gických pracovišť. 

Tato sbírka se stala nej-
větší preventivní akcí v re-
publice. Letos kvítky na-
bízelo v celé ČR 13 000 
dobrovolníků a mezi nimi 
i 10 žáků z veltruské školy. 
Bylo připraveno 900 000 
kvítků. Našim dětem se po-
dařilo prodat všech objedna-
ných 550	kvítků	a „vydělali“ 
jsme 12	561 Kč. 

Děkujeme dětem za vzor-
nou reprezentaci naší školy 
i města Veltrus a také všem, 
kteří koupí kytičky sbírku 
podpořili. 

Za ZŠ Veltrusy 
Marie Řeháková

garantka akce

ZŠ VELTRUSY HLEDÁ 
ve Veltrusích 

nebo v blízkém okolí 

BYT	/		
GARSONKU

1+1, max. 2+1 
pro novou  

paní učitelku 
od srpna 2016

Kontakt: e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz, telefon: 731 617 991
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MATEŘSKÁ ŠKOLA VELTRUSY

Projekt v mateřské škole Veltrusy
V naší mateřské škole do školního vzdělávacího programu zařazujeme i mimo 
běžné tematické celky zajímavé a bohaté projekty. Letošní školní rok to pro 
nás byla CESTA KOLEM SVĚTA. 

První část projektu probíha-
la v listopadu 2015. Cílem 
bylo obecné seznámení s ji-
nými národy, kulturou ostat-
ních států, rozdíly v podnebí 
a také zvířátka. Nejprve si 
všechny třídy vybraly, jakým 
dopravním prostředkem 
budou cestovat. Většina tříd 
zvolila letadlo. Takže prole-
těly postupně všechny kon-
tinenty. Berušky a Kuřátka 
si vyrobily své vlastní pasy, 
Motýlci dostali lístek na vlak 
a Žabičky malovaly vlast-
ní mapu. Děti měly přístup 
k atlasům a encyklopediím, 
se kterými každá třída ná-
paditě pracovala. Ke konci 
týdne děti došly k poznání, 
jak pestrý je svět a že každý 

národ bez rozdílu by se měl 
respektovat.
Druhá cesta nás zavedla až 
jižní nebo severní pól, a to 
v únoru 2016. U nás počasí 
zimu příliš nepřipomínalo, 
nicméně alespoň ve školce 
si děti na takovou Antarkti-
du či Arktidu zahrály. Cílem 
projektu bylo poučení o ži-
votě na sněhu, seznámení 
s polárními zvířátky a oby-
vateli těchto zemí. Na všech 
třídách jsme si postavili své 
vlastní velké iglú, se kte-
rým si poté mohly děti i po-
hrát. Procvičili jsme si jem-
nou motoriku při skládání 
puzzle, malovali, skládali 
i vystřihovali tučňáka. Star-
ším dětem byly vysvětleny 

rozdíly mezi severním a již-
ním pólem a s eskymáckým 
maňáskem si přečetly po-
hádky a zahrály námětové 
i smyslové hry. 
Poslední část, v dubnu 2016, 
byla ve třech třídách o cestě 
za Indiány, předškoláci se 
pak vydali do Afriky. Na za-
čátku týdne si každý vyrobil 
svoji indiánskou čelenku, se 
kterou pak celý týden pra-
coval nebo hrál hry. Moti-
vací  byla „pírka“, která děti 
dostávaly za každý splněný 
úkol. Třídy si také zatanco-
valy na indiánskou a afric-
kou hudbu, zahrály na bub-
ny, které nám přivezl ukázat 
skutečný a kvalifikovaný bu-
beník. Každé dítko mělo svůj 

vlastní, takže do akce se 
zapojila opravdu všechna. 
Předškoláci si vyprávěli o ži-
votě v Africe, poznávali zví-
řata dle obrázků i zvuků, vy-
tvořili obrazy večerní savany 
se siluetami afrických zvířat. 
Na konci týdne jsme rodi-
čům předávali indiány s če-
lenkami na hlavě a barevný-
mi kresbami na obličeji. Děti 
si domů odnášely i suvenýry 
v podobě korálků na ruku 
nebo indiánské medaile.
Tento projekt hodnotím jako 
velice zajímavý a nápaditý. 
Děti vše přijaly s nadšením 
a zápalem. 
text a foto: Nikola Smolíková

MŠ VELTRUSY 
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KNIHOVNA

Do knihovny přibyly nové tituly 
z knižního veletrhu Svět knihy
Přírůstky do knižního fondu 
zakoupené na knižním vele-
trhu Svět knihy v Praze:

Česká próza
 § Daniela Hodrová: Točité 

věty – oceněno titulem 
Kniha roku

 § Petra Dvořáková: Sítě
 § Matěj Hořava: Pálenka. 

Prózy z Banátu – Mag-
nesia litera 2015 – objev 
roku

 § Michal  Viewegh: Můj 
život po životě

 § Marcela Mlynářová: Kdo 
nehřeší, nežije

 § Lucie Nachtigallová: De-
ník fejsbukové matky 

 § Jan Novák, Jaromír 99: 
Zátopek…když nemů-
žeš, tak přidej – forma 
komiksu

Světová próza
 § Anastázie Harris: Alžběta 

II. Pracující žena
 § Sandra Brown: Reportér

Detektivky
 § Milan Macho: Fotbal 

v drápech smrti. 1. český 
fotbalový thriller

 § Malcolm Mackay: Nezbyt-
ná smrt Lewise Wintera – 
úspěšný debut skotského 
autora

 § Lee Child: Varovný signál
 § John Francome: Rub 

dědictví, Čára života – 
z dostihového prostředí

Dobrodružné
 § Colin Falconer: Kolos – 

román z období staro-
věku

 § Clive Cussler: Bouře

Naučné
 § V. V. Tomek: Ze života 

českých poustevníků
 § Petra Načeradská: Po-

slední Chotkové ve Vel-
trusech

 § Václav Junek: Betonová 
iluze. Čs. stálé opevnění 
z let 1935-1938 (jeho 

cena, osud a smysl)
 § D. Stach, G. Cihlářová: 

Hyde Park civilizace
 § Karel Hvížďala: Evropa, 

Rusko, teroristé a běženci
 §
 §
 §
 §
 §
 §
 §
 §
 § Vendula Prokůpková: 

Pivo a zdraví
 § E. Thibaut-Comeladeová: 

Saláty Středomoří
 § P. Lamschová, P. Havlíček: 

Jídlo jako životní styl III 
aneb Naučte se správně 
jíst

 § Marinke Slumpová: 
Bohémské háčkování –  
ruční práce

Pro mládež  
– beletrie 

 § Selma Lagerlöfová: 
Podivuhodná cesta Nilse 
Holgerssona Švédskem

 § Frida Nilsson: Gorila a já 

– švédská literatura
 § Sibille von Olfers: Ko-

řenové děti – půvabná 
secesní kniha německé 
autorky

 § Holly Webb: Šmudla se 
ztratil, Same, kde jsi, 
Osamělá Jessie – oblíbe-
né příběhy štěňat a koťat

 § Jiří Dvořák: Havětník
 § Jan Lebeda: Medovníček 

a řeka Morávka, Medov-
níček a Medulka

Komiksy
 § Luke Pearson: Hilda 

– oceňovaný britský 
komiks

 § Jiří Žáček: Šípková Rů-
ženka

 § Jaroslav Foglar: Přístav 
volá

Naučná literatura
 § Edice CO-JAK-PROČ: 

Souhvězdí a znamení, 
Elektronika

 § Hubert Reeves: Jak jsem 
svým vnoučatům vyprá-
věl o vesmíru

 § Lenka Pecharová: Po sto-
pách Karla IV. 

Celkem	 bylo	 zakoupeno	
41	svazků. V	letošním	roce	
byl	 veškerý	 nákup	 finan-
cován	 z	 celoroční	 sbírky	
čtenářů	 –	 všem	 dárcům	
děkujeme!	7	svazků	máme	
obohaceno	o	věnování	au-
torů	 naší	 knihovně.	 Jedná 
se o tyto autory: Karla Hví-
žďalu, Václava Junka, Milana 
Macho, Marcelu Mlynářo-
vou, Lucii Nachtigallovou 
a Michala Viewegha. Ob-
zvlášť cenným „úlovkem“ je 
autogram světoznámé au-
torky románů pro ženy San-
dry Brown.
Všechny	 uvedené	 kni-

hy	 jsou	 připraveny	 pro	
své	čtenáře	každé	pondělí	
a	pátek	od	14	do	17	hodin.	

text a foto: Jitka Lísková
knihovniceMichal  VieweghSandra Brown

Karel Hvížďala (vpravo)
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Z HISTORIE

Veltruské listy nečtou jenom zdejší čtenáři
Svědčí o tom i e-mail, který 
přišel letos v březnu do re-
dakce Veltruských listů. Je 
od pana Romana Šantory, 
vedoucího archivu Junáka –
českého skauta, který je také 
spoluautorem knih „Skaut-
ské století“ a „ Skautský od-
díl“, mapujících stoletou his-
torii Junáka a příběhy dvou 
pražských nejznámějších 
oddílů Dvojky a Pětky, spo-
jených se jménem Jaroslava 
Foglara. Z jeho e-mailu vyjí-
máme:

Narazil jsem na váš článek 
ve Veltruských listech o vod-
ních skautech z Veltrus, který 
mne velmi zaujal.(...) Máme 
první zmínky o skautingu 
ve Veltrusích dokladované 
z roku 1921, takže opravdu 
bohatá historie, škoda, že 
dnes tam již nepůsobí. Posí-
lám i jednu stranu z časopisu 
Skaut-Junák z roku 1933, kde 
jsou zachycena místní vlčata. 
(...) Připravuje se projekt, kte-
rý mapuje padlé skauty za 2. 
světové války. A jedním z nich 
byl Václav Panocha z Veltrus, 

má na hrobě skautskou lilii. 
Pan Šantora projevil zá-

jem o kontakt na někdej-
šího veltruského vodního 
skauta K. R., o němž bylo 
psáno ve zmiňovaném člán-
ku VL. Druhé přání, zjistit 
více o životě Václava Pano-
chy nebo alespoň o událos-
ti, při které 5. května padl, 
zatím ustrnulo na obecně 
známé informaci, že u zám-
ku byla německou hlídkou 
rozehnána skupina českých 
vlastenců a právě přitom za-
střelen tento občan. Prosíme 

veltruské pamětníky o jaké-
koliv informace o Václavu 
Panochovi i o jiných událos-
tech týkajících se konce vál-
ky i veltruského skautingu. 

jn

Vlčata při slavnosti  
Středočeské župy  

ve Veltrusích

www.sheba-strom.cz

INZERCE

ZŠ VELTRUSY PŘIJME 

ASISTENTA	PEDAGOGA
/kvalifikace podle zákona 563/2004  

o pedagogických pracovnících/
Nástup 1. 9. 2016

jednosměnný provoz, částečný úvazek

POŽADAVKY:
 § pozitivní vztah k dětem a přístup k práci, trpělivost, 

vyrovnanost
 § zájem o práci, iniciativa a ochota podílet se na  

školních i mimoškolních akcích
 § smysl pro pořádek a spolehlivost
 § nutnost respektovat úzkou spolupráci se všemi 

vyučujícími
 § nutnost ochoty k týmové spolupráci
 § čistý trestní rejstřík
 § dobrý zdravotní stav 
 § loajalita ke škole
 § kvalifikační předpoklady – podle zákona 563/2004 

Sb. o pedagogických pracovnících ve znění platných 
předpisů /možnost doplnění kvalifikace/

Kontakt:		
e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz  

telefon: 731 617 991

Dne 8. května 2016 se již 
tradičně cvrnkaly kuličky
Za krásného, mírně větrné-
ho počasí neúprosně bojova-
lo bezmála šedesát malých 
i velkých kuličkářů v Memo-
riálu Ládi Kubce. A zde jsou 
výsledky:

Kategorie	5	až	9	let	
1. místo Libuška Kadeč-

ková
2. místo Leona Šobová
3. místo Patrik Koudelka

Kategorie	10	až	14	let
1. místo Jana Škuthanová
2. místo Tereza Řídká
3. místo Jan Marek

Kategorie	15	až	110	let	
1. místo Oldřich Šváb
2. místo Antonín Pražák
3. místo Eva Řídká ml.

Pořadatelé děkují všem 
členům organizačního týmu, 
generálnímu sponzoru měs-
tu Veltrusy a především 
všem dalším velkým a ma-
lým sponzorům. Byli to: p. t. 
Pavel Srp sen., Zdravotní 
pojišťovna ministerstva vni-
tra ČR, Vendulka Husáková, 
Radovan Šváb, fa. CETELEM, 
Hana Veselá a někteří soutě-
žící.

AR + RM

SPORT



20 www.veltrusy.cz

SRPEN

13
Česko-německý		
závod	ve	slalomu

SRPEN

27
Memoriál	Jaroslava	Froňka	st.	
(veřejný	závod	ve	slalomu)

SRPEN

14
SRPEN

28

NAŠE SPOLKY

HAVRÁNEK

rodinné
 

centrum

Veltrusy hostily nominační závody  
slalomářů na OH v Riu
16. a 17. dubna 2016 se 
na veltruském slalomovém 
kanále konal první a druhý 
závod Českého poháru, který 
byl současně prvním kvalifi-
kačním závodem na Olym-
pijské hry v Riu. Další část 
kvalifikace se uskutečnila 
o týden později v pražské 
Tróji. 

Závodu se zúčastnili nej-
lepší slalomáři ČR včetně 
Štěpánky Hilgertové, Jirky 
Prskavce a Vávry Hradílka. 
Hilgertová ve Veltrusích po-
tvrdila svoji nestárnoucí sílu 

a umístila se na prvním mís-
tě, stejně tak Jirka Prskavec. 
Kvalifikace v Tróji ale Hil-
gertové nevyšla, do Brazílie 
pojede kajakářka Kateřina 
Kudějová. V kategorii kaja-
kářů se čekalo až na mist-
rovství Evropy v Liptovském 
Mikuláši (15. května), které 
bylo zároveň posledním kva-
lifikačním závodem na OH. 
Českou výpravu do Ria na-
konec doplní Prskavec, který 
si dojel na ME pro zlatou me-
daili s časem o setinu sekun-
dy kratším než Hradílek.

V kategorii kanoistů se 
v nominačních závodech 
nejlépe dařilo Vítězslavu 
Gebasovi, mezi kanoistkami 
nejlépe bodovala Kateřina 
Hošková. Ta ale do Ria ne-
pojede, kategorie C1 (kanoe)

ženy zatím není olympijskou 
disciplínou. Kategorii debl-
kanoí po součtu všech nomi-
načních závodů ovládli Jonáš 
Kašpar a Marek Šindler a tím 
si zajistili letenku do Ria.

Barbora Bělková
Jaroslava Řejhová

Štěpánka Hilgertová

foto: Aleš Berka

foto: Adam Svoboda

SPORT

Rodinné centrum Havránek
Podpora rodin 
Díky dotaci z MPSV pro pro-
jekt Podpora	 rodin	 v	 RC	
Havránek	2016 máte mož-
nost využít individuální kon-
zultace s psycholožkami, se 
kterými rodinné centrum 
spolupracuje: 

Obracet se na ně můžete 
s většími i běžnými problé-
my, kterým se svými dětmi či 
dospívajícími čelíte. Konzul-
tace probíhají samozřejmě 
diskrétně, v době, kterou si 
sami dohodnete. 

Součástí projektu je i ně-
kolik besed na rozmanitá té-
mata, tou nejbližší je Vstup	
do	školky	a	školy – v pon-
dělí 6.	 6.	 od	 19:00 v klu-
bovně ASPV Veltrusy. Dále 
se můžete těšit např. na té-
mata Grafomotorika, její 
rozvoj v předškolním věku, 
Multimédia ve výchově dětí, 
Stravování dětí a prevence 

dětské obezity, Jak může po-
moci OSPOD rodinám v ná-
ročných životních situacích, 
Návrat do práce po RD, mož-
nosti rekvalifikace po RD 
a nejen po ní.

Pomozte náku-
pem na internetu
Nakupujete alespoň občas 
přes internet? Chcete pod-
pořit činnost našeho rodin-
ného centra? Nakupujte přes 
GIVT.cz a část z vaší útraty 
půjde na naši podporu. A co 
je nejlepší? Nezaplatíte ani 

korunu navíc! Zapojeno je 
nyní téměř 1300 organizací 
a přes 300 e-shopů.

Nákup přes GIVT je velmi 
jednoduchý a nebude vás 
stát více času než obvykle. 
Více na www.givt.cz Za vaši 
podporu děkujeme!

Soňa Dekastello

PhDr. Pavla Majerová 
www.psycholog-majerova.cz

pavla@psycholog-majerova.cz

Mgr. Petra Pírková Brunerová
www.psychologiekralupy.cz

psychologiekralupy@seznam.cz

ČERVEN

6
Vstup	do	školky		
a	školy	(beseda)
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První brigáda v parčíku je za námi
Víkendové brigádě v parčí-
ku přálo počasí, bylo krásně 
teplo a slunečno a byl to asi 
i jeden z důvodů, že se bri-
gády zúčastnilo za oba dny 
přes 60 lidí. Jedna skupina 
brigádníků pokládala šlapá-
ky podél plotu školky, byla 
to práce dost namáhavá, 
proto se jí věnovali převážně 
muži. Bylo potřeba odstranit 
cca 15 cm zeminy, podsypat 
štěrkem a usadit kameny. 
Cestička je nyní téměř hoto-
vá, na další brigádě se budou 
dokončovat povrchové ne-
rovnosti.

Druhá skupinka brigád-
níků se přesunula do vel-
truského kulturního domu, 
kde olejem natírala prkna 

na plánovaný plot školky, 
který bude tvořit záda tzv. 
multifunkční zóně. Práce 
jim šla hezky od ruky a v so-
botu odpoledne bylo všech 
130 prken natřeno. Poslední 
skupina se věnovala kovové-
mu plotu školky – bylo po-
třeba ho zbrousit a zhrubit 
jeho povrch, očistit ředidlem 
a natřít barvou. Architekt 
projektu Patrik Hoffman 
vybral kovářskou čerň, a to 
hned z několika důvodů: 
školka projde přes letní 
prázdniny velkou změnou 
a v rámci zateplení bude její 
fasáda různobarevná, proto 
se snažil najít barvu, kte-
rá bude barevně neutrální 
a plot vizuálně neutralizuje, 

a upozadí tak jeho vnímá-
ní v prostoru. Zároveň je to 
barva, kterou lze aplikovat 
na různé povrchy, které není 
potřeba očišťovat „na kov“. 
Dobře se s ní pracuje i ne-
profesionálům, barva kryje 
případné nedostatky při na-
tírání. V sobotu se díky vel-
kému nasazení zvládlo očiš-
tění celého plotu a nanesení 
první vrstvy nátěru. 

V neděli se potom po-
kračovalo s druhou vrst-
vou. Musela se ještě odvézt 
hlína, která zbyla z výkopu 
šlapákové cesty. Po oba dny 
bylo pro všechny brigádníky 
zajištěno jídlo a pití, výbor-
ný guláš připravil Michal 
Malotínský, pochutnaly si 

na něm i děti, kterých s ro-
diči přišlo velké množství. 
Starší děti pomáhaly rodi-
čům při práci, ty mladší se 
zabavily na školkové zahra-
dě na pískovišti, trampolíně 
či při tvoření a aktivitách, 
které jim tým parčíku při-
pravil.

Děkujeme všem, kteří při-
šli pomáhat a zapojili se tak 
do přeměny parčíku, děku-
jeme také těm, kteří donesli 
napečené buchty a bábovky. 
Další brigáda je plánována 
na víkend 11. a 12. června, 
sledujte web a fcb pro potvr-
zení termínu.

text a foto: Soňa Dekastello

WEB: http://www.veltrusy.estranky.cz/
FCB: www.facebook.com/veltruskeMKZ

Akce Pečeme pro parčík se podařila
Na naši výzvu upéct 30. dub-
na 2016 mlsání pro sportov-
ce na Běh veltruským par-
kem nakonec reagovalo 20 
dobrých duší z Veltrus a my 
jím tímto velice děkujeme. 

Na začátku dne vznikaly 
sice obavy, že se tolik buchet 

a koláčů nemůže ani sníst, 
po běhu (a někdy i před) 
ovšem přepadl závodníky 
hlad a mlsání rychle mize-
lo a dobrovolné příspěvky 
do pokladničky veřejné sbír-
ky rychle přibývaly.

Úspěch má i „adopce“
Finančně přispět na pro-
jekt je možné na transpa-
rentní účet u Fio banky: 
2100978056/2010, nebo 
do pokladničky, která je 
umístěna v podatelně Měst-
ského úřadu Veltrusy.  Stále 
je také možné „adoptovat“ 
jednotlivé prvky v parčíku 
(keře, trvalky, šlapáky či prk-
na na plot), nebo je někomu 
„darovat“. Více info na webu.

Do 7. června můžete pro-
jekt podpořit také nákupem 
v supermarketu Tesco.

Předem děkujeme 
za všechny dobrovolné pří-
spěvky, které nám pomáhají 
realizovat obnovu zanedba-
ného parčíku a vytvořit lepší 
místo ve Veltrusích. 

Aktuální stav účtu sbírky 
(k 30. 5. 2016) je 70.070 Kč.

bb
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ASPV Veltrusy na jaře nezahálelo
 

Běh veltruským parkem
Největším závodem byl bezesporu běžecký závod Běh veltruským parkem, 
jehož 18. ročník proběhl poslední dubnovou sobotu na čarodějnice. 

Po dvou letech se mohl pro-
stor startu a cíle, díky do-
končení všech cest a prací 
v parku, opět vrátit do klid-
nější části zámeckého par-
ku, do areálu letního kina. 
Na startu se sešlo úctyhod-
ných 353	závodníků, z toho 
218 startovalo v dětských 
a mládežnických kategoriích 
a 135 v dospělých kategori-
ích. Závodilo se opět od nej-
menších dětí, které běžely 
s rodiči na trati dlouhé 50 m, 
až po vytrvalce veterány, 
kteří změřili své síly v závo-
dě na 10 km.

V hlavním závodě 
na 10 km zvítězil Petr	 Ha-
velka v čase 34:04,8 a v ka-
tegorii ženy 5 500 m se ví-
tězkou stala Lenka	Křížová	
v čase 24:04,5.

Součástí závodů je také 
tradičně soutěž tříd místní 
základní školy o dort staros-
ty města. V letošním roce se 
ho podařilo „vyběhat“ 1.A, 
která jen těsně porazila 1.B.

Děkujeme všem, kteří nás 
jakkoli podpořili: ČUS-Spor-
tuj s námi, HECKL s.r.o., Pro-
mex, Eleven, Eko-kom, Česká 
spořitelna,  P+P spol. s.r.o., 

město Veltrusy, Správa zám-
ku Veltrusy. Poděkování patří 
rovněž RC Havránek za dět-
ský koutek pro nejmenší zá-
vodníky a všem pořadatelům 
ASPV a SOKOLA Veltrusy, 
kteří přispěli k hladkému 
průběhu závodu. Také všem 
závodníkům za hezké běžec-
ké zážitky a divákům za po-
vzbuzování a vytvoření té 
správné atmosféry.

Těšíme se za rok na vidě-
nou na 19. ročníku Běhu vel-
truským parkem.

Vítězové hlavních závodů: 
10 000 m muži 
1. Petr	Havelka		

(ELEVEN RUN TEAM), 
čas: 34:04,8

2. Luboš	Truhlář	
čas: 34:46,3

3. Albert	Málek		
(Sokol Veltrusy) 
čas: 34:58,1

5 500 m ženy:
1. Lenka	Křížová	

(AC Praha 1890) 
čas: 24:04,5

2. Nina	Ardelyan	
čas: 24:31,6

3. Jana	Rysová	
(ASPV Veltrusy) 
čas: 29:05,6

10 000 m ženy:
1. Michaela	Kofrová	

(Svetbehu.cz) 
čas: 46:32,7

2. Lucie	Krátká	
čas: 46:40,5

3. Lenka	Sládková	
čas: 49:46,1

Kompletní výsledky závodu: 
http://aspv.skolaveltrusy.cz/storage/behparkem/160501_XVIII.BP_vysledky.pdf
Fotografie ze závodu: 
https://www.flickr.com/photos/yancad/albums/72157667811505546

Hned tři velké soutěže pořádalo místní ASPV Veltrusy během jarních víkendů. 

Start běhu na 10 km

Běh předškoláků na 80 m Start běhu na 1 km
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Kompletní výsledky závodu: http://aspv.skolaveltrusy.cz
Foto: https://www.flickr.com/photos/yancad/albums/72157668127689542

Atletický víceboj
Hned následující sváteční neděli 
8. května proběhlo na školním hřišti 
ZŠ Veltrusy regionální kolo závodů 
ASPV v atletickém víceboji.

Soutěžilo se ve sprintu, sko-
ku dalekém, hodu a běhu. 
Své síly přišlo změřit celkem 
72 závodníků především 
z Veltrus, Neratovic a Kra-
lup. Krásné slunečné počasí 
napomohlo k výborným vý-

konům mladých závodníků.
Rádi bychom poděkovali 

vedení ZŠ Veltrusy za mož-
nost využít školní hřiště 
a zázemí pro konání závodů.

Kompletní výsledky na-
jdete na aspv.veltrusy.cz.

Medvědí stezkou
A do třetice následující sobotu 14. května probíhalo v parku regionální kolo 
outdoorového závodu Medvědí stezkou. 
Počasí nám přálo i napotřetí. 
I když předpověď celý týden 
nevypadala nijak příznivě, 
nakonec se všech 59 soutěž-
ních dvojic na start mohlo 
postavit za pěkného sluneč-
ného počasí a vyrazit na trať, 

proběhnou po vyfáborkova-
né trati a správně po cestě 
splnit všechny připravené 
úkoly. Při závodě tedy ne-
rozhoduje jen běžecký čas, 
ale konečné pořadí závisí 
také na tom, jak se soutěž-

ním dvojicím daří odpovídat 
na otázky a plnit úkoly z růz-
ných okruhů od znalostí 
přírody, uzlů, první pomoci, 
po luštění šifry nebo lezení 
přes lanovou lávku. Již tra-
dičně nejobsazenější katego-
rií byly předškolní děti, kte-
ré závod absolvují ve dvojici 
s rodiči. Předškoláků s rodi-
či letos na trať vyrazilo 25.  
Těší nás velmi také zájem 
o tuto soutěž mezi dospělý-
mi – letos jsme odstartovali 
7 soutěžních dvojic, přičemž 
z vítězství se nakonec rado-
vali manželé Zatřepálkovi.

Velký dík patří všem or-
ganizátorům; bez jejich prá-
ce by se nedalo takový závod 
vůbec uskutečnit. Ne menší 
dík patří i správě zámku Vel-
trusy, která nám umožnila 

závod pořádat v prostorách 
zámeckého parku.

První dvě dvojice ve všech 
žákovských kategoriích po-
stoupily do krajského kola, 
které proběhlo 20.–22. květ-
na ve Zbraslavicích.

Stejné postupové pravi-
dlo platí i pro kolo repub-
likové, které se uskuteční 
17.–19. června v Dolu u Blat-
né. Z našich závodníků se tak 
mohou zúčastnit v kategorii 
mladších žáků Matouš Topor 
s Jurou Kadeřábkem, za star-
ší žákyně Johana Kadeřábko-
vá se Štěpánkou Málkovou, 
Hana Štibingerová s Bárou 
Kohoutovou a za dorosten-
ce Josef Novák s Ondřejem 
Vojtou. Všem našim závodní-
kům budeme držet palce.

foto: Petr Procházka

Předtáborový víkend
Pro děti, které s námi jedou 
na letní tábor, jsme připra-
vili předtáborový víkend. 
Letos s malou obměnou – 
program se nekonal po ně-
kolika letech v klubovně 
ASPV v sokolovně, ale záze-
mí získal v nově zrekonstru-
ované Hájence nad grottou 
v zámeckém parku. Pro děti 
byl opět připraven víkend 
plný her, bojovek denních 
i nočních a drobné tvoření, 
zkrátka program podobný 
tomu táborovému. Děti se 
konečně dověděly téma le-

tošní celotáborové hry, aby 
se už mohly pustit do čtení 
příběhů, a v celovíkendové 
soutěži mohly vyhrát třeba 
spaní na táboře ve velkém 
stanu s předsíňkou. 

Pokud ještě nevíte, co 
o prázdninách, a láká vás ně-
jaké to dobrodružství, zbý-
vají nám poslední 4 místa…
Tak se přihlaste!

No a pak už začnou prázd-
niny a my s dětmi vyrážíme 
na Kocourkáč – už se moc tě-
šíme. Co vy?

Martina Volákováfoto: Jan Kadeřábek

Justýna a Lukáš Kohoutovi na startu Medvědí stezky
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TJ Sokol Veltrusy 
Chcete si zahrát tenis? Nohejbal?  
Volejbal? U nás můžete.
Jaro už je v plném proudu 
a sportovat tak můžeme 
klidně i venku. Pokud byste 
si třeba chtěli zahrát tenis, 
nohejbal či volejbal, můžete 
si pronajmout venkovní hři-
ště TJ Sokol Veltrusy. Proná-
jem vás přijde na 100 Kč/1,5 
hod. Můžete se domluvit 

i na pravidelném pronájmu 
v čase, kdy nejsou kurty 
obsazené – středeční odpo-
ledne je využívá Tenis Aka-
demie Bálek. Obsazení ven-
kovních kurtů stejně jako 
tělocvičny najdete na webu 
TJ Sokol Veltrusy.

Plánované akce 
Až do konce června pokraču-
jeme ve společném  běhání. 
Každé úterý ve 20.00 se po-
tkáváme u brány do veltrus-

kého parku (prosím, regist-
rujte se na webu, abychom 
případně mohli dát vědět, 
pokud se běh nekoná).

WWW.SOKOLVELTRUSY.CZ

ZA PODPORY SPORTOVNÍ KOMISE  
MĚSTA VELTRUSY 

bude pořádáno

Veltruské tenisově– 
sportovní soustředění  

(11. 7.–15. 7. 2016 )
Místo	konání:	  
Sokol Veltrusy  

Kategorie:						   
 § Přípravka 
 § Mladší, starší žáci,  

věk 5 – 15 let

Časový	rozvrh:				                                          
 § Sraz účastníků v 8.45
 § Každodenní ukončení 

v 16.00
 § 9 – 12 h trénink
 § 12 – 14 h oběd,  

regenerace
 § 14 – 16 h trénink

Program	soustředění:	
 § Tenisový trénink  

skupinový
 § Tréninkové sety, 

zápasy
 § Individuální trénink, 

trénink na trenažéru
 § Kondiční příprava,  

hry v přírodě
 § Regenerace, v případě 

hezkého počasí návště-
va koupaliště (bazénu 
restaurace Závist)

 § Zhodnocení, opékání

Vedoucí	soustředění:  
Mgr. Jožan Hrdina

Trenéři:
 § Mgr. Josef Hrdina
 § Robert Revťák 
 § asistentka: A. Švábová
 § kondiční trenérka: 

Mgr. Martina Hrdinová

Doporučené	vybavení:	
1x raketa, náhradní tenis-
ky a ponožky, přezůvky, 
švihadlo, čepice, náhradní 
tričko, krém na opalování, 
ručník, plavky

Cena:	Upřesnění dle  
počtu účastníků (ori-
entačně 2400 Kč). Cena 
zahrnuje trenéry, stravo-
vání (oběd, svačina, pitný 
režim), vstup na koupališ-
tě, vybavení (míče).

Kontakt,	přihlášky:		
teniskralupy@seznam.cz  
– Jožan Hrdina,  
mobil: 606 557 872,
sportovní výbor Veltrusy 
– Radovan Šváb,  
mobil: 602 315 727 

 

 

1. Family Cup  
Veltrusy 2016 

 
TENISOVÝ TURNAJ  

RODINNÝCH DVOJIC 
 

Dne: 18. 6. 2016 
 

Místo: Tenisové kurty  
u sokolovny ve Veltrusích 

 
Možné složení: sourozenci, popřípadě rodič + dítě  

(věk nerozhoduje) 
 

Prezentace účastníků turnaje v den pořádání  
od 8:00 do 9:00 hod, 

následně proběhne losování. 
 

Ceny pro 1. - 4. místo 
 

Startovné na tým 600 Kč 
(z těchto peněz jsou hrazeny ceny,  

strava a nájem sportovišť) 
 

Těšíme se na vaši hojnou účast 
Bližší informace poskytne Radovan Šváb, tel.: 602 315 727 

SPORTOVNÍ VÝBOR VELTRUSY  
POŘÁDÁ

ČERVEN
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AFK VELTRUSY, z. s. pořádá

2. ročník fotbalového turnaje  
o pohár Města veltrusy 

11. 6. 2016
 § Místo: hřiště AFK 

Veltrusy
 § Program:

 § 8:30 prezentace
 § 9:00 losování  

a zahájení turnaje
 § 18:00 plánované  

slavnostní ukončení 
turnaje, předání cen

 § Týmy:	5 + gólman, 
libovolné střídání,  
bez ofsajdů, lze mít  
i dívčí tým nebo mix

 § Hrací	doba 2 x 8 min 
na polovině hřiště

 § Startovné: 800,- / tým
 § Závazné	přihlášky:	

jan.cap10@centrum 
 § Dotazy:  

Jan Čáp: 724 126 573 
Radovan Šváb: 
602 315 727

ČERVEN

11
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AFK Veltrusy, z. s. pořádá fotbalový zápas

Kozlovna Ládi Vízka –  Veltrusy 
pátek, 12. 8. 2016 

Výkop: v 18 hodin
Místo: Fotbalový stadion  
AFK Veltrusy, z. s.

Vstupné:	80 Kč 
(finanční výdělek bude věnován  
na podporu fotbalové mládeže 
AFK Veltrusy, z. s.)

Před fotbalovým utkáním 
KOZLOVNA – VELTRUSY  
proběhne turnaj	minipřípravek

Bližší	informace	poskytne		
Ivan Krečun: 777 151 408  
Radovan Šváb: 602 315 727 

Těšíme se na Vaši účast!
Občerstvení zajištěno

Děkujeme	sponzorům:	
Tesařství Skála,  
Klempířství Kouba – Kotásek,  
Řeznictví Kohout a synové,  
Restaurace Závist,  
Interiér Král,  
Poháry Braun

SPORT

Fotbalová stará garda Veltrusy nás 
vyjela reprezentovat do zahraničí
Reprezentovat naše město 
vyrazila 7. června fotbalová 
stará garda, a to do maleb-
ného německého městečka 
Kirschau. Vám, kteří jste se 
účastnili přátelského fotba-
lového utkání, patří velký 
dík za opravdu nezapome-
nutelné chvíle při fotbale. Je 
vidět, že i takové momenty 
si lze užít a obnovit přitom 
roky zaniklé přátelství mezi 
městy Veltrusy a Kirschau. 
Dříve fungovala výměna 
v daleko větší míře: výměn-
né tábory pro děti po řadu 
let a sportovní akce i v jiných 
odvětvích sportu byly přes 
léto běžnou praxí.

Za překrásného slu-

nečného dne se odehrálo 
utkání ve vysokém tempu. 
Děkuji těm statečným s jed-
ním hráčem na střídání, 
kteří se rvali do posledních 
sil o krásný výsledek 0:0 
a po penaltovém rozstřelu 
si mohli vychutnat sladké 
vítězství v poměru 6:4. Ne-
lze vyzdvihovat nejlepšího 
hráče, protože všichni poda-
li nadprůměrný výkon. Přes-
to pochvala patří brankáři 
P. Heimrathovi, který nás 
v těžkých chvilkách nesku-
tečně podržel, a osobní po-
děkování P. Částkovi, který 
se vrátil o půlnoci z Němec-
ka, aby byl ve 13:00 na hřišti, 
a opět se do Německa vracel. 

Prostě se na tým staré gardy 
nevykašlal.

Děkuji vedení fotbalové-
ho oddílu za platbu dopravy 
(7.750,-), děkuji sponzorům 
za pořízení krásné nové sady 
dresů (Interier Král, Klem-
pířství Kouba a Kotásek, 
Posilovna Veltrusy – Josef 
Hrdina, restaurace Na Zá-
visti). Děkuji O. Švábovi, pro 
nějž byl tento zájezd pra-
covní (střídavě překladatel, 
bavič a pomezní rozhodčí). 
V neposlední řadě patří po-
děkování i přátelům z Ně-
mecka, kteří nasadili organi-
zační laťku opravdu vysoko, 
a oprávněně toto poděková-
ní patří za naprosto úžasně 

zvládnuté pohoštění a celko-
vé vřelé přijetí. 

Už teď se těšíme na turnaj 
čtyř mužstev (v srpnu 2016 
ve Veltrusech), kdy bude 
uspořádán 1. ročník o po-
hár starosty města Veltrusy.  
A příští rok si zase pojedeme 
do Německa zahrát.

SESTAVA SG VELTRUSY:
P. Heimrath, B. Běhounek, 
A. Moravec, R.Král, J. Čáp, 
R. Štáfek, P. Částka, P. Bucha, 
T. Kouba, J. Bendl, J. Šlapa, 
V. Wainer
Trenér:	R. Šváb
Manager:	O. Šváb
Fotograf: H. Šarochová

Radovan Šváb

SRPEN

12

foto: Helena Šarochová
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David Zajac sní o Americe –  
chtěl by hrát za Philadelphii Union
David Zajac (18) je jeden z dalších úspěšných mladých sportovců z Veltrus. 
Už od útlého věku se věnuje fotbalu a již delší dobu hraje za významný český 
klub SK Slavia Praha na postu obránce/záložníka, může se těšit z titulu Mistra 
České ligy U-18. 

V kolika letech jsi začal 
s fotbalem a kdo tě k tomuto 
sportu přivedl?
Začínal jsem ve čtyřech le-
tech ve Veltrusích. Přivedl 
mě k němu taťka.
Můžeš nám popsat, jak ob-
vykle probíhá tvůj trénink, 
kolikrát týdně ho máš a jak 
dlouho trvá?
Začínáme strečinkem a za-
hřátím a pak následují různé 
nácviky. Střelba, přihrávky, 
hra na dvě. Je toho hodně. 
Trénujeme skoro každý den, 
jen někdy v týdnu máme je-
den den volno. Jinak trénink 
trvá hodinu a půl.
Stále ještě studuješ, jak těž-
ké je skloubit tréninky se 
školou?
Studuji 3. ročník na střední 
škole. Je to docela náročné, 
protože se každý den vra-
cím domů až kvečeru a stává 
se, že na učení už tolik ne-
mám náladu a nechce se mi 
do toho. Ale vím, že vzdělá-
ní je důležité, a jsem rád, že 
mám tu možnost studovat.
Jistě máš nějakou fotbalo-
vou hvězdu, ke které vzhlí-
žíš. Kdo to je?
Mám rád Davida Alabu 
z Bayernu Mnichov. Je to 
levák jako já a hraje na stej-
ném postu. Je rychlý, má vý-
bornou střelbu, dobře zvlá-
dá defenzivu a rád útočí. To 
on je můj vzor!
Kdyby sis mohl vybrat jaký-
koliv klub, za který bys hrál, 
který by to byl?
Asi každý mladý fotbalis-
ta má sen hrát za nějaký 
velkoklub v zahraničí. Jako 
je Real Madrid, Barcelona, 
Bayern Mnichov, Manches-
ter United a další a také mám 
takové cíle. Ale myslím, že 
by byl velký úspěch dostat 
se do 1. ligy v Česku. Každo-

pádně takovým mým malým 
přáním je hrát v Americe 
za Philadelphii Union.
Toužíš po tom, hrát v zahra-
ničí?
Ano, moc.
Jak často míváte zápasy? 
Každý víkend, a když se ně-
jaký zápas odloží, tak se vět-
šinou hraje ve středu.
Míváš trému před zápasem?
Někdy ano, někdy ne. Jsem 
flegmatik, což asi není dob-
ře, protože bych měl být po-
řád koncentrovaný, ale když 
už ji mám, spadne ze mě 
hned, jak začne zápas.
Měl jsi někdy možnost se-
tkat se naživo s některým ze 
slavných fotbalistů?
Ano, s hráči z české repre-
zentace a Slavie. A s Alber-
tem Gilardinem.
Jak fotbal ovlivňuje život 
vaší rodiny?
Hodně, mamka s taťkou to 
hodně prožívají a taťka ně-
kdy až moc, ale jsem za to 
rád. Moc si vážím toho, kolik 
času, peněz a úsilí obětovali, 

a jednou bych jim to všechno 
chtěl vrátit fotbalem. Dotáh-
nout to někam a říct si, že 
jsem to dokázal, že to za to 
všechno stálo.
Jaké jsou tvoje plány do bu-
doucna?
Hlavně dodělat střední ško-
lu a pak se uvidí, jak se to 
všechno vyvine.
Co se ti na fotbale nejvíce líbí 
a pro koho je podle tebe ten-
to sport vhodný?
Miluju ho. Určitě je vhodný 
pro každého malého kluka, 
i když třeba ještě neví, jest-
li ho to bude bavit. Aspoň 
nebude doma sedět na zad-
ku a bude se hýbat. Pozná 
spoustu nových kamarádů 
a zažije spoustu zážitků… 
alespoň takhle jsem to měl 
já. 
Chtěl by ses v budoucnu vě-
novat sportu profesionálně 
nebo uvažuješ o jiném za-
městnání?
Chtěl, ale je důležité mít 
štěstí a vyhýbat se zraněním. 
I kdyby mi nevyšla hráčská 

kariéra, na 100 % bych chtěl 
u sportu zůstat.

Děkujeme Davidovi za roz-
hovor a budeme mu držet 
palce, aby se jeho sny staly 
skutečností!

Anna Lísková
Sportovní výbor

foto: Nikol Kuncová

David	Zajac
 § datum narození: 

28. září 1997
 § vzdělání: 3. ročník SOŠ 

pro administrativu EU
 § koníčky: rybaření,  

tenis, playstation, 
ostatní sporty
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ČESKÝ VÝROBCE

Montujeme automatické kotelny 
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dOtaCE VyřídímE zdaRma

DOPRAVA A UKLÁDKA PASEM ZDARMA

PRODEJ UHLÍ

800 330 300

NEJNIŽŠÍ CENY UHLÍ LEDVICE
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INTERIÉRY LUBOŠ LIBICH
NABÍZÍME VÁM NÍZKÉ CENY:
 § vinylové podlahy 
 § lina
 § koberce
 § žaluzie
 § sítě proti hmyzu
 § rolety
 § dveřní rolovací sítě
 § malířské práce
 § plovoucí podlahy
 § praní koberců a sedacích souprav
 § shrnovací dveře na míru
 § fólie na okna

ZAMĚŘENÍ A CENOVÉ NABÍDKY 
ZDARMA

tel/fax: 315 781 505, mob: 777 309 315, 606 386 916
e-mail: interiery.libich@seznam.cz

adresa: Štěpána Bendy 584, Veltrusy 277 46

13 let na trhu

tel.: 773 596 887, 315 623 565
NELAHOZEVES

www.popek-koupelny.cz

Koupelny POPEK
600m2 vzorkovna

www.sapho.cz

KOUPELNY 
PRO VŠECHNY 
GENERACE
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www.accolang.cz

Jazykové studio  
Accolang s. r. o.

• Jazykové studio zahájilo svou činnost v září 2015 a navazuje na dlouholetou 
spolupráci lektorky Hany Hrubé s RC Havránek. Stále se zvyšující zájem 
o kurzy angličtiny si vyžádal i vlastní prostory. 

• V prvním patře budovy veltruského Sokola se podařilo vytvořit velmi pěkné 
zázemí pro jazykové studio, které nabízí kurzy angličtiny pro děti i dospělé 
formou skupinových i individuálních kurzů, další kurzy probíhají také 
v Postřižíně, Úžicích a Odolena Vodě.

• V novém školním roce plánujeme rozšířění lektorského týmu.
• PROBÍHÁ ZÁPIS DO KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2016–17.
• Aktuálně nabízíme  letní příměstské tábory s angličtinou a letní intenzivní 

kurzy pro dospělé. 
• Podrobné informace na:

English Fairytale Camp
pohádkový příměstský tábor 

s angličtinou

termín: 18.–22. 7. 2016

pro koho: děti ve věku od 4,5 do 7 let
kde: prostory MŠ Postřižín

cena: 2.500,-
kontakt: anglictina@accolang.cz

www.accolang.cz

English Sports Camp
příměstský tábor s anglickým 

a sportovním programem

termín: 15.–19. 8. 2016

pro koho: děti ve věku od 7 do 12 let
kde: prostory ZŠ Úžice

cena: 2.500,-
kontakt: anglictina@accolang.cz

www.accolang.cz

160529_Accolang_final.indd   1 29.05.16   10:35
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P a M TÝŘ

T
R

UHLÁŘSTV
Í P. a M. Týř

Vyrábíme na zakázku
 l kuchyňské linky
 l schodiště
 l vestavné skříně
 l dveře interiérové i vchodové
 l pergoly
 l kancelářský nábytek

V cihelnách 622, Veltrusy

info@zakazkove-truhlarstvi.cz
www.zakazkove-truhlarstvi.cz

m
ob

il: +420 721 852 018
+420 602 149 243

Petr Tiso:  
Náš kraj potřebuje novou krev
Lékař-porodník, náměstek ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí,  
městský zastupitel v Jesenici u Prahy a kandidát TOP 09 na hejtmana ve Středočeském kraji.

Váš vstup do komunální politiky 
označují lidé ve vašem okolí jako 
velmi úspěšný. Vnímáte to stejně?

Co vás vedlo k tomu, abyste jako 
úspěšný komunální politik vstoupil 
do tradiční politické strany?

Kandidujete na prvním místě.  
Jste připraven stát se hejtmanem?

Jesenice byla už v době, kdy jsem se tam přestě-
hoval, zatížena obrovských stavebním ruchem. 
Chyběla ale dostatečná infrastruktura, občanská 
vybavenost a  nikdo z  radnice se tím netrápil. 
Tehdy nám došlo, že pokud chceme město efek-
tivně bránit a  něco skutečně pozitivně ovlivnit, 
musíme vstoupit do  politiky. V  následujících 
letech jsme plnili to, co jsme občanům slíbili 
ve  volebním programu. Zklidnili jsme divoký 
rozvoj území, postavili jsme nové školky, rozšířili 
kapacitu základní školy, vznikla nová sportoviš-
tě, stezky pro pěší i cyklisty, kulturní akce apod. 
Proměňovali jsme Jesenici z  noclehárny v  rezi-
denční městečko, kde se lidem žije lépe. 

Někdy mám pocit, že pouhé členství v  jakékoli 
politické straně, zejména v  té „kamenné“, je 
v Česku málem hrdelní zločin. Ale ve vyspělých 
zemích to tak přece není. Strany vznikají, aby 
byla správa veřejných záležitostí efektivnější, 
aby politici byli pro občany ideově více čitelní, 
než je tomu u  takzvaně nezávislých. Já jsem 
vstoupil do  stranické politiky kolem roku 2012 
z několika důvodů. Prvním z nich bylo souznění 
s hodnotami středopravé strany TOP 09, druhým 
důvodem byla a stále je osobnost Karla Schwar-
zenberga. Spojení s TOP 09 nelituji, za uplynulé 
roky mám převážně dobré zkušenosti.

Díky své profesi jsem zvyklý rozhodovat se a nést 
velkou odpovědnost. Ke své práci potřebuji kva-
litní zázemí a perfektní organizaci celého týmu. 
Stejné zásady chci uplatňovat i  při řízení kraje. 
Krajské volby beru jako výzvu. Náš kraj v posled-
ních letech funguje spíše v  udržovacím módu, 
bez dlouhodobé vize. Kraji by prospěla nová krev, 
lidé, kteří přicházejí z reálného života, jsou vzdě-
laní, úspěšní, se zkušenostmi a novými pohledy. 
Naším programem je „Středočeský kraj – zdravé 
srdce Čech“, který nasměruje kraj k jejímu napl-
nění. Pokud Středočeši usoudí, že do vedení kraje 
patříme, budeme rádi. 

Petr Tiso Top09.cz/Stredocesky-kraj
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