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ale také outsideři, smolaři, bručou-
ni a všichni ostatní, kdo právě za-
čínáte číst stránky dalšího vydání 
Veltruských listů. Blíží se čas Vánoc 
a oslav Nového roku spojovaných s 
ukládáním předsevzetí. Většinou si 
žádná nedávám, ale dnes mě oslo-
vil náhodou přečtený citát na ná-
stěnce v práci: 
„Na šílence. Na ztracené existence. 
Na rebely. Na buřiče. Na kulaté ko-
líky v hranatých dírách, na ty, kteří 
vidí věci odlišně, nedrží se pravidel 
a nesmíří se statem quo. Můžete je 
citovat, nesouhlasit s nimi, vynášet 
je do nebes, očerňovat je. Jedinou 
věcí, kterou nemůžete, je ignorovat 
je, protože oni věci mění. Posunují 
lidskou rasu dopředu. A i když je 
někdo vidí jako šílence, my vidíme 
génie. Protože lidé, kteří jsou dost 
šílení na to, aby si mysleli, že mo-
hou změnit svět, jsou ti, kteří ho 
změní.“
(Nepovedlo se mi přesně dohledat 
jeho autora, nicméně na několika 
místech jsem narazila na souvislost 
s nedávno zesnulým Stevem Job-
sem, zakladatelem firmy Apple.) 
Nechci si kvůli těmto slovům dávat 
nějaké nové předsevzetí. Pouze mě 
utvrdila v tom, že je dobré nejít s 
davem, ale snažit se dělat věci po-
dle svého přesvědčení a svědomí, 
nikoliv podle obecného mínění. 
Zkoušet je měnit k lepšímu pokud 
jsem aspoň trošičku přesvědčena, 
že je to možné. 
Naše redakce se tento rok pokusila 
změnit k lepšímu obecní zpravodaj 
a podle Vašich reakcí si myslíme, 
že se nám to celkem podařilo. Roz-
hodně nejsme géniové, kteří by tím 
posunuli lidstvo o krok vpřed, ani 

o malý krůček ne. Ale o chloupek 
snad ano v tom, že se snažíme při-
spět ke zlepšení společného i spo-
lečenského života v našem městě. 
Děkujeme Vám všem, kteří nám 
v tom pomáháte svými příspěvky. 
A máme vzkaz těm ostatním: jestli 
jste někdy měli aspoň trošku pocit, 
že něco by se mělo dělat jinak a 
lépe, napište nám o tom. A dejte si 
třeba předsevzetí do nového roku, 
že do příští uzávěrky, která je mi-
mochodem 2. 2. 2012, nám o tom 
opravdu dáte vědět a společně s tím 
třeba trochu pohneme.
Za celou redakci bych Vám všem 
chtěla do nadcházejících dní po-
přát příjemné prožití času Vánoč-
ního bez přehnaného konzumního 
shonu, ale naopak protknutého 
kouzlem lidových tradic. Doporu-
čujeme si ho ještě zpříjemnit třeba 
některou z kulturních akcí, o nichž 
Vás již tradičně uvnitř listů infor-
mujeme. Můžete se také začíst do 
dalších vzpomínek na Ladislava 
Čepeláka, do rozhovoru s místním 
panem farářem ThLic. Michalem 
Antoni Batorem nebo třeba do 
pravidelných informací o dění na 
našich školách či v místních spol-
cích.
A ať už máte pocit, že se Vás týká 
oslovení z první či až z druhé 
řádky dnešního úvodníku, zkuste 
do toho příštího roku vykročit s 
úsměvem a vírou ve zlepšení čeho-
koliv, co vás trápí. 
Hodně štěstí k tomu, aby se to po-
dařilo, všem přeje 
 

Jana Krejčová

Otištěnou fotografií vánočního stromu se krátce 
vraťme k první adventní neděli 27. listopadu 2011. 
Rád bych tímto poděkoval vystupujícím hudební-
kům – na úvod programu se představila talento-
vaná a na svůj věk velmi úspěšná zpěvačka Vero-
nika Langrová ze ZŠ Veltrusy, na klarinet zahrál 
veltruský David Šlechta, studující konzervatoř,  
a většinu programu obstarali Kralupští žesťoví  
sólisté, kteří svým rozmanitým repertoárem velice 
zpříjemnili zahájení letošního adventu.                             

Filip Volák

Tradiční rozsvěcení 
vánočního stromu

foto: Petr Procházka

Vážení a milí čtenáři,
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aktuálně z obce

Základní informací pro čtenáře a pozorovatele dění v areá-
lu národní kulturní památky zámek Veltrusy je, že v areálu 
pracují dva dodavatelé. 
S nadcházejícím prosincem dochází k přebírání prací od 
zhotovitele – Vodohospodářských staveb s.r.o. Teplice. 
Dešťová kanalizace je aktuálně při psaní tohoto příspěvku 
v procesu přebírání díla. Rekultivace ploch na severu are-
álu je těsně před předáváním, současně probíhá závěrečná 
orba celé 7,5 ha rozlehlé plochy. Rekonstrukce vodního 
kanálu – Mlýnského potoka, jak jsem již psal v minulém 
příspěvku, nabrala zpoždění, které zhotovitel téměř elimi-
noval. K dalšímu nečekanému zpoždění došlo v důsledku 
zjištění většího množství produktovodů na tzv. plynovém 
průseku a rovněž i nutností zajištění jejich vyšší ochrany.
Po uzávěrce Veltruských listů bude jednání, které s koneč-
nou platností určí podmínky, za kterých zhotovitel bude 
práce v tomto úseku realizovat, a od nich se odvine finální 
termín dokončení rekonstrukce Mlýnského potoka. Můj 
optimistický odhad je, že předání proběhne ještě v tomto 
roce.
Druhý dodavatel, firma Pegisan s.r.o., provádí některé 
práce na krovu, které jsou pro návštěvníka areálu snadno 
pozorovatelné, ale samozřejmě se provádějí i práce uvnitř 
objektů, které jsou sledovány projektovým týmem. Z těch-
to prací bych u domu lékaře (to je objekt nalevo od brá-

ny, když vcházíte do areálu) zdůraznil ukončení bouracích 
prací a položení podkladních betonů. V domě lesního pro-
bíhají dočišťovací práce na krovu, dokončování bouracích 
prací v důsledku dispozičních změn a likvidace suti v pří-
stavcích. V objektu konírna byly provedeny vnitřní "oběto-
vané" omítky za účelem odsolení zdiva (obětované, protože 
v příštím roce dojde k jejich odstranění včetně "nasáklých" 
solí). Restaurátoři začali postupně rozebírat hlavní scho-
diště na severní straně hlavní budovy a vybrané stupně si 
odvážejí na dílenské opravy.
Všem návštěvníkům areálu národní kulturní památky 
zámek Veltrusy doporučuji procházku kolem Laudonova 
pavilonu, kde je jedno z míst, které prošlo největšími změ-
nami a to nejenom tím, že Mlýnský potok dostal novou po-
dobu, ale i vybudovaným přístavištěm. Pro ty spoluobčany, 
kteří se do areálu nedostanou, předkládám ve dvou foto-
grafiích vývoj budování jednoho ze tří nově budovaných 
kamenných přístavišť. 
Závěrem přeji všem čtenářům klidně prožitý advent, ra-
dostné prožití vánočních svátků a pevné vykročení do roku 
2012.

Jaroslav Morávek
koordinátor projektu Schola naturalis

Schola naturalis - revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině

PŘÍJEMNÝ VEČER VE VELTRUSÍCH
Hezký kulturní zážitek 
veltruským občanům 
připravila kapela REVIVAL 
JS z Kralup, která vystoupila 
11. listopadu 2011 v zaplněné 
Výstavní síni LČ s hudebně-
literárním programem, 
věnovaným 110. výročí 
narození básníka Jaroslava 
Seiferta. V  rámci večera byl 
představen nový svazek Díla Jaroslava Seiferta, který editoval Mgr. 
Michal Topor PhD. z Veltrus.
Účastníci zhlédli též filmovou projekci a mohli ochutnat i kralupská 
vína. Myslím, že všichni odcházeli spokojeni.

Jana Novotná

Kromě jiných kulturních akcí chceme 
veltruským občanům opět přiblížit tvor-
bu amatérských i profesionálních výtvar-

níků. Nejprve bude zahájena 
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 

ŽÁKŮ ZŠ VELTRUSY 
vernisáž ve čtvrtek 

26. ledna 2012 v 17 hod.
V únoru bude vystavovat fotografie pan 

Jiří Štrunc a v březnu obrazy malířka 
Věra Podzimková. Bližší údaje budou 

zveřejněny obvyklým způsobem.

VÝSTAVNÍ SÍŇ 
LADISLAVA ČEPELÁKA 

NA ZAČÁTKU NOVÉHO ROKU
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kultura

 „Klidné Vánoce 
a šťastný nový rok 2012 
všem občanům Veltrus 
přeje redakce VL“

Chotiměř - kaple sv. Jana Nepomuckého
hlavní oltář 
- detail narození Páně
- detail tří králů
od Karla Legáta 1752
restauroval Bohumil Zemánek

ADVENTNÍ 
KONCERT

Smíšený sbor 
TUTTI CANTATE 

Vás srdečně  zve v neděli 
18.12. 2011 od 17 hod 

na sváteční chvilku s písněmi 
do kostela sv. Jana Křtitele  

ve Veltrusích

vstupné dobrovolné pro podporu farnosti
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aktuálně z obce

V minulém čísle Veltruských listů jsem čtenáře informo-
val, že po mnohých neúspěšných pokusech získat investič-
ní sportovní grant se nám vytrvalost vyplatila a grant jsme 
letos získali. S další podporou vedení města a zastupitelů 
začaly probíhat úpravy směřující k oddělení "špinavých" 
prostor (pochozí dlažba ve venkovní obuvi) od prostor 
"čistých"(pochozí dlažba v sálové obuvi), celková rekon-
strukce a rozšíření sociálního zázemí, vybudování divácké-
ho prostoru zpřístupněním střechy a vybudováním terasy, 
ale též kombinovaného prostoru-klubovny jako prostoru 
pro cvičící a soutěžící, prostoru pro pořadatele a zázemí 
pro rozhodčí. Rozšíření sociálního zázemí navazuje na let-
ní šatnu v podkroví a to tak, že v patře bude vybudována 
další toaleta a sprcha.
V době, kdy probíhá uzávěrka Veltruských listů, je rekon-
strukce téměř hotova. Probíhá omítnutí nové části budovy, 
barevně se maximálně chceme přiblížit budově stávající. 
Po zhotovení venkovních omítek budou osazeny schody a 
na ně navazující chodník ze zámkové dlažby. Z vnitřních 
prací probíhá instalace vestavěných skříní pro drobné ná-
řadí a náčiní, zabudování lavic a věšáků, nátěry zárubní.
Harmonogram prací jsme upravili tak, že tradiční akce 
"Mikuláš", která proběhne v úterý 6. 12., bude prvním se-
známením pro cvičence, jak projít novými šatnami.
Prostory klubovny budou zařízeny z vlastních prostředků 
cvičitelů a s pomocí příznivců sportu, tyto práce proběh-
nou částečně v prosinci a zejména v lednu. Vyvrcholení 
zařizování plánujeme na 28. leden ve formě slavnostního 

otevření, které bude samozřejmě ve sportovním duchu s 
následným programem "Pyžamkovo-bačkorové odpoled-
ne pro děti", na které naváže večer „Bačkorový bál“.
Za výbor a cvičitele přejeme všem sportovcům do nadchá-
zejících vánočních dnů a do nového roku pevné zdraví, ra-
dost z pohybu a sportovní úspěchy. Příznivcům, divákům 
a všem ostatním spoluobčanům též pevné zdraví, veselou 
mysl a špetku odvahy vyzkoušet si některou sportovní akti-
vitu, kterou máme v rámci pravidelných hodin připravenu. 
Avšak i ti z vás, kteří si zvolí svobodný běh v parku nebo ji-
nou sportovní aktivitu, mají naše sympatie a naši pochvalu.

Jaroslav Morávek
předseda ASPV Veltrusy

Rekonstrukce části budovy sokolovny, dokončení.

Zasedání dne 31. 10. 2011
Zastupitelé schválili příspěvek 3.000 Kč společnosti Ba-
bybox na provoz a budování nových babyboxů poměrem 
hlasů 7 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Jednohlasně přijali návrh 
smlouvy na dar 50.000 Kč od společnosti Mero na vybave-
ní zásahové jednotky dobrovolných hasičů.
Dále schválili dodatek ke Smlouvě o úvěru řešící odklad 
splátek z důvodu přestavby sokolovny.
Starosta informoval o oznámení společnosti A.S.A. o zvy-
šování ceny za odvoz a likvidaci odpadů v r. 2012 a dále 
informoval o stavu řízení o zrušení Rozhodnutí MF – po-
volení provozu výherních terminálů v Baru u Losa – bylo 
zahájeno řízení o zrušení tohoto Rozhodnutí MF. 
Dále se jednalo o zvýšeném zápachu z výroby společnosti 
Synthos, její ředitel přislíbil přísné dodržování všech pod-
mínek provozu, určil zástupce pro komunikaci o těchto 
stavech a požádal o okamžité informování na dispečink 
firmy na čísla 315 713 041 a 736 506 779.
Pak se ještě mimo jiné mluvilo o možnostech rozšíření 
školní družiny kvůli nedostačující kapacitě přístavbou nad 
současné šatny, o personálním obsazení městské policie, 
o nutnosti instalace kamery na dětské hřiště u kulturního 
domu kvůli narůstajícím případům vandalství a o zodpo-

vědnosti za úklid tohoto hřiště. Nakonec se diskutovala 
možnost  svozu komunálního či aspoň tříděného odpadu 
jinou firmou v reakci na plánované zdražení současné spo-
lečnosti A.S.A.
Zasedání dne 14. 11. 2011
Toto zasedání bylo velice stručné, řešila se jediná věc a to 
výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „Protipo-
vodňová opatření města Veltrusy“. Zastupitelé schválili 
Smlouvu o financování akce realizované v rámci PRO-
GRAMU 129120.
Zasedání dne 28. 11. 2011
Hlavní bod programu bylo schválení rozpočtu na rok 
2012, které proběhlo úspěšně. Projednávala se i žádost o 
krajskou dotaci na chodníky, zvýšení četnosti Veltruských 
listů na 5 vydání za rok, narůstající náklady na odvoz odpa-
du, nutnost realizace kanalizace v Žižkově ulici či podpora 
dobrovolným hasičům.
Dále zazněly informace o stavu řešení problematického 
kruhového objezdu u kláštera, které právě probíhá v úřed-
ní rovině. Přišla na řadu i chvála a díky – za nový povrch v 
Zahradní ulici, příspěvek obce na babyboxy nebo např. za 
zdařilé rozsvěcení vánočního stromu.

Stručné informace ze zasedání zastupitelstva
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Díl 2. Vzpomínají přítel-spolužák a antikvář-sběratel

Spolužák z akademie
Ladislav byl mým spolužákem na Akademii 
výtvarných umění v ateliéru prof. Vlastimila Rady. Po 
studiu v ateliéru prof. Rady – což bylo poměrně krátce 
– nastoupil Ladislav k  prof. Vladimíru Silovskému, 
profesoru grafiky. Zde byl později jmenován docentem 
a pak i profesorem.
Musím přiznat, že jeho činnost ve škole či ve spolku 
Hollar jsem pozoroval hodně vzdáleně, i osobně 
jsme se vídali dost zřídka. Proto se vrátím k několika 
vzdálenějším vzpomínkám. 
Byl to rok 1948. Žáci AVU – malíři i sochaři – spolu 
se dvěma kantory, prof. V. V. Štechem a V. Radou, 
podnikli nezapomenutelný výlet po Belgii. Název 
zněl „Semaine d´art“ – „Týden umění“. Letělo 
se letadlem (většina z  nás poprvé), celý týden se 
cestovalo po belgických městech a městečkách, po 
nejvýznačnějších uměleckých památkách. Jezdilo se 
plně obsazenými autobusy. Účastníky byla mládež 
z celého světa, vzpomínám na Francouze, Kanaďany 
i na jednoho účastníka černé pleti, myslím z  USA. 
Průvodci byli Belgičané, ale hlavním vykladačem 
a znalcem navštívených muzeí, galerií a četných 
pamětihodností byl prof. V. V. Štech, který věděl víc 
než tamní průvodci. 
Cestou jsme se seznámili mj. i se skupinou 
Francouzek, z nichž jedna, Solange, mladá profesorka 
z francouzského lycea, se líbila Ladislavovi. Potíž byla 
s komunikací. Tady jsem nastoupil já jako tlumočník 
do jazyka francouzského. Byl jsem nucen překládat 
Ladislavovy nesmělé i smělejší projevy sympatie 
k  pohledné černooké krasavici. Musím přiznat, že 
se mi také líbila. Takže jsme se mimoděk stali tak 
trochu soky, ale pořád zůstalo při nevinné konverzaci 
a rozloučením skončily nadobro letní flirty ať už z té 
či oné strany. Po sedmi dnech jsme opustili Gent, 
Bruggy, Antverpy s  ateliérem P. P. Rubense, moře 
v Ostende i onu známou. 
Po oficiálním týdenním programu bylo volno, 
z  ubytování ve vysokoškolské koleji v  Bruselu jsme 
měli možnost se libovolně pohybovat. Pamatuji, že 
Ladislav ještě s  několika účastníky zájezdu stopnuli 
nějaký náklaďák a zajeli do některých z bližších míst. 
Jak se ukázalo, náklaďák sloužil jako rozvážeč uhlí, 
takže při příjezdu Ladislav a ostatní stopaři vystoupili 
ze zadní korby s  tvářemi poznamenanými černým 
mourem, tedy se vzhledem dokonalých Maurů.

Bohužel natolik šly naše cesty různými směry, takže 
jsem ani neobdržel smutnou zprávu s  jeho jménem, 
ani se nedozvěděl o jeho posledních chvílích a 
nemohl se s ním naposledy rozloučit. Zůstal v mých 
vzpomínkách jako jemný přítel s  tichým, klidným 
hlasem, nikdy se zvýšeným akcentem, nikdy jsem 
neslyšel od něho urážku nebo hrubé slovo. Svým 
uměním, svými grafikami se dopracoval významného 
úspěchu. Je na jiných, aby zhodnotili váhu jeho umění, 
z  mého hlediska malíře má mou upřímnou úctu a 
obdiv.

Akad. malíř Jiří Hruška

Vzpomínka antikváře a sběratele
Především mě oslovily grafické listy Ladislava 
Čepeláka, které mi doslova vycházely z duše. Pak jsem 
měl to štěstí, že jeden z jeho žáků mě s ním seznámil 
s  tím, že bych mohl některé jeho listy prodávat. Pan 
Čepelák navštívil můj obchod a asi byl spokojen. Byl 
jsem pak u něj mnohokrát v ateliéru a při výběru listů 
do prodeje mě uchvacovaly jeho umělecké i osobní 
názory a postoje. To byly krásné večery.
Věděl jsem, že se už delší dobu plánuje vydání jeho 
monografie. Protože však v  této věci nedocházelo 
k  žádnému nadějnému pokroku, nabídl jsem panu 
profesorovi, že zajistím vydání SOUPISU jeho 
grafické práce. Vycházel jsem především z toho, že tak 
významný grafik nemá jedinou monografii (kromě 
několika výstavních katalogů), což jsem pokládal 
mírně řečeno za ostudu. Knihu se podařilo vydat 
přesně k  zahájení jeho velké retrospektivní výstavy 
v roce 1998.

Oldřich Tichý, antikvář a sběratel 

(Oba texty – opisy dopisů – poskytla k otištění paní Z. Křtěnová. 
Redakčně upraveno.)

osobnosti z Veltrus

VZPOMÍNKY NA LADISLAVA ČEPELÁKA

Zámek z cyklu - Veltruský park
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rozhovor

Předvánoční rozhovor s panem farářem
Blíží se Vánoce. A kdo jiný by o nich mohl lépe pohovořit 
než osoba, kterou můžete potkat každou neděli od 11 hodin 
ve veltruském kostele Narození sv. Jana Křtitele – pan farář 
ThLic. Michal Antoni Bator. Velmi ochotně zodpověděl mé 
dotazy pro Veltruské listy. Nyní se s  jeho názory můžete 
seznámit i vy.  

➢ Jak velká je farnost, o kterou se staráte a jak dlouho ve 
Veltrusích i okolních farnostech působíte?

Ve farnosti Kralupy nad Vltavou, 
jejíž součástí je město Veltrusy, 
rozhodnutím pražského arcibiskupa 
Mons. Dominika Duky, působím od 1. 
července 2011. Dle sčítání lidu z roku 
2001 na území farnosti žije 29 285 
obyvatel a k  římskokatolické církvi se 
hlásí 4 257 obyvatel.

Farnosti patří města: Kralupy nad 
Vltavou, Velvary, Veltrusy, dále obce: 
Černuc, Bratkovice, Dolany, Debrno, 
Holubice Chržín, Budihostice, 
Chvatěruby, Kozomín, Nelahozeves, 
Hleďsebe, Nová Ves, Miřejovice, 
Olovnice, Sazená, Uhy, Úžice, Ješín, 
Vraňany, Mlčechvosty, Všestudy, 
Zlončice, Dolánky, Zlosyň. Na územi 
farnosti se nachází 16 kostelů, některé 
z nich jsou převedeny do majetku obce, 
což je pro nás velikou pomocí v zajištění 
technického stavu těchto budov. Před 
měsícem farnost předala hřbitovní 
kostel sv. Jiří ve Velvarech do majetku města, připravujeme 
vypůjčení kostela obci ve Chvatěrubech. V  roce 2004 
v pražské arcidiecézi nastartoval proces slučování farností, 
právě proto vás může udivit, že na tak rozsáhlém terénu 
je jenom jedna farnost. Dodám, že na celém Podřipsku se 
nachází čtyři takto reorganizované farnosti.

➢ Jak dlouho jste knězem a nelitoval jste někdy, že jste si 
vybral tuto profesi – poslání?

Vysvěcený na kněze jsem byl před 17 lety, nikdy jsem 
nelitoval, že jsem se vydal na tuto cestu. Tudíž jsem 
hluboce přesvědčen, že na tuto cestu mne povolal Bůh, a 
také mi dává určité poslání. Vyžaduje to ode mne velikou 
otevřenost. V okamžiku mého kněžského svěcení jsem se 
dal k  dispozici mému biskupovi řešovské diecéze, to on 
rozhoduje o tom, kdy a kde budu působit. Od roku 2000, 
kdy jsem přijel do pražské arcidiecéze, jsem k  dispozici 
arcibiskupovi pražskému. Duchovní služba obnáší hodně 
starostí, ale je zároveň velkým dobrodružstvím. Jsem 
rád, že můžu být s  lidmi v  jejich osudových okamžicích, 
pomáhat jim najít cestu k Bohu a k sobě samotným.

➢ Blíží se advent a Vánoce. Mohl byste o nich pohovořit 
z hlediska bible, tradice a dnešního života?

Křesťanská spiritualita je přes 2 tisíce let formovaná skrze 
Bibli a tradici. Biblické události, spojené se životem Ježíše 
Krista, tradice spojila do cyklu kalendářního roku, a tak 
si můžeme zopakovat během 365 dnů události spojené 
s narozením, veřejným působením a následným umučením 
a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Pojmenování adventní 
doby pochází z latinského slova adventus – česky příchod. 
První počátky adventu se objevují v jižní Galii a Španělsku 

koncem čtvrtého století. Od 12.–13. 
století se stává advent začátkem 
liturgického, tedy církevního roku. 
Zvyk zhotovovat adventní věnce je 
mnohem mladšího původu a vznikl 
v Německu.  Křesťanská slavnost 
Vánoc zase dostala definitivní formu 
až ve 4. století, kdy nahradila římský 
svátek „nepřemožitelného Slunce“. 
Bylo tak zdůrazněno, že narození 
Krista je vítězstvím pravého světla v 
temnotách zla. Jedinečná atmosféra, 
kterou se dnes Vánoce vyznačují, 
se rozvinula ve středověku, díky 
svatému Františkovi z Assisi. 
František oslavu Vánoc obohatil o 
krásný symbol jesliček. K Vánocům 
se také pojí stromeček, který má 
německý původ. Navzdory tomu 
co vidíme, jak se komercializuje 
křesťanská tradice – už v  říjnu 
vidíme v hypermarketech vánoční 
výzdobu – advent a Vánoce jsou 

časem sebereflexe a sblížení s Bohem a s druhým člověkem.

➢ Jak se chystáte na letošní Vánoce vy? Co vás čeká?

Vánoce prožiji tady v  Kralupech spolu s  farníky, je to 
pro mne období velmi náročné, mám hodně bohoslužeb. 
Dovolte, abych Vás pozval na společnou modlitbu do 
veltruského kostela na nedělní mši sv., která je vždycky 
v 11.00 hod., a na vigilii Vánoc 24. 12. 2011 ve 22:30 hod. 

Období adventní a vánoční prožíváme jako farní 
společenství velmi intenzivně, tak odkazuji na internetové 
stránky www.nasefarnost.cz, kde najdete zdroj informací o 
jednotlivých aktivitách.

➢ Co jsou to roráty a proč už se dnes nekonají?

Roráty jsou liturgicko-hudební forma ranní mariánské 
adventní mše. Název je odvozen od vstupního zpěvu 
(Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy 
„Rorate coeli desuper…“ (Rosu dejte shůry…). Roráty 
se dodnes konají, i když ne v tak velkém rozsahu. V naší 
farnosti v  době adventní budeme slavit roráty   každou 
středu v  kostele sv. Václava (Kralupy n. Vlt.) v  7:00 hod 
ráno. Srdečně zvu. Na internetových stránkách   naší 
pražské arcidiecéze najdete několik možností, kde se mší 
svatých se zpívanými roráty můžete zúčastnit. Dovolte mi 
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při této přiležitosti  osobní poznámku. Z mého dětství si 
pamatuji roráty, které byly sloužené v 6:00 ráno. Jako malé 
dítě jsem se účastnil, i když často díky důslednosti rodičů, 
protože vstávat v  5:00 ráno se mi zrovna moc nechtělo. 
Navzdory překážkám si dodnes pamatuji výjimečnou 
atmosféru a duchovní zážitek.

➢ Jak jste prožíval blahořečení vašeho krajana Jana 
Pavla II. letos 1. května?

Blahořečení Jana Pavla II jsem prožíval s  farníky 
chodovské farnosti v Praze, kde jsme při mši sv. poděkovali 
Bohu za jeho osobu a za to, co nám odkázal. Teď je čas, 
abychom Jana Pavla nejenom obdivovali, ale abychom mu 
naslouchali a snažili se žít dle Evangelia. 

➢ Máte nějaké přání či předsevzetí do příštího roku 
2012?

Přeji sobě to, co přeji i ostatním – hodně Božího požehnání 
a milosti. 

Děkuji mnohokrát za váš čas a vaše odpovědi.

Helena Richterová

Vánoční bohoslužby - Veltrusy
24.12.2011 

Vigilie Narození Páně:
22:30 hodin

25.12.2011 
Slavnost narození Páně

11:00 hodin

26.12.2011 Svátek sv. Štěpána 
11:00 hodin

31.12.2011 
Mše sv. na závěr občanského roku

17:30 Kralupy nad Vltavou

1.1.2012 Slavnost Matky Boží Panny Marie
11:00 hodin

V září letošního roku si naše kulturní veřejnost připomně-
la 110. výročí narození básníka Jaroslava Seiferta, jediného 
českého nositele Nobelovy ceny za literaturu. Seifertovy 
verše si získaly lásku a obdiv celých generací čtenářů, sta-
ly se vděčnou inspirací pro řadu výtvarníků a hudebních 
skladatelů.
Městská knihovna ve Veltrusích nabízí svým čtenářům 
rozsáhlý soubor svazků jednak z vlastního básníkova díla, 
jednak i z literatury týkající se osoby Jaroslava Seiferta. 
Většina básnických sbírek je obsažena v souborných vy-
dáních Seifertova díla (Dílo II., Dílo III. z 50. let, básně z 
let 1921–1929 a 1965–1967 ve vydání z 80. let). Jako sa-
mostatné sbírky se ve fondu naší knihovny nacházejí tato 
díla: Město v slzách, reprint sbírky Na vlnách TSF, sbírka 
Koulelo se koulelo, Šel malíř chudě do světa s ilustracemi 
M. Alše, Píseň o Viktorce s ilustracemi K. Svolinského, Ma-
minka s ilustracemi J. Trnky, Chlapec a hvězdy s ilustrace-
mi J. Lady. Z pozdějšího básníkova díla jsou to sbírky Kon-
cert na ostrově, Morový sloup a Býti básníkem. Z četných 
výborů z básníkova díla nabízí fond naší knihovny výbor 
milostné lyriky Polibek na cestu a celkový výbor z básníko-
va díla pod názvem Zápas s andělem. Oba výbory provází 
půvabné ilustrace Oty Janečka. 
Několika tituly je zastoupeno rovněž prozaické dílo Jaro-
slava Seiferta. Vzpomínková kniha Všecky krásy světa ob-
sahuje mimo jiné i autorovy vzpomínky na Kralupsko. Vel-
mi zajímavým dokladem uměleckého přátelství je kniha 
korespondence Jaroslava Seiferta a slovenského herce La-
dislava Chudíka pod názvem Tichý dvojhlas. Nejnovějším 
přírůstkem ze Seifertova díla ve veltruské knihovně je roz-
sáhlý soubor publicistiky z let 1933–1938, jehož editorem 

je náš spoluobčan, pan Michal Topor. Tato publikace, která 
je prvním knižním vydáním Seifertových drobnějších tex-
tů reagujících na kulturní a politické události, je dokladem 
významu osobnosti Jaroslava Seiferta pro českou žurnalis-
tiku. 
S dílem Jaroslava Seiferta se setkáváme rovněž v dětském 
oddělení naší knihovny. Jaroslav Seifert uspořádal knihu 
pohádek Kouzelná lucerna, která je navíc obohacena o 
jeho verše. Z pera Jaroslava Seiferta pochází i překlad veršů 
v oblíbené knížce Žabákova dobrodružství.
Osobnost Jaroslava Seiferta se stala námětem řady vzpo-
mínkových knih o českých umělcích. Z fondu naší knihov-
ny lze uvést tyto tituly: F. Hampl: Dobrodružství Jaroslava 
Seiferta; V. Kovářík: Když velcí byli malí; J. Sadílek: Neza-
pomenutelná setkání; V. Filip: Potomci slavných žijí mezi 
námi.
Specifickým tématem básníkova vztahu ke Kralupům se 
zabývají publikace Kralupy a Jaroslav Seifert od J. Fürstové 
a Kdybych se mohl vrátit a Kralupy pro Jaroslava Seiferta         
od J. Racka.
Uvedené tituly čekají na své čtenáře v městské knihovně, 
aby je provázely kouzelným světem poezie, básníkových 
vzpomínek nebo aby jim přiblížily osobu jednoho z nejmi-
lovanějších českých básníků – Jaroslava Seiferta.

Knihovna je otevřena 
každý pátek od 15:00 do 17:00 hodin

        
   Jitka Lísková

Dílo Jaroslava Seiferta ve fondu Městské knihovny ve Veltrusích
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Přiblížil se vánoční čas a ten s sebou každoročně přináší 
období bilancování a hodnocení. O mnoha úspěších 
našich žáků jste byli v  průběhu roku informováni 
v předchozích číslech Veltruských listů. Přesto se toho 
od letních prázdnin událo ve škole opravdu hodně.

Během letních a podzimních měsíců se nám podařilo 
zrekonstruovat domeček sloužící k  ukládání sběru, 
tělovýchovných potřeb apod. Kromě toho byl ale 
domeček také rozšířen o novou část, kde je uloženo 
nářadí používané v rámci výuky pracovních činností. 
Po dokončení stavby byly ještě upraveny a vydlážděny 
přilehlé plochy, takže i na tuto část školního hřiště 
je opravdu pěkný pohled. V návaznosti na tuto akci 
mohla být také zbourána stará kůlna, která sloužila 
řadu let k  ukládání nářadí a byla již skutečně ve 
špatném stavu. Po jejím zbourání byla na hranici 
školního pozemku postavena nová zeď. Zeď byla 
sice nová a pěkně omítnutá, ale v dětském prostředí 
působila dost jednotvárně. Proto v  rámci školy 
proběhla mezi dětmi soutěž o nejlepší návrh na 
výzdobu nové zdi. O výsledcích soutěže rozhodovali 
žáci i  učitelé. Po velkém hlasování zvítězil a je žáky 
pod vedením paní učitelky Váchové realizován návrh 
Jakuba Fencla z 8. třídy. 
Samozřejmě že se nevěnujeme pouze zlepšování 
školního prostředí, ale hlavně výuce, rozvoji 
vzdělanosti a budování kvalitních vztahů mezi žáky i 
učiteli.
Podpoře dobrých vztahů v  rámci vytváření nového 
kolektivu v  6. ročníku byl věnován seznamovací 
pobyt žáků uskutečněný na začátku října ve Sloupu 
v Čechách. Dále byly obě třídy ročníku zapojeny do 
projektu ELIO, který se budování vztahů ve třídách 
bude věnovat dlouhodobě. V rámci projektu se budou 
vzdělávat i učitelé.

V  současné době se 
hodně mluví o testování 
žáků. Naše škola již 
dlouhodobě testování 
žáků podporuje – 
většinou spolupracujeme 
se společností SCIO a 
testování si pravidelně 
zkoušejí žáci 9. ročníku, 
kteří tak získají porovnání 
se žáky devátých ročníků 
v  rámci celé republiky. 
Kromě toho je již několik 

let škola zapojena do testování ESKALÁTOR, které 
se zabývá čtenářskou gramotností v  českém jazyce 
a angličtině. Předností tohoto projektu je nejen 
testování, ale také možnost, aby si děti samy i ve svém 
volném čase procvičovaly a  trénovaly typy úkolů, 
které jim v testech dělaly problémy.

Od letošního školního roku se naše škola zapojila 
také do projektu MŠMT a EU, který je nazván EU 
peníze školám. V  rámci projektu může naše škola 
získat téměř 2  miliony korun na zlepšení vybavení 
školy. Získání tohoto obnosu není samozřejmé, škola 
peníze dostane pouze v  případě, že vyučující naší 
školy vytvoří přes 1 300 nových učebních materiálů, 
které použijí v  rámci vyučování. Hotové materiály 
se odevzdávají na ministerstvu školství, kde posoudí 
jejich inovativnost, případně mohou materiály vrátit 
k přepracování.

V  závěru našeho školního povídání bych chtěla 
čtenářům Veltruských listů popřát jménem ředitelství 
školy, učitelského sboru a dětí ZŠ Veltrusy krásné 
Vánoce a hodně zdraví do nového roku. 
Současně bych Vás všechny ráda pozvala na již tradiční 
školní vánoční trhy, které letos proběhnou v pondělí 
19. prosince v  prostorách restaurace na závisti. 
Zakoupit si budete moci drobné vánoční předměty 
– většinou práce dětí. Jako každoročně i letos jejich 
nákupem přispějete dobré věci – podpoříte Alsenyho, 
našeho afrického adoptovaného chlapce, který může 
díky naší podpoře chodit do školy a vzdělávat se. 

 Mgr. Světlana Karasová
zástupkyně ředitelky

NOVINKY Z VELTRUSKÉ ŠKOLY
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NAŠE PROJEKTY A TVOŘENÍ
Cílem prvního projektu našeho školního programu s ná-
zvem „Mám nového kamaráda“ bylo seznámit děti s no-
vým prostředím, kamarády, zaměstnanci MŠ, adaptovat se 
nenásilně na nové prostředí, naučit se odloučit od svých 
blízkých a podporovat utváření vztahů s jinými dětmi.

Druhým projektem ŠVP je integrovaný blok „Znám cestu 
do školky“, který již také proběhl. Jeho cílem je správná ori-
entace v prostoru, seznamování s místem a prostředím, ve 
kterém dítě žije, osvojování si poznatků o dopravě, rozvoj 
hrubé motoriky a fyzické zdatnosti.

Líbila se hra „Na barevná auta“ a na „Na policisty“, kde 
jsme procvičovali barvy, 
postřeh, rychlost a reakci 
na signál. V komunitním 
kruhu názvy dopravních 
značek a geometrické tvary 
a vyprávěli jsme si o chová-
ní v dopravních situacích. 
Četly se příběhy na pokra-
čování k tomuto tématu. 
Děti vystřihovaly, skládaly, 
lepily, malovaly dopravní 
značku a dopravní pro-
středky. Při vycházkách si 
osvojovaly správné chování 
v silničním provozu.

Aktuální projekt, který právě probíhá na všech třídách má 
název „Barevný podzim“
Děti se učí nové básničky, písničky, tanečky a pohybové 
hry s podzimní tématikou, vyrábějí draky, malují stromy, 
lepí listy, pojmenovávají a třídí ovoce a zeleninu, využíva-
jí přírodnin k výrobě zvířátek, skládají podzimní obrázky, 
procvičují v pracovních listech grafomotoriku, orientaci, 
barvy, počet, třídění atd. Na vycházkách pak pozorují okol-
ní přírodu, sbírají listy a přírodniny.
V komunitních kruzích se vedou rozhovory o změnách 
v přírodě, počasí, odletu ptáků, zimním spánku zvířat a 
ostatních znacích podzimu.
Opakují se barvy a jejich odstíny, modeluje se, stříhá a vy-
užívá se nejrůznějších technik jako malba, kresba, nalepo-
vání, mačkání a vytrhávání  papíru, tupování, zapouštění 
do vody a klovatiny, vystřihování atd. Toto téma je velmi 
inspirativní pro oblast tvoření, rozvoje estetického vkusu 
a vnímání.

Ve všech třídách neustále pracujeme na tom, aby děti 
správně držely tužku, příbor, nůžky, vydržely delší dobu u 
činnosti a dokončily ji, pracovaly samostatně, uměly po-
prosit, poděkovat bez připomínání a dodržovaly pravidla 
chování v mateřské škole. Pozorujeme výrazné snížení ag-
resivního chování mezi dětmi na všech třídách.

Snažíme se též organizovat společné akce pro děti a rodiče. 
V měsíci září proběhla Zahradní slavnost v areálu MŠ. Děti 
si zaskákaly na hradu a trampolíně, jezdily na čtyřkolkách, 
soutěžily na stanovištích. Potěšila je i cukrová vata a pop-
corn.                Všichni se také mohli občerstvit při bohatém 
rautu, který připravili sami rodiče.

VÝROKY DĚTÍ

Paní učitelka: „Jaký dopravní prostředek pluje po moři?“
Adélka K.: „Žralok!“

Terezka V. ukazuje paní 
učitelce švestku zabalenou 
v ubrousku a povídá:
„Paní učitelko, to si vez-
mu domu. To by byl malér, 
kdybych to tu zapomněla.“
                                                                                            
Terezka N.: „Až budu mo-
delka, tak ti, paní učitel-
ko, koupím pěkný barák a 
auto!             A budu taky 
pít pivo!“
 
„ Anička D.: „Paní učitel-
ko, já tě budu mít ráda až 

do smrti. Do tvojí smrti!“

Na vycházce při seznamování s městem se paní učitelka 
ptá:
„Děti, co je tady?“ (restaurace Závist)
Kubík H.: „Pivárna!“

Při seznamování s dopravními značkami:
Paní učitelka: „Tohle je zákaz chůze pěších, Páťo, zopakuj 
to.“
Páťa K.: „Zákaz chodu!“

Paní učitelka: „Co znamená tahle značka?“ (stezka pro 
chodce)
Kubík Č.: „Choďte v bublině!“

Váša K.: „Paní ředitelko, já vás maluju, dáte mi blonďa-
tou pastelku?“

Při hrách je ve třídě velký hluk.
Matoušek T.: „Paní učitelko, víte, že ticho léčí?“

Střípky sebrány z www.skolkaveltrusy.estranky.cz

STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
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slovo starosty

Milí spoluobčané,
opět je tu konec roku, opět je tu čas vánoč-
ních svátků a příchod nového roku. 
Chtěl bych jen připomenout své loňské 
vánoční přání, ve kterém jsem přelom 
roku označil za symbol změny a vyslovil 
naději, že by mohlo dojít ke změně i v ži-
votě. Velmi jsem doufal, že změny nasta-
nou hlavně v životě politickém. 
Po zoufalém působení vlády premiéra To-
polánka však nastoupila „nová“ garnitura 
politiků. Voliči rozdali karty, volili „nové“ 
strany, kroužkováním prý vysadili do se-
del „nové“, neokoukané poslance i v těch 
starých stranách. Nastalo období „hledání 
průniků“ volebních programů politických 
stran, aby bylo možné sestavit vládu, kte-
rá by vzala správu věcí veřejných do ruky 
tak nějak nově, neokoukaně, ale hlavně 
poctivě, ku prospěchu nás občanů, ku 
prospěchu státu a jeho hospodaření. Sli-
bovali odstranění korupce, zamezení za-
dlužování, skoncování s „kmotrovstvím“, 
s hazardem a všemi nešvary minulé doby. 
A dočkali jsme se. Změny přišly. Bohužel! 
Téměř vše, co jsem před rokem označil 
jako největší nešvary a jako Kocourkov, 
je stejné, navíc však nám ona „nová“ gar-
nitura přidala další kocourkovská trá-
pení. Označují se za vládu „rozpočtové 
odpovědnosti“, ale co připravili? Některé 
výdaje státu se sice snížily, máme méně 
úředníků, ale také hasičů a policistů a 
všichni mají menší platy, všichni, tedy 
nejen zneuživatelé, ale třeba i zdravotně 
postižení, teď dostávají menší příspěv-
ky ze sociálního systému. Platíme vyšší 
daně, vyšší poplatky, vyšší ceny téměř za 
všechno. Zavádějí se reformy všeho, ov-
šem reformy, jejichž smysl a přínos chápe 
snad jen vládní koalice, ale mám obavu, 
že ani někteří její členové ten pravý smysl 
nechápou. Ekonomové jásají, zejména ti 
spojení se zahraničím, dokonce udělují 
cenu našemu ministru financí, evropští 
politici nás chválí za „reformy“, které se 
jich netýkají…Tedy týkají – alespoň bude 
více na příspěvky do společné pokladny 
EU. Pro příští rok Brusel rozhodl o navý-
šení našeho příspěvku o 7 miliard (roční 
příspěvek tak bude už cca 37 mld!) a po-
daří se možná trochu oddálit krach eura. 
Mnohem více však asi tleskají velcí byz-
nysmeni, monopolní ČEZ či RWE a ti nej-
bohatší v této republice.  A výsledek všech 
těch opatření? Letošní deficit je větší než 
ty minulé a ani deficit 2012 nebude o moc 
lepší. Kde jsou ty úspory? Kde jsou ty vyš-
ší výběry? Mám obavu, že to nějak souvisí 

s tou proklamovanou, na papíře uplatňo-
vanou antikorupční politikou. Ale možná, 
že se zvýšily investice, třeba do dálnic? Ale 
ne, je tam míň peněz a nebudou se stavět 
ani ty již naplánované a připravené. Mož-
ná se budou mít líp důchodci a dostanou 
se aspoň na 45% platů, jako mají ti nej-
chudší jejich kolegové ve většině Evropy? 
Taky ne, důchodcům se nebude přidávat, 
nejsou na to peníze a díky dalším „opat-
řením“ – zvýšení DPH, změny úhrad léků 
atd. – na tom budou dokonce hůř!  A co 
teprve ti důchodci budoucí!
Asi nemá cenu pouštět se do vyjmenová-
vání všeho dobra, které nám vládní koa-
lice přichystala a které jistě ještě chystá, 
ani do vyjmenovávání jejích kauz, které 
již prosákly na veřejnost. Vím, že většina 
z vás vnímá celkem přesně tyto kauzy, v 
médiích probírané, ve kterých se ztratí 
třeba 12 miliard, nelétají nově zakoupená 
letadla, nestřílejí policejní pistole, či tech-
nické zajištění předsednictví Evropské 
unii stojí třikrát více než je třeba.  
Ale je toho víc, co mě v dnešním životě 
nejen zaráží, ale dokonce děsí. Situace v 
justici je tristní, bezpečnost mezinárod-
ní i ta naše národní je spíš nebezpečnost. 
Ti, kdo to mají řešit, nic neřeší. A když 
začnou řešit, tak způsobem nebývalým – 
tvrdě ztrestají ty, kdož na nezákonný stav 
upozorní.
Opravdu, málo radosti je v kotlině české. 
Evoluce – postupný vývoj k dokonalejší-
mu – zde nějak nefunguje. Co tedy zbý-
vá, nechceme-li se s tímto šmé rozvinuté 
moderní společnosti smířit? Revoluce, 
napadne asi někoho. Ano, už jsem tako-
vé názory slyšel. Ale pozor! Ani revoluční 
zápal a zvonění klíči či nějakými hrubší-
mi nástroji na náměstích ještě nezaruču-
je změnu k lepšímu! Historie je takových 
zmetků plná. Vzpomeneme-li třeba na re-
voluci ve Francii, která měla přinést nový 
řád a lepší život pro všechny, musíme být 
ve střehu, kdo se takové změny chopí. Bu-
de-li to vychytralá část lůzy jako tenkrát, 
výsledek bude žalostný – nakonec bude 
znamenat jen smrt, osobní i společenské 
neštěstí, prospěch jedinců vykoupený krví 
nevinných… Nakonec skončí ještě větším 
marastem, než který chtěla měnit. To po-
tvrzují i další tzv. socialistické revoluce. 
A ta naše poslední, sametová? Radši bez 
komentáře. 
V poslední době jsou nám v médiích 
předkládány “spontánní” revoluce v se-
verní Africe. Není ani tak důležité, kdo je 
vyvolal, jakým zájmům slouží, jako spíše 

to, komu prospějí, komu budou přínosem 
a kdo bude sbírat plody obětí těch, kteří 
uvěřili a šli demonstrovat opravdu nezišt-
ně pro své děti, svůj lid, svou zem. Mám 
obavu z toho, že to nebudou běžní Egyp-
ťané, Tunisané či Lybijci. A z toho také 
plyne obava, co to přinese globalizované-
mu světu, tedy i nám. 
Proč o tom vlastně píši. Sám přesně ne-
vím. Snad proto, abych upozornil na ne-
bezpečí takových radikálních řešení. Co 
se teď může jevit jako snadné, rychlé a 
dobré, se může snadno zvrtnout ve fatální 
výsledek.
Co ale dělat, když nelze sázet na seberefle-
xi mocných, ani na samovolný vývoj, ani 
na přímé, konfliktní řešení? 
Já bych zkusil a doporučil: obrnit se tr-
pělivostí, ale nebýt pasivní, zajímat se o 
veřejné dění, upozorňovat všemi způsoby 
na prohřešky mocných, trvat na vyřešení 
sporných kauz prostřednictvím orgánů 
činných v trestním řízení… a hlavně ne-
volit ty, kteří již jednou zklamali, i kdyby 
si zakládali do každých voleb novou stra-
nu, nenechat se napálit zaplacenými mé-
dii, která vytvářejí nejpříznivější obrazy 
vládnoucí elity, tu roztomilou žvatlavostí 
stárnoucího ospalého aristokrata, či zase 
drsným chlapáctvím nekompromisního 
politika, který prý dokáže svou čest chrá-
nit jako John Wayne tvrdou pěstí.    
Přes to, co bylo napsáno, jsem stále ne-
skromným optimistou a dovolím si tvrdit, 
že “jednou bude přece jen líp”. 
A i moje přání pro Vás bude sice krátké, 
ale velmi neskromné.
Nenechte se udolat na mysli všemi těmi 
nepravostmi, nerezignujte na svá práva 
a hlavně na své možnosti ovlivnit příští 
vývoj v tomto státě, svou angažovaností 
pomozte k lepšímu životu svým dětem, 
protože my už to asi nestihneme. 
A teď to nejdůležitější – všem co neju-
přímněji přeji hodně pohody v předvá-
nočním období, krásné prožití vánočních 
svátků a v příštím roce 2012 hodně štěs-
tí, spokojenosti, zdraví a úspěchů. Buďte 
šťastni a ať se Vám vše daří!
Co nejupřímněji a nejsrdečněji Vám toto 
přeji za sebe a jistě i za celý aparát města 
Veltrusy.

Bronislav Havlín
starosta       

ROK SE S ROKEM SEŠEL A POŘÁD NENÍ LÍP
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Vážení přátelé,

Přemyslovské střední 
Čechy mají za sebou 
další již téměř celý, 
a zatím dobrý rok. 
Změnili jsme se na 
obecně prospěšnou 
společnost, rozdělili 
jsme dalších téměř 10 

milionů korun na 28 vybraných projektů a aktualizovali 
Strategický plán LEADER na roky 2011-13. V hodnocení 
místních akčních skupin jsme se zařadili opět do elitní 
skupiny.
Toto hodnocení by Vás asi nemuselo ani tak zajímat, 
má ale jeden důležitý praktický důsledek. I v roce 2012 
budeme rozdělovat zhruba 10 milionů na projekty, které 
vyjdou jako nejlepší v hodnocení výběrové komise. První 
příležitost podávat žádosti budete mít v lednu, druhou 
v květnu.

Pět oblastí, do nichž můžete podávat žádosti, se 
nezměnilo:

1. Obnova a rozvoj vesnic
2. Občanské vybavení a služby
3. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
4. Podpora cestovního ruchu
5. Podpora cestovního ruchu – turistika

Nezměnila se ani výše podpory – je to opět 90 % pro 
neziskové organizace a obce, jimž se ovšem neuznává 
DPH, a 40 % - 60 % pro podnikatele podle velikosti 
firmy. Všechny potřebné informace se dozvíte na 
našich internetových stránkách www.premyslovci.cz, 
a samozřejmě i v naší kanceláři ve Wilsonově ulici 599 
ve Slaném. A dozvíte se tam i o jiných činnostech naší 
společnosti a o tom, jak Vám můžeme pomoci s jinými 
dotacemi, se strategickými plány, výběrovými řízeními i 
v čem poskytnout užitečné rady a informace.

Přejeme Vám, abyste v roce 2012 byli ještě úspěšnější 
než v tom letošním – a nejen v našem programu LEADER.
Příjemné prožití vánočních svátků!!

Jarka Saifrtová a Jarda Huk 

Veltruská zákoutí v běhu času 

"Dnešní historický snímek je z roku 1915. Asi každý čtenář poznal, že je na něm restaurace Na Závisti“.

Poděkování kolegům

Na tomto místě bych rád poděkoval svým kolegům z redakce 
– Mgr. Janu Novotnému, Ing. Janě Krejčové a paní Heleně 
Richterové – za celoroční nadšení a poctivou práci při pří-
pravě Veltruských listů v nové podobě. Ať už se jednalo o čas-
tou emailovou komunikaci či pravidelné redakční schůzky, 
šlo vždy o milou a konstruktivní spolupráci, bez které by se 
vzhled i obsah Veltruských listů zlepšoval jen velmi obtížně. 
Kvalita občasníku by se samozřejmě neposunula bez navý-
šení finančních prostředků – za to patří dík zastupitelstvu, 
které vizi „nových Listů“ podpořilo. Poděkování patří dále 
Mgr. Janě Novotné za korektury, paní Evě Čermákové za 
grafické úpravy, všem inzerentům a přispěvovatelům, zvláště 
těm pravidelným. Závěrem si dovolím popřát všem čtená-
řům VL příjemnou četbu, v novém roce 2012 pevné zdraví a 
samé dobré zprávy.

Za redakci Filip Volák

Soutěž o celoroční předplatné VL s osobním doručením

Soutěžní otázka:
Jaké je přibližné stáří dubu letního (Quercus robur) 
na fotografii a jaký je jeho obvod ve výšce 1 metru? 

Správné odpovědi posílejte na listy@veltrusy.cz do 
15.1.2012. Vylosovaného výherce vyrozumíme e-mailem.
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Město Veltrusy zrealizovalo další část akce „Park u hřbitova“. Konkrétně šlo o úpravy 
veřejného prostranství před hřbitovem, kde vzniklo i parkoviště nejen pro návštěvníky 
hřbitova, ale i města nebo zámeckého parku.
Toto prostranství bylo možné realizovat díky podpoře ze Středočeského kraje z dotač-
ního titulu FROM ve výši 3 652 470 Kč. Za poskytnutou dotaci město Veltrusy děkuje 
vedení Středočeského kraje.

aktuálně z obce

V období od 10. 11. do 22. 11. 2011 byla na několika ve-
řejných místech ve Veltrusích umístěna petice "Bezpečnost 
na kruhovém objezdu ve Veltrusích". Byla iniciována petič-
ním výborem (paní Magda Šebestová, pan Zdeněk Machu-
ta, pan Karel Langr, paní Hana Langrová) z důvodu vzrůs-
tající nespokojenosti občanů s dopravní situací na tomto 
objezdu, obzvláště na přechodu pro chodce, který je v blíz-
kosti umístěn. Jménem petičního výboru bych touto cestou 
chtěla velice poděkovat Základní škole Veltrusy, Mateřské 
škole Veltrusy, paní Janě Maglenové, paní Hedvice Bártové, 
paní Aleně Sloukové, paní Anně Smažíkové, paní Zdeňce 
Havlínové a Městskému úřadu Veltrusy. Na těchto místech 
a provozovnách byly petice k dispozici občanům. Poděko-
vání patří i paní Alici Němcové, paní Milušce Rákosové a 
paní Janě Floriáno-
vé za organizační 
pomoc a zastupite-
lům města Veltru-
sy za podporu této 
akce. V neposlední 
řadě děkuji mno-
hokrát všem obča-
nům, kteří se k pe-
tici připojili a svým 

podpisem ji podpo-
řili. Petice byla pře-
dána Městskému 
úřadu Veltrusy 29. 
11. 2011 jako pod-
půrný materiál k 
již započatým kro-
kům, které Měst-
ský úřad Veltrusy 
již inicioval, petice 
bude dále postou-
pena Krajskému úřadu. O výsledcích této aktivity vás bu-
deme informovat. K petici se připojilo 241 občanů Veltrus 
a 213 občanů ze sousedních měst či obcí. Omlouvám se 
těm občanům, kteří by petici rádi podpořili, ale ani petice 
ani informace o ní se k nim nedostala. 

Všem mnohokrát děkuji. 

Za petiční výbor 
Hana Langrová

Poděkování občanům

Veltruské listy, informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 13, číslo 4/2011 vychází 12. 12. 2011, cena výtisku 10,- Kč, četnost 4 čísla za rok, 
náklad 300 ks. Listy vydává MěÚ Veltrusy, Palackého 9, IČO: 00237272. Redakce si vyhrazuje právo případně zkrátit zaslané příspěvky a neotisk-

nout takové, které se neslučují s etickými požadavky nebo se dopouštějí urážek osob, národnosti, víry nebo přesvědčení. 
Schváleno Ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E 10321. Grafické zpracování Eva Čermáková tel. 603 515 269, foto.cermakova@cmail.cz. 

Tisk Jan Macek a Pavel Kusala www.tiskem.cz.     Uzávěrka 1. čísla roku 2012  2. února 2012. 

PARK U HŘBITOVA
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kultura

Jubilejní 10. ročník kralupského hudebního festiválku 
LU proběhne v pátek 13. a v sobotu 14. ledna 2012 
na 3 scénách - v  KD Vltava (2. den), v  divadelní 
klubovně DS Scéna (1. den) a v kině Vltava (oba dny). 
Program festivalu se po dvou letech vrací k rozsáhlejší 
dvoudenní verzi plné hudby „napříč žánry“ i 

k projekcím filmů s hudební tématikou.
A na co se mohou festivaloví fanoušci těšit? Účast 
na festiválku přislíbil mj. „bejbypankový“ Kašpárek 
v  rohlíku, legendární ženská kapela Zuby nehty, 
brněnští Swordfishtrombones, kladenská kapela Zrní, 
která se stala nedávným objevem české nezávislé scény. 
Příznivci ska a podobných žánrů určitě ocení koncert 
stále populárnější skupiny Pub Animals, která letos 
získala hudební cenu Anděl v kategorii ska & reggae. 
V  jednání jsou další kapely a hudebníci – na malé 
scéně divadelní klubovny se rýsuje „večer originálních 
písničkářů“ a komorních těles. V  kině Vltava bude 
promítán dokument „Rock života“ o kytaristovi 
Oldovi Říhovi, zakladateli legendárních Katapultů 

a dosti nekonvenční 
dokument „Em a 
On“ o ukrajinském 
absurdním básníkovi 
EM Rudenkovi a 
svérázném písničkáři 
Xavieru Baumaxovi 
z Litvínova. 
Předprodej bude 
zahájen na obvyklých 
místech (např. DG 
a SOŠE a KD Vltava 
v Kralupech) 14. 
prosince, což by mohli 
uvítat ti z  vás, kteří 
přemýšlí o zajímavém vánočním dárku – nevšední 
zážitek pro malé i velké slibuje např. „kašpárkovská 
show“ poskládaná z  hvězdných muzikantů (např. 
Mardi /Vypsaná fixa, Tonya Graves/Monkey Business, 
Jan Kalina/Sto zvířat, Lenka Dusilová a řada dalších...) 
a jejich dětí – „bejbypankáčů“. Více informací 
naleznete na festivalovém webu: kralupy.cz/lu. 
Hlavní pořadatel Společnost pro rozvoj Dvořákova 
gymnázia, o.p.s. by chtěl tímto poděkovat za letitou 
podporu městu Kralupy nad Vltavou a dalším 
partnerům, kteří tento kulturní projekt v  minulých 
letech podpořily. Zároveň bychom rádi oslovili 
subjekty a společnosti kralupského regionu, které by 
byly ochotné podpořit právě chystaný 10. ročník LU.  

Filip Volák 
(volak@dgkralupy.cz, 315 727 311)

První listopadový pátek zahrála v hostinci U České Koruny kapela The Bodytalks a potěšila desítky přítomných. 
Hudební večer, který příjemně zahájil Petr "Baťa" Kundrát, proběhl s podporou města Veltrusy a za vstřícné spolupráce 
s rodinou Heimrathových.

OSLAVTE S KAŠPÁRKEM V ROHLÍKU 
10. narozEniny fEStiVaLu LEdnoVý undErground!  (13. - 14.1. 2012)
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Florbal
Florbalisté ASPV Veltrusy v právě 
probíhající sezóně 2011/12 startují v 
Regionální florbalové lize (RFL). 
Deset týmů z Kralup a okolí je 
rozděleno do dvou pětičlenných divizí 
– z každé divize postoupí 4 týmy do 
playoff. A právě postup do závěrečných 
vyřazovacích bojů je cílem veltruského 

týmu v jeho první sezóně v RFL.
Ke dni uzávěrky má tým ASPV Veltrusy odehráno 6 zápasů, 
ve kterých dokázal dvakrát zvítězit a jednou remizovat. Na 
třetí místo ve své divizi ztrácí 2 body, má však oproti týmu 
DG Seniors jeden zápas k  dobru (třetí místo v divizi by 
znamenalo vyhnout se v prvním kole playoff Sokolu Kančí 
Hřbet, který je favoritem celé soutěže). V celkové tabulce 
RFL aktuálně Veltrusům patří velmi lichotivé páté místo 
mezi 10 zúčastněnými týmy.

Odehrané zápasy
4.10.2011 ASPV Veltrusy - Lujs Vytón 3:3
Na každý gól Lujse Vytóna jsme dokázali odpovědět 
vyrovnáním. Na vyložené šance vyhrál soupeř 15:4, ve 
veltruské brance se však parádním výkonem zaskvěl Míla 
Husák. Na úvod soutěže nečekaný a o to příjemnější bod 
za remízu 3:3. 

11.10.2011 ASPV Veltrusy - Pink Guys 5:8
Do prestižního souboje proti kralupským profíkům 
jsme nastupovali jako outsideři. Pink Guys však značně 
zpozorněli, když jsme první gól vstřelili my,  a to hned 
během prvního střídání.  Pak se ale 
ukázala větší florbalová zkušenost 
Růžových a po dvou třetinách byl 
stav 6:1 pro Pink Guys.  Poslední 
třetina se naopak víc povedla nám. 
Vyhráli jsme ji 3:2 a upravili výsledek 
na sympatických 5:8. 
 
23.10.2011 ASPV Veltrusy -  All 
Stars Kralupy 7:3
Nedělnímu zápasu předcházely lehké 
obavy, v jakém počtu a v jaké formě 
se sejdeme. Nakonec jsme odehráli 
parádní zápas, ve kterém si prakticky 
všichni hráči připsali alespoň bod do 
kanadského bodování. Počet gólů v 
soupeřově síti postupně rostl, a tak 
jsme si mohli dovolit luxus celkem 
čtyř dvouminutových vyloučení. 
Poslední vyloučení měl na svědomí 
pár sekund před koncem zápasu 
brankář Procházka, který v  nouzi 
hrál mimo vymezené brankoviště 
a kromě vyloučení si vysloužil ještě 
divácky atraktivní trestný nájezd, 
který vzápětí vychytal.

25.10.2011 ASPV Veltrusy -  DG Seniors United  4:6 
Vstřelili jsme první gól, vedli jsme 2:1, před třetí třetinou 
byl stav vyrovnaný 3:3. DG se pak ale rozehráli a my jsme 
zápas neudrželi. 

5.11.2011 ASPV Veltrusy - FBC Sokol Kralupy 7:6
Většina zápasu probíhala v naší režii, nakonec jsme ale 
vyhráli nejtěsnějším výsledkem 7:6. O vysoké vedení po 
dvou třetinách (6:2) se zasloužila především první lajna. 
Ve třetí třetině za stavu 7:3 při našem vyloučení soupeř 
vycítil šanci zápas zdramatizovat, a to se mu také podařilo. 
Postupně se mu v přesilovkách a při hře bez brankáře 
podařilo snížit až na 7:6, ale jednogólové vedení jsme 
naštěstí udrželi. Střelecky se poprvé prosadil Fána Lísek a 
hned to stálo za to – zaznamenal hattrick.

15.11.2011 ASPV Veltrusy - Sokolovna boys 4:5
Ve vyrovnaném zápase nám nakonec k bodům jeden gól 
chyběl.

Celková tabulka
Poř. Tým Záp. V R P Skóre Body

1 Sokol Kančí Hřbet 7 7 0 0 68:28 21 
2 Pink Guys 5 5 0 0 49:18 15 
3 Lujs Vytón 5 3 1 1 25:24 10 

4 DG Seniors 
United 7 3 0 4 28:46 9 

5 ASPV Veltrusy 6 2 1 3 30:31 7 
6 FbŠ Gemos Team 7 2 0 5 32:38 6 

7 FBC Sokol 
Kralupy 6 1 2 3 41:38 5 

8 Sokolovna boys 6 1 2 3 26:34 5 
9 KFC Bully boys 5 1 2 2 22:41 5 
10 All Stars Kralupy 6 1 0 5 22:45 3 

Nejlepší střelci: Štefl 5, Lísek 5, Procházka J. 4, Jakoubek 4
Nejlepší nahrávači: Procházka J. 7, Jedlička 6, Štefl 5

Nejnovější výsledky, rozpis zápasů, aktuální tabulku a 
kompletní statistiky si můžete prohlédnout a sledovat na 
stránkách www.fbckralupy.cz, v sekci RFL

Stojící: Jakoubek, Jedlička, Lísek, Myšík, Husák, Tintěra 
Sedící: Andr, Málek, Štefl, Procházka J. – Ležící:  Procházka P.

naše spolky
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Petanque cup 
V sobotu 8.10.2011 pořádala místní ASPV Veltrusy již šestý 
ročník turnaje v petanque. I přes velkou nepřízeň počasí se 
před veltruským zámkem sešlo rekordních 34 soutěžících 
dvojic, které spolu změřily síly v házení stříbrných koulí.
Celkovými vítězi letošního turnaje se stala dvojice Lenka 
Eclerová, Jarda Morávek. Druhou příčku obsadili Dana 
a Petr Procházkovi a na třetím místě skončila dvojice 
Honza Votoček, Marcel Vencl.
Na obhájce prvenství z  předchozích dvou ročníků (pár 
František Lísek, Jiří Málek) zbylo letos jen čtvrté místo 
(kompletní výsledky na www.aspv.veltrusy.cz). 

Pozvánka na:

VÁNOČNÍ ZUMBA PÁRTY   
„Oslavte blížící se konec roku tancem“

sobota 17. 12. 2011
17:00 – 19:30 hodin

sokolovna Veltrusy
CO VÁS ČEKÁ :

- skvělá hudba a příjemné odreagování od 
předvánočního shonu

- občerstvení
- ovocný raut

- dáreček pro každého
- prodej Zumba triček, Zumba náramků a potítek

- prodej sportovního Z-oblečení od švadlenky Monči
- zábava bude pokračovat v rytmu disko v restauraci 

Na Závisti

více informací na www.aspv.veltrusy.cz 
 

Těším se na Vás  Lenka Š.

Předvánoční plavání
ASPV Veltrusy pořádá 17. ročník předvánočního plavání. 
Letos se stejně jako loni mohou všichni členové ASPV 
Veltrusy těšit na společný výlet do bazénu Neratovice, který 
nabízí kromě plaveckého bazénu také tobogan a vířivku. 
Předvánoční plavání v bazénu Neratovice se uskuteční 
v pátek 16. 12. 2011 s předpokládaným odjezdem od 
sokolovny v 17:00 (upřesňující informace sledujte na www.
aspv.veltrusy.cz). Děti, které neuplavou 25 m, se mohou 
zúčastnit pouze v doprovodu rodičů.

ASPV VELTRUSY přeje klidné 
prožití vánočních svátků a 
úspěšný rok 2012 všem svým 
cvičencům a příznivcům.

Více informací o chystaných i proběhlých akcích ASPV 
Veltrusy, stejně tak přihlášky a propozice jednotlivých 
soutěží a závodů najdete na: aspv.veltrusy.cz

Martina Voláková
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RC Havránek

Přelet Havránků
S podzimním příletem havranů 
se přemístili také Havránci 
– venkovních akcí ubylo a 
program se odehrává hlavně 
v  klubovně a herně. Vycházku 
v  parku, při které jsme měli 

trochu blíž vidět daňky, už v závěru trochu zhatila tma. I 
tak si ale dospělí a děti dokázali užít několik připravených 
aktivit a hlavně povídání o daňcích, osahali si trofeje a 
dověděli se něco o daňčím životě od kastelána zámku Pavla 
Eclera. Zatím poslední výprava naopak tmu vyžadovala. 
Martinský lampionový průvod, jako každý rok ve svátek 
svatého Martina, přivítal tentokrát kolem 200 návštěvníků. 
Některé děti po ochutnání martinských rohlíčků (recept 

na našich stránkách) a ohňové show už musely odejít 
do hajan, ovšem zbytek, asi 80 dětí, si užil cestu světýlek 
veltruským lesem i malou odměnu za nebojácnost. 

Podzimní tvoření
Po všech stolech, stolcích, a dokonce i na přebalovacích 
pultech se celý podzim rozkládaly keramické výrobky 
v  různém stádiu dokončenosti. Účastnice přástek, které 
je tvoří, vystopujete celkem snadno podle keramických 

čísel na domech nebo ozdůbek na zahrádkách a stromech 
(trpaslíky netvoříme). Na Vánoce slibují alespoň 
částečně keramický betlém, který samozřejmě vystavíme 

v  okně (bude přes svátky po večerech opět 
osvětleno). Kromě toho vznikaly jako každý 
rok pod vedením Jiřiny Ratajové adventní 
věnečky a pro nejmenší děti jsme s  Ivanou 
Hennerovou šily látkové panenky. Děti vyrábějí nejvíc na 
výtvarce, ale i v  barevném dopoledni vznikly za pomoci 
maminek zajímavé podzimní výtvory. 
Některé z  výrobků můžete zakoupit na společném 
Vánočním jarmarku ZŠ, MŠ Veltrusy a RC Havránek, 
který se tentokrát koná v  pondělí 19. prosince v  sále 
restaurace Na Závisti.  

Vánoční hodiny a vánoční přání
V  týdnu od 19. prosince se odehrají vánoční hodiny, 
na které zveme rodiny zapsaných dětí: v  úterý to bude 
školička Yamaha, ve středu angličtina a ve čtvrtek barevné 
dopoledne. Havránek si pod stromeček přeje vylepšené 
stránky, tak držte palce, ať je Ježíšek přinese.

Přidejte se
Plánů a nápadů pro rozvoj Havránka je mnoho, ale 
realizátorů ubývá, jak zakladatelky Havránka odcházejí na 
plný úvazek do zaměstnání. Pokud máte chuť se přidat a 
pokračovat v tradici 
anebo vytvořit 
vlastní, ozvěte se, 
budete vítáni/y. 
První vlaštovka nás 
potěší překvapivě už 
brzy po novém roce, 
ale všichni víme, 
že jedna vlaštovka 
jaro nedělá. Těšíme 
se na Vás a přejeme 
krásné Vánoce!

Takového ježečka dokážou vyrobit už dvouleté děti na Barevném 
dopoledni s Renatou

Výtvarka – výroba květinového závěsu do okna
Oddechová chvilka při hodině hudební školy Yamaha

naše spolky



strana 17www.veltrusy.cz

Áčko - Atletico Okresní přebor - Mělník
#   Tým Z V R P Skóre B +/-
1.   Dynamo Nelahozeves 13 13 0 0 57:14 39 18
2.   FK Kralupy 1901 13 9 1 3 40:15 28 7
3.   Veltrusy 13 8 3 2 22:12 27 9
4.   FK Neratovice - Byškovice B 13 8 2 3 43:21 26 8
5.   SK Mšeno 13 8 1 4 30:17 25 4
6.   Sokol Tišice 13 7 2 4 26:22 23 5
7.   SK Slavia Velký Borek 13 6 1 6 30:25 19 -2
8.   Sokol Dolní Beřkovice 13 4 2 7 15:30 14 -7
9.   FC Merkuria Lobkovice 13 3 3 7 12:30 12 -6
10.   PTZ - Viktorie Nelahozeves 13 3 2 8 20:29 11 -7
11.   FK Pšovka Mělník B 13 3 1 9 17:39 10 -11
12.   Sokol Cítov 13 3 1 9 10:32 10 -8
13.   TJ Sokol Libiš B 13 1 6 6 20:31 9 -12
14.   Sokol Nová Ves 13 2 1 10 14:39 7 -11

Béčko - 4.třída skupina B - Mělník
#   Tým Z V R P Skóre B +/-
1.   Kly B 10 8 1 1 31:12 25 10
2.   Sokol Dřínov 10 6 2 2 25:22 20 8
3.   SK Úžice 10 6 1 3 25:17 19 1
4.   Veltrusy B 10 5 3 2 23:20 18 3
5.   AFK Eletis Lužec n.Vlt. B 10 5 0 5 28:22 15 0
6.   Sokol Hostín 10 5 0 5 19:34 15 -3
7.   SK Vojkovice B 10 4 2 4 24:21 14 2
8.   Sokol Dolany B 10 4 0 6 19:27 12 0
9.   FK Čechie Kralupy n.Vlt. B 10 3 2 5 25:23 11 -4
10.   SK Spomyšl 10 1 2 7 9:20 5 -10
11.   Vltavan Chvatěruby B 10 1 1 8 17:27 4 -14

Dorost - Okresní přebor - Mělník
#   Tým Z V R P Skóre B +/-
1.   Sokol Obřiství 10 9 1 0 43:9 28 13
2.   SK Mšeno 10 8 1 1 34:17 25 10
3.   Veltrusy 10 7 2 1 38:17 23 11
4.   SK Labský Kostelec 10 6 2 2 35:13 20 2
5.   Sokol Dolany 10 4 2 4 18:27 14 -7
6.   AFK Eletis Lužec n.Vlt. 10 4 0 6 34:29 12 -6
7.   TJ Řepín 10 4 0 6 22:28 12 3
8.   FC Merkuria Lobkovice 10 2 1 7 15:29 7 -8
9.   FK Vysoká 10 2 1 7 11:28 7 -5

10.   PTZ - Viktorie Nelahozeves 10 2 0 8 17:42 6 -9
11.   AFK Vraňany 10 2 0 8 21:49 6 -9

Ml. žáci - Okresní přebor sk. B - Mělník
#   Tým Z V R P Skóre B +/-
1.   FK Neratovice - Byškovice 14 12 1 1 173:2137 16
2.   FK Junior Kralupy n.Vlt. 14 11 1 2 123:1934 13
3.   Veltrusy 14 9 1 4 110:41 28 7
4.   FC Mělník 14 8 2 4 117:25 26 5
5.   AFK Hořín 14 7 1 6 99:25 22 1
6.   Vltavan Chvatěruby 14 4 0 10 64:94 12 -9
7.   Sokol Ledčice 14 1 0 1358:277 3 -18
8.   SK Postřižín 14 1 0 1332:274 3 -18

St. Přípravka - Okresní přebor sk. B - Mělník
#   Tým Z V R P Skóre B +/-
1.   FC Merkuria Lobkovice 14 13 1 0 159:3040 19
2.   FC Mělník 14 9 3 2 127:6030 9
3.   FK Junior Kralupy n.Vlt. 14 9 1 4 119:84 28 7
4.   FK Neratovice - Byškovice B14 8 0 6 112:72 24 3
5.   Sokol Dolní Beřkovice 14 6 1 7 88:89 19 -2
6.   Veltrusy 14 6 0 8 64:10918 -3
7.   Dynamo Nelahozeves 14 2 0 1240:150 6 -15
8.   AFK Eletis Lužec n.Vlt. 14 0 0 1437:152 0 -21

komerční inzerce

Obě družstva mužů, dorost i žáci obsadili přední místa v tabulkách. Přípravka premiérově ve starší kategorii také bo-
jovala. Na jarní část, která začne 24. 3. 2012, se předpřípravka, přípravka a žáci připravují v tělocvičně ZŠ Veltrusy a 
dorostenci s dospělými ve veltruské sokolovně. V únoru 2012 chystáme valnou hromadu, na kterou jste již nyní všichni 
srdečně zváni. 

Přejeme všem klidný adventní čas, krásné Vánoce a šťastný celý rok 2012.

Fotbalisté AFK Veltrusy zakončili podzimní část sezóny 2011/2012

Mladší žáci - U 13

sport



strana 18 www.veltrusy.cz

Milí čtenáři,
chtěli bychom vám přinášet informace o dění v naší obci ze všech možných 
stran a úhlů pohledu. Seznamovat vás s tím, co se podařilo, ale i ukazovat méně 
povedené věci, abyste si mohli udělat sami obrázek o tom, jestli ti, jimž jste 
dali svůj hlas a důvěru ve volbách, plní své povinnosti dobře a rozhodují za nás 
za všechny co nejlépe. Ale zároveň aby i zastupitelé měli lepší odezvu od vás, 
občanů. Přinášíme vám proto novou rubriku, kde i vy sami můžete ostatním 
ukázat, s čím jste spokojeni, a co naopak považujete za hrubý nedostatek. Co se 
vám líbí/nelíbí, čemu byste dali palec nahoru/palec dolů. My jsme pro vás na 
začátek vybrali tyto dvě ukázky z naší obce:
Víte i vy o něčem, na co byste chtěli upozornit? Nechceme ale pouze kritizovat 
nebo pouze chválit. Proto prosíme o příspěvky dva. Vždy jeden pozitivní a 
druhý negativní.  Posílejte nám prosím své obrázky i s krátkým popisem, co 
se vám na nich líbí a co je naopak udělané špatně na adresu listy@veltrusy.cz.

různé

Asi jsme zvolili pro začátek opravdu 
těžké otázky, na které si nikdo ne-
troufl. On ani nikdo z redakce nezná 
odpovědi z hlavy, ale mysleli jsme, že 
aspoň někoho téma zaujme a zkusí 
třeba zapátrat na internetu. Pro úpl-
nost zde uvádíme správné odpovědi:

1/ Kolik obyvatel měly Veltrusy k 31. 
12. 2009? 
1862 
2/ V jaké nadmořské výšce je budova 
městského úřadu, jaká je jeho země-
pisná šířka a délka?
177 m n. m., 50° 16’ 20.1’ severní šíř-
ky,14° 19’ 30.9’’ východní délky
3/ Jak se jmenuje bůh, jehož socha je 
na obrázku? Jak se této soše z veltrus-
kého parku přezdívá? 
Mars zvaný Mamlas
4/ Jak se jmenuje česky živočich Os-
moderma eremita a v jaké nejbližší 
lokalitě žije?
Páchník hnědý (podle některých pra-
menů uváděný tež jako Osmoderma 
barnabita) žije u nás v zámeckém par-
ku
5/ Jaká je rozloha zámeckého parku v 
hektarech?
298 ha
6/ Co je to a kde je v parku Grota? 
Umělá jeskyně v dančí oboře poblíž 
letního kina
7/ Jak jsou staré tři mohutné duby u 
zámku?
250 let
8/ Kdy byl na zámku uspořádán Ru-
dolfem Chotkem "Velký trh tovarů 
království českého"?
1754
9/ Kterým architektem byl postaven 
veltruský zámek pro Václava Antoní-
na Chotka?
Giovannim Battistou Alliprandim 
(1706–1712)
10/ Od kterého roku byly Veltrusy 
městysem a od kdy jsou městem?
V roce 1899 byly Veltrusy povýšeny na 
městys, od roku 1926 byly už Veltrusy 
městem, ale o toto privilegium později 
přišly. Definitivně byly Veltrusy pový-
šeny na město v roce 1994.

Vědomostní kvíz

Kvíz pro malé - kapří bludiště

Nový zpevněný povrh v ulici Zahradní 
– opravdu dobře odvedená práce.

Nefunkční bruslařská plocha u fotbalo-
vého hřiště.
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různé

Před zimou je důležité zazimovat rostliny rostoucí na zahradě i rostliny v květináčích. V první řadě je důkladně zalijeme. 
Vhodné je také rostliny i trávník před zimou pohnojit podzimním 
hnojivem s vysokým obsahem draslíku. Trávník preventivně ošet-
říme přípravkem proti plísni sněžné (Ortiva). Vyhrabeme z něj 
veškeré listí a suchou trávu.
Shrabané listí a jiné rostlinné zbytky odvážíme na kompost, do 
kterého můžeme použít urychlovač kompostu pro lepší rozložení 
rostlinného materiálu.
Úzké jehličnany uvnitř svážeme, aby nám je v zimě neponičila vel-
ká vrstva sněhu. Choulostivější rostliny (Rododendron, Prunus 
laurocerasus, Azalea japonica aj.) přikrýváme světlou netkanou 
textilií, kmeny stromů obalujeme jutovým pásem. Ochrání rostli-
ny před největším mrazem. Rostliny choulostivé na mráz (Buddle-
ia, Caryopteris, Hortenzie aj.) zasypáváme mulčem a zakrýváme chvojím. Růže nezapomeneme nakopčit do výšky cca 
30cm. Stříháme je až na jaře. 
Na neoplocených pozemcích ošetříme keře a kmínky stromků nátěrem proti okusu zvěří.
U rostlin v nádobách chráníme hlavně kořenový systém. Nádoby obalujeme jutovou textilií. Kontejnerované rostliny 
nezapomínáme zalévat i v zimě.
Na zahradu umístíme krmítko pro ptáčky a můžeme začít krmit. Používáme krmivo vhodné pro venkovní ptactvo.

Krásné Vánoce Vám přeje tým zahradníků ze Zahradnického centra Jelínek

POMOCNÍČEK  PŘÍJEMNÉHO  CESTOVÁNÍ
VELTRUSY – Praha PRAHA – Veltrusy
5,20*  5,52*  6,22*  6,52*  7,22*  7,52*  
8,31  9,31  9,43D  10,31  11,31  12,43D  
13,41  13,53D  14,04  14,25K  14,53D  
15,23  15,36  16,36  17,36  17,55  18,03D 
18,50K  19,36  23,35  
mimo pracovní dny: (jako 370 a z Od.
Vody pokračuje jako 373)
6,35  11,35  14,35  18,35  19,19K

5,10  5,40  6,25D  7,15  7,45K  8,30  
9,00D  9,30K  10,30K  11,30  11,45  
12,10D  12,30K  13,30  14,10*  14,55*  
15,55*  16,30  17,05*  17,50*  18,45  
19,00  19,00D  20,00  20,50D  22,10  
mimo pracovní dny: (jako 373 a z Od.
Vody pokračuje jako 370)
8,30  11,30  13,30K  16,30  17,30K  23,10

VELTRUSY – Kralupy KRALUPY – Veltrusy
5,20  5,25  5,30  5,48  5,52  6,18  6,25  
7,19  7,20  7,23  7,24  7,30  7,32 7,53  
9,07  9,29  10,02  10,35  12,09  12,35  
13,07  13,35  13,47  13,49  14,09  14,10  
14,25  14,40  15,20  15,30  15,32  15,34  
16,25  16,45  17,07  17,12 17,14  17,37  
17,47  18,20  18,50  19,22  19,52  20,36  
21,42  22,58
mimo pracovní dny: 
5,45  7,19  9,19  11,19  12,19  15,19  
17,19  17,20  18,18 19,19  23,56
Kurzívou (šikmo)= spoje s jiným tarifem 
než PID (platí i cestující 70+)
*hvězdička = spoj míjí obec Od. Voda
K= přestup Kralupy-Lobeček, D= přes 
Dřínov 

5,40  5,55  6,10  6,15  6,20  6,30   6,40  
6,45  7,10  7,40  8,20  8,30  9,20  9,33  
10,25  11,20  12,00  12,30  12,55  13,30  
13,40  13,55  14,00  14,10  14,35  14,40  
14,43  15,25  15,40  15,55  16,25  16,55  
17,15  17,25  17,53  18,05  18,25  18,55  
19,25  19,55  20,25  22,25  23,25
mimo pracovní dny: 
5,20  6,00  6,25  9,25  11,25  12,25 13,00 
13,20  14,25  16,25  17,25  18,25  20,25
Podtržený spoj = z nádraží Holešovice 
(linka Roudnice, Litoměřice)
Platnost od 11. prosince 2011 

Pomocníček příjemného cestování – prosinec 2011

přináší opět přehled nejpoužívanějších spojů z Veltrus do Kralup n. Vlt., do Prahy a 
zpět podle nových JŘ, platných od 11. prosince. Některé spoje byly zrušeny, změnily 
se odjezdy a pod. Na pražské lince uvádíme možnost přestupu v Kralupech-Lobečku 
a také případnou hodinovou trasu přes Hostín a Dřínov. To především proto, že tou 
dobou naše obvyklá „třistasedmdesátka“ třeba dvě hodiny nejede. Neuvádíme ale 
komplikované spoje, které nabízí např. internet – např. do Prahy se můžete dostat 
víc jak za hodinu odjezdem do Nové Vsi a přestupem na roudnickou linku, která jinak 
Veltrusy míjí. Takto by ale náš jízdní přehled byl neúměrně složitý. I tak věříme, že 
vám cestování náš Pomocníček usnadní. Své připomínky zasílejte na emailovou 
adresu listy@veltrusy.cz 

Zazimování rostlin

Omalovánky
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Utíká vám teplo?
- místa úniků najdeme špičkovou termovizí fluke

- zařídíme autorizované projektové řešení zateplení
- poradíme jak zateplit

- Veltruským občanům dám slevu 10 % 
www.ludekmalek.cz

tel: 605 295 719
Dále dokážeme zjistit závady na elektroinstalaci průmyslové i bytové rozvodny,

trafostanice, motory, zásuvky, rozvody, vypínače. Kontrola izolace nádob a potrubí.
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Řeznictví Kohout a synové
ve Veltrusích

Vás zve do své prodejny v ulici Palackého

Zajišťujeme pro Vás denně čerstvé maso a uzeninu 
z vlastního chovu zvířat, poražené v našich jatkách.

Můžete si u nás objednat i chlebíčky, obložené mísy, 
pomazánky a saláty na váš štědrovečerní stůl, 
o jejichž kvalitě se lze přesvědčit po celý rok.

Přijďte již dnes ochutnat naše vynikající Vinné klobásy, 
které právem patří mezi nejprodávanější výrobky 

našeho širokého sortimentu.
 

Přijímáme objednávky na vánoční kapry           
Prodej kaprů bude zahájen 21. prosince

www.kohout.kvalitne.cz  

komerční inzerce
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Poslední

Vánoční slevy

až

PRÁVĚ TEĎ
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OTEVŘENO:
po-pá	 8.00	-	18.00
so	 8.00	-	16.00
ne	 9.00	-	13.00

Štědrý	den:
8.00	-	11.30É

✓ NejŠirŠí	sortimeNt	váNočNích	stromků:
	 Smrk	pichlavý	a	ztepilý,	borovice	lesní	a	černá,	jedle	kavkazská.

Dále	nabízíme:
✓ Vánoční	stromky	v	květináčích
✓ Adventní	věnce,	vánoční	svícny
✓ Vánoční	dekorace,	dárky	a	svíčky
✓ Vánoční	osvětlení
✓ Vánoční	keramiku
✓ Květiny	–	bramboříky,	vánoční	hvězdy	aj.
✓ Dárkové	vánoční	poukazy
✓ Ježíšek	u	nás	nakoupí	dárky	pro	celou	rodinu.

www.zahraDNictvi-jeliNek.cz

☎ 315	781	019

   Fotoslužby Eva Čermáková
Nabízíme fotogafování v atelieru: Dětské, osobní nebo kreativní portréty, fotografie 
nastávajících maminek, domácích mazlíčků, skupin, průkazové, technické foto atp. 

Scanování a oprava starých fotografií.

Nechcete chodit do atelieru? Pozvěte si atelier do domu.
Žižkova 105, Veltrusy, tel: 603 515 269, mail: foto.cermakova@cmail.cz


