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Čas je neúprosný.
Nemilosrdně krájí měsíce, roční období, naše 
životy. Při letmé vzpomínce na období, které 
uplynulo od posledního čísla Veltruských listů, 
se mi vybaví například rašící listí, mrazivé Veli-
konoce, suchý duben, pár opravdu teplých dnů  
a najednou je tady červen, vše je temně zelené, 
leccos již odkvetlé. Pevně věřím, že klimatolo-
gové pouze „blafují“ o tom, že se jaro poslední 
dobou zkracuje a že po zimě bude v příštích de-
kádách léto přicházet tak nějak dříve, na úkor 
jarní svěžesti. Čas by pak pádil ještě rychleji  
a to by si snad nikdo nepřál. 
S nadcházejícím létem bych všem popřál spíše 
pomalejší, „dovolenkové“ tempo – ať to bude  
na pláži u moře, v lese na houbách nebo někde 
v kopcích. Třeba se někomu poštěstí při tom let-
ním rozjímání nabýt dojmu zastaveného času, 
což je v dnešní době chvilka jistě vzácná a léčivá. 
A kdyby to někomu nevycházelo s cestováním, 
věřím, že i na vašich zahradách, při procházce 
nebo běhu zámeckým parkem či při návštěvě 
letního kina alespoň na chvíli nasajete tu pravou 
prázdninovou atmosféru.
Milí čtenáři, snad se nebudete zlobit, když  
si Veltruské listy dopřejí také trochu toho vol-
na – příští číslo vyjde až počátkem podzi-
mu. Koneckonců – blíží se okurková sezóna  
a to je ten pravý čas na nějakou tu knihu. Po-
kud vám čekání na to opravdové léto zpříjemní 
četba barevných „Listů“ (a příspěvky jsou opět 
rozmanité), budeme moc rádi. Stejně tak si bu-
deme vážit toho, když nám napíšete – třeba vám 
zbude i trochu toho času…
Za celou redakci vašich Veltruských listů vám 
hezké léto přeje

Filip Volák

P. S.
Zapomněl jsem popřát všem rybářům a bezpeč-
nostním složkám našeho státu „Petrův zdar“  
a další nečekané úlovky. Nezbývá než doufat,  
že „čudly“ a „kapříky“ budou na svobodu 
pouštět jen ti s udicí…(Nechme se překva-
pit, čas ukáže…)

ZVEME VÁS:
29.6. - první letošní filmová projekce v letním kině 
 (Muži v černém 3)
28.7. - Hasičský fotbalový turnaj (hřiště AFK Veltrusy) 
28.7. - IV. Miřejovický půlmaratón a IV. Černohorský piv 
 ní půlmaratón. Největší závod tohoto typu ve Stře-                                                                                                                                            
                dočeském kraji povede i přes Veltrusy!
 - více na: www.mkmirejovice.cz
11.8. - Dožínky hraběte Chotka (zámek)
31.8. - hororové divadelní představení Naseto?! 
 v letním kině (DS Scéna)
16.9. - koncert ke 100. výročí úmrtí Jaroslava Vrchlického
 v kostele, TUTTI CANTATE a hosté
29.9. - ASPV Petanque cup (zámek)

"Rozšířené letní číslo 

28 stran"
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Stručné informace ze zasedání zastupitelstva
Zasedání dne 23. 4. 2012
Na tomto zasedání zastupitelé schválili příspěvek spolku 
včelařů na pořádání výstavy ve výši 2.000 Kč, příspěvek 
škole na dopravu na akci „Den země“ ve výši 3.840 Kč, 
příspěvek na Miřejovický půlmaratón 5.000 Kč a příspě-
vek 1.000 Kč na turnaj v kuličkách. Zastupitelé také schvá-
lili žádost pí ředitelky Homolkové o navýšení počtu dětí  
ve školní družině na 120. Řešili i problém nezákonného 
kácení stromů podél cesty za kravínem, který po prověření 
starostou bude předán policii. Odpovídali také na připo-
mínky, dotazy a upozornění přítomných občanů. Napří-
klad na stížnosti na nepořádek, který dělá mládež u po-
kácených klád u vstupu do parku, ty slíbil přítomný pan 
kastelán uklidit, na upozornění na úbytek odpadkových 
košů v parku mohl jenom konstatovat, že vandalové je kra-
dou a ničí a na neustálé doplňování nemá peníze.
Na nezákonný prodej cigaret školákům bude upozorněn 
prodejce ve stánku na náměstí, pokud se situace nezlep-
ší, nebude mu prodloužena smlouva o nájmu. Diskutovalo  
se o nadměrném počtu parkovacích míst u hřbitova,  
ale po revitalizaci parku se počítá až se 100 000 návštěvníky 
ročně. Také se probíral nevhodně řešený vjezd do garáže 
proti kostelu a příliš zešikmený chodník u veterinární or-
dinace a dále možnost zřízení pietního rozptylového místa 
na hřbitově. Diskutovalo se i o rozpočtu města na veřejnou 
dopravu, o kamerovém systému v obci a o průběhu projed-
návání územního plánu.

Zasedání dne 21. 5. 2012 v hasičském domě
Po úvodních formalitách starosta předložil návrh zadání 
ÚP Veltrusy, který zastupitelé schválili stejně jako jeho ná-
vrh na úvěr od České spořitelny na zpětný odkup stavební-
ho pozemku č. 125/86 a financování akce Park u hřbitova. 
Zastupitelé také projednali a odsouhlasili záměr směnit 

pozemky města st. 467/29 zast. plocha, 
nádvoří o výměře 187 m2 a p.č. 216/28 
orná půda o výměře 4830 m2 za pozem-
ky p. Šťastného p. č. 407/4 ost. plocha, ost. 
komunikace o výměře 1813 m2 a p. č. 1191/4 ost. 
plocha, ost. komunikace o výměře 79 m2 oddělené z p. č. 
1191 vše v k. ú. Veltrusy. A to na základě znaleckého posud-
ku. Dále starosta předložil stížnost občanů bydlících v oko-
lí letního kina na hudební festival, který pořádali studenti 
gymnázia v Kralupech i na takovou činnost v LK obecně. 
Většina zastupitelů i přítomných občanů byla pro využívá-
ní areálu LK tímto způsobem, zazněly návrhy na zkrácení 
povolené doby ukončení akcí ap. Starosta také informo-
val o průběhu výběrového řízení na ředitele ZŠ Veltrusy  
a o dopisu od sdružení Havránek, ve kterém děkují za 
pronájem prostor v KD a dosavadní spolupráci, informují  
o tom, že už nadále z důvodu nevyhovujícího stavu ne-
chtějí tyto prostory využívat a zároveň žádají o prověření 
možnosti, zda město nemá nějaké vhodnější prostory pro 
jejich činnost. Tato možnost bude ještě diskutována. Dále 
se hovořilo o možnostech řešení nedostatečného počtu 
míst v MŠ, o ČEZem nevhodně opravené rozvodné skříň-
ce u Pacákovy vily, o plánovaném bezplatném převodu ko-
munikací a příslušných pozemků od p. Kohouta na město 
v místech nové výstavby, o hrozbě rušení některých spojů 
hromadné dopravy, o možnostech údržby areálu LK, kte-
rou si navrhli vzít na starost dobrovolní hasiči, a o dalších 
tématech, protože přítomných občanů bylo poměrně hod-
ně. Nad tím na konci zasedání starosta vyjádřil potěšení  
a navrhl, že by se měla zasedání v hasičském domě pořá-
dat častěji, právě aby se jich mohlo účastnit více občanů  
a se svými připomínkami a dotazy se tak obracet přímo  
na zastupitele.

Červen  

29. 6. pátek Muži v černém 3  
30. 6. sobota Kontraband  
       

Červenec  

4. 7. středa Diktátor  
6. 7. pátek Nepřítel pod ochranou  
7. 7. sobota Bitevní loď  
11. 7. středa Prci, prci, prcičky: 
                       Školní sraz  
13. 7. pátek Kurz negativního myšlení  
14. 7. sobota Probudím se včera  
17. 7. úterý Madagaskar 3  
18. 7. středa Sněhurka a lovec  
20. 7. pátek Ať vejde ten pravý  
21. 7. sobota Rozchod Nadera a Simin  
27. 7. pátek Polski film  
28. 7. sobota Líbáš jako ďábel   

LETNÍ KINO

Připravujeme na srpen...

Čtyři slunce, Modrý tygr, 
Okresní přebor - Poslední 
zápas Pepika Hnátka, 
Doba ledová 4: Země v pohy-
bu a další...

   web: www.kinoveltrusy.cz   fb: www.facebook.com/kinoveltrusy
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PTALI JSME SE NAŠICH ZASTUPITELŮ
EVA MÁLKOVÁ

1. Těžko nezmínit 
dění kolem územní-
ho plánu. Určitě se to, 
co se dosud odehrálo, 
nedá shrnout pouze 
do kolonky spoko-
jenosti. V počáteční 
fázi plánování tomu 
tak určitě nebylo. 
Nicméně poslední 
vývoj, schválení Za-
dání územního plá-
nu 21. 5. v hasičském 
domě dává příslib 
poměrně přijatel-
né podoby Veltrus  
do budoucna. Za-
stavitelné území  
se nijak radikálně 
nezvětšuje a sporné 
území mezi městem 
a průmyslovou zó-
nou, na kterém jsou 

nyní pole, zůstane pravděpodobně jako dosud zastavitelné, 
ale pouze pro menší výstavbu, nikoliv jako skladovací plochy, 
průmyslové haly atd. 
Jako obyvatelka Zahradní ulice musím pochválit také nový 
povrch. Naše ulice je teď opravdu krásná. 
A ráda zde také připomenu další úspěchy jiných zastupite-
lů a Veltrušanů. Nová klubovna ASPV a zrekonstruované 
šatny v sokolovně působí jako malý zázrak v době všeobec-
ného nedostatku financí na cokoliv. A velmi pozitivně vi-
dím znovuvzkříšení hasičů a opravu hasičárny. Pan Klo-
fát na zasedání říkal, že spolkový život v naší obci upadá,  
ale aktivity hasičů, Havránka, ASPV, Sokola, fotbalistů i ba-
ráčníků mluví spíše o opaku. Lidé nepochybně mají chuť  
se scházet. A rozhodně je (vás) zajímá dění ve městě.  
O tom svědčí velká účast na tzv. Komunitním plánová-
ní územního plánu, poměrně vysoké účasti na zastupi-
telstvech, zájem o dění kolem projektu Schola naturalis  
na zámku a parku, dni otevřených dveří v klubovně ASPV, na 
karnevalu Havránka, Běhu parkem, velká účast na hudebních 
a cestovatelských večerech a jiných kulturních akcích.  
2. Nespokojená jsem s malou podporou mateřského cen-
tra Havránek. Vím, že možnosti města nejsou neomezené,  
ale činnost mateřského centra je velkým kladem pro obec. 

Poté, co starosta vyhlásil výběrové řízení na prostory, ve kte-
rých Havránek sídlí, a nastavil kritéria tak, že výrazně zvý-
hodnil komerční subjekt před neziskovou organizací, která 
neměla šanci zvítězit, přišlo velké zklamání. Pochopitelně 
tedy vyhrál se svým projektem pan Klimeš. Ten se ovšem 
zachoval k mateřskému centru velmi velkoryse a od svého 
záměru ustoupil ve prospěch Havránka. Smlouva na proná-
jem prostor Havránka bude k 31. srpnu 2012 opět končit.   
Ale v budově dál mateřské centrum provozovat nelze. Za 
poslední rok se stav budovy výrazně zhoršil. Nedostatečně 
opravenou střechou prosakovala voda do chodby i nadále, 
dírou ve stropě bylo možno pozorovat hvězdy a další ránu 
zasadily letošní velké mrazy. Budova byla vytápěna pouze 
v prostorách herny, bez možnosti vytápět sociální zařízení 
a kuchyňku, v zimě zamrzla voda dílem i špatně zavřeným, 
nedoléhajícím oknem, popraskaly nádržky na WC, výrazně 
stoupla vlhkost v budově…. Zatím nevíme, kam Havránka 
přestěhovat, nevíte o vhodných prostorách? Vzhledem k ne-
příznivým okolnostem přestal budovu osidlovat i náš městský 
strážník. V současné době hledá město strážníka nového. Ne-
pochybně na něj čeká hodně práce. A ještě co se týče Havrán-
ka, nezapomínejme na dětské hřiště. Prosím, apelujte na své 
děti, aby nebyly lhostejné k vandalství. V době, kdy čtete tyto 
řádky, bude snad již konečně nainstalovaná na hřišti kamera  
a výtečníky, co dělají na hřišti binec, bude mít město pod 
dohledem. A mimochodem, od začátku mého působení  
v řadách zastupitelů opakovaně upozorňuji na nutnost zříze-
ní hřiště pro teenagery. Ideálně s malým skateparkem, mírně 
stranou, odolné proti vandalství. Snad se podaří najít peníze  
i vhodné místo. 
3. Jako velký problém vidím nedostatek míst v obecní školce. 
Letos nebylo přijato 8 veltruských dětí. Pokud je o školku větší 
zájem, než kolik může nabídnout míst, pak jistě musí být něja-
ká kritéria pro rozhodnutí, které děti přijmout. Velmi sporné 
je však i dle vyjádření ombudsmana kritérium zaměstnanos-
ti rodiče. Školka je zařízením pro děti, ne pro rodiče, je pře-
devším vzdělávací institucí, nikoliv úschovnou dětí. A navíc  
si dobře dokážu představit situaci, kdy maminka zoufale hledá 
práci, ale dítě právě z důvodu její nezaměstnanosti do školky 
není přijaté a ona zase opačně kvůli tomu práci sehnat nemů-
že. O problému školkových míst začala diskuze na posled-
ním zasedání, jsou určité nápady a plány na vyřešení a věřím,  
že většina dětí do školky umístěna bude. 

JAROSLAV MORÁVEK
Redakce našeho periodika přede mě po-
stavila tři otázky s žádostí o jejich veřejné 
zodpovězení.  
Můj pohled nasměrovaný uvedenými otáz-
kami je tento:
1. Vzhledem k faktu, že tato otáz-
ka se netýká pouze probíhajícího vo-
lebního období, dovolím se vrá-

tit i do minulosti. Za zmínění hodné považuji svoje 
iniciativy v průběhu povodní; prosazení, přípravu realizace  

Redakce Veltruských listů oslovila  
v polovině volebního obdo-
bí první část veltruských za-
stupitelů a požádala je o od-
povědi na tři otázky. Bohužel  
se odpovědí příliš nesešlo, vlastně 
jenom jedna, kterou jste mohli číst  
v minulém čísle. Pro dnešní 
číslo jsme poslali tytéž otázky 
zbylým zastupitelům – MUDr. 
Málkové, panu Kyselému,  
Ing. Libichovi, Ing. Morávkovi  
a Mgr. Volákovi. 

1. s čím jste spokojený, co se 
Vám 

– a třeba nejen Vám osobně 
– povedlo prosadit, zařídit, 

co funguje a daří se? 

2. stejně tak naopak 
– co se nezdařilo a proč? 

3. kterými konkrétními problé-
my se budete zabývat v druhé 

části volebního období? 

Otiskujeme odpovědi v pořadí tak,  
jak přišly:
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a provoz "městského WIFI internetu"; podíl na pří-
pravě aktuálního územního plánu; iniciativu  
ve snížení plochy určené k zastavění v probíhající přípravě no-
vého územního plánu (nejsem zastánce velkého rozšiřování 
obce); po pět let pravidelné úspěšné přesvědčování zastupitelů  
o poskytnutí záruky spolufinancování při podávání žádosti 
na rekonstrukci části sokolovny, včetně naplnění slibu záruky  
při loňském získání dotace.
2. Ve všech volebních obdobích, v kterých jsem působil,  
se mi nepodařilo prosadit rozšíření počtu zastupitelů na 15, 
čímž by vznikla rada města a zrovna tak se mi nepodařilo pro-
sadit zřízení pozice tajemníka městského úřadu. Důvodem 
byl vždy nesouhlas větší části zastupitelů.
3. Zásadním výstupem z tohoto volebního období bude do-
končení procesu realizace nového územního plánu, nejvyšší 
ambicí v tomto procesu je pro mě prosazení smysluplně defi-
nované etapizace rozvoje města a dalších přijatých regulativů. 
Dále pevně věřím v letošní přijetí žádosti projektu "Doprav-
ní zklidnění centra města Veltrusy" a jeho následné realizace  
v letech dalších. Posledním bodem, který chci v této části 
zdůraznit, je přání, abychom si, my zastupitelé, kladli před 
rozhodnutími dostatečně široký soubor správných otázek. 
Považuji pouze tuto formu rozhodování za jedinou správnou,  
i s vědomím, že se ne vždy snadno realizuje.
Tři otázky redakční rady jsou zodpovězené. Navíc jako pří-
klad uvádím úvahu nad problematikou, která se v tomto vo-
lebním období probírá v podstatě od jeho začátku – rozšíření 
kapacity mateřské školy. Rozhodně není mojí snahou vyřešit  
v této úvaze tento problém, ale pouze na jednom příkladu uká-
zat ne vždy jednoduchý postup při rozhodování zastupitelů.
Jistě se všichni shodneme, že můžeme za základní otázku 
ohledně rozšíření kapacity mateřské školy považovat tuto:  
"Je potřeba rozšířit kapacitu MŠ?". Jsem přesvědčen, že se vět-
šinově s občany shodneme na odpovědi ANO a to nejenom 
těch, kterých se situace přímo dotýká, ať to jsou rodiče či pra-
rodiče, ale i těch, kteří si pamatují, že s umístěním dětí do MŠ 
měli problémy. Odpovědí ANO se dostáváme přímo k dal-
ším dvěma neméně základním otázkám: "Kde neboli jakým 
způsobem" a "O kolik míst". U těchto otázek již vůbec nejsem 
přesvědčen, že dojdeme se všemi občany k jednotné shodě  
v odpovědích. Řešení otázky, kde nové kapacity realizo-
vat, vede k dvěma základním úvahám: buď jako další sou-
část objektu stávající MŠ, (předpokládám, že ekonomové  
by nás za toto řešení pochválili), nebo jako nový samostatný 
objekt nejlépe uprostřed nové nebo nově plánované zástavby 
(zde dostaneme pochvalu od rodičů bydlících v přilehlé části 
pomyslné nové MŠ, ale i od obyvatel okolo MŠ stávající, pro-
tože se kolem ní zmírní provoz). Odpověď na druhou otázku,  
o kolik míst je třeba kapacitu MŠ rozšířit, je mnohem těžší. Lo-
gická odpověď by mohla znít tak, aby se uspokojili všichni ža-
datelé. Pokud k sobě budeme upřímní, tak si musíme přiznat, 
že toto číslo nikdo nezná a vzhledem nejenom k probíhající, 
ale i k plánované výstavbě se nelze spokojit s čísly novorozen-
ců v posledních pěti letech, kteří jsou v naší matrice evidováni. 
Jiná logická odpověď by mohla být dvojnásobek, trojnásobek 
celostátního průměru. Návrh je to zdánlivě ambiciózní, vždyť 
říká, že chceme být mnohem lepší než jiná města a obce,  

ale v zájmu objektivity bychom měli vzít v úvahu i věkový 
průměr obyvatel, který rozhodně lépe o této vazbě vypovídá.  
Ale i přes znalost těchto čísel se opětovně dostáváme k velké 
neznámé a tou je opět zvyšování počtu obyvatel v důsledku 
probíhající a připravované výstavby. Aby nebylo otázek málo, 
tak ukončuji úvahu dalšími souvisejícími otázkami: "Pokud 
bude naplněná navýšená kapacita MŠ, bude následně dosta-
tečná kapacita ZŠ?"; "Pokud bude existovat dotace na rozší-
ření kapacity MŠ, budeme spadat do nastavených kritérií?"; 
"Pokud kritéria nesplníme, je reálné z vlastního rozpočtu roz-
šíření realizovat, resp. na co budeme v dlouhodobém plánu 
rozvoje obce rezignovat, abychom kapacitu rozšířili?". Čtenáře 
jistě napadnou i otázky další, přijďte se o ně podělit se zastupi-
teli na některé z pravidelných zasedání.

FILIP VOLÁK
1. Protože se „velké věci“ daří uskuteč-
ňovat jen málokdy, je potřeba se radovat 
i z drobností – dobrý pocit mám právě  
z Veltruských listů. Jsem rád, že jejich 
zkvalitnění podpořilo zastupitelstvo  
a že se podařilo dát dohromady velmi 
dobře fungující tým redakční rady, se kte-
rou spolupracuje řada pravidelných při-

spěvovatelů a inzerentů.
Dále jsem byl potěšen, že se podařilo uskutečnit několik kul-
turních akcí v nové klubovně ASPV Veltrusy, na kterých bylo 
vždy plno.
2. Nepodařilo se úplně ovlivnit zadání územního plánu podle 
mých představ – nemyslím si například, že je žádoucí umož-
ňovat potenciální výstavbu mezi rychlostní silnicí (R 608)  
a řekou. S již schválenou zastavitelnou plochou (ÚP z konce 
roku 2006) v oblasti bývalého statku nelze (bohužel) reálně 
nic dělat. Na druhou stranu je třeba říci, že zastupitelstvo do-
spělo vzhledem k výstavbě k několika dílčím kompromisům 
– a to je spíše dobrá zpráva.
Dále se moc nedaří nacházet prostředky na opravy některých 
městských budov – např. na kulturní dům, který již delší dobu 
chátrá. Na jeho rekonstrukci nestačí běžné prostředky z obec-
ního rozpočtu a dotačních titulů, které by odpovídaly obdob-
ným projektům, je čím dál méně.
3. Určitě to bude např. sledování tvorby regulativů souvi-
sející s novou výstavbou resp. s novým územním plánem.  
Ten by podle mého názoru měl umožňovat výstavbu umír-
něnou, bez možnosti stavět unifikované, řadové domky sa-
telitního typu. Pevně věřím, že mezi zásadními událostmi  
v obci budou u nás i nadále probíhat různé kulturní akce  
a čilý spolkový život.

Náměty a připomínky pro rozvoj kultury, 
sportu a spolkového života posílejte 

na e-mail: kultura.sport@veltrusy.cz. 
Příspěvky a názory, které byste chtěli uveřejnit, 

adresujte redakci Veltruských listů na: 
listy@veltrusy.cz.
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Kulturní výbor obce připravuje na přelom října a listopadu 
výstavu na téma povodeň 2002. Prosíme občany, kteří mají doma 

z té doby zajímavé fotografie či články, ale i jiné artefakty 
(cokoliv k tématu, tehdejší velkou vodou rozmáčené doklady, 

pytle na písek, nějaké zajímavé předměty, které voda přinesla...), 
aby nás kontaktovali do konce srpna na redakční email 

listy@veltrusy.cz, nebo aby nechali vzkaz na městském úřadě. 
Ozveme se jim a dohodneme případné zapůjčení na chystanou výstavu.

vůbec nechci polemizovat s názory zastupitelů ani představitelů Ha-
vránka, které zde prezentovali. Jen mi dovolte uvést některá fakta.
Havránek – funguje v KD už 6 let, prvních pět roků měl na-
prostou podporu – neplatil nájem (resp. 1,- Kč/rok), elektřina, 
voda, plyn a další služby byly zdarma.
Smlouva vypršela v září minulého roku. Vyvěsili jsme záměr 
dál prostory pronajmout, Havránek se nepřihlásil, zato se ozval 
další uchazeč, přesto jsme na problém upozornili představitele 
Havránku a umožnili jim zúčastnit se VŘ, kritéria jsme nasta-
vili jasně a tak, aby měli šanci všichni, nejen komerce.  Za špat-
ně zpracovanou nabídku uchazeče opravdu nemůže zadavatel. 
Platba energií, tedy polovina elektřiny (funguje zde také služeb-
na MP) a celý plyn na topení (samostatné měření spotřeby pro-
najímaných prostor), byla požadavkem pro všechny uchazeče. 
Současná podpora města – pronájem za všechny prosto-
ry 1.000,- Kč ročně, vodné a stočné hradí město – také není 
zanedbatelná. Přispěli jsme významnou částkou, již bylo 
nutno přidat k dotaci 400 000,- Kč, kterou obdrželo město 
díky žádosti zpracované Havránkem, na vybudování dět-
ského hřiště. Velmi záhy jsme museli převzít i jeho údrž-
bu. Hřiště však slouží nejen Havránku, ale i veřejnosti,  
a tak je to myslím správné.
To, že podpora je nižší v současné době, kdy je obec-
ně méně peněz a služby a energie a vlastně vše je dražší,  
je asi pochopitelné. 
Stav budovy KD – vlhkost zde byla vždy, budova nemá izo-
lace, ale topením a větráním – tedy užíváním – se tato vlh-
kost dá do určité míry eliminovat. Způsob užívání a topný 
a větrací režim je však výhradně v rukou nájemce. Pokud 
je přístup špatný, logicky dochází k zhoršení stavu. Střecha 
se opravuje, ale její stav není důvodem stále se zhoršující-
ho stavu v místnostech Havránka, tam nezatékalo. Poško-
zení instalací na sociálkách bylo způsobeno zamrznutím 
vody – v období cca 14 dnů, kdy byly nejnižší teploty, uživa-
tel nejen nezajistil provizorní přitápění (MP byla v té době  
již mimo provoz), ale někdo i zapomněl zavřít okno  
na WC?! 
Dále se paní zastupitelka zmiňuje, že se nedaří najít peníze  
a vhodné místo na hřiště pro mládež. To platí pouze částečně – 
vhodné místo je (souhlasila s ním i paní Málková), je i projekt, 
avšak zatím chybí peníze.
Další ze zastupitelů konstatuje, že se nedaří nacházet prostředky 
na opravy městských budov. Dovoluji si připomenout: práce 
na ZŠ – kompletní výměna oken, nová třída, rekonstrukce slu-

žebního bytu, krásný nový povrch sportovišť a dráhy na škol-
ním hřišti. Práce na MŠ – zejména rozšíření kapacity školky  
za poslední 2 roky ze 75 dětí na 108 dětí (!). Fasády všech ostatních 
veřejných budov, oprava Hasičského domu, povrchy všech ulic  
(i silnice je stavba), obměna a rozšíření městské zeleně a další práce 
a projekty, k tomu ještě běžné údržbové práce a zjistíte, že budovy  
a stavby města jsou za poslední dobu v kondici, v jaké dávno 
nebyly. Problémem zůstává hlavně KD. Bohužel se nepodařilo 
vymyslet smysluplné využití této budovy. Všechny dotace jsou 
v současnosti koncipovány jako „podpora činností“, ke kterým 
je nutné nějaké prostředí a vybavení, nikdy ne na prostou údrž-
bu nebo opravu majetku. 
V této situaci si dovoluji požádat vás o nápad, námět, inspiraci 
pro udržitelné využití této budovy (alespoň na 5 roků), a tím 
získání možnosti žádat dotaci na její opravu. 
Samostatnou kapitolou je pak počet míst ve školce. 
Že toto téma je a v budoucnu jistě bude stále více velmi 
aktuální, je zřejmé. Jak jsem uvedl, za poslední dva roky 
jsme navýšili kapacitu o 33 míst (tedy o 44 % výchozí-
ho stavu). Bohužel se potvrzuje moje obava, že dětí bude  
u nás stále přibývat. Nebudu se rozepisovat obšírně, vložím 
sem jen citaci ze zasedání zastupitelstva ze 7. 2. 2011(návrh  
na diskuzi o vybudování další školky jsem dal já s vědomím 
toho, že míst bude v brzkých letech nedostatek): 
„Smlouva o spolupráci  Č.Raf. 2011 (realizace projektu MŠ – 
Jahodové pole)

Smlouva o spolupráci dosud nebyla Č. Raf. schválena, proto bylo 
její projednávání staženo z programu. 
Místo toho byl předložen Dodatek ke Smlouvě o spolupráci  
z roku 2004 na rok 2011. Zastupitelé jej schválili – 11:0.
Dále bylo diskutováno o potřebě nové školky, zda je demografický 
vývoj takový, aby bylo nutno chystat další místa v MŠ, zda je tedy 
třeba hledat nové zdroje na výstavbu (dotace SR, EF, rozpočet 
města apod.). Z diskuze vyplynulo v zásadě 
toto: zastupitelé nemají společný názor na 
potřebu výstavby nové MŠ. Někteří uvádějí, 
že nemají dostatek informací pro tak důležité 
rozhodnutí.“ 
Ptejte se svých zastupitelů, kdo jaké stanovis-
ko tenkrát zastával.
Srdečně vás zdraví                                                                                                      

Bronislav Havlín
starosta města

VÁŽENÍ OBČANÉ, 
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rozhovor

Veltruské městské knihovně vládne už deset let. Dosta-
la se tam přitom úplně náhodou. Práci v knihovně, kam  
si chodí pro četbu asi sto čtenářů, si ale Jitka Lísková  
nemůže vynachválit.

„Byla to velká životní náhoda. Do knihovny mě přivedl 
můj zájem o veltruského rodáka Oldřicha Hilmeru, který 
byl za první republiky významným sbormistrem, pedago-
gem a skladatelem," vzpomíná knihovnice, která už několik 
let pracuje v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou,  
kde má na starosti veškeré sbírky.

Život Jitky Lískové nabral zcela jiný 
směr ve chvíli, kdy do Veltruských listů 
napsala článek právě o Oldřichu Hil-
merovi.
„Zavolal mi tenkrát bývalý pan starosta 
a zeptal se mě, jestli bych nechtěla dě-
lat knihovnici. V tu chvíli jsem si řekla,  
že mi tu nabídku asi pan Hilmera posí-
lá z nebe. Byla jsem tenkrát žena v do-
mácnosti, takže jsem na to kývla a jsem 
opravdu moc ráda. Pracuji na plný 
úvazek v kralupském muzeu a knihov-
nu mám navíc," vypráví dáma, která  
se po vysoké škole zabývala vytváře-
ním programů pro sálové počítače  
do pražských podniků.

„Psala jsem programy na poštovní agen-
dy v době, kdy byly ještě velké sálové počítače. Když jsem 
studovala, tak jsme měli počítač, který pracoval se sběrný-
mi štítky. V práci pak na osmistopou děrnou pásku, byly  
to ještě takové dřevní doby. Když jsem šla na mateřskou, 
tak se začalo povídat, že budou nějaké osobní počítače.  
Po více než deseti letech, kdy jsem byla na mateřské se tře-
mi dětmi, mi bylo jasné, že už ze mě dobrá programátora 
nikdy nebude. Věděla jsem, že už do toho nenaskočím," 
povídá Jitka Lísková, která po mateřské vůbec netušila, 
jakým směrem se vydat. Z obrovských počítačů přes celé 
místnosti se staly během krátké doby malé kompaktní pří-
stroje a všechno bylo rázem jinak…
Počítače nahradila práce v knihovně
A právě v tu dobu se matce tří dětí naskytla vysvobozující 
nabídka práce v knihovně. „Myslím, že v knihovně jsem  
se opravdu našla," říká nadšeně.
Veltruskému rodákovi, který byl v meziválečném období 
známou osobností, přisuzuje i získání místa v kralupském 
muzeu. „Uspořádala jsem v muzeu tenkrát koncert a po-
vídání o jeho životě a díle, takže si mě tam všimli. A díky 
tomu jsem vlastně dostala práci v muzeu, kde mám na sta-
rosti sbírky. Dělám to, co mě baví," chválí si svou práci ro-
dačka z Prahy, která se s rodinou přestěhovala na začátku 

devadesátých let minulého století do Veltrus.
Přestože je knihovnicí, na čtení příliš času nemá. Dříve hl-
tala stránky odborných knih o hudbě a zpěvu, který ji pro-
vázel už od mládí. Když jí nyní zbude trocha času, vezme 
do ruky nějaký detektivní román.

Zpívala v mnoha kostelech v Praze
„Celý život jsem se zabývala sólovým zpěvem klasických 
písní a opery. Zpívala jsem moc ráda. Myslím, že zazpí-
vat si v pohodě Dvořákovy biblické písně je taková meta,  

že už jen těžko může chtít člověk něco 
víc, je to naprosto úžasné," připomí-
ná majitelka obdivuhodného hlasu.  
Ten už ale lidé v plné síle často neslyší, 
se zpěvem totiž skoro přestala. Dříve  
se ale její hlas rozléhal největšími kos-
tely v hlavním městě.

„Měla jsem obrovské štěstí, že jsem  
si mohla zazpívat na tak význačných 
místech, jako byl například kostel  
u svatého Mikuláše na Malé Straně,  
ve svaté Ludmile nebo v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie na Strahově.  
Ve Veltrusech mi to už nějak nejde."

V knihovně má Jitka Lísková na sta-
rosti asi deset tisíc knížek. Z toho  
je ale více než polovina ve skladu.  

„Ve dvou místnostech máme asi čtyři 
tisíce knih, které si mohou čtenáři půjčit. Když jsem do 
knihovny přišla, tak ve skladu bylo původně šest tisíc svaz-
ků beletrie, dva tisíce svazků dětské literatury a ke dvěma 
tisícům naučné literatury. Ale během několika let jsem  
to za pomoci pana antikváře z Kralup všechno probrala, 
dost jsme toho vyházeli. Ve skladu je nyní ještě asi pět  
až šest tisíc svazků."

Sklad veltruské knihovny ukrývá i letité knihy, které si čte-
náři domů nepůjčí. Jedním ze skvostů jsou například Pa-
lackého Dějiny národa Českého z revolučního roku 1848  
s osobním věnováním autora, fotografická publikace  
o mocnářství vydaná o padesát let později nebo krásné vy-
dání Erbenova Máje ze sedmdesátých let 19. století. „Do-
stala jsem od jiných knihovnic radu, abych ty staré knihy 
vyhodila, ale mně je to prostě líto. Má to svoje hodnoty, 
nechci si vyházet úplně starý fond a mít jen žhavé novinky, 
které lidé také jednou přestanou číst. Myslím, že tam žád-
ný brak není. Veškerou socialistickou literaturu jsem dala 
pryč, od toho tu nejsme, abychom tu měli spisy o Marxovi 
a Engelsovi. Pro ty si mohou lidé zajít do odborné knihov-
ny," připomíná Jitka Lísková, která nechala dokonce někte-
ré staré a vzácnější knihy převázat.

V knihovně jsem se našla. 
Jsem za to ráda, říká Jitka Lísková z Veltrus
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Letos na jaře si čtenáři mohli staré knihy, které jsou běžně 
uložené v depozitu, prohlédnout v rámci Dne otevřených 
dveří veltruské knihovny. „Pro tuto příležitost jsem vybíra-
la různé dokumenty týkající se čtenářské besedy a význam-
né kousky z jejího fondu, hezké nebo hodně staré knihy. 
Byl k vidění také krásný přehled z válečných let, jaké knihy 
tehdy lidé četli a jak často chodili do knihovny," popisuje 
expozici dne otevřených dveří Jitka Lísková.

Zajímavé byly také informace o zabavování knih za dru-
hé světové války, pak v padesátých a sedmdesátých letech. 
Návštěvníci tak mohli listovat ve dvacetistránkovém se-
znamu nacistické, protistátní, protisovětské a jiné brakové 
literatury. „V sedmdesátých letech tady zabavili 158 knih, 
mezi nimiž byly i Foglarovky, je ale zajímavé, že po revoluci  
se sedmatřicet knih zase vrátilo. Za války je asi likvidovali, 
ale za totality je zřejmě jen někam uschovali."

Mnoho starých dokumentů a časopisů z konce devatenác-
tého století Jitka Lísková objevila, když před čtyřmi lety  
v knihovně ze skladu zřizovala dětské oddělení, které tam 
do té doby nebylo. Dětské knihy byly různě namíchané  
s ostatními. Před časem, když město nechalo budovu, kde 
knihovna sídlí, částečně zrekonstruovat, dokonce změnila 
systém pořadí knih, který vlastně do té doby ani neexis-
toval. „Bývalý knihovník knihy řadil v takovém pořadí,  
jak je sehnal, takže bylo všechno namíchané a špatně  
se v tom čtenáři orientovali. Tak jsem se k tomu odhodla-
la, knihy roztřídila podle žánrů a regály označila alespoň  
samolepicími lístky," povídá knihovnice.

Jitka Lísková v knihovně na čtenáře čeká vždy v pátek  
od 14 do 17 hodin. „Spřízněným duším říkám, že mohou při-
jít, když je otevřená mříž. Bývám v knihovně asi do sedmi."

Jitka Lísková
Od začátku devadesátých let žije ve Veltrusech,  
kam se přestěhovala z Prahy. Má tři dospělé děti. 
Po vystudování fakulty řízení na vysoké škole eko-
nomické pracovala jako programátorka systémů  
pro sálové počítače. V současné době je zaměstnána 
v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou, kde 
má na starosti veškeré sbírky. Ve veltruské knihovně,  
kde působí už 10 let, se s ní čtenáři setkají vždy v pá-
tek od 14 do 17 hodin. 

Jiří Říha
Mělnický deník

Knižní vele-
trh Svět knihy  
je příležitos-
tí k získá-
ní přehledu  
o knižní pro-
dukci, velmi 
v ý h o d n é m 
u nákupu 
knih a v ne-
poslední řadě  

i k osobnímu setkání se známými autory. Velmi oče-
kávanou osobností letošního veletrhu byl pan Fe-
lix Francis, syn autora detektivních románu Dic-
ka Francise. Od tohoto autora jsme získali román 
Hazard s vlastnoručním věnováním. Z dostihového 
prostředí jsou rovněž romány Smrtící posedlost Pe-
tera Kleina a Krevní msta Jenny Pitmanové. Další-
mi tituly z detektivního žánru jsou Kočka, která po-
hnula horou (Lilian Braun) z edice Kočičí krimi, Hon  
se smrtí (Peter James), historická detektivka Prokletí 
hradu Leerhill (Hana Whitton), Případ sličné siluety 

(Erle S. Gardner) a Poslední detektiv (Robert Crais). 
Poslední dva tituly byly získány jako knižní dary.
Do dobrodružného žánru spadají knihy Zmizelí Colina 
Falconera, Písečná bouře a Poslední orákulum Jame-
se Rollinse. Koupí posledních dvou uvedených titulů 
máme zkompletovánu šestidílnou řadu Sigma Force. 
Ze světové beletrie byly zakoupeny romány Drž mě pev-
ně, miluj mě zlehka Roberta Fulghuma, Volání Kalahari 
Patricie Mennen a Půlnoční hora (Blas de Roblès) z pro-
středí Tibetu. 
Fond české beletrie se rozšířil o tituly Umřel jsem v so-
botu (Josef Formánek), Mezinárodní polibky (Ivan 

Kraus), Děravé 
sítě (Jan Cimic-
ký), Máslem dolů  
a Království za 
story (Petr Ša-
bach). Všech 
těchto pět titu-
lů je obohaceno  
o věnování auto-
rů naší knihovně. 

Přírůstky do fondu městské knihovny z knižního veletrhu Svět knihy 2012
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Dožínky hraběte Chotka 
11. 08. 2012  začátek od 10:00 hodin
V sobotu 11.srpna se v zámeckém zahradnictví uskuteč-
ní 2. ročník novodobých dožínek hraběte Chotka. Akce 
navazuje na historické tradice zemědělských slavností  
na vrchnostenském statku na Ostrově, kterých se (zejména 
v 19. století)  s oblibou zúčastňovalo i panstvo. Na návštěv-
níky bude čekat mnoho pestrých činností připomínajících 
význam obilí v životě člověka. Vyzkoušet si budou moci jak 
kosení obilí, tak jeho mlácení cepy, mletí ručním mlýnkem 
až po pečení placek. Pro rodiny s dětmi budou k dispozici 
soutěže a tvořivé dílny, starší ročníky mohou zavzpomí-
nat na zašlé časy u ukázek historické zemědělské techniky. 
Zejména pánové asi ocení i připomenutí významu obilí  
pro průmysl pivovarnický. Akci zpestří divadelní předsta-
vení, hudební vystoupení i dožínkový průvod.

Lovecká sláva dob dávno minulých
6. 10. 2012  začátek od 9:00 hodin
Zveme všechny příznivce zámku, lovu a podzimní přírody 
na akci loučení se sezonou, která se uskuteční 6. října v zá-

meckém zahradnictví. Návštěvníci se mohou těšit na ukáz-
ky z myslivosti a lovectví dob minulých – dámy v sedle, vý-
voj loveckých zbraní, dravce, lovecké psy, kulturní program 
a jarmark. Součástí akce bude i prohlídka výstavy o historii 
lovectví a myslivosti, která probíhá ve špejcharu. 

Kromě jednorázových akcí stojí za návštěvu i stálé výstavy, 
které nejsou jen lákadlem pro turisty, ale jistě mohou přinést 
i místním občanům spoustu zajímavých poznatků a infor-
mací. Otevřené jsou nyní v hlavní sezóně kromě pondělků 
denně. Může to být i užitečný tip třeba na to, kam vzít známé 
či příbuzné, které máte na návštěvě. Už jste byli například  
na výstavě s názvem "Jak se opravuje památka"? Je to 
drobná výstava o práci geodetů, statiků, architektů a re-
staurátorů v budově zámku s průvodcem, která je  spíše o 
technické stránce věci, ale nahlédnete i do historie a umění.  
A asi nejen zahrádkáře by mohla zlákat taková Prohlídka 
historického skleníku a kuchyňské zahrady s průvodcem, 
včetně i dodnes funkčního unikátního kanálového topení.  
A pro ty sportovně založené by zase mohla být zajímavá 
Cyklotrasa s průvodcem včetně možnosti zapůjčení jízdní-
ho kola vede po vybraných architektonických  a přírodních 
zajímavostech parku. A taky jste se jako malí rádi chodili  
na zámek dívat na vycpané medvědy? Můžete zase  
a to na výstavu bez průvodce nazvanou Historie lovectví  
a myslivosti – romantika a realita, která je v budově špej-
charu a kromě staré známe veltruské medvědí rodinky  
je na ní k vidění i spousta trofejí ze zámeckých sbírek, lo-
veckých pomůcek a dalších předmětů ilustrujících fenomén 
šlechtického lovectví od 18. do 20. století. A jako poslední  
ze stálých expozic je tu ještě výstava v pozdně barokní pan-
ské stodole s názvem Historické kočáry, na které jsou k vi-
dění kočáry takřka všeho druhu z přelomu 19. a 20. století  
od saní, přes slavnostní šlechtické kočáry, lovecké bryčky  
až po pohřební vozy.

Zakoupeny byly rovněž romány pro ženy: Zahráváš  
si s ohněm Nory Robertsové, Stín spánku Ivy Hercíkové, 
Líbáš jako ďábel Marie Poledňákové (s autogramy autor-
ky a Evy Holubové), dále Velká žena z východu s věno-
váním paní Haliny Pawlowské a Borůvky s věnováním 
Barbary Nesvadbové.
Skutečným životním příběhům je věnován román Jáchy-
mov (Josef Haslinger) a vzpomínková kniha Deset let  
s Václavem Havlem. Historii skautingu se věnuje obsáhlá 
publikace Skautské století. Zajímavým titulem zejména 
v letošním roce bude jistě publikace Miroslava Stingla 
2012 Mayové, jejich civilizace a zánik světa. Rodinnou  
a pracovní problematikou se zabývají dva tituly z na-
kladatelství Portál: Když chce dcera hubnout a Účinná 
komunikace v zaměstnání. Pro šikovné ruce jsou určeny 
tituly Ptáci, motýlci, zvířátka a rostliny – pletení a háč-
kování pro odvážné a kuchařka Rajčata na 170 způsobů. 
 Přírůstky do fondu literatury pro mládež jsou z části 
dalšími díly vícedílných sérií: Darke – 6. díl Příběhů Sep-

timuse Heapa, Zachraňte buřt (Čtyři a půl kamaráda)  
a další díl Hororů na dobrou noc Anthony Horowitze. 
Pro milovníky koní jsou určeny tituly Nerozluční kama-
rádi, Záhada zlaté medaile a Kovbojské prázdniny. Pro 
příznivce čar a kouzel přibývá do našeho fondu čtyřdíl-
ná série Čarodějka šestého měsíce a publikace Spřízněn-
ci čarodějů. Dalšími zakoupenými tituly jsou Holky jako 
nitky ze světa modelingu a knížka Co bude s Modruš-
kou? je určena menším dětem.
Celkem bylo na veletrhu zakoupeno 37 knih, 2 knihy 
byly získány zdarma v rámci akce "3 za cenu 2" u nakla-
datelství BB/art a 2 knihy byly získány jako dar k náku-
pu. U deseti titulů máme vepsáno vlastnoruční věnování 
autora.
Uvedené i další tituly si mohou čtenáři zapůjčit v měst-
ské knihovně každý pátek od 14 do 17 hodin.                                                                                                                 

Jitka Lísková

Místo konání: Zámek Veltrusy

kultura
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VÝSTAVNÍ SÍŇ LADISLAVA ČEPELÁKA ŽIJE
V květnu až do 6. června probíhala výstava obrazů VĚRY PODZIMKOVÉ. Její 
obrazy jsou překvapivé nejen svou poetickou náladou, ale i současně robustní 
stavbou zobrazených motivů. Malířka našla Veltrusy jako nový domov, zatím  
ale převládají náměty z jižních a severních Čech, odkud pochází a kde působila 
léta jako učitelka. Současně byly vystaveny zajímavé fotografické struktury růz-

ných přírodních i umělých objektů – 
povrchu dřeva, kamene, trávy apod., 
které vytvořila malířčina dcera VĚRA 
KADLECOVÁ.
Zájemci o výtvarné umění měli příle-
žitost 7. června 2012 zajít na vernisáž 
další výstavy. Vystavujícím autorem  
je PAVEL CIMPL a představil čer-
nobílé fotografie s názvem „JEDNA 
STOPĚTADVACETINA VTEŘINY ŽIVOTA“. Fotograf hlásá, že „úspěchem 
je být neviditelný a být připraven na zmáčknutí“. Snímky dokazují navíc jeho 
osobitý smysl pro humor. 

Pokud jste nestihli vernisáž – můžete přijít každý pátek od 14:00 do 16:00 hod. a také po ohlášení se na MěÚ Veltrusy 
každé úterý a čtvrtek od 13:00 do 15:30 hod. Během prázdnin už bude výstavní síň otevřena denně v pracovní době MěÚ 
až do 3. září 2012.

JN

 

 

 

MĚSTO VELTRUSY A FARNOST KRALUPY NAD VLT. 
VÁS ZVOU NA

dne 16. září 2012 v 17 hod. v kostele 
sv. Jana Křtitele ve Veltrusích.

 

 

 

 

Soutěž o předplatné Veltruských 
listů s osobním doručením

Na otázku z minulého čísla došla do redakce správná 
odpověď opět od pana Vladislava Bubeníčka. Ptali jsme 
se, jak zní český nápis na zadní straně pomníku padlým 
rudoarmějcům na místním hřbitově. 

Správná odpověď je:

CHRABRÝM BOJOVNÍKŮM
VÍTĚZNÉ RUDÉ ARMÁDY

1945

Soutěžní otázka do dalšího kola: 

Snad jste navštívili ve čtvrtek 21. 6. bese-
du s Otakarem Špecingerem o zajímavos-
tech z historie Veltrus, či v tomto čísle nepře-
hlédli jeho článek o Kinského kapli. Tentokrát  
se ptáme na letopočet na ní uvedený, který udává rok 
tragického úmrtí Ferdinanda Kinského, moudrého a 
pokorného muže, který se u svých poddaných těšil 
nevšední oblibě.

Ze správných došlých odpovědí opět vylosujeme jedno-
ho výherce, který získá roční předplatné Veltruských lis-
tů s osobním doručením do vlastní schránky. Proto pro-
sím uvádějte u odpovědí adresu, jinak nebudeme vědět, 
kam máme výhru doručit!

Autor vypráví příběhy fotografií

Autorka obrazů

Placená inzerce ve Veltruských listech: 
Cena za barevný inzerát je 1.000,- Kč za celou stránku A4, 

500,- Kč za 1/2 strany , 250,- Kč za 1/4 strany. 
Vytvoříme i grafický návrh vaší reklamy dle zadaných podkla-

dů (textů, loga apod.) za cenu 200,- Kč/kus.
Příplatek za lukrativní zadní stranu je 20 %, tedy 1.200,- Kč 

za celou stránku A4, 
600,- Kč za 1/2 strany, 300,- Kč za 1/4 strany. 

Řádková soukromá inzerce pro veltruské občany je zdarma.

12. ročník divadelního 
festivalu "ZA VODOU"

14. a 15. září v Kralupech nad Vltavou
v KD Vltava a v divadelní klubovně DS Scéna

Přehlídka skvělých souborů (nejen)
 amatérského divadla www.kralupy.cz/scena
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SCHOLA NATURALIS – REVITALIZACE ZÁMKU VELTRUSY 
A CENTRUM EVROPSKÉ ÚMLUVY O KRAJINĚ
Věrným čtenářům tohoto koutku při-
náším po dvou měsících nové infor-
mace o průběhu realizace revitaliza-
ce národní kulturní památky zámek 
Veltrusy, která je realizována v rámci 
integrovaného operačního programu  
a je financovaná z 85% z Evropské unie 
a z 15% ze státního rozpočtu. Není 
možné si nevšimnout, že práce na revi-
talizaci areálu byly přerušené, této sku-
tečnosti je v zásadě věnován celý dnešní článek. Na úvod 
předkládám několik údajů. 
Projekt měl k datu 30. 4. 2012 dvouleté výročí. Zde si do-
volím poděkování všem bezmála třiceti účastníkům prvo-
májového setkání, s kterými jsme strávili příjemné dikuzní 
odpoledne. V průběhu dvou prvních let bylo připraveno 
a prošlo soutěží 19 zakázek v režimu Zákona o veřejných 
zakázkách a vedle toho dalších 9 objednávek na technic-
ké či stavební práce finančního rozsahu do 100 000 Kč.  
I u těchto objednávek platila zásada, že jsme vybíra-
li nejlevnější nabídku z několika oslovených dodavatelů.  
Do konce projektu nás čeká dalších 14 soutěží v režimu Zá-
kona o veřejných zakázkách.
Čísla vypovídající o počtu soutěžených veřejných zaká-
zek jsou natolik vysoká, že po prvním roce projektu, který 
jsme označili za "rok přípravy projektových dokumentací"  
a po druhém roce, který jsme označili za "rok výběrových 
řízení" (přestože dosud všechny zakázky neprošly sou-
těžemi), přišlo období, které jsme nazvali "rok kontrol". 
Přestože jsme zdaleka neuzavřeli třetí rok realizace pro-
jektu Schola naturalis, dovolili jsme si tuto nadsázku, pro-
tože za poslední čtyři měsíce proběhlo, stále ještě probíhá  
nebo se připravuje celkem 7 kontrol nad projektem. Ak-
tuálně, a tím se vracíme ke konstatování, že práce v areálu 

byly přerušené, je pro nás nejzávažněj-
ší kontrola ministerská. Ta po důklad-
ném přezkoumání veřejné zakázky  
na rekonstrukce domů u brány, oran-
žerie, schodiště na čestném dvoře a ko-
nírny začala pochybovat o správnosti 
svého původního stanoviska, to jest 
o potvrzení správnosti postupu v této 
veřejné zakázce. Aby byly pochybnosti 
zcela vyvráceny (nebo potvrzeny), po-

dalo ministerstvo podnět na přešetření na Úřad pro ochra-
nu hospodářské soutěže. V případě, že by pochybnosti 
byly Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže potvrzeny, 
muselo by dojít k opětovnému soutěžení na tuto veřejnou 
zakázku, v případě opačném budeme pokračovat v obnově 
objektů s dosavadní firmou.
V průběhu posledního půlroku se podařilo dojednat vy-
hlášení řízené výzvy pro synergický dotační titul, jehož cí-
lem je realizace projektu "Dopravní zklidnění centra měs-
ta Veltrusy". Bylo to tak plánováno od počátku projektu 
Schola naturalis, stejně jak je to i u jiných integrovaných 
operačních programů. Nositelem tohoto projektu je město 
Veltrusy, projektová žádost bude podána do poloviny červ-
na. Tato řízená výzva je výzvou krajskou a všichni v žádosti 
zainteresovaní doufají, že se výzvy nedotknou žádná ome-
zení, která v našem kraji jistě budou probíhat.
Závěr dnešního článku vyplývá z výše uvedených informa-
cí a je jednoduchý: přání, aby všechny kontroly proběhly 
nejenom s dobrým výsledkem, ale i co nejdříve, a též aby 
byla úspěšná žádost podaná na realizaci projektu "Doprav-
ní zklidnění centra města Veltrusy". 

Klidné a slunečné léto přeje
Jaroslav Morávek

DĚTSKÝ DEN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
V sobotu 2. června 2012 se již tradičně konal v Mateřské 
škole Veltrusy po celé dopoledne Dětský den pro veřejnost. 
Děti měly možnost zasoutěžit si na mnoha stanovištích 
jako chůze po laně, házení míčků do panáka a na plechov-
ky, chůdy, kreslení na tabuli, prolézání tunelem, balanční 
chůze, střílení kuší apod. Za obdržené bodíky si mohly na-
koupit ve stáncích velmi pěkné ceny.
K dispozici byly 2 skákací hrady, trampolína, balónky, 
jezdilo se na čtyřkolkách, úspěch mělo malování na obli-
čej. Setkaly se i s ježibabou u perníkové chaloupky. Děti  
si mohly pochutnat na cukrové vatě a popcornu, které tvo-
říme na vlastních výrobnících, na párku v rohlíku a zmrz-
lině. Pro rodiče byla připravena káva a čaj.

Dětský den se opět setkal s velkým ohlasem, letos jej navští-
vilo přes 200 převážně předškolních dětí z Veltrus a okolí.
Poděkování patří našim sponzorům: městu Veltrusy, řez-
nictví U Kohouta, paní Koželkové, Košové a Luksíko-
vé, dále výboru SRPDŠ, rodičům, dětem ze ZŠ Veltrusy  
a zaměstnancům mateřské školy za ochotu, přípravu, po-
moc na stanovištích a úklid po akci.
Těšíme se na vás při dalším Dětském dni, který se bude 
konat 1. června 2013. 
        
  Leona Kyselá
     ředitelka MŠ  

zprávy ze zámku
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naše školy

V minulém vydání Veltruských listů jsem psala, že se pro 
nás ve škole blíží doba hodnocení. Tehdy jsme ještě netuši-
li, jak moc jsou tato slova pravdivá. O konci školního roku 
a o blížícím se konkurzu na ředitele školy jsme samozřejmě 
věděli. Obě tyto události jsou jistě podstatnou příležitos-
tí a pohnutkou k hodnocení a bilancování. Však to také  
na jiném místě Veltruských listů paní ředitelka Homolková 
činí. Přišla ale událost jiná – neplánovaná, i když již v del-
ším časovém horizontu očekávaná – komplexní inspekce 
– ta hodnotila za nás, nás, a to důkladně. Krédo této kon-
troly nehledat pozitiva, ale chyby není pro začátek příliš 
povzbudivé. Tři dny inspekce byly opravdu náročné – pro 
učitele, vedení školy, ale i pro děti. Definitivní výsledky ne-
máme ještě v rukou, ale předběžné hodnocení vyplynulo 
vcelku pozitivně a určitě je povzbuzením do další práce  
pro učitele i pro děti. Samozřejmě je stále co zlepšovat,  
ale nasměrování máme určitě správné a dobré.
I další školní událost souvisí s hodnocením. Letos se popr-
vé konalo celostátní testování pro žáky 5. a 9. tříd. Defini-
tivní výsledky jsou již téměř hotové a naše škola patří mezi 
většinu škol, které se řadí mezi úspěšné školy. Je nám jasné, 
že výsledky v testech mají jen „určitou“ hodnotu, přesto 
nás ale těší, že se naši žáci v konkurenci ostatních neztra-
tili. Je to jistě i proto, že se výchově a výuce nevěnujeme 
pouze ve školních lavicích, ale snažíme se o aktivní uče-
ní, které vede žáky k tomu, aby později obstáli v běžném 
životě. Proto také stále vyjíždíme na školy v přírodě – le-
tos to bylo do Albrechtic v jižních Čechách a do Sloupu  
v Čechách. Obě školy v přírodě byly úspěšné, děti se nejen 
naučily něco nového, poznaly nová místa, ale také pobyly 
na čerstvém vzduchu. 
Další velkou a pravidelnou akcí byl dubnový Den Země, 
který byl organizován formou dílen, těch se podle svého 
výběru mohli zúčastnit žáci všech ročníků. Většina dílen 
probíhala „v terénu“, tedy v přírodě. Velký zájem byl o vý-
jezd do oblasti Českého středohoří (hledání a sběr českých 
granátů, Muzeum českého granátu Třebenice, Milešovka), 
ale úspěšné byly i dílny pořádané ve škole, u zlosyňského 
rybníka nebo ve veltruském parku. Ty posledně jmenované 
proběhly za spolupráce se státním zámkem Veltrusy. Děti 

nejen získaly někte-
ré nové poznatky,  
ale také v parku při-
ložily ruku k dílu  
a pomohly s úklidem 
dřeva. Ve školních 
dílnách zase vznikla 
celá řada nápaditých 
a ekologických vý-
robků z odpadního 
papíru, plastů apod. 
Učili jsme se také  
v Botanické zahradě 
v Praze (přírodopis) 
a v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou (český ja-
zyk), cvičili jsme ve fitcentru v Kralupech nad Vltavou (tě-
lesná výchova). Velké úspěchy dosáhli naši žáci v krajském 
kole zeměpisné a zejména biologické olympiády – kde náš 
reprezentant vybojoval druhé místo ve své kategorii. Bohu-
žel celostátního kola se vzhledem k věku bude moci zúčast-
nit až v příštím školním roce. Úspěšní jsme byli i v soutěži 
pěvecké Nota D – a v soutěži ve skákání přes švihadlo.
Pokračovaly také pravidelné akce v rámci preventivního 
programu – např. preventivní program ELIO pro 6. roční-
ky, který je zaměřený na budování dobrých vztahů ve tří-
dě, protikuřácký řetěz, programy Linky bezpečí a v Muzeu 
policie apod. 
Nyní se již opravdu blíží závěr školního roku – vzhledem 
k uzávěrce tohoto čísla Veltruských listů bude v době jeho 
vydání za námi již tradiční charitativní Bezva den, který  
je tentokrát věnovaný vozíčkářům Vojtovi z Veltrus a Bor-
kovi z Kralup nad Vltavou. Stejně jako v předešlých letech 
i letos probíhá společně s Bezva dnem i Den dětský, který 
byl realizován za podpory naší školy a zejména Městského 
úřadu Veltrusy. Všem, kteří nám letos pomohli nebo kteří 
přispěli na dobrou věc, patří náš velký dík.  
A nyní již hurá na prázdniny! Krásné léto přejí všichni  
ze ZŠ Veltrusy.

Mgr. Světlana Racková
 zástupkyně ředitelky 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU JE TADY…

Také letošní 8. ročník Bezva dne, který se konal v sobotu  16. června, se ná-
ramně vydařil. Rozmanitý program, na kterém se podílela především zá-
kladní škola, četné atrakce pro děti a krásné počasí přilákaly do letního kina 
několik stovek návštěvníků. 
V rámci této akce se díky 
nezištné ochotě přítomných 
vybralo téměř 30 tisíc korun, 
které budou použity na pod-
poru dvou chlapců – Vojty  
a Bořka, žijících na vozíčku.

Filip Volák 
Podrobnosti z letošního 

Bezva dne budou uvedeny 
v příštím čísle VL

Bezva den
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Na jaře letošního roku oznámila zřizovateli ZŠ Veltrusy paní 
Mgr. Marie Homolková, že odchází do důchodu a končí  
ve funkci ředitelky školy. Více jak dvacet let vedla školu,  
ve které rovněž sama absolvovala povinnou školní docházku. 
Jako ředitelka zažila mnohé změny – od uvolňování ze svazují-
cích osnov, které se dostavilo v 90. letech pod tehdy oblíbeným 
sloganem „aby děti chodily do školy rády“, přes nové školní pro-
gramy (Obecná škola, Základní škola) až po samostatně kon-
cipované osnovy neboli Rámcové vzdělávací programy. Kromě 
toho také provedla nutný přechod školy do právní subjektivity, 
což jednoznačně pozměnilo postavení, práva a povinnosti ře-
ditele školy na rozdíl od předešlého stavu. Při této příležitosti 
jsme požádali paní ředitelku Homolkovou o krátké zamyšlení 
nad uplynulými léty.       
                                                                                                               
                   JN

Paní ředitelko, letos končíte ve funkci ředitelky veltruské školy  
a určitě si vybavujete některé zajímavé zážitky, které jste při 
svém působení měla. Je pravdou, že učitelé bývají unaveni  
a deptáni svým povoláním a odcházejí do důchodu tak zvaně 
vyhoření?
Zážitků je za dobu 37 let mého působení ve škole hodně. Dva 
roky jsem učila na malotřídce v Úžicích a od roku 1978 jsem  
na veltruské škole. Když k tomu připočítám roky povinné 
školní docházky – je to pěkná řádka let, a tak by se dalo říct,  
že je veltruská škola mým druhým domovem.
Největší radost mám stále z toho, když se potkávám s bývalý-
mi žáky, kteří svou učitelku nepřehlídnou, když přijdou ab-
solventi školy, od kterých se dozvídám, že si vedou dobře  
a že jim veltruská škola dala to, co je jejím úkolem – dobrý základ,  
na který mohou stavět, a to se jim daří.
Práce učitelů všeobecně je rok od roku namáhavější. V posled-
ních letech přibývá i psychologické působení na žáky. Stále čas-
těji ve škole řešíme problémy žáků, které ani s výukou nesou-
visí. Je to mnohdy náročnější než samotné učení. A navíc ke své 
běžné práci musí učitelé a i ředitelé o hodně více řešit administ-
rativu. Ta narůstá každým rokem – plány a jejich vyhodnocová-
ní, tabulky, přehledy, osnovy školního vzdělávacího programu,  
v posledním roce interaktivní výukové materiály atd., samozřejmě  
že přibývající úkoly jsou stále v rámci jednoho pracovního úvazku.
Za sebe mohu říci, že nejvíc unavená odcházím do důchodu prá-
vě z té narůstající agendy.

Už při krátké návštěvě veltruské školy lze zjistit na první pohled, 
že se její celkový vzhled – a to jak blízké okolí, tak vnitřní pro-
story – značně změnily. Splnily se vaše představy o modernizaci 
školního vybavení a zajištění potřebných prostor, zázemí, pra-
coven atd.?
Dvacet dva let je dost dlouhá doba na splnění řady přání. I nám 
se podařila za tu dobu spousta věcí a je jen dobře, že si lidé změn 
všímají a že z nich nemáme radost jen my.
Přesto jedno přání nebo spíše úkol zůstává nesplněn. Vybavení 
ředitelny. Jednu z nejdůležitějších místností jsme stále odkládali, 
až jsme to nestihli. Takže nový ředitel/ka může začít přemýšlet  
o vybavení své kanceláře. 

Před dvaadvaceti lety, když jsem opouštěl tuto školu,  
jsem byl jediným mužem v učitelském sboru. Potom tam byl 
určitou dobu stále jen jeden učitel a příliš mužů nepřibývalo. 

Jak je to s feminizací sbo-
ru a taky s věkovým prů-
měrem pedagogů? Co jste 
mohla nabídnout novému, 
mladému zájemci o práci  
v ZŠ Veltrusy? A byli vůbec 
takoví?  
Co se týká mužů v pedagogic-
kém sboru, k velkému posu-
nu nedošlo. V současné době 
jsou mezi 23 ženami 3 muži. 
Věkový průměr v posledních 
letech klesá, takže sbor mlád-
ne – sice se stále pohybuje 
kolem 45 let, ale mladí přichá-
zejí. Velice nás těší, že absolventi Pedagogické fakulty si školu  
ve Veltrusech sami z nějakého důvodu vybírají. Potom práce 
motivovat takového nového zaměstnance k zapojení do školního 
života je snadnější.  
Mladým nabízíme nejen náročnou práci, ale také dobrý ko-
lektiv a přátelské vztahy. V poslední době i moderní techniku. 
Každý učitel má svůj notebook, který může využívat ve výuce  
na interaktivních tabulích. Horší je to s finančním ohodnocením 
– tady nemůžeme příliš nabízet – stále platí platové tabulky pro 
pracovníky rozpočtových organizací.

Jak byste nyní, v okamžiku ukončení své funkce, zhodnoti-
la vztah městského úřadu ke škole? S čím jste byla spokojená?  
A co byste svému nástupci poradila, aby byla spolupráce obec – 
škola ještě lepší?  
O tom, jaký je vztah městského úřadu ke škole, svědčí stav školní 
budovy. Ať jde o viditelné změny zvenčí, které zaznamená většina 
obyvatel, či změny uvnitř budovy, o nichž se dozví návštěvník 
školy. Za léta mého působení se opravila střecha, došlo k rekon-
strukci sociálního zařízení, vyměnila se všechna okna, 2x se zre-
novovalo školní hřiště, proběhla rozsáhlá rekonstrukce kotelny 
a školní kuchyně s jídelnou. Ve všech třídách je nový nábytek 
včetně vestavěných skříní. Máme vybavené 2 počítačové učebny, 
školní dílnu, cvičnou kuchyňku. Máme i letní učebnu pro výuku 
v letních měsících. V poslední době zavádíme do tříd techniku, 
která umožňuje interaktivní výuku. Ke dvěma interaktivním ta-
bulím z r. 2009 (dar od města) přibylo v květnu dalších sedm.  
Ty ale financujeme z projektu EU – Peníze školám.
Mohu říci, že všichni páni starostové se svými zastupitelstvy  
se snažili o vylepšení školní budovy i vybavení školy. Počátky 
byly těžší – s panem starostou Zelenkou jsme začínali v r. 1990, 
zvykali si na nové podmínky, hledali jsme nové cesty. Pokračová-
ní s p. starostou Špičanem už bylo konkrétnější, sice to byl „boj“ 
o každou korunu, ale přece se občas něco podařilo – střecha, 
kotelna, hřiště. Pak už přišly štědřejší roky – s p. starostou Po-
nertem a hlavně s p. starostou Havlínem. V posledních 10 letech 
se otevřely i další možnosti získání financí zvl. z EU, a tak se se-
pisovaly žádosti na vyhlašované výzvy a programy. Dařilo se jak 
nám ve škole, tak obzvlášť městu. Proto většina renovací spadá 
do této doby.
Přeji svému nástupci, aby našel společnou řeč s panem starostou 
a celým zastupitelstvem a aby se jim podařilo získat prostředky  
na opravu fasády školy. To je další velký úkol, který zůstal nesplněn.
Věřím, že i v dalších letech bude starostům, zastupitelům, vede-
ní školy, ale i všem učitelům, rodičům a žákům záležet na tom, 

DVĚ DESÍTKY LET V ČELE ŠKOLY

rozhovor
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jaká škola je a bude, a že dokážou získávat dostatek prostředků  
na zlepšování vzhledu budovy i jejím vybavení.
 
Vstupem do právní subjektivity se škola stala zařízením města, 
finanční prostředky poskytuje stát přes obec. Zkuste, prosím, 
čtenářům popsat, co se změnilo, když už jste přestali být řízeni 
a financováni přes někdejší školský úřad. 
Zase se musím vrátit o pár let zpět, do roku 2003. Od 1. 1. 2003 
získala škola právní subjektivitu. S tím opravdu přešly na školu 
povinnosti, které předtím neměla – od vedení a výpočtu mezd, 
přes samostatné hospodaření s finančními prostředky města – 
tedy hlídání rozpočtu na provoz budovy, až po všechny práv-
ní úkoly spojené s přijímáním nových zaměstnanců, uzavírání 
smluv s dodavateli atd.
Financování školy probíhá od té doby stejně – na mzdy a drobné 
neinvestiční výdaje dostáváme peníze z krajského úřadu – po-
dle počtu žáků (tzv. normativ na žáka). Na běžný provoz školy 
dostáváme peníze z města, které získává do svého rozpočtu také 
normativ na žáka od KÚ a zbytek doplňuje ze svého rozpočtu  
a z příspěvků spádových obcí neinvestiční výdaje – elektřina, 
voda, teplo atd. Tolik k financování, ale s tím souvisí i nárůst  
již zmiňované administrativy.

Za mého působení ve škole chodily během velkých přestávek 
děti po chodbách a my (většinou ne zcela úspěšně) dohlíže-
li, aby byly ukázněné a klidné. Teď mohou veltruští občané 
slyšet a vidět od půl desáté do deseti dopoledne stovky žáků  
na školním hřišti. Platí názor, že když si tu půlhodinu  
po své chuti zadovádí venku, jsou pak při vyučování pozorní? 
Jak je to vůbec dnes s chováním žáků? Je pravda, že dnes být 
učitelem vyžaduje mnohem větší sebeovládání, asertivity a psy-
chologie, než tomu bylo dříve? Neplatí už dávná pravda, že „my 
jsme nebývali jiní“?
Opravdu využíváme velkou přestávku jinak, než to bylo dří-
ve. Dnes už si nikdo nedovede představit, že by děti „kolova-

ly“ chodbou. Jsou mnohem živější a bezprostřednější. Bohu-
žel, musím říci, že některým chybí i základy slušného chování.  
A naše působení na žáky se také muselo změnit. Vyžaduje to od 
učitelů opravdu více sebeovládání, více psychologického půso-
bení, více trpělivosti, ale mnohdy i suplování rodičovské rady. 
Abychom vše lépe zvládali, máme na škole psychologa a od le-
tošního ledna i speciálního pedagoga, kteří pomáhají při řešení 
složitějších problémů.

Pouze při inspekcích bývají učitelé, řekl bych, na jedné lodi 
s žáky. Inspekce pozoruje a hodnotí řízení školy a vyučova-
cí proces, všímá si ale i práce dětí, jejich vztahů, chování atd. 
Veřejnosti snad neuniklo, že takové vybočení z běžného škol-
ního chodu jste měli právě uprostřed letošního května. Může-
te prozradit, jaký dojem ve vás a učitelích zanechala inspekce?  
A jak byla škola hodnocena? 
Ano, i u nás se potvrdilo, že jsou všichni na jedné lodi. Děti 
nezklamaly, chovaly se velice dobře a spolupracovaly s učiteli. 
Každá kontrola je velice nepříjemná a pro kontrolované i psy-
chicky náročná. Nebylo to ani u nás jiné. Přísnému oku inspek-
torů jsme předložili desítky vyžádaných dokumentů. Samozřej-
mě, že se našly chyby, které máme odstranit do konce prázdnin. 
Většina sledovaných věcí ale prošla bez připomínek. Pozitivně 
bylo hodnoceno klima školy a vzájemné vztahy učitelů se žáky  
i mezi učiteli. Písemná zpráva je obsažnější a zařazuje naši školu 
mezi běžné základní školy.

Na závěr mi dovolte, abych vám jménem redakce VL a věřím, 
že i žáků a jejich rodičů, poděkoval za vaši dlouholetou práci  
ve škole. A ještě jediná otázka: budete ještě dál ve Veltrusích učit?
Jestli budu učit? Pokud bude zájem ze strany školy a moje zdraví 
dovolí, nebudu se bránit vrátit se za katedru.

V každém případě – přejeme vám za čtenáře VL do dalších let 
hodně zdraví, dobré nálady a jistě i další úspěchy v pedagogické 
práci.

ZÁJEZD DO STAVOVSKÉHO DIVADLA
Město Veltrusy pořádá zájezd na divadelní představení 
„Mikve“, které je na programu v neděli 21. října od 19 ho-
din. K dispozici je 40 vstupenek za zvýhodněnou cenu – 
částka 250 Kč zahrnuje vstupenku (běžná cena je 340 Kč) 
a příspěvek na autobus, který zajišťuje obec. Vstupenky 
budou k dispozici na pokladně MěÚ od středy 27. 6. 2012.
A na jakou divadelní inscenaci se můžete těšit? 
„Mikve – to je prostor rituální lázně, v níž se věřící židovské ženy 
pravidelně očišťují – se ve hře současné izraelské dramatičky Ha-
dar Galron stává místem střetu různých přístupů k víře i k životu.  
Na pozadí tradičního židovského rituálu otevírá tato současná hra 
téma postavení žen ve společnosti, vztahu ortodoxní komunity k 
běžnému životu, především ale nabízí vynikající herecké příležitos-
ti prostřednictvím psychologicky bohatých postav a jejich drama-

tických osudů.“ (www.narod-
ni-divadlo.cz – sekce“program“ 
resp. „činohra“)
Hrají: Iva Janžurová, Taťjana 
Medvecká, Vanda Hybnerová, 
Jana Boušková, Eva Salzma-
nnová a další; režie: Michal 
Dočekal
                Filip Volák
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PŘÍPRAVNÝ VÍKEND PRO 
BUDOUCÍ TROSEČNÍKY
Již potřetí jsme letos připravili pro 
účastníky letního tábora ASPV Vel-
trusy předtáborový víkend. Víkend, 
při kterém mají děti příležitost se-
známit se s nováčky, vyrobit některé 
rekvizity a ozkoušet si různé typy her. 
Celý předtábor se nesl v duchu naší 

letošní celotáborové hry – Robinsona Crusoe.
Prozatím jsme sledovali Robinsona na jeho cestách, kdy 
brázdil světové oceány s loďmi různého nákladu. Čekalo 
nás hned několik dobrodružných zápletek: ať už Robinso-
na okradli v uličkách Londýna, zúčastnil se souboje s pi-
ráty nebo se plížil nocí mezi jihoamerickými plantážemi.
Tento rok jsme zahájili předtábor v sobotu 2. 6. v 9,00 
dopoledne a zakončili v neděli 3. 6. ve 12,00. Celkem  
se ho zúčastnilo 23 táborníků ve věku 6 až 13 let. Stravová-
ní a nocleh bylo zajištěno v nově vybudovaných prostorách 
veltruské sokolovny. Program předtábora se odehrával 
převážně ve veltruském parku a na kurtech u sokolovny. 
V záloze jsme měli i samotnou sokolovnu pro případ ne-
příznivého počasí. Tu jsme naštěstí nebyli nuceni použít, 
protože počasí k nám, budoucím trosečníkům, bylo zatím 
milosrdné.

Chtěli bychom poděkovat všem organizátorům, kteří záze-
mí a program předtábora zajišťovali, správě zámku Veltru-
sy za povolení využívat park, Sokolu Veltrusy za poskytnutí 
sokolovny a kurtů a Janě Krejčové za zapůjčení pájky pro 
pájení dřeva, díky které si každý účastník mohl vypálit svůj 
vlastní dřevěný kompas. 
Teď, když jsme si otestovali letošní formu, už nám nic 
nebrání 20. července vyrazit přímo na opuštěný ostrov  
ke Kocourkovu mlýnu kdesi v nedozírných dálkách oce-
ánu a tam na vlastní kůži ozkoušet život trosečníků. Dvě 
poslední místa na tábor máme ještě volná, takže kdo by 
chtěl ztroskotat s námi a protloukat se po deset dnů divoči-
nou nedaleko jihočeského Pacova, má poslední příležitost 
se přihlásit. Podrobnější informace k táboru jsou zveřejně-
ny na nástěnce u vchodu do sokolovny, na internetových 
stránkách www.aspv.veltrusy.cz nebo je zašleme na vyžá-
dání na e-mailové adrese aspv@veltrusy.cz.

Lenka Měšťánková

Atletický víceboj
V neděli 22. dubna 2012 proběhlo na školním hřišti ZŠ 
Veltrusy regionální kolo závodů ASPV v atletickém ví-
ceboji. Své síly přišlo změřit celkem 67 závodníků z Vel-
trus, Neratovic, Kralup, Nelahozevsi a Kladna. Soutěžilo  
se ve sprintu, skoku dalekém, hodu a běhu. Nejsilněji byla 
obsazena kategorie předškolních dětí, ve které startova-
lo celkem 33 chlapců a děvčat. Všichni doufáme, že jim 
chuť sportovat vydrží i do žákovských kategorií a budeme  
se s nimi v tomto počtu na sportovištích potkávat ješ-
tě několik následujících let. Kompletní výsledky najdete  
na aspv.veltrusy.cz.

Soutěž v přírodě MEDVĚDÍ STEZKOU
V sobotu 19. května připravila ASPV Veltrusy regionální 
kolo soutěže v přírodě „Medvědí stezkou". Jedná se out-
doorový závod dvoučlenných hlídek po vyfáborované 
trati. Na trati bylo pro závodníky připraveno 11 stanovišť,  
na kterých plnili nejrůznější úkoly od překonání lano-
vé lávky, vázání uzlů a jiných sportovních dovedností  
až po znalosti vlastivědy, zdravovědy nebo přírody. 
Závodů se zúčastnilo celkem 85 závodníků (tj. 42 startov-
ních hlídek) v kategoriích od nejmenších předškolních dětí 
(ti běží závod s rodiči) až po seniory. 
První dvě vítězné hlídky žákovských kategorií měly mož-
nost postoupit do krajského kola, které proběhlo hned ná-
sledující víkend 25. -27. května ve Mšeně u Mělníka. ASPV 
Veltrusy v tomto krajském kole reprezentovalo celkem 20 
závodníků a reprezentovali Veltrusy víc než dobře. V kon-
kurenci 40 soutěžních dvojic se žádná z našich 10 hlídek 
neumístila na horším než 2. místě!!  Všem závodníkům 
gratulujeme a jsme rádi, že si pěkně užili nejen samotný 
závod, ale i celý víkendový program.
Kompletní výsledky okresního i krajského kola najdete  
na aspv.veltrusy.cz.

Úspěchy našich cvičenců na republiko-
vých soutěžích

naše spolky
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Atletika: Mimořádný úspěch přineslo republikové kolo 
atletické soutěže ASPV, které se konalo v sobotu 2. 6. 2012 
na stadionu Emila Zátopka v Houštce ve Staré Boleslavi. 
Soutěže se zúčastnilo 246 závodníků z 11 krajů. ASPV 
Veltrusy reprezentovali 3 závodníci – Štěpánka Málková, 
Metoděj Málek a Albert Málek. Metoděj Málek se stal ví-
tězem kategorie Mladší žáci I. (v kategorii startovalo 27 
závodníků ze 7 krajů ČR). 
Medvědí stezkou: O víkendu 8. – 10. června 2012 se ko-
nalo v Borovici u Mnichova Hradiště republikové kolo 
soutěže v přírodě „Medvědí stezkou“. Za ASPV Veltrusy 
startovalo 5 soutěžních dvojic a hned třem z nich se poda-

řilo dosáhnout na medailové posty. Adéla Toldeová a Klára 
Řiháková (kategorie starší žákyně III), Marek Hanousek  
a Zdeněk Karhan (kategorie starší žáci III) a Albert Má-
lek s Honzou Novákem (kategorie starší žáci IV), ti všichni  
ve svých kategoriích vybojovali krásné bronzové medaile. 
Jim, i všem ostatním, kteří za ASPV Veltrusy bojovali v re-
publikových kolech, gratulujeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci.

ASPV Petanque cup VII.

Již posedmé zve ASPV Veltrusy amatérskou veřejnost  
na otevřený turnaj v petanque. Souboj dvojic v házení stří-
brnými koulemi proběhne tradičně v malebných prosto-
rách před veltruským zámkem a to v sobotu 29. 9. 2012.
Přátelská atmosféra a dobré občerstvení jsou zárukou pří-
jemně stráveného dne.

Běh veltruským parkem
Zde uvádíme přehled vítězů jednotlivých kategorií:

RD 2010
50 m

Anežka 
Voláková

D 1999-2000
800 m

Karolína 
Nohejlová

RD 2009
50 m

Natálie 
Němcová

Ch 1999-2000
800 m

Marek 
Hanousek

RD 2008
50 m

Alex 
Bolmhagen

D 1997-98
1 000 m

Eliška 
Poborská

PD D
60 m

Adéla 
Hofmanová

Ch 1997-98
1 000 m

Albert 
Málek

PD Ch
60 m

Max 
Bolmhagen

D 1995-96
1 500 m

Michaela 
Pavlíčková

D 2005
100 m

Pavlína 
Kuchařová

Ch 1995-96
1 500 m

Daniel 
Štefl

Ch 2005
100 m

Daniel 
Capalini

Ženy
3 400m

Blanka 
Rosáková

D 2003-04
200 m

Petra 
Špačková

Muži
3 400 m

Tomáš 
Miler

Ch 2003-04
200 m

Metoděj 
Málek

Vytrvalkyně
5 500 m

Helena 
Poborská

D 2001-02
500 m

Anna 
Procházková

Vytrvalci
10 000 m

Michal 
Michálek

Ch 2001-02
500 m

Jakub 
Hejzlar

Podrobné výsledky (časy a umístění všech závodníků)  
najdete na www.aspv.veltrusy.cz

Běh veltruským parkem s rekordní účastí
Poslední dubnovou sobotu proběhl v areálu veltruské-
ho parku již 14. ročník běžeckého závodu s názvem „Běh 
veltruským parkem“. Krásný slunný jarní den přilákal na 
startovní čáru u letního kina rekordní počet závodníků. 
Letos odstartovalo na tratích od 50 m pro ty nejmenší, 
kteří běží se svými rodiči, až po vytrvaleckou trať o délce 
10 km rekordních 297 závodníků. Na nejdelší trati pro vy-
trvalce v délce 10 km v konkurenci 52 závodníků obhájil 
loňské vítězství Michal Michálek v čase 34:21,8. Heleně Po-
borské z Kerteamu se podařilo zlepšit čas na trati 5 500 m  
na 21:52,5. 
Stejně jako v minulých ročnících proběhla i soutěž tříd 
místní základní školy. Dort vybojovala třída 9. B, z které 
se na startovní čáru postavilo 12 borců. V soutěži rodin, 
která se od loňského ročníku stala součástí běhu parkem, 
zvítězily se stejným počtem bodů dvě rodiny – Poborských 
a veltruští Hanouskovi.

Martina Voláková
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sport

Mladší žáci:
nahoře zleva: Michael Šlemr, Marek Komačka, Matouš Volek,  
Petr Jareš, Petr Majerech, Milan Kroupa a Martin Klicman
uprostřed zleva: Lukáš Bucha a Dan Veselý
dole zleva: Aleš Ludický, Tomáš Pokorný, Jakub Jareš,  
Jan Packa, Richard Pettinger, Dan Záhora a Martin Gebert
ležící zleva: Lukáš Votruba a Jakub Kučera

AFK VELTRUSY

Áčko: 
nahoře zleva: trenér Josef Košťál, Jan Moravec, Karel Pražák, Lu-
káš Kopecký, Karel Růžička, Ivan Štofl, Tomáš Miler a Michal Ná-
deník
dole zleva: Martin Tetiva, Zdeněk Chádek, Marek Melišík, Michal 
Kopecký, Jakub Matějík, Michal Mára a Ondřej Packa

Béčko:
nahoře zleva: Pavel Kubata, František Hofman, Radek Štáfek, Ro-
man Nápravník, Jaroslav Bittner, Jakub Štáfek a Aleš Hrách
dole zleva: Lukáš Smetana, Jan Forro, Milan Macek, Aleš Krejza, 
Maroš Pettinger a Pavel Garbier

Dorost: 
nahoře zleva: David Šarboch, Tomáš Štibinger, Jan Forro, Karel 
Majer, František Hofman, Ondřej Kyselý, trenér Miloš Smetana a 
Tomáš Dinka
dole zleva: Ondřej Packa, Dan Kaloč, Milan Macek, Pavel Garbier 
a Emil
ležící: Lukáš Smetana

Starší přípravka:
nahoře zleva: asistent trenéra Michal Štibinger, vedoucí Jana 
Pettinger, hlavní trenér Maroš Pettinger, asistent trenéra Milan 
Kroupa
uprostřed zleva: Vojtěch Orgoník, Metoděj Málek, David Chládek, 
Martin Pech, Marcel Čihák a Milan Kroupa
dole zleva: Jan Packa, Karel Srp, Martin Slavkovský a Michal Šti-
binger
ležící: Richard Pettinger

Z VELTRUSKÉHO FOTBALU
Děkujeme všem, kteří nás během sezóny 2011–2012 
podporovali a fandili nám. Také děkujeme za pomoc 
při rekonstrukci a koncem srpna opět na shledanou na 
našem fotbalovém hřišti.                           
                                                                       Jana Pettinger

Konečné umistění veltruských fotbalových  
mužstev v sezóně 2011-2012

A-tým mužů: 3. místo 
B- tým mužů: 5. místo 

Dorost: 3. místo 
Mladší žáci: 6. místo ve své skupině A 

Starší přípravka: 11. místo 
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Dne 30. 4. 2012 se ve Veltrusích konalo „Pálení čarodějnic“, organizované SDH Veltrusy. 
Během dne si přišly na své děti. Kromě opékání špekáčků jsme pro nejmenší připravili  
i zábavné hry o ceny. Děti měly možnost prohlídky hasičského auta Tatra 148, se kterým 
hasiči jezdí k výjezdům. Ve 21h došlo k zapálení hranice a po několika hodinách byla akce 
ukončena. Děkujeme za zapůjčení majitelům pozemku (Tiralovi, Dolanských a Sekelovi), 
bez kterých by se tato akce nemohla konat! A také vám všem děkujeme za hojnou účast, díky  
které víme, že máte zájem o námi pořádané akce. Ráda bych Vás touto cestou pozvala na další –  
a to na „Nejen Hasičský turnaj v kopané“.      
               

Anna Tiralová 
SDH Veltrusy

Dne 8. května 2012 se uskutečnil již tradiční turnaj  
ve cvrnkání ku-
liček „Memori-
ál Ládi Kubce“. 
Tentokrát již ju-
bilejní 10. ročník.  
Za krásného po-
časí neúprosně 
bojovalo více než 
šedesát malých  
i velkých kuličkářů. 

A zde jsou výsledky:
Kategorie 5 až 9 let

1. Patrik Koudelka
2. Olivek Ponert
3. Tereza Řidká

Kategorie 10 až 14 let
1. Eva Řidká
2. Petr Jurčík
3. Michal Koldinský 

Kategorie 15 až 110 let
1. Jaroslav Morávek
2. Helena Šarochová
3. Filip Volák

 
 

Pořadatelé děkují všem členům organizačního týmu, ge-
nerálnímu sponzoru městu Veltrusy a především všem 
dalším velkým a malým sponzorům: Pavel Srp sen., Zdra-
votní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Vendulka Husá-
ková, Radovan Šváb, Antonín Rotek, Josef Jindřich, Pavla 
Jindřichová, Jiří Kejkrt, Pepík Mac, Rudolf Martíšek, Mar-
tina Nápravníková, Vratislav Pokorný, Martin Ponert, I.  
a T. Skalických, Oldřich Šváb, Petr Urban, Zdeněk Altman, 
Leoš Bartoš, Josef Dolejší sen., Láďa Florián, pan Kadeč-
ka, Martin Koudelka, Láďa Lenc, Tomáš Mandík, Jindra 
Rákos, Oldřich Ritter, Miloš Smetana, Josef Šproch, Petr 
Vilánek, Láďa Brož, Petr Hirni, Petr Chamraď, Milan Tira-
la, Jiří Valenta, Filip Volák, Martina Hofmanová a všichni 
nejmenovaní.

A.R. + R.M.

MEMORIÁL LÁDI KUBCE

NEZAPOMNĚLI JSME,
že nám do minulého čísla zaslali veltruští hasiči hezké po-
děkování za pomoc při organizaci jejich březnového plesu. 
Jen nám jejich článek zmizel v elektronické pasti e-mailo-
vého přeposílání, a tak to tedy nyní napravujeme a doda-
tečně se omlouváme.

red

PODĚKOVÁNÍ  SDH VELTRUSY
V sobotu 24. března proběhl v sále restaurace Na Závisti 
tradiční hasičský ples Sboru dobrovolných hasičů Veltrusy. 

Jeho organizátoři upřímně děkují všem, kteří si zakoupili 
vstupenky a podpořili tím jednu z našich aktivit.
Děkujeme také těm, kteří pomáhali při přípravě plesu nebo 
se podíleli na programu svým vystupováním. Rovněž dě-
kujeme všem sponzorům, kteří nám věnovali do tomboly 
krásné ceny a kapele „Druhej dotek“ za příjemné provede-
ní večerem. Samozřejmě také děkujeme za podporu MěÚ 
Veltrusy. Těšíme se na vás na  dalším hasičském plese či jiné 
akci organizované Sborem dobrovolných hasičů Veltrusy.

Pálení čarodějnic s SDH Veltrusy

různé
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různé

MALÁ LETNÍ ANKETA
Toto číslo Veltruských listů dostanete do rukou v době, kdy začí-
ná léto. Pro šest žen, které znáte z Veltrus a které pro nás obča-
ny vyvíjejí aktivity i ve svém volném čase, jsem připravila čty-
ři prázdninové otázky. Nakonec se uvolily odpovídat pouze tři  
z nich a jsou jimi paní Věra Krčmová, kterou znáte z její pro-
dejny potřeb pro naše domácí zvířecí mazlíčky, paní Jiřina Ra-
tajová, majitelka květinářství v budově zdravotního střediska, 
a paní Lenka Měšťánková, nová předsedkyně Asociace sport  
pro všechny.

1) Kam jste ráda jako dítě jezdívala na prázdniny?
VK: Na skautské tábory na řeku Střelu v západních Čechách. 
Dodneška mi některé zkušenosti pomáhají.
JR: Pocházím z malinké vesničky, kde moji rodiče učili  
na venkovské škole. Oba milovali českou historii a národní 
kulturu, takže když rozdali dětem vysvědčení, vyrazili jsme 
na cesty objevování koutů naší země, kterou jsme prochodili 
křížem krážem. I dnes jsou tyhle prázdninové toulky krajem 
navždycky symbolem mých dětských prázdnin.
LM: Nejradši jsem jezdila k babičce a dědovi na Chodsko.  
Chovali ovce a my jsme kromě klasických prázdninových zá-
bav jako je koupání a čtení knížek pomáhali třeba sušit otavy. 

2) Máte nějaký kuriózní zážitek z dovolené?
VK: Na ten si nevzpomínám, jako živnostník moc dovolenou 
nemám.
JR: Bylo mi asi sedm let, sestře o deset let více, taťka a mamka 
a věci s sebou na 14 dní. Náš trabantík do kopců funěl a měl 
co dělat.
Jeli jsme poprvé na půjčenou chatu do Jizerských hor,  
kde měla být naše základna pro výlety do okolí. Těšili jsme se,  
že letos vyměníme stan za chatu. Jablonec jsme projížděli již 
za tmy a těšili jsme se do postele. To jsme však ještě nevěděli, 
že budeme v chatové oblasti jezdit, hledat a vyptávat se ješ-
tě asi tři hodiny a nakonec hledání vzdáme, protože v noci  
už není koho se zeptat. Sestra s mamkou spaly v autě, taťka  
a já, jako správní zálesáci, pod širákem.
Vzbudilo mě zvláštní mokro a teplo na tváři. Když jsem 
otevřela oči, prohlížela si mě kráva, která se asi divila,  
co jí to do rána vyrostlo na pastvině za divnou kytku. No já, 
Jiřinka! Ještě větší překvapení bylo, když taťka zjistil, že spíme 
na louce, která je v těsném sousedství námi tolik hledané cha-
ty, stačilo by jen pár kroků…
LM: Nejsem si jistá, jestli je to přímo kuriózní zážitek,  
ale z dětství mám nejvýraznější vzpomínku na dovolenou  
ve Slovenském ráji, když mi byly 4 roky. Vykradli nám auto 
a my pak byli nuceni přespat v opuštěné hájovně uprostřed 

lesů. Matně si pamatuji, že nejspíš 
nebylo možné zamknout dveře,  
tak si tatínek lehl na podlahu hned 
za dveře, aby ho případný příchod ně-
koho cizího vzbudil.

3) Ve Veltrusích je letní kino. Navštěvujete je? Jaký je váš nejoblí-
benější film – nemusí jít o současný?
VK: Teď už do letního kina nechodím, ale jako mladá jsem  
si ho nenechávala ujít.
Ráda se podívám znovu a znovu na Saturnina (film podle ro-
mánu Zdeňka Jirotky).
JR: Ano, ve veltruském letním kině jsem byla několikrát, mám 
jeho atmosféru ráda, ale času mám bohužel málo, asi jako ka-
ždý z nás. 
Osobně mám ráda filmy pro pamětníky, kde se nikam  
nespěchá a všechno má svůj řád. Například filmy s Jindřichem 
Plachtou mají duši, srdce a lidskost, kterou dnes tak často po-
strádáme. Kdo viděl „Nebe a dudy“ mi dá jistě za pravdu…
LM: Do letního kina vyrazím tak dvakrát až třikrát za se-
zonu. Oblíbených filmů mám několik. Například Kill Bill  
nebo 12 opic.

4) Na prázdniny, či dovolenou si lidé často berou knihu. Můžete 
nám nějakou doporučit podle vašeho výběru?
VK: Záleží na tom, kam bych jela. 
Na pláž bych si ráda vzala třeba knihu od Haliny Pavlowské 
nebo Karla Kincla. 
Do lázní P. G. Wodehouse – Letní bouřka (příběh,  
který se odehrává v Anglii, plný jemného, pro autora typické-
ho humoru).
Na chatu knihu Simona Mawera – Skleněný pokoj (nevšed-
ním způsobem vyprávěný příběh vzniku známé vily Tugend-
hat).
JR: Stejně, jako u filmů, upřednostňuji staré romány,  
ale dovolenou mám ráda v pohybu a aktivní. Na dovolené, 
když už čtu, tak jen chvilku před usnutím. Myslím tu, jak vám 
spadne kniha na obličej a je to.
LM: Doporučila bych třeba román Cesta od McCarthyho.  
Jen si nejsem jistá, jestli je to ta pravá kniha na dovolenou, 
protože jde o celkem depresivní vylíčení světa v budoucnosti.

Děkuji všem dámám za odpovědi a přeji jim i všem čtenářům 
Veltruských listů krásné léto. 
   

                                                                     Helena  Richterová 
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nebo se dopouštějí urážek osob, národnosti, víry nebo přesvědčení. 
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Měl jsem sen. Přijel jsem po delší době do Veltrus a na-
vštívil zámecký park. Začínal květen, snad nejhezčí měsíc 
roku, a do parku přicházely od nedalekého parkoviště sku-
piny návštěvníků. Vypil jsem espreso v  kavárně hned ved-
le brány, prohlédl si zajímavosti v informačním středisku,  
ale netušil jsem, co na mne čeká. Řadu let jsem zde nebyl. 
Za známou vstupní bránou do parku musím projít  
po pěkné mlatové cestě. Na chvilku z ní mohu sejít a vstou-
pit do přístupné části obory, kde prý někdy z bezpečné 
vzdálenosti může návštěvníka pozorovat stádečko daňků.  
Pak ale už bez problémů vstoupím do volného areálu par-
ku. Trochu musím přidat do kroku, protože za pár minut 
vypluje od přístaviště u „Špíglu“ projížďková gondola, 
která s desítkou pasažérů popluje Mlýnským potokem  
až někam k Egyptskému kabinetu. Řídí ji a poutavě o his-
torii parku vyprávějí studenti, kteří se právě vzdělávají  

v novém edukač-
ním středisku, do-
končeném nedáv-
no v rámci projektu 
Schola naturalis. 
Po opuštění člu-
nu jsme šli všichni 
procházkou kolem 
rozsáhlých sadů  
a obnovené sušárny 
ovoce až k Pavilonu 
Marie Terezie, kde 
jsme v úžasu spat-
řili velký přírodní 
hipodrom, jízdár-
nu a závodiště, 
obklopující krás-
nou louku prostí-

rající se kolem pavilonu. Tady už konečně natrvalo byl na 
čestném místě umístěn re-
liéf s podobiznou císařovny 
Marie Terezie.  Mohli jsme 
si prohlédnout zajímavé 
pozůstatky schodiště, od-
kryté někdy v roce 2012,  
které bývalo součástí zvý-
šeného obvodového valu 
a možná součástí menšího 
přírodního amfiteátru. 
Pak jsem se probudil. Ještě 
jsem toho asi hodně zaspal, 
protože se mi zdálo taky  
o obnovené zámecké ko-
nírně, o vodopádu, který 
se při prohlídkách spouštěl 
nad jeskyní (tzv. grottou) za 
přírodním kinem, o ovčíně  
a ještě o mnohých dalších 
zážitcích z veltruského par-

ku. Snad jsem 
vás moc nezmátl 
a snad jsem ne-
vzbudil dojem, 
že jsem nějak 
mimo realitu…? 
Opravdu, sen  
to doslova nebyl, 
jen jakási před-
stava změn, kte-
ré návštěvníky 
možná jednou  
v našem parku 
potkají.
 Všechno 
vzniklo ná-
sledkem zážitku z odpoledne letošního 1. května,  
kdy se už po třetí konalo setkání občanů, kte-
ří se chtějí dozvědět, co se ve veltruském zámku  
a parku děje.  Účastníci se sešli v Rudolfově sále na zámku,  

kde se konala názorná prezentace – výklad a popis pro-
bíhajících i ukončených akcí spolu s promítáním obrazo-
vé dokumentace. Hlavní slovo měl koordinátor projektu 
Schola naturalis Ing. Morávek a zámecký kastelán PhDr. 
Ecler, s nimiž jsme pak absolvovali zajímavou cyklistickou 
projížďku parkem. Na několika zastávkách měli účastníci 
možnost pokládat oběma kompetentním pracovníkům 
otázky a vyslechnout jejich konkrétní výklad – bude-li  
se opravdu a jak rozšiřovat obora, jak by jednou projížděly 
lodě po Mlýnském potoce a kolik vody v něm bude pro-
tékat, až bude rekonstruován její přivaděč u Laudonova 
pavilonu, k čemu by mohla sloužit někdejší sušárna ovoce 
a podobně. Kdo se nezúčastnil, bude mít další příležitost 
zase za rok.
A to počáteční vyprávění o mém snu? Něco jsem si do-
myslel na základě setkání v Rudolfově sále, ale možná,  
že všechno bude úplně jinak – ale zní to přece hezky: co je 
(a bude) nového v našem starém zámku a parku! 

Jan Novotný

VE VELTRUSKÉM PARKU PO LÉTECH

Gondola – Snad bude plavba 
bezpečná

U obnoveného můstku

Obora se asi rozšíří
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Je dobře známo,  
že město Veltrusy oplý-
vá mimořádně velkým 
počtem kulturně-
-historických pamá-
tek. Všechny vznikly  
v souvislosti se šlech-
tickým rodem Chotků 
z Chotkova a Vojnína, 
který tu sídlil po dvě 
a půl století – a pouze 
jediná se z tohoto za-
řízení vymyká. Je to 
„kaple Kinských“, jak 
bývá označována trvale 
uzamčená a oplocená 
stavba v ulici nedale-

ko hlavní brány veltruského zámeckého parku. Svým názvem  
a tajemností vzbuzuje u kolemjdoucích neustále zvědavost,  
která však často bývá neuspokojena. 
Jak se tudíž tato stavba v obci a v bezprostředním parkovém 
sousedství objevila? Nuže – tato záležitost spadá do doby napo-
leonských válek. Tehdy náleželo rozsáhlé panství Zlonice, saha-
jící až k nedaleké Sazené, knížeti Ferdinandu Kinskému. Narodil 
se roku 1781 a dominium zdědil po otcově smrti jako nezletilý, 
takže několik let zůstalo v matčině správě. 
Když se však kníže svých majetků posléze 
ujal, vzbudilo to u poddaného lidu nevšed-
ní radost a uspokojení. Stalo se tak v době 
všeobecného nedostatku až hladu, avšak 
Ferdinand Kinský dal v cizině zakoupit obilí 
a rozdat je zdarma po svých vesnicích, a také 
jinak obyvatelstvu na svých statcích pomá-
hal. Byl proto všeobecně oblíben.
Renomovaný šlechtic sloužil ovšem zároveň 
habsburskému dvoru – a to střídavě jako di-
plomat či voják. Ve velitelských hodnostech 
bojoval v několika bitvách, zejména v květ-
nu 1809 u Aspern, kde Rakušané dosáhli 
proti Napoleonovi nerozhodného výsledku. 
O účasti zlonického knížete přitom v jedné 
z kronik čteme:
„Jeho oddíl bojoval tak statně, že polovina 
mužstva zůstala mrtva na bojišti. Francouzští 
kyrysníci hnali na něj několikrát útokem a vyrvali mu prapor. 
Kníže pak vrhl se do vřavy a prapor zas vydobyl. Arcivévoda Ka-
rel připjal mu na bojišti velkokříž řádu Marie Terezie. Z vítěz-
ství byla ve Zlonicích velká radost, slouženy slavné služby Boží, 
kněžna rozdala chudým 250 zlatých a manželky vojínů zahrno-
vány přízní a vystrojeno jim pohoštění. Vdovám po padlých vy-
měřil kníže doživotní penzi 14 krejcarů denně.“
V dalších letech pokračoval kníže Ferdinand jak ve službě pa-
novníkovi, tak i ve zdokonalování hospodářské úrovně svých 
panství, což se mu dařilo a umožňovalo pokračovat v osvícen-
ském přístupu k poddaným. Doba ovšem byla velice obtížná, 
neboť stále znovu propukaly válečné události.
A tak roku 1811 byl kníže jmenován obrstleutnantem u švarcen-
berských hulánů a brzy nato obrstem (plukovníkem) a velitelem. 
V květnu roku 1812 došlo v Drážďanech ke kongresu císařů, 
kam se odebral spolu se svým vládcem, císařem Františkem, také 

Ferdinand Kinský. „Tam měl častěji příležitost hovořit s Napo-
leonem, který si knížete vážil a k svému stolu ho pozval,“ jak 
čteme opět v jedněch pamětech. Po ukončení kongresu provázel  
pak kníže císařovny rakouskou a francouzskou přes Slaný  
do Prahy, kde vykonával čestnou službu u jejich stolu.
Avšak nás zde zajímá epizoda, ke které došlo před následují-
cí cestou do Vídně. Neboť tehdy se kníže Kinský vrátil na den  
do Zlonic, kde si v kostele sv. Izidora dal otevřít hrobku a po-
díval se, zda je tam pro něho ještě místo. Poté údajně „se slzou  
v oku vstupoval jedenatřicetiletý hrdina do vozu, jako kdyby  
na něj padlo tušení blízké vlastní smrti.“ A skutečně – po půl 
roce jej sem opravdu přinesli!
Koncem roku 1812 si vzal kníže dovolenou od svého pluku  
ve Vídni a odebral se do Čech – k příbuzným Lobkowiczům  
do Hořína pod Mělníkem. Tehdy se právě přemísťoval jeden od-
díl klenauské jízdy z Chomutova do Brandýsa nad Lab. a zastavil 
se ve Veltrusích. Ferdinand Kinský chtěl vidět své vojenské dru-
hy, jejichž byl kdysi podvelitelem, a proto dne 2. listopadu zajel 
na chotkovské panství a sešel se s nimi ve veltruském zájezdním 
hostinci.
Shledání bylo rozhodně velmi srdečné. Až odpoledne kolem páté 
hodiny nasedli všichni na koně a odjíždějí směrem k Chlumínu. 
Kníže Ferdinand pak za nimi vzápětí uháněl tryskem na koni, 
kterého koupil od majora hraběte Nesselroda. Sotva však ujel ne-
celých tisíc kroků, přetrhl se koni na břiše pás od sedla a kníže 

přeletěl zvíře přes hlavu. Spadl přitom na zem  
s takovou prudkostí, že se mu rozbila lebka, mo-
zek vystříkl a obličej se zalil krví. Pozbyl smyslů 
a byl seběhlými lidmi odnesen zpátky do hos-
tince. 
Ihned byl zavolán a přivezen magistr chirur-
gie Stelzig z nedalekého zámku v Nelahozevsi, 
který knížeti poskytl všemožnou první pomoc 
a spěšně zajel do Prahy pro věhlasného univer-
zitního profesora Fritze. Ale veškerá tato snaha 
byla nakonec marná. Veltruský lokalista Jeřábek 
udělil ještě knížeti poslední pomazání – a ve tři 
hodiny ráno dne 3. listopadu 1812 Ferdinand 
Kinský ve Veltrusích naposledy vydechl…
Statečný voják napoleonských dob tedy neza-
mřel v poli, ale v mladém věku tragickou neho-
dou. A splnila se jeho nedávná a téměř neuvě-
řitelná předtucha. Když pak bylo následujícího 

dne jeho tělo převáženo do Zlonic, přilákal prů-
vod s rakví obrovské davy lidu z dalekého kraje. Neboť kníže byl 
opravdu všeobecně znám svojí dobrotou, laskavostí, hrdinstvím 
i bohulibými skutky, takže jeho nenadálá smrt se dotkla nejen 
poddaných, spolubojovníků či různých institucí, ale např. i vel-
kého hudebního skladatele Ludvíka van Beethovena.
Roku 1809 se totiž tři z nejbohatších vídeňských velmožů roz-
hodli poskytovat tomuto geniálnímu umělci ročně 4 000 zlatých 
renty. Ferdinand Kinský vzal na sebe největší podíl – 1 800 zl. 
V zápise o tom čteme: „Ježto je prokázáno, že se člověk může 
plně věnovati svému umění jen tehdy, je-li zbaven každé hmotné 
starosti, a že tedy může vytvářeti vznešená díla, která jsou umění 
na oslavu, usnesli se podepsaní, že se postarají, aby pana Ludvíka 
van Beethovena neuváděly nejnutnější potřeby v nijaké rozpa-
ky a nestály v cestě jeho mohutnému géniu.“ Po smrti knížete 
Kinského však výplaty dočasně uvázly a skladatel se s dědici do-
konce soudil, až pražský advokát J. N. Kaňka konečně všechno 

TRAGÉDIE PLUKOVNÍKA FERDINANDA KINSKÉHO

Kníže Ferdinand Kinský

z historie obce
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z historie obce

urovnal. 
Kníže Ferdinand byl 
slavnostně pohřben 
do rozsáhlé hrobky 
zlonické větve Kin-
ských v kostele sv. 
Izidora nedaleko 
městečka Zlonic, jak 
ho tam už nedlouho 

předtím zavedlo neblahé tušení. Míst, kde přišel ve Veltrusích  
o život, věnovali hrabata Chotkové natrvalo potomstvu knížete. 
V letech 1838–1841 tam potom správa zlonického velkostatku 
dala vybudovat pomník s českým a německým nápisem a kap-
li, kterou navrhl architekt Jindřich Koch z Vídně. Oltář provedl 
pražský sochař Dvořák a k vysvěcení došlo 4. prosince 1841. Ob-
řad celebroval v hodnosti vikáře z nedalekého Vepřku týž kněz 
Petr Jeřábek, který před 29 lety knížete rozžehnal se životem.
Jak ubíhala nekonečná další léta, kaple ovšem zarůstala, zdivo 
stárlo a nápisy i na malém pomníku chátraly. Přesto se však upra-
vený památník zachoval a budí stále větší pozornost a zvídavost 
lidí. A tak v naději, že tato památka přetrvá i v budoucnosti –  

a jako vzpomínku na vzácnou osobnost Ferdinanda Kinského – 
jsme lokalitě věnovali tyto odstavce.

Otakar Špecinger

Pozn. red. Jméno Kinský se vyvinulo ze středověkého německé-
ho přepisu původního jména Wchynsky, tj. Vchynský ze Vchy-
nic a z Tetova, přídomku odvozeného od jména vesnice a tvrze 
nedaleko Lovosic na Litoměřicku. Toto jméno se později začalo 
psát Chynský a v období třicetileté války se začalo užívat tran-
skripce ve tvaru Kinský nebo Kinski. Ferdinandův syn Rudolf (* 
1802) proslul jako přední buditel českého národa. Palacký pro 
něho zpracovával genealogii rodu a položil základ k rozsáhlým 
vědomostem o Vchynských, o nichž se posud málo vědělo. Přiči-
něním Rudolfa Kinského byl podporován F. L. Čelakovský a P. 
J. Šafařík, největších však zásluh získal založením Matice české, 
jejímž se stal kurátorem. (Zdroj: Wikipedie)
Lokalista – kněz ustanovený k výkonu duchovní správy v místě 
mimo sídlo farnosti. V té době farnost, pod níž spadaly Veltrusy, 
sídlila na Vepřku. 

Veltruská zákoutí v běhu času 

Asi každý pozná budovu na dnešních fotografiích a to nejspíš i ve starší verzi z roku 1908. Ano, stará škola se moc nezmě-
nila, ubyla nějaká ta okna, změnily se vchodové dveře a vrata, ale budova stojí a slouží dál. Sice od roku 1949 již jinému 

účelu, ale stále ke spokojenosti mnoha Veltrušáků, kterým nyní místo vzdělání poskytuje bydlení.

Poslední den prázdnin – v pátek 31. 8. 2012, proběhne v areálu letního kina ve Veltrusích 
pozoruhodná kulturní akce pro všechny věkové kategorie. Po setmění se pod starými kaštany 
rozprostře nevídané venkovní jeviště, na kterém vystoupí divadelní soubor Scéna z Kralup  
se svým němým hororem „Naseto?!“. Originální mozaika skvělých hereckých výrazů, stínohry 

a působivé hudby a nad tím vším 
bude vyčnívat strašlivý „Otesan“… 
Přijďte se pobát do letního kina,  
nevšední zážitek vás nemine! V jed-
nání je také další doprovodný pro-
gram (hudba, film).

Slovo o hře: „Syrově dřeňovitý  
exkurz až do útrob. Domorkujdoucí 
expresivně baladický náladotvorný 
výstup plný napětí.“ 
(www.kralupy.cz/scena/)

Filip Volák

Divadelní rozlučka s prázdninami
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Dobrým sousedem dobrým sousedům

Poslední číslo Veltruských listů mělo moc pěkný článek na ti-
tulní stránce. Redaktorka v něm popisuje krásy jarní přírody,  
jak se těšila, až po zimě začne pučet její zahrádka, na kterou  
si sedne s hrnkem čaje a v poklidu si jej vychutná. I já jsem  
se po zimě těšila na naši zahrádku, uvařila si dobrou kávičku, 
sedla ven, sluníčko svítilo, kolem pobíhal náš malý synek, pro-
stě idylka. Jen co si ale začnu v hlavě rovnat tyto krásné dojmy, 
vloudí se mi do nich zprávy Radiožurnálu ze sousední zahrady 
a hned v zápětí tvrdý rock ze zahrady naproti. „Ale ne! Už zase! 
A já doufala, že letos to tak nebude!“ Ta změť hlasů a zvuků mě 
okamžitě rozhodí a nadobro zničí mou pohodovou chvilku.
Když jsme se před nějakou dobou rozhodli vyměnit panelákový 
byt za menší domek poblíž Prahy, poprosila jsem tehdy svého 
zkušeného, života znalého tatínka, zda by nám pomohl s výběrem 
a přijel se podívat na námi vytipovaný domek v pěkném, nevel-
kém, ale vším důležitým vybaveném městečku Veltrusy. Tatínek 
přijel, postavil se na zahrádku a prohlásil: „Do toho bych nešel, 
když si tu pustí rádio soused tady, tady a tady,“ mávaje rukou  
na sousední parcely, „budete to tu mít jak na pouti.“ Jako zatvrze-
lý beran, přesvědčený o své pravdě, rozhodnutý jít za svým štěs-
tím a především neoplývající finančními prostředky na parcelu  
o velikosti fotbalového hřiště, jsem jeho argument rázně vyvráti-
la. „To se nám stát nemůže.“ V duchu jsem ještě dodala: „Takovou 
smůlu mít přeci nemůžeme.“ Zase se jednou tatínek nemýlil…
Když jsem po nastěhování zjistila, že svou hudební produkci pra-
videlně provozují celkem tři z našich čtyř sousedů, málem se mi 
z toho chtělo brečet. Ne že bych byla nervově labilní nesnášenlivá 
bytost, která neumí poskytnout jistou míru tolerance, ale čeho 
je moc, toho je příliš. Muzika Daniela Landy, jejíž dunivé bicí  
a specifický, ne příliš optimistický text vám díky výkonnému ste-

reu umístěnému v zahradním altánku zhruba 10m od hranice 
vašeho pozemku duní v hlavě, v kombinaci s jednou až dvěma 
radiovými stanicemi z dalších pozemků skutečně nejsou příjem-
ným kulturním, ale ani jiným zážitkem. A přestat je vnímat 
při této intenzitě skutečně nelze. Zvuky se totiž dělí na zbytné 
a nezbytné. Hlasy lidí, domácí zvířata, zahradní technika, kutil-
ské nástroje apod. jsou zvuky nezbytné, které k užívání zahrad  
a pozemků prostě patří. Dokážu je odfiltrovat, protože nevyvo-
zují žádné melodie, nepřesvědčují mě o žádném názoru, nepři-
nášejí mi zprávy, které v danou chvíli nemám zájem poslouchat. 
Přesně opačně je tomu ale u rádií, hudby či dokonce televize, kte-
rou si jeden z našich vynalézavých sousedů zřejmě umístil přímo 
na venkovní terasu. Skutečně nejsem nelida, ostatně mám malé 
dítě a brzy k němu přibude druhé. A děti, jak známo, se obzvlášť 
po zvukové stránce velmi špatně korigují. Určitě tedy ani my ne-
jsme příkladem zcela tichých sousedů, o kterých by nebylo ani 
vidu ani slechu. Přesto se maximálně snažíme být k našim sou-
sedům ohleduplní a zabránit tomu, aby je naše chování jakkoli 
omezovalo či jinak narušovalo vzájemné soužití.
Situaci jsem se snažila vyřešit, jak nejlépe jsem uměla. Hlavně 
po dobrém, protože sousedské vztahy bývají křehké. Postupně 
jsem promluvila se všemi sousedy, s některými i opakovaně,  
a poprosila je, zda by intenzitu své zvukové produkce mohli sní-
žit. Někde jsem byla úspěšná více, někde méně, někde jen pře-
chodně, někde vůbec. Každopádně, jestli nějaké domluvy platily 
minulý rok, na letošek se již zřejmě nevztahují. Jeden výsledek  
je ale jistý, žádný z těchto sousedů se s námi krom pozdravu více 
nebaví. Od jednoho jsem si vyslechla, že svou prosbou omezuji 
především já jeho, nikoli on mě. Od druhých nám bylo doporuče-
no odstěhovat se na Vysočinu. A toho je mi líto snad úplně nejvíc. 
Přestěhovat se na nové místo, zabydlet se tam a navazovat kontak-
ty s místními je věc skutečně těžká. Ačkoli jsme pro některé mož-

ná náplava a vetřelci, jsme jejich spoluobčané,  
kteří zde chtějí žít stejně spokojený život 
jako oni sami. Určitě se jako mnozí večer u 
zpráv rozčilují nad zlobou, sobeckostí a ne-
spravedlností, která světem vládne, jen málo  
si ale uvědomují, že k takovému chování mají 
velmi blízko i oni sami. Vzájemná ohledupl-
nost i úcta by se měly promítat v každodenním 
životě každého z nás. 
Co říci závěrem? Milí sousedé, nezlobím  
se na vás, je mi z toho jen opravdu smutno. 
Kdybyste se přece jen rozhodli, že svými ra-
diovými a jinými přijímači nebudete vyhrá-
vat okolním sousedům, uděláte mi, a jsem 
si jista že i ostatním, skutečně velkou radost.  
Do té doby promiňte, ale i my umíme otočit 
knoflíkem, když jsme nuceni přistoupit k řeše-
ní hlasovou clonou. A kdybyste snad náhodou 
své přijímače dokonce vypnuli úplně, neváhejte 
místo toho zazvonit u naší branky a přijít si po-
povídat nad šálkem kávy. Jste srdečně zváni. 

Vaši sousedé

 
 

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 
POMOCNÍČEK  PŘÍJEMNÉHO  
CESTOVÁNÍ 
Podtržený spoj = z nádraží Holešovice 
(linka Roudnice, Litoměřice) 
Platnost od 11. prosince 2011 (stále 
aktuální) 

 

Pomocníček příjemného cestování – přináší opět přehled nejpoužívanějších spojů z Veltrus 
do Kralup n. Vlt., do Prahy a zpět podle platných JŘ. Upozorňujeme, že v prázdninových 
měsících může dojít ke změnám, které jsme už nemohli zaznamenat. Proto při letním 
cestování sledujte platné jízdní řády, umístěné na zastávkách. Případné připomínky zasílejte 
na emailovou adresu listy@veltrusy.cz Přejeme hezké výlety a radostný návrat domů! 

 
 

POMOCNÍČEK  PŘÍJEMNÉHO  CESTOVÁNÍ

zasláno redakci
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Havránek
Pravidelné programy nahra-
dila setkání v přírodě.
Pondělní setkání a čtvrteční 
Barevné dopoledne se v červ-
nu změnily v procházky par-
kem, podle možností i s pro-
gramem. Jen angličtina a jóga 
dosud zůstaly na svém místě.
Zachmuřené počasí neodra-
dilo ani rodiny s dětmi, které 

přišly 4. června od 16:00 na další procházku veltruským 
parkem, tentokrát na téma Pole, louky, remízky. Děti spor-
tovaly, hrály si s padákem, s papírovými míčky, skládaly 
puzzle a hledaly různé rostlinky podle pokynů… starší 
děti a dospělí si poslechli poutavé povídání kastelána Pavla 
Eclera. 

Ven vylákal děti i dospělé také Žabincový prolog, přesně-
ji 4. ročník obnoveného recesistického závodu na kolech  
a jiných samohybech, který se konal v neděli 17. 6. – jako 
obvykle – ve Všestudech. Kdo mohl, natrénoval už při 
předchozích dvou cyklovýletech… ve Všestudech šlo  
už hlavně o legraci a radost z pohybu. 

Letní cvičení jógy
nabízíme pro stálé návštěvníky kurzu i pro kohokoliv, kdo 
se chce protáhnout, obnovit energii, učit se pracovat s de-
chem a lépe ovládat svoje tělo. 

Bude se konat podle počasí buď  
v prostorách Havránka, nebo na hřišti,  
v době letních prázdnin celkem čtyři-
krát: 
v pondělí 9. 7., 23. 7., 6. 8. a 20. 8. – 
vždy v době 20:00 – 21:30
Cvičit budeme se zkušenou cvičitelkou 
Martou Matějovskou za použití pomů-

cek, které usnadní dosažení správných pozic. Zúčastnit  
se můžou začátečníci i pokročilí všeho věku (cviky se při-
způsobí vašim možnostem), po přihlášení na katka@dol-
nipovltavi.cz nebo na čísle 603 969 787. Každá jednotlivá 
lekce stojí 50 Kč, platí se přímo na místě.
S sebou si vezměte karimatku (nejlépe neklouzavou), 
deku, pohodlný oděv, případně pití. Doporučujeme ozvat  
se včas, kapacita je omezená.

Proč se Havránek stěhuje,
to je poměrně častá otázka, kterou slýcháme poslední do-
bou z nejrůznějších stran. Jak asi nikomu ve Veltrusích ne-
ušlo, loni musel Havránek o pronájem stávajících prostor 
bojovat. Díky pochopení pana Klimeše, který odstoupil od 
své nabídky, jsme dostali na další rok šanci fungovat a hle-
dat jiné útočiště.
Pobyt v kulturním domě byl pro Havránka od počátku zá-
sadní pomocí ze strany města a nikdy jsme za něj nepře-
stali veřejně děkovat a být městu vděční. Dostali jsme šanci 
rozjet provoz a ukázat, že neziskové mateřské centrum do-
káže fungovat i na malém městě. 
Budova ovšem je – přes drobné úpravy posledních let – 
ve špatném technickém stavu. Vstupní hala postrádá to-
pení, od loňska se netopí ani v sále a na WC. Nový nátěr 
a okna výrazně vizuálně pomohly, dům přesto potřebuje 
zásadnější rekonstrukci. V letošních krutých mrazech za-
mrzla voda. Střechou do chodby i po loňské opravě zatéká. 
Vnitřní prostor trápí vlhkost a boj s plísněmi v učebně (jak 
jsme pochopili) nemáme šanci vyhrát. Budova zkrátka hy-
gienicky nevyhovuje pobytu nejmenších dětí, a především 
jim je Havránek určen.
Po loňských událostech je víc než zřejmé, že vedení města 
pobyt Havránka v kulturním domě již nepodporuje. Mrzí 
nás to tím víc, že jsme se snažili dům zvelebit, a také pro-
to, kolik nás stálo úsilí ze zanedbaného dvorku „vydupat“ 
malé hřiště. Mnohem víc nás ale trápí, když od nás odchá-
zejí děti nebo maminky s nepříjemným pocitem z nevy-
hovujících prostor. Uvědomujeme si svou zodpovědnost  
a – i kdyby to mělo stát Havránka existenci – musíme chtě 
nechtě „Palackého 117“ opustit.  
Všem děkujeme za pomoc, podporu a pochopení. Po-
kud máte tip na místo, kde by Havránek za rozumný ná-
jem mohl dobře fungovat, budeme za něj rádi. I za palce,  
které držíte. Snad brzy na shleda-
nou!    

Za RC Havránek 
Katka K. Vitochová

naše spolky
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Mělník 1. května 2012 – Pacientům s dege-
nerativním postižením páteře, mezi laiky 
nejznámějším jako výhřez plotýnek, umějí 
pomoci už druhým rokem také v mělnické 
nemocnici. Lidem tak lékaři ulevují od bo-
lestí způsobených útlakem nervových kořenů nebo míchy. 
„Nejčastěji se setkáváme se zúžením páteřního kanálu  
na podkladě spondylartrózy. Relativně velké procento pa-
cientů přichází se spondylolistézou, tedy skluzem obratlů,“ 
řekl zástupce primáře ortopedického oddělení MUDr. Petr 
Šebesta. 
Loni mělničtí lékaři operovali celkem 32 lidí. Ve 29 pří-
padech se jednalo o degenerativní onemocnění, třikrát 
pomohli pacientům se zlomeninami páteře. Nejmladšímu 
pacientovi bylo 26 let, nejstaršímu 80 roků. „I v tak vyso-
kém věku má smysl vážné postižení páteře řešit chirurgic-
ky, protože může být pro pacienta invalidizující,“ uvedl 
Petr Šebesta, který dříve působil jako zástupce primáře na 
Spondylochirurgickém oddělení v Motole.  
 Do budoucna lékaři plánují rozšířit spektrum operačních 
přístupů zejména k bederní páteři.  „Dává nám to mož-
nost vybrat pro pacienta ideální chirurgický postup,“ uvedl 
lékař Šebesta. Naproti tomu endoskopické operace páteře, 
které snad kromě velikosti kožní jizvy nepředstavují větší 

benefit pro pacienta ani operatéra, mezi stan-
dardní mělnické operace patřit nebudou. 
S bolestí páteře má osobní zkušenost mi-
nimálně 70 procent populace a bolest zad  
je také důvodem až 40 procent pracovních 

neschopností. Nejčastější příčinou jsou právě degenerativ-
ní změny, které se začínají na páteři objevovat již ve třetí 
dekádě věku. K jejich rozvoji přispívají nerovnoměrné za-
tížení páteře, sedavý způsob života, nadváha, hormonální 
a genetické vlivy. 
Z neznámých důvodů je mezi pacienty větší procento žen. 
Méně častými příčinami bolestí zad jsou zánětlivá postiže-
ní páteře, nádory, úrazy a poúrazové stavy. Chirurgickým 
řešením onemocnění páteře se zabývá relativně nový me-
dicínský obor spondylochirurgie, v němž se zčásti setká-
vají tři lékařské specializace - ortopedie, neurochirurgie  
a traumatologie. 
Ortopedickou ambulanci pacienti naleznou v budově poli-
kliniky, objednat se mohou na telefonu 315 639 332.

Bc.Lucie Zikmundová
tisková mluvčí

Mělnická zdravotní a.s.
Nemocnice Mělník

Mělník 1. června 2012 - Ne-
mocnice Mělník určila, na 
kolik si váží svých specialis-
tů. Ocenila je v rozmezí od 
pěti do devíti tisíc korun. 
Ceník platí už od 1. června a pacienti tak dostali mož-
nost vybrat si svého oblíbeného lékaře. Zaplatit si mohou  
za operatéra, porodníka a porodní asistentku. Dosud ne-
mocnice nabízela za úplatu jen své porodníky, a to za osm 
tisíc korun. Nabídku nyní nově rozšířila. „Přidali jsme 
nově porodníka primáře a porodní asistentku, protože  
to tak některé rodičky chtějí,“ uvedl ředitel Nemocnice 
Mělník MUDr. Tomáš Jedlička.

Proč jste se rozhodli ceník od 1. června sestavit?
Chceme vyjít vstříc pacientům, pokud projeví přání volby 
zvolit si svého ošetřujícího lékaře. Při rozhodování jsme  
se opírali o judikát Ústavního soudu z roku 2003, podle 
kterého je tato možnost volby umožněna.

Podle jakých kritérií byl sestaven? 
Prozatím jsme postupovali podle doporučení Ministerstva 
zdravotnictví ČR.

Je s jeho vznikem ohrožena akutní péče?
Akutní péče má vždy přednost. Odmítáme argumenty 
Svazu pacientů, že by s ceníkem ohrožená byla. Pacienti,  

kteří si lékaře za úplatu u nás nevyberou, nedostanou horší 
péči. Dokládají to i počty lidí, kteří si svého ošetřujícího 
lékaře vybírají.

Kolik pacientů má tedy o tuto nadstandardní službu zá-
jem?
Zájem se v poslední době koncentroval především na gy-
nekologicko – porodnickém oddělení, jde zhruba o pět 
pacientek měsíčně. Měsíčně míváme v průměru kolem  
70 porodů.

Je tato služba na porodnici něčím podmíněna?
Dohodou mezi pacientkou a lékařem, kterého si vybe-

Mělničtí ortopedi operují v Nemocnici Mělník i vyhřezlé plotýnky

Nemocnice Mělník má ceník lékařů
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Během května a června je ve všedních dnech otevřeno mezi 11–19 hod., o víkendech již od desáté hodiny.
V červenci a srpnu bude denně otevřeno mezi 9–20 hod., v září bude otevřeno jako v květnu a červnu.
Ranní kondiční plavání v krytém kralupském bazénu pokračuje až do středy 20. června 2012. V případě vyslo-
veně nepříznivého počasí bude mít kralupská plavecká veřejnost k dispozici krytý plavecký bazén, 
a to až do čtvrtka 21. června 2012.
Celodenní vstupné pro dospělého bude letos 80,- Kč, pokud však přijde dospělý ve všedních dnech  
až po patnácté hodině, zaplatí pouze 50,- Kč.

Vstupné pro děti do pěti let bude le-
tos za 20,- Kč, děti od pěti do patnácti 
a osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P 
zaplatí padesátikorunu. Pokud děti 
ve věku 5–15 let a držitelé průkazů 
ZTP nebo ZTP/P dorazí až po pat-
nácté hodině, zaplatí pouze 30,- Kč.
Kdo si bude chtít po ránu zapla-
vat pouze kondičně, tedy v květnu, 
červnu a září mezi 11–12:30 hod.,  
v červenci a srpnu mezi 9–10:30 hod., 
sice zaplatí při vstupu plnou cenu,  
ale v případě včasného odchodu  
z areálu obdrží nazpět celou polovinu 
uhrazené částky.

re. Pacientka, pokud má zájem si vybrat svého porodní-
ka, tak se sejde s lékařem měsíc před termínem porodu.  
Pak k němu chodí do těhotenské poradny a dostává telefo-
nický kontakt.

Možnost vybrat si lékaře je na každém oddělení?
Na porodnici jsme tuto službu nabízeli už rok a půl, nyní 
jsme možnost volby rozšířili i na další operační oddělení 
(chirurgie, ortopedie, ORL).

Kolik lidé za vybraného lékaře zaplatí?
Pohybujeme se v cenách, které jsou v médiích obecně dis-
kutovány. Jde o částky od 5 000 do 10 000 korun. Například 
volba porodníka primáře po dohodě s konkrétním lékařem 
stojí 9 000 korun, volba porodníka 5000 korun. Volba ope-
ratéra je ve stejné cenové relaci, možná je pouze u pláno-
vaných výkonů.

Lékaři zůstává celá suma?
Novinka, kterou vymyslelo ministerstvo zdravotnictví, 
přinese nejvíce peněz do státní pokladny. Největší část 
sumy, 54 procent, si vezme stát, 36 procent připadne lékaři  
a 10 procent zůstane nemocnici.

Můžete ukázat rozpočet na devítitisícové částce?
Stát si na zdravotním a sociálním pojištění a dani z přidané 

hodnoty vezme 4925 korun, nemocnici zůstane 795 korun 
a zbylých 3280 korun zůstane lékaři.

Platí se až po porodu a výkonu?
Ano, platí se až po porodu nebo operaci. Platit je možné 
na oddělení, a to platební kartou nebo hotově. Je to podle 
přání pacientů. Zaplatit je možné přijít také do pokladny 
nemocnice.

Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí bude 
částky sčítat, 15 tisíc naúčtuje za předporodní, porodní  
a poporodní období. Jak to bude v Mělníku?
Žádné násobení u nás neplánujeme. Rodička zaplatí jedno-
rázově, buď pět, nebo devět tisíc korun.

Nabízíte v ceníku nějaké další nové služby?
Nabízíme i možnost volby porodní asistentky, která  
by mohla poskytovat péči v celém průběhu těhotenství 
a byla přítomna i u vlastního porodu. Chceme tím vyjít 
vstříc požadavkům na větší individualizaci péče. 

Bc. Lucie Zikmundová
tisková mluvčí

Mělnická zdravotní a.s.
Nemocnice Mělník

KRALUPSKÉ LETNÍ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO 
SVOJI LETOŠNÍ SEZÓNU V SOBOTU 19. KVĚTNA
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inzerce

INTERIÉRY LUBOŠ LIBICH
NABÍZÍME VÁM ZA NÍZKÉ CENY: lina, koberce, vinylové pod-
lahy, žaluzie, sítě proti hmyzu, rolety, dveřní rolovací sítě, malířské práce, 
plovoucí podlahy, praní koberců a sedacích souprav. Shrnovací dveře na 
míru a fólie na okna.
Rychlé dodací lhůty, kvalitní práce se zárukou

10 let na trhu

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



strana 27www.veltrusy.cz

I n g r i d Z a j í č k o v á

Ingrid Zajícková

Mostní 747

278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.:777 201 088     www.autoskolazajickova.cz

Úrední hodiny 

pondelí 17.00 - 19.00  

streda 15.00 - 17.00

VIP výcvik pro zaneprázdnené

CD a ucebnice s testy zdarma

referentské školení ridiču

výcvik skupin B, BE

kondiční jízdy

Informujte se v naší provozovně
v Kralupech nad Vltavou, nákupní 

centrum MODRÁ PASÁŽ, Mostní 747
tel.: 315 720 197 | otevřeno po–pá 13–17 h

BULHARSKO
 – Vaše nejlevnější
 letecká dovolená

www.alexandria.cz

již od 7 790 Kč

AX_INZ_KZ_93-41_0412.indd   1 14.3.2012   16:18:41

TERMÍNY 2012: 31.3.
    26.5.
    30.6.
    25.8.
    29.9.
  27.10.

fotografka Edit Biro
Vám naBízí:
fotografoVání sVatEB, plEsů, 
spolEčEnských a firEmních 
akcí, rodinné foto, oslaVy, děti, 
zVířata a další foto.

www.foto-editbiro.cz
e-mail: fotobiro@seznam.cz
tel.: 731 635 657

inzerce
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inzerce
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TRUHLÁŘSTVÍ
www.zakazkove-truhlarstvi.czTÝŘ

MODERNÍ TECHNOLOGIE

PŘÍZNIVÉ CENY

ŠPIČKOVÁ KVALITA
SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ

TRUHLÁŘSTVÍ TÝŘ, V CIHELNÁCH 622, 277 46 VELTRUSY

+420 602 149 243
+420 721 852 018

inzerce
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KOUPELNOVÉ STUDIO POPEK s.r.o.
Nelahozeves 364

VŠE DO KOUPELEN OD A DO Z

Tel.: 315 623 585, 608 530 887, 773 596 887
www.popek-koupelny.cz, e-mail: jan.popek@tiscali.cz

NABÍZÍME: 
› 3D návrhy a konzultace
› obklady a dlažby od domácích i zahraničních výrobců
› rozvoz zboží zdarma
Provozní doba: Po – pá: 7 – 17 hod., so: 9 – 12 hod.

Internet , Servis počítačů , Telefonování
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