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 Veltruské 
         listy

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč

Milí čtenáři,
dostáváte do rukou poslední číslo Veltruských listů v tomto roce.  
Začátek prosince – zvláštní doba, kdy dny se stále krátí, počasí nebývá 
zrovna příjemné a vzpomínky na léto, prázdniny a dovolené už bled-
nou. Přichází čas adventu. Křesťané očekávají příchod Vykupitele, 
děti se těší na Mikuláše a dárky pod stromečkem, všichni na několik 
dnů svátečního volna.  Když trochu zapomeneme na každodenní těž-
kosti a starosti, můžeme se těšit, že za měsíc už opět budou dny delší, 
sice mrazy větší, ale jaro blíž v dohledu. A taky nový pan prezident… 
a vláda? Stejná, nebo horší?
Naše Veltruské listy mají za sebou už celé dva roky v nové úpravě. 
Většina výtisků rychle mizí z prodejních míst a zdá se, že si našly  
už své pravidelné čtenáře. Mrzí nás, že prozatím nejsme schopni sta-
novit pravidelné termíny, kdy listy vyjdou. Věděli byste, kdy si je mů-
žete koupit a nedocházelo by k tomu, že na některé se už nedostane. 
Snad se nám v tomto ohledu podaří v příštím roce termíny upřesnit. 
Na druhé straně jsme potěšeni, že se začíná přece jen vytvářet kontakt 
mezi čtenáři a redakcí: už není pouze jen jeden luštitel našich soutěží, 
objevili se i čtenáři, kteří nás oprávněně upozornili, že jsme opomně-
li zmínit v posledním čísle jednu už ve Veltrusích dlouho nebývalou 
událost: ochotnické divadlo (viz článek v čísle). Měli jsme také radost, 
že se povedla výstava (rovněž o ní píšeme), připomínající deset let od 
katastrofických povodní a že se našli spoluobčané, kteří s nebývalou 
ochotou přispěli svými fotografiemi, filmy, vzpomínkami i dobovými 
novinami. Jsme rádi, že můžeme psát o úspěších veltruských spor-
tovců, o akcích občanského sdružení Havránek, o nabídkách Soko-
la a ASPV na protažení těla, o akcích hasičů a dalších spolků. Taky  
je trochu zásluhou našeho listu, že upozorňuje na různé společenské 
příležitosti, např. na výstavy, koncerty, shromáždění apod. a členové 
redakce často při těchto příležitostech pomáhají nebo je rovnou orga-
nizují.  A jsme rádi, že řada spoluobčanů si našla příležitost vynechat 
podvečerní televizní seriál a přišla se podívat, poslechnout, pobavit.
Jsme prostě rádi, že Veltruské listy kromě jiného podporují v našem 
městě společenský život. Sociologové upozorňují, že se začal opako-
vat jev, příznačný ze 70. a 80. let minulého století – lidé se uchylují 
do soukromí, věci veřejné je nezajímají, mají pocit, že do toho „těm 
nahoře“ nemohou mluvit. Myslíme si, že takto neuvažují všichni. Vel-
trusy sice nejsou tak malé, abychom se všichni navzájem znali, ale 
nejsou zas tak velké, abychom neznali své sousedy, nedokázali s nimi 
promluvit, pobavit se a třeba i kriticky posoudit dění kolem sebe.  
A nemusíme se přece bát. Veltruské listy tu jsou pro vás i vaše názory 
a v příštím roce, věříme, budou ještě víc! 
Hezké Vánoce a hodně zdraví a odvahy do roku 2013!  

  Jan Novotný
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aktuálně z obce

Střípky ze zastupitelstva
Ze dne 24. 9. 2012
Zastupitelé schválili smlouvu mezi obcí Všestudy, měs-
tem Veltrusy a stavitelem S. Kohoutem o finančním podílu  
na realizaci projektu Výstavba V1 kanalizace pro obec 
Všestudy a Veltrusy. Starosta předložil žádost o příspěvek 
na činnost od hokejistů z HC Havran Veltrusy, o.s. ve výši 
16.000 Kč, rozhodnutí bylo odloženo na příští zasedání.
Příspěvek ve výši 5.000 Kč pro římskokatolickou církev 
Kralupy nad Vltavou na zajištění koncertu v kostele sv. Jana 
Křtitele k příležitosti 100. výročí úmrtí básníka J. Vrchlic-
kého zastupitelé schválili, stejně jako prodloužení nájemní 
smlouvy nebytových prostor paní Jindřichové a „Smlouvu 
o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě stavby protipo-
vodňového opatření“. Projednávalo se i dotování vstupe-
nek do bazénu pro občany, ale rozhodnutí bylo odsunuto 
na příští zasedání. Dále se jednalo o požadavku, aby stráž-
ník MP věnoval zvýšenou pozornost prostoru mezi veteri-
nární klinikou a přechodem u zámecké brány. Zastupitelé 
se také seznámili s přehledem chystaných kulturních akcí, 
dále se dozvěděli, že reklamace „kluziště“ na hřišti AFK  
se vyřizuje právní kanceláří, že jednání okolo úpravy kru-
hového objezdu u kláštera probíhá, ale zatím nepokročilo, 
dalšímu vývoji prozatím brání nesouhlasné stanovisko DI 
Policie ČR.
Ještě řešili přerostlé borovice u restaurace „Koruna“, kte-
rým budou prořezány větve a příští rok proběhne rekon-
strukce náměstí i této ulice a situace se plně vyřeší. Byl také 
schválen příspěvek 1.000 Kč pro občany Veltrus, kterým  
se nepodařilo umístit dítě do MŠ, a museli se obrátit  
na soukromé zařízení. 
Nakonec ve veřejné diskuzi vystoupili přítomní občané. 
Příspěvky se týkaly zejména územního plánu v souvislos-
ti se záměrem firmy Ageko, s.r.o. a JVV na výstavbu skla-
dových hal v lokalitě „Za humny“. Také se mluvilo o další 
výstavbě v obci, o skládce inertního stavebního materiálu  
na Strachově a dalších tématech.
 
Ze dne 29. 10. 2012
Zastupitelé schválili žádost MUDr. Hájkové o prodlouže-
ní nájemní smlouvy nebytových prostor užívaných jako 
ordinace, dále příspěvek Občanskému sdružení Babybox  
ve výši 2.000 Kč, příspěvku na činnost na rok 2012  

pro SOKOL Veltrusy ve výši 20.000 Kč, 
smlouvu o přidělení dotace ze SFŽP  
na výsadbu parku u hřbitova, smlouvu  
o poskytnutí úvěru České spořitelny,  
a.s. ve výši 3.274 595 Kč na financování IV. eta-
py projektu “Objezdová komunikace“ a také schválili návrh 
pana starosty, aby bývalému strážníkovi panu Albrechtovi 
byla prominuta platba zbytku náhrady způsobené škody ve 
výši 22.040 Kč, protože pan Albrecht prodělal těžký infarkt 
a přechází do invalidního důchodu.
Projednávala se i stížnost ředitelky ZŠ o prodeji tabáko-
vých výrobků dětem na zastávce autobusu, kterou starosta 
již řešil s nájemcem stánku a také pověřil strážníka zvý-
šenou kontrolou zastávek, hlavně v ranních a odpoled-
ních hodinách. Řešila se i nesvítící světla v ulici Riegro-
va a Čelakovského a mluvilo se také o skládce Strachov,  
kde je v právní platnosti povolení o navážení na úroveň 
222,6 m n.m. Výsledek kontrolního měření aktuální výšky 
zatím není k dispozici. Také se probíraly nečistoty na silnici 
při vjezdu na tuto skládku, starosta na ně upozornil správ-
ce silnice a při kontrole sám zjistil, že čištění probíhá. Pově-
řil zároveň strážníka MP Veltrusy kontrolou úklidu komu-
nikace v tomto úseku. Zastupitelé se také dohodli na tom,  
že strážníka MP pana Kopeckého pozvou na příští zasedání.
Ještě také řešili, že není slyšet rozhlas v Zahradní ulici,  
a jednali o vznikající černé skládce u přejezdu na silnici 
608/II před odbočkou na Kralupy nad Vlt. (směr Praha). 
Starosta upozorní starostu Kozomína – jde o jejich katastr.

Úřední hodiny pro občany v kanceláři v přízemí  
na MÚ (Czech point, výpisy z katastru, ově-
řování listin a podpisů, kopírování, poplatky  
a další informace…)
Po   8–12, 13–17
Út   8–12, 13–15:30
St    8–12, 13–17
Čt   8–12, 13–14:30
Pá  8–10

V těchto hodinách je zároveň pro veřejnost otevřena  
případná probíhající výstava v sousední Výstavní síni  
Ladislava Čepeláka.

Ač po uzávěrce, ještě se nám podařilo zařadit těsně před odchodem do tisku stručné zprávy  
z jednání zastupitelstva 26. 11. 2012.
Kromě představení strážníka zastupitelům, schválení příspěvku na vstupenky do bazénu a mnoha dalších drobných  
bodů proběhla bouřlivá diskuze o plánované výstavbě 11 skladovacích hal a možnostech zastupitelů, jak jí zabránit,  
a představení nového občanského sdružení Veltrusy, které se chce angažovat hlavně v hájení zájmů občanů. Nakonec  
bylo jistě překvapením pro spoustu přítomných odstoupení starosty Bronislava Havlína, který ovšem zůstává nadále  
zastupitelem. Nového starostu budou zastupitelé volit na příštím zasedání 17. 12. 2012 v hasičárně.
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Tak jako každým rokem, dovoluji si využít posledního 
vydání Veltruských listů v tomto roce, abych Vám popřál 
pohodové a klidné prožití vánočních svátků, veselého Sil-
vestra a pěkný nový rok.
A také mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v celém roce 2013.
Vzpomenu-li na to, co v právě končícím roce dominovalo, 
musím s lítostí konstatovat, že to nebylo ani získání dotací 
– např. na Park u hřbitova, nebo to, že jsme docílili vypsání 
dotační výzvy z evropského programu ROP, ze které mo-
hou čerpat jen Veltrusy na rekonstrukci náměstí a přileh-
lých komunikací, a to až 20 milionů, ani realizace protipo-
vodňových opatření, ani dohoda o likvidaci odpadů, která 
šetří peníze a spolu s dalším opatřením umožní zachovat 
výši poplatku občanů na současné úrovni, i když zákon už 
umožňuje významné zvýšení, ani žádný z dalších drobněj-
ších počinů, jako třeba otevření kanceláře v přízemí úřadu, 
které zlepší dostupnost služeb, zejména pro starší občany 
nebo maminky s kočárky.
Co mi dominantně utkvělo  v mysli je to, že se, jako asi 
celá společnost, Veltrusy radikalizují. Namísto diskuze, 
která byla vždy tady ve Veltrusech běžná – ještě ze začátku 
svého působení tady na úřadě si pamatuji, že jsme si veš-
keré neshody a nesouhlas vyříkávali z očí do očí, na rovinu  
a někdy i dost zostra – jak se zastupiteli, tak s občany.
V poslední době, zejména v tomto roce, je trend jiný – 
urážky na internetu, lži a nepravdy o dění na úřadu, petice 
o ničem (petice proti něčemu, co se nestalo, ani státi ne-
mělo, je podle mě o ničem :-), tajné nahrávání rozhovorů, 
pomluvy, anonymní demagogické žvásty o tom, jak zastu-
pitelé nehájí zájmy občanů a dostatečně nebrání nechtěné 
výstavbě atd.
Nemám nic proti petici, kritice, poukazování na něco 
špatného, ale nesouhlasím s těmito postupy ve chvíli,  

kdy bez prověření skutečností se zneužívají k šíření lží,  
či polopravd, nebo pomluv. Proti takovému postupu se to-
tiž, na rozdíl od diskuze, nedá bránit.
Zaznamenal jsem dva takové vážnější případy. 
První byl v souvislosti s přípravou ÚP, druhý souvisel  
s výstavbou skladového areálu V Rovném. Jak se ukázalo,  
v prvním případě šlo o špatnou interpretaci skutečnosti, 
která – bohužel – vyšla přímo ze zastupitelstva, ke dru-
hému případu mohu jen říci: ne, nemám ani já ani nikdo  
z úřadu a věřím, že ani ze zastupitelstva, žádný vztah k to-
muto záměru nebo jeho předkladateli a tento záměr žádný-
mi kroky nepodporuji. Město zaujalo postoj, který vyjád-
řilo ve správním řízení, tak jak mohl učinit každý účastník 
tohoto řízení. Toto vyjádření vzešlo z porady zastupitelů, 
které se účastnili i někteří členové výborů a zástupci veřej-
nosti. V tomto vyjádření vzali zastupitelé na vědomí stav, 
který vyplývá ze stávajícího ÚP a z toho vyšel i jeho ob-
sah. „Letáček“, který se objevil ve Veltrusech, uvádí kromě 
fabulací o tom, že za situaci mohou současní zastupitelé, 
alespoň jednu konkrétní „radu“, jak měli zastupitelé postu-
povat. A to stanovit tzv. „stavební uzávěru“. Rada dobrá, ale 
v tomto případě neuskutečnitelná. Nelze vstupovat jedním 
správním řízením do dalšího, již zahájeného. Bohužel.
Upřímně říkám, že v tomto roce tyto záležitosti překry-
ly všechno, co se v mém pracovním životě v letošním 
roce odehrálo. Jsem tímto stavem znechucen, ale věřím,  
že se společnost zase vrátí k normálu, přestane se řídit zá-
vistí a nenávistí a také, že v příštích volbách zase bude mít 
navrch selský rozum.
Takže zpět k původnímu účelu tohoto článku – ještě jed-
nou Vám všem všechno nejlepší a jen dobré lidi kolem sebe 
v životě.

Srdečně BH  

SLOVO STAROSTY

Vážení občané,
dovolte mi, abych několika slovy vysvětlil svůj krok, který jsem udělal v pondělí 26. 11. 2012 na zasedání zastupitelstva  
– odstoupil jsem z funkce starosty města Veltrusy. 
Nastala situace, kdy jsem už dál nemohl vykonávat tuto funkci tak, jak bych si sám představoval. Sešlo se pro to několik 
důvodů najednou, přičemž jeden každý sám o sobě by asi nebyl dostatečný k tomuto kroku. 
Dlouhodobě dost neutěšená situace v zastupitelstvu, kterou nechci blíže specifikovat, činnost některých občanů,  
kteří vymýšlejí a nejrůznějším způsobem interpretují vyložené lži, nebo aspoň hodně upravené skutečnosti týkajíc 
í se dění na úřadu, někteří dokonce nejen pomlouvají, ale i udávají úřadům státní správy-důvodem jsem zřejmě já,  
ale škodí tím především Veltrusům, a někteří jen neustálými dotazy a připomínkováním každé malichernosti alespoň zdržují 
od pořádné práce – a ti jsou pohříchu nejneúnavnější.
Do toho přichází vláda a státní správa s nesmyslnými nařízeními, kontrolami, zákazy a buzerací, kterýžto koktejl znamená 
jen byrokratickou a finanční zátěž a znepříjemňování práce.
Když se to pak doplní o trochu osobních problémů, přiznávám, že v takové situaci nejsem schopen plnit vše, co si myslím,  
že by si Veltrusy zasloužily.
Omlouvám se těm, které jsem tímto krokem zklamal. 
Děkuji za Vaše hlasy, které jste mi při volbách dali a věřte, že Vaši důvěru tímto krokem nezahazuji, naopak chci v pozici 
zastupitele dál pro Veltrusy pracovat a myslím si, že za současné situace to mohu dělat lépe než v pozici starosty.

Srdečně Bronislav Havlín

aktuálně z obce
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JAK JSME VOLILI DO KRAJE
Už uplynula řada týdnů od krajských voleb. Vzpomínku na ně sice překrývají další různé politické 
kauzy, pády vojenských letadel, sKarty a různé jiné balíčky starostí. Přesto bychom rádi našim čtenářům 
připomněli, jak jsme ve Veltrusích volili.
 
(Data jsou převzata z www.volby.cz)

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 12. 10. – 13. 10. 2012
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Veltrusy – souhrnné informace

Voliči v 
seznamu

Vydané 
obálky

Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky Platné hlasy % platných 

hlasů

1 512 586 38,76 586 565 96,42

Výsledné 
pořadí

Kandidátní listina Platné hlasy

název celkem v %

1 „UNP-STŘEDOČEŠI 2012“ 99 17,52

2 Komunistická strana Čech a Moravy 94 16,63

3 Občanská demokratická strana 89 15,75

4 Česká str. sociálně demokrat.  83 14,69

5 TOP 09 a Starostové pro STČ 43 7,61

6 Koalice KDU-ČSL, SNK a nez. 31 5,48

7 Česká pirátská strana 21 3,71

8 Strana svobodných občanů 20 3,53

9 Strana zelených 16 2,83

10 SUVERENITA - blok Jany Bobošíkové, SZR 13 2,30

11 SPO ZEMANOVCI - Češi 12 2,12

12 „Sdružení nestraníků“ 11 1,94

13 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 8 1,41

14 ZMĚNA 2012 7 1,23

15 Dělnická strana sociální spravedlnosti  6 1,06

16 Komunistická strana Československa 4 0,70

17 Hnutí  na podporu dobrovol. hasičů 3 0,53

18 Strana soukromníků ČR 2 0,35

19 Věci veřejné 2 0,35

20 Středočeši2012. cz 1 0,17

21 Nár. socialisté-levice21. stol. 0 0,00

Neškodí ani připomenout, jaká byla volební účast ve Veltrusích: v roce 2004 to bylo 33,8 %, v roce 2008  43 %  
a letos 38,78 %. Jak by volby dopadly, kdyby přišlo volit víc občanů? 

aktuálně z obce
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z radnice

 
 

                    MĚSTO VELTRUSY 
          Palackého  9 
          277 46  Veltrusy 
            tel.: 315 781 143   fax: 315 781 003 
           e-mail: veltrusy@veltrusy.cz 
           IČO: 00237272 

 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
Městský úřad Veltrusy 
odbor výstavby a územního plánování 
Palackého 9 
277 46 Veltrusy 
 
 
č.j.: 2756/12/STA                                                                              Veltrusy, dne 12.9.2012 
 
 
Věc: Vyjádření k veřejnému projednávání k záměru areálu 11 skladových hal – Ageko 
 
 
Město Veltrusy požaduje, aby stavební úřad důsledně vyžadoval splnění nejpřísnějších 
podmínek pro výstavbu v této oblasti vyplývajících z ÚP města Veltrusy, zejména podmínek 
týkajících se druhu zástavby, procenta zastavěnosti, směrování dopravy zejména směrem na 
II/608, resp. D 8.  
Dále pak všechny podmínky uvedené v ÚP Technická část na str. 29 – „Zvláštní podmínky 
povolování staveb“ – základním požadavkem je nezvyšování zátěže a uchování a zlepšování 
obytného prostředí a na str. 29-30 – „Funkce jako maximální zátěž území“ a ještě dále 
všechny podmínky uvedené na str. 41 pro lokalitu „V Rovném“. 
Dále žádáme, aby byla, zejména na straně celého areálu směrem k zastavěné části města, 
vysázena ochranná zeleň pro zamezení nepříznivých vlivů, zejména hluku a prašnosti. 
Dále žádáme, aby v zájmu ochrany zdraví občanů a bezpečnosti silničního provozu byla 
zřízena komunikace pro pěší – chodník, a to od křižovatky MK Palackého a silnice 101/II až 
ke sjezdu z 101/II k areálu, kde už je chodník součástí projektu. 
 
                                                                                                      Bronislav Havlín 
                                                                                                         starosta města 

Důležité 
upozornění

Upozorňujeme, že podle 
Usnesení zastupitelstva  
č. 20 ze dne 23. 4. 2012 
bod 4 jsou povinni ti, 
kteří žádají o prominu-
tí poplatku za likvidaci  
odpadu, požádat nej-
později do termínu  
pro zaplacení tohoto  
poplatku, tedy do 31. 
3. příslušného roku. 
Přímé znění Usnesení  
č. 20 ze dne 23. 4. 2012, 
bod 4:

„Zastupitelé schválili po-
vinnost žadatelů o pro-
minutí poplatků za likvi-
daci odpadů podat žádost  
do konce března roku, 
na který žádají. Pozdější  
žádosti nebudou vyřizová-
ny. Tato povinnost neplatí  
v případech, kdy důvod 
žádosti nastane v průbě-
hu roku po stanoveném  
termínu.“

ZÁPIS VÝBORU PRO EKOLOGII A ROZVOJ MĚSTA ZE DNE 17. 9. 2012

přítomni: Ing.Oldřich Libich , Ing.Miroslava Frantová, PhDr.Pavel Ecler, MUDr.Eva Málková 

Jednání bylo svoláno za účelem projednání oznámení z úřední desky města ohledně výstavby 11 skladových areálů firmy 
Ageko spol. s r.o. a JVV spol. s r.o.

Dr. Ecler seznámil přítomné o informacích získaných od p. Prchalové ze stavebního úřadu se závěry z pracovní schůzky 
zastupitelů s p. Prchalovou. Výbor se v zásadě shodl, že postoj města, které bude trvat na co nejpřísnějším výkladu stáva-
jícího územního plánu, je jediné možné řešení. Je zřejmé, že bude nutné v novém územním plánu nastavit regulativa tak, 
aby do budoucna nedocházelo k další podobné výstavbě. 

Za výbor sepsala MUDr. Eva Málková
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NOVÝ STRÁŽNÍK VELTRUSKÝ
Přinášíme vám rozhovor s novým strážníkem Měst-
ské policie Veltrusy Václavem Kopeckým (40), kte-
rý je u nás od září zaměstnán i se svým osmiletým  
německým ovčákem jménem Žet. Tomu také při-
padá asi největší zásluha na prvním zadržení pa-
chatelů přímo při činu. Stalo se to při noční službě  
11. 11. 2012, kdy při obchůzce Žet upozornil svého 
pána na přítomnost cizích osob v historickém Domě 
lékaře (nalevo od brány při pohledu z obce). Chyběl 
zámek na dveřích a v objektu se nacházeli dva ob-
čané Veltrus, kteří ale patří spíš k bezdomovcům,  
a právě se snažili o krádež kabelů, aby je mohli  
zpeněžit ve sběrných surovinách. Strážníkovi  
se povedlo oba zadržet a předat polici ČR. 

Jana Krejčová
Proč děláte tuto profesi?
Máme to v rodině, u policie sloužil  
už můj táta a strejda. Možná si někdo 
ještě vzpomene na kralupského poli-
cistu Kopeckého. Děda zase byl v 70. 
a 80. letech u celníků na Božím daru, 
praděda zase po válce hlídal hranice.

S jakými profesními zkušenostmi  
k nám nastupujete?
Začínal jsem sloužit před 17 lety  
u městské policie v Neratovicích.  
Bylo nás tam 20 a velice slušný kolektiv,  
ale pak umřel náš šéf a já po 11le-
tech pro velké neshody s novým 
nadřízeným odešel na dalších 6 let 
k městské policii do Prahy, k jed-
notce psovodů do Klánovic. Ostatně  
už i v Neratovicích jsem sloužil  
jako psovod. Tahle jednotka je v hlav-
ním městě jediná, takže jsme jezdili  
celou Prahu. U městské policie v Praze 
jsem dosáhl hodnosti strážmistra. 

Proč jste šel sloužit na takové malé městečko, jako jsou 
Veltrusy, když jste měl v Praze spoustu kolegů a určitě  
i zajímavější práci u velkého sboru?
V té Praze, tam to byly hlavně odtahy, pokuty, tam je čárko-
vý systém: čím víc pokut, tím jsi lepší policajt. Já si myslím, 
že o tom to není, tahle práce. Tady si na sebe rozhodně  
pokutami nevydělám, bez radaru už vůbec ne, ale poři-
zovat radar za cca 300 tisíc nebo ho neustále pronajímat,  
to není v možnostech Veltrus. Navíc si myslím, že kontrola 
dodržování rychlosti je záležitost spíš dopraváků.
V Praze jsme navíc dost často sloužili i při velkých fotbalo-
vých utkáních, kam jezdily spousty agresivních fanoušků,  
a to mě už nebavilo. Chtěl jsem klidnější práci.
Mám za úkol se starat hlavně o veřejný pořádek a pře-

stupky v dopravě. Sloužím nepravidelně několikrát týd-
ně dvanáctihodinové služby, přibližně 3x do měsíce mám 
i víkendové a noční. Ve všední dny mě asi nejvíc můžete 
vidět ráno dohlížet na provoz na zastávce a u ZŠ. Chybí  
tu ale pořádné dopravní značení. Na náměstí není tře-
ba žádný přechod pro děti jdoucí ze zastávky do školy.  
Jinak kontroluju hlavně drobné dopravní přestupky  
jako je nesprávné parkování. Třeba u školní družiny rodi-
če dost často nerespektují zákaz parkování kvůli možnému 
výjezdu hasičů, kteří mají garáž hned naproti. Když ta sta-
rá tatrovka vyjíždí, ještě není nafoukaná, pořádně nebrzdí  
a nezatáčí. Případně nabourané auto na tom zákazu zastavení  
pak ale pojišťovna nikomu nezaplatí.
Nedávno jsem také přistihl nějakou starší paní, která  
si v zámeckém parku bez povolení řezala pilkou asi 20-ti cen-
timetrový spadlý strom domů na topení. To je stejné, jako 

kdyby šla k vám na zahrádku a začala  
si tam brát, co chce. Ten les taky 
někomu patří, a pokud si někdo  
chce nasbírat dříví na topení,  
je potřeba si to dohodnout se sprá-
vou zámku. Pan kastelán je v tomto 
vstřícný, ale potřebuje mít přehled  
o tom, kdo mu kde v lese sbírá dře-
vo. Ale nepovolí vám motorovou 
pilu, protože pak by nevěděl, jestli 
mu neřežou někde něco zloději.
Také spolupracuju s policií ČR  
při zadržování hledaných osob. 
Zrovna nedávno se mi ozvali pří-
slušníci z Vojkovic, že potřebují 
někoho ze Zlosyně předvést na slu-
žebnu a mají tip, že chodí pravidelně  
do Veltrus před večerku popíjet pivo. 
Když už člověk ví, koho má hledat, 
tak je to jednoduché. Předával jsem 
jim ho pak na parkovišti u MÚ.
Snažím se také kontrolovat různé 

bezdomovce,  kteří se po katastru obce poybují. Svého  
času jich několik bydlelo v bývalé střelni-
ci, v zahrádkářské kolonii bydlí taky jedna star-
ší paní, ale ta má dohodu s majitelem chatky o ná-
jmu a vypadá hodně slušně, byl jsem se u ní podívat  
a má tam i pěkně uklizeno.
Taky mám na starosti odchyt případných toulavých psů,  
na jejichž umístění má obec dohodu se psím útulkem měs-
ta Kralupy (pozn. redakce www.utulek-kralupy.estranky.
cz). Byl jsem se tam už představit a paní, která útulek vede, 
je velice příjemná. Obdivuju ji, co dokáže s rozpočtem,  
který má k dispozici. Kdyby někdo měl třeba chuť na Váno-
ce nezištně někomu pomoct, určitě psí útulek Lesan uvítá 
jakýkoliv dar, ať už peněžitý, nebo třeba můžete věnovat 
staré deky či krmení pro psy. Nebo se tam jeďte podívat  
a vyberte si pejska, obzvlášť po Vánocích tam mívají pro-

rozhovor
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blémy s nedostatečnou kapacitou.
Funguju tu i jako ztráty a nálezy, nedávno jsem zrovna 
vracel jedny doklady, které někdo dal do schránky na slu-
žebně, mám tu i nalezený batoh, ale o ten se zatím nikdo 
nepřihlásil. Také tu na majitele čekají ztracené klíče.
Občané se na mě můžou obracet téměř s jakýmikoliv pro-
blémy, pokud jsem zrovna v práci, mám zapnutý služeb-
ní telefon: 722 622 127. V soukromí ho ale vypínám, je-
-li nedostupný, pak prosím volejte 158 nebo MÚ Veltrusy  
315 781 143, starosta mě v případě potřeby může kontak-
tovat i mimo pracovní dobu. Také za mnou můžete přijít  
i osobně na služebnu do kulturního domu Palackého 117, 
zde mám i poštovní schránku, kde můžete nechat vzkaz, 
nebo při mé nepřítomnosti vkládat i případné nalezené  
doklady, klíče a pod. Taky mám nově zřízené stránky na 
facebooku:  http://www.facebook.com/MestskaPolicieVel-
trusy, od nového roku se chystá i emailová schránka.

Co by podle vás Veltrusům prospělo? 
Určitě změna dopravního značení, tady jsou velké ne-
dostatky.  Třeba na náměstí, tam není jediný přechod,  
já tam ráno stojím v podstatě zbytečně. U školy jich je zase 
až moc, ale vedou vlastně nikam, třeba tam jeden přechod 
vede do zdi. Nebo hlavní třída (ul. Palackého pozn. redak-
ce), tady je jediný přechod na celou ulici!
Já přímo nemám možnost rozhodovat o dopravních opat-
řeních, to může pouze zastupitelstvo, já jim můžu maximál-
ně navrhnout nějaká doporučení. Několik už jich řešíme, 
například ulice U Školy bude snad už brzy jednosměrná.

Ještě něco byste chtěl změnit?
Připravuju také návrh nové vyhlášky o veřejném pořádku. 
Ta stávající je nedostatečná. Vůbec neřeší například pití 
alkoholu na veřejnosti, třeba přímo na chodníku před ve-
čerkou. Na to jsou navázané další problémy s bezdomovci 
a nepořádkem. Nejsou tu taky nijak řešené obecní plaká-
tovací plochy, vyhláška o venčení a volném pobíhání psů  
je nedostatečná. Už jsem si opatřil příslušné vyhlášky  
z Kralup a z Neratovic a připravuji podle nich verzi vhod-

nou pro Veltrusy.

Jaké je vaše vybavení, jaké používáte prostředky při 
potírání nekalých živlů?
Kromě služebního telefonu se slušným fotoaparátem mám 
nově ve vybavení i malou kameru k připnutí na oblečení, 
takže si pachatele mohu přímo nahrát. Používám ji spíš při 
jednání o drobných přestupcích jako je parkování na pře-
chodu apod. Když s někým mluvím a on vidí, že může být 
nahráván, tak to jednání bývá často mnohem vstřícnější. 
Zatím se ale snažím spíš řidiče upozorňovat, pokuty ještě 
moc nerozdávám. Ale díky fotoaparátu v telefonu mám už 
spoustu fotek špatně zaparkovaných aut včetně jejich SPZ. 
Ještě čekám, až mi na městském úřadu k tarifu služební-
ho telefonu vyřídí datové připojení, abych mohl přímo  
v terénu využívat například registr celostátně hledaných 
osob, nebo kradených vozidel. Zatím k tomu mám na slu-
žebně počítač. Většinu ostatní výstroje a výzbroje mám 
vlastní či z předchozích služebních poměrů, jako třeba ob-
lečení a pouta. Ale postupně doplňujeme, co je potřeba.  

Musíte mít pro svou práci nějaké pravidelné zkoušky 
třeba na fyzičku apod.?
Střelby mám ze zákona povinné dvakrát do roka, v Pra-
ze jsme k tomu ještě absolvovali každý měsíc v tělocvič-
ně nácvik sebeobrany a řešení krizových situací, kdy z 
mnoha různých možností byly připravené dvě konkrétní  
a my předem nevěděli jaké. Třeba napadení zezadu, škrce-
ní, dva útočníci najednou, zneškodnění útočníka se zbraní 
apod. Fyzické testy se dělají jednou ročně.
Služební pes musí mít také každé dva roky přezkoušení, 
aby ho ve službě nic nepřekvapilo, třeba eskalátory v Praze, 
různé stresové situace a nebezpečné chování pachatelů.

Chcete něco naším čtenářům sdělit?
Chtěl bych je poprosit, jestli můžou vyplnit připojený do-
tazník a vhodit ho do schránky na MÚ. Vedení obce je pak 
vyhodnotí a můžeme díky tomu vylepšit mé působení ve 
městě. 

 

  ANKETA OBČANŮ O MĚSTSKÉ POLICII
 Jak jste spokojeni s prací našeho městského strážníka? Co podle vás dělá dobře?

 A co naopak dělá špatně?

 Máte nějaké náměty či doporučení na vylepšení jeho práce? 

rozhovor
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kultura

Literatura s vánoční tematikou ve fondu Městské knihovny

Fond naší knihovny nabízí čtenářům celou řadu publikací, 
v nichž mohou nalézt poučení o historii a tradicích vánoč-
ních svátků a samozřejmě i příjemnou četbu pro adventní 
a vánoční čas. 
Velmi obsahově bohatá je útlá, půvabně ilustrovaná knížka 
Valburgy Vavřinové Abeceda Vánoc, která prostřednictvím 
jednotlivých abecedních hesel podává čtenáři základní in-
formace o nejpopulárnějších svátcích roku. Ve mnohem 
značnější šíři pojednává o tematice Vánoc publikace ko-
lektivu autorů s názvem Vánoce v české kultuře. Autoři  
se zde zabývají motivem Vánoc jak v historických tradicích 
českého lidu, tak jeho promítnutím do literatury, hudby  
a výtvarného umění. O konkrétní podobě adventních a vá-
nočních zvyků na blízkém Kladensku a Slánsku pojednává 
publikace Zdeňka Kuchyňky Nastal nám den veselý.
Tradice Vánoc se výrazně uplatňuje i v české kuchyni. Této 
problematice se velmi zasvěceně věnuje autorka Kamila 
Skopová v knížce Vánoční svátky o století zpátky aneb Tra-
dice Vánoc v české kuchyni. Klasickou a stále živou je sbír-
ka receptů Marie Janků – Sandtnerové Cukrovinky a pa-
mlsky na vánoční stromeček i na vánoční stoleček. Komu  
na vánočním stole nesmí chybět kapr, může nalézt in-
spiraci k jeho přípravě v publikaci Jihočeský kapr v naší  
i zahraniční kuchyni. Zajímavé nápady mohou čtenáři  
odhalit rovněž v knížce Kláry Trnkové Tajné vánoční  
recepty naší babičky.
Pro šikovné ruce jsou určeny sešity pracovních postupů  
a návodů Háčkovaní andělíčci a Půvabné hvězdy z papí-
ru.Beletrie s vánoční tématikou je zastoupena především  
ve formě povídek a to jak již klasických českých auto-
rů (Němcová, Hermann, Javořická, Durych …) – tituly 

Štědrovečerní návštěva, Betlémští pastýři,  
tak autorů zcela současných – Petr Šabach – 
Tři vánoční povídky, Josef Kroutvor – Malá vánoční četba. 
Oblíbenými se staly knihy z edice Česká povídka. Tématem 
Vánoc se zde zabývají tituly Šťastné a veselé (1), 2 a letošní 
novinka O Vánocích se dívám do nebe. Dalšími soubory 
povídek jsou Tři vánoční dárky od českých autorů a soubor 
čtyř povídek Vánoční příběhy od oblíbených amerických 
autorek románů pro ženy.
Z románové tvorby je možno uvést Vánoční stromek 
Jennifer Johnstonové, Mitfordské jesličky Jan Karonové  
nebo Svátky krásné hvězdy od Františka Kožíka.
Letošní novinkou pro dětské čtenáře je knížka příběhů  
pro adventní dny Vánoce pro kočku. Příběhy zvířátek  
se mohou děti  
ve vánočním čase 
potěšit při četbě 
dvou rovněž nových 
titulů od Jiřího Ka-
houna Chumelení 
a Knížkový pejsek 
a knihy Vánoční 
koťátko od Jame-
se Heriota. Vánoč-
ní atmosféra přímo 
dýchá z dojemného 
příběhu o kouzel-
né truhličce v knize  
Vánoční skříňka  
od R. Evanse.  
Z dalších oblíbených 
vánočních knížek 
pro děti je možné 
připomenout Vá-
noční příběhy As-
trid Lingrenové, pohádku Mrazík, Z růže kvítek vykvet  
nám od Jaroslava Durycha, Zimní říkadla ilustrovaná Jiřím 
Trnkou a České Vánoce Josefa Lady.
Malým i velkým zpěvákům jistě poslouží Zpěvník  
pro čas vánoční s 50 koledami včetně kytarových akordů.
Tyto a další knihy jsou v knihovně připraveny pro své čte-
náře každý pátek od 14 do 17 hodin.                                                                                                                                     

 Jitka Lísková

7. 12. 17:00 předvánoční plavání s ASPV, 
           bazén Kralupy
13. 12. 17:00 vernisáž výstavy 
         obrazů Jana Charváta, výstavní síň
25. 12. 17:00 Vánoční koncert 
             Tutti Cantate v kostele

19. 1. 19:30 Rock'n'rollový večírek 
            na Závisti
30. 1. 19:00 beseda s polárníkem 
           Miroslavem Jakešem, 
           klubovna ASPV
9.2. Masopust

Vybrané vánoční a zimní akce ve Veltrusích
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Zprávy a pozvánky z Dvořákova gymnázia
Zveme vás na „keramický workshop zdarma“, který se uskuteční se ve středu 6. 12. 2012 na Dvořákově 
gymnáziu v odpoledních hodinách.  Zároveň si můžete prohlédnout naši školu, která tento den pořádá 
den otevřených dveří společně s oblíbenými vánočními trhy. Na gymnáziu je možné pravidelně navště-
vovat keramický kroužek každé pondělí od 14 do 16 hodin. Stále máme volná místa – vítáni jsou 
všichni zájemci bez rozdílu věku, hlavně se zájmem realizovat vlastní kreativní nápady 
(poplatek je jen příspěvkem na materiál: 200 Kč pro mládež; 400 Kč pro dospělé za celé pololetí).
Naděžda Bartáková, vedoucí keramického workshopu a kroužku (bartakova@dgkralupy.cz)
Také na další kroužky a zájmové kluby je ještě několik volných míst – přihlásit se můžete např. na výtvarnou dílnu  
(čtvrtek odpoledne), florbal (středa), horolezecký kroužek (středa; v zimním období víkendy – podle dohody,  
vede vyškolený lektor), navštěvovat můžete i nový kroužek šachu a bridže a další aktivity (blíže viz www.dgkralupy.cz).
Společnost pro rozvoj DG, o.p.s. děkuje všem partnerům a příznivcům za podporu realizace hudebního festivalu Ledno-
vý underground – letos proběhl již 10. ročník. Během celé dekády (2003–2012) se zde uskutečnilo více než sto koncertů 
živé hudby různých žánrů, které za tuto dobu ochutnalo přes pět tisíc festivalových návštěvníků. Další, 11. ročník LU,  
se uskuteční – za příznivých okolností – až v lednu 2014, přesto věříme, že této akci plné hudby zachováte přízeň i nadále.
A kdyby se vám po muzice v mrazivém lednu přece jen zastesklo nebo kdybyste chtěli udělat svým blízkým radost  
nějakým milým vánočním dárkem – na gymnáziu bude na prodej nové autorské CD Sboru DG a to za opravdu vánoční 
cenu 50 korun…

Filip Volák (volak@dgkralupy.cz)

VYBRANÉ AKCE V KRALUP-
SKÉM KD VLTAVA – PROSINEC 
2012 A VÝHLED NA ROK 2013

6.12. 19:30 Tančírna (60,- Kč / 100,- 
Kč pár; předprodej od 1.12.)
8.12. 16:00 Ochutnávka vín Pagáč 
(70,- Kč; předprodej od 1.11.)
10.12. 19:30 Rangers Band (moderuje 
Petr Salava; hosté: Karel Štědrý, Pavlí-
na Filipovská; výstupy Potkána; 200,- 
Kč; předprodej od 1.11.)
12.12. 20:00 Vánoční koncert Evy Pi-
larové (270,- Kč / 200,- Kč senioři/stu-
denti; předprodej od 1.10.)
15.12. 15:00 Divadlo Kulich: Uloupe-
ná vánoční hvězda (60,- Kč; předpro-
dej od 1.12.)
17.12. 19:30 Divadelní společnost 
Háta Olgy Želenské – Tři muži v ne-
snázích (300,- Kč / 230,- Kč iiž v pro-
deji)
22.1. 16:30 Pohádkový karneval  
pro děti (60,- Kč)
10.2. Masopust
17.2. Velká dětská party se Čtyřlíst-
kem. Slavnostní premiéra filmu „Čtyř-
lístek ve službách krále“, autogrami-
áda p. Němečka, vernisáž výstavy 
dětských prací, postavičky Čtyřlístku 
osobně.
12.3. 19:30 Komorní orchestr Dvořá-

kova kraje (150,- Kč/100,- Kč; před-
prodej od 1.2. 2013)
21.3. 17:00 Divadélko Mrak – Veliko-
noční pohádka (60,- Kč; předprodej 
od 1.3.)
24.3. 15:00 Velikonoční slavnost (35,- 
Kč)

Divadelní sezóna 2013 (zima – jaro)
17.1. 2013 19:30 Žena Vlčí mák (hra-
je: Hana Maciuchová) 300,- Kč / 250,- 
Kč; předprodej od 19.11.
březen 2013 Miláček Anna (h.: Mar-
tina Hudečková, David Prachař, Linda 
Rybová, Saša Rašilov, Vanda Hybne-
rová) 350,- Kč / 300,- Kč; předprodej 
od 19.11.
duben 2013 Poslední ze žhavých mi-
lenců (h.: Simona Stašová, Petr Ná-
rožný) 350,- Kč / 300,- Kč předprodej  
od 19.11. 
21.5. 2013 19:30 Hvězda (h.: Eva Ho-
lubová) 300,- Kč / 250,- Kč; předpro-
dej od 19.11.
 

Abonentka: 1.100,- Kč
- ušetříte 200,- Kč

- káva, voda zdarma 
- vámi vybraná sedadla na všechna 

představení stále stejná
- abonentka je přenosná

Regionální muzeum Mělník
PROSINEC 2012

30. 11. 2012 – 6. 1. 2013  
Betlémy stále živé 

27. 11. 2012 – 6. 1. 2013 
Vánoce očima dětí 

28. 11. 2012 – 6. 1. 2013 
Andělské zvonění 

1. 12. Předvánoční řemeslný jarmark 
5. 12. Nebezpečí v lese 

6. 12. Komorní koncert žáků 
ZUŠ Mělník 

13. 12. Slyšte, slyšte pastuškové 

LEDEN 2013
11.1. – 10.2. Adriana Rohde-Kabele 

– Příběhy z Babylonu –
8. 1. – 3. 2. Svatá Ludmila 

v umění města Mělníka
2.3. 2012 – 31.3. 2013 Z historie malé 

železnice aneb železniční hračky. 

Stálé expozice:
Historická expozice
Historické kočárky 

Otevírací doba: úterý – neděle 9.00 - 
12.00 a 12.30 - 17.00 hodin

Regionální muzeum Mělník, 
příspěvková organizace, ná-

městí Míru 54, 276 01  Mělník                                             
tel.: 315 630 936 – pokladna; 315 630 
922 – sekretariát , fax: 315 622 158, 

muzeum@muzeum-melnik.cz www.
muzeum-melnik.cz

kultura
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naše školy

ČAS LETÍ…
Možná se vám také zdá, že před nedávnem skonči-
ly letní prázdniny. Realita je ale taková, že na dveře  
už pomalu ťukají Vánoce. Od prázdnin uteklo  
ve Vltavě hodně vody a v naší škole jsme toho hodně 
prožili. Samozřejmě jsme se hlavně učili, ale ke slo-
vu přišli i různé exkurze /ZOO, kralupské muzeum, 
svíčkárna/, divadla /Kralupy nad Vltavou a Praha/ 
a vystoupení /veltruský kostel – školní sbor při pří-
ležitosti výročí básníka Jaroslava Vrchlického, vítání 
občánků, vernisáž výstavy o povodních, rozsvěce-
ní vánočního stromu/. Šesťáci vyjeli už na podzim  
na školu v přírodě, aby se lépe poznali a rychleji sžili 
v novém kolektivu /Doksy/.
Na začátku letošního školního roku jsme se rozhodli,  
že pozveme do školy rodiče. Ne ovšem na třídní schůz-
ku, ale na společné setkání dětí, rodičů a učitelů veltrus-
ké školy. Na první říjnové odpoledne byla připravena 
řada soutěží, rukodělného tvoření, sportovních zápolení,  
ale i dobrot. S napětím jsme očekávali, jestli hlavní hos-
té – tedy rodiče – naše pozvání přijmou. Účast byla nako-

nec hodně velká.  
A myslím, že jsme 
všichni byli spo-
kojeni. Děti, které 
mohly se svými 
rodiči prožít pří-
jemné odpoled-
ne, něco si zahrát  
či vytvořit. Ro-
diče zase potkali 
spoustu známých, 
s nimiž si mohli  

v klidu a beze spěchu popovídat, dát si třeba kávu a zá-
kusek /Tady patří velké poděkování nejen paní učitelkám,  
ale i velké řadě maminek, protože nabídka dobrot a lasko-
min byla opravdu hodně velká a rozmanitá. Příště budou 
muset ale autorky dodávat nejspíš i recepty, po kterých byla 
sháňka./ Řada rodičů využila také příležitosti a povídala  
si s učiteli o svých dětech, o radostech i starostech, které 
školní docházku vždy provázejí. Škoda jen průtrže mračen, 
jež většinu návštěvníků vyhnala domů. Ti, kteří vytrvali, 
určitě nelitovali, protože ve škole se na improvizovaném 
koncertě ještě dlouho hrálo a zpívalo. 
Sečteno a podtrženo. První setkání dětí, rodičů a učitelů 
veltruské školy skončilo k naší radosti velkým úspěchem  
a řadou pochvalných slov ze strany rodičů. I my učitelé 
jsme moc rádi, že se tato akce vydařila. Veřejně touto ces-
tou děkujeme všem rodičům, kteří nás podpořili a přišli, 
případně nám i pomohli s organizací a zajištění celého prů-
běhu akce. 
Úspěch setkání nebyla ale naše jediná velká podzimní ra-
dost. Velmi potěšeni jsme také byli, když jsme se dozvěděli, 
že se nám podařilo uspět v rámci grantu, z jehož prostřed-
ků budeme moci v podstatě zafinancovat ekologicky zamě-

řenou školu v přírodě pro třídy z prvního stupně. Získaná 
suma dosahuje výše téměř půl milionu korun. Školy v pří-
rodě se uskuteční vždy pro dva ročníky na jaře 2013 a 2014.
A co nás v nejbližší době čeká. Stejně jako většina z vás 
se již pilně připravujeme na vánoční svátky. Ty jsou u nás 
na škole tradičně spojeny s charitou. I letos uspořádáme 
vánoční jarmark. Ten letošní proběhne ve škole ve čtvrtek 
13. prosince 2012 od 14 do 16.30 hodin a budete si na něm 
moci nakoupit nejrůznější vánoční drobnosti, které děti 
i učitelé vyrobí. Výtěžek vánočního jarmarku věnujeme  
i letos našemu adoptovanému africkému chlapci Alseny-
mu, který díky naší podpoře může chodit do školy a vzdě-
lávat se. Kromě prohlížení a nákupu vánočních výrobků  

si budete moci také v 16 hodin poslechnout náš školní 
sbor Tutti Cantate s jejich předvánočním vystoupením. A 
možná že by se tato hudební chvilka mohla stát pozvánkou  
na vánoční vystoupení sboru, které se uskuteční 25. prosin-
ce 2012 od 17 hodin ve veltruském kostele. V tento sváteč-
ní čas si budete moci poslechnout řadu milých vánočních 
melodií a zpříjemnit si tak ještě více vánoční rozjímání. 
Všichni jste srdečně zváni.
Jménem všech – dětí, učitelů i zaměstnanců veltruské ško-
ly přeji čtenářům Veltruských listů krásné vánoční svátky 
plné pohody, klidu a porozumění a do nového roku hodně 
zdraví.

Za ZŠ Veltrusy Světlana Racková
ředitelka školy
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O ZDRAVÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V minulém čísle jsme naše čtenáře informovali o zdravot-
ní péči, kterou mají veltruské děti v naší MŠ. Ti, co zrovna 
nemají v rodině žádné malé děti, asi článek ani nepřečtou, 
ale dobře fungující mateřská škola je v obci hodně důležitá.  
A ta naše podle mého mínění rozhodně nepatří k podprů-
měrným ani k průměrným. Nevím například o žádné jiné 
podobné MŠ od svých četných kamarádek - matek dal-
ších malých dětí často třeba i z 
Prahy. I tak mě ale překvapilo, 
když jsem se dozvěděla, že po-
dobná péče je celorepublikový 
unikát. Umožňuje to dát ráno  
do školky i dítě s mírnou rý-
mou, případně kašlem, které by 
jinak mělo správně zůstat doma 
v péči rodičů, aby se nachlazení 
řádně vyléčilo a neroznášela se 
zbytečně nákaza i na další děti  
v kolektivu. Brát si kvůli kaž-
dému nachlazení volno a být  
s dětmi doma je ale pro mladé za-
městnané maminky dost často problém, už tak v zaměstnání 
kvůli jiným vážným nemocem poměrně dost absentují. Takže  
z různých diskuzí třeba na internetu se dozvíte podobné rady 
jako „Když nemá horečku, tak ho ráno do té školky šoupnu, 
co bych si s ním počala doma.“ To, že je malý usmrkánek 
zdrojem infekce pro ostatní zdravé děti, už nějak maminky 
většinou neřeší, „beztak si tu rýmu přinesl ze školky“.  Zdra-
votní sestřička, která pracuje ve veltruské MŠ, tento problém 
částečně řeší, nachlazené děti s rýmou či kašlem dostanou 
i přes den potřebnou péči, kterou by jim měla poskytovat 
doma rodina a kterou v jiných školkách od paní učitelek ne-
mají. Díky tomu se po zavedení těchto opatření prokazatelně 
snížila nemocnost předškolních dětí. 
Bohužel to ale některé maminky začaly zneužívat a do školky 
dávají děti už opravdu hodně nachlazené, s hnisavou rýmou 
nebo třeba i s takovým kašlem, že mají už i nález na průduš-
kách. Na to už ale poskytovaná péče nestačí a takové malé 
pacienty je opravdu potřeba nechat vyšetřit pediatrem a pár 
dní nechat vyležet doma. Dokonce si na třídních schůzkách 
ve školce jedna maminka posteskla, že slyšela ráno před škol-
kou rozhovor dvou kamarádek: “On malej v noci zvracel,  
ale ráno už vypadal dobře, tak jsem ho do té školky dala“.  
To, že je takové dítě se střevní chřipkou infekční a díky němu 
bude další den zvracet třeba pět dalších, to už neřeší. 
Všechny tyto důvody vedly paní ředitelku ke zpřísnění pra-
videl, kdy je možné ne zcela zdravé děti do školky dávat  
( citujeme z webových stránek školky http://www.skolkavel-
trusy.estranky.cz/file/867/pravidla-zdr.-pece.doc):

Vážení rodiče,
z důvodů zachování dobrého zdravotního stavu dětí v naší 
mateřské škole a na základě četných připomínek rodičů 
jsem po poradě s MUDr. Vokálovou a zdr. sestrou J. Klí-
movou stanovila tato pravidla zdravotní péče a docházky 
dětí do MŠ:
1. po každodenním ranním filtru je zdrav. sestra (ev. uči-
telka) oprávněna odeslat dítě s větším zdravotním či in-

fekčním nálezem (i bez teploty)  
s rodiči k lékaři
2. děti s kašlem či rýmou, event. 
dalším menším zdravotním 
nálezem bez teploty budou při 
zdravotní péči v MŠ ošetřovány 
max. 2 dny, pokud nebude tato 
úspěšná, budou odeslány s rodiči  
ke svému pediatrovi 
3. jestliže dítě po nemoci  nastou-
pí  nedoléčené do MŠ, je sestra  
či uč. oprávněna odeslat je s rodi-
či ihned k lékaři a dítě bude při-
jato pouze na základě potvrzení 

od lékaře, že může do kolektivu a není infekční 
4. po každém vážnějším infekčním nebo déletrvajícím one-
mocnění (spála, spálová angína, streptokok, mononukleó-
za, neštovice atd.) taktéž vyžadujeme potvrzení, že dítě 
může do MŠ
Dále žádáme rodiče, aby v zájmu svých i ostatních dětí  
dodržovali rekonvalescenci, kterou po nemoci dítěti dopo-
ručí lékař. 
Zdravotní péče v naší mateřské škole je nadstandardní,  
ale pouze doplňková činnost a slouží hlavně jako preven-
ce, či přídavná léčba při drobných zdravotních problémech  
či alergiích, není zřízena pro léčbu infekčních onemocnění.

Leona Kyselá
ředitelka MŠ

    
Příště třeba zase něco o tom, že je v naší MŠ v havarijním 
stavu rozvod pitné vody, účty vodárnám se šplhají do astro-
nomické výše a na výměnu potrubí zatím obec nemá pro-
středky. Pokud je vedení obce sežene, bude zase ale MŠ celé 
prázdniny zavřená, takže spousta maminek si bude stěžovat, 
že nemají kam své děti dávat. Paní ředitelka se momentálně 
snaží najít náhradní prostory, kam by šly umístit ty nejnut-
nější případy, kdy rodiče opravdu potřebují pro děti hlídání 
i o prázdninách. Nebo co třeba takhle založit dětskou sku-
pinu? Je to státem podporovaná forma vzájemného hlídání  
si dětí mezi několika maminkami, kterou se naše vláda sna-
ží vyřešit nedostatek míst v mateřských školách. Například 
v obcích, kde se uskutečňují různé developerské projekty, 
stavějí se viladomy a vilaparky a pokulhává rozvoj občanské 
vybavenosti.       
                                                                    JK

Zveme rodiče i širokou veřejnost 
ve čtvrtek 13. 12. 2012 od 15,30 do 17,30 hodin 

na třídě Berušek na Vánoční prodejní jarmark v MŠ

naše školy
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Redakce odpovídá
rothovor

Čas opravdu letí a blíží se konec roku. Završuje  
se tím již dvouleté období, ve kterém pro občany Vel-
trus připravuje časopis Veltruské listy redakční rada 
ve složení: Ing. Jana Krejčová, Mgr. Jan Novotný, 
Mgr. Filip Volák a Helena Richterová. 
Přichystala jsem si pro kolegy z redakce několik otá-
zek, abych tyto obětavé lidi trochu přiblížila čtená-
řům ve snaze maličko odhalit jejich skrytou identitu. 
Nakonec jsem na stejné otázky odpověděla sama.                                                                                                                        
  

HR

1. Proč jste začal/a pracovat pro Veltruské listy?
2. Jaká je vaše profese?
3. Máte nějaké vánoční rituály, 
     typické pro vaši rodinu?

Jana Krejčová
1. Oslovili mě dva ze zastupitelů po volbách, ve kterých 
jsem také kandidovala, a kdyby mělo zastupitelstvo místo 
jedenácti členů dvanáct, tak jsem mezi nimi. Takže věděli, 
že o dění v obci mám zájem a chci pro jeho zlepšení něco 
dělat. Bohužel mezi občany koluje spousta polopravd a dá 
se říct téměř i pomluv, protože chybí objektivní informace 
o dění na úřadě, a nejen tam. Prostě zprávy typu „jedna 
paní povídala“ si každý trochu přibarví podle svých (ne)
sympatií k osobě, o níž se mluví, a pak z toho lezou podob-
né nesmysly, jako byly na nedávném anonymním letáku  
v poštovních schránkách, že zastupitelé úmyslně nezabrá-
nili výstavbě průmyslových hal. 
Takže se snažím ve Veltrusích zlepšovat objektivní infor-
movanost a i další činností ve výboru pro kulturu a sport 
přispívat ke zpříjemnění a zpestření života v obci. Třeba 
byste nevěřili, co dá práce připravit výstavu o povodních, 
kolik hodin jsme ve výstavní síni před vernisáží strávili  
při přípravě a instalaci panelů, a to rozhodně není dokonalá  
a dalo by se na ní toho spousta vylepšovat.   
2. Původně jsem programátorka, ale vzhledem k nároč-
nosti výchovy dětí a starosti o domácnost, které spolu  
s dojížděním do Prahy už byly neúnosné, jsem programování  
v říjnu pověsila na hřebík. Momentálně sháním v místě 
bydliště nové zaměstnání na částečný úvazek, se kterým  
by šlo skloubit vše, co skloubit potřebuju, včetně rodin-
ného života, domácnosti, práce pro VL, činnosti v ro-
dinném centru a nějakých těch koníčků, což je hlavně  
zahradničení, občas nějaké ruční práce a nově mě láká 
ještě včelaření.
3. Myslím, že speciální rodinné rituály ani moc nemáme, 
ale manžela, který pochází z Jihlavy, překvapil zvyk na-
vštěvovat v době Vánoc hřbitov. Bydlíme hned za ním, tak-
že přeplněné parkoviště ho každoročně udivuje. V Jihlavě  
prý za svými blízkými speciálně o svátcích klidu  
a míru nechodí, užívají si Vánoce více v teple domova,  
takže to považuje za naši krajovou specialitu.

Helena Richterová
1. Důvodů bylo více. Jsem čtenářkou Veltruských listů  
už dlouho, nastěhovali jsme se do Veltrus v roce 2002.  
Když na konci roku 2010 napsal ve VL pan Karel Morá-
vek – dřívější šéfredaktor – že dává prostor k tvorbě Vel-
truských listů dalším a že už nechce pokračovat, zamyslela 
jsem se. Měla jsem pocit, že o Veltrusích vlastně nic nevím 
nebo jen málo. A domnívala jsem se, že takových nás – 
nově přistěhovaných – bude víc. Přihlásila jsem se, že budu 
s VL pomáhat a tak pro sebe i ostatní budu moci objevovat 
informace o místních organizacích nebo občanech a podí-
let se o poznatky se čtenáři. Také jsem v tu dobu byla čer-
stvě propuštěná ze zaměstnání pro nadpočetnost a psaní  
do VL dávalo mému životu alespoň zčásti nový směr.
2. Již 26 let jsem knihovnicí. Začínala jsem v Odoleně Vodě 
v městské knihovně. Od roku 2001 jsem pracovala ve Stře-
disku vědeckých informací Nemocnice Na Bulovce. Pláno-
vala jsem tam pobýt co nejdéle, práce v lékařské knihovně 
byla objevná a zajímavá, kolegové přátelští. V říjnu 2010 
jsem byla propuštěna. Musela jsem si hledat práci novou, 
zakotvila jsem v přátelském kolektivu jazykové školy Ak-
cent na Praze 4, opět v knihovně. Baví mě práce s lidmi  
a pro lidi.
3. Mimo klasické zvyklosti – kapr, bramborový salát, 
stromeček, ohřívání purpury atd. máme ještě zvyk, který 
pochází z dob mého docházení do turistického kroužku 
v době mého dětství. O Štědrý den chodíme do příro-
dy nasypat krmení zvířátkům do lesa nebo ve Veltrusích  
do zámeckého parku. Chodili jsme hlavně s dětmi, když 
byly malé, v posledních letech se také stavujeme na hřbito-
vě, zavzpomínat o Štědrý den na své blízké.

Jan Novotný
1. Prakticky celý život mám spojený s Veltrusy, kde jsem 
prožil dětství, mládí a většinu svého produktivního věku. 
Vždycky mne mrzelo, že společenský a kulturní život býval 
spíš jen na okraji zájmu oproti dřívějším dobám, kdy se zde 
hrávalo divadlo, pořádaly koncerty, společné výlety, výsta-
vy, působily spolky atd. 
Uvítal jsem, že se konečně i v této oblasti něco děje – Pa-
mětní (a výstavní) síň Ladislava Čepeláka, koncerty v kos-
tele nebo v restauracích, pěvecký soubor Tutti Cantate,  
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nová klubovna ASPV, zajímavé přednášky a besedy. Škoda 
jen, že mnozí občané o tom snad ani nevědí. Taky jsem  
se zájmem sledoval předešlé ročníky Veltruských listů. Za-
čal jsem do nich občas přispívat a spolu s manželkou jsme 
se zabývali jazykovou korekturou připravovaných textů. 
Když se před dvěma roky ustavovala širší redakce a město 
rozhodlo o nové podobě svého listu, přijal jsem nabídku. 
2. Skoro čtyři desetiletí jsem učil na veltruské škole. Znám 
několik generací bývalých žáků, rád se s nimi vídám, 
náhodně nebo při jejich výročních srazech. Ti dnešní  
už mne znají asi jen jako důchodce, který bydlí blízko ško-
ly a občas některé napomíná, aby sebrali odhozený papír  
ze země… Jestli se nechceme jenom zlobit na naše politiky  
a rozčilovat se nad tuneláři a podobnými, je dobré něco dělat  
pro své blízké, pro svou obec! I v důchodu.
3. Řekl bych, že se svými vánočními zvyky nelišíme  
od ostatních. Stromeček, svíčky, adventní věnec, Rybova 
mše… Možná, že rituálem už je i to, že ještě posíláme pa-
pírové vánoční pohlednice poštou(!) a ne pouze e-mailem.  
A abych nezapomněl, k našemu vánočnímu stolu patří ve-
dle kapra, salátu a jiných dobrot i vánoční kuba! Znáte ho? 

Filip Volák
1. Tato zkušenost s redakční prací vyplynula z mé nové role 
člena zastupitelstva a předsedy kulturního a sportovního 
výboru. Věděl jsem, že Veltruské listy tady mají letitou tra-
dici a určitý kvalitativní posun tohoto zpravodaje byl pro 
mě výzvou. Další motivací pro mě bylo (a stále je) složení 
kolektivu redakční rady, je v něm opravdu příjemná atmo-
sféra a velmi dobrá spolupráce.
2. Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity 
Karlovy (obor biologie-geografie), desátým rokem pracuji 
jako učitel na Dvořákově gymnáziu, současně je mou pra-
covní náplní řízení obecně prospěšné Společnosti pro roz-
voj DG, v rámci které např. koordinuji různé volnočasové 
aktivity pro mládež i kulturní akce pro širokou veřejnost. 
3. Protože je má rodina velmi „čerstvá“ (dceři budou 3 roky 
a synovi je 9 měsíců), tak předpokládám, že nějaké „typic-
ké vánoční zvyklosti“ se budou stále ještě vyvíjet a zažívat. 
Shrnul bych to jako „česká vánoční klasika“ – např. kapr se 
salátem, koledy u stromku a dárky od „ježíška“ (doufám, 
že to tak dlouho vydrží…). A samozřejmě různé rodinné 
návštěvy…

Soutěž
V minulém čísle jsme měli sou-
těžní otázky hned dvě. Výherkyní  
se stala paní Jarmila Nováková, 
která jako první odpověděla obě 
správně. Za odměnu získala zdar-
ma vstup na jednu z kulturních 
akcí pořádanou městem Veltrusy. 

Otázky uvádíme znovu i s odpověďmi:
1) Kdo dal instalovat pamětní desku Jaroslava Vrchlického 
na naší faře? 
Byla to Společnost krajinského musea v Kralupech n. Vl-
tavou. (viz. foto)
2) Jak se jmenuje ulice na minulém obrázku z rubriky Vel-
truská zákoutí v běhu času a po kom je pojmenována? 
Zde si dovolím citovat přímo odpověď pana Bubeníčka, 
protože byla velice podrobná: 
Je to ulice Chotkova, je pojmenována po Václavu Anto-
nínovi Chotkovi, nar.1674 v Bělušicích, zemř. 1754 a je 
pohřben v Kozlech u Bělušic. V této ulici bylo pekařství  
u Lankšádlů na levé straně od brány a na pravé straně  

pak školka a sirotčinec,nyní zdra-
votní středisko. Za ním byla au-
todoprava p.Tydlitáta, vpředu na-
proti železářství p.Pavlíčka. Mimo 
jiné uvádím některé zaniklé vel-
truské živnosti:  Stavební kance-
lář, Josef Minařík, mistr zednický,  
tesařský a studnařský; Adolf Vesel-
ský, kovář a zkoušený podkovář; 
Josef Jakoubek, závod sedlářský  

a čalounický; Vaclav Laurich, závod kolářský.

A nová soutěžní otázka: 
Tipněte si, kolik je/bylo celkem vyvěšeno fotografií  
na výstavě POVODNĚ 2002, která se konala v měsíci lis-
topadu ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka (fotografie  
jen z výstavy, nikoliv trvale zde umístěné, jako např. týkají-
cí se života Čepelákova apod.). 

Upozornění redakce: Výstava POVODNĚ 2002 
je prodloužena až do pondělí 10. 12. 2012

Vážení čtenáři, přispěvovatelé a inzerenti,
Veltruské listy v nové podobě mají za sebou druhý rok a věřím, že jste při četbě pěti letošních čísel s potěšením regis-
trovali jejich rostoucí obsah i další posun v podobě celobarevného tisku. To vše by nebylo možné bez podpory zastu-
pitelstva a zvyšujícího se počtu inzerentů – díky nim se do městské pokladny vrací výrazná část nákladů na jejich 
tisk. Rád bych také poděkoval kolegyním a kolegovi z redakce – Janě Krejčové, Heleně Richterové a Janu Novotnému, 
i v tomto roce vznikala nová čísla VL v příjemné a tvůrčí atmosféře. Velké poděkování patří paní Evě Čermákové  
za grafické úpravy, všem inzerentům a přispěvovatelům. 

Hezké čtení a radostný rok 2013 přeje Filip Volák.
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různé

Světoznámý polárník Miroslav Jakeš ve Veltrusích
Naši obec čeká další zajímavá beseda s nevšedním hostem 
– ve středu 30. ledna 2013 od 19 hodin se zde se svým 
programem představí ing. Miroslav Jakeš. Tento dobro-
druh je jedním  z několika průvodců na světě (a jediný  
v České republice), který provádí lyžařské výpravy  

na severní pól.
10. května 1993 
došel jako první 
Čech na lyžích 
na severní pól  
s mezinárodní vý-
pravou NORTH 
POLE LIGHT.  
Na severním pólu 
byl tento vystudo-
vaný strojní inže-

nýr už třináctkrát (naposledy letos). Od roku 2004 spolupra-
cuje s ruskou agenturou Vicaar jako průvodce na severní pól.  
Má za sebou celou řadu polárních a horských výprav.  
Světově jedinečný je sólový přechod přes Grónsko z vý-
chodu na západ, který uskutečnil během září a října 1996  
bez jakékoliv cizí pomoci, spojení a utajeně.
V rámci cestopisného večera proběhne projekce fotogra-
fií, krátkých filmů a přiblížení vlastních zkušeností z celé 
řady expedic do polárních oblastí, ze kterých nám pravdě-
podobně bude přebíhat mráz po zádech. Akce proběhne  
v teple klubovny ASPV Veltrusy, horké nápoje budou  
k dispozici…

Redakční rada Veltruských listů 
a paní Věra Krčmová

vyhlašují fotosoutěž!!!
Po celý příští rok 2013 můžete posílat 

do redakce fotky vašich 
domácích zvířecích mazlíčků. 

V každém čísle několik fotek zveřejníme 
a na závěr porota vybere 3 nejhezčí fotografie. 

Tito 3 výherci dostanou ceny, 
které věnuje paní Věra Krčmová, 

majitelka zverimexu ve Veltrusích. 
Fotografie posílejte mailem na adresu:  

listy@veltrusy.cz

VELTRUSY – Praha PRAHA – Veltrusy

5,20*  5,52*  6,22*  6,52*  7,22*  7,52*  
8,31  9,31  9,42D  11,31  12,42D  13,41  
13,53D  14,04  14,25K  14,52D  15,23  
15,36  16,36  17,36  17,55  18,02D 
18,50K  19,36  23,35
mimo pracovní dny: (jako 370 a z Od.
Vody pokračuje jako 373)
6,35  9,19K 11,35  14,35  15,20K  18,35  
19,20K

5,07 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  5,45  5,47  6,19  6,25  
7,19  7,22  7,24  7,30  7,32  7,54  9,07  
9,31  10,01  10,35  12,09  12,35  13,06  
13,35  13,45  13,49  14,09 14,10  14,25  
14,40  15,20  15,30  15,34  16,25  16,45  
17,07  17,10  17,14  17,37  17,47  18,20  
18,50  19,22  19,51  20,36  21,41  22,58
mimo pracovní dny:
5,45  7,20  9,19  11,20  12,19  15,20  
17,19  17,20  18,18  19,20  23,56
Kurzívou (šikmo)= spoje s jiným tari-
fem 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  6,22  6,30   6,40  
6,45  7,10  7,40  8,20  8,30  9,20  9,33  
10,25  11,20  12,00  12,29  12,55  13,30  
13,40  13,55  14,00  14,10  14,35  14,40  
14,42  15,25  15,40  15,55  16,25  16,55  
17,15  17,25  17,52  18,05  18,25  18,55  
19,25  19,55  20,25  22,25  23,25
mimo pracovní dny:
5,20  6,00  6,25  9,25  11,25  12,25  
13,00 13,20  14,25  16,25  17,25  18,25  
20,25
Podtržený spoj = z nádraží Holešovice 
(linka Roudnice, Litoměřice)
Platnost od 9. 12. 2012 

POMOCNÍČEK CESTOVÁNÍ

Od 9. prosince ohlásily dopravní společnosti změny jízdních řádů, 
proto přinášíme opět výpis nejčastěji používaných spojů. Velké změny 
nenastaly, pokud srovnáte odjezdy s dosavadními, najdete jen několik 
dvou, tříminutových rozdílů a možná, že některý ubyl. Jen upozorňu-
jeme, že spoj do Prahy ve 14,04 a z Prahy v 11,45 (roudnické linky, ná-
draží Holešovice) není jistý. V době kontroly jsou platné tyto spoje do 8. 
12., ale nový JŘ pro ně ještě není na webu. 
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kultura

Chystané výstavy 
v Pamětní síni 

Ladislava Čepeláka

do 10. 12. Povodně 2002 

        - prodlouženo

od 13. 12. Jan Charvát 

        - Obrazy

od 17. 1.  obrazy a obrázky 

       žáků ZŠ Veltrusy

březen Jiří Rozinek 

        - Foto z cest po západu USA

duben Karel Kuška - obrazy

květen Jiří Knížek - obrazy

červen Josef Kosejk - obrazy

Rock'n'rollový večírek Na Závisti – 19. 1. 2013 

Sál restaurace Na Závisti ožije opět živou, tentokrát ostřejší muzikou – v sobotu 
19. ledna 2013 od 19:30 hodin se zde odehrají koncerty libereckých Nobody 
Knows a řízné dívčí kapelky Sour Bitch. Níže se tyto hudební formace samy 
představují.

NOBODY KNOWS 
Kapela NOBODY KNOWS vznikla v roce 
2003 a hraje dirty rock'n'roll. Vychází z od-
kazu skupin jako Kiss, Motorhead, Led Ze-
pellin atp. Od svého vzniku natočila tři CD 
– prozatím byla vydána ale jen dvě: první 
CD vyšlo v roce 2005 pod názvem „Nobo-
dy Knows“ a druhé CD bylo vydáno v roce 
2008 s názvem „Only the good die young". 
V současné době probíhá nahrávání čtvr-
tého CD, které ponese název „Dirty rock“.

Za kapelu Nobody Knows ЯobRoy
(www.nobodyknows.cz)                                       SOUR BITCH

Ačkoli vznik kapely se datuje  
už rokem 2008, obsazení  
se ustálilo až na začátku roku 
2010. Od této doby čtyřčlenná 
dívčí kapela rozjíždí pořádný 
rokenrol. Kapela udělala dvě EP, 
jedno CD, ale největší potenciál 
je přece jenom na pódiu. Zásad-
ní pro ni byl zejména tento rok, 
kdy si holky opakovaně zahrály 
na Slovensku a na mnoha festi-
valech (Mighty Sounds, Pod Pa-
rou, Punkáči deťom, Barvy léta 

a další). Mezi hraním po České republice si odskočily zahrát i do Rakouska.  
V budoucnu mají v plánu nahrát singl s pořádným videoklipem. 
web&poslech: http://bandzone.cz/bitchestpritch

Za kapelu S. B. Eva Flídrová

 

 

VELTRUSY Restaurace Na ZÁVISTi 
Sobota 19. 1. 2013  19:30 HOD 
Vstupné 70Kč v předprodeji 
100Kč na místě 
Předprodej a info  606557872 
e-mail:hhgymkralupy@seznam.cz 

Veltruská zákoutí v běhu času 

Snímek z 30. let 20. stol. zachycuje křižovatku ulic Palackého, Fr. Šafaříka a Komenského s již neexistující restaurací 
U Havrana. Za ní je budova dnešního domu služeb, dříve mateřská škola a ještě dříve sirotčinec.
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Vydařený večer s Václavem Koubkem

V předvečer 17. listopadu, uprostřed mlhavého podzimu, 
rozjasnil Veltrusy opravdu svobodomyslný umělec Vác-
lav Koubek. Příjemně zaplněný sál Restaurace Na Závis-
ti – možná nezvykle bez cigaretového dýmu – se naladil  
na vtipné Koubkovy písně hned od začátku koncertu. Osa-
mělý písničkář s harmonikou a se svým lišáckým úsmě-
vem dávkuje desítkám posluchačů své autorské porce 
poetiky, jemná hudba se snoubí s osobitými texty, jejichž 
nálada, často dosti intimní, poletuje někde mezi loukou a 
hospodou, aby se poté mohla vracet ke kořenům bytí a člo-
věčenství. Snad nejčastějším motivem Václavových písní  
a povídek je právě život, který autor nastiňuje v celé své krá-
se i trpkosti. Vážnost témat se v Koubkově tvorbě prolíná  
s humorem i s autobiografickou sebeironií, úsměvné po-
inty textů baví publikum, i když akordeon utichá při četbě 

povídek, kdy jsou 
reakce poslucha-
čů asi nejinten-
zivnější.
Veltruský koncert 
Václava Koubka  
se opravdu povedl.  
Poděkování pat-
ří nejen tomuto 
svéráznému uměci (na hudební scéně se V. K. pohybuje  
již přes 30 let!), ale také p. Petru Matějčkovi za poskytnutí 
sálu, Romanu Žičařovi za ozvučení a decentní osvětlení  
a hlavně všem, co dorazili. To, že se hudební příznivci 
sjeli do Veltrus z opravdu širokého okolí, je příjemným 
zjištěním, které může poukazovat na nečekaný kulturní 
potenciál našeho městečka.

Filip Volák

kultura

Beseda s profesionálním fotografem divoké přírody Petrem Slavíkem se nad oče-
kávání vydařila – kdo neměl ve středu 24. října rezervovanou židli, měl problém si v klubov-
ně ASPV sednout. Petrovo vyprávění a promítání krásných fotek bylo založeno na příbězích 
a zážitcích z různých oblastí světa. Jeho „titulky“, které pravidelně zdobívají geografický 
magazín Koktejl, se zrodily např. na medvědím ostrově Kodiak, v opičích horách Etiopie  
či v bažinách jihoamerického Pantanalu na cestě za kajmany a jaguáry. Projekce fotografií 
doplňovaly autenticky natočená videa a hlavně vlastní postřehy o exotické přírodě, vzác-
ných zvířatech i o lidech různých kultur. V rámci závěrečné diskuse proběhlo neformální 
sdělování zkušeností zejména o technikách fotografování a nástrahách cestování, které ten-
to mělnický rodák realizuje často v extrémních podmínkách tropických oblastí.

FV
Fotografie, videa z expedic, nové kalendáře a knihy Petra Slavíka najdete na: petrslavik.eu

Jaroslav Bulín

KOMEDIANTI, DĚKUJEME!

Hned v úvodu jsem si přisvojil množné číslo, myslím však, 
že mi je nebude nikdo vytýkat.
V událostech, připomínaných na stránkách Veltruských 
listů, by neměla být opomenuta akce ochotnického divadla 
základní školy, která v posledních desetiletích nemá ve vel-
truském dění žádnou paralelu. 
Roku 2012, v šestém měsíci roku, jsem byl dvakrát pří-
tomen zjevení, které mne vrátilo do let, kdy ochotnic-

ký divadelní a recitační soubor Havran připravoval svá 
představení. Coby kluci jsme sledovali zkoušky, generálky  
a posléze premiéry her v nastudování členů souboru Ha-

vran. Režírovány byly zkušenými amatérskými 
režiséry, z nichž snad připomenu pana učitele Sta-
nislava Tatara.  Zjevení, které mne a jistě všechny 
přítomné zcela vtáhlo do děje a dalo zapomenout 
na starosti všedního dne.
Myslím, že není třeba velkých slov. Chtěl bych po-
děkovat všem, kteří neváhali obětovat svůj volný 
čas a prokázali odvahu vstoupit do pro ně nepro-
bádaných vod. Podařilo se jim vtáhnout nás svým 
milým hereckým uměním-neuměním do děje  
a skvěle pobavit.  Nechci hodnotit herecké výkony 
jednotlivců, protože uznání si zaslouží všichni. Vý-
kon tří hlavních protagonistů byl však vpravdě pro-
fesionální, bez toho, že by ztratili milý ochotnický 

projev, pro který je amatérské ochotničení tak oblíbené 
mezi diváky. Navštěvuji pravidelně ochotnická představe-
ní souboru Krakonoš z Vysokého nad Jizerou, a tak vím,  
o čem mluvím. To, že se jednalo o podařenou akci, para-
doxně prověřil při druhém představení prudký déšť, který 
se snesl na Veltrusy uprostřed děje. To však herce ani divá-
ky neodradilo a po uklidnění živlu hra zdárně pokračovala.
Jedno jméno by však mělo být přece jen vyřčeno. Pan učitel 
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V podvečer 2. listopadu bylo už šero, 
na hrobech nedalekého hřbitova 
svítila světla vzpomínek na zemřelé  
a před nenápadně ukrytým památní-
kem Kinských se sešlo kolem stovky 
lidí. Přivolala je sem vzpomínka na 
výročí nešťastného pádu a následné 
smrti knížete Ferdinanda Kinského. 
K události došlo právě před 200 lety 
a pro její připomínku uspořádalo 
Město Veltrusy pietní slavnost. Jin-
dy zcela nepřístupný památník byl alespoň k této příleži-
tosti otevřen, jeho sporé osvětlení evokovalo právě dávnou 
dobu loučí a svící, stejně jako čestná vojenská stráž, ob-
lečená do dobových uniforem. Podobně působily zvuky 
nástrojů Kralupských žesťových sólistů. Účastníci vyslechli 
zasvěcený výklad vojenského historika Karla Sáčka, který 
přiblížil období napoleonských válek, odehrávajících se 
také na území Rakouska a v nichž se projevil Ferdinand 

Kinský jako statečný a čestný důstoj-
ník. Že nezhynul na poli válečném, 
ale z příčiny patrně špatně upev-
něného sedla a následného pádu  
z koně, je jednou z paradoxních tváří 
historie. Pietnímu aktu byla přítom-
na paní Espérance, vdova po přímém 
potomku Ferdinanda Kinského Jo-
hannesu Kinském. Přijela z Prahy  
i se svým synem Václavem, studují-
cím zde na mezinárodní škole. Bu-

deme zvědavi, jestli navázaný kontakt s rodinou Kinských 
a především jejich právníky bude trvat dál a bude-li možné 
chátrající stavbu v budoucnu uvést do žádoucího stavu. 
Veltrusy by se tak mohly prezentovat návštěvníkům nejen 
proslulým chotkovským zámkem a rozsáhlým parkem, ale 
ještě i jednou historickou zajímavostí, týkající se stejně vý-
znamného šlechtického rodu.
               JN 

NEVESELÁ, ALE POVEDENÁ 
VÝSTAVA – POVODNĚ 2002

Nadpis je doslovný: téma neveselé – proudy vody, valící  
se nejen parkem, ale ulicemi, zahradami, ničící příbytky, 
ploty, několik hrůzných dnů srpna 2002. Výsledek výsta-
vy ale povedený – lze říci, že se zdařila, zájem o ni byl 
velký nejen při vernisáži, ale průběžně i v dalších dnech. 
Nápad připomenout události, které se odehrály před 10 
lety, se zrodil už před letními prázdninami. V našem listu 
byly otištěny výzvy občanům, aby poskytli své fotografie 
a dokumenty. Sami jsme se obrátili na různé adresy přá-
tel a známých a požádali jsme o zápůjčky. Nedá se říci,  
že by se nabídky hrnuly, ale to, co jsme mohli zveřejnit, 
bylo maximum možného. Podařilo se získat obrazové ma-
teriály jak od fotografů-profesionálů Bc. Evy Čermákové  
a Josefa Hebra, tak od dalších, kteří v dramatických chvílích 
neváhali a zaznamenali probíhající události fotoaparátem 
– Jar. Bulín, manželé Hákovi, Štěpán Horálek, manželé Ka-
deřábkovi, Ing. Jaroslav a Karel Morávkovi, nebo kamerou  
– Ing. Jan Čepelák a Ing. Vladimír Veverka. Mezi snímky 
byly vystaveny i unikátní záběry z povodní ve čtyřicátých  
letech 20. století z doby nacistické okupace. Velkou podporu 
poskytla i správa veltruského zámku, konkrétně PhDr. Pa-
vel Ecler, fotodokumentací a dalšími materiály, týkajícími  
se rozsahu povodně a revitalizace krajiny, a v neposlední 
řadě zapůjčením velkého televizoru pro promítání videa.
Zahájení výstavy proběhlo v obvyklých 17 hodin ve čtvrtek 

1. listopadu ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka. V úvodu 
promluvil místostarosta pan Tomáš Čapek, vedle odlehču-
jících písní Petra „Bati“ Kundráta zazněly i hlasy a flétnič-
ky školáků ZŠ Veltrusy (připravila Mgr. Milana Váňová).  
I když obvyklé vernisáže probíhají za běžného šumu  
a hovoru, tak tentokrát na 14 minut několik desítek pří-
tomných v naprostém tichu a pohnutí sledovalo film, 
líčící pohromu města, okolí i jednoho domova. Možná,  
že za dalších deset nebo dvacet let se bude opět konat 
vzpomínková výstava. Měli bychom si přát, aby k nevese-
lým výročím už nepřibyla žádná další.

Jan Novotný

https://www.youtube.com/watch?v=xhQJj9S_lPw&feature=plcp

Martin Cvrček byl onou jiskrou, která uvedla do činnosti 
celý děj, a byl hnacím motorem celé akce. Také jeho netra-
diční pojetí vlastní svatby pod platany v parku a následně 
odpoledne první představení hry bylo jistě velkým výko-
nem. Klobouk dolů!
Svým celkovým působením na veltruské škole a tímto di-
vadelním loučením jistě zaujme čestné místo mezi učiteli, 

kteří se zapsali do dění v obci. Věřím, že pro pana učitele 
Cvrčka nebude nikdy platit rčení „sejde z očí, sejde z mys-
li“. Vzpomínky na představení má mnoho z nás na fotogra-
fiích, případně na videu a tak si je jistě každý občas osvěží.

Komedianti – ještě jednou děkujeme! 

LISTOPADOVÉ ZASTAVENÍ U KAPLE KINSKÝCH

z historie obce

Espérance a Václav Kinských s čestnou stráží
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Kadeřnictví, které pořádá zájezdy
Při jedné listopadové  návštěvě u kadeřnice paní Jany 
Maglenové jsem zjistila, že bych mohla jet na zájezd  
do Drážďan, který tato milá dáma organizuje. Jsem pře-
svědčená, že zorganizovat zájezd je značně složitá zále-
žitost. Paní Maglenová zájezd pořádá jako službu lidem,  
a tak jsem se začala o akci blíže zajímat.

Dne 8. 12. pořá-
dáte zájezd auto-
busem z Veltrus 
do Drážďan. Je to 
první akce tohoto 
druhu nebo kdy 
jste začínali?
První akce to 
není. Do Dráž-
ďan pojedeme již 
počtvrté. Začalo 

to úplně náhodou, když jsme si s kamarádkami řekly, že 
bychom mohly vyrazit na vánoční trhy. Protože manželé 
se této akce nechtěli zúčastnit a my potřebovaly vyřešit 
dopravu, oslovila jsem známého, který provozuje autobu-
sovou dopravu, zdali by bylo možné tuto akci uskutečnit,  
a ten nám nabídl cenu. Vyrobily jsme na PC plakáty a vy-
věsily je, abychom doplnily počet míst v autobusu. O zájezd 
byl nakonec takový zájem, že jsme naplnili dva autobusy.

Věřím, že naplnit cestujícími autobus, finančně pokrýt 
náklady a dovézt lidi na místo a zpět, aby nikdo nechyběl, 
chce i trochu odvahy. Proč jste se do zájezdů pustila?
Není to tak hrozné, jak to vypadá. Manžel totiž léta v au-
tobusové dopravě pracoval a s dopravcem se zná, tak mi  
s tím pomohl. K úspěšnému zájezdu potřebujete spoleh-
livého dopravce s kvalitními autobusy a kvalitními řidiči, 
kteří vás bezpečně dopraví na místo určení a zpět.
Protože se sama na takové výlety autem bojím jezdit,  
napadlo mě, že autobusem to bude pohodlnější. 
Je to mnohem jednodušší, když vás tam někdo dopraví  
a nemusíte se o nic starat. Zaplatíte pouze cestu a ta vás 

vyjde mnohdy levněji než cesta autem.

V létě jsem zaslechla něco i o zájezdu do zábavního parku. 
Kam jste jeli a jaké všechny atrakce park poskytoval?
Jeli jsme do Bayern Parku v Reisbachu nedaleko Mnichova. 
Tento zájezd se letos pořádal potřetí. Jezdili jsme poslední 
týden v srpnu na oslavu zakončení letních prázdnin. Tento 
rok jsme jeli o státní svátek 8. května a ukázalo se, že tento 
termín je lepší. Jelikož v Německu byl pracovní den, bylo 
tam mnohem méně lidí. I když počasí v květnu je nejisté, 
vše nám krásně vyšlo.
Atrakce jsou pro děti i dospělé. Děti si to náramně užívají, 
protože se platí pouze cena za celkový vstup a ne za atrakci. 
Nic vás tudíž neomezuje v tom, kolikrát atrakci absolvujete.
Nejoblíbenějšími atrakcemi jsou klády jezdící do vody, 
bobová dráha, hor-
ská dráha, která 
byla tento rok nová  
a je jen pro odváž-
né jedince. Jak se 
ukázalo, odvážlivců  
se našlo hodně.
Pro malé děti jsou 
tam různé koloto-
če, houpačky, malá 
ZOO a spousta dal-
ších zajímavostí. Je to moc krásný výlet.

Nebála jste se, že účastníci zájezdu přecení své schopnosti?
Vždy, když účastníci zájezdu dorazí na místo odjezdu, tak 
si oddychnu, přestože vím, že atrakce jsou bezpečné a přís-
ně kontrolované. Děti, pokud nemají na atrakci předepsa-
nou výšku, nejsou na ni vpuštěny. Na některé atrakce mo-
hou děti jen v doprovodu dospělých.

Vracejí se účastníci? Vyskytuje se skupina „stálých hostů“?
Určitě se vracejí. Do Drážďan jezdí lidé od mladých až po 
osoby důchodového věku. Do zábavného parku jezdí pře-
vážně maminky s dětmi, ale najde se i pár tatínků s dětmi.                                  

Helena Richterová

ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY:
Rorátní mše svaté každou středu v době 
adventní v 7.00 hod. v kralupském kostele: 
5. 12., 12. 12., 19.12.
  

    VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY: 
 24. 12. 2012 Vigilie Narození Páně: 
21.00  Velvary
22.30  Veltrusy
24.00  Kralupy nad Vltavou
 

25. 12. 2012 Slavnost Narození Páně 
8.00 Velvary

9.30  Kralupy nad Vltavou
11.00  Veltrusy
26. 12. 2012 Svátek sv. Štěpána  
9.30   Kralupy nad Vltavou
 

31. 12. 2012  Mše sv. na závěr občan-
ského roku
17.30   Kralupy nad Vltavou 
1. 01. 2013 Slavnost Matky Boží Panny 
Marie
8.00 Velvary
9.30 Kralupy nad Vltavou
11.00 Veltrusy

různé
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Vážení spoluobčané, 

rádi bychom vás informovali, že dne 11. 11. 2012 proběh-
la Zakládací schůze Občanského sdružení Veltrusy. Hlav-
ním, ale ne jediným důvodem založení OSV bylo vydání 
územního rozhodnutí na výstavbu komunikací a inženýr-
ských sítí pro komerční objekty, skladovací haly v lokalitě 
„V Rovném“, o čemž jste se mohli dozvědět z úřední des-
ky MěÚ Veltrusy (http://veltrusy.imunis.cz/edeska/detail.
asp?id=763).

Cílem sdružení je aktivně se účastnit dění ve městě, při-
spívat k rozvoji občanské společnosti ve městě Veltrusy,  
pomáhat ochraně stálých obyvatel před činností třetích 
osob, směřující ke zhoršení kvality života. Máme zájem 

na zvýšení informovanosti občanů a zapojení veřejnosti  
do dění ve městě Veltrusy a jejím okolí.

V nejbližším období se chceme zaměřit na sledování řízení 
týkajících se výstavby komerčních objektů a skladovacích 
hal, plánujeme organizování občanských kampaní a petič-
ních akcí. Chceme se aktivně zapojit do tvorby a připomín-
kování územního plánu města Veltrusy.

Případní zájemci o členství ve sdružení nás mohou kon-
taktovat prostřednictvím našeho mailu info@osveltrusy.cz

S pozdravem za OSV 
Martin Dykast, Martin Sysel

HAVRÁNEK SBÍRÁ „VÁ-
NOČNÍ KRABICE“
Už vloni se RC Havránek 
připojilo k akci, kterou or-
ganizuje evangelický farář 
pro mládež Mikuláš Vymětal  
a Iniciativa Světlo pro Šluk-
novsko. Vychází z tradice 
krabic plných drobností, které  
se v západní Evropě i jinde 

po desetiletí posílají potřebným dětem. Na minulé Vánoce  
tak potěšily 550 dětí ze Šluknovska. Většina obdarovaných 
dětí žije v sociální izolaci, v rodinách, které příliš nefun-
gují a kde se dětem dostává jen málo zájmu, pozornosti, 
podnětů, natož dárků. Vánoční večírek, který pro ně pra-
covníci charit uspořádají a kde jim předají krabice – dárky, 
jsou často jedinými oslavami a jedinými dárky, které děti 
za rok dostanou. Na akci je sympatické i to, že na přípravě 
krabic se podílejí také děti – dovídají se tak o tom, že někde  
u nás žijí taky kamarádi, kteří se nenarodili pod šťast-
nou hvězdou. A Šluknovským dětem třeba svitne naděje,  
že kdesi na ně kdosi pomyslel.

Co se hodí do krabice? Hračky, kte-
ré se do krabice vejdou – nové, nebo 
takové, s nimiž si dítě již hrálo. Před-
měty, pomáhající k rozvoji talentu 
– tužka a hezký sešit, skicák a pastel-
ky, vodové barvy a štětec, sportovní 
potřeby – míček či nafukovací balón, 
švihadlo, knížka přiměřená věku 
dítěte. Hezké kusy oděvů či oděvních doplňků, o nichž  
se dá předpokládat, že obdarovanému udělají radost 
– tričko, šátek, čepice, rukavice apod. Věci specifické  
pro obdarované děti: pro holčičky a malé slečny panenky 
a dětskou bižuterii, pro pány kluky i mladé muže autíčka  
a nářadí. Trvanlivé pamlsky – bonbóny, čokoláda  
a podobně. Fotografie toho, kdo jim krabici posílá, případ-
ně i pohled s vánočním přáním. S plněním krabice mohou 
dětem pomoci rodiče, ale důležité je, aby ji plnily samy děti.
Chcete-li se připojit a vyrobit nějakou Vánoční krabici, 
můžete ji donést po dohodě do 10.12. 2012. 

Děkujeme, Havránek

Výzva
MěÚ Veltrusy ve spolupráci 

s výtvarnou skupinou „J“ plánuje uspořádat výstavu obrazů 
Josefa Kosejka, 

akademického malíře, který v období 1947-1972 žil a maloval ve Veltrusích.
Žádáme proto všechny majitele jeho obrazů o jejich zapůjčení a o souhlas 

s jejich vystavením ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka, Palackého 9.
Prosím, ozvěte se na: 315 781 143
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FLORBAL
Stejně jako v loňské sezóně se flor-
balový tým ASPV Veltrusy účastní  
Regionální florbalové ligy (RFL). 
V minulé sezóně (2011/12) skončil 
tým ASPV Veltrusy v RFL na 6. mís-
tě. Cílem pro sezónu 2012/13 je po-
stup do semifinále play off, tj. mezi 
nejlepší 4 týmy RFL.

Tým ASPV Veltrusy od října odehrál 5 zápasů RFL s bilan-
cí 3 výhry a 2 prohry (ASPV - Rapid Hands 6:3, ASPV - 
Pink Guys 4:7, ASPV - Zuřivé karety 11:1, ASPV - All Stars 
Kralupy 6:9, ASPV - Kralupy 90210 8:5). 
Ideální složení týmu prozatím krystalizuje, stabilními 
hráči jsou M. Husák (brankář), Jan Procházka, Fr. Lísek,  
R. Jedlička a T. Tintěra, dále za tým příležitostně nastupují 
M. Topor, T. Čapek, J. Čepelák, V. Andr, F. Volák a P.Hei-
mrath. Veltrusy mají zastoupení i v dalších týmech RFL:
Za tým "FBC Rapid Hands" nastupují veltruští dorostenci 
Jakub Procházka a Dan Štefl. "Zuřivé karety" jsou neoficiál-
ním záložním týmem ASPV Veltrusy, z veltruských nadějí 
a odchovanců za ně nastupují: B. Čapková, J. Málek, P. Pro-
cházka, L. Málek, A. Málek.

Petr Procházka

PETANQUE CUP 
V sobotu 29. září se před veltruským zámkem sešlo 28 sou-
těžních dvojic, aby zde změřily své síly v házení stříbrných 
koulí v již sedmém ročníku 
turnaje PETANQUE CUP.
Celkovými vítězi letošní-
ho turnaje se po roční pauze 
opět stala dvojice Jirka Málek, 
František Lísek. Druhou příč-
ku vybojovala „pražská“ dvo-
jice Lukáš Bejbl, Adam Psota  
a na třetím místě skončili 
již tradičně medailoví Dana  
a Petr Procházkovi.
(kompletní výsledky na: www.
aspv.veltrusy.cz). 

Pozvánka 
VÁNOČNÍ ZUMBA PÁRTY   
ASPV Veltrusy zve všech-
ny příznivce ZUMBA fit-
ness na druhou VÁNOČNÍ 
ZUMBA PÁRTY s lektor-
kou Karmínou Beránko-
vou. Oslavte blížící se konec 
roku tancem. Přijďte se příjemně odreagovat od předvá-
nočního shonu.
v sobotu 15. 12. 2012, sokolovna Veltrusy 
bližší informace na www.aspv.veltrusy.cz

GRANT NA DOVYBAVENÍ ZÁ-
ZEMÍ SOKOLOVNY
Účastníci poslední přednášky pořádané kulturním výbo-
rem města Veltrusy v prostorách klubovny ASPV si jistě 
nemohli nevšimnout, že klubovna je nově vybavena pro-
mítací technikou. Ale nejen to, v posledních dvou měsících 
došlo k dovybavení venkovního skladu sokolovny, předsí-
ně klubovny a nakonec i terasy, kam byl zakoupen venkov-
ní nábytek. Veškeré toto zařízení bylo pořízeno z grantu  
na dovybavení rekonstruovaného zázemí tělocvičen  
a venkovních hřišť ve Veltrusích, který podalo ASPV Vel-
trusy v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Z tohoto 
grantu bylo dále nakoupeno i sportovní mezigenerační 

www.aspv.veltrusy.cz 

 

  

ASPV VELTRUSY 
  

POŘÁDÁ 
 

18. ROČNÍK 
PŘEDVÁNOČNÍHO 

PLAVÁNÍ 
 
 

kam:  plavecký bazén Kralupy  
kdy:   pátek 7. 12. 2012 
   18:00 – 19:00  
odjezd:  17:14 linkovým autobusem z náměstí Veltrusy;  

(sraz v 17:00 na náměstí nebo v 17:50 v hale bazénu)  
příjezd:  20:04 linkovým autobusem na náměstí Veltrusy 

 

Program:  vodní radovánky  
 plavání  
 soutěže o ceny  

!!! celý bazén je pronajatý pouze pro nás !!! 
 

S sebou: plavky 
   ručník 

    mýdlo 
 40,-/50,-Kč – vstupné děti/dospělí 

 peníze na autobus 
 
Všechny své členy i širokou veřejnost srdečně zve výbor ASPV Veltrusy. 
Děti, které samy neuplavou 25 m, se mohou zúčastnit pouze v doprovodu rodičů! 
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vybavení (pétanque, kuželky a zahradní mikádo), které 
budeme moci použít při pořádání našich akcí v příštích 
sezónách. Vzhledem k tomu, že podpora sportu ze strany 
státu se stále snižuje, je toto pro sportovní organizace často 
jediná možnost, jak nákup nového vybavení financovat. 
Věříme, že předměty a vybavení nakoupené v rámci tohoto 
grantu umožní pořádání všemožných akcí, které obohatí 
veřejný život Veltrus a ještě více oživí prostor sokolovny  
a přilehlého hřiště.

Lenka Měšťánková

FOTOSOUTĚŽ
Pozor, pozor!: Vyhlašujeme třetí ročník fo-
tosoutěže ASPV Veltrusy, tentokrát budou 
soutěžit fotky pořízené v letech 2011 a 2012
Pomozte nám ohlédnout se za roky 2011 a 2012  přehlíd-
kou fotografií, které jste na akcích ASPV nafotili.

Vyberte tři fotografie a zašlete nám je na adresu soutez.
aspv@veltrusy.cz
Všechny zaslané fotky vystavíme na našich webových 
stránkách (www.aspv.veltrusy.cz) a na facebookové stránce 
„Fotosoutěž ASPV Veltrusy“.
Následně proběhne hlasování, kterého se může zúčastnit 
každý, kdo má přístup k internetu a na základě hlasování 
veřejnosti bude zvolena vítězná fotka.
Podrobnější informace najdete jako vždy na www.aspv.vel-
trusy.cz, na facebookové stránce „Fotosoutěž ASPV Veltru-
sy“ a na nástěnkách v sokolovně Veltrusy.
Na vaše fotografie budeme čekat do 15. 1. 2013!
Nenechávejte si své fotky pro sebe, podělte se o ně s ostat-
ními a ještě přitom třeba něco vyhrajete!

Lenka Měšťánková

ASPV VELTRUSY 
přeje klidné prožití 
vánočních svátků  
a úspěšný rok 2013 
všem svým cvičen-
cům a příznivcům.

Více informací  
o chystaných i pro-
běhlých akcích 
ASPV Veltrusy, 
stejně tak přihláš-
ky a propozice jed-
notlivých soutěží  
a závodů najdete 
na aspv.veltrusy.cz.

Martina Voláková

TJ Sokol Veltrusy nabízí zájemcům o sportovní aktivity k pronájmu tělocvič-
nu - cena za 1 hodinu 250 Kč. Více informací podá starosta TJ Sokol Veltrusy 
Luděk Málek (tel. 605 295 719; e-mail: sokol@veltrusy.cz) příp. správce so-
kolovny Milan Hrádek (tel. 724 890 729).

AFK 
Nejen našim fanouškům přejeme klidné Vánoce a šťastný celý nový rok 2013 a děkujeme jim za podporu v celém tomto 
roce. V březnu 2013 se na vás opět těšíme na veltruském fotbalovém hřišti. 
      Atleticko-fotbalový klub Veltrusy

naše spolky
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■ LYŽE   
■ BOTY  
■ SNOWBOARDY 

■ PRODEJ
■ PŮJČOVNA
■ SERVIS

DĚTSKÉ LYŽÁKY OD 390 KČ
DĚTSKÉ LYŽE OD 1600 KČ

Vojtěšská 179
po-pá 13.00 - 19.00 hod.
so 9.00 - 13.00 hod.
ne 13.00 - 19.00 hod.

SKICENTRUM 
NERATOVICE
www.skineratovice.cz ☎ 6O8 752 779

Od roku 2013 bude v platnosti 
nový ceník inzerce, 

napsat si o něj můžete 
na redakční e-mail: 
listy@veltrusy.cz

Veltruské 
     listy
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  Částka ve výši 3 500 Kč bude poskytnuta v případě sjednání PRESTO Půjčky s dobou trvání min. 60 měsíců, s pojištěním schopnosti splácet a aktivně užívaným účtem v UniCredit Bank. Celková výše sloučených úvěrů 
(bez poplatků za předčasné splacení úvěrů) musí přesáhnout částku 100 000 Kč. 
Reprezentativní příklad pro PRESTO Půjčku: Chcete si půjčit 180 000 Kč • Doba trvání úvěru 84 měsíců • Výše měsíční splátky 3 541 Kč včetně poplatku za správu úvěru ve výši 150 Kč • Úroková sazba (p. a.) 8,9 %. Úroková sazba 
je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a aktivně využívaného účtu v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu) • Celková splatná částka 298 269 Kč z toho celková výše úvěru 181 000 Kč. Celková výše 
úvěru zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 000 Kč a poplatek za pojištění ve výši 30 408 Kč • UniCredit Bank hradí sankce za předčasné splacení sloučených úvěrů ve výši 4 500 Kč • Roční procentní sazba nákladů 
(RPSN) 15,69 %; zahrnuje poplatek za pojištění schopnosti splácet, náklady za vedení účtu a úhradu sankčních poplatků uplatněných původními věřiteli za předčasné splacení sloučených úvěrů (sankční poplatky ve výši 5 % ze 
zbytkové jistiny úvěrů hradí UniCredit Bank přímo původním věřitelům a nejsou součástí celkových nákladů PRESTO Půjčky). UniCredit Bank si vyhrazuje právo poskytnout spotřebitelský úvěr při splnění podmínek daných bankou.

Navíc jen my vám hned
navrch nadělíme 3 500 Kč.

Chcete ušetřit 
na měsíčních splátkách?
Spojte si své úvěry do 
jednoho výhodnějšího.

Více v UniCredit Bank Expres v Kralupech nad Vltavou
náměstí J. Seiferta 698, 278 01  Kralupy nad Vltavou
tel.: 955 962 991
e-mail: expres.kralupynadvltavou@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz

8933_UCB_Kralupy_nad_Vltavou_inz_konsolidace_SNEHULAK_210x297_CMYK_V01.indd   1 11/21/12   12:49 PM
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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
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Informujte se v naší provozovně
v Kralupech nad Vltavou, nákupní 

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

Léto 2013
S PROGRAMEM 
SENIOR

SLEVA 40 %!

AX_INZ_KZ_93-41_1212.indd   1 20.11.2012   12:40:29

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

Štědrý	den:
8.00	-	11.30É

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

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

www.zahraDNictvi-jeliNek.cz

☎ 315	781	019

ZAHRADNÍK JELÍNEK RADÍ:
Jak pečovat o vánoční stromek v květináči

Přinášíme vám jednoduchý návod, jak pečovat o vá-
noční stromek v květináči a jak jej zachovat pro 

další pěstování.
Vánoční stromek kupujeme v dostatečně 

velkém květináči. Nezapomeneme koupit  
i podmisku pod květináč, kterou využijeme 
při jeho zalévání. Nejdůležitější je postupný  
a hlavně pomalý přesun stromku z chladného 

prostředí do místnosti a pak zase z teplé míst-
nosti ven. Přesun stromku by měl v ideálním 
případě trvat 2 týdny, nejméně však týden jeden.

Stromek pozvolna zvykáme na vyšší teploty.  
Z chladného prostředí ho pomalu přesouváme do teplejšího 
prostředí, až ho nakonec umístíme do místnosti s pokojovou 
teplotou. V této místnosti by měl stromek zůstat co nejkratší 
dobu (maximálně 1 týden). Samozřejmě nezapomeneme stro-
mek dle potřeby zalévat. Stejně postupujeme i při přesunu 
stromku z tepla do venkovních prostor. Stromek přesouváme 
ven v den, kdy nemrzne nebo je mráz jen lehký, a nezapomene-
me ho řádně prolít. Stromek dále zaléváme dle potřeby.
Když máme stromek venku, zazimujeme ho. Květináč obalíme 
jutou nebo netkanou textií a pod květináč dáme polystyren, 
který zabrání namrzání kořenů.
Během roku se o stromek staráme běžným způsobem. Zalé-
váme ho a hnojíme hnojivem na okrasné dřeviny. Nezapomí-
náme, že rostliny v kontejneru vysychají rychleji, než rostliny 
ve volné půdě. Stromek v pěstební nádobě může být 2-3 roky, 
ale záleží na tom, jak starou rostlinu jste si koupili. Kdy stro-
mek potřebuje přesadit, poznáte  tak, že kořeny vyrůstají ven  
z květináče. Pro prodloužení růstu stromku v květináči můžeme 
také stromek zaštipovat. Zpomalí se tím jeho růst, bude hustší  
a kompaktní. Zaštipujeme na přelomu května a června. Přírůst-
ky zkrátíme o třetinu až o polovinu. Stromek zaštipujeme každý 
rok nebo jednou za dva roky. 
Věříme, že s tímto návodem vám bude stromek dělat radost 
mnoho let.

RYBÁŘSTVÍ  
ŠTAMPACH 
celoroční prodej živých ryb 

kapr, pstruh, siven 
sezónní ryby (jaro, podzim): 
štika, sumec, candát, okoun, lín, amur 

Otvírací doba: 
út – ne 09:00 – 18:00 

Objednávky, informace: 602 111 486 
    kubakucera@email.cz 

Kokořínský Důl, Střemy 59 

prodej vánočních kaprů 



strana 27www.veltrusy.cz

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

 

 
 
 

www.century21.cz  

Přijímáme vhodné 
kandidáty na 

realitního makléře/ku  
i bez praxe, zaškolíme 

Vás! 

Pro více informací 
volejte 724 521 138 

nebo pište na 
finem@century21.cz 

 

Utíká vám teplo?
- místa úniků najdeme špičkovou 

termovizí fluke
- zařídíme autorizované projektové 

řešení zateplení
- poradíme jak zateplit

- Veltruským občanům dám slevu 10 % 

www.ludekmalek.cz
tel: 605 295 719

Dále dokážeme zjistit závady 
na elektroinstalaci průmyslové i bytové 

rozvodny, trafostanice, motory, 
zásuvky, rozvody, vypínače. 

Kontrola izolace nádob a potrubí.
  

Veltruské listy, 
informační zpravodaj 

MěÚ Veltrusy, ročník 14, 
číslo 5/2012 vychází v prosinci 

2012, cena výtisku 12,- Kč, 
četnost 5 čísel za rok, 

náklad 300 ks. Listy vydává MěÚ 
Veltrusy, Palackého 9, 

IČO: 00237272. 
Redakční rada: Filip Volák, 
Jan Novotný, Jana Krejčová, 

Helena Richterová.
Redakce si vyhrazuje právo případ-

ně zkrátit zaslané příspěvky 
a neotisknout takové, které se ne-
slučují s etickými požadavky nebo 
se dopouštějí urážek osob, národ-

nosti, víry nebo přesvědčení.
Schváleno Ministerstvem kultury 

pod číslem MK ČR E 10321. 
Grafické zpracování 

Eva Čermáková 
tel. 603 515 269, 

foto.cermakova@cmail.cz.
Tisk www.posterinfinity.com. 

Email redakce: listy@veltrusy.cz. 
Uzávěrka příštího čísla 15.2. 2013.
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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

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.
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Internet , Servis počítačů , Telefonování

Baner 1m II..pdf   26.1.2012   11:15:34

BONUSY
1.  poradenství a servis   
  zdarma po celou dobu  
  programu 
2.  ON-LINE aplikace
  Žij Wellness na PC 
3.3. ON-LINE katalogové  
  informační centrum 
  na PC 
4. projekt „Škola správného
  stravování“ ON-LINE
5. nabízíme obrovský přísun
  energie a vitality

NABÍZENÉ
PROGRAMY
1.  zdravá snídaně 
  = doplnění energie a živin 
2.  redukce váhy 
  =  zdravá a dlouhodobá 
    redukce váhy 
3. nabrání svalové hmoty 
  = pro sportovce
4. programy pro celulitidu 
5. sport, energie a fitness 
6. kompletní vnější výživa 

OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA 
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

Renata Fialová, wellness poradce
Jiráskova 564, 27746 Veltrusy
mobil: +420 604 549 440
e-mail: refi.wellness@centrum.cz

www.hubnete.cz/refi
www.snidejzdrave.cz/refi
www.vyzivaprosport.cz/refiwww.vyzivaprosport.cz/refi

velmi unikátní výživová sportovní řada

24-hodinový SERVIS pro všechny sportovce 

je určena pro profesionální, amatérské i víkendové 
sportovní nadšence, kterým pohyb přináší RADOST 
A POCIT ŠTĚSTÍ

novinka července 2012

FORMULA F1 SPORT – optimální výživa 
pro sportovce

HYDRATE – podpora hydratace v těle

PROLONG – podpora sportovního výkonu 

REBUILD ENDURANCE – obnovení svalové hmoty 

REBUILD STRENGTH – podpora tvorby 
a regenerace svalstvaa regenerace svalstva

Jaké produkty tato řada představuje? 

HERBALIFE 24
... nová úroveň sportovní výživy 

Renata Fialová, wellness poradce
Jiráskova 564, 27746 Veltrusy
mobil: +420 604 549 440
e-mail: refi.wellness@centrum.cz
www.vyzivaprosport.cz/refi

Pro bližší informace o této řadě kontaktujte:
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Dámské kalhoty   
skvělých střihů  

až do vel. 50 

Zimní kojenecké 
 a dětské zboží 

 -bundy  
- oteplovačky  

- overaly 

Novinky podzim/zima 

Alešova 291 
Veltrusy 
Tel: 315 781 097 

Šik mladá móda  
bundy, kabáty, 

svetry... 

Chmelova 550 
Kralupy nad Vlt. 

Tel: 315 722 303 www.modni-mix.cz 

Dámské 
šaty,kostýmy,  

halenky 

Dámská trika,  
svetry do vel. 54 

Pánské košile, 
 svetry, bundy, 

kabáty 

Krásné podzimní kabelky,  
bižuterie, šátky, šály  
a jiné doplňky 


