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Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 15, číslo 1/2013, březen, cena 15,- Kč 

 Zveme Vás… 
 V březnu 

9. 3. od 20 h.: ples SRPDŠ při MŠ (sál Na Závisti) 

9. 3. od 15 h.: odpoledne pro hračičky (sokolovna) 

10. 3. od 14.30 h.: fotbalový zápas Českého poháru 

AFK Veltrusy – Vltavan Chvatěruby 

14. 3. od 19 h.: beseda s ultramaratoncem R. Kuja-

nem (klubovna ASPV) 

16. 3. od 20 h.: ples SRPŠ ZŠ (sál Na Závisti) 

23. 3. od 10 h.: Jaro na zámku (zámek Veltrusy) 

23. 3. od 20 h.: hasičský ples (sál Na Závisti) 

23. 3. od 15 h.: zahájení jarní fotbalové sezóny – AFK 

Veltrusy (muži „A“) – Pšovka Mělník B 

 

V dubnu 

6. 4. od 16.30 h. – fotbal A tým AFK Veltrusy – Pšovka 

Mělník B 

6. 4. od 19 h.: rockový večer (sál Na Závisti) 

10. 4. od 19 h.: beseda s fotografkou vrcholového spor-

tu Markétou Navrátilovou (klubovna ASPV) 

11. 4. od 17 h.: vernisáž výstavy obrazů Karla Kušky 

(Výst. síň L. Čepeláka; výstava trvá do 30. 4.) 

20. 4.: cyklovýlet RC Havránek 

20. 4. od 17 h.: A tým AFK Veltrusy – SK Vojkovice 

21. 4. od 17 h.: B tým AFK Veltrusy – SK Vojkovice B 

27. 4. od 10 h.: Běh Veltruským parkem (ASPV) 

27. 4. od 19:30 h.: Hudební večer v klubovně ASPV 

(vystoupí písničkář Marcel Kříž a kapela Çava) 

30. 4. od 14 h.: pálení čarodějnic (hasiči, ul. M. Rybal-

ka – „kulaťák u kláštera") 
… a další na str. 6   

si vás dovoluje pozvat  

30. 4. od 14 h. ul. Maršála Rybalka („kulaťák u kláštera")  na 

Pálení čarodějnic   
soutěže pro děti, zapálení hranice ve 20:30 

23. 3. od 20 h. do sálu restaurace Na závisti na 

Hasičský ples, hraje skupina Kontakt 

V podhradí zima krouhá poslední píšťalky, na Hradě 

jiný pán. Básník a tulák Karel Toman v březnovém stříp-

ku svých Měsíců (1918) psal: „Bez chvěje se a hrušně 

čekají. / Jde jaro, jde jaro.“ – a finální trojverší vystavěl 

jako modlitbu, prosbu: „Bože můj, / obnoviteli, obrodite-

li, / na srdce v sněhu pamatuj.“  

Změť sněhu a silniční špíny osiřele leží u autobusové 

zastávky, která prý jednou bude „zděná“ a její „součástí 

budou veřejné toalety a prodejna tisku“ – rozhovor s no-

vým starostou najdete na s. 4. 

Tedy jaro. 

A zase budeme stavět do daleka, zatímco na obecním, 

kudy denně chodíváme, spadne brzy střecha (ale co – jde-

li jen o dům „kulturní“); rozprostíráme se – jako bychom 

se i trochu báli toho, co z lesa a polí prostě pustě zírá, ne-

bo by mohlo. Naštěstí ne všechny naše stavby nám takto 

dobrodružně, investičně a bůh ví jak a komu prospěšně 

trčí do pustin. Přinášíme – článkem Jaroslava Morávka 

(na s. 13) – nadějnou zprávu: projekt Schola naturalis 

snad přece jen „vstane z mrtvých“. „Rozkošný park při 

zámku veltruském býval svědkem častých a skvělých 

slavností“, kreslil v letech první světové války Adolf 

Wenig zašlou aristokratickou, galantní epochu. Slavit lze 

i dobrým dílem a je povzbudivé vědět, že ne všechna 

dobrá snaha dnes padne vniveč. K tomu třeba připočíst 

nejednu doušku o událostech minulých i budoucích – 

svědčící v celku o tom, že jsou mezi námi lidé ochotní 

nejen řečnit, ne-li brblat, nýbrž také takoví, kteří chtějí a 

umí vést, připravovat půdu, tvořit pro druhé. 

Mt 
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Poplatky za komunální odpad 

Upozorňujeme občany, že termín pro zaplacení poplat-

ků za komunální odpad a ze psů je do konce března 2013. 

Stejný termín od letoška platí také pro podání žádostí o 

případné prominutí poplatků za odpad. Pozdější žádosti 

zastupitelstvo již projednávat nebude.  

Daňové přiznání  

Pracovnice Finančního úřadu Kralupy nad Vltavou bu-

dou k dispozici všem našim občanům v úterý  

12. 3. 2013 od 15:30 do 18:00 v budově MěÚ Veltrusy. 

K dispozici budou prázdné daňové tiskopisy, možnost 

podání vyplněného tiskopisu na místě, poradenství. 

Změna pracovní doby Pošty Veltrusy 

Pošta Veltrusy oznamuje změnu pracovní doby od stře-

dy 6. 3. 2013 až do odvolání. Bude otevřeno denně od 

8:00 do 10:00 a od 13:30 do 16:00. 

 

Termíny svatebních obřadů  

- na městském úřadě 

každý první pátek v měsíci 

- na zámku Veltrusy 

květen: 24. 5., 25. 5. 

červen: 8. 6., 14. 6., 15. 6. 

srpen: 16. 8., 17. 8., 23. 8., 24. 8. 

září: 13. 9., 14. 9., 20. 9., 21. 9.  

Rezervace na telefonu 315 781 143  

M. Pražáková, matrikářka 

Termín svozu odpadu 

Svozová firma Sita, která sváží každý čtvrtek komunál-

ní odpad od občanů, pozměnila hodiny svozu. 

 Nově bude komunální odpad vyvážet  každý  

čtvrtek mezi  6.00 až 13.00. Žádáme občany, aby si  po-

pelnice včas připravili.  

Termíny zasedání zastupitelstva  

21. 01., 18. 02. (Hasičský dům), 18. 03., 22. 04. 

(Hasičský dům), 20. 05., 24. 06. (Hasičský dům). Všech-

na jsou veřejná, začátek v 18:00. 

Vážení občané – řidiči, 

v letošním roce jsou držitelé řidičského průka-

zu vydaného od 1. ledna 2001 do 30. dubna 

2004 povinni požádat o jeho výměnu. 

Jelikož je na konci tohoto roku plánováno stě-

hování Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, 

odboru dopravy z Přemyslovy ulice do budovy nového MěÚ, 

dojde koncem roku k omezení úředních hodin. 

Proto, prosíme, neváhejte a zažádejte si o výměnu řidičského 

průkazu co nejdříve. 

Děkujeme. 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou 

Poslední číslo VL loňského roku přineslo 

výsledky voleb ve Veltrusích do krajských 

zastupitelstev. Tentokrát máme příležitost při-

pomenout si první přímé volby prezidenta re-

publiky, konané v lednu 2013. 

V prvním kole při volební účasti 1032 voličů 

(68,3 %) obdržel Karel Schwarzenberg 283 

hlasů (27,52 %), druhý Miloš Zeman 240 

(23,34 %). Do druhého kola nepostoupili Jiří 

Dienstbier a Jan Fischer (každý 151 hlasů), 

Vladimír Franz (95), Taťana Fischerová (41), 

Zuzana Roithová (37), Jana Bobošíková 

(17) a Přemysl Sobotka (13). Byly odevzdá-

ny 4 neplatné hlasy. 

Do druhého kola přišlo už voličů méně, jen 

933 (61,79 %) a Karlu Schwarzenbergovi 

odevzdali 467 a Miloši Zemanovi 455 hla-

sů, neplatných bylo 11. Ve Veltrusích by se 

tedy prezidentem stal „Karel“, nejsme ale 

republika a tak máme aspoň nového pana 

starostu. 

Z materiálu ČSÚ připravil JN. 

JAK JSME VOLILI PREZIDENTA REPUBLIKY 

zprávy z radnice 
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Střípky ze zastupitelstva 
 

Ze dne 10. 12. 2012 

Zastupitelé zvolili novým starostou Richarda Kyselého, 

který získal 6 jejich hlasů. Druhý kandidát, Mgr. Filip 

Volák, pouze 4. 

 

Ze dne 17. 12. 2012 

Zastupitelé schválili schodkový návrh rozpočtu na rok 

2013, příspěvek na pobyt v DPS Kralupy nad Vltavou 

pro paní Brejníkovou, darovací smlouvu se společností 

MERO na částku 50.000,- Kč na vybavení hasičů a pří-

spěvek 3.000,- pro 2 hendikepované občany Veltrus. 

Dále odhlasovali zvýšení ceny Veltruských listů na 15,- 

Kč a zvýšení ceny inzerce o cca 20 %. Prošla i žádost pa-

na Havlína o možnost pokračovat v oddávání svatebčanů, 

naopak MUDr. Málková se mandátu oddávajícího vzdala. 

Řešilo se schvalování územního plánu a zveřejňování zá-

pisů ze schůzí zastupitelstva na internetových stránkách 

města Veltrusy. 

 

Ze dne 21. 01. 2013 

Ředitelka ZŠ Mgr. Racková a ředitel-

ka MŠ Kyselá hledaly se zastupiteli 

řešení problémů se špatným stavem 

budov obou škol. Byla schválena žá-

dost paní Hollayové o  prominutí dluž-

né částky 1.000,- Kč, dále zachování 

stávajících odměn zastupitelů i pro dal-

ší rok a  darovací smlouva od České 

Rafinérské, a.s. na 150.000,- Kč. Zastu-

pitelé zvolili novým předsedou kontrol-

ního a revizního výboru Ing. Morávka. 

Dále odhlasovali příspěvek  20.000,- 

Kč na provoz TJ Sokol Veltrusy a 

shodnou částku 2.000,- Kč pro pořada-

tele plesů (Hasičský bál, Baráčnický 

ples, ples MŠ). Pan Luksík seznámil 

se záměrem stavby obchodně–administrativního objektu 

na par. č. 362/15. 

Po delší diskuzi o územním plánu zastupitelé odhlaso-

vali započetí kroků k ukončení spolupráce s  Ing. arch. 

Stránským a zahájení procesu stavební uzávěry v lokalitě 

„ZA HUMNY“. Dále diskutovali o pískovně Strachov, 

kde dochází opakovaně k dalším navážkám. V diskuzi 

také zazněl požadavek na doplnění informací na interne-

tových stránkách města a pan Dykast poukázal na splaš-

ky, které vytékaly na pozemcích pana S. Kohouta. 

 

Ze dne 18. 02. 2013 

Byla schválena vyhláška o odpadech, finanční podpora 

30.000,- Kč na uspořádání akce „Bezva den“,  2.000,- Kč 

na ples ZŠ, 35.000,- Kč na kulturní akce ZŠ a zastupitelé 

schválili i žádost SDH o finanční půjčku 20.000,- Kč. Se-

známili se s hospodařením ZŠ a MŠ v roce 2012. Pan Ing. 

arch. Hánl s panem stavitelem Kohoutem seznámili přítom-

né se záměrem výstavby 110 rodinných domů v lokalitě U 

Luhu a U Střelnice. Zastupitelé schválili nového člena kul-

turního a sportovního výboru, pana Michala Topora. 

zprávy z radnice 

 

Na tomto místě bychom rádi a ze srdce pogratulovali 

nejzkušenějšímu členu redakce VL Mgr. Janu Novotné-

mu k jeho významnému životnímu jubileu, kterého se 

dožívá – jak jinak – na Den učitelů. Přejeme pevné 

zdraví, mnoho sil a energie do dalších let. 

Redakce VL 
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Vážený pane starosto, gratuluji ke zvolení a přeji vše 

nejlepší do nového roku. Mohl byste se ve zkratce před-

stavit čtenářům Veltruských listů? 

Je mi 45 let, absolvoval jsem SOU Mělník Pšovka, obor 

prodavač smíšeného zboží, dále pak SOU chemické Kralu-

py nad Vltavou, obor chemik-operátor. Pracoval jsem 23 let 

v blízké chemické továrně, jako operátor velína – řídícího 

pracoviště pro výrobu kaučuku. Jsem ženatý, z prvního 

manželství mám dceru (21 let), z nynějšího syna (15 let). Ve 

Veltrusích žiji od narození. Jsem hrdý na to, že jsem veltrus-

kým občanem. Mnoho jsem tu prožil a lidí, které znám, si 

vážím a ztotožňuji se se starousedlíky. 

Jak dlouho jste zastupitelem města Veltrusy? Jaké jsou 

vaše zkušenosti s komunální politikou? 

V zastupitelstvu města Veltrusy jsem od roku 1998. Za tu 

dobu jsem byl dvakrát předsedou kulturního výboru, jednou 

zdravotního výboru a do 10. 12. 2012 předsedou kontrolní-

ho a revizního výboru. Za svůj největší úspěch považuji, že 

jsem se v minulosti velkou měrou zasloužil o dotaci, která 

byla použita na vybudování autobusových zastávek u STS 

(fotbalového hřiště). 

Kandidoval jste za ČSSD, proč sympatizujete právě 

s touto stranou? 

Jsem sociálně cítící člověk, proto je mi ČSSD nejbližší 

stranou, jsem jejím členem od roku 1998. 

Překvapilo vás zvolení do funkce starosty města? 

Do jisté míry ano. V minulosti jsem jednou kandidoval i 

na místostarostu, ale nakonec jsem se jím nestal. 

Co se, podle vašeho názoru, vedení města v roce 2012 

podařilo? 

Rozšíření parkoviště a výsadba zeleně u hřbitova. Letos 

proběhla kontrola z odboru životního prostředí Kralupy nad 

Vltavou, jak jsme využili dotaci, a realizace se velmi líbila.  

Za přispění města nové šatny, sociální zařízení a klubovna 

v místní sokolovně a dále dokončení povodňového valu. 

Jaké jsou vaše plány a záměry s řízením města do roku 

2013? 

Budu se snažit o zajištění dosavadního chodu ve městě, o 

větší informovanost občanů, budu pomáhat řešit problémy a 

budu se snažit zajistit klidný a spokojený život pro naše ob-

čany. 

Na letošní jaro je naplánován velký projekt s názvem 

„Dopravní zklidnění centra města Veltrusy“. Realizace by 

měla začít 1. 4. 2013, počítá se s částkou přibližně 30 milio-

nů korun, ukončení je plánováno na konec listopadu 2013. 

V rámci tohoto projektu bude na náměstí vybudována za-

střešená zděná autobusová zastávka, jejíž součástí budou 

veřejné toalety a prodejna tisku. Budou rekonstruovány při-

lehlé chodníky a silnice. 

Jaký je váš postoj k občanským aktivitám ve městě, 

např. vzniku Občanského sdružení Veltrusy? 

Je to pro mě nová zkušenost. Překvapilo mě, že hodně no-

vých veltruských občanů se začalo zajímat o dění ve městě. 

O výstavbě skladových hal v lokalitách „Za humny“ a 

„V Rovném“ se mezi občany Veltrus hodně mluvilo, vše 

se projednávalo na zastupitelstvech a psalo se o tom i ve 

VL. Mohl byste čtenářům srozumitelně vysvětlit, jaká je 

budoucnost těchto lokalit? Bude se stavět či nebude? 

Můj osobní názor je, že se vůbec nebráním rozumným 

stavebním projektům, které mohou přinést našim občanům 

pracovní místa. Ale nejsem zastáncem odpuzujících hal, 

kterých se v blízkém okolí nachází dost a některé z nich zejí 

prázdnotou. Problém je v tom, že zatím nikdo neví, co by se 

mělo ve zmiňovaných halách nacházet, k jakým účelům by 

měly sloužit. 

Podle územního plánu se v lokalitě „V Rovném“ za nežá-

doucí považuje jakákoliv průmyslová výroba (rovněž skla-

dování a distribuce) zatěžující životní prostředí a výroba 

riziková z bezpečnostních důvodů (mj. výroba hořlavých 

látek, látek zdraví škodlivých a látek nebezpečných pro ži-

votní prostředí.). Dále je z hlediska zajištění ochrany zdraví 

obyvatelstva nežádoucí jakákoliv hlučná výroba, činnost 

způsobující zápach a zvyšující dopravní zatížení. Podobné 

podmínky platí i pro nebytovou zástavbu v lokalitě „Za 

humny“. 

Děkuji za zodpovězení všech otázek a na závěr jedna 

volnočasová. Jak nejraději relaxujete? 

Rád trávím čas s rodinou, s přáteli. Příjemným relaxem 

jsou pro mě hudba, filmy, knihy s válečnou tematikou a re-

kreační sport. Jsem velkým fanouškem fotbalu, zvláště pak 

Bohemians 1905. V současnosti mi ale času moc nezbývá, 

takže prostor pro odpočinek se mi zkracuje. 

Vážený pane starosto, děkuji Vám za odpovědi i čas, 

který jste rozhovorem strávil, a přeji Vám za sebe i celou 

redakční radu hodně sil při zvládání náročné funkce. 

HR 

Rozhovor s nově zvoleným starostou města Veltrusy, panem Richardem Kyselým 

rozhovor 
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 Výzva čtenářům: máte také nějaké zajímavé informace či názor, se kterým chcete seznámit ostat-

ní? Zašlete nám reakci či úvahu z jiného pohledu a úhlu. Někteří píší anonymy, vy můžete zaslat příspěvek do Vel-

truských listů na listy@veltrusy.cz, nebo v obálce označené „Veltruské listy“ na MěÚ, Palackého 9. 

 Platná adresa videa z povodňové výstavy je http://www.youtube.com/watch?v=QqxZb9MuiUg&feature=youtu.be 

 Na květen chystáme další zájezd do divadla (nejspíš ABC či Rokoko), sledujte www.veltrusy.cz. 

 S prvním letošním číslem došlo ve výrobě VL ke dvěma změnám. Jazykové korektury po dlouhých letech oběta-

vé spolupráce (nejdříve s panem Morávkem, později s novou redakční radou) přestala dělat paní Jana Novotná. 

Převzal je nový člen redakční rady Michal Topor. Rovněž grafická úprava přešla z rukou paní Evy Čermákové, 

která je autorkou současného vzhledu VL, k Janě Krejčové. Doufejme, že jejich práce nebude o nic horší, než ta 

dosavadní, za kterou oběma dlouholetým spolupracovnicím patří velké díky! 

krátce z redakce 

 

Velice děkujeme milým vizážistkám a kosmetickým 

poradkyním  Zdeňce Havlínové a Veronice Dufkové za 

nezištné uspořádání příjemného dopoledne pro klientky 

našeho Azylového domu v Kralupech nad Vltavou. Svým 

uměním je proměnily 27. listopadu ve velké hvězdy. 

Svou péčí  a šikovnýma rukama je doslova rozmazlovaly 

a ty tak mohly alespoň na chvíli zapomenout na své, čas-

to nemalé starosti. Maminky z našeho azylového domu se 

také dozvěděly spoustu užitečných informací, jak mají o 

sebe pečovat, a každá dostala i dáreček. 

Jana Frámová, zaměstnanec Azylového domu 

Budeme mít ve Veltrusích haly? 
Vážení spoluobčané, 

rádi bychom vás informovali, jak se vyvíjí územní řízení iniciované projektem Výstavba 11 skladových areálů v 

katastrálním území Veltrusy – Komunikace a inženýrské sítě Veltrusy. Tato kauza zaujala v posledních měsí-

cích mnoho obyvatel Veltrus, jelikož nedaleko od jejich domů plánuje investor výstavbu skladovacích hal a inženýr-

ských sítí. Naše sdružení se snaží hájit zájmy občanů Veltrus a v tomto článku vás informujeme, jak se celé řízení 

vyvíjí. Použité informace jsou získány z Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, jehož celý text naleznete 

zde: http://veltrusy.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=842. 

Dne 10. 5. 2012 byla podána žádost o umístění stavby investorem AGEKO, spol. s r. o. Stavební úřad 6. 6. 2012 

vyzval žadatele k doplnění žádosti do 20. 7. 2012 a současně usnesením přerušil řízení. Žadatel žádost postupně do-

plňoval ve dnech 16. 7. 2012, 17. 7. 2012 a 15. 8. 2012. Opatřením z 22. 8. 2012 stavební úřad oznámil zahájení 

územního řízení a nařídil ústní jednání na 18. 9. 2012. Dne 5. 10. 2012 bylo vydáno územní rozhodnutí a proti to-

muto rozhodnutí bylo podáno 9. 11. 2012 odvolání na Krajský úřad Středočeského kraje. 

Dne 7. 1. 2013 byl spis evidován na Krajském úřadě a 6. 2. 2013 úřad rozhodl, že se vydané územní rozhodnutí 

ruší a věc se vrací k novému projednání stavebnímu úřady Veltrusy. 

Krajský úřad uvádí, že již z dokumentace týkající se umístění infrastruktury pro provoz skladů je zřejmý velký 

rozsah skladových ploch, který zabírá většinu plochy lokality V Rovném. Tato lokalita má ale dle stávajícího územ-

ního plánu prioritní funkci obytnou. 

Stavební úřad měl tedy s ohledem na výše uvedené provést správní úvahu vztahující se k rozsahu záměru vzhle-

dem k zachování převažujícího charakteru plochy. Stavební úřad ve svém rozhodnutí pouze konstatoval, že v ploše 

v lokalitě V Rovném je provoz skladů možný, což Krajský úřad považuje vzhledem ke znění územního plánu za ne-

dostatečné. 

Co bude následovat? Bude pokračovat územní řízení a po novém projednání věci vydá stavební úřad rozhodnutí, 

ve kterém také rozhodne o všech námitkách uplatněných v průběhu celého řízení. 

Stavební úřad je vázán právním názorem, který vydal Krajský úřad. Naše občanské sdružení bude i nadále sledovat 

další vývoj v tomto územním řízení. 

Pokud máte zájem získat bližší informace a dozvědět se i další informace o tom, co se děje ve Veltrusech, navštiv-

te stránky našeho Občanského sdružení Veltrusy na www.osveltrusy.cz. 

       Martin Dykast, předseda sdružení 

došlo do redakce 
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kultura 

Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí ve Veltrusích  

 březen až červenec 2013 

Březen 
Čt 7. 3. od 17 h.: vernisáž fotovýstavy J. Rozinka s projekcí (Výstavní síň L. Čepeláka; výstava trvá do 4. 4.) 

So 9. 3. od 20 h.: ples SRPDŠ při MŠ (sál Na Závisti) 

So 9. 3. od 15 h.: odpoledne pro hračičky (RC Havránek, sokolovna) 

Ne 10. 3. od 14.30 h.: fotbalový zápas Českého poháru AFK Veltrusy – Vltavan Chvatěruby 

Čt 14. 3. od 19 h.: beseda s ultramaratoncem R. Kujanem (klubovna ASPV v sokolovně) 

So 16. 3. od 20 h.: ples SRPŠ ZŠ (sál Na Závisti) 

So 23. 3. od 10 h.: jaro na zámku (státní zámek Veltrusy) 

So 23. 3. od 20 h.: ples hasičů města Veltrusy (sál Na Závisti) 

So 23. 3. od 15 h.: zahájení jarní fotbalové sezóny – AFK Veltrusy (muži „A“) – Pšovka Mělník B 

 

Duben 
So 6. 4. od 16.30 h. – fotbal A tým AFK Veltrusy – Pšovka Mělník B 

So 6. 4. od 19 h.: rockový večer (sál Na Závisti; vystoupí: the Oxx, Nasty Ratz, Nobody knows, Ovčie Kiane) 

St 10. 4. od 19 h.: beseda s fotografkou vrcholového sportu Markétou Navrátilovou (klubovna ASPV) 

Čt 11. 4. od 17 h.: vernisáž výstavy obrazů Karla Kušky (Výst. síň L. Čepeláka; výstava trvá do 30. 4.) 

So 20. 4.: cyklovýlet RC Havránek 

So 20. 4. od 17 h.: fotbal A tým AFK Veltrusy – SK Vojkovice 

Ne 21. 4. od 17 h.: fotbal B tým AFK Veltrusy – SK Vojkovice B 

So 27. 4. od 10 h.: Běh Veltruským parkem (ASPV) 

So 27. 4. od 19:30 h.: Hudební večer v klubovně ASPV (vystoupí písničkář Marcel Kříž a kapela Çava) 

Út 30. 4. od 14 h.: pálení čarodějnic (hasiči, ul. M. Rybalka – „kulaťák u kláštera") 
 

Květen 
Čt 2. 5.: setkání rodičů, dětí a přátel ZŠ (školní hřiště) 

So 4. 5. od 17 h.: fotbal A tým AFK Veltrusy – Sokol Nová Ves 

Ne 5. 5. od 17 h.: fotbal B tým AFK Veltrusy – FK Kralupy 1901 B 

St 8. 5. od 9 h.: turnaj v kuličkách – 11. ročník Memoriálu Ládi Kubce (hřiště u sokolovny) 

Čt 9. 5.: vernisáž maxifotografií a obrazů prof. L. Laciny a Mgr. J. Knížáka (Výst. síň L. Čepeláka; výstava trvá do 30. 5.) 

So 11. 5. od 17 h.: fotbal A tým AFK Veltrusy – FK Neratovice/Byškovice B 

Ne 12. 5. od 9 h.: atletický víceboj (ASPV, na hřišti ZŠ) 

Ne 12. 5. od 17 h.: fotbal B tým AFK Veltrusy – Čechie Kralupy B 

So 18. 5. od 13 h.: závod Medvědí stezkou (ASPV, zámecký park) 

Druhá polovina května: beseda s fotografkou podmořské přírody Martinou Balzarovou 

So 25. 5.: cyklovýlet RC Havránek 

So 25. 5. od 17 h.: fotbal A tým AFK Veltrusy – Sokol Dolní Beřkovice 

Ne 26. 5. od 17 h.: fotbal B tým AFK Veltrusy – SK Postřižín 

 

Červen 
So 8. 6.: Žabincový prolog – cyklistický závod (RC Havránek) 

So 8. 6. od 17 h.: fotbal A tým AFK Veltrusy – PTZ Nelahozeves 

Výstava obrazů Josefa Kosejka (datum vernisáže bude upřesněno) 

St  12. 6. od 19 h. Podoba veltruského zámku a parku ve světle dochovaných historických dokladů (klubovna ASPV) 

So 15. 6. Bezva den (ZŠ, letní kino) 

So 22. 6. – Ne 23. 6.: soutěžní výstava růží (zámek) 

 

Červenec 
13. – 19. 7.: tábor „rodiče + děti“ (RC Havránek a ASPV; Kocourkův mlýn u Pacova) 

19. – 28. 7.: dětský tábor ASPV (Kocourkův mlýn u Pacova) 

 

Pro konkrétnější informace o akcích kontaktujte příslušné spolky či instituce, sledujte web města www.veltrusy.cz , 

příp. pište na adresu kultura.sport@veltrusy.cz. 
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Rockový minifestival Na Závisti – sobota 6. dubna 2013 

Po necelých třech měsících ožije opět sál restaurace Na Závisti živou – převážně 

rockovou – hudbou. Během večera vystoupí možná nejmladší punk-rocková kapela 

ČR The Oxx, dále glam-rockoví Nasty Ratz, Ovčie kiane! (hrající „rock'n'roll-

aggro-punk z Českého Ráje“) a liberečtí Nobody knows, kteří roztancovali svým 

řízným dirty rock'n'rollem veltruský sál letos v lednu. 

Marcel Kříž je folk-rockový písničkář, v jehož tvorbě lze nacházet prvky 

blues, jazzu i garážového rocku. Se svým repertoárem vystupuje více než 20 

let, jeho texty vykreslují životní příběhy, ve kterých se objevují prv-

ky surrealismu a vliv beat generation. 

  Zájemci o rozmanité besedy a 

přednášky si také v tomto roce 

ve Veltrusích přijdou na své. 

Už v lednu byl zahájen cyklus besed s cestopisně-sportovní tematikou; o hojně navští-

veném večeru s polárníkem Miroslavem Jakešem se můžete dočíst v příspěvku M. Hu-

sáka na jiném místě tohoto čísla. Dalším zajímavým hostem, který zavítá do klubovny 

ASPV Veltrusy, bude ultramaratonec René Kujan. Málokdo ví, že v Kralupech žije 

sportovec, který jako první člověk na světě oběhl ostrov Island, a to nevídaným způso-

bem – během jediného měsíce absolvoval třicet maratónů. Poutavé vyprávění nejen o 

běhání, ale i o „ostrově ohně a ledu“ proběhne ve čtvrtek 14. března 2013 od 19.00. 

Třetí díl zmíněného cyklu besed se uskuteční také ve čtvrtek – 10. dubna zavítá do 

klubovny ASPV tentokráte žena, fotografka Markéta Navrátilová. Je jedinou ženou – 

fotografkou, která má možnost v rámci Tour de France fotografovat cyklisty z motocy-

klu. Kromě dokumentace vrcholového sportu vytvořila soubory o londýnském metru 

nebo fotografické deníky z cest po světě. Ve Veltrusích bude promítat a komentovat své 

snímky především z Tour de France a z letních olympijských her v Londýně z loňského 

roku. 

Také v případě další besedy můžeme najít souvislost mezi cestováním, poznáváním světa a sportovním výkonem. 

Účast přislíbila potápěčka, fotografka podmořského světa a bioložka Martina Balzarová; přijede v květnu. Její 

projekce unikátních fotografií a přednáška budou zaměřeny na „Podmořská setkávání“ a „Největší zabijáky oceánů“. 

V červnu (stejně jako loni) se téma podvečerní besedy vrátí do naší obce – historik Jan Holeček bude ve středu 

12. 6. v přednášce „Podoba veltruského zámku a parku ve světle dochovaných historických dokladů" povídat o 

vybraných zajímavostech týkajících se veltruského zámku. 

Aktuální a podrobnější pozvánky na kulturní akce jsou zveřejňovány na městském webu www.veltrusy.cz; případné re-

zervace míst k sezení v klubovně ASPV Veltrusy (v přístavbě sokolovny) lze posílat na adresu kultura.sport@veltrusy.cz. 

FV 

Ultramaratónec René Kujan 

Marcel Kříž 

Hudební večer v klubovně 

V pátek 27. dubna 2013 (od 20 hodin) proběhne v klubovně ASPV Veltrusy nevšední hu-

dební večer – v rámci dvojkoncertu zde vystoupí písničkář Marcel Kříž a kapela Çava.  

Kapela Çava 

Çava je kralupskému regionu poměrně známou formací (ve Veltru-

sích vystoupí po dvou letech). Jde o pražskou akustickou kapelu 

s hudebním přesahem do world music, folku a jazzu. Na pódiu skupinu 

poznáte podle výrazné zpěvačky (Romana Žabková), nespoutaného 

kytaristy (Jano Žabka), ďábelského flétnisty a saxofonisty (Boris Kubí-

ček) a zapáleného perkusisty (Honza Korbut). 

Akce začíná už v 18:30 hodin, vstupné 70 Kč v předprodeji a 100 Kč na místě. 
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Přednáška pana Ing. Jakeše naplnila prostory přístavby sokolov-

ny atmosférou dobrodružných výprav za polární kruh. Spontánní 

projev velkého českého polárníka zanechal v plně obsazené klu-

bovně ASPV plno dojmů, na 

čemž se podílely taktéž unikátní 

předměty, upomínky na daleké, 

mrazivé, nebezpečné, a přesto 

krásné cesty. Eskymácké 

(inuitské) polární brýle, vyrobe-

né z kosti polární zvěře, jsou jen 

jedním z několika příkladů. Jak 

přežít na zamrzlém oceánu? Jak 

přejít ledovcem překryté Grón-

sko? Jak je možné, že dva čeští 

polárníci dokázali s amatérskou 

výbavou to, co jiní nedokážou s 

nejmodernější technikou? To a 

mnohem více se bylo možno do-

zvědět na zajímavé přednášce, která se snad někdy ve Veltrusích 

uskuteční znovu. Jak krásných je našich -10°C… 

Miloslav Husák 

 V době předvánoční, 13. 

prosince 2012, se ve Vý-

stavní síni Ladislava Če-

peláka sešlo poměrně 

značné množství diváků, 

aby se účastnili vernisáže 

obrazů výtvarníka Jana 

Charváta (*1968). Zahá-

jil ji sám autor zajímavou, 

nečekanou světelnou a 

hudební performancí. Ko-

lekce obrazů nesla název 

ZE MĚ Z NEBE, a kdo 

byl přítomen, mohl se za-

myslet nad slovy, že „ve 

své tvorbě se od počátku 

věnuje lidské duši, lid-

skosti jako takové, snaží se postihnout nejzákladnější po-

hnutky člověka, smysl bytí a osudovost jedince“.  

Vánoce ve Veltrusích byly provázeny tradičním kon-

certem na Hod boží vánoční v kostele sv. Jana Křtite-

le, při němž vystoupil známý soubor Tutti cantate. Kdo 

chtěl zklidnit své vánoční zážitky poslechem živých hlasů 

v chrámovém prostředí, měl příležitost. 

Sezónu výstavní síně v novém roce zahájila Základní 

škola Veltrusy výstavou prací žáků školy. Dokazuje, že 

některé dětské práce by mohly soutěžit, když ne 

s profesionály, tak určitě s výtvory žáků uměleckých a 

podobně zaměřených škol. Výstava zahájená vystoupe-

ním žáků a předáním cen Města Veltrusy, ředitelství ZŠ a 

sdružení výtvarníků „J“ skončila v půli března – kdo ji 

neviděl, může jen litovat.  

JN 

CO JSTE MOHLI VIDĚT ANEBO VIDĚLI, SLYŠELI …  

                                Jan Charvát                                                              

Vernisáž prací žáků ZŠ 

kultura 
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Červený mlýn 
 Klienti Domu seniorů Čer-

vený mlýn Všestudy nám mo-

hou jít příkladem. Ze svých 

skromných příjmů pravidelně 

každý měsíc přispívají a spo-

lupracují s nadačním fondem 

Pomozte dětem v podobě ob-

líbeného „Kuřete". Tím, ale 

nekončí jejich zájmová činnost v domově. Své dny také naplňují různými aktivitami v podobě ručních prací, tréno-

vání paměti, kávových dýchánků, výletů atd. Tímto článkem by klienti domova rádi poprosili o navázání spolupráce 

se zájemci o historii Veltrus a okolí a s dobrovolníky jiných profesí, kteří by jim mohli zpestřit volný čas různými 

besedami a pod. Máte-li chuť a zájem o navázání spolupráce či uspořádání nějaké besedy, ozvěte se prosím na emai-

lovou adresu odworld@seznam.cz.   

Lucie Hacmacová  

V sobotu 9. 2. 2013 přijela dechovka Radomíra 

Dvořáka z Kralup nad Vltavou na veltruské náměstí. 

Zbývalo 15 minut do desáté hodiny a nikde ani ži-

váčka. Hned mi volali, jestli to dnes platí, nebo si 

spletli týden. Ujistil jsem kapelníka, že jsou tu správ-

ně, a jakmile pro 

klid duše zkont-

roluji připrave-

nost dnešní cílové 

stanice – areálu 

AFK, dorazím za 

nimi. Řezník Mi-

chal měl pověše-

ného čuníka a 

chystal spousty 

za b i j ač k ov ých 

dobrot, sportovci 

naší ASPV při-

pravovali soutěže 

nejen pro děti, 

klubovna coby 

h o s p ů d k a 

s krbem již čekala 

na návštěvníky. 

Muzikanti mezi-

tím zahráli a po první písni se začaly z okolních ulic 

rojit různé postavičky, masopustní i pohádkové, ale 

také spousta zvědavců. Během pěti minut byla na 

náměstí stovka lidí a průvod mohl vyrazit. Najednou 

se odkudsi přihnala smečka dvaceti dalmatinů. Přes-

něji 20 lidiček velkých i malých, krásně maskova-

ných za dalmatiny a jednadvacátý byl hafan 

s přemalovanými puntíky. Vydali jsme se na pouť 

ulicemi za doprovodu kapely, lidí stále přibývalo. 

Přestože je to již 6. ročník tradice, obnovené po se-

dmdesáti letech, jsme stále začátečníci. Zatím ji vět-

šina místních za svoji nepřijala. Přesto těch pár úžas-

ných sousedských zastavení stojí za to. Nechybí nám 

pomocný dohlížející na hodiny, dráb, který vždy pře-

vezme jménem 

chasy právo 

vlády nad měs-

tem. Po krátké 

procházce dorá-

žíme na hřiště, 

kde mohou la-

bužníci začít 

hostinu černou 

polévkou na 

účet města. Nej-

nápaditější maš-

kara má šanci 

vyhrát např. 

uzené selátko, 

věnované Řez-

nictvím Kohout 

a synové. Krás-

ných nápadů 

bylo více – hou-

bová rodinka, oslík, cikánka, motýlek či skot. Tento-

krát si v zubech selátko odnesli dalmatini. Děti si 

v průběhu dne mohly na hřišti zasoutěžit. Odpoledne 

následoval dětský maškarní karneval v sokolovně. 

Počasí nám také přálo. Tak nezbývá než poděkovat 

všem veltruským spolkům za spolupráci, všem účast-

níkům za dobrou náladu, některým i za úžasné ob-

čerstvení a těšit se napřesrok. 
T. Č. 

JAK JSEM PROŽIL MASOPUST 
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23. 3. 2013  Jaro na zámku  

Lehká příprava před velikonočními svátky s možností vytvořit si nebo koupit velikonoční výzdobu. 

Aranžování, dílničky pro děti, stánky, hudební vystoupení, divadlo. Koná se na nádvoří zámku. 

22. – 23. 6. 2013  Výstava růží 

Tradiční soutěžní výstava růží, letos doprovázená expozicí včelařskou. Zámek – Rudolfův sál. 

22. – 30. 6. 2013  Výstava včelařská 

Drobné připomenutí pilné práce včel a historické ohlédnutí za neméně pilnou prací včelařů. Zapůjčeny 

exponáty z Národního zemědělského muzea na zámku Kačina. Zámek – Rudolfův sál. 

10. 8. 2013  Dožínky hraběte Chotka 

Příjemný letní happening navazující na tradici zámeckých dožínek. Vše od obilí po placku. Možnost zku-

sit si kdeco, dílničky a hádanky pro chytré, šikovné i ty ostatní (na věku nezáleží). Dožínkový průvod, 

divadlo, hudba, stánky, občerstvení, historická mlátička v chodu… Koná se v zámeckém zahradnictví. 

5. 10. 2013  Lovecká sláva dob dávno minulých 

Podzimní setkání s historickými tradicemi loveckými. Ukázky sokolnické, dámy na koních, lovečtí psi, 

hudba, mluvené slovo, stánky, občerstvení. Koná se v zámeckém zahradnictví. 

7. 12. 2013  Pohádka s Mikulášskou nabídkou 

Již tradiční vystoupení Sváťova loutkového divadla s návštěvou Mikuláše a anděla. Kdyby děti byly zlo-

bivé, přijde i čert. Zámek – Rudolfův sál. 

14. 12. 2013  Zimní koncert 

Další v řadě zimních koncertů pro náročnější publikum. Zámek – Rudolfův sál. 

Multifunkční centrum při Psychiatrické léčebně 

v Horních Beřkovicích pořádá v průběhu roku řadu kul-

turních akcí a to nejen pro klienty léčebny, ale i pro ši-

rokou veřejnost. Zaměstnanci centra se těmito aktivita-

mi mimo jiné snaží „bourat“ pomyslné bariéry mezi 

okolním světem a léčebnou. Největší popularitu mají 

týdenní festivaly Beřkovické jaro a Beřkovický podzim, 

které již nabídly vystoupení takových umělců jako např. 

Bára Basiková, Xindl X, Lenka Dusilová, Věra Marti-

nová, Ivan Hlas, Marek Ztracený, Leona Machálková, 

Schovanky, Kamelot, Martin Maxa a další.   

7. 3. 2013 – 19.30 MDŽ (Muzikantky, Dámy, Ženy) 
Písničkářky Beata Bocek, Lucie Redlová a Jitka Šuranská na jednom pódiu 

13. 3. 2013 – 19.30 MICHAL HUDČEK 
Čtvrtý z Česko hledá superstar se svojí kapelou 

18. 3. 2013 – 19.30 PARALET 
Bigbít z Loun 

20. 3. 2013 – 19.30 BEDŇÁCI 

Vítěz „Stodoly Michala Tučného 2011“ z DSP Čížkovice 

27. 3. 2013 – 19.30 ARCO 
Smyčcové kvarteto a „Nejkrásnější melodie rodiny Straussů“  

 

www.centrumberkovice.cz, multicentrum@plhberkovice.cz, 731 655 577, 416 808 259 

zrpávy ze zámku 
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Schola naturalis – revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině 

 

Vážení čtenáři a pozorovatelé projektu Schola naturalis, jsem rád, že se 

téměř po roce nečinnosti stavebních firem v areálu národní kulturní 

památky dnes můžete dočíst o pozitivních změnách. Následující od-

stavce se věnují okruhům problematik, jak je znáte z předchozích vy-

dání Veltruských listů. 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jsme posílali doplňující in-

formace k veřejné zakázce rekonstrukcí domů u brány, oranžerie, ko-

nírny a schodiště hlavní budovy. Na konci roku 2012 jsme obdrželi 

stanovisko úřadu, které konstatuje, že úřad nenašel důvod k zahájení 

správního řízení vůči podnětu, který podalo Ministerstvo kultury. Le-

den a počátek února byly ve znamení příprav pokračování realizace a 

čas do obnovení prací počítáme na dny. 

V uplynulém období bylo učiněno rozhodnutí o sloučení všech stavebních zakázek do jedné, čímž se rozšířila ve-

řejná zakázka na rekonstrukci severozápadního křídla zámku, severní stáje, holandského selského domu, dolního 

skleníku, hájenky nad grottou a vybudování mobilní stáje pro ovce o rekonstrukci cest, rozšíření ohrazení 

a o rekonstrukci přivaděče k Mlýnskému potoku. 

V souvislosti s tímto rozhodnutím jsme řešili nejenom problematiku sloučení všech rozpočtů do jednoho obsáhlé-

ho, ale i přepracování všech rozpočtů, protože od září roku 2012 platí nová vyhláška 230/2012 Sb., která klade na 

rozpočty nové požadavky, jež je nutno při vyhlášení veřejné zakázky respektovat. Pro rekonstrukci napájecího potru-

bí Mlýnského potoka přibylo navíc dopracování projektové dokumentace, které řeší návaznost na křížení protipo-

vodňového valu a napájecího potrubí s ohledem na to, jak byla úprava potrubí v loňském roce provedena. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se žádná firma v prosinci 2012 nezúčastnila soutěže o veřejnou zakázka na službu 

technického dozoru na stavební práce, které se budou v rámci projektu realizovat, byly podmínky soutěže upraveny 

a veřejná zakázka bude soutěžena znovu. 

Zatím poslední veřejnou zakázkou (již jsem ji ve Veltruských listech popisoval) byla veřejná soutěž na dodávku a 

montáž jednotných venkovních svítidel v rámci celého zámeckého areálu. Z celkového počtu cca 70 svítidel jich by-

la polovina určena pro projekt Schola naturalis, druhá polovina k osazení v rámci rekonstrukcí jiných obnov a běžné 

údržby. Tato veřejná zakázka byla Ministerstvem kultury zamítnuta a sjednocení venkovních svítidel musíme řešit v 

rámci stávajících veřejných zakázek. 

Důležitou událostí v projektu od počátku tohoto roku je posílení týmu o dalšího člena, který má roli koordinátora 

projektu, čímž došlo k faktickému rozdělení všech aktivit, které byly do konce roku 2012 na mých bedrech – a sice 

tak, že já budu řešit stavební část projektu a koordinátor projektu má na starost veškerou administrativní agendu, 

zejména ve vztahu k Ministerstvu kultury a generálnímu ředitelství Národního památkového ústavu. 

Doufám, že vydání Veltruských listů nás zastihne v době, kdy bude v areálu probíhat stavební ruch. 

    16. únor 2013             Jaroslav Morávek 

zprávy ze zámku 
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kultura 

Žádost – výzva o podporu 

 kulturních a sportovních akcí 
 

Kulturní a sportovní výbor města Veltrus by rád tímto oslovil 

potenciální sponzory a partnery, kteří by měli zájem a ochotu 

podpořit kulturní akce (koncerty různých žánrů, cestopisné be-

sedy, výstavy aj.) a sportovní akce (např. turnaje a závody pro 

mládež aj.) pořádané ve Veltrusích. V dnešní složité době je 

právě na tyto aktivity a projekty finančních prostředků čím dál 

méně a byla by škoda, kdyby to mělo v budoucnu vyústit 

v klesající počet pořádaných událostí, o které je zpravidla 

značný zájem veřejnosti. Případný dar je samozřejmě možné 

ošetřit standardně smluvní cestou (darovací smlouva či smlou-

va o reklamě) a odepsat si ho poté z daní. Stejně tak lze podpo-

řit nějaké konkrétní materiální vybavení – např. pořízení apa-

ratury k ozvučení akcí města a spolků, vybavení Výstavní síně 

Ladislava Čepeláka, dále např. tisk Veltruských listů, plakátů 

apod. Možností je opravdu celá řada a případným podporova-

telům patří velké poděkování. 

V případě zájmu, prosím, kontaktujte vedení obce nebo Kul-

turní a sportovní výbor města Veltrus. 

Filip Volák, předseda Kulturního a sportovního výboru  

kultura.sport@veltrusy.cz. 
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Čtenáři 

V minulém roce bylo v knihovně 

zaregistrováno celkem 122 čtenářů, 

z toho 36 čtenářů mladších 15 let. 

Návštěvnost 

Registrovaní čtenáři uskutečnili 

celkem 876 návštěv knihovny, z 

toho čtenáři do 15 let 221 návštěv. 

Průměrná návštěvnost činila 18 čte-

nářů za 1 výpůjční den. 

Výpůjčky 

Celkem bylo zapůjčeno 2 790 

svazků. 

Z toho beletrie a naučné literatury 

dospělým čtenářům 2 191 svazků, 

mládeži 599 svazků. 

Za jeden výpůjční den bylo zapůj-

čeno průměrně 45 svazků literatury 

pro dospělé, 12 svazků literatury 

pro mládež. 

Přírůstky knižního fondu – nákupy, dary 

Za částku 20 000 Kč od MÚ Veltrusy bylo zakoupeno 

150 svazků, z darů čtenářů bylo na knižním veletrhu Svět 

knihy v Praze zakoupeno 26 svazků, darem bylo získáno 

16 svazků. Všem dárcům děkujeme! Celkem se knižní 

fond rozrostl o 127 svazků beletrie pro dospělé, 27 svaz-

ků naučné literatury pro dospělé, 32 svazků beletrie pro 

mládež, 6 svazků naučné literatury pro mládež. 

Ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně bylo 

v průběhu roku zapůjčeno celkem 364 svazků. Novinky 

v knižním fondu jsou čtvrtletně zveřejňovány na interne-

tových stránkách knihovny. 

Internet, elektronický katalog 

V knihovně je možnost připojení k internetu, 

v elektronickém katalogu je do současné doby uloženo 9 

000 záznamů, což zahrnuje veškeré knihy umístěné ve 

volném výběru a přibližně ⅔ knih umístěných ve skladu. 

Knihovna p rovozuje  in t e rnetové s t r ánk y 

www.knihovnaveltrusy.wz.cz. 

Akce knihovny 

V rámci celostátní akce „Březen – měsíc čtenářů“ pro-

běhly ve dnech 24., 25. a 28. 3. 2012 v knihovně Dny 

otevřených dveří. Vystaveny byly dokumenty týkající se 

historie veltruské Čtenářské 

besedy, Městské knihovny 

z přelomu 30. a 40. let minu-

lého století, zajímavosti 

z knižního fondu, regionální 

literatura, knihy oceněné na 

literárních soutěžích a knihy 

dedikované autory naší 

knihovně. Výstavu navštívili 

vedle veltruských občanů i 

žáci všech tříd 1. stupně Zá-

kladní školy Veltrusy. 

 

Městská knihovna je ote-

vřena každý pátek od 14 do 

17 hodin. 

                                                                                                    

Jitka Lísková 

Rok 2012 v Městské knihovně ve Veltrusích 

výstava 

dětské oddělení 

kultura 
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POLOVINA ŠKOLNÍHO ROKU JE ZA NÁMI 

 

Školní rok se překlopil do dru-

hé poloviny. Hodně práce jsme 

již zvládli, ale řada věcí nás ješ-

tě čeká. 

Od začátku roku jsme absolvo-

vali řadu různých soutěží, větši-

nou sportovních (např. basket-

bal, florbal). V současné době 

jsou v plném proudu soutěže 

vědomostní. V této oblasti jsme 

již získali krásná umístění, a to 

nás řada soutěží teprve čeká. 

V každé soutěži vždy nejprve 

proběhnou školní kola, která 

letos zaznamenala hojnou účast 

– jak v dějepise, tak v češtině, 

a n g l i č t i n ě ,  n ě m č i n ě 

i přírodopise. Připravují se ještě 

olympiády v zeměpise, chemii a 

matematice. Přestože žáci zá-

kladních škol většinou soutěží 

v jedné kategorii se studenty 

osmiletých gymnázií, rozhodně se naše děti mezi soutěžícími neztratily a odnesly si řadu výborných výsledků i 

v rámci okresu – většina umístění našich žáků byla v první desítce. Největšího úspěchu dosáhla naše několikanásob-

ná reprezentantka Nikol Hrubíšová z 9. třídy, která vybojovala v anglické olympiádě první místo v okresním kole a 

bude okres Mělník reprezentovat v krajském kole této soutěže. V „ohni“ na takové krásné postupy máme ještě něko-

lik dalších favoritů v jiných soutěžích, ale ty proběhnou až po uzávěrce tohoto čísla Veltruských listů. Velice si 

úspěchu našich žáků v soutěžích ceníme, protože to je současně vždy i ocenění dobré a kvalitní práce učitelů. Tyto 

úspěchy podporují nejen 

dobré jméno školy, ale dělají 

čest i samotnému městu Vel-

trusy. 

  A co nás ještě v druhé po-

lovině roku čeká? V sobotu 

16. března 2013 se bude 

v restauraci Na Závisti konat 

pod záštitou SRPŠ 13. škol-

ní ples. Vstupenky je si lze 

rezervovat na školním tele-

fonním čísle 315 781 188. 

Vzhledem k velkému úspě-

chu Podzimního setkání 

s rodiči jsme se rozhodli 

uskutečnit i setkání Jarní. To 

proběhne ve čtvrtek 2. května 

2013 v odpoledních hodi-

nách. Bližší informace najde-

te s dostatečným předstihem 

na webových stránkách školy 

http://www.skola.veltrusy.cz. 

naše školy 
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Ve středu 9. 1. 2013 proběhl v Mateřské škole Veltrusy další ze dnů v rámci projektu BAREVNÉ DNY – 

Bílý den. 

Všechny děti přišly v bílém oblečení, někdo si přinesl i bílý doplněk, hračku či plyšáka. Paní učitelky připravi-

ly pestrou a zajímavou nabídku aktivit a tvořivých činností. Děti vystřihovaly vločky, zdobily sněhuláky vatou, 

zapouštěla se bílá barva, využívalo se bílého polystyrenu, dělaly se otisky, vykrajovalo z bílé modelíny, skládali 

jsme obrázky z plastových víček. Velmi se líbilo kreslení prstem do mouky, navlékání dlouhého zimního řetězu 

a zasněžování stromků. Naučili jsme se nové pohybové hry jako KOULOVANÁ, BÍLÍ A MODŘÍ, MRÁZ, 

SNĚHULÁČEK, mnoho nových básniček a písniček k tomuto zimnímu tématu. V komunitním kruhu proběhly 

společné diskuse o tom, co vše může být bílé, četly se příběhy a pohádky o této barvě. 

Na závěr jsme BÍLÝ DEN zhodnotili a všechny děti si odnesly domů diplom a malou odměnu. 

Na podzim již proběhl v naší mateřské škole ČERVENÝ DEN, do konce školního roku nás čekají                                         

ještě DEN ZELENÝ a ŽLUTÝ. 

Leona Kyselá, ředitelka MŠ 

Další velkou připravovanou akcí je již tradiční Bezva den – charitativní školní akce. Komu bude letos Bezva den 

věnován, rozhodují v současné době děti v jednotlivých třídách. Termín konání je již stanoven na sobotu 15. června 

2013. 

Na všechny výše zmíněné školní akce zveme všechny rodiče, ale i veltruské občany. Budeme rádi, když nás přijde-

te podpořit. 

Kromě těchto celoškolních akcí připravujeme také několik výjezdů na školy v přírodě, z nichž některé budou eko-

logicky zaměřené a dotované díky grantu, který jsme získali od Státního fondu životního prostředí ČR. Dalším vel-

kým výjezdem bude jazykový pobyt v Londýně pro žáky 7. – 9. ročníku, který proběhne na začátku května. Probíhá 

i celá řada dalších menších akcí – ať už celoškolních, nebo v rámci jednotlivých tříd a družiny. Opakovaně např. 

proběhlo bruslení na kralupském zimním stadionu, realizována byla výuka v netradičním prostředí – v Městském 

muzeu v Kralupech, uskutečnil se velký družinový karneval. Za spolupráce s hasiči z Vojkovic jsme absolvovali ná-

cvik chování během mimořádných událostí. Za pomoc při organizování této akce jim patří velké poděkování. Hlavně 

nejmenší děti se už těší na druhou etapu tohoto projektu, která bude založena na praktických ukázkách hasičské tech-

niky a proběhne v červnu. 

Škola tedy není jen učení a hodně práce, ale také úspěchy, zábava a příjemně prožité společné chvíle nejen pro děti 

a nás učitele, ale také pro rodiče i veltruskou veřejnost. 

Za ZŠ Veltrusy Mgr. Světlana Racková, ředitelka školy 

naše školy 
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DĚTSKÉ MAŠKAR-

NÍ V NĚKOLIKA ZÁ-

BĚRECH 
Program letošního dětského 

karnevalu jsme sešili pestrou 

pohádkovou nití. S mapou 

Říše pohádek v rukou se děti 

vydaly plnit úkoly. Kromě 

oblíbeného házení balonků 

do šaškova břicha se mohly 

zastavit u stolku, na němž se spojovaly ztracené pohádko-

vé dvojice, proběhnout s Karkulkou lesem až k babičce 

nebo s Popelkou přebírat hrách. Tančilo se a pokusili 

jsme se zahrát spolu s dobrovolníky i krátkou pohádku. 

Děti, byly jste skvělé a nebojácné a všechny jste si perní-

kového Jeníčka s Mařenkou opravdu zasloužily! 

V příjemné klubov-

ně ASPV při čaji le-

tos vznikají nádherné 

věci. Dvakrát se 

účastnice sešly nad 

výrobou scrapbooko-

vých alb. Dvakrát, 

protože alba vyrábě-

ná pod vedením Šár-

ky Pátkové všechny 

nadchla. Kdo něco umíte anebo rádi tvoříte, přidejte se 

k nám každou druhou středu v měsíci od 19.00. 

 

Do puntíku jako 

v předchozích pěti 

sezonách budeme 

startovat vždy 

v sobotu o desáté 

od brány veltrus-

kého parku, obtíž-

nost se bude mírně 

zvyšovat od jara 

k podzimu, ovšem 

nikdy nepřekročí mez únosnou pro rodiny s dětmi. Tem-

po nebo trasu přizpůsobíme, nebojte se přidat! Hlaste se 

raději předem na cyklovylet@dolnipovltavi.cz. 

 

Termíny cyklovýletů: 20. 4., 25. 5., 24. 8., 21. 9. 

Seznam je poněkud děravý, neboť mezi výlety budeme 

sbírat síly ještě na další cykloakce: 

8. 6. Žabincový prolog – cyklistický závod pro dospě-

lé i děti, start před Obecním úřadem Všestudy 

12. – 18. 8. Na kolech do Lužice – cyklojízda pro ro-

diny s dětmi po drážďanské cyklostezce, kterou zakončí-

me až za hranicemi v Německu. Ubytování v chatkách a 

penzionech, alespoň obden možnost vlastního vaření. 

Cena se bude odvíjet od počtu účastníků, svůj zájem pro-

to dejte vědět do konce března! 

 

Máte doma auto, závoďáka nebo teréňáka, 

vrtulník (a kdovíco ještě) na ovládání? Neustále vás ostatní vyhánějí, 

abyste jim všude nevrčeli, nepřekáželi, nebourali do věcí? Chcete se 

trochu projet, zkusit jízdu zručnosti, zazávodit? Přijďte do sokolovny 

v sobotu 9. března mezi 15.00 a 17.00 na sraz všech podobných hrači-

ček. Vstupné 40 Kč/rodina. 

naše spolky 

http://havranek.dolnipovltavi.cz/wp-content/uploads/2013/02/ovladani.jpeg
http://havranek.dolnipovltavi.cz/wp-content/uploads/2013/02/ovladani.jpeg
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 28. ledna 2012 pro- běhlo slavnostní 

otevření nové klubovny ASPV Veltrusy, kterou se poda-

řilo vybudovat díky investičním prostředkům z grantu 

MŠMT a s podporou města. Pojďme se společně podí-

vat, jak se měl tento nový prostor během toho celého 

jednoho roku fungování k světu. 

ASPV se podařilo klubovnu nejen útulně zabydlet, ale 

také začátkem druhé poloviny loňského roku vylepšit 

promítací technikou, nábytkem v předsíni a venkovním 

nábytkem na terasu, a to díky získanému grantu „na do-

vybavení rekonstruovaného zázemí tělocvičen a venkov-

ních hřišť ve Veltrusích“, který ASPV Veltrusy podalo v 

rámci Programu rozvoje venkova ČR. 

ASPV klubovnu využívá k pravidelným měsíčním 

schůzím svého výboru, proběhla zde valná hromada, ně-

kolik pracovních schůzek s představiteli místního Sokola 

i pracovních schůzek cvičitelů ASPV a vedoucích tábo-

ra. První červnový víkend posloužilo zázemí klubovny 

pro organizaci předtáborového víkendu, během něhož se 

nově vybudované prostory staly hernou, jídelnou i nocle-

hárnou. Kromě toho se klubovna, zatím nepravidelně, 

stává místem setkávání cvičících po jejich výkonu v tě-

locvičně. 

Klubovnu k pravidelným akcím využívala nejen samot-

ná ASPV, ale také město Veltrusy. Kulturní výbor si no-

vý prostor oblíbil pro pořádání přednášek a besed, a tak 

jste se zde mohli setkat s celou řadou velmi zajímavých 

lidí (tibetoložkou Zuzanou Ondomišiovou, písničkáři 

Janem Řepkou, Kamilou Tatarovou, Filipem Pýchou, 

cestovateli a dokumentaristy Petrem Horkým a Mirkem 

Náplavou, historikem Otakarem Špecingerem, fotogra-

fem divoké přírody Petrem Slavíkem nebo polárníkem 

Miroslavem Jakešem). Zastupitelé města klubovnu vyu-

žili také k několika pracovním schůzkám. 

V neposlední řadě nás potěšila chvála maminek, které 

navštěvují rodinné centrum Havránek; prostory klubov-

ny využívá od podzimu také toto rodinné centrum, které-

mu se po ukončení působení v kulturním domě bohužel 

nepodařilo najít jiný vhodný prostor pro svou další čin-

nost, může nicméně takto alespoň v omezené míře po-

kračovat ve své činnosti. 

Nejenom pro nás, ale doufáme, že i pro čtenáře z uve-

deného výčtu vyplývá, že nové prostory jsou opravdu 

multifunkční, jsou využívány širokou veřejností všech 

věkových kategorií a že starost i investice jsou postupně 

zúročovány. 

Pyžamkovo-bačkorové odpoledne pro děti 

V sobotu 19. 1. 2013 se ve veltruské sokolovně sešli 

děti a jejich rodiče oblečeni v „nádherných slušivých 

nočních pyžamkách“. Děti zvolily nápadité noční košil-

ky, pyžamka a rodiče nezůstali vůbec pozadu. Skvělé. 

Sešlo se zde 24 dětí, navzdory probíhající chřipkové epi-

demii. 

V malé tělocvičně jsme si postavili prolézací dráhu pro 

nejmenší, speciální schody pro starší děti, stůl na skoky 

pro všechny a nakonec i úžasnou horolezeckou síť pro 

náročné. Některé děti hrály kuželky, jiné malovaly na 

zeď svoje nádherné, možná i první malířské obrázky. 

Velká tělocvična byla vyzdobena balónky a pestrými 

řetězy. Program jsme si zpříjemnili skvělou hudbou, 

soutěžemi, společnými hrami a nechyběla také pořádná 

polštářová bitva. Děti si užily bublinkové foukání a zpí-

vání ve skupinkách. Ukončení pyžamkovo-bačkorového 

odpoledne bylo nakonec pojato ve „strašidelném duchu“ 

– ve zhasnuté tělocvičně blikala jen malá červená světýl-

ka, u kterých na děti čekaly drobné dárečky. Spolu s 

ostatními organizátory z ASPV Veltrusy věřím, že se 

akce všem líbila, těšíme se na již 4. ročník v roce 2014. 

/Renata Fialová/ 

 

naše spolky 
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Novoroční badmintonový turnaj 

V sobotu 19. 1. 2013 se již po patnácté uskutečnil tra-

diční novoroční badmintonový turnaj pořádaný ASPV 

Veltrusy. Turnaj byl odehrán v kralupské badmintonové 

hale systémem každý s každým. Vítězem 15. ročníku se 

stal Jiří Šimeček, druhé místo obsadil Vašek Pospíšil a 

třetí skončil Petr Kdýr. Gratulujeme! 

Hlasujte ve fotosoutěži ASPV Veltrusy! 

Jak na to? Máte dvě možnosti: 

A) prohlédnete si soutěžní fotky na aspv.veltrusy.cz a 

pak odešlete e -mail  na adresu sou-

tez.aspv@veltrusy.cz. Do e-mailu vypište názvy 

všech fotek, kterým dáváte svůj hlas. 

B) hlasujte přímo na facebookové stránce “Fotosoutěž 

ASPV Veltrusy“. 

Hlasovat bude možné až do 23. 3. 2013 23:59. Zvítězí 

fotka, která bude mít po sečtení hlasů z facebookového a 

e-mailového hlasování nejvyšší počet hlasů. 

Vyhlášení vítěze proběhne 24. 3. 2013 od 16,00 v klu-

bovně ASPV Veltrusy. 

Běh veltruským parkem 

15. ročník běžeckého závodu BĚH VELTRUSKÝM 

PARKEM proběhne již tradičně poslední dubno-

vou sobotu 27. 4. 2013. Startuje se v prostorách letního 

kina Veltrusy, první, nejmladší závodníci vybíhají na 

svou trať v 10.00. Závod je určen všem milovníkům bě-

hu od nejmenších, kteří startují v kategorii „rodiče a dě-

ti“ na trati dlouhé 50 m, až po vytrvalkyně/vytrvalce na 

tratích 5 500 m, resp. 10 000 m. Stejně jako v minulém 

roce bude vyhodnocena i soutěž rodin a soutěž tříd míst-

ní ZŠ. Závod je součástí „KOBRAS BĚŽECKÉHO PO-

HÁRU“. Délky tratí pro jednotlivé věkové kategorie na-

leznete na www.aspv.veltrusy.cz, kde lze rovněž využít 

on-line přihlašování za nižší startovné. 

Atletický víceboj 

ASPV Veltrusy zve všechny 

své členy žákovských a doroste-

neckých kategorií na závody v 

ATLETICKÉM VÍCEBOJI, 

který se opět letos uskuteční 

v neděli 12. května 2013 na 

školním hřišti místní ZŠ. Soutě-

žit se bude ve sprintu, skoku 

dalekém, hodu a běhu. Rozpis 

kategorií se začátkem jara obje-

ví na www.aspv.veltrusy.cz. 

Florbalisté míří do play-off 

Florbalový tým ASPV Veltrusy má slibně nakročeno 

do play-off kralupské Regionální florbalové ligy (RFL). 

Účast v play-off mají v tuto chvíli jistou 4 týmy: Pink 

Guys, Sokol Kančí Hřbet, Lujs Vytón a FBC Rapid 

Hands. O zbylá dvě místa v play-off nyní – 2 kola před 

koncem základní části – bojují 3 týmy: ASPV Veltrusy, 

Kralupy 90210 a All Stars Kralupy. 

Veltrusy potřebují k jistotě play-off vyhrát jeden ze 

dvou zbývajících zápasů. 

 

ASPV Veltrusy 

zve všechny své členy a ostatní zájemce 

v kategoriích od rodičů s dětmi až po seniory 

na soutěž v přírodě 
 

kdy: sobota 18. 5. 2013 

kde: veltruský park; pavilon „přátel lesů a za-

hrad“ za letním kinem 

prezence: 13.00 – 13.30 

 

Příklady stanovišť: 

hod na cíl, zdolávání překážek, vázání uzlů, topo-

grafické značky, dopravní značky, orientace dle 

mapy, součinnost dvojic, určování flory a fauny, 

určování pamětihodností, určování vzájemných 

vztahů řek, měst, hor apod., zdravověda… 

naše spolky 
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ASPV Veltrusy ve finále Poháru RFL 
Souběžně s ligovými zápasy RFL se hraje i vyřazovací 

soutěž – Pohár RFL. V semifinále poháru se ASPV Vel-

trusy v sérii na dvě utkání utkala s kralupskými All Stars. 

Výsledek 3:3 z prvního zápasu dával před odvetou šanci 

na postup oběma týmům. V odvetě si však Veltrusy brzy 

zajistily dostatečný gólový náskok, který sice v závěru 

utkání částečně promarnily, ale po konečném výsledku 

10:7 se radují z postupu do finále! 

Finálový zápas Poháru RFL se bude hrát v úterý 12. 3. 

v tělocvičně ZŠ Klapálka proti týmu Pink Guys. 

Tábor rodiče a děti 
Na letošní léto připravujeme společně s rodinným cen-

trem Havránek novinku: tábor pro rodiče s dětmi na 

tábořišti Kocourkův mlýn v termínu od 13. do 19. čer-

vence 2013. 

Spaní ve stanech s podsadou a program pod širým ne-

bem. Tábor se skutečným „táborovým“ programem pro 

nejmenší táborníky, hrami, soutěžemi, bojovkami, vý-

tvarnými a rukodělnými dílničkami, divadélkem, táborá-

ky, apod. Akce je určena pro rodiče (nebo i prarodiče) s 

dětmi do sedmi let. Podrobnější informace budou k dis-

pozici nejpozději v polovině března na aspv.veltrusy.cz. 

Více informací o chystaných i proběhlých akcích ASPV 

Veltrusy, stejně tak přihlášky a propozice jednotlivých 

soutěží a závodů najdete na webu aspv.veltrusy.cz. 

    Martina Voláková 

Vážení čtenáři.  

Reaguji na článek p. Bronislava Havlína ve Veltruských listech  z prosince 2012, týkající se skládky na 

„Strachově“. Více než 5 let  upozorňuji nejen já stavební úřad na nezákonné povolení této skládky. Úřednice st. úřa-

du však pouze vydává nic neříkající rozhodnutí a vyjádření. Zájmy soukromé firmy upřednostňuje nad zájmy obča-

nů. Disponuji těmito rozhodnutími a vyjádřeními. Jsem zmocněn a připraven je použít. Obrátil jsem se ohledně 

skládky odpadu na státní úřady i ekologické organizace. Pan Havlín to nazývá žalováním. Příslušný odbor ŽP, vo-

doprávní odbor, krajský úřad, inspekce ministerstva ŽP, min. pro místní rozvoj, ombudsman, republiková rada za-

hrádkářů, hejtman a ekolog. organizace, tito všichni mi dávají za pravdu. Některé organizace označily jednání stav. 

úřadu za nezákonné, povolil-li navezení odpadu nad stanovený limit, tj. úroveň okolního terénu. Skládka byla ozna-

čena za černou stavbu nutnou odstranit (r. 2008). Vše mohu doložit, mé žádosti a stížnosti mají čísla jednací, razít-

ka, podpisy. Pane Havlíne, za své jméno se nestydím a všude uvádím i kontaktní adresu. Nepíšu anonymy. 

To, že se na úřadě konají kontroly, je jen dobře, jinak by mohly být Veltrusy jedno velké smetiště obehnané sklady. 

Mimochodem smetiště „Strachov“ má být 222,6 m.n.m. Porovnejte si kralupský Hostibejk a je jasné, co jste zde po-

volili za „nádhernou“ horu odpadu. A nezůstane jen u jedné. Možná by byl i dobrý nápad nechat vykácet kus parku 

a za vašimi domy si nechat navést horu odpadu nebo si nechat postavit sklady. Na mé dotazy týkající se rozhodnutí a 

obvinění z porušení zákona stavebním úřadem mi na zářijovém zasedání nikdo neodpověděl. Hájím zájmy občanů 

(majitelů pozemků), kteří mají své majetky pod touto haldou odpadu na „Strachově“. Po mých jistě pichlavých dota-

zech následovala akce ze strany MěÚ a byla provedena kontrola všech pozemků a staveb v zahrádkářské osadě 

„Pískovna“. Při neúčasti majitelů bylo pohrozeno pokutou 50.000 Kč. Proč tato kontrola proběhla po mé řeči na 

zasedání? Šikana, zastrašování, demonstrace moci? Proč tato kontrola neproběhla u všech majitelů pozemků a sta-

veb v k. ú. Veltrusy? Zákony platí pro všechny, nebo ne? 

Kolik dostává peněz město Veltrusy, že trpí na svém k. ú. skládku odpadu? Úholičky i Uhy, kde je také budováno 

smetiště, z tohoto mají výhody. Jsem, a nejen já, rád, že bylo založeno občanské sdružení Veltrusy, je to jedna 

z možností, jak se bránit úředníkům, kteří jsou placeni z našich daní, ale hájí pouze své zájmy. I nadále se budeme 

bránit nezákonnému jednání úředníků. 

Za majitele pozemků v zahr. osadě „Pískovna“ předseda ZO ČSZ Veltrusy Jaroš. 

došlo do redakce 

naše spolky 
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nové cvičení  sokolovně 

s Hankou  

Černochovou 

 

čtvrtek  

18.00 – 19.00 

cena 60,- Kč/hodina 

s sebou: podložku, ručník nebo pletenec 

Pilates je cvičení, které rozvíjí koordinaci, sílu, 

rovnováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádo-

vé, břišní a hýžďové svalstvo jako základ správného 

držení těla. Pilates nevyčerpává, spíše dodává energii. 

Pilates je pro každého – vzhledem k přizpůsobivosti 

této metody je určena mladým i starým, fyzicky ak-

tivním a méně aktivním jedincům. 

 HOKEJOVÝ KLUB HC HAVRANI VELTRUSY 
 

      Již třetí rok působí HC Havrani Veltrusy 

v Amatérské hokejové lize Kralupy nad Vltavou. Po po-

čátečních nováčkovských nezdarech je letošní sezóna 

úspěšná a v podzimní části obsadili hokejisté s přehledem 

první místo ve skupině B.  

Pro jarní část se skupina B rozšíří o dva poslední týmy 

skupiny A a konečné pořadí rozhodne o nasazení muž-

stev v příští sezóně. Více informací je možné průběžně 

získat na webu www.sinners.cz. 

 Hokejisté nezaháleli ani přes vánoční svátky a zúčastnili 

se 26.12. spolu s dalšími pěti týmy amatérského Vánoční-

ho hokejového turnaje na Mělníku. Po druhém místě ve 

skupině (jedna výhra, jedna porážka) podlehli ve vyrov-

naném zápase o třetí místo jen těsně 4:3 týmu Konstrukt 

Mělník a skončili čtvrtí. 

    Z turnaje pochází i přiložená fotografie:   

  zápasy V R P body skóre 

HC Havrani Veltrusy 9 7 2 0 16 65:22 

HC Kohouti Zdiby 9 4 1 4 9 30:37 

Tornádo Praha 9 2 2 5 6 26:45 

HC Kapacity 9 2 1 6 5 34:51 

 

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 

5,40  5,55  6,10  6,15  6,20  6,30   6,40  

6,45  7,10  7,40  8,20  8,30  9,20  9,32  

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 

Kurzívou (šikmo)= spoje s jiným tarifem 

než PID (platí i cestující 70+) 
*hvězdička = spoj míjí obec Od. Voda 
K= přestup Kralupy-Lobeček, D= přes 

Dřínov 

POMOCNÍČEK  PŘÍJEMNÉHO  CESTOVÁNÍ 
Podtržený spoj = z nádraží Holešovice 

(linka Roudnice, Litoměřice) 
Březen 2013 

Fotbalisté AFK Veltrusy se po důkladné 

zimní přípravě chystají vstoupit do druhé, jarní části se-

zóny 2012–2013. Starší přípravka pod vedením Michala 

Štibingera a Milana Kroupy a mladší žáci vedení Kami-

lem Klicmanem absolvovali kromě pravidelných tréninků 

také několik halových turnajů. Našim nejmladším, kteří 

pilně trénovali v tělocvičně ZŠ, se příkladně věnují Lukáš 

Smetana s Františkem Hofmanem ve spolupráci s Ivanem 

Krečunem. Mužský A tým, úzce spolupracující s bývalý-

mi dorostenci, kteří nyní nastupují v našem B týmu, se i 

formou přátelských zápasů připravuje na obhajobu loň-

ského prvního místa v Českém poháru, v jehož prvním 

zápase, který se bude konat na domácí půdě 10. 3. 2013, 

nastoupí proti Vltavanu Chvatěruby. O dalších zápasech, 

na které srdečně zveme nejen fanoušky fotbalu, vás bude-

me informovat na nástěnce u sokolovny. 

Letos na jaře se klub chystá koupit alespoň 2 bezpeč-

nostní branky, aby se zabránilo dalším zraněním. Obrací-

me se s prosbou na širokou veřejnost o sponzorské dary; 

darovací smlouva nutná k odečtu z daní je samozřejmostí. 

Předem za jakoukoliv částku děkujeme. 

Panu Stanislavovi Mokrému st., fanouškovi našemu z 

nejvěrnějších a čestnému členu AFK Veltrusy, přejeme 

brzké uzdravení. 

Fotbalisté a členové AFK Veltrusy 

 j.k.  

sport 
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1. 3. – 7. 4.  Veselé Velikonoce – výstava velikonočních pohlednic a forem na beránky  

4. 3. – 21. 3.  Jak to bylo u Kudrnů – velikonoční projekt pro základní školy v malém sále  

5. 3. – 31. 3.  výstava fotografií Když kvete jaro v kavárně muzea 

23. 3.  Velikonoční jarmark – tradiční řemeslný jarmark v prostorách muzea od 9:00 

do 17:00 

19. 4. – 12. 5. Albánie – divoká příroda zapadlé země – výstava Zoogeos  

17. 3.  Vynášení Morany ve spolupráci s RC Kašpárek Mělník 

duben  Kurz historických tanců  

16. 4.  Absolventský koncert ZUŠ Mělník od 17:00 v malém sále 

1. 5. – 30. 9.  Otevřeno skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka 

4. 5. – 5. 5.  Vítání ptačího zpěvu 

7. 5. – 2. 6.  výstava výsledků projektu k tématice Přemyslovců, ZŠ Jungmannovy sady, Mělník v atriu 

22. 5.   Pavel Hruška – Listnaté stromy I. – přednáška Mykologického kroužku Mělník v kavárně od 17:00 

24. 5.  Muzejní noc – oslava 125. výročí muzea 

24. 5. – 26. 5. Výstava k 125. výročí muzea v malém sále 

24. 5. - 30. 6. Jen si hlavu lámej… – výstava interaktivních výukových objektů zapůjčených z IQparku v Liberci 

4. 6. – 7. 7. Co už umím? (6) výstava prací žáků Výtvarného kroužku Klementiny Průchové ze ZŠ Mělník, J. 

Seiferta v kavárně a atriu 

2. 3. – 31. 3.  Z historie malé železnice aneb železniční hračky 

- nově upravená dlouhodobá výstava mechanických hraček věnovaná historickým modelům a 

soupravám plechových vláčků o rozchodu 0 a 00 (H0) z let 1890–1960. Součástí prohlídky 

expozice je předvádění jízdy historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště.  

Nejmenší návštěvníci mají možnost vyzkoušet si svou zručnost v malé dílně, kde si mohou sestavit 

modely  ze stavebnice Merkur podle vlastních představ.  

Srdečně zveme také do stálých expozic! 
Otevírací doba: úterý – neděle 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00  tel.: 315 630 936 – pokladna; 315 630 922 – 

sekretariát, fax: 315 622 158, muzeum@muzeum-melnik.cz, www.muzeum-melnik.cz 

Regionální muzeum Mělník 
PLÁN VÝSTAV A AKCÍ  březen – červen 2013 

Na nebezpečné tendence, které se poslední dobou objevují v české společnosti, upozorní nadcházející 15. ročník Meziná-
rodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Provokativní otázkou Bojíte se snášet? Chce festival 
otevřít debatu o sílící netoleranci, rasismu a diskriminaci. Více informací k festivalu naleznete na www.jedensvet.cz 
 
20. 3. 19:30 Miláček Anna (h.: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov, Vanda Hybnerová) 
350,- Kč / 300,- Kč  
21. 3. 17:00 Divadélko Mrak – Velikonoční pohádka 60,- Kč  
9. 4. 19:30 Poslední ze žhavých milenců (h.: Simona Stašová, Petr Nárožný) 350,- Kč / 300,- Kč  
13. 4. 15:00 Divadlo Pohadlo – Pochodem ŤAP aneb Zvířecí pohádka o cestě domů 60,- Kč 
18. 4. 19:30 Rangers Band + Taxmeni 200,- Kč 
27. 4. 15:00 Divadlo Matýsek Nový Bor – Čarodějná pohádka 60,- Kč 
18. 5. 19:30 Horkýže Slíže 230,- Kč v předprodeji / 270,- Kč na místě  
21. 5. 19:30 Hvězda (h.: Eva Holubová) 300,- Kč / 250,- Kč  
23. 5. 16:30 Dlouhý, Široký a Bystrozraký – pohádka pro děti 60,- Kč 
24. – 25. 5. Divadelní festival Za Vodou – ve spolupráci s DS Scéna Kralupy  

kultura 
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Mělník 24. ledna 2013 – Nemocnice Mělník má nové oddě-

lení lůžkové rehabilitace, kde se nyní lečí prvních dvanáct lidí. 

Sloužit bude především pacientům po výměnách kyčelních a 

koleních kloubů a také po cévních mozkových příhodách, kteří 

jsou mnohdy částečně ochrnuti, říká ředitel nemocnice MUDr. 

Tomáš Jedlička. Rehabilitační lůžka mohla vzniknout až po 

snížení vyššího počtu akutních lůžek.  

Na oddělení rehabilitace se budou léčit také lidé po infekcích 

centrální nervové soustavy, po úrazech či pacienti po chirur-

gických výkonech a stavech spojených s dlouhodobou imobili-

zací (znehybněním).  „Pacienti indikovaní k léčbě na rehabili-

tačním oddělení musejí být před překladem stabilizovaní a 

schopni intenzivní rehabilitační léčby. Musejí chtít aktivně 

spolupracovat,“ zdůrazňuje vrchní sestra rehabilitačního oddě-

lení Zora Jahelková.  

Každé  přijetí bude schvalovat primářka rehabilitačního od-

dělení MUDr. Jana Hůlková. „Pacienti po totálních endoproté-

zách potřebují pět až deset dní na to, aby byli soběstační. To 

jsme jim nemohli z kapacitních důvodů na ortopedickém lůž-

kovém oddělení poskytnout,“ říká Zora Jahelková. 

Hlavní přínos nové rehabilitační jednotky vidí ředitel nemoc-

nice Tomáš Jedlička v možnosti přímé návaznosti na rehabili-

tační péče u pacientů, kteří byli doposud po náročných opera-

cích transportováni do jiných nemocnic, lázeňských zařízení či 

rehabilitačních ústavů. Nyní zůstávají v místě, kde byli opero-

váni. Operatér tak může dohlédnout na správnou léčbu i reha-

bilitaci. „Části pacientů tak můžeme poskytnout komplexní 

péči s návratem soběstačnosti v rámci jednoho pobytu bez nut-

nosti překladu do jiných zařízení,“ dodává ředitel. 

Oddělení má 20 lůžek na dvoulůžkových pokojích, nachází 

se ve druhém patře pavilonu T. Disponuje třemi nadstandard-

ními jednolůžkovými pokoji. Rekonstrukce prostor pro vznik 

nového  oddělení a vybavení přišlo na dva miliony korun. 

Bc. Lucie Zikmundová, tisková mluvčí Mělnické zdravotní a.s. 

 

Nemocnice Mělník otevřela novou lůžkovou rehabilitaci 

Připomínáme, že na rok 2013 byla vyhlášena fotosou-

těž o nejhezčího domácího zvířecího mazlíčka. Soutěžit 

mohou všichni, kdo na adresu listy@veltrusy.cz pošlou 

fotografii. V každém čísle bude otištěno několik došlých 

fotografií a na závěr roku porota vybere tři nejkrásnější 

fotky. Jejich odesilatelé budou odměněni cenami 

z obchodu pro domácí zvířátka paní Věry Krčmové.  

kocourci paní Kobrové 

pejsek Monty Dany Holubové   

Bertík Olgy a Josefa Novotných 

Neváhejte a posílejte své příspěvky. 

Fotosoutěž chovatelů domácích zvířátek 

Veltruské listy, informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 15, číslo 1/2013 vychází v březnu 2013, cena výtisků 15,- Kč, 

četnost 4 vydání za rok, náklad 300 ks. Listy vydává MěÚ Veltrusy, Palackého 9, IČO: 00237272. Redakční rada: Filip Volák, 

Jan Novotný, Jana Krejčová, Helena Richterová, Michal Topor. Schváleno ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E 10321. 

Tisk www.posterinfinity.com. Email redakce: listy@veltrusy.cz. Uzávěrka příštího čísla 15. 5. 2013. 

soutěž 

inzerce 
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Přesazování pokojových rostlin 

Pomalu končí zima a pokojové květiny se začínají hlásit o naší 

pozornost. Blíží se doba jejich přesazování. Pokojové rostliny je 

nejvhodnější přesazovat od února do konce 

března. V této době nezapomeneme přesadit i 

rostliny přenosné, jako je oleandr, sandevila a 

jiné. 

Před samotným přesazením vyvstává mnoho 

důležitých otázek. Jak poznat že rostlina po-

třebuje přesadit? Jaký použít substrát? Nebo 

jaký použít květináč? 

Přesazujeme tehdy, pokud rostlina neprospí-

vá nebo roste velmi pomalu, pokud je substrát 

suchý i přes dostatečné zalévání, nebo když 

prorůstají kořeny skrz otvor na dně květináče. 

Při výběru substrátu dbáme hlavně na to, 

abychom zvolili správný podle druhu pěstova-

né rostliny. Na trhu je mnoho druhů substrátů: 

na kvetoucí rostliny, na zelené rostliny a pal-

my, na kaktusy a sukulenty, na citrusy, na 

bonsaje, na orchideje, pro středomořské rostli-

ny (oleandr). Při výběru substrátu nezapomene 

koupit také keramzit, který poslouží jako dre-

nážní vrstva. 

Nový květináč nemusí být o mnoho větší 

než ten původní, stačí o 2-3cm. Důležitá je 

však volba materiálu květináče. Plastový kvě-

tináč drží dlouho vlhkost a hliněný naopak umožňuje odpařování 

vody. Záleží ale na druhu rostliny, kterou budete přesazovat. Napří-

klad pro orchideje je vhodný květináč průhledný, na bonsaje zase 

nízká miska. Při nákupu květináče nezapomeneme koupit i vhodnou 

podmisku, kam bude odtékat přebytečná voda. 

Při přesazování je vhodné použít půdní insekticid (CAREO granu-

lát), hubí půdní škůdce a působí jako 

hnojivo s dlouhodobým účinkem. Těsně 

před přesazováním ho smícháme 

s novým substrátem.  

Jestliže máme vše nakoupené, můžeme 

se pustit do samotného přesazování. Na 

dno nového květináče dáme vrstvu ke-

ramzitu, který poslouží jako drenáž. Leh-

ce zasypeme novým substrátem. Rostlinu 

opatrně překlopíme a vyjmeme 

z původního květináče. Z kořenového 

systému odstraníme starou zeminu a od-

straníme suché, uhnilé nebo jinak poško-

zené kořeny. Takto připravenou rostlinu 

vložíme do nového květináče a opatrně 

zasypáváme substrátem. Když máme 

rostlinu dostatečně zasypanou, lehce sub-

strát přimáčkneme. Poté je vhodné přesa-

zenou rostlinu dostatečně zalít.  

U velkých rostlin stačí odstranit pouze 

horní vrstvu starého substrátu a doplnit 

substrát nový. Ihned po přesazení rostli-

ny nehnojíme. S hnojením začneme za 2 

až 3 týdny po přesazení.  

Odborné poradenství a široký zahradnický sortiment vám poskytne 

veltruské Zahradnictví Jelínek http://www.zahradnictvi-jelinek.cz 

inzerce 
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Autoopravna Milan Mádl, 

 která provádí běžné opravy automobilů a opravy  

a servis klimatizací, Vám nově nabízí: 

(cena 25,50 / 1lt.) s cer-

tifikátem TÜV, která 

poskytuje záruku startu 

do -40°C. Na řídící jed-

notku je poskytována 

celoživotní záruka. 

Po přestavbě na palivo 

E85 ušetříte na 50lt. ná-

drži více jak 500kč.  

 

- levnější provoz 

   - zvýšení výkonu motoru o 10-15% 

   - bez nutnosti přídavné nádrže 

- rychlá montáž (s minimálním zásahem do vozidla) 

   - snížení emisí až o 70% 

- vozidlo po úpravě odpovídá normě EURO 4 

   - možnost jezdit do podzemních garáží 

- možnost tankovat jak Ethanol E85 tak i Natural 95  

   (nevadí ani směs N95 a E85) 

Kontakt: tel. 603542938   email: m.madl@seznam.cz 

inzerce 
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Sleva za dlouhodobou spolupráci 10 %  

(na základě objednávky opakované inzerce 

– min. při čtyřnásobném opakování) 

 

Grafická úprava či vyhotovení inzerátu 

– podle podkladů – cca 100 – 200 Kč 

 

Objednávky a dotazy e-mailem na: 

 listy@veltrusy.cz 

 

Uzávěrky inzerce nejpozději do týdne 

po oficiální uzávěrce daného čísla  

(tzn. 15. 2., 15. 5., 15. 9., 15. 11. 2013 ) 

formát  rozměr cena v Kč poznámka 

celá A4  189 x 262 mm  1200  

celá A4 (obálka)   1500  

1/2 A4 189 x 129 mm  700 na šířku 

1/4 A4  92,5 x 129 mm  400 na výšku 

1/8 A4  92,5 x 62,5 mm  250 na šířku 

1/16 A4  44,25 x 62,5 mm  150 na výšku 

Jiné rozměry inzerátu dle dohody a prostorových možností. 

Ceník inzerce – Veltruské listy od roku 2013 

inzerce 
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Obchodní centrum Mladá Boleslav, přímé obchodní  

zastoupení největšího výrobce a dodavatele dřevosta-

veb v České Republice - firmy RD Rýmařov vás zve  

do Partnerského  ukázkového  domu   

Nova 77  ve Velvarech  

Prohlídka možná po domluvě na čísle 606 77 86 44  

nebo na emailu:  hlavacp@centrum.cz 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

P r o d e j   s l e p i č e k  
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb  

opět prodává slepičky snáškových plemen:  

Lohman hnědý 

Tetra hnědá 

Dominant žíhaný, kropenatý, černý, 

žlutý, modrý a bílý. 
 

 

Slepičky pouze z našeho odchovu! Stáří slepiček 16-18.týdnů.   

Cena 149 – 170 Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks.  
Prodeje se uskuteční 

v neděli 10. března  

a v sobotu 6. dubna 2013  

Veltrusy – u rest. Česká koruna v 16:00 hod.  

Případné bližší informace na tel.: 

728605840, 728165166, 415740719  

Při prodeji slepiček nová služba: 

 výkup králičích kožek  

cena 22-35 Kč/ks 

inzerce 
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ROZVOZ JÍDEL OD 11.00—23.30  

 

PROVOZNÍ DOBA 
 

PO – ČT    10.00 – 24.00 

PÁ – SO    10.00 – 05.00 

NE   11.00 – 24.00 

inzerce 
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