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Vážení čtenáři, 

když jsme v roce 2002 přestali povodeň brát doslovně 

jako stoletou, když jsme pochopili, že to označuje její 

rozsah a nikoliv časový horizont, s jistými obavami jsme 

předpokládali, že někteří – spíše ti mladší – se pravděpo-

dobně s takovou pohromou v životě ještě setkají. 

V listopadu 2012 jsme uspořádali výstavu fotografií a 

dokumentů a nikdo netušil, že skoro stejné záběry budou 

vznikat na jaře 2013, že zase budou houkat sirény, projíž-

dět hasičská auta, že dobrovolníci budou naplňovat pytle 

s pískem a lidé vynášet svůj majetek do vyšších pater. Ny-

ní už i největší optimista pochopil, že tzv. stoleté, padesáti-

leté, třicetileté povodně mohou přicházet 

třeba dvakrát v jednom desetiletí. Naši 

předkové si často stavěli sídla blízko vod. 

Mělo to své výhody – lov, úrodné nápla-

vy, doprava atd. My už v tomto smyslu na 

řece závislí nejsme, ta je však nyní regu-

lovaná a její tok se řídí jinými pravidly, 

než když bývala mělčí a mohla se volně a 

s menší silou rozlévat. Krajina je více za-

stavěná, zmizely porosty v polích, meze, 

větrolamy, přibylo betonu a asfaltu… A 

navíc podle odborníků bude pravděpo-

dobně počasí v 21. století extrémnější. 

Právě tomu, jaká byla letošní povodeň, 

jak se s ní lidé vyrovnávali a jak se proje-

vila protipovodňová opatření, je věnová-

no toto mimořádné číslo Veltruských listů. 

A bez ironie – přejeme Vám klidné léto, vážení čtenáři. 

JN 
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Pohodový jazz, příjemné swingování – 

Sestry Havelkovy, Jiří Stivín a s nimi 

Petr Kroutil se svou skupinou – to byli 

J A Z Z M A N I  V E L T R U S Ů M  

a VELTRUSY SOBĚ. Tak byl na-

zván benefiční koncert, který přilákal 

v neděli 23. června 2013 odpoledne 

z n a č n ý  p o č e t  p o s l u c h a č ů 

na hřiště veltruské školy. Počasí bylo 

více než příjemné, nechybělo ani ob-

čerstvení. Jazzmani hráli bez hono-

rářů a lidé přispívali finančními dary 

pro spoluobčany postižené povodní,  

      vybralo se přes 28 000 Kč!!!    JN 
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Vážený pane starosto, stalo se to, co by nikdo po vel-

ké povodni v roce 2002 tak brzy nečekal, Veltrusy a 

zámecký park byly letos na začátku června opět zato-

peny. Obracím se na vás s několika dotazy a prosím o 

jejich zodpovězení čtenářům Veltruských listů. 

 

Mohl byste nás seznámit 

s počtem domů, které by-

ly zatopeny? 

Ve Veltrusích bylo povod-

ní zatopeno 30 domů, 8 

firemních objektů, zámec-

ký park a několik desítek 

zahrádek. Samozřejmě 

vznikly škody i na komuni-

kacích, kanalizaci, rozvod-

ných skříních a podobně. 

 

Ovlivní povodeň rozho-

dování o budoucí výstavbě v lokalitě mezi „starou 

teplickou silnicí“ a řekou? 

Na tuto otázku odpovím velice jednoduše. 

V současné době nevíme o žádných plánech výstavby 

v této lokalitě. 

 

Prosím o váš názor – co obec na pomoc postiže-

ným v této době nejvíc potřebuje? 

Naše město nejvíce potřebuje finanční prostředky na 

odstraňování následků povodní. To je dle mého názo-

ru v současnosti i budoucnosti nejpodstatnější. Mate-

riální pomoci se nám dostávalo z krizového centra 

Kralupy nad Vltavou, dále pak od Červeného kříže, 

Maltézského kříže, od některých našich spoluobčanů 

a okolních i vzdálených nepostižených měst a firem. 

 

Lidé se obávají invaze komárů z parku, plánuje 

město postřik proti jejich přemnožení? 

Ze zkušeností z povodní, které naše město a park za-

sáhly v roce 2002, jsme toto s předstihem řešili. Po 

několika urgencích nás navštívil odborník z Krajské 

hygienické stanice, který nám sdělil, že se 

„povodňových komárů“ nemusíme obávat, protože se 

jim v tak znečištěné vodě nedaří. Tento názor byl do-

konce několikrát prezentován ve sdělovacích pro-

středcích. Navíc odborník nenalezl žádné ohnisko vý-

skytu larev. 

 

Odstraňování následků povodně pomáhala řada 

lidí, Sbor dobrovolných hasičů atd. Chtěl byste 

touto cestou někomu poděkovat? 

Rád bych poděkoval všem dobrým lidem, kteří po-

mohli při povodních 2013. Obávám se, že všem nedo-

kážu poděkovat osobně, tak to učiním alespoň pro-

střednictvím Veltruských listů. 

Moc děkuji členům Sboru dobrovolných hasičů Vel-

trusy, včetně členů Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů Veltrusy, kteří se účastnili záchranářských pra-

cí, odstraňování škod a mimo jiné se starali o chod 

hasičského domu, který sloužil 

pro evakuované, dobrovolníky, 

armádu a hasiče, zajišťovali 

rozvoz a následný servis 

s celodenní stravou. O úklid 

hasičského domu a sokolovny 

se starala paní J. Tiralová a 

věřte, že udržet tyto objekty 

v rozumných hygienických 

podmínkách nebyl lehký úkol. 

Děkuji M. Tiralovi za ostrahu 

areálu letního kina. 

Děkuji za provoz improvizo-

vaného skladu humanitární 

pomoci panu J. Ponertovi a M. Ponertovi. 

Děkuji panu Havlínovi za vyjednávání na krizovém 

štábu v Kralupech nad Vltavou. 

Děkuji p. Andrlemu, který mimo práci při odstraňo-

vání povodní také pomáhal při administraci zápisů 

z povodňové komise. 

Velmi děkuji všem obyvatelům, kteří se na začátku 

povodní zúčastnili pytlování písku na ochranné hráze. 

Každý pomohl v rámci svých možností třeba i tím, že 

doma upekl nějakou pochoutku. Moc si pomoci všech 

zúčastněných při přípravách na povodeň i odstraňová-

ní škod vážím a jsem moc rád, že v našem městě ta-

koví lidé žijí. 

Děkuji panu místostarostovi za skvělou spolupráci, tak-

též zaměstnancům MěÚ a především p. T. Kosekovi. 

Děkuji všem členům povodňové komise, která praco-

vala velmi dobře. 

Děkuji krizovému štábu Kralupy nad Vltavou, přede-

vším p. starostovi Holečkovi a p. Máchovi. 

Děkuji zastupitelstvu obce Úholičky za to, že odhla-

sovalo ponížení skládkovného za uložení odpadu na 

jejich skládce. 

Děkuji panu O. Růžičkovi staršímu i mladšímu za 

opravy techniky. 

Děkuji kolektivu kuchařek Základní školy Veltrusy a 

Řeznictví Kohout za skvělou přípravu stravy pro 

účastníky záchranářských a likvidačních povodňo-

vých prací. 

Velké poděkování patří také: 

SDH Braškov, SDH Chýně, SDH Velvary, SDH Ples-

ná, HSZ Zbiroh, SDH Vraný, HSZ Břeclav, SDH 

Úžice, SDH Skalsko, SDH Bukovka, SDH Rynholec, 

Nejvíc postižené ulice, foto: JMo 
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SDH Ledčice, SDH Minice, SDH Škvorec, Hasiči 

Kaučuk, vojákům Bechyně a Rakovníka, Hradní strá-

ži, Městské policii Odolena Voda, Kladno, Velké Pří-

lep, Policii ČR Kralupy nad Vltavou, Vojkovice, 

Mělník, Lužec nad Vltavou, Liberec, firmám: TEZ-

ZAV, p. Kratěna, Melichar, Poláček, Krejžík, Pro-

cházka, Rubeš, Skála, Pospíšil, Technické služby 

Velvary, České štěrkopísky p. Jampílek, Skautům 

Praha a všem dobrovolníkům z celé ČR. 

Děkuji i za finanční prostředky a materiální pomoc 

od: Města Odolena Voda, Města Plesná, Města Vel-

vary, Obce Březovice, Města Raspenava, dále firem 

P+P spol. s r. o., Synthos Kralupy a. s., Česká rafinér-

ská, a. s, MERO ČR a. s., Luksík-Promex s r. o, J. 

Kejkrt a soukromých dárců. 

Omlouvám se, pokud jsem někoho opomenul. 

 

Netvrdím, že vše proběhlo hladce a bez problémů, tak 

aby bylo vše na 100 %, ale většinou se setkávám 

s kladnými ohlasy. I přes veškeré naše úsilí poskyt-

nout v rámci našich možností včasnou pomoc všem 

postiženým povodní, se však našel jeden podnikatel, 

který nebyl s ničím spokojen. Na povodně byl včas 

upozorněn jako všichni v lokalitách, které byli ohro-

ženy, a to jak námi tak i SDH Veltrusy. Tomuto pod-

nikateli byla poskytnuta pomoc jako všem ostatním, 

spíš si myslím, že mu byla poskytnuta ve vyšší míře. 

Technika v podobě malého bagru, kontejnery ve vel-

ké míře a často byly vyváženy, dobrovolníci, hasiči s 

loďkou atd. Jeho chování vůči lidem, kteří u něj půso-

bili, bylo vulgární a neomalené. Někteří to již nevydr-

želi a chtěli přidělit na jiné místo. Vrcholem bylo jeho 

počínání při manipulaci s kmeny stromů, které prová-

děl pomocí vysokozdvižného vozíku nad hlavami 

dobrovolníků a tímto počínáním je ohrožoval na živo-

tě. Já jsem se snažil prosazovat nejdříve pomoci po-

stiženým obyvatelům a jejich příbytkům, on když měl 

vše v domech hotové, tak stahoval techniku a lidi k 

sobě do prostoru firmy. S tím jsem nebyl vůbec spo-

kojen, tak jsem se dostal pomluv z jeho strany. Mys-

lím si, že je to jeden z mála nespokojenců a nespoko-

jený by spíš neměl být za pomoc, kterou jsme se mu 

snažili zajistit.  

 

Doufám, že se podobné katastrofy nebudou opakovat. 

Richard Kyselý, starosta města Veltrusy 

 

Děkuji panu starostovi za rozhovor a na závěr bych 

chtěla pro občany, kteří chtějí přispět na pomoc po-

škozeným, uvést číslo 

účtu města Veltrusy pro 

tyto účely. Je to 

0460025399/0800, v. s. 

5299. 

                  HR 

NEZAŽÍT TO ZNOVU 
Oslovili jsme mezi jinými jednoho 

z místních podnikatelů. Jde o ma-

jitele pily, která se nachází v těsné 

blízkosti Vltavy. Původně jsme 

předpokládali, že na nás nebude 

mít čas, ale i když je plně zaměst-

nán  ods t raňováním škod, 

k otázkám se vyjádřil a jeho odpo-

vědi mohou zajímat nejen naše čtená-

ře. 

Můžete srovnat rozsah škod způsobených letošní 

povodní se škodami z roku 2002? 
Pro nás je rozsah škod stejný jako v roce 2002. Není 

rozdíl, jestli máte 3,5 m nebo 4,5 m vody. 

Pokud letos byly škody nižší – přisuzujete to celko-

vě menšímu rozsahu záplav anebo ke zmírnění 

přispěly realizované protipovodňové zábrany a 

jiná opatření ve vašem okolí?  
Zábrany nám moc nepomohly, naopak voda se ne-

mohla vrátit zpět do řeky. 

V jaké fázi jsou úklidové a rekonstrukční práce ve 

vašem postiženém objektu? 
Úklid je téměř hotov a rekonstrukci chceme stihnout 

do letošní zimy. 

Byli jste varováni? 
Varováni jsme byli naším souse-

dem p. Hákem. O tom, že se zve-

dá voda, bylo hlášení místního 

rozhlasu v neděli v odpoledních 

hodinách.  

Měli jste čas na zajištění strojů, 

materiálu a dalšího vybavení? 
Nedělní odpoledne a noc. Zdá se 

vám to dost času na vyklízení pří-

zemí domu, firmy, odvezení hospodářských zvířat? 

Kdo vám pomáhá likvidovat škody? 
Spolužáci a přátelé našich dětí, naši zaměstnanci a 

úplně cizí a neznámí lidé. 

Můžete čerpat finanční pomoc od státu? 
Stát nám něco nabízí? 

Jste v kontaktu s pojišťovnou a předpokládáte její 

účast plnění? 
V kontaktu jsme, v plnění doufáme. 

Chcete někomu poděkovat, máte připomínky, stížnosti? 

Poděkovat chceme hlavně našim dětem, protože bez 

nich by bylo vše o moc složitější. A manželům Jelín-

kovým za velikou pomoc. 

Máte nějaké speciální přání? 
Nezažít to znovu.            JN 

Voda teprve stoupá…, foto: JMo 
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… probíhal jednu červnovou neděli při práci na ob-

nově hrazení dančí obory. Během ani ne půlhodinové-

ho povídání stihl pan kastelán vyřídit několik telefoná-

tů, donavigovat pár opožděných brigádníků, vyzved-

nout nářadí z auta u pokladny LK, vyměnit řetěz u mo-

torové pily, organizovat práci skupiny dobrovolníků… 

 

Stojíme tady dole v oboře pod hřbitovem, pracují 

tu dobrovolníci na obnově ohrazení. Kolik je ho 

potřeba opravit? 

Obora byla zaplavená téměř ze 100 % kromě vyvý-

šených míst u letního kina. Z dřevěného ohrazení vo-

da zničila asi 90 %, tzn. asi 3 km. Tam, kde to jde, 

obnovujeme dřevěné hrazení, kde to zatím nejde, tře-

ba protože ještě leží ve vodě, tam se snažíme obnovit 

provizorní drátěný plot z období minulých povodní, 

případně využíváme zbytky původní historické zdi. 

 

Kde jsou daňci, jsou už zpátky v oboře, nebo se 

je tam snažíte nějak dostat? A v jakém počtu? 

Daňci jsou všude, hlavně se snažíme nesčítat daňky, 

to by nám k ničemu nebylo, protože každý pohyb je 

vyrušuje, obzvlášť teď v době, kdy mají mláďata. Dě-

kujeme lidem, kteří nám nosí k bráně staré pečivo, 

krmíme je tím ve středu obory na vyvýšených mís-

tech, kde je pro ně bezpečno a nehrozí tam již padání 

podmáčených stromů. Snažíme se je tak nalákat zpát-

ky domů. 

 

Co všechno vlastně bylo v parku zatopeno? 

Kromě okrajových vyvýšených částí a několika má-

lo hektarů v okolí hlavní zámecké budovy téměř celý 

třísethektarový areál včetně většiny drobných staveb 

a pavilonků. Z budov to byla oranžerie, kůlny u dom-

ku zahradníka, zásobní zahradnictví bylo komplet pod 

vodou, Holandský dům, sušárna, pavilon Marie Tere-

zie byl 4 metry pod vodou, Egyptský kabinet i most 

Emisarius… Mostky v parku byly pod vodou všech-

ny, dřevěných nám půlka odplavala, většinou jsou 

poškozené i jejich pilíře, například pod pavilonem 

Přátel zahrad a venkova se budou muset mostní pilíře 

nejspíš kompletně vybudovat znovu. Šarlotina kaplič-

ka byla také pod vodou, Šarlotin mostek má poškoze-

ný násep, takže je použitelný pouze pro pěší provoz. 

Laudonův pavilon je tentokrát v pořádku, ale o cca 30 

m vedle vzala voda velký kus asfaltového parkoviště 

a část historické povodňové hráze v místech, kde na 

ní jezdci na čtyřkolkách vyhloubili koleje. Ty voda 

prohloubila a takto poškozenou hráz pak již snadno 

prorazila, takže jí cca 20 metrů chybí. Celkem spadlo 

v parku přes 80 vzrostlých stromů, některé přes 200 

let staré. 

 

Jak to vypadá s letním kinem, kdy bude moct 

zahájit provoz? 

Zatím neděláme žádná sólo opatření kvůli letnímu 

kinu, protože je problém ho izolovat od zbytku parku, 

ani ne tak kvůli daňkům, jako spíš kvůli lidem, kteří 

by se tam tudy mohli dostat do nebezpečných míst. 

Takže zprovoznění letního kina souvisí 

se zpřístupněním celého areálu. Pokud nebude pršet, 

Marie Terezie, v pozadí Staré a Nové Ouholice, foto: JMo 

foto: Honza Šaroch 

Zaplavená dančí obora, foto: JMo 
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ale bude svítit sluníčko a foukat mírný větřík, tak nej-

optimističtější předpověď je na druhý týden 

v červenci. 

Před 11 lety pomáhala na zámku celá rota vojá-

ků, jsou tu i letos? 

Během pár dní by měli přijet ženisté s těžkou tech-

nikou, nejdřív je potřeba na Kubantově osvobodit 

strouhu. Je tam část pozemků v soukromých rukách a 

majitel se o to nestará, takže tam jsou zanedbané vr-

bičky a další nálety a povodeň tam navršila 

z naplavenin přehradu. Proto pořádně strouha neodté-

ká, a kvůli tomu je stále vysoká i hladina spodní vody 

a všechno pomaleji vysychá. 

Bohužel tomu přispělo i to, že ze začátku se čerpala 

voda ze zaplavených míst v okolí kruhového objezdu 

pod náměstím k nám do parku, takže zaplavovala 

okolí hlavní cesty k zámku a my měli další 4 dny od-

říznutou přístupovou cestu, protože silnice u kempu 

byla také ještě pod vodou. Co 50 metrů u hlavní cesty 

spadl podmáčený strom a teď se ta voda zase čerpá 

tam odtud pryč do strouhy. 

Polnosti, které jsou kolem zámku, byly zničené 

kompletně všechny? 

Nejhůř je na tom pole u Laudonova pavilonu, tam 

bylo přes metr a půl vody. Kompletně také bylo za-

plavené to za sušárnou. Voda ostatně byla na všech 

polích, ale na těch ostatních už ne tolik a hlavně ne 

tak dlouho, takže pokud bude strouha odtékat, tak to 

vypadá, že ty kultury z velké části přežijí. 

Pracují tu dobrovolníci, kteří přijíždějí zblízka i 

zdaleka. Ocenil byste brigádníky z řad místních 

občanů? 

Mně je úplně jedno, odkud kdo přijede. Máme na 

našich internetových stránkách uvedený email, kde 

může kdokoliv nabídnout svou pomoc. Organizačně 

to vyřizuje kolegyně, já tyhle záležitosti nestíhám. Je 

lepší, když se hlásí rovnou celé skupinky spíš než jed-

notlivci, v současné době potřebujeme lidi hlavně 

na obnovu ohrazení obory, pak se bude pokračovat 

v uklízení areálu od naplavenin. Stačí holinky a pra-

covní oblečení. Jakoukoliv pomoc můžete nabídnout 

na emailu povodne.zamek.veltrusy@stc.npu.cz, uve-

deném na našich webových stránkách. Kdyby chtěl 

někdo přispět finančně, tak Národní Památkový Ústav 

na obnovu areálu veltruského zámku zřídil povodňo-

vý účet 43-735 111 / 0100. 

 

Děkuji za rozhovor a přeji ať se následky letoš-

ních povodní co nejdříve povede odstranit.         

             JK 

Ohrazení obory, foto: JMo 

parkoviště u kempu, foto: Růže 

Více o historii povodní v zámeckém areálu si můžete přečíst třeba v tomto článku http://veltrusy.guffoo.cz/

index.php?nid=11466&lid=cs&oid=2994321, který začíná celkem málo optimistickými údaji: „V literatuře 

bývá uváděno, že od roku 819 do roku 1824 došlo na řece Vltavě ke 45 katastrofálním povodním. Ve skuteč-

nosti jich zřejmě bylo více, neboť ani zdaleka se ke všem záplavám nedochovaly potřebné doklady…“. 

Správa zámku Veltrusy Vás zve na 

10. 08. 2013 od 10:00  

na příjemný letní happening  

 

 

 

Vše od obilí po placku. Možnost zkusit si kde 

co, dílničky a hádanky pro chytré, šikovné, i ty 

ostatní (na věku nezáleží). Dožínkový průvod, 

divadlo, hudba, stánky, občerstvení, histo-

rická mlátička v chodu…. Letos bude i ukáz-

ka vaření piva spojená s ochutnávkou piva 

Slepý krtek z minipivovaru v Ujkovicích.  
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Rozhovor s Jaroslavem Moráv-

kem, koordinátorem projektu 

Schola Naturalis 

 

Jardo, kdyby ses měl pokusit shrnout hlavní ško-

dy letošních povodní v areálu zámeckého parku – 

a to především v souvislosti s projektem Schola 

naturalis – co bys chtěl především zmínit? 

Na začátku chci poděkovat redakční radě za rozhod-

nutí vydat mimořádné číslo Veltruských listů k udá-

losti roku, spíše však desetiletí – povodní 2013. 

Co se týče projektu Schola naturalis, je globální do-

pad letošní povodně následující. Projekt zahrnuje cel-

kem 21 samostatných stavebních aktivit, z toho jsou 

dokončeny tři, dalších pět je aktuálně realizováno,  

na dalších devět je vypsána veřejná zakázka a na čtyři 

zbývající bude vypsána veřejná zakázka do konce 

měsíce. 

Povodeň se dotkla všech tří již realizovaných akti-

vit, vedle propadlé půdy nad rýhami dešťové kanali-

zace došlo k zborcení stěn vodního kanálu a jeho čás-

tečnému zanesení v úseku Laudonův pavilon – lávka 

pod Karoliňákem; tyto škody byly důsledkem protr-

žené Chotkovy hráze a odplavení části parkoviště 

u autokempu. 

Co se týče objektů, které jsou aktuálně v rekonstruk-

ci, povodeň dosáhla do oranžerie (vystoupala na něko-

lik centimetrů), kde způsobila minimální škody na ma-

teriálu zhotovitele, probíhající práce na omítkách ne-

byly dotčeny, pro-

tože se soklová 

část omítky ještě 

nezačala realizo-

vat. Povodeň za-

sáhla také několik 

stavebních objek-

tů, které na rekon-

strukci čekají, a to 

p o u h ý m 

„klidným“ zapla-

vením, vyjma ně-

kolik úseků cestní-

ho systému, kde 

tekla prudká či 

trvalá voda, a do-

šlo k narušení ně-

kde i odplavení svrchní vrstvy. Šlo o čtyři objekty 

(dolní skleník, holandský selský dům, cestní systém a 

přivaděč vody do vodního kanálu). 

 

Jaké nové problémy a překážky vznikly nedáv-

nou povodní? 

V rámci denních aktivit jsem měl možnost projít i 

části areálu, které nejsou či nebudou projektem Scho-

la naturalis dotčeny, a hlavní škody byly právě v 

těchto oblastech, za všechny dva příklady: vedle zmí-

něné devastace části Chotkovy hráze vedle Laudono-

va pavilonu včetně části parkoviště byla na severu 

areálu zdevastována krajina v lese podél řeky – v čás-

ti za hrází opravenou po povodni 2002, včetně obrov-

ského množství naplavenin. 

Vím, že jsi byl před jedenácti lety (stejně jako 

letos) v povodňové komisi. Jaké vyplývá z tvých 

zkušeností srovnání ohledně komunikace, integro-

vaného záchranného systému, následné pomoci 

různých složek, veřejnosti atp.? Je patrný nějaký 

pozitivní posun oproti roku 2002? 

V obou povodňových komisích jsem nebyl jenom 

já, je nás více. Rozhodně byly zúročeny zkušenosti, a 

to nejenom na úrovni komise, ale i v práci hasičů. Do 

konkrétního srovnávání se nemohu pouštět, protože 

jsem v letošní komisi měl naprosto odlišný úkol než 

při povodních v roce 2002. Vzhledem k mé účasti v 

projekt Schola naturalis jsem při letošních povodních 

téměř všechen čas věnoval národní kulturní památce 

zámek Veltrusy. 

Jaké pocity si měl v helikoptéře, když si fotil za-

plavený areál zámku a katastr naší obce? 

Cílem focení ze vzduchu bylo zachytit kulminaci 

povodně na našem katastru. Přitom jsem si, při pohle-

du na jakoby nekonečnou masu vody, rozlitou doširo-

ka navzdory vysta-

věným dílům budo-

vaných na základě 

lidského umu, důvti-

pu i technické do-

vednosti, znovu uvě-

domil, že přírodu si 

podmanit nelze. V 

bezprostřední blíz-

kosti řeky bude kaž-

dá hráz jednou nízká 

nebo věkem sejde  

a vodní živel si ji 

podmaní. 

Zesílil ve mně pocit, 

že lidstvu obecně 

chybí úcta a pokora 

k přírodě a namísto soužití s přírodou hledáme cesty, 

jak ji „obelstít“, což považuji za činnost marnou  

a předem prohranou. 

 

Ostrov, foto: JMo 
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A jak si přišel k nevšednímu „elektromobilu“, 

kterým si zásoboval zámek a brigádníky poté, co 

opadla voda? 

Elektromobil je součástí technické výbavy určené k 

údržbě parku, byl pragmaticky pořízen právě proto, 

aby byl k dispozici dopravní prostředek nezávislý na 

tradičních spalovacích motorech. 

Komu byste chtěli (za NPÚ) nejvíce poděkovat? 

Otázku doporučuji za několik měsíců položit kaste-

lánovi zámku, protože v areálu národní kulturní pa-

mátky bude ještě dlouho probíhat likvidace škod 

způsobených povodní, potom určitě nastane ta správ-

ná chvíle poděkovat opravdu všem, kteří se na jejich 

odstraňování podíleli. 

Na druhou stranu je pravdou, že první kolo poděko-

vání patří všem, kteří se podíleli na prvotním odstra-

ňování následků v době aktivní činnosti povodňové 

komise – zaměstnancům NPÚ, kteří pracovali nad 

rámec svých pracovních povinností, hasičům, kteří 

nejenom čerpali vodu z lagun a sklepů, ale též pomá-

hali při budování provizorního ohrazení, starostovi a 

místostarostovi, kteří se doplňovali v řízení činností 

povodňové komise, dále kuchařkám ze základní ško-

ly, všem dobrovolníkům, kteří v areálu odpracovali 

stovky, dnes už spíše tisíce hodin a v neposlední řadě 

manželce kastelána, která vyprávěla dětem o tátovi, 

protože ho více jak týden neviděly. 

Co bys chtěl vzkázat veltruským občanům a ná-

vštěvníkům zámeckého parku? 

Mějte prosím trpělivost, důvodem dočasného uza-

vření areálu je pouze starost o bezpečnost návštěvní-

ků. Aktuálně – pod vedením kastelána – probíhají 

práce nezbytné pro znovuotevření areálu. 

 

Za odpovědi děkuje a hodně sil do další práce přeje 

Filip Volák, 21. červen 2013. 

 

Redakce děkuje panu Morávkovi také za po-

skytnutí velké části fotografií, které jsou zve-

řejněné v tomto čísle.  

Prosba o pomoc ZŠ 
Vážení občané Veltrus i blízkého okolí, vážení příz-

nivci a přátelé školy, současní, minulí i budoucí žáci, 

v tomto netradičním čísle Veltruských listů se na 

Vás jménem naší školy obracím s velkou prosbou 

o pomoc. 

Na stránkách www.duluxletscolour.cz jsme nalezli 

propagaci projektu Let´s Colour, do něhož bychom 

se rádi zapojili a jeho prostřednictvím získali mož-

nost zkrášlit prostředí naší školy. Jedná se 

o celosvětovou iniciativu společnosti AkzoNobel, 

mezinárodně uznávanou autoritu v oblasti barev. Dí-

ky tomuto projektu byla barevně vyzdobena již řada 

míst na celém světě. Více se o všem, co s projektem 

souvisí, můžete dočíst na výše uvedených interneto-

vých stránkách. 

Veltruská škola se do akce hlásí s projektem „Za 

humny je … aneb Rozehraj to s barevnou paletou“, 

který by zlepšil a zútulnil vstupní prostor do školy. 

A k čemu Vaši pomoc potřebujeme? Od 1. do 31. 

července bude probíhat internetové hlasování. Pro-

jekt, který v rámci tohoto hlasování obdrží nejvyšší 

počet hlasů, získá zdarma barvy na vymalování při-

hlášeného prostoru. 

Prosíme tedy všechny, kteří nás chtějí podpořit: na-

jděte si každý den v červenci chvilku, zaregistrujte se 

na stránkách www.duluxletscolour.cz a podpořte 

náš projekt. Denně může každý zaregistrovaný poslat 

1 hlas, pravdivost přihlášení může organizátor ověřo-

vat. Výsledky hlasování bude možné průběžně na 

internetu sledovat. 

Věřím, že nám pomůžete a že se nám třeba podaří 

zvítězit a barvy získat. Všem Vám za Vaši podporu, 

kterou nám během července vyslovíte, předem moc 

děkuji. 

Jménem všech dětí i dospělých z veltruské školy 

Vám přeji krásné a klidné léto.  

Mgr. Světlana Racková, ředitelka školy 

Voda proudí pod náměstím do parku, foto: JMo 
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Rozhovor s Martinem Florianem 

a dalšími členy JSDH Veltrusy 
 

… který probíhal jednoho večera v hasičárně, po 

dalším dni čerpání, shánění potřebného materiálu, 

zajišťování noclehů a rozvozu obědů do terénu nejen 

hasičům, ale i vojákům a dobrovolníkům pomáhají-

cím likvidovat následky povodní a vůbec řešení pro-

blémů průběžně vyvstávajících… prostě po dalším 

z dlouhé řady dnů, které se již téměř po třech týdnech 

neustálého nasazení slévají unaveným a nevyspalým 

veltruským hasičům jeden do druhého… 

Kolik hasičů ve Veltrusích při letošních povod-

ních zasahovalo, či vlastně ještě zasahuje? 

První se svolávala dvanáctičlenná jednotka sboru 

dobrovolných hasičů (JSDH) Veltrusy, která stavěla 

zábrany v propustech v protipovodňové hrázi. Do dal-

ších prací, jako je pytlování, pomoc při evakuaci a ná-

sledně po opadnutí hlavně odčerpávání vody se již za-

pojovali všichni členové sboru (SDH), kterých je mo-

mentálně 25. V prvních dnech bylo nejvíc práce, takže 

jsme spali třeba taky jen dvě hodiny denně. Teď už je 

to lepší, ale zase nás už zdaleka není tolik, většina lidí 

se musela přibližně po týdnu vrátit do práce. V plném 

nasazení tu celou dobu zůstávají vlastně jen tři členové 

jednotky, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. 

Kromě místních dobrovolných hasičů nám pomáha-

ly další sbory z Braškova, Chyně, Velvar, Zlína, Pleš-

né, Zbirohu, Ostravy – Hlučína, Vraného, Břeclavi, 

Úžic, Skalska, Bukovky, Rynholce, Ledčic a Minic. 

Kromě profesionálů ze Zlína, Zbiroha a Hlučína jsou 

to všechno dobrovolníci, kteří mají svá normální ob-

čanská povolání a jako hasiči pracují a pomáhají na 

úkor svého volného času. Celkem i s místními to bylo 

téměř sto hasičů. 

 

Všechny tyhle sbory pozvalo vedení obce, nebo 

proč přijeli pomáhat zrovna do Veltrus? 

Vedení obce podává žádosti o pomoc do Kralup, 

pod které spadáme jakožto pod obec s rozšířenou pů-

sobností (ORP). Na krizovém štábu v Kralupech, kde 

mají na starosti veškeré požadavky ze své oblasti, je 

sumarizují a předávají na krajský krizový štáb Inte-

grovaného záchranného systému (IZS), který sídlí na 

Kladně. Tam vyhodnocují jejich závažnost a přidělují 

prostředky, které mají k dispozici, případně žádají o 

pomoc i z dalších krajů. Přes ně se k nám dostaly tře-

ba právě profesionální jednotky z Ostravy Hlučína a 

ze Zbirohu s velkokapacitními čerpadly, protože míst-

ní laguny byly tak obrovské, že by se to jinak ne-

zvládlo rozumně vyčerpat. 

Obce si můžou pozvat jednotky i samy, ale 

v takovém případě, pokud to nejde přes IZS, tak od 

něj pak nemají nárok na naftu a další spotřebovaný 

materiál. 

Máte odhad, jak velké tu vlastně zbyly po opad-

nutí hladiny laguny? 

Na tu první z nich, která byla potřeba odčerpat ze 

zatopených ulic Nerudova, Smetanova a Maršála Ry-

balka, bylo nasazeno čerpadlo jednotky ze Zbiroha 

s kapacitou 24.000 litrů za minutu a čerpali ji přes 

dva dny. Pak se přesunuli k laguně u truhlářství Týř, 

kde čerpali téměř dva týdny. Na ostatní menší laguny 

jsme měli k dispozici čerpadlo s kapacitou 2.500 l/

min a několik menších plovoucích čerpadel. 

 

Hrozí nám díky povodním léto plné komárů? 

Byla tady hlavní hygienička, která se byla kouknout 

na jednotlivé laguny, prošla i park s kastelánem a vy-

hodnotila, kde je voda čistá a kde je potřeba zasáhnout 

postřikem, takže komáří invaze by hrozit neměla. 

 

Jak hodnotíte spolupráci s občany, městem a in-

tegrovaným záchranným systémem? 

Přetékající protipovodňová hráz, foto: JMo 

Ulice Maršála Rybalka, foto: JMo 
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Myslíme, že každý dělal v rámci svých možností, co 

mohl. Krizový štáb v Kralupech a IZS fungoval cel-

kem dobře, samozřejmě při katastrofě podobného roz-

sahu nejde uspokojit okamžitě všechny požadavky ze 

všech míst, s lecčíms jsme si museli poradit sami. I 

spolupráce s místními občany byla dobrá, když obecní 

rozhlas vyhlásil prosbu o dodání kanystrů na pohonné 

hmoty, brzy se nám jich tu sešel dostatek. Ale setkali 

jsme se i s dosti sobeckým přístupem: „Tak a teď bu-

dete u mě a uděláte tohle a honem“, bez ohledů na 

ostatní sousedy postižené povodní. Lidem, kteří mají 

zaplavený majetek, je občas 

třeba vysvětlovat, co lze a co 

nelze. Když opadla velká voda, 

tak všichni hned chtěli vyčerpat 

sklep, vyčerpat studnu…, ale 

spodní voda byla ještě vysoko, 

takže za prvé se tam ta voda 

stejně natáhne brzy zpátky, za 

druhé hrozí zborcení stěn. V 

zahrádkách se dokonce jeden 

takový případ stal. Majitel si 

sám i přes varování vyčerpal 

sklípek a tlak spodní vody mu 

ho zbortil. 

Chtěli bychom také poděkovat 

panu Růžičkovi z Riegrovy uli-

ce (otci i synovi), kteří nám na začátku hodně pomohli 

s opravou elektrocentrály. Po opadnutí vody ze zatope-

ných domů byla potřeba pro provoz elektrických po-

norných čerpadel ostatních sborů a wapek na oplacho-

vání bahna. Pochvala za spolupráci patří i technickými 

službám obce, které fungovaly na 100 %. 

Stejně tak jako paním kuchařkám ze školní jídelny, 

které se nám v rámci svých možností ve všem snažily 

vyjít vstříc. 

 

Co kromě stavění zábran a následného odčerpá-

vání vody máte na starosti? 

Jako domovský sbor zajišťujeme většině ostatních 

ubytování, teď třeba tu máme nahoře 18 vojáků 

z Rakovníka, kteří pomáhají na katastru Všestud a pro 

něž ve Všestudech ubytovací kapacity nejsou. Ze za-

čátku část jednotek i evakuovaných občanů přespáva-

lo ještě i v sokolovně, teď už jsou jen u nás. Rozváží-

me zasahujícím teplé obědy i večeře, jejichž přípravu 

vedení obce zajistilo v kuchyni základní školy. Kro-

mě toho se v rámci možností techniky, kterou máme 

k dispozici, podílíme na odčerpávání lagun, momen-

tálně máme čerpadla například pod bránou, řešíme 

problémy se zásobováním pohonnými látkami a dal-

ším materiálem. 

Bylo štěstí, že tu je pár kluků, kteří nejsou momen-

tálně zaměstnaní a jsou tu od začátku povodní non-

stop již přes dva týdny. Kdyby jich nebylo, asi by se 

všechno zdaleka tak dobře nezvládlo. Bohužel ale 

nejsme technicky dostatečně vybavení, byly tu sbory 

z menších obcí s mnohem lepší technikou, my nemá-

me ani potřebnou výstroj pro zásah při požáru pro 

všech 12 členů jednotky, natož pro zbylé členy sboru. 

Stejně tak je nedostatečná i těžká technika, kterou 

máme k dispozici, vzhledem k chemičkách v okolí 

bychom taky potřebovali mít školení aspoň pro něko-

lik členů na zásahy s dýchacími přístroji, chybí nám 

čerpadla, potřebujeme tady v hasičárně dodělat 

sprchy a další příslušenství, 

také klubovnu pro děti, 

a b y c h o m  m o h l i 

v důstojných podmínkách 

vést kroužek mladých hasi-

čů. 

 

Jak dlouho tu ještě bude-

te 24 hodin denně 

k dispozici? 

V neděli (16. 6. pozn. re-

dakce) už měl být konec, 

vyházel jsem všechny klu-

ky domů, ať si jdou odpo-

činout, ať jdou za manžel-

kami, za přítelkyněmi, po 

14 dnech už toho měli všichni plné zuby. Pak se na-

jednou zase objevili dalších vojáci, které bylo potřeba 

ubytovat a postarat se o ně, bylo ještě nutné další čer-

pání, takže ještě pokračujeme. Ale v pátek už by měl 

být opravdu konec. Pak bude potřeba ještě tady tohle 

všechno uklidit (rozhlíží se po garáži v hasičárně, kte-

rá se od doby, kdy začala stoupat voda, změnila ve 

skladiště všeho možného i nemožného materiálu, 

techniky, hrnců, kanystrů, skříní, hadic, čerpadel, ná-

řadí, oblečení, krabic, spacáků, holinek…). 

 

Chcete ještě říct pár slov závěrem? 
Myslím, aspoň za sebe, že jsme to celé docela dobře 

zvládli. 

Jako velitel bych touto cestou rád poděkoval všem 

členům SDH Veltrusy, kteří vydrželi celé to mnoha-

denní pracovní nasazení. Děkujeme i paní Haně Tira-

lové, která se o nás o všechny starala, uklízela a po-

máhala v hasičárně, také paní Věře Krčmové a Zdeň-

ce Havlínové za dodávky moučníků ve chvílích, kdy 

začínaly docházet síly. 

Dík patří i všem občanům, kteří při likvidaci škod 

pomáhali, stejně tak jako dalším hasičským sborům, 

příslušníkům armády a policie ČR i všem dobrovolní-

kům a každému, kdo přiložil ruku k dílu, když bylo 

potřeba. 

   JK 

Čerpání vody pod náměstím  
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ČERVENÝ MLÝN SE  

VZPAMATOVAL ZE ZÁPLAVY 

Pana Petra Kubíčka, ředitele domova pro seniory 

Červený Mlýn, jsme zastihli v místech, kde namísto 

klidných procházek důchodců, zpěvu ptáků z parku a 

vůně květinových záhonů hučely motory vysoušečů, 

vinuly se kabely a různá potrubí sanační vzduchotech-

niky. Přesto si udělal čas, aby nás informoval o areálu, 

který ač na katastru Všestud, bývá spojován 

s veltruským parkem. 

Můžete srovnat rozsah škod způsobených letošní 

povodní se škodami z roku 2002? 
Škody jsou zhruba dvoutřetinové oproti roku 2002, a 

to jak ekonomické, tak co se týče rozsahu poškození 

budovy. Zaplavení dosáhlo výšky zhruba o metr nižší 

než v roce 2002 a následně šla ještě o cca 40cm výše 

jenom vlhkost, která se sanuje. 

 

Pokud letos byly škody nižší – přisuzujete to cel-

kově menšímu rozsahu záplav, anebo ke zmírnění 

přispěly realizované protipovodňové zábrany a ji-

ná opatření ve vašem okolí? 
Přisuzujeme to 

celkově menší-

mu průtoku vo-

dy – v roce 2002 

to bylo podle 

mých informací 

kolem 5 tisíc 

kubíků, letos 

kolem 3 tisíc. 

Bohužel musím 

říct, že Povodí 

Vltavy a dotče-

né orgány dle 

mého a nejen 

mého názoru čekaly, až bude postavena protipovodňo-

vá zábrana v Praze. To chápu, ale myslím si, že sku-

tečně mohlo začít odpouštění vody z přehrad na Lipně 

a na Orlíku dříve. Voda mohla protékat v určitém ob-

jemu, ale tím, že nebyly v Praze zábrany dokončeny, 

voda se kumulovala v jednotlivých nádržích. Prahou, 

která je jistě důležitá, to proběhlo dobře, nicméně pak 

se voda neměla kde rozlít, a dopadlo to nejen u nás, 

ale i dál směrem na Mělník tak, jak to dopadlo. 

Protipovodňové zábrany v našem okolí nejsou. Exis-

tují určité náměty už z doby před 10 lety, které se ale 

nerealizovaly, a předpokládám, že nyní se k nim vrátí-

me a debata nad nimi bude konstruktivnější. 

 

V jaké fázi jsou úklidové a rekonstrukční práce 

ve vašem postiženém objektu? 
Rád bych poděkoval panu starostovi Hánlovi a paní 

místostarostce Tůmové za možnost zřídit si během 

nepřístupnosti našeho domova na obecním úřadě jaký-

si vlastní krizový štáb. 

Od pondělí 10. 6. probíhalo zprůjezdnění přístupové 

komunikace, odstraňovaly se nánosy bahna a probíhalo 

vyklízení přízemí, které bylo poškozené a celé zaplave-

né. Na odklízení se podílelo několik jednotek hasičů 

z Jihomoravského kraje a musím říci, že za ten týden, 

kdy zde byli, odvedli obrovský kus práce. Pomáhali 

nám také dobrovolní hasiči z Vojkovic, z Nelahozevsi, 

několik členů HZS z Aera Vodochody plus sanační fir-

ma, která pomáhá rychlé likvidaci škod chemickým a 

hygienickým ošetřením a následně vysoušením. Počítá-

me s obnovou činnosti domova zhruba do 3 měsíců. 

 

Jak hodnotíte práci místních orgánů? 
Hodnotíme ji pozitivně. Spolupráce s panem Má-

chou z kralupského krizového štábu byla na dobré 

úrovni a vše potřebné jsme dostali nebo vyřídili. 

 

Jak a kým jste byli varováni? 

Oficiálně jsme byli z Povodí Vltavy informováni 

v noci ze soboty na neděli v půl druhé ráno 

o tom, že stoupá voda. Pak jsme se průběž-

ně informovali telefonicky na Povodí Vlta-

vy o vývoji situace. Zpočátku se zdálo, že 

se vodu podaří usměrnit. Ráno v neděli 

jsme dostali zprávu, že usměrnit tok Vlta-

Červený mlýn a park ještě před kulminací, foto: JMo  

Pondělní dopoledne, odjezd, foto: Petr Kubíček 
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Psí voják 
„Bílá a studená / přišla mi říct / že všechny moje / že všechny 

moje / mejdany příští / nás vezmou / k čertu / a až si kleknem / 

hlavou proti větru / příde k nám smrt / příde k nám smrt“ – zpí-

vával Filip Topol. Básník, prozaik a strhující muzikant. Tak 

přišla. Filip Topol zemřel před několika dny, 19. června 2013, 

bylo mu čtyřicet osm let. V létě roku 1981 se v areálu veltrus-

kých zámeckých zahrad, resp. ve sklepení pod nimi, uskutečnil 

zvláštní koncert. Tehdejší vrchní zahradník pan Krůta – ten, co 

později dělal za mořem zahradníka Miloši Formanovi – dovo-

lil, aby kapela, v níž 

hrál i jeho syn, zahrála svým kamarádům a známým, tedy nezřídka 

lidem okraje, „disentu“, zatraceným i vytrvale šikanovaným. Psí 

vojáci tehdy poprvé uvedli svou skladbu „Baroko v Čechách“; 

v jejich středu stál – šestnáctiletý Filip Topol. Léta další: komíhání 

mezi běsy a nakažlivou letargií, z posledka si ale vybavuju spíš 

zimní melancholii a opatrný humor. Tedy snad bude platit: „Jeho 

kosti shnily v lese! / Jeho kosti shnily v lese! / ale tím se nic ne-

končí / o jeho maso se podělila zvěř / ale tím pohádka nekončí. / 

Jeho chatrč smyly deště / ale vyprávění o poustevníkovi / začíná 

kdykoli“ (Baroko v Čechách).             Mt 

foto: Gabina Fárová 

vy se nepodaří, takže jsem rozhodl o přípravě evakua-

ce osob. Během nedělního dopoledne byly zajištěny 

náhradní lůžkové kapacity v jiných organizacích 

v rámci okresu. Naši klienti se ještě naobědvali a mezi 

13. a 15. hod. bylo všech 50 osob – plná kapacita – 

evakuováno. Po evakuaci osob jsme přemisťovali ma-

jetek, stroje, zařízení, přenositelný mobiliář do 1. pat-

ra, aby došlo k maximálnímu zmírnění škod. V půl 

deváté večer byla odpojena elektřina. V půl desáté 

vtrhla do nádvoří první voda, bočním vchodem bylo 

už zhruba 40 cm. Do pondělí dopoledne, kdy jsme se 

zástupkyní objekt opouštěli, došlo ke zvýšení hladiny 

vody o 3 a půl metru a v úterý, v době kulminace, 

stoupla hladina ještě o metr výš do prvního patra. 

 

Jak se choval Mlýnský potok, který se nachází 

v těsné blízkosti? 
Nejprve potok opravdu začal stoupat, pak už nebyl 

schopen vodu pobrat, tak šla spodem přes sklep a po-

tom už došlo k rozlití celkovému. Konstrukce pod dál-

nicí tvoří hráz, která způsobila rozlití vody do polí ko-

lem mlýna a zámku. Bude třeba projednat variantu 

rozšíření mostní konstrukce tak, aby tam byly jen pilí-

ře a voda se měla kam rozlít. 

 

Máte materiální nebo jiné problémy v současné 

fázi? 
Dá se říci, že v současné době využíváme kralupský 

humanitární sklad, podobně nám poskytla humanitární 

pomůcky paní starostka Vojkovic a získali jsme též 

pomůcky ze skladu Adry v Praze. 

 

Můžete čerpat finanční pomoc od státu? 
Ano, od Krajského úřadu prostřednictvím odboru 

sociálních věcí a také jsme obdrželi povodňové dary. 

Obracejí se na nás dobrovolníci z řad soukromých 

osob a také z podniků, které nabízely některé své za-

městnance. Tyto nabídky jsme ale zatím odmítali, pro-

tože přítomnost výše uvedených hasičů a sanačních 

pracovníků zatím pokrývá naše potřeby. 

 

Jste v kontaktu s pojišťovnou a předpokládáte 

její účast plnění? 
S pojišťovnou jsme ve standardním kontaktu, hned 

v pondělí jsme nahlašovali škodní událost, máme zpra-

covány posudky od statika, likvidátor zde byl dnes a 

myslím, že všechno běží v rámci smluvních vztahů. 

 

Chcete někomu poděkovat, máte připomínky, 

stížnosti… 
Později chceme poděkovat konkrétně všem organiza-

cím i jednotlivcům, kteří u nás pracovali nebo poskyto-

vali jakoukoliv pomoc, které jsem zde zmínil, i všem 

dalším. Aktuální informace už zveřejňujeme na našich 

webových stránkách (www.cerveny-mlyn-vsestudy.cz), 

stejně jako další dokumenty a zprávy, včetně čísla naše-

ho účtu pro případné poskytnutí finančního daru. 

JN 

 Filip Topol, červenec 1981, Veltrusy 

 Autobusová zastávka, červenec 1981, Veltrusy 
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Městský úřad Veltrusy a jeho kulturní a sportovní výbor vás zvou 

na divadelní představení Drž mě pevně, miluj mě zlehka do di-

vadla ABC ve čtvrtek 26. 9. 2013. Jedná se o premiérové 

představení divadla ABC podle brilantního románu Roberta Ful-

guma. Děj se odehrává v americké tančírně tanga, kde se setkávají lidé nejrůznějšího věku, 

pohlaví, národnosti, náboženského vyznání či sexuální orientace. V tančírně Century jde totiž 

o jediné – tanec tanga. Je to místo překonávání obav a objevování nových možností. Tango 

zde totiž není pouhým tancem, ale životní cestou, novým způsobem vnímání sebe i světa ko-

lem - otevřením dveří v pokoji života. V této inscenaci se počítá s živou kapelou, tancem a 

celou řadou písní, takže příznivci hudebního divadla si jistě přijdou na své. 

Doprava diváků z Veltrus do divadla a zpět bude zajištěna autobusem, čas odjezdu upřesní-

me.  Předprodej vstupenek byl zahájen 17. 6. 2013 na Městském úřadu.        HR 

Výstavní síň Ladislava Čepeláka byla 

v sobotu 8. června ve 14 hodin zcela naplně-

na účastníky vernisáže obrazů akademic-

kého malíře Josefa Kosejka (1910–1988). 

Současně se zahájení výstavy stalo příleži-

tostí k setkání bývalých žáků veltruské ško-

ly, mezi nimi i malířovy dcery paní Mgr. 

Jany Šimerové a jejího vnuka. Podnět 

k výstavě dala paní Ing. Baránková, která 

přednesla úvodní slovo. V podzimním čísle 

VL se k výstavě a osobnosti Josefa Kosejka 

vrátíme v obsáhlejším článku. 

Podobně jako výstavní síň se naplnila i klubovna ASPV, v níž se 12. červ-

na konala beseda s Mgr. Janem Holečkem, pracovníkem NPÚ. Mladý 

historik, sympaticky 

zaujatý pro minulost 

veltruského zámku a 

parku, nás seznamoval 

se starými mapami a 

plány, v nichž lze najít 

zapomenuté anebo 

v překvapivě neznámé 

podobě odhalené stav-

by, zahradní úpravy, 

aleje nebo vodní plochy. 

Po skončení komento-

vané projekce Mgr. Ho-

leček ještě dlouho odpo-

vídal na otázky účastní-

ků besedy.                 JN 

Mgr. Jan Holeček 

Dávná podoba zámku 
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PRÁZDNINOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY 

Jen pozorný uživatel autobusových spojů si všimne něko-
lika málo změn. Přidali jsme přehled spojů na Mělník, jistě 
je využijete ke své spokojenosti.   













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 



 

 

Na každou kuchyňskou 
sestavu sleva 10%  
a montáž 

 ČERVEN/ČERVENEC 


