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Milí čtenáři, 
minul čas dušičkový a nastávají nám další 

svátky plné světýlek, tentokrát ovšem zvěs-
tující nikoliv konec života, ale jeho zrození. 
Po zimním slunovratu se nám opět začne 
prodlužovat sluneční svit a s jeho přibývající 
délkou za několik málo týdnů se začne vra-
cet i teplo. Nechme ale vítání jara na později 
a plně si užijme svátky přicházející paní zi-
my, svátky vánoční. 

Nedávno jsem si vzpomněla na jeden vtip, 
jak pán přijde celej smutnej do hospody 
a kamarád se ptá, co se mu stalo. „Ale, man-
želka mi přinesla sladký kafe, tak jsem jí 
chtěl říct, ‘Miláčku, vždyť přece víš, že ne-
sladím‘ a drobet jsem se přeřeknul.“ „A co 
jsi jí řek?“, „Ty slepice, zkazila jsi mi celej 
život!!!“ 

Přeju Vám, aby podobných přeřeknutí 
bylo ve vašich životech co nejméně, ale 
hlavně aby k nim nebyly důvody. Aby nejen 
nyní, v době adventní, u Vás doma panovala 
rodinná pohoda, a ať už kávu sladíte, 
či nikoliv, abyste si ji, třeba spolu s vánoč-
ním cukrovím, spokojeně vychutnali. A když 
si přitom zalistujete v našem zpravodaji, 
třeba vám náladu zpříjemní něco málo 
z historie (str. 8 a 9), rozhodnete se zajít pro 
nějakou novinku do místní knihovny (str. 
10), nebo zalitujete, že jste nebyli navštívit 
nějakou kulturní akci (str. 6) a vyberete si 
některou z chystaných, ať už ve Veltrusích 
či v okolí (Mělnické muzeum str. 22, 
KD Vltava str. 21).  

Pokud se Vám zdá, že máte málo informa-
cí o dění ve městě, nebo máte tu smůlu, 
že nebydlíte v dosahu městského rozhlasu, 
případně ho neslyšíte, protože jste celé dny 
v práci, dozvíte se, jak si můžete jeho hlášení 
nechat posílat na mobil (str. 4). A pokud si 
chcete tradičně česky zanadávat, doporučuji 
shlédnout např. výsledky voleb (také str. 4). 

Spokojenost a smíření s věcmi, které ne-
můžete změnit, a odvahu změnit ty,  
které změnit můžete, sobě i vám přeje 
za redakci VL 

Jana Krejčová.  

 
  Vybrané adventní akce ve Veltrusích 
 
 

so 7. 12. od 15.00: Mikulášská nadílka s pohádkou (zámek, Rudolfův sál) 

čt 12. 12. od 18.00: Vernisáž indonéského malíře Kokoka Suratmoka (Výst. síň L. Č.) 

so 14. 12. od 17.30: Vánoční koncert Ivana Ženatého (zámek, Rudolfův sál) 

pá 20. 12. Předvánoční plavání s ASPV Veltrusy 

út 24. 12. od 22.30: Vigilie Narození Páně (kostel) 

st 25. 12. od 17.00: Tutti Cantate – vánoční koncert (kostel) 
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Ze dne 14. 10. 2013 
 
Zastupitelé schválili přijetí Obecně závazné přihlášky o požární 

ochraně, kterou se vydává řád ohlašovny požáru obce, a přijetí 
Obecně závazné vyhlášky o požární ochraně, kterou se vydává po-
žární řád obce. Dála také schválili návrh na zrušení výherních hra-
cích automatů. Odhlasovali odložit žádosti o odkup části pozemku 
v ulici Maršála Rybalka pro účely parkování osobních automobilů, 
dokud nebude projednáno dokončení územního plánu. 

Finanční výbor chtěl požádat výbor pro rozvoj obce o vyhoto-
vení zprávy o záměrech využití Kulturního domu. Starosta odpo-
věděl, že tímto zadáním již zastupitelstvo pověřilo Ing. Libicha. 

Jako host byl na tomto zasedání velitel Městské policie Odole-
na Voda pan Kolbábek, který vysvětloval občanům přínos zva-
žované smlouvy mezi městem Veltrusy a MP Odolena Voda.  

 Zastupitelé schválili návrh přispět částkou 760,- Kč dennímu 
stacionáři Mraveneček zakoupením jejich vánočních přání. 

Připomínal se stav probíhajících výběrových řízení: 
Obnova hist. centra – zatím vše probíhá podle platných termínů. 
Zateplení ZŠ – výběrové řízení není zatím vyhlášeno. Energe-

tický audit byl zpracován v 07/2010 a mezitím proběhly výměny 
oken. Z toho důvodu se uskuteční tento týden jednání se Stát-
ním fondem životního prostředí, zda nebude třeba provést nový 
energetický audit. Pak teprve může proběhnout výběrové řízení, 
vyhotovení projektu atd. Konečný termín je 10/2014. 

Svoz odpadu – starosta zasílal dopis o předběžném oznámení 
výběrového řízení. Samotné výběrové řízení se může uskutečnit 
po 30 dnech – termín 11. 12. 2013. 

Oprava komunikací po povodních – byly osloveny tři firmy 
a čeká se na doručení všech dodejek. 

Probíral se kamerový systém v ZŠ – dle ukázky od dodavatele 
je rozlišení tak malé, že bude problém s identifikací osob. Ředi-
telka ZŠ požádá o vyhotovení dalšího návrhu – dražší verze 
s vyšší rozlišovací schopností. 

Započal zkušební provoz otevření hřiště v ZŠ pro veřejnost, 
hřiště je otevřeno od 17 do 19 hod. a na místo dochází správce. 

Je rozšířena otevírací doba sběrného dvora bioodpadu, kromě 
soboty od 8 do 11 hod. je otevřen také ve středu od 16 do 18 
hod. 

Jsou známy výsledky z měření hluku na komunikaci II/101. 
Bylo naměřeno ve dne 52 dcb /limit 60 dcb/, v noci 48 dcb /
limit 50 dcb/. 

Zvažuje se usměrnit požívání alkoholu na veřejných místech, 
zastupitelé by chtěli posbírat podněty a zpracovat vyhlášku. 

Na MÚ se dostavil zástupce pojišťovny a převzal si podklady 
k případu zničené autobusové zastávky STS. 

Na parkovišti za městským úřadem je přistaven kontejner 
na oděvy, obuv a hračky. 

Ing. Stránský zaslal dopis, podle kterého bude dodána doku-
mentace k územnímu plánu do 28. 10. 2013. 

V diskuzi jedna občanka uvedla, že podle článku v MF Dnes 
uniká ze Synthosu do ovzduší stále větší množství škodlivin 
a zda se tím bude město zabývat. Starosta přislíbil prověření. 

Zastupitelé odpověděli, že existuje možnost nechat si zasílat 
aktuální data z měřící stanice ve Veltrusích, ale problém je v 
tom, že uvedený článek se týkal látek, které nemají stanovené 
žádné limitní hodnoty. Na stránkách obce bude aktivní odkaz na 
měřicí stanici a aktuální hodnoty.  

Jedna z občanek se ptala, kdo platí kulturní akce v klubovně 
ASPV. Bylo jí odpovězeno, že město, a následně peníze, které se 
vyberou na vstupném, jdou zase zpět městu. 

Ze dne 4. 11. 2013 
 
Zastupitelé schválili přijetí smlouvy o dílo na revitalizaci 

a zklidnění centra města Veltrusy. 
Projednání žádosti o sponzorský dar na pořízení nového inva-

lidního vozíku zastupitelé odložili na příští zasedání dne 25. 11. 
2013. Stejně tak žádost o finanční podporu na náklady spojené s 
účastí na mistrovství světa na divoké vodě. Zastupitelé se shodli 
na zavedení grantové soutěže a určitého systému, začátkem 
příštího roku by měli požádat všichni, kteří mají o příspěvek 
zájem, a vše bude k jednání ve finančním výboru a v zastupitel-
stvu. 

Zastupitelé schválili zvýhodnění vstupenek do krytého bazé-
nu v množství 1 kus na osobu a měsíc zatím pouze na prosinec 
2013 a další rozhodování ponechali na příští rok, až bude známé 
grantové schéma. 

Projednávala se i Obecně závazná vyhláška o zákazu po-
žívání alkoholu, jejímž cílem je vymýtit nešvar požívání alko-
holu a s tím spojené znečišťování veřejných prostranství. Za-
stupitelé se shodli na možnosti zrevidovat Obecně závaznou 
vyhlášku 1/2005, o veřejném pořádku a do ní zapracovat lo-
kální prohibici. 

Zastupitelé odsouhlasili pracovní skupinu, která vytvoří návrh 
na založení vlastní Městské policie, kterou by podle předběž-
ného průzkumu měly zájem využívat a podílet se na nákladech 
i obce Všestudy, Nelahozeves, Nová Ves a Vojkovice. 

Dále schválili darovací smlouvy na přijetí následujících darů: 
MMR – dotace pro občany, kteří měli při povodních vodu 

v bytové jednotce 484.622,- Kč 
Středočeský kraj – odstraňování škod po povodních 1.188.000,- Kč 
Středočeský kraj – odstraňování škod po povodních 160.000,- Kč 
Středočeský kraj – nákup požárních hadic pro SDH Veltrusy 

30.500,- Kč 
Středočeský kraj – záloha platby na poskytnutí prvotních ná-

kladů po povodních 200.000,- Kč 
Město Znojmo – na odstraňování, zmírnění a likvidaci škod 

po povodních 200.000,- Kč 
Projednávala se možnost získání dotace ve výši 90% na zatep-

lení budovy ZŠ. Zastupitelé odsouhlasili, že projekt bude pokra-
čovat v projektové přípravě i s případným navýšením nákladů 
na parapety či okapy, na které upozornil architekt. 

Výbor pro rozvoj města doporučil dlouhodobý pronájem Kul-
turního domu. 

Jeden ze zastupitelů upozornil na možnost odkoupení soukro-
mé MŠ s 50% dotací a dále navrhl udělat revizi všech vyhlášek a 
jejich posouzení z hlediska jejich aktuálnosti. 

Řešilo se oplocení sběrného dvora, který vypadá jako černá 
skládka. Právě probíhá nové výběrové řízení na svozovou firmu 
a v návrhu je, že se bude starat také o nový sběrný dvůr. 

V diskuzi se občané ptali na zajištění likvidace laguny ve Sme-
tanově ulici odvodněním do Mlýnského potoka, kontrolu rych-
losti na komunikaci II/101 (zpomalovací semafor) a také přístu-
povou cestu (chodník) do zahradnictví Jelínek. Upozornili 
na potřebnou opravou děr ve Dvořákově ulici směrem 
k Žižkově, dále na nefunkční rozhlas v ul. Žižkova a Prokopa 
Holého a na možnost k připravované revizi vyhlášek připojit 
také zákaz podomních prodejců. Informovali se i na stav územ-
ního plánu, který právě dodělává stávající architekt. 
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Vážení spoluobčané, 
 
využiji možnost Vás všechny alespoň touto formou 

pozdravit a zhodnotit rok 2013, který se zvolna chýlí 
ke svému konci. 

Tento rok nebyl, dle mého názoru, pro některé 
z nás zrovna nejpříznivější, a to hlavně vinou povod-
ní, které nám ztrpčily život na počátku června. Chtěl 
bych ještě jednou všem postiženým vyjádřit velké 
soucítění s nimi a zároveň všem zúčastněným podě-
kovat za pomoc, trpělivost a pochopení. Jak se říká, 
na každé špatné věci lze najít i tu dobrou. Ukázala se 
schopnost města i občanů se s touto nešťastnou udá-
lostí zdárně poprat. Doufám, že se takové katastrofy 
budou vyskytovat v co nejmenší míře, nejlépe však, 
že se nám zcela vyhnou. Po povodni pak přišlo nao-
pak extrémní sucho, které trochu pomohlo 
k vysychání objektů a odstraňování škod a pomohlo 
nám tak vypořádat se s touto katastrofou. 

V letošním roce se bohužel nepodařilo uskutečnit 
promítání v letním kině. Hlavní překážkou byly po-
vodně a následný zákaz vstupu do areálu letního ki-
na, kde by návštěvníci byli ohroženi pádem podmá-
čených stromů. Druhým důvodem byla neplatná 
smlouva mezi Národním památkovým ústavem 
a  městem Veltrusy. Město Veltrusy nesmí pronajímat 
třetí osobě byť jen za nepatrný obnos tento areál, 
který je majetkem Národního památkového ústavu. 
Byla podepsána smlouva nová, ve které je mimo jiné 
uvedeno, že v tomto kině lze filmy promítat a pořá-
dat další kulturní akce, na kterých se město Veltrusy 
bude podílet. Neúspěchem bylo i výběrové řízení 
na svozovou firmu komunálního odpadu. Bylo vy-
psáno chybně, proto se v současné době pracuje na 
výběrovém řízení novém. (Do konce roku 2013 svoz 
provádí stávající firma). 

Pozitivní naopak je, že v mateřské škole proběhla 
oprava vodovodního potrubí, která má zabránit úni-
kům vody. Přestože byl přívod vody uzavřen, kvůli 
zkorodovanému potrubí docházelo ke značnému 
úniku vody. Oprava proběhla v období letních 
prázdnin. ZŠ Veltrusy se dočkala nového povrchu 

chodníku a dvora mezi jídelnou a školním hřištěm. 
Realizace proběhla také v době letních prázdnin. 
Další opravy se realizovaly i v některých ulicích, vět-
šinou se jednalo o podsypání a přeložení zámkové 
dlažby a vybudování vsakovacích kanálů, aby se mi-
nimalizoval vznik kaluží po deštích. 

V bilancování opustím toto téma a jen připomenu 
pár věcí, na které bychom se měli připravit v roce 
nadcházejícím. Víte, že nás čeká velká akce, a tou je 
projekt „Revitalizace a zklidnění centra města Veltru-
sy“. Rekonstrukce náměstí a přilehlých komunikací je 
velmi důležitá. Povede ke „zkulturnění“ našeho měs-
ta a zlepší provázanost s areálem parku a zámku, kte-
ré představují nedílné součásti města. Jsem přesvěd-
čen o tom, že si nové náměstí zasloužíme, a doufám, 
že se tento projekt zrealizuje bez větších problémů 
a ke spokojenosti nás všech. Realizace tohoto projek-
tu bude skýtat i některá omezení a opatření, která 
bude třeba přijmout a následně respektovat po dobu 
celé realizace; musíme být trpěliví a občas něco pře-
kousnout, protože výsledek bude stát za to. Pokud 
vše vyjde tak, jak si představujeme, mělo by následně 
dojít k zateplení budovy základní školy, čímž by se 
ušetřily peníze za její vytápění. Realizace se plánuje 
rovněž na letní prázdniny. 

Dalším důležitým počinem, jehož realizace je 
v plánu na příští rok, bude opětovné zprovoznění 
Městské policie Veltrusy. Pokud se dohodneme 
s přilehlými obcemi, o „spoluvyužívání“ jejich služeb, 
budou strážníci celkem tři. Představa je taková, že by 
Městská policie začala být funkční z kraje roku 2014 
(únor, březen). Jak jsem se již výše zmiňoval, příští 
rok bude velmi náročný, ale věřím, že společně vše 
zvládneme. 

Závěrem si dovolím všem občanům našeho města 
popřát příjemné prožití vánočních svátků a vše nej-
lepší do nového roku. Přeji Vám zdraví, štěstí a spo-
kojenost, aby se Vám všem žilo v našem městě co 
nejlépe. Přispějme všichni společně k tomu, aby byl 
rok 2014 ještě lepším než rok předchozí. 

 
Richard Kyselý, starosta 
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V prvním letošním čísle jsme informovali o výsledku přímé 

volby prezidenta republiky, ale to jsme ještě netušili, že v tomto 
roce budeme informovat o volbách znovu. Oč v nich šlo, zde 
nebudeme rozebírat, jejich výsledky předčily všechna očekávání 
– velké strany slábly, nové nebo skoro zapomenuté posilovaly, 
některé velmi! V době vzniku tohoto článku ještě není jasné, 
jakou budeme mít v příštích letech vládu. Ve Veltrusích dali 
voliči před zavedenými stranami šanci i nové hvězdě naší politi-
ky – Babišovu hnutí ANO. Výsledky voleb z 25. a 26. října 
2013 ve Veltrusích vidíte v tabulce. V připojeném grafu můžete 
srovnat preference veltruských voličů s celorepublikovými vý-
sledky všech sedmi stran, které vstoupily do parlamentu (čísla 
udávají zaokrouhlená procenta). 

JN, zdroj: ČSÚ 
 

Strana Platné hlasy 

název počet v % 

Hnutí ANO 207 21,42 

ČSSD 162 16,77 

TOP 09 160 16,56 

KSČM 129 13,35 

ODS 60 6,21 

Strana zelených 54 5,59 

KDU-ČSL 49 5,07 

Úsvit přímé dem. T. Okamury 47 4,86 

Česká pirátská strana 36 3,72 

Strana svobodných občanů 28 2,89 

SPOZ 12 1,24 

HLAVU VZHŮRU – volební blok 6 0,62 

Děl. strana sociální spravedlnosti 5 0,51 

Romská demokratická strana 3 0,31 

Strana soukromníků ČR 3 0,31 

politické hnutí Změna 2 0,20 

Aktiv nezávislých občanů 2 0,20 

Suverenita-Strana zdravého rozumu 1 0,10 

LEV 21 – Národní socialisté 0 0,00 

Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00 
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Hnutí ANO ČSSD TOP 09 KSČM ODS KDU-ČSL Úsvit

Veltrusy ČR

V rámci zlepšování komunikace s občany zavedla radnice 
počátkem toho měsíce informační systém MOBISYS. Novinka 
umožňuje občanům dostávat aktuální informace z obce formou 
zpráv do mobilních telefonů. Občané tak mají v zásadě okamži-
tý přehled o dění v obci a jejím nejbližším okolí. Kromě vý-
stražných zpráv jako např. o odstávkách elektrické energie, ply-
nu, meteorologických informacích a zprávách obecního charak-
teru plánuje radnice také zasílání zpráv s kulturní a sportovní 
tématikou. Nová služba navíc umožňuje obousměrnou komuni-
kaci a obec se tak od lidí může dozvědět, kde je třeba neuklize-
ný nepořádek či založená nepovolená skládka, říká starosta ob-
ce Richard Kyselý. Více informací o službě a návod, jak se 
k odběru obecního zpravodajství přihlásit, se můžete dozvědět 
z následujících otázek a odpovědí. 

 
Na jakém principu MOBISYS funguje? 
Služba MOBISYS v sobě integruje dvě technologie na odesí-

lání zpráv. Občané, kteří vlastní klasické mobilní telefony, mají 
možnost přijímat zpravodajství formou SMS zpráv a občané, 
kteří mají tzv. chytré telefony (smartphones), mohou přijímat 
zprávy modernějším způsobem, a to skrze mobilní aplikaci Mo-
jeObec. Naopak radnicím systém dává pro obě technologie 
současně jednoduché a přehledné webové administrační rozhra-
ní, ze kterého mají možnost zpravodajství provozovat. 

 
Jak je možné se k obecnímu zpravodajství přihlásit? 
Občané s klasickými mobilními telefony jednoduše odešlou 

SMS zprávu s textem „REG <kód obce> OBZ“ na telefonní 
číslo 777 080 880. Pokud registrace proběhla v pořádku, obdrží 
zpětně SMS zprávu, že se registrace zdařila. 

U chytrých mobilních telefonů s operačním systémem Andro-
id a iOS (iPhone) je občanům v mobilních obchodech Google 
Play a App Store k dispozici zdarma ke stažení mobilní aplikace 

MojeObec. Po instalaci a prvním zapnutí nabídne mobilní apli-
kace občanům, aby si zvolili obec, ze které chtějí zpravodajství 
odebírat. Jakmile je výběr potvrzen kliknutím na tlačítko 
„registrace ke službě“, je aplikace plně aktivní. 

 
Mají občané také možnost se od služby odhlásit, pokud o ni nebudou 

stát? 
Samozřejmě. U klasických mobilních telefonů probíhá odre-

gistrace stejným způsobem, pouze se odešle kód „ODREG 
<kód obce> OBZ“. Po odregistraci občan opět obdrží potvr-
zení o odhlášení. U chytrých telefonů je zrušení odběru zpráv 
ještě jednodušší. Stačí pouze odinstalovat aplikaci MojeObec, 
a tím je registrace zrušena. 

 
Jaká je výhoda mobilní aplikace? 
Mobilní aplikace nemají technická omezení, která známe 

u SMS zpráv. Tzv. chytré zprávy obsahují nadpis, mají neome-
zenou délku textu, umožňují diakritiku a interaktivní odkazy. 
Kromě toho, jak již bylo zmíněno, dává aplikace občanům také 
možnost zapojit se do dění v obci formou tzv. hlášení, skrze 
které je možné radnici informovat o nových problémech v obci. 
Za zmínku stojí také titulní stránka aplikace poskytující obča-
nům veškeré důležité kontakty na obecní úřad, stavební úřad 
a čísla na poruchové a tísňové volání. 

 
Co si radnice od služby slibuje? 
Primárním cílem je samozřejmě zvýšení obecní informova-

nosti a zlepšení komunikace s občany. V dnešní hektické době 
jsme všichni doslova zavaleni množstvím informací a pro kaž-
dého z nás je stále těžší a těžší nepřehlédnout ty důležité. Věří-
me, že vytvořením speciálního informačního kanálu pro obecní 
záležitosti zajistíme, že se občané pohodlným způsobem dozvě-
dí vše důležité o dění v obci. 
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Kokok Suratmoko vystudoval grafiku na Indonéském institutu 
umění ve městě Yogyakarta na ostrově Jáva. Má za sebou řadu 
společných i samostatných výstav, a to jak v Indonésii, tak v Čes-
ké republice, kde nyní již třetím 
rokem žije. Jeho práce se neo-
mezuje pouze na grafické tech-
niky a především pak sítotisk, 
ale přesahuje i do jiných umě-
leckých stylů jakou jsou malba, 
kresba a komiks. Jeho rozměr-
ná plátna jsou charakteristická 
svou barevností a stylovou 
precizností a nezapřou jeho 
dlouholeté zkušenosti s grafic-
kými technikami a hluboký 
zájem o pop kulturu. 
 

Výstava v Čepelákově síni ve Veltrusích představí 
obrazy, které jsou Kokokovou reakcí na život kolem 
něj po dobu jeho pobytu v České republice. 

Veltruské listy v nové podobě mají za sebou už 
třetí rok existence. Věřím, že vám náš barevný  
zpravodaj hned několikrát za rok přinesl zajíma-
vou četbu. Udržení kvality Listů by však nebylo 
možné bez podpory zastupitelstva a značného počtu 
inzerentů – díky nim se do městské pokladny vrací 
výrazná část nákladů na jejich tisk. Rád bych také 
poděkoval kolegyním a kolegům z redakce – také v 
tomto roce vznikala nová čísla VL v přátelské a 
tvůrčí atmosféře. Konkrétně patří velké poděkování 
Janě Krejčové (která převzala grafické úpravy), dále 
Heleně Richterové, Janu Novotnému a novému 
členu Michalu Toporovi (tomu děkuji především za 
pečlivé korektury). Ještě jednou děkuji za spolupráci 
inzerentům a přispěvovatelům, zvláště těm pravidel-
ným. 

 
Hezké čtení, žádné zprávy o povodních, zdraví 

a pohodu v příštím roce přeje Filip Volák. 

Vážení čtenáři, přispěvovatelé a inzerenti, 
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Večer věnovaný životu, dílu a vzpo-
mínkám na Oldřicha Hilmeru uspořá-
dala paní Ing. Jitka Lísková. Neprávem 
opomíjený hudební skladatel, sbormistr 
a pedagog pocházel z Veltrus a je také 
pochován na místním hřbitově. 
V minulém čísle mu byl věnován rozsáh-
lejší článek k příležitosti 65. výročí úmrtí. 
Paní Lísková ve Výstavní síni Ladislava 
Čepeláka uspořádala 3. října 2013 zajíma-
vou výstavu dokumentů a fotografií.  

Účastníky vernisáže provedla zasvěce-
ným výkladem, seznámila je s detaily 
o životě umělce a za doprovodu prof. 
Lubynecké zazpívala řadu Hilmerových 
písní. Škoda, jestli jste neviděli ani nesly-
šeli… 

 
 
 

Vernisáže ve Veltrusích se obvykle ko-
nají v 17 hodin. To už se 7. listopadu 
značně šeřilo, když se naplňovala Výstavní 
síň LČ k zahájení výstavy fotografií Jiří-
ho Štrunce.  

Nebyla to první autorova výstava 
ve Veltrusích, tentokrát byla obsahem 
věnována lesům, vodám, stezkám, vrchol-
kům a skalám Šumavy.  

Pan Štrunc patří k těm, kteří neodloží 
svůj fotoaparát z ruky, i když putuje 
s přáteli nebo rodinou jak po exotických 
krajinách, tak právě jako letos – po Šuma-
vě. Pak ale svou fotografickou žeň uspořá-
dá, doprovodí podrobnými popisky 
a veltruským spoluobčanům nabídne 
k zhlédnutí. Vystavené snímky jsou barev-
né, krajinářské, nechybí ani detaily šumav-
ské květeny nebo motýlů. 

 
 
 
 
 

Podoba zámeckého parku a vybra-
ných pavilonů ve světle dochovaných 
historických dokladů se jmenovala 
přednáška Mgr. Jana Holečka, který, 
zdá se, pamatuje nejen hraběcí rodinu 
Chotků, ale i architekty, zahradníky a další 
osoby, jež po tři století budovaly a rozvíje-
ly „veltruský lesík“ (jak se na některých 
starých mapách označuje park), pavilony, 
kabinety, mostky, sochy, stavidla a další 
pamětihodnosti.  

Ve skutečnosti se jedná o mladého pa-
mátkáře, který zasvěceně vyprávěl o vývoji 
pavilonu generála Laudona, kuchyňské 
zahradě, o Egyptském kabinetu, až i vel-
truští pamětníci pokyvovali uznale hlava-
mi. A nejen pamětníci, ale i mladí poslu-
chači naplnili  klubovnu ASPV 
v Sokolovně, aby v podvečer 21. listopa-
du vyslechli zajímavou přednášku pana 
Holečka.  

A že toho o parku a zámku opravdu 
ví hodně, svědčí nejen pozornost poslu-
chačů, ale i slib, že další díl „seriálu“ bude 
za nějaký čas pokračovat. 

JN 

Kulturní výbor a redakce VL plánuje na zimu a jaro 2014 řadu rozmanitých akcí, např. 
koncert písničkáře Ivana Hlase, besedu se spisovatelem a cestovatelem Josefem 
Formánkem a řadu dalších kulturních událostí. Podrobnosti a aktuality  
sledujte na městském webu www.veltrusy.cz, napsat si o kulturní pozvánky můžete 
na e-mail: kultura.sport@veltrusy.cz nebo na listy@veltrusy.cz. FV 

http://www.veltrusy.cz
mailto:kultura.sport@veltrusy.cz
mailto:listy@veltrusy.cz
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Přehled vánočních bohoslužeb

 
 

 
HR 

Datum Den Hodina Kostel 

24. 12. 2013 
úterý 

Vigilie Narození Páně 
 

16.00 
21.00 
22.30 
24.00 

Kralupy n. Vlt. 
Velvary 
Veltrusy 
Kralupy n. Vlt. 

25. 12. 2013 
středa 

Slavnost Narození Páně   8.00 
  9.30 
11.00 

Velvary 
Kralupy n. Vlt. 
Veltrusy 

29. 12. 2013 
neděle 

Svátek Svaté Rodiny   8.00 
  9.30 
11.00 

Velvary 
Kralupy n. Vlt. 
Veltrusy 

1. 1. 2014 
středa 

 

Slavnost Matky Boží   8.00 
  9.30 
11.00 

Velvary 
Kralupy n. Vlt. 
Veltrusy 

 
Římskokatolická farnost  
Kralupy nad Vltavou  

Vás letos mimo tradiční  
půlnoční mši svatou  

srdečně zve i na odpolední  
 

rytmickou-kytarovou „půlnoční“,  
která se bude konat  

dne 24. prosince od 16.00  
 

v kostele Nanebevzetí  
Panny Marie a sv. Václava  

na Palackého náměstí. 
Odpolední mše sv. bude sloužena 

hlavně pro děti  
za doprovodu místní scholy, 

pod vedením Mgr. Jiřího Šimona.  
 

Přijďte s dětmi pozdravit  
Ježíška v jesličkách! 

 
V pátek 18. října ve Veltrusích vystoupil britský písničkář Alasdair  

Bouch. Předskokanem mu byl jeho kolega Ondřej Galuška, jinak též  
frontman skupiny Odd Gifts. 

 
Ondřej Galuška, původně Pražák, dnes Kralupák, je frontmanem své kapely 
The Odd Gifts a dále též členem skupiny Eggnoise, jejíž písně můžete slyšet 
mj. v nejnovějším filmu Jana Hřebejka Svatá čtveřice. Ondřej na počátku léta 
s přáteli organizoval již druhý Kralupský Slunovrat, kde mj. představil své sólo-
vé album O.G. and the Odd Gifts. Ondřej do Veltrus přijel se svou manželkou 
a třemi velmi malými synky, z nichž hlavně ten nejstarší k pobavení publika 
svého tatínka mezi jednotlivými písničkami častoval celou řadou různých zá-
bavných hlášek. Ondra během úvodní hodiny hrál a zpíval průřez svojí součas-
nou českou i anglickou tvorbou. 

 
 
 
 
 
Alasdair Bouch aktuálně žije v srdci Evropy, ba přímo v Praze, a to již sedm 
let. Za tu dobu zde stihl vydat již tři alba a se svým repertoárem podniká spani-
lé jízdy doslova po celé Evropě. Ve Veltrusích tento výrazný člen pražské ang-
licky mluvící komunity zazpíval ty nejlepší songy ze svých alb First Person Sin-
gular, Second-Hand Lullabies, jakož i toho nejnovějšího Third Time Lucky. 
Alova tvorba se pro zajímavost pohybuje někde mezi alt-folkem, melodickým 
power popem a tzv. blue-eyed soulem. V každém případě zpíval dobře srozu-
mitelnou angličtinou, což veltruské publikum kvitovalo s povděkem. Alasdair 
již mluví dobře česky, má rád českou literaturu a během svých koncertů vždy 
dokáže navázat velmi úzký vztah s přítomným publikem, což se mu v místní 
Veltruské klubovně ASPV rozhodně podařilo. 

(mat) 
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Jednou z nejpozoruhodnějších českých žen 19. století 
byla Anna Kavalírová (1804–1879). Její otec Josef Adler 
provozoval kolem roku 1817 sklárnu v Otvovicích, ale 
když tzv. kalamáře na mělnická vína nešly na odbyt, 
upadla rodina do bídy. 

Tehdy matka s Aničkou odešly několikrát na pár dnů do 
Veltrus – a to ke strýci F. Křížovi, který byl ředitelem 
chotkovského panství. Byl to tělnatý, ale laskavý pán, kte-
rý se jim snažil pomoci. Ovšem jeho žena, paní 
„derektorka“, byla suchá, lakomá osoba, pro kterou muse-
ly obě odvést neuvěřitelné množství práce, aby si vyslou-
žily za odměnu jenom něco brambor, mouky a hrachu. 
A odnést si to musely do Otvovic na zádech! 

Jen strýc jim trochu nadlepšil: tajně, aby žena nevěděla, 
jim dal nějaké peníze. A podobně to dopadlo o Vánocích 
roku 1817. Tehdy přinesli lidé na zámek neuvěřitelné 
množství darů. „Byl všeho plnej velikej kvelb, že nebylo 
možná ani projít. Plná zem zajíců a bažantů, plná vana 

nového másla … a zase živý ryby, kapouny, vejce, srnce, 
mák a zase jiný ryby nahoře a všecko, co jen každej nej-
vzácnějšího měl, to přines …“ Přitom obě ženy pracovaly 
pro paní tetičku až do Štědrého dne, ale nic z toho nedo-
staly, raději se to podle pozdějších slov čeládky nechalo 
zkazit či dalo prasatům – a ony si opět táhly domů hrách 
a brambory… 

Až když se o tomhle manželčině lakomství doslechl 
později pan direktor, dal po poslední pracovní návštěvě 
oběma ženám peníze – a hlavně půjčil naložený vůz 
s koněm. Ale na ty kruté Vánoce zejména Anna nikdy 
nezapomněla. Jako pozdější Anna Kavalírová, spoluzakla-
datelka proslulých skláren v Sázavě nad Sázavou, proslula 
lidumilností – a tu veltruskou vánoční epizodu, jakoby 
pro výstrahu, uvedla i ve své nádherné, bohužel zapomí-
nané knížce Paměti babičky Kavalírové. [Knihu si lze vypůjčit 
v místní knihovně.] 

Ing. Otakar Špecinger 

Josef Führich [1800–1876]: Zámek Veltrusy (obraz k vidění v obci Chrastava)  



WWW.VELTRUSY.CZ 
9 

V lednu 1884 otiskla redakce týdeníku Zlatá Praha dvojici 
kreseb krajináře Antonína Josefa Lewého (1845–1897). První 
z nich, de facto kombinace dvou výjevů do sebe zapojených, 
byla označena prostě „Veltrusy“, znázorňujíc jednak partii ob-
ce, jednak vltavský břeh. Druhá se soustředila k hlavním cílům 
tehdejších rekreačních, turistických výprav – k parku a zámku. 
Hudební skladatel a publicista Eugen Miroslav Rutte (1855–
1903) doprovodil tyto kresby textem Veltrusy a Chotkův park, 
jakýmsi návodem-průvodcem, který mohl a patrně i měl tehdej-
ší měšťanské čtenáře a čtenářky vylákat k výletu a posloužit jim 
v orientaci. Snad i ti dnešní najdou v Rutteho textu (který zde 
podáváme ve zkrácené podobě) něco ke svému prospěchu 
a  potěšení: 

„Opustivše stanici veltruskou sejdeme as po 10 minutách do nepa-
trné vísky Miřovic (správně Miřejovic) s pivovárem hraběte Chotka 
a jsme u Vltavy. Kdysi vedl tu most, jehož zbytky při nízké vodě 
vídati jest; převozník převeze nás na panském prámu na druhý břeh, 
u něhož park počíná. Dáme-li se stromořadím, přijdeme do parku 
samého, dáme-li se směrem přímým, jsme brzy ve Veltrusích. Když 
vstupovali jsme na břeh, ihned budila pozornost naši budova stojící 
po pravé straně nedaleko od nás, mezi několika jinými staveními 
a v sousedství opuštěného nyní lihovaru, a nevíme, je-li to 
panská sýpka, škola neb chudobný zámeček. Však 
nemusíme dlouho v nejistotě tápati: poučíť nás každý, 
že tu z Pruska přivandrovalé jeptišky šíří v českých 
srdcích pruskou kulturu a že z panského hostince utvo-
řily sobě – klášter. Projdeme stinnou doubravou a jsme 
ve Veltrusích, osadě čítající na 1200 duší. Nelze o ní 
mnoho vyprávěti. Zdá se, že historie její řadí se k oněm 
místům, kdež dle tradice Čechova družina se usídlila, 
čemuž poněkud nasvědčuje poloha pěkného, velice úrod-
ného údolí veltruského, kteréž za dob dřívějších nebylo 
odděleno od osad podřipských řekou Vltavou, jež teh-
dáž u Kralup původni směr opouštějíc ve smělém oblou-
ku přes Bukole do Labe se vlévala (nasvědčuje tomu 
také mapa z roku 1764 v ředitelně vyvěšená) a teprve 
později, zejména při velké povodni r. 1764 kratší, pří-
mou dráhu si zvolila, mnohé osady, jako Velké Ouholi-
ce, úplné zatopivši. Nasvědčuje tomu i kostel sv. Jana 
Křtitele, jenž již ve 14. století se připomíná. (…) 

Veltrusy leží na silnici do Velvar vodoucí, kterouž dráha přetíná. 
Malebně rozloženy sice nejsou a skýtají pohled dosti chudičký, ale 
hlavní ulice, zamýšlející ve větší náves se rozšířiti, přece poutá oko 
poutníkovo, tím spíše, an kostel, fara, některé výstavnější budovy 
tvoří obrazu tomu pěkné pozadí. Třítřídní škola, čtenářská beseda 
se spolkem divadelních ochotniků, sbor dobrovolných hasičů – toť 
jediná místa, v nichž proudí život čilejší. Za obcí na samé silnici 
vystavena jest pěkná, prostranná kaple uprostřed háje, tvořeného 
skupeninami tújí, jalovce, smrčin a bezu; jest to pomník vystavěný 
Rudolfem knížetem Kinským na místě, kde otec jeho Ferdinand 
z koně spadl a zahynul. Český nápis na kapli obsahuje věnování, 

a  byčejný náhrobek udává německým jazykem místo, den 
a rok neštěstí. Na blízku této kaple jest vchod do parku. 
Veltruský park jest z největších v Čechách a rozkládá se na 
výměře as 202 jiter na ostrově, tvořeném Vltavou 
a nákladným kanálem, vedeným na větším díle bývalým 
řečištěm Vltavy. Lesy, luka a pole malebně se střídají 
a vlastní část parku potěšuje oko každého ctitele krás pří-
rodních skupeninami javorů, olší, bříz, jedlí, smrčin, plata-
nů, akátů, tújí a cypřiší, jež ve větších menších skupinách, 
nejsouce sčesány a sestřihnuty francouzskou modou, volně 
rostou a tak právě skýtají sdostatek rozmanitosti. Syn uve-
deného již Václava Chotka, Rudolf, zvelebil park, založiv 
krásné lípové i kaštanové aleje kolem ostrova i ve středu 
jeho, obehnav jej hrázemi a obnoviv kanálem bývalý tok 
Vltavy. 
Vstupujeme-li do parku ze strany vltavské, přicházejíce 
z Miřovic, zastavíme se ihned u stavidla, jímž Vltava 
do kanálu se vpouští a kteréž na vysokém oblouku nese 

pěknou stavbičku se světlým pokojem. Čím hlouběji vnikáme do 
parku, tím častěji překvapují nás v houštině neb v mýtině pojednou 
vyskytující se četné chrámky, kiosky, můstky, pomníky, domky, 
jeskyně, umělé skály a přirozené klenby a besídky (…)“. 

 
Celý text je k dispozici zde: archiv.ucl.cas.cz/index.php?

path=ZlataPrahaII/1.1884/1/11.png. 
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Knihy pro děti: 
Veselé Vánoce (s postavičkou Krtečka) 
Klára Trnková: Co vyprávěl vánoční zvonek 

Dospělým čtenářům: 
Karel Klostermann: Vánoce na Šumavě 
Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše 

Ruční práce: 
Petr Herynek: Lidové vánoční ozdoby 

Háčkovaní andělíčci 
Sněhové vločky (háčkované ozdoby) 
Dekorativní papírové koule 
Ozdobné balení dárků 3 

 
Česká literatura: 
Jiří Hájíček: Rybí krev (Magnesia litera 2013, Kniha roku) 
Jana Šrámková:Hruškadóttir (Cena Jiřího Ortena) 
Zuzana Brabcová: Stropy 
 
Světová literatura: 
Dan Brown: Inferno 
Simon Mawer: Pád – horolezecká tématika 
James Rollins: Oltář ztraceného ráje 
Haruki Murakami 1Q84 – knihy 1-3 
Liza Marklundová : Exploze – severská krimi 
Sandra Brown: Drsný chlap – román pro ženy 

     Jitka Lísková 

Ve dnech 20. 12. a 27. 12 bude knihovna  
otevřena v obvyklé otevírací době. 

Po celý prosinec bude v knihovně probíhat  
výstavka knih s vánoční tématikou. 
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Vážení spoluobčané, 
na podzim roku 2012 se sešlo několik občanů Veltrus, kteří se rozhodli reagovat na plánovanou výstavbu komunikací 
a inženýrských sítí pro 11 skladových areálů ve Veltrusích. Tito občané se rozhodli založit Občanské sdružení, 
které má právo vstupovat do územních řízení, do diskuse o územním plánu a aktivně tak hájit zájmy občanů Veltrus. 

Tato kauza aktivovala občany Veltrus a byla počátkem našich aktivit.  
 
Postupně jsme zjišťovali, že nejen sporný projekt výstavby skladovacích hal trápí naše spoluobčany. Jsou zde další podivné projekty. 

Za zmínku stojí rostoucí skládka inertního odpadu mezi Veltrusy a Kralupy nad Vltavou. Skládka Strachov je příkladem devastace 
životního prostředí v našem katastrálním území. Původně měla být zavezena vytěžená pískovna na úroveň nivelity terénu. Stavební úřad 
Veltrusy však povolil, aby byl inertní odpad dále navážen, a to až do úrovně přes 200 metrů nad mořem. Toto dodatečné povolení terénních 
úprav bylo vydáno i přes nesouhlasná stanoviska dotčených orgánu v Kralupech nad Vltavou. Další devastace životního prostředí se chystá v 
podobě nově plánované pískovny Dušníky, která se má realizovat jen cca 5 km od Veltrus směrem na Zlosyň. Veltrusy tak pravděpodobně 
čeká navýšení nákladní automobilové dopravy – každé 3 minuty projede obcí nákladní automobil s pískem. Otázkou zůstává, co bude po 
vytěžení písku, bude zde opět skládka a další nákladní automobily?  

 
Je zajímavé, že všechny tyto aktivity vyvíjejí firmy, které nejsou s Veltrusy nijak provázány. Je jim tedy jedno, jak naši obec jejich činnost 

poznamená. Proto jsem rád, že posledních 12 měsíců ukázalo, že občané Veltrus mají zájem o to, co se v obci děje, a jsou připraveni se 
aktivně bránit devastaci jejich okolí.  

 
Braňme se tedy a nenechejme našim dětem obec obklopenou dírami v zemi a skládkami.  

 
Martin Dykast, předseda sdružení 

 
Divadelní přehlídka „Tyjátjátra“  
od 20.00: DS Třetí věk Louny: Stáří není 
pro zbabělce; 
od 21.00: Loutna a pěnkava  
(klubovna DS Scéna) 

Sobota 7. 12. od 20.00  
 

Radůza s kapelou 
Pondělí 9. 12. od 20.00:  

 

 
Pohádkové divadlo Praha – Brekeké-

éé 
Vstupné: 60,- Kč 

Sobota 11. 1. 15.00 
 
Divadlo Hrobeso – Srnky 
V rámci festivalu Tyjátjátra ve spolu-

práci s DS Scéna Kralupy 
Vstupné: 50,- Kč (platí se až u vstupu) 

Pondělí 13. 1. 19.30 
 
Tančírna 
Vstupné: 70,- Kč osoba / 120,- Kč pár 

Čtvrtek 16. 1. 19.30  
 

Divadlo DNO – Idolls 
v Divadelní klubovně DS Scéna 
V rámci festivalu Tyjátjátra ve spolu-

práci s DS Scéna Kralupy 
Vstupné: 50,- Kč (platí se až u vstupu) 

Pátek 17. 1. 20.30 
 

Dejvické divadlo: Irvine Welsh: 
Ucpanej systém (Proč Bůh sedí na střídačce) 

Sobota 18. 1. od 19.30 
 

Lednový Underground 
Pátek 24. – sobota 25. 1. 2014 

 

 
DS Jiří Poděbrady – Hrátky 

s čertem 
Vstupné: 60,- Kč 

Sobota 1. 2. 2014 15.00 
 

Divadlo Na Jezerce: Irena Dousková 
- Darda (Humor, kterým překrýváme svůj 
smutek) 

Pondělí 3. 2. od 19.30:  
 

Tančírna 
Vstupné: 70,- Kč osoba / 120,- Kč pár 

Čtvrtek 13. 2. 19.30 
 

Masopust 
Neděle 23.  2. 

 
Divadlo Matýsek Nový Bor  - 

Malířská pohádka 
Vstupné: 60,- Kč 

Úterý 25. 2. 16.30 
 

 
Tančírna 
Vstupné: 70,- Kč osoba / 120,- Kč 

pár 
Čtvrtek 13. 3. 19.30 

 
Jeden svět 
Festival dokumentární filmů 
V KINĚ 

Pondělí 17. 3. – středa 19. 3.  
 
Koncert Karla Plíhala 
Vstupné: 190,- Kč 

Pondělí 24. 3. 20.00 
 
Sváťovo dividlo 
V KINĚ, Vstupné: 60,- Kč 

Úterý 25. 3. 16.30 
 
Ples KD Vltava 

Sobota 29. 3. 20.00 

Vybrané kulturní akce v kralupském KD Vltava 
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Co je dlouho? 
Bylo to někdy v červenci, kdy jsem se mohl konečně trochu 

vymanit z kolotoče záchranných a obnovných prací (k zámku šlo 
přijet jednou cestou, byla obnovena dodávka elektřiny, opravila 
se naše čistírna odpadních vod a všechny stavby byly statikem 
označeny buď jako použitelné, nebo opatřeny zákazem vstupu). 
Místo toho, abych začal konečně odpočívat, začal jsem urychleně 
zpracovávat podklady pro pojišťovnu. Na první schůzku přijel 
likvidátor pojišťovny, zkušený matador vypořádávání velkých 
škod, v doprovodu šesti znalců. Já jsem byl sám, s jedním archi-
tektem a naším pojišťovacím makléřem. Protistrana zahájila jed-
nání tím, že nám trvalo shromáždění podkladů podezřele dlouho 
(asi dva až tři týdny od zahájení prací) a že jim námi uváděný 
rozsah škod přijde hoooodně velký. Naše argumenty, že velmi 
vážné statické poruchy na stavbách vznikají více při vysychání 
podloží než při samotném nástupu vody, tedy jsme je nemohli 
vysledovat dřív, ani to, že prioritou mojí činnosti je ještě stále 
zajištění základní bezpečnosti pracovníků v areálu, pojišťovna 
jako by neslyšela. Pak jsme šli do areálu. Po šesti hodinách jsme 
se loučili a já se ptal, jak to bude dál časově. Šéf týmu znalců se 
zamyslel a řekl, že to jeho týmu bude nějakou dobu trvat 
(nakonec to s různými upřesněními byly asi 2 měsíce), protože 
velmi vážné statické poruchy na stavbách vznikají více při vysy-
chání podloží než při samotném nástupu vody, a hlavně, že roz-
sah škod je hoooodně velký… Obojí pak dva měsíce spolupráce 
se znaleckou firmou potvrdily. Nakonec se ukázalo, že zástupce 
pojišťovny vůči nám postupoval velmi seriózně a vstřícně. Vy-
rovnání s pojišťovnou by mělo být hotové do konce roku a po 
všech těch peripetiích to vypadá, že prostředky na obnovu 
z tohoto zdroje budou v rámci možností větší, než malé. 

 
Komunikační šum? 
I když byl letos park zavřen po povodni podstatně kratší do-

bu než v roce 2002, stejně se našli netrpělivci, kteří se nutně 
potřebovali do parku dostat. Aby nemuseli nikomu trapně vy-
světlovat, že si nevšimli cedulí se zákazem vstupu, tak je raději 
rovnou ničili. Bohužel tím vystavovali nebezpeční úrazu nebo 
smrti (podobně, jako se stalo v parku v Průhonicích) někoho 
dalšího, kdo by o odstraněných zákazech vstupu nevěděl. Byl 
jsem takovou mírou ignorance zaskočen. Jednoho dne jsem 
načapal v půlce lesa jednoho z místních, který také takto do 
zakázané zóny vniknul. Začal se bránit tím, že nevěděl, jestli ty 
cedule o zákazu vstupu vlastně platí. To byla zvláštní úvaha, 
protože nevím, proč bychom je tam jinak věšeli. Nakonec se 

 

rozhovor ukázal jako velmi užitečný, protože mi ten člověk 
ještě do očí tvrdil, že stejně pro zpřístupnění parku moc nedělá-
me, jen věšíme cedule. Když jsem s ním souhlasil, byl překva-
pen. Vysvětlil jsem mu, že věšení cedulí, aby se nikomu nic 
nestalo, nám při strhaných cedulích zabere v té době asi 4 až 5 
hodin denně, z pětihodinové směny. Takže má pravdu – moc 
neodstraňujeme škody, jen věšíme cedule, které někdo strhává. 
Ale kdyby nám je nikdo nestrhával, tak bychom mohli odstra-
ňovat škody. To ho šokovalo. Příští týden, když potřebná doba 
na obnovu cedulí již stoupla na 6 hodin, jsem nechal rozhlásit 
v místním rozhlase, že zákaz vstupu stále ještě platí. A stal se 
zázrak. Počet potřebných hodin na kontrolu a opravy cedulí 
klesl na 1 hodinu denně – a my jsme během dvou týdnů dokon-
čili zpřístupnění parku. Kdybych věděl, že je problém v tom, že 
někteří nevědí, že cedulka se zákazem vstupu znamená zákaz 
vstupu, mohl být park otevřen nejméně o 10–15 dnů dřív. No, 
chybama se člověk učí, prostě stačí říct… 

Tím bych chtěl poděkovat všem, kdo nás nechali škody od-
straňovat. 

 
Začarovaný kruh 
Tak zvaný Templový mostek pod Chrámem přátel a mostek 

pod hájenkou jsou jedněmi z posledních větších očividně vidi-
telných následků povodní. Vše ostatní už se podařilo odstranit 
nebo je pro běžného návštěvníka neviditelné. Zaplať Pámbu. 
Na tyto mostky máme zpracované projekty. Ten pod Chrámem 
přátel zahrad a venkova by mohl být opravdu pohádkový, ale to 
by se jednalo o postavení nového mostku, zděného, klenutého, 
krásného, který by dalším povodním také lépe odolával než ty 
dva dřevěné dosud. Ale stavba nového krásného mostku samo-
zřejmě není odstranění škod po povodni, protože takový mos-
tek nám voda nevzala. Takže ze státních peněz, určených na 
odstraňování následků povodní, postavit nejde. Máme vypraco-
vaný i projekt na provizorní obnovu mostku stávajícího – dře-
věného. Ale když by se na dřevěný mostek vynaložily prostřed-
ky, nemohl by se pak zbourat a na jeho místě postavit mostek 
zděný, protože by to byla zmařená investice. Ale stavba zděné-
ho mostku záleží na tom, kolik peněz zbude v Evropských pro-
jektech z jiné položky. Zbude-li dost peněz, může se postavit 
mostek zděný, ale nesmí se před tím postavit mostek dřevěný. 
Nezbude-li dost peněz, může se postavit z jiného zdroje mostek 
dřevěný, ale pak se tam roky nesmí postavit mostek zděný. Tak-
že nezbývá než čekat, až se tento začarovaný kruh rozsekne. 
Čekáme… a ke Chrámu přátel zahrad a venkova se zatím  bro-
díme v holínkách… 

PhDr. Pavel Ecler 
kastelán zámku Veltrusy 

  
 

Adventní tvoření, 30. 11. 9.00 – 17.00 
vytváření adventních dekorací s odbornou pomocí v Rudolfově sálu zámku; spojeno s výstavou Vánoční zvyky. 
 
Mikulášská nadílka s pohádkou, 7. 12. 15.00 
před příchodem Mikuláše a jeho družiny bude možné shlédnout hranou pohádkou Jak čert ukradl andělovi křídla. 
 
Vánoční koncert, 14. 12. 17.30 
vystoupí Jana Boušková (harfa), Ivan Ženatý (housle) a Valerie Zawadská (mluvené slovo). 
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Vážení a milí čtenáři, předkládám Vám již patnácté 
pokračování miniseriálu o rozsáhlém projektu. Pro-
jektu, jehož cílem je vytvořit zázemí vzdělávacího 
centra na zámku Veltrusy, což samozřejmě bude mít 
i pozitivní dopad na běžné návštěvníky celé národní 
kulturní památky. 

V úvodu přijměte, prosím, omluvu za stav cesty 
na nejfrekventovanějším vstupu do parku, u brány 
mezi domy lesního a lékaře. Cesta je jediný vstupní 
bod pro vjezd techniky a zásobování stavby 
(realizované na obou domech). Cesta byla několika 
přímými stavebními zásahy (rýhy pro splaškovou ka-
nalizaci, pitnou vodu, dešťovou kanalizaci, elektrické 
vedení) postupně překopávána v projektovaných tra-
sách, a jistě i podzimní sychravé počasí s častými pře-
háňkami udržování cesty nepřispívá. 

 

Z pohledu na celkový stav postupu projektu došlo 
od sepsání minulého článku k minimálním změnám: 

co se týče vyčištění zanesené části Mlýnského poto-
ka, čekáme na zaměření skutečného stavu geodety, 

v převodu agendy zprostředkujícího subjektu pro-
jektu, Ministerstva kultury, na Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj, došlo k dokončení celého procesu. Dále již 
byla realizována dvě setkání a zatím řešené proble-
matiky nasvědčují, že dojde k naplnění avizovaného 
zjednodušení administrace, 

ohledně stavebních prací na aktuálně opravovaných 
objektech není žádná novinka, samozřejmě vyjma 
posunu prací. Venkovní práce může pozorovat kaž-
dý návštěvník. Aktuálně připravujeme, v důsledku 
nepředvídatelných událostí (povodně, vícepráce), 
prodloužení doby realizace staveb, 

očekáváme, že v době vydání tohoto článku bude 
podepsána smlouva na technický dozor stavebníka. 
Také v případě zakázky na 120 mil. Kč, i přes vynu-
cené prodloužení odevzdání obálek s nabídkovou 
cenou, které bylo způsobeno velkým množstvím do-
tazů k zakázce a zdrželo nás o tři kalendářní týdny, 
očekáváme realizaci podpisu smlouvy do doby vydá-
ní tohoto článku. Třetí z minule popisovaných veřej-
ných zakázek (na zahradní služby), musela být, pro 
závažné pochybení rozpočtáře v konsolidovaném 
soupisu prací, zrušena a znovu vypsána. Lhůta pro 
podání žádostí je v první polovině ledna. 

 
Jaroslav Morávek, 23. listopad 2013 
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Domovem se linou vánoční melodie a vy se nejspíš 
chystáte na blížící se vánoční svátky. Možná vám při-
jde vhod malé zastavení a pohled do naší veltruské 
školy. Začneme pozvánkou na dvě akce, které 
s vánočními svátky úzce souvisí. 

První se bude konat v úterý 10. prosince od 10 ho-
din v prostorách školy. Jedná se o Vánoční trhy, 
na nichž si budete moci zakoupit výrobky dětí i do-
spělých. Odpoledne v 16 hodin připomene blížící se 
Vánoce i vystoupení školního pěveckého sboru 
TUTTI CANTATE. Výtěžek z Vánočních trhů kaž-
doročně věnujeme našemu adoptovanému africkému 
chlapci, který jen díky naší pravidelné podpoře může 
chodit do školy. 

Druhá akce, na kterou je také zvána široká veřejnost 
– Vánoční koncert sboru TUTTI CANTATE – 
proběhne 25. prosince od 17 hodin ve veltruském 
kostele. 

Zpívat se bude i ve škole – již dlouholetou tradicí 
školy je Zpívání na schodech. Tato tradice vznikla 
původně trochu jako „z nouze ctnost“ – ve škole 
chybí prostor, kam bychom se všichni vešli a kde by 
byla dobrá akustika. Začali jsme se tedy scházet 
na schodech – není to příliš pohodlné, ale má to své 
kouzlo a setkání na schodech se stalo symbolem vzá-
jemné sounáležitosti celé naší školy. 

A protože chceme tuto sounáležitost podporovat, 
snažíme se, aby se dobré vztahy utvářely nejen 
v rámci tříd a ročníků. Proto jsme také začali ve spo-
lupráci s MŠ Veltrusy s realizací projektu „Těšíme se 
do školy – Můj patron“ (viz zde na protější straně). 
Děti z 6. ročníku pravidelně navštěvují předškoláky – 
chodí jim číst, budou s nimi malovat, zpívat, společně 
půjdou na procházku. Malí předškoláci tak už ve škol-
ce získají svého „velkého“ kamaráda ze školy. Určitě 
se i díky tomu budou do školy hodně těšit. 

Pozitivnímu přístupu k začátku školní docházky na-
pomáhají i pravidelné předškolácké dílny. Podobné 
akce jsme pořádali i dříve, ale díky projektu „Chci být 
jako vy“ může být náplň předškolních dílen mnohem 
bohatší a také se předškolních setkání koná mnohem 
víc. V rámci projektu pořádáme také různá setkání 
a dílny pro děti i jejich rodiče. Úspěšný byl i víkendo-
vý říjnový pobyt „Táhneme za jeden provaz“, určený 
pro děti, rodiče i učitele. Všichni si užili spoustu 
legrace, ale také se vzájemně poznali při netradičních 
aktivitách. Rodiče se také dozvěděli řadu informací  
 

o možnostech motivace svých dětí a diskutovali 
o výchovných postupech v rámci rodiny i školy. 
O akce je velký zájem a blíže se s nimi stejně s jako 
mnoha dalšími školními akcemi můžete seznámit 
na webových stránkách. 

Důležitou oblastí výchovy je prevence patologic-
kých jevů. Díky finanční podpoře České rafinérské 
a SRPŠ můžeme v letošním roce realizovat některé 
programy, které by bez této podpory byly pro nás, 
resp. pro naše žáky, finančně nedostupné. Velký 
úspěch měl preventivní program „Když chceš, tak to 
dokážeš“ pod vedením zpěváka Banga ze skupiny 
Gipsy.cz. Pan Banga vyprávěl žákům vlastní zážitky, 
které souvisely s patologickými jevy – například o ná-
silí, zneužívání drog a kriminalitě. Vyprávění doplňo-
val vlastními písněmi. K programu máme k dispozici 
pracovní didaktické listy pro práci s dětmi v rámci 
třídnických hodin. 

Další programy budou zaměřeny na prevenci proti 
kouření, AIDS, plánované rodičovství, ale i poruchy 
příjmu potravy. Tato témata probíráme i v rámci výu-
ky, ale je přínosné zařadit i tematické pořady, které 
připravují školení profesionálové. 

To byl krátký pohled do dění v naší škole (více 
na www.skola.veltrusy.cz). Na závěr mi dovolte, 
abych všem čtenářům Veltruských listů popřála krás-
né vánoční svátky a v novém roce jen to nejlepší – 
hodně zdraví a málo starostí a problémů. A pokud si 
v roce 2014 již plánujete nějaké příjemné akce, zveme 
vás na školní ples – v sobotu 25. ledna v restauraci 
Na Závisti. 

Za ZŠ Veltrusy Mgr. Světlana Racková,  
ředitelka školy 
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V rámci spolupráce mezi Základní školou  

Veltrusy a Mateřskou školou Veltrusy, která trvá 
již několik let, jsme počínaje školním rokem 
2013/2014 začali realizovat novinku pro usnad-
nění vstupu budoucích prvňáčků do základní 
školy a také jako prevenci sociálně patologických 
jevů (šikana) na prvním stupni ZŠ. 

Na počátku tohoto projektu si děti ze šestých 
tříd vybraly chlapce či holčičku z MŠ, kteří pů-
jdou v září do školy, postupně se díky různým 
společným akcím začínají sbližovat, důvěřovat si 
a stanou se tak od první do třetí třídy jejich patro-
ny (ochránci). Vstup do základní školy je pro dítě 
přece jen velký životní krok a mít někoho blízké-
ho v neznámém prostředí, kdo mu pomůže,  
poradí, ukáže, zastane se, pohladí, nebo si jen 
popovídá, je velká výhoda. 

Zatím proběhlo jen několik návštěv šesťáků 
u nás ve školce (pozvánka na vystoupení Jirky 
Helekala, četba dětem před odpoledním odpočin-
kem), ale jak si můžete přečíst v našem plánu, 
společných aktivit bude dost a dost. 

Tímto bych také chtěla poděkovat paní ředitel-
ce základní školy za umožnění realizace tohoto 
projektu, třídním učitelkám šestých tříd a zvláště 
paní učitelce Řehákové, která se do něj s velkým 
nasazením i v rámci svého volného času společně 
s námi pustila.     
   

      
 Leona Kyselá - ředitelka MŠ Veltrusy 

 

 

PLÁN SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ na školní rok 2013/2014 
 

Termíny akcí budou upřesňovány průběžně dle dohody ředitelek a učitelek MŠ a ZŠ.  
*v ZŠ, **v MŠ. 

ZÁŘÍ Slavnostní odvedení prvňáčků do školy* 2. 9. 
Schůzka ředitelky MŠ a učitelky 6. tříd ** 

ŘÍJEN Pozvánka na akci do MŠ: Jiří Helekal – 22. 10. ** – 6. A 
Seznámení dětí ze ZŠ s předškoláky 

LISTOPAD **četba pohádky před spaním – 6. A – středa, 6. B – úterý 

PROSINEC Pozvánka na akci do MŠ: 
    „O černokněžníku Ondřejovi“ – 10. 12. od 8.15 ** – 6. B 
Vystoupení 6. tříd pro předškoláky, předání vánočních dárků –  
    19. 2. 8.15 – 9.15 v tělocvičně ZŠ *  

LEDEN Společná zimní procházka po parku – čtvrtek 10.00 – 11.30 
(dle počasí – společné stavění sněhuláků…) 

Provedení dětí z MŠ po ZŠ * 

ÚNOR Zápis dětí do ZŠ* – 5. 2. 2014 – účast patronů 
Pozvánka na akci do MŠ: 
    Kouzelník Navaro – 26. 2. 2014 od 9.15 ** – 6. A 
Četba pohádky před spaním – 6. A – středa, 6. B – úterý 

BŘEZEN Společná vycházka do parku „Vítáme jaro“ – úterý 10.00 – 11.30 
Společná dramatizace ** 

DUBEN Příprava na Jarmark – společné tvoření ** 
Pozvánka na akci do MŠ: 
    „O lišce“ – 9. 4. 2014 od 8.15 ** – 6. B 
Ukázka znalostí ze ZŠ, soutěže pro děti z MŠ – pátek 8.45 – 9.30 * 

KVĚTEN Sportovní soutěže pro předškoláky na školním hřišti * 
Společné využití zahrady MŠ ** 

ČERVEN Bezva den (v letním kině) – setkání dětí 
Cukrová vata + popcorn pro školáky zdarma (26. 6. 2014) ** 

ZÁŘÍ „Vítej, školáku!“ – Sedmé třídy slavnostně odvedou své kamarády     
   z MŠ do 1. třídy ZŠ* 
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Sokolovna je ve většině českých měst 
důležitým sportovním centrem a neji-
nak je tomu ve Veltrusích. 
Zdaleka neposkytuje zázemí pouze 
sportuchtivým zájemcům a dětem 
z místní ZŠ, dává prostor i kultuře – 
zejména v prostorách klubovny 
v patře, vybudované a spravované 

ASPV Veltrusy – a také nejmenším dětem prostřednictvím Ro-
dinného centra Havránek v přízemí. To nabízí program čtyři 
dny v týdnu, díky němuž do budovy Sokola přitáhne každý 
týden desítky dětí s rodiči. Zhruba jednou či dvakrát do měsíce 
se v klubovně i nadále setkávají také starší členky a členové 
Sokola, kteří sem přicházejí zejména oslavit životní jubilea. 

Prakticky každý den se v budově něco děje a to je dobře. 
Přesto jsou ještě v rozvrhu volná okénka, která je možné zapl-
nit. Přesvědčit se můžete snadno na internetu – 
www.sokolveltrusy.cz, kde pod záložkou kalendář uvidíte, jak je 
využita tělocvična i klubovna. Máte-li zájem či námět na další 
aktivitu, stačí si najít volný termín a domluvit se s členy výboru 
TJ Sokol Veltrusy. (Jak víme, podobně k využití nabízí také 
ASPV svou novou klubovnu v patře, která nabízí příjemné po-
sezení s možností lehkého občerstvení díky barovému pultu 
a kuchyňce, samozřejmě po domluvě s členy výboru ASPV, 
kteří se o ni starají.) 

Sokol vznikl proto, aby dal lidem všeho věku příležitost spor-
tovat, setkávat se a pomáhat druhým, a právě o to se Sokol 
Veltrusy snaží. 

 
Provoz udržíme, potřebujeme ale investice 
 
Každý rok bojuje TJ Sokol Veltrusy s rozpočtem, aby dokázal 

zaplatit provozní náklady, tedy zejména plyn, elektřinu a vodu, 
ale i náklady na opravy, běžnou údržbu a pravidelné kontroly. 
Budova a venkovní hřiště dnes ovšem potřebují nejen údržbu, 
ale také zásadní investice, které se pohybují v řádech milionů.  

Současné příjmy přitom sotva stačí na zaplacení provozních 
nákladů a běžnou údržbu. Příjmy tvoří zejména nájem za byt 
v budově, nájmy od organizací využívajících různé prostory, 

příspěvky členů a dotace z České obce Sokolské, města Veltrusy 
a někdy i dary. I to je důvodem, proč se výbor snaží maximali-
zovat využití všech prostor, neboť náklady vyšším využitím už 
tolik neporostou – topit se musí i tak – ale je možné získat do-
datečné příjmy. Současně hledá výbor cesty, jak snižovat nákla-
dy. Letos proto došlo třeba ke změně dodavatele elektřiny 
a plynu, když se Sokol připojil do aukce vyhlášené městem. 

Budova a venkovní hřiště jsou v zanedbaném stavu a neodpo-

vídají nárokům na moderní tělovýchovné zařízení. Do budouc-
na je třeba vyřešit hned řadu finančně náročných investic: 

 výměna oken a zateplení 

 nové topení (kotel, vedení, radiátory) 

 rozvody vody 

 elektrorozvody 

 celková rekonstrukce venkovního hřiště 
 
Celkový laický odhad nákladů u investic týkajících se budovy 

se pohybuje zhruba v rozmezí dvou až čtyř milionů, v případě 
hřiště mezi třemi a pěti miliony korun. Obměna a doplnění 
sportovního vybavení tělocvičny je pak už jen relativně drob-
ným výdajem (vyžadovaly by zhruba 100–200 tisíc korun). 

Z běžných příspěvků takové investice organizace nemůže 
zaplatit, výbor se proto soustředí na zjišťování možností dotací. 
Většina dotačních programů však vyžaduje připravenou doku-
mentaci – například projekt a audit potřebný pro žádost o dota-
ci na zateplení přijde zhruba na 150 tisíc korun. Bohužel ani 
tato částka nyní není v možnostech Sokola. I přesto už výbor 
podal několik žádostí o různé granty, které nebyly podmíněné 
doložením finančně náročné dokumentace. 

Výbor TJ Sokol Veltrusy se proto obrací na podnikatele 
i jednotlivce z Veltrus a okolí se žádostí o dary, případně jim 
může nabídnout umístění reklamy na budovu a webové stránky. 
Takto získané finance chce výbor využít na přípravu potřeb-
ných podkladů nutných k podání žádostí o dotace z různých 
evropských, státních i dalších fondů. 

za výbor TJ Sokol Veltrusy, Jan Kadeřábek 

http://www.sokolveltrusy.cz
file:///D:/My%20Box%20Files/Sokol/www.sokolveltrusy.cz
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Nový výbor Sokola, jehož některé členy ani neznáme, se rozhodl i přes nesouhlas sta-

rého výboru a ostatních členek sokolskou klubovnu vystěhovat a pronajmout sdružení 

Havránek. Klubovna nám starým sokolkám sloužila k jednání, k oslavám narozenin, 

svátků a ke vzpomínkám. Kdykoliv jsme se chtěly sejít, věděly jsme, že je to klubovna, 

která nám sokolům patří a je zde pro nás. V klubovně jsme měly uschovány listiny, 

fotografie a symboly, které se za německé okupace, v době zákazu, uchovaly v domác-

nostech sokolů. Za 1. republiky byl veltruský Sokol na vysoké úrovni. Nadšení sokolů 

ukazovala účast na všech sokolských sletech, kde byly zastoupeny všechny generace. 

Německá okupace zastavila veškerou činnost. Po válce v r. 1945 začali sokolové opět cvičit a účast na 

XI. Všesokolském sletu v r. 1948 byla obrovská. Pak přišla totalita, která neuznávala sokolské myšlenky, 

a opět se přestalo cvičit. Po pádu totality v roce 1989, kterého jsme se víceméně ve zdraví dožily, jsme 

začaly opět cvičit a na XII. Všesokolský slet v r. 1994 nacvičovat skladbu Karneval. Těšily jsme se z nové 

doby. Dnes chodíme sestry sokolky cvičit podle našich zdravotních možností, schází se nás celkem 14 

sester ve věku 65 až 91 roků, cvičíme v pondělí a ve středu. Další naší aktivitou jsou návštěvy divadel, 

koncertů a výstav, též jsme se v roce 2012 zúčastnily XV. Všesokolského sletu jako divačky. 

Ale kde se můžeme nyní scházet, když naše sokolská klubovna byla vystěhována? Nábytek, stoly, skříňky 

byly strčeny do sklepa a i snad do kulturního domu, menší věci byly naskládány do skříně a byla přidána 

i rada „dělejte si s tím, co chcete“. Nabídnuta nám byla náhrada v patře. ASPV za to děkujeme a přeje-

me hodně zdaru, ale prostor v patře je pro náš pokročilý věk nevhodný. Rozhodnuto bylo o nás a bez nás. 

To už tu také bylo. 

                                                                                       Za sestry sokolky Vlasta Štulíková 

 

PS: Pokud by měl někdo z čtenářů Veltruských listů nějakou vzpomínku na veltruský Sokol a měl zájem 

se s námi o ni podělit, uvítáme to. 

 

 

Starší snímek ze setkání sokolek v klubovně.  
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V sobotu 28. září 2013 se před 
veltruským zámkem sešlo 
25 soutěžních dvojic, aby zde 
změřily své síly v osmém ročníku 
turnaje PETANQUE CUP. 
Celkovými vítězi letošního turna-
je se po zásluze stala dvojice 
Zdeněk Bejbl, Jarda Říha, kteří 
prošli celým turnajem bez jediné 
porážky. Dana a Petr Procházko-
vi si oproti loňskému roku 

o jednu příčku polepšili a skončili na druhém místě. Třetí místo 
obsadili Katka a Jakub Kučerovi. 

 

 
Dnešní uspěchaný životní styl přináší spoustu stresu, negace 

i nepříliš příjemných zážitků. Pro naše tělesné i duševní zdraví 
je velmi důležité tělo čistit a dobíjet ho novou pozitivní energií. 

 
 
 

Pozvánka na 

Všechny příznivce Zumby touto cestou srdečně zvu na Vá-
noční Zumba párty, která se bude konat v sobotu 14. 12. 
2013 od 17.00 do 19.30. Čeká vás milá společnost, tělocvična 
plná energie, příjemná hudba, dobroty, drinky i dárečky. Nevá-
hejte a přijďte se dobít a odreagovat od předvánočního shonu. 
Rezervace vstupenek na lenka.sloserova@seznam.cz. Počet 
míst omezen! 

 
V polovině října přivítali veltruští brenbalisté na fotbalovém 

hřišti brenbalisty KČT Kralupy. Vzájemné měření sil proběhlo 
– již tradičně – formou miniturnaje tří družstev. Kralupští totiž 
jako vždy přijeli v hojném počtu, takže ze svých hráčů dali do-
hromady dvě dvanáctičlenná družstva. 

Na úvod si spolu zahrály kralupské týmy A a B (s přesvědči-
vou výhrou A týmu). Pak se již dočkali hráči Veltrus a utkali se 
postupně s oběma kralupskými týmy, přičemž poslední zápas se 
dohrával již za raného podzimního šera. Statečně bojující Vel-
trusy oba své zápasy jen těsně prohrály. 

Vítězem miniturnaje a dočasným držitelem titulu „Přeborník 
Kralupska“ se tak stalo kralupské áčko. Motivací pro Veltrusy 
pro příští sezónu je vydobýt zpět tento titul, který jim v před-
chozích letech patříval. 

Děkujeme tímto FK Veltrusy za možnost využít pro branba-
lový turnaj plochu hlavního fotbalového hřiště, 

PP, Brenbal ASPV Veltrusy 

 

 
Již po devatenácté pořádá ASPV 

Veltrusy „PŘEDVÁNOČNÍ PLA-
VÁNÍ“. Letos to bude těsně před 
vánočními svátky – v pátek 20. 12.  
Čeká nás hodina plná vodních rado-
vánek, plavání i soutěží o drobné 
ceny. Srdečně zveme všechny své 
členy i širokou veřejnost. 

Čas odjezdu bude upřesněn. Sleduj-
te stránky aspv.veltrusy.cz, nástěnky 
nebo se ptejte svých cvičitelů na pra-
videlných hodinách. 

 

 
ASPV VELTRUSY přeje klidné prožití vánočních svátků a 

úspěšný rok 2014 všem svým cvičencům a příznivcům. 
 
 
Více informací o chystaných i proběhlých akcí ASPV Veltru-

sy, stejně tak přihlášky a propozice jednotlivých soutěží a závo-
dů najdete na: aspv.veltrusy.cz. 

Martina Voláková 

 

 

finálový zápas 

brenbal 

mailto:lenka.sloserova@seznam.cz
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Stát o páté odpolední na svatého Martina (11. 
11.) v Palackého ulici s lampionem v ruce – to je už sedm let 
pro spoustu veltruských dětí radost. Starší letos litovaly, že ne-
došlo k výpadku proudu, aby byla i cesta k náměstí aspoň mírně 
dobrodružná. 

Na náměstí jsme se trochu ohřáli, když ne pohledem na žong-
léry s ohněm, pak tedy občerstvením. Čaj doplnil svařák… 
Na martinské rohlíčky letos padlo 6 kg mouky a nepočítaně 
dalších surovin, a přitom se po nich během prvních pár minut 
zaprášilo. Návštěvníci mohli také ochutnat pizzu, kterou daro-
vala přilehlá pizzerie DeCastello (U Srpů). 

I přes varování před bahnem se na cestu veltruským „lesem“ 
vydalo přes 60 dětí – a perníkového koně si pro nánosy bláta 
letos opravdu zasloužily. Na začátku cesty promluvily děti se 
samotným koněm, na konci je zas odměnily rytířky. Děkujeme 
všem, kdo si přišli průvod užít, i sehranému týmu, který vše 
připravoval. Tak zase za rok! 

 

 
V říjnu se rozběhla nová volná herna pro děti a maminky, 

které příliš neláká organizovaný program. Kromě herny 

s Pavlou (ve čtvrtek od 9.30 do 11.00) tedy můžete navštěvovat 
také hernu s Katarínou, která je určena hlavně menším dětem 
do tří let a obvykle se koná v úterý od 15.00 do 16.30. Prosíme 
všechny, aby se předem ohlašovali, také proto, že se někdy časy 
konání mění či ruší! 

V tomto pololetí už se prosím nehlaste na Barevné dopoled-
ne, Havránek má již několik náhradníků a už bychom se bohu-
žel nevešli. 

Volná místa jsou ještě v programech Předškolák a Hrátky 
se školkáčky, vejdete se také na cvičení s miminky. Dospělé 
samozřejmě zveme na večerní přástky v klubovně ASPV. Po-
sledně se opět dostala na pořad keramika – mimo jiné vznikají 
další postavy do keramického betléma, který uvidíte na zámku 
30. 11. 2013. 

 
Děti z kurzů angličtiny zažily koncem října trochu mimořád-
nou halloweenskou hodinu… i když převleky někdy naháněly 
strach, všichni z ní odcházeli s pusami od ucha k uchu. 

Podobně jako v minulých letech i letos se přidáváme k akci 
Vánoční krabice. V duchu celosvětové tradice děti vybírají ze 
svých „pokladů“ věci, které už nepotřebují (ale přitom nejsou 
poničené), a ukládají je do krabice od bot. Mohou to být školní 
potřeby, hračky, oblečení – na krabici je třeba napsat, zda je 
určena pro dívku, nebo chlapce a přibližný věk obdarovaného. 
Krabice se předají do Havránka a ten zařídí, aby se prostřednic-
tvím další organizace dostaly k dětem, které by jinak na Vánoce 
zůstaly nejspíš nepovšimnuty. 

Krásné vánoční svátky a krásný nový rok 2014! 

http://havranek.dolnipovltavi.cz  

http://havranek.dolnipovltavi.cz
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Milí čtenáři Veltruských listů, všichni, kdo sledujete naši soutěž, máme pro vás posledních osm fotek soutěžících, kteří své domácí 
miláčky přihlásili do č. 5/2013. Pro připomenutí – soutěž byla vyhlášena paní Krčmovou, majitelkou obchodu potřeb pro domácí 
zvířátka a redakcí Veltruských listů. V každém čísle VL letošního roku 2013 jsme vám přinášeli nové fotografie. 

Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili, že poslali fotky svých mazlíčků. Zároveň zbystřete svoji pozornost, protože v tomto 
čísle najdete vyhlášení vítězů soutěže.                             HR 

Rybičky, MUDr. Málková 

fenka Terinka, Dvořákovi 

kočička Micina, rodina Treškova 

Fenka Lady, manželé Jindřichovi  

kocour Max, Simona Korbová kocour Kulíšek, Patrik Koudelka 

kocour Filip, Pavel Korba 

křeček Mates, Honzík Marek 

 kocour 
Felix, 

 rodina Lískova,  
Veltrusy, Riegrova 425 

Děkujeme všem účastní-
kům soutěže za poslání 
fotografií a paní Krčmové 
za věcné ceny.  

HR 

1. místo  
Všichni tři výherci budou odměněni dárky 

z obchodu se zvířecími potřebami majitelky paní 
Krčmové, která soutěž sponzorovala po celý rok. 
Bližší informace se výherci dozví v mailu. 

 kocour Filip,  
Simona a Pavel Korbovi,  
Veltrusy, Douchova 301 

2. místo  

 pes Berny, 
 paní Šteflová,  

Újezdec 30, Úžice 

3. místo  
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Po dvou letech rozezní KD Vltava rozmanitá hudební produkce, která 
oživí desetiletou tradici multižánrového festivalu Lednový underground. 
Hudební publikum se může těšit na pestrý program – např. již v pozdním 
odpoledni můžou rodiče s dětmi zažít hudebně-divadelní představení 
„Příběhy kluka BomBarďáka“ plné chytlavých kytarových písniček 
na pomezí folku a punku (hudbu spoluvytváří např. Filip Nebřenský 

z hudebního uskupe-
ní Kašpárek v rohlíku 
a kapely Hm…). Stej-
ně jako festival LU, 
tak i pražská kapela 
Eggnoise (které 
můžeme považovat 
za „talismany“ LU) 
má za sebou dvoule-
t o u  p a u z u . 
V Kralupech nám 
výrazně obměněná 
sestava Eggnoise 
představí své čtvrté 
album „4“. Naopak 
premiérově vystoupí 
na LU „skupina 
dobře vypadajících 

mužů“ – Poletíme? s výstižným žánrovým profilem „original banjo punk 
future jazz band“ z Brna. Světové melodie, originální fúzi world-music 
a moderního popu představí pražská kapela Carnem s uhrančivým 
(španělským) zpěvem Kate-
řiny Göttlichové, za dopro-
vodu klávesisty Davida 
Göttlicha (Timudej) a kytar 
Honzy Balcara (Nukleární 

Vokurky). Jedním z vrcholů dosavadní historie festivalu bude vystoupení jednoho z nej-
lepších českých zpěváků - účast přislíbil Dan Bárta s jazzovým Robert Balzar Triem. 
Už dnes se můžou festivaloví návštěvníci těšit na poslední lednový víkend. Aktuální pro-
gram a novinky sledujte na www.kralupy.cz/lu. 

Hlavní pořadatel Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s. by chtěl tímto 
poděkovat za podporu všem partnerům, kteří tento kulturní projekt v minulých letech 
podpořily. Zároveň bychom rádi oslovili subjekty a společnosti kralupského regionu, 
které by byly ochotné podpořit právě chystaný 11. ročník této nevšední kulturní akce. 

                                    Filip Volák (volak@dgkralupy.cz) 

 
 

leden – březen 2014  VÝSTAVA akad. malíře Ladislava ČEPELÁKA (1924 - 2000) - GRAFIKA 
březen – květen 2014  „CO JE ČESKÉ, TO JE HEZKÉ“ - výstava ke 130. výročí založení TJ Sokol Kralupy 

 
telefon (fax): +420 315 723 035, e - mail: muzeum.kralupy@seznam.cz; http://muzeum.kralupy.sweb.cz 
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Na české poměry pozuruhodně mezinárodní hudební 
projekt CARNEM debutoval deskou "Gota" 
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mailto:muzeum.kralupy@seznam.cz
http://muzeum.kralupy.sweb.cz/


WWW.VELTRUSY.CZ 

22 

Regionální muzeum Mělník  

náměstí Míru 54, 276 01 Mělník 
 

 
prosinec 2013 – leden 2014 

26. 11. – 5. 1. 2014 Už je tady zas, ten vánoční čas – výstava výtvarných prací kroužků ze ZŠ Jaroslava Seiferta 
29. 11. – 5. 1. 2014 Mělnické Vánoce v časech první republiky – vánoční výstava 
3. 12 – 5. 1. 2014 Vánoce v kavárně – výstava plná správné vánoční atmosféry 
4. 12. Vzácné a zajímavé houby – přednáška Mykologického kroužku Mělník v kavárně od 17.00, přednáší Jaroslav Malý  
7. 12. Předvánoční řemeslný jarmark – již 12. ročník tradičního adventního jarmarku ve všech prostorách muzea 
12. 12. Literární pásmo – vystoupení žáků ze ZŠ J. Seiferta Mělník pod vedením Mgr. Evy Kloboučníkové od16.00 

7. 1. – 2. 2. 2014 Motýli – výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Mělník 

7. 1. – 2. 2. Jak rostla EMĚ – výstava dokumentující vznik elektrárny EMĚ Mělník, muzejní kavárna 
24. 1. – 2. 3. výstava obrazů Vlastimila Týmy – vernisáž výstavy se koná 23. 1. 
14. 5. 2013 – 31. 5. 2014 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 expozice je jízda historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště.  
Nejmenší návštěvníci mají možnost vyzkoušet si svou zručnost v malé dílně, kde si mohou sestavit modely ze stavebnice Mer-
kur podle vlastních představ. 
 

Srdečně zveme také do stálých expozic! 
Historická expozice: Nahlédnutí do středověkého města, 

Měšťanský a venkovský interiér, Všední život obyvatel venko-
va, Příroda Mělnicka, Vinařství (část umístěna v původních 
středověkých sklepích)  

  Historické kočárky – Vánoce 1890–1900, kolonáda 1900–
1910, piknik 1920–1930, odpoledne v parku 1930–1940, váleč-
ný interiér 1940–1945, dětský pokoj 1950–1960 a návštěva 
zdravotního střediska 1960–1969. 

 

Kavárna a víno 

Muzeum nabízí svým návštěvníkům také ochutnávku kva-
litních českých vín. Skupiny mohou po předchozí objednávce 
degustovat víno v původních středověkých sklepích 
z 2. poloviny 14. století. Na jednotlivce čeká stejný sortiment 
vín v muzejní kavárně, která láká i příjemným posezením na 
historických hradbách. 

 
Otevírací doba muzea:  

úterý – neděle 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin 
Regionální muzeum Mělník,  

příspěvková organizace Středočeského kraje,  
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník 

tel.: 315 630 936 – pokladna; 315 630 922 – sekretariát, fax: 
315 622 158, muzeum@muzeum-melnik.cz 

www.muzeum-melnik.cz, 
 Facebook: Regionální muzeum Mělník 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

Řádková soukromá inzerce.  
Připomínáme možnost pro občany Veltrus zadat si do VL řádkový nekomerční inzerát zdarma, stačí ho zaslat na email listy@veltrusy.cz. 

 
Daruji: zachovalý počítačový stolek s policí,  

staré, neděravé hliníkové okapy;  
levně prodám Porotherm 36 cm (cca 1 paleta, i jednotlivě). 

volakf@seznam.cz 
 

 
Sháním pro své děti k Vánocům nejlépe zlatého křečka, pří-

padně jiné vhodné zvířátko malinko větší než džungarák, ten se 
nám protáhl z klece ven. Ale prosím menší než morče, na něj je 

klec již  příliš malá. Nabídněte prosím. 
marge.cz@gmail.com 

http://www.muzeum-melnik.cz/stale-expozice/
http://www.muzeum-melnik.cz/ochutnavka-vin/
mailto:muzeum@muzeum-melnik.cz
http://www.muzeum-melnik.cz/
http://www.facebook.com/pages/Region%C3%A1ln%C3%AD-muzeum-M%C4%9Bln%C3%ADk/101021547974
mailto:volakf@seznam.cz
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Zima se blíží. Zahrady i zahrádky jsou připravené k zimnímu 

spánku a odpočívají. Ale co když ta má zahrádka je jen samá 
hlína měnící se v bláto při každém sebemenším deštíčku? Co 
když ta má vysněná zahrada je prozatím jedno velké plevelné 
pole? Poradíme vám. Dlouhé zimní večery jsou vhodné k pře-
mýšlení. Je tedy čas, připravit si návrh osázení své zahrady. Vy-
tvořit si své krásné zákoutí. Nejlepší je, obrátit se v této věci 
na odborníka. Ale i tak je nutné udělat si svou vlastní představu 
o tom, co všechno chci na svém pozemku mít. Co se mi líbí. 

Příroda zahradu proměňuje v průběhu roku, ale musíme si 
uvědomit, že zahrada se mění stále i v průběhu let. Jak si ji osá-
zíme, tak nám zde bude růst ve svých obměnách i v dalších 
desetiletích. A nikdo nechce za pár let chodit po zahradě s pilou 
a řešit otázku likvidace některých rostlin jen proto, že jsme při 
zakládání své zahrady nevěnovali dostatek času přípravě, a rost-
liny vysadili na špatné místo. 

Při tvorbě návrhu si jako první musíme položit otázku, co vlastně 
od své zahrady očekáváme? K jakému účelu by měla sloužit? Chce-
me zde pěstovat ovoce a zeleninu nebo nám má zahrada sloužit 
spíše k odpočinku? Nebo chci od své zahrady obojí? 

Dále si musíme rozmyslet, jaké stavební prvky budeme 
na zahradě mít a jaké bude jejich rozmístění po pozemku. Per-
gola nebo altánek, dětské prvky, bazén ale i cesty a chodníčky.  

Poté si určíme, které části zahrady budou osázeny rostlinami 
a které plochy budou zatravněny. 

Rostlinami osazujeme nejen plochy, které máme stále na očích. 
Skupinky rostlin mohou sloužit i jako náhrada trávníku, nebo zapl-
ňovat prostor, kde by se trávník špatně sekal. Živé ploty nás zase 

nemusí pouze chránit před pohledy sousedů, ale mohou nás skrýt i 
před projíždějícími auty, tlumit hluk a prašnost z okolí. Můžeme je 
také využít k zakrytí nevzhledných pohledů do okolí. Ploty mohou 
také oddělovat užitkovou část zahrady od té okrasné.  

Soliterní rostliny (samostatně stojící nebo hlavní, vzrůstné 
rostliny ve skupině) volíme s ohledem na velikost osazované 
plochy a při jejich umístění dbáme na světelné poměry, aby nám 
stromek v dospělosti nezastiňoval místa, která chceme mít oslu-
něná. Solitery umístíme také dále od staveb, aby kořenový sys-
tém nenarušil stavební základy nebo aby rozrůstající se koruna 
neponičila střechu či elektrické vedení.  

Skupinky rostlin vysazujeme tak, aby v pozadí byly rostliny 
vzrůstné a směrem do popředí skupinky se výška rostlin snižova-
la. Do návrhu zakomponujeme i květiny a cibuloviny. Raději se 
vyhneme vysazování jednotlivých rostlin rozmístěných 
v trávníku. V tomto případě si přiděláváme práci, protože se 
trávník špatně udržuje. Skupinka rostlin lépe působí po estetické 
stránce a je i lépe udržovatelná. A pokud rostliny po výsadbě 
mulčujeme, je údržba zahrady jednodušší a rostlinám se lépe daří. 

Aby nedošlo ke zklamání ze vzhledu rostlin, je nutné dodržovat 
jejich pěstitelské nároky. Měli bychom vědět, jaké mají rostliny 
světelné a půdní nároky, jakou mají potřebu vláhy, do jakých roz-
měrů dorůstají v dospělosti či jaké jsou jejich roční přírůstky.  

Při volbě jednotlivých rostlin musíme také dbát na bezpeč-
nost dětí a zvířecích mazlíčků. Musíme dávat pozor na jedova-
tost rostlin, znát rostliny, které snadno vyvolávají alergické reak-
ce nebo zvážit vysazení trnitých rostlin. Pro čilé pejsky zase 
nesmíme zapomenout vysadit živý plot raději dále od plotu, aby 
zde mohli volně běhat a neničili tak vysazené rostliny. 

A máme-li již vše zakresleno na papíře, můžeme se těšit 
na jaro, abychom se mohli vrhnout do práce a zhodnotit tak 
svou zimní přípravu. 

Přejeme vám, aby se vaše zahrada stala místem pro odpoči-
nek, relaxaci a krásným místem pro setkání s přáteli. Místem, 
kde se budete kochat kouzlením přírody a užívat si harmonii 
barev a tvarů. 

zahradnictví Jelínek 

 

POMOCNÍČEK PŘÍJEMNÉHO CESTOVÁNÍ – revize XII/13  

VELTRUSY – Praha PRAHA – Veltrusy 

5,20* 5,50* 6,20* 6,52* 7,22* 7,52* 8,21 
9,31 9,42D 10,01K 11,31 12,42D 13,41 
13,53D 14,04W 14,08D 14,52D 15,23 
15,36 15,52K 16,36 17,36 17,55 18,02D 
18,50K 19,36 23,33 

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 11,45W 12,10D 
12,30K 13,30 14,10* 14,55* 15,15 15,55* 
16,25 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 

4,56 5,20 5,25 5,30 5,45 5,47 6,19 6,25 7,16 7,19 
7,20 7,24 7,30 7,32 7,54 9,07 9,27 10,01 10,35 
12,09 12,35 13,06 13,35 13,45 13,49 14,05 14,09 
14,25 14,40 15,20 15,30 15,34 15,52 16,25 16,45 
17,02 17,13 17,17 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 

4,45  5,38 5,50 6,08 6,15 6,20 6,30 6,40 
6,45 7,10 7,40 8,10 8,30 9,20 9,32 10,25 
11,20 12,00 12,29 12,55 12,57 13,30 
13,40 13,55 14,00 14,10 14,35 14,40 
14,42 15,25 15,40 15,52 16,25 16,53 
17,15 17,25 17,52 18,05 18,25 18,52 
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 

VELTRUSY – Mělník MĚLNÍK – Veltrusy 

4,55 6,00 6,30  6,50 6,55 8,40 10,34 12,10 
13,06 14,13 14,20 14,49 14,52 15,50 
16,02 17,25 19,01 20,04 
mimo pracovní dny: 

9,34 12,34 13,10 16,34 20,34 

4,24 4,50 4,51 5,45 6,25 6,30 8,35 10,00 
12,00 12,55 13,00 13,05 13,45 14,45 
14,45 16,00 16,28 18,15 
mimo pracovní dny: 
5,07 10,31 14,21 16,30 18,21 

Kurzívou (šikmo)= mimo PID 
* = spoj míjí obec Od. Voda 
Podtržený spoj = z nádraží Holešovice 
(linka Roudnice, Litoměřice) 

W = nejede o škol. prázdninách 
K= přestup Kralupy-Lobeček, 
D= přes Dřínov 
 

Znovu je tu POMOCNÍČEK PŘÍJEMNÉHO CESTOVÁNÍ, 
tentokrát se změnami od 15. 12. 2013.  
Cestujte v pohodě a vracejte se zdrávi!  
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Mělník – Loni hospodařila Ne-
mocnice Mělník vyrovnaně. 

I letos je v lehce pozitivním hospodaření a má zaplaceny 
všechny závazky, říká v rozhovoru ředitel Nemocnice Měl-
ník MUDr. Tomáš Jedlička. 

 
Ostatní nemocnice si stěžují na úhradovou vyhlášku, jak 

jste si s ní poradili? 
Nevynechali jsme jedinou příležitost jednat se zdravotními 

pojišťovnami o úhradách. Podařilo se nám doložit zdravotním 
pojišťovnám, že k nám přišli pacienti z okolních nemocnic 
v rámci změn struktury péče v okolních zařízeních, a pojišťovny 
to akceptovaly a přidaly nám peníze. Přesto to ale na investice, 
které bychom chtěli, nestačí. Je potřeba, aby se příští úhradová 
vyhláška držela rozhodnutí ústavního soudu, nesmí být diskrimi-
nace nemocnic navzájem. To znamená, aby za stejnou péči jedna 
nemocnice dostávala méně a druhá více. 

Co je potřeba změnit, aby české nemocnice hospodařily 
lépe? 

Souhlasím s názorem, že nemocnic je hodně. Když se jejich 
počet sníží, zkoncentrují se peníze i zaměstnanci a všechno bude 
fungovat o hodně lépe. Pacienti to sice budou mít asi v jistých 
případech o trochu dál, ale budou mít jistotu, že péče bude vý-
znamně kvalitnější. Důležité je mít analýzu toho, jak je která 
péče ekonomicky rentabilní. Když je frekvence některých dia-
gnóz nízká, mohou být ztrátové. Souvisí to s koncentrací péče 
v Česku. 

Od Nového roku budou poplatky za pobyt v nemocnici 
až od 18 let a jen 60 korun. Co to pro nemocnici bude zna-
menat? 

Snížení poplatků znamená jedinou věc – za méně peněz méně 
muziky. Platí to pro všechny ekonomické subjekty, není jediného 
důvodu, aby to pro nemocnice neplatilo. Znamenat to bude buď 
nižší objem nebo kvalitu péče, stagnaci mezd pro zaměstnance či 
náklady na standard zdravotnického materiálu. Pak je na nemocnici, 
aby se rozhodla, kterou část nákladů sníží. Škála možností je velice 
široká. Od roku 2012 za zajištění péče nejsou odpovědny nemocni-
ce, ale zdravotní pojišťovny. Bude-li mít nemocnice méně peněz, 
nebude moci poskytnout tolik péče a pacienti se budou muset obrá-
tit na zdravotní pojišťovny, že potřebují zajistit péči a nemocnice 
jim říká, že dosáhla úhradového limitu. 

Nemocnice Mělník převzala loni i letos péči o některé 
akutní pacienty z okolních nemocnic, kde byla zrušena 
některá oddělení. Odbory vždy straší, že po takovém kroku 
hrozí omezování zdravotní péče. 

V některých okolních nemocnicích se určitá akutní péče zruši-
la. Jiné část převzaly, ale nejsou informace o tom, že by dochá-
zelo k tomu, že jsou pacienti tímto procesem ohroženi na zdra-
ví. Je to zároveň i odpověď pro ty kritiky, kteří říkají, že se se sítí 
nemocnic nedá hýbat. 

Skončeme pozitivně prosím. V Nemocnici Mělník nyní 
pracuje kolem deseti mladých lékařů. Co si od tohoto 
omlazení slibujete? Je to už nová generace lékařů? 

Slibuji si od toho jiný pohled na medicínu a pacienty. Mají 
jazykové schopnosti, mohli by se tak podívat do světa a přinést 
nové zkušenosti. Mrzí mne, že úhrady péče neumožňují, aby-
chom je dostatečně zaplatili od začátku. 

 
Bc. Lucie Zikmundová, tisková mluvčí 

Mělnická zdravotní a. s., Nemocnice Mělník 

Mělnická nemocnice  hospodaří vyrovnaně 
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Všem našim zákazníkům děkujeme  
a přejeme hodně štěstí do nového roku.  











 

  

 

 
 

SOUKROMÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

A VEPŘOVÁ JATKA 

"KOHOUT a SYNOVÉ" 

 
Ing. Václav Kohout, tel.: 315 792 050 

e-mail: ing.v.kohout@seznam.cz 

Maso pouze z vlastních chovů a od českých chovatelů 

Výroba dle tradičních receptur, speciality, uzená selata a kýty 

Rádi Vás obsloužíme v našich provozovnách: 

Veltrusy, Palackého 121, tel: 315 781010 

Neratovice, Dr.E.Beneše 1038, tel: 315 601635 

Obříství, Dušníky 22, tel: 317 471659 
 

Hezké Vánoce s tradičními českými specialitami 
z našeho  Řeznictví, Kohout a synové 

 
 
 
 
 

KAPR Z TŘEBONĚ  
BUDE V PRODEJI OD  SOBOTY 21.12.13 






