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Tak nám Veltrusy dorostly do slávy, 
kterou lze jen stěží obejít. Lidé odjinud 
fascinovaně na monumentální stra-
chovskou haldu zírají, ti místní, uvyklí 
už tomu zjevu, ji kromě jiného zkouše-
jí patřičně pojmenovat. Uvidíme, jaké 
jméno se ujme – lidovou slovesnost 
neuřídíš. Den co den je člověku ne-
snadnou zkouškou životních hodnot, 
vyvažování toho, na čem záleží, vý-
zvou k účasti i tak oblíbenou příleži-
tostí k lhostejnosti. Pojmy blízkého / 
vzdáleného, podstatného / titěrného, naše-
ho / mého jsou relativní, jejich obsah 
odpovídá citlivosti a postoji toho kaž-
dého. Blízké, podstatné, naše může být 
blýskání na jaro navzdory kalendáři, 
blízká a člověku důležitá bývá ulice, 
kterou chodívá domů, stejně tak lze 
trnout při vzpomínce na Ukrajinu, kři-
žovanou ohni, krví zraněných i mrt-
vých, neutuchajícím řinčením velko-
ruských zbraní. Redakce Veltruských 
listů je potěšena tím, že lidé nejsou jen 
neteční, ba že jsou tací, kteří jdou 
se svým hlasem „na trh“; rádi bychom, 
aby obecní periodikum prospívalo jak 
informovanosti, tak kultivované deba-
tě v otázkách palčivých.  

Mt 

 jaro 2014 

 

So 15. 3. od 9 h: VELTRUSKÝ MASOPUST 
 (hřiště AFK, karneval v sokolovně,  
 od 10 h průvod obcí) 

St 19. 3. od 20 h: Filmový večer – „Na sever od s
 lunce“ a „Já, moje romská rodina a Woody 
 Allen“ (klubovna ASPV) 

Út 1. 4. od 18 h: Beseda o Tibetu  
 (klubovna ASPV) 

So 5. 4. od 20 h: Ivan Hlas Trio – koncert (sál Na Závisti) 

So 12. 4. od 10 h: Jaro na zámku 

St 16. 4. od 20 h: Filmový večer – „Futurologický kongres“ (klubovna ASPV) 

So 26. 4. od 10 h: Běh veltruským parkem – 16. ročník (zámecká louka a park) 

Út 29. 4. od 18 h: Beseda o běhání a Islandu (klubovna ASPV) 

Čt 1. 5.  Co je nového na zámku (park, na kole) 

Podrobnější přehled akcí naleznete na str. 7 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA. 

Hasičský dům, vždy o 18 hod. 

10. 3., 7. 4., 5. 5. a 2. 6. 2014 



Ze dne 16. 12. 2013 
Zastupitelé zamítli žádost o příspěvek Alzheimercentru 

Zlosyň na nové auto a schválili příspěvek ASPV na 
provoz a pronájem tělocvičny. Zastupitelé schválili 
přijetí pozemků bezúplatným převodem od pana 
Kohouta (ulice U Letního kina, Za Hřištěm a část ulice 
Lomená) a dále jeho záměr na odkup cesty od města 
v lokalitě V Luhu. Schválili i podpis smlouvy se 
sdružením firem COLAS-NEUMANN-VOTAVA, které 
vyhrálo výběrové řízení na projekt „Revitalizace 
a zklidnění centra města Veltrusy“. Město podá žádost 
odotaci na projekt „Autobusová čekárna, veřejné toalety 
atrafika“ ze středočeského FROM pro rok 2014. 
Schválili také obecně závazné vyhlášky o zákazu 
konzumace alkoholu na veřejném prostranství a o zákazu 
provozování výherních hracích automatů. Od 1.1.2014 
bude místo Ing. Morávka ve finančního výboru pan 
Michal Kohout. 

Zastupitelé schválili žádost o proplacení opravy 
hasičské stříkačky pro SDH Veltrusy. Dále smlouvu na 
projektovou dokumentaci k zateplení pláště budovy ZŠ 
a odsouhlasili, že v roce 2014/15 proběhne rekonstrukce 
čističky odpadních vod v České rafinérské. 

Proběhlo jednání s dopravní policií Mělník ohledně 
kruhového objezdu u bývalého kláštera, je nutné vyčíslit 
a porovnat jednotlivé varianty. Město také má povolení 
k měření rychlosti Městskou policií.  

Zaznělo upozornění na stále znečištěnou komunikaci 
od nákladních aut u skládky směrem na Kralupy nad 
Vltavou.  

Zastupitelé schválili příspěvek 2.000,- Kč na provozo-
vání babyboxů, příspěvek 3.000,- Kč vozíčkáři a příspě-
vek 3.000,- Kč nevidomé občance. 

Diskutovalo se o tíživé dopravní situaci ve městě, ob-
zvláště u veterinární ordinace, také chybí přechod pro 
chodce od ulice Družstevní směrem k ZŠ. Starosta vyjád-
řil přesvědčení, že situace se zlepší založením městské 
policie a řešení nového přechodu, který vznikne v ul. 
Palackého, zadal dopravnímu značení Mělník.  

 
Ze dne 13.  1. 2014 
Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 750 Kč/měsíc 

pro občanku Veltrus ubytovanou v DPS v Kralupech nad 
Vltavou a do konce června roku 2014 příspěvky 1.000 
Kč/měs. + 28 Kč/oběd pro veltruské děti navštěvující sou-
kromou MŠ. Dále schválili příspěvky 2.000 Kč na ples 
ZŠ Veltrusy, JSDH Veltrusy a Baráčníků a příspěvek na 
energie pro rodinné centrum Havránek. Město schválilo 
přijmout peněžní dar 12.000 Kč od firmy METAL TRA-
DE COMAX, a.s. pro rodinu nejvíce postiženou povodní 
v červnu 2013. Proběhne porada s dopravním inspektorá-
tem o řešení dopravní situace u MŠ a ZŠ (ulice U Školy). 
Žádost MŠ o výměnu 36 let starých radiátorů (cca 150–
200 tis.) byla odložena. Řešilo se nefunkční brusliště, 

město se bude soudit o 403.844 Kč. Zastupitelé odsou-
hlasili odpuštění poplatku 500 Kč za komunální odpad 
členům JSDH Veltrusy, kteří měli v r. 2013 výjezd. ZŠ 
chce žádat o dotaci na rekonstrukci hřiště u družiny, 
město schválilo maximální spoluúčast 60.000 Kč. Žádost 
o povolení hudební produkce v provozovně Kuželkárna 
bar je nutné posoudit hygienikem. Zastupitelé odsouhla-
sili navýšení kapacity školní družiny ze 120 na 170 žáků. 
Byla podepsána smlouva na svoz komunálního odpadu 
s firmou SITA CZ a.s. na 4 roky, do roku 2017. Zastupi-
telé požádali starostu, aby vyzval občany, zda by mohli 
upozorňovat i na další dopravní problémy ve městě, aby 
se mohla dopravní situace vyřešit s dopravním inspekto-
rátem komplexně. Chodník před MěÚ  a před obchody 
v Palackého ulici je vysoutěžený, bude se dělat hned, jak 
dovolí počasí (březen-květen) od křižovatky u zeleniny 
(Jíchovi) až po ulici Tyršovu. Zazněl dotaz na pískovnu 
Dušníky, námitky byly poslané, město čeká na vydání 
stanoviska Krajského úřadu. Platby od „Strachova“ pro-
bíhají. Do projektu, týkajícího se obnovy náměstí se dá 
nahlédnout na MěÚ. 

 
Ze dne 3.  2. 2014 
Zastupitelé schválili na roky 2014–2020 setrvání 

v územní působnosti skupiny Přemyslovské střední Če-
chy o.p.s. Odsouhlasili záměr o prodeji pozemků p. č. 
413/16 a st. 1431, záměr směnit část pozemků s bytovým 
družstvem Štěp. Bendy a záměr prodat RWE pozemek 
p. č. 348/4 a panu Kohoutovi pozemek p. č. 148/53. Za-
stupitelstvo neschválilo připojení se k mezinárodní kam-
pani „Vlajka pro Tibet“, ani návrh na zvýšení četnosti 
zasedání zastupitelstva po 21 dnech, zůstává po 4 týd-
nech. 
Projednávalo se jednosměrné značení v ulici B. Němco-
vé, bude vyhlášená anketa. Neprošla žádost o příspěvek 
5.000 Kč pro Maraton klub Miřejovice. Plánuje se výbě-
rové řízení na doménu, podobu a údržbu webových strá-
nek města. Probíralo se zateplení budovy školy, rozpočet 
převyšuje 9 mil Kč, dotace je pouze 3,5 mil. Kč. Ve vý-
běrovém řízení byli vybráni dva strážníci městské poli-
cie, probíhá školení a rekonstrukce služebny, městská 
policie začne fungovat od 1. 4. 2014. Výbor pro ekologii 
bude řešit snahu České rafinérské a.s. o zrušení imisní 
monitorovací buňky ve Veltrusích. Diskutovalo se o za-
stavitelném území mezi hlavní silnicí a Vltavou a vzhle-
dem k průběhu posledních povodní zastupitelé schválili 
ho nerozšiřovat. Zaznělo upozornění na špatnou situaci 
na silnici u výjezdu ze skládky, která je od projíždějících 
náklaďáků znečištěná. Starosta bude situaci řešit 
s majitelem. Od občanů zazněl dotaz na záměr města 
s letním kinem, protože dochází k rozkrádání areálu. Sta-
rosta odpověděl, že kino není v majetku města, ale NPÚ. 
O provozování má zájem jeden člověk, do konce měsíce 
by se mělo rozhodnout.  

zprávy z radnice 

Střípky ze zastupitelstva 



Upozorňujeme občany, že se od 2. 1. do 31. 3. 2014 
vybírají poplatky za komunální odpad a poplatek 
ze psů.  

Poplatek za komunální odpad činí ročně pro dospě-
lého s trvalým pobytem 500,- Kč, pro dítě do 4 let 
věku 250,- Kč, za rekreační stavbu bez trvalých obyva-
tel také 500,- Kč. Poplatek ze psů činí ročně za první-
ho psa 150,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele 200,- Kč. 

Poplatky lze uhradit 

-  hotově v pokladně MěÚ Veltrusy (nově otevřená 
kancelář v přízemí, vchod dveřmi do obřadní místnos-
ti a výstavní síně)  

-  na účet č.: 0460025399/0800, v. s. číslo popisné, s. 
s. 1340 pro poplatek za komunální odpad, resp. s. s. 
1341 pro poplatek ze psů. Do zprávy pro příjemce pro-
síme uveďte příjmení plátce. 

 
 
 
Termíny zasedání zastupitelstva v prvním pololetí 2014: 

10. 3., 7. 4., 5. 5., 2. 6. a 30. 6. 2014, místo konání 
Hasičský dům 

 

Termíny svatebních obřadů na zámku Veltrusy 
v r. 2014: 

  23. 5., 24. 5., 6. 6., 7. 6., 13. 6., 14. 6., 15. 8., 16. 8., 
29. 8., 30. 8., 12. 9., 13. 9., 26. 9. a 27. 9. 2014.  

Rezervace na tel.: 315 781 143, matrika. 
 
 
 
 
Sběrné místo u hřbitova bude otevřeno v sobotu 

od 8 hod. do 11 hod. v následujících termínech: 8. 3. a 
29. 3. 2014. Od dubna bude sběrné místo u hřbito-
va otevřeno každou sobotu od 8 do 11 hod. 

 
 
 
 
Pracovníci Finančního úřadu Kralupy nad Vlta-

vou budou k dispozici všem našim občanům dne  
12. 3. 2014 od 15.30 – 18 hod. v budově MěÚ Vel-
trusy. K dispozici budou prázdné daňové tiskopisy, 
možnost podání vyplněného tiskopisu na místě, pora-
denství. 

zprávy z radnice 

Přejete si zprůjezdnit ulici Boženy Němcové  

do ulice Františka Šafaříka? 

 

ANO      NE  

 
 

 

 

jméno a příjmení                                         ulice             podpis 

         hůlkovým písmem 

anketa je určena jen občanům Veltrus 

ANKETA 
Pokud se chcete zúčastnit ankety o možnosti zprůjezdnit ulici Boženy Němcové do ulice Františka Šafaříka, určené 

pouze občanům s trvalým bydlištěm ve Veltrusích, vyplňte prosím následující anketní lístek a vhoďte jej nejpozději do 
31. 3. 2014 do schránky, která je umístěná před úřadem po levé straně. Anketní lístek je také možné si vytisknout 
z obecních webových stránek na adrese http://www.veltrusy.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2014021401. 



zprávy z radnice 

Redakce Veltruských listů obdržela příspěvek paní Baránkové, vyjadřující názor na investici, kterou naši  
zastupitelé schválili pod názvem „Revitalizace a zklidnění centra města Veltrusy“. Obrátili jsme se 
na vedení města s žádostí o vyjádření stanoviska. A protože chceme zajistit informovanost všech obyvatel – to zna-
mená i těch, kteří nenavštěvují veřejná zasedání zastupitelstva, kteří nevyužívají internet, nebo kteří se dosud  
nezajímali o věci veřejné. 

Vážení spoluobčané, 
jistě víte, že se blíží začátek realizace projektu 

s názvem „Revitalizace a zklidnění centra města Vel-
trusy“. Rád bych znovu zopakoval, že přiznaná dotace 
je účelová, určená pouze na tento projekt. Roli 
v přiznání této dotace hrálo i to, že se nám podařilo 
s dalšími obcemi v Dobrovolném svazku obcí (DSO) 
VeltrusDominio pomoci správě veltruského zámku 
k získu dotace z tzv. Integračního operačního progra-
mu (IOP). Náš projekt na projekt obnovy zámku na-
vazuje – podle pravidel Regionálního operačního 
pragramu (ROP) je tzv. „synergickým“ projektem, má 
sloužit jako podpora pro udržitelnost projektu obnovy 
„národní kulturní památky“ (NKP). Záměr revitaliza-
ce byl několikrát projednáván na zasedání zastupitel-
stva města a byl také zastupitelstvem odsouhlasen.   

Tady bych chtěl reagovat na připomínky některých 
občanů, kterým připadají investiční akce v obci jaksi 
nekoncepční. Možná ano, ale „investiční“ současnost 
zejména pro malé obce je pouze v dotacích. A dotace 
závisí ne na vůli a potřebách obcí, ale na libovůli po-
skytovatelů. Obce jsou pak jen v pozici, zda tu či onu 
dotaci využít nebo ne. Ale o tomto problému může 
být třeba další článek v příštích Veltruských listech. 

Realizace stavby začne od kruhového objezdu ulicí 
Maršála Rybalka směrem na náměstí Antonína Dvořá-
ka. Dále se stavební práce dotknou části ulic Alešova, 
Komenského, Fr. Šafaříka, Chotkova, Palackého a 
vyústění dalších komunikací. Předmětem stavebních 
prací budou vozovky, chodníky, parkoviště a veřejně 
přístupné plochy, dále dešťová kanalizace a veřejné 
osvětlení. 

První varianta předání staveniště zhotoviteli je 
do 31. 3. 2014 s tím, že realizace stavby začne 
14. 4. 2014. Druhá varianta předání staveniště zhoto-
viteli je do 7. 4. 2014, realizace stavby by v tom přípa-
dě začala 21. 4. 2014. Varianty jsou dvě, protože je 
nutné zajistit Dopravní inženýrské opatření, 

ke kterému se bude vyjadřovat Dopravní inspektorát 
Policie České republiky a odbor dopravy Kralupy nad 
Vltavou. Ukončení fyzických prací je naplánované do 
konce července 2014.  

Stavební firma požádala, aby její statici mohli pro-
vést prohlídku dotčených nemovitostí. Účelem této 
prohlídky by bylo zmapování technického stavu ob-
jektů. Doporučujeme občanům, aby tuto prohlídku 
umožnili, protože bude snazší prokázat případné po-
škození jejich objektů stavebními činnostmi – výkopo-
vé a bourací práce či hutnění podloží v blízkosti do-
mů. Pokud majitelé nemovitostí neumožní přístup 
do svých nemovitostí, bude obtížné prokazovat pří-
padné poškození a prosazení stížností a požadavků. 

Další dílčí komplikací bude svoz odpadů v místě 
stavby. Firma, která v našem městě sváží komunální 
odpad a nebude moci pro něj dojet do uzavřených 
ulic, bude odpad svážet z předem určených míst. 

Ta k é  p a r k o vá n í  a u t o m o b i l ů  ne b u de 
v rekonstruovaných ulicích možné. Občané, kteří byd-
lí v místě stavby, budou muset dočasně své automobi-
ly parkovat v přilehlých ulicích. Bude omezen pohyb i 
pro pěší, ale samozřejmě do svých domovů se každý 
dostane. 

Bohužel, po dobu stavby bude i omezení dopravy 
ve Veltrusích, které se dotkne každého z nás. Vhodně 
zvolený Plán organizace výstavby by však měl tato 
omezení omezit na co nejmenší a snad i akceptovatel-
nou míru. 

Jsem si vědom toho, že stavba bude pro řadu obča-
nů zatěžující, a žádám proto všechny jménem města 
Veltrusy jakožto investora akce o trpělivost a shovíva-
vost. Jsem přesvědčen, že získaná dotace je pro naše 
město přínosem a po dokončení stavebních prací zís-
káme zase další část obce, která bude mít moderní 
parametry. 

Richard Kyselý, starosta 

Kontroverzní příspěvky jsou zasílány vedení obce a zastupitelům  
k souhlasnému či nesouhlasnému vyjádření. Za obsah VL tak neodpovídá 
jen redakce, ale především vedení obce a její zastupitelstvo. 



zprávy z radnice 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych v krátkosti uvedl na pravou míru 
mé vystoupení v ČT 1 v relaci Události v regionech. 
Mé vystoupení bylo částečně vytržené s kontextu (celkem 
jsem to ale čekal). Formulace, že vedení města je zaskočeno 
a překvapeno velikostí navážky, nahradila má slova, 
že na papíře projekt vypadá úplně jinak než ve skutečnosti 
a že po ozelenění tento „kopec“ bude vypadat zase jinak. 
Vytržena z kontextu byla i má zmínka o budoucím oddy-
chovém parku s tím, že tam po dokončení budou moci 

zajít na procházku důchodci. V žádném případě jsem ne-
zmiňoval pouze důchodce, ale i širší veřejnost. A už vůbec 
jsem neřekl, že se jedná o původní vytěženou pískovnu, 
kde probíhají terénní úpravy navršením inertního materiá-
lu. Kopec může dle stavebního povolení dosahovat 
do úrovně 222,6 metrů nad mořem. Začátkem jara bude 
dokončeno navážení a začne se provádět ozelenění 
(výsadba stromů a keřů). Město Veltrusy obdrží během 
března a dubna projekt, který bude ozelenění znázorňovat. 

Richard Kyselý, starosta 

Z důvodu pokračující modernizace železniční trati v úseku 
Praha-Bubeneč – Roztoky u Prahy dojde postupně od 19. 2. 
2014 do 18. 5. 2014 k omezení provozu vlaků na linkách S4, S41 
a R4 v úseku Praha – Kralupy nad Vltavou. Modernizací trati 
dojde ke zvýšení rychlosti vlaků v úseku Praha-Bubeneč – Roz-
toky u Prahy a také bude vybudována nová železniční zastávka 
Praha-Podbaba. 

Městská linka S41 
Z důvodu omezení propustnosti trati bude od 19. 2. 2014 do 

18. 5. 2014 zcela zastaven provoz linky S41 v pracovní dny 
(Roztoky u Prahy – Praha-Libeň). O víkendech bude linka S41 
provozována pouze v úseku Praha-Holešovice – Praha-
Hostivař. Náhradou budou v období cca od 7 do 21 hodin za-
stavovat všechny stávající rychlíky R4 vedené do/z stanice Pra-
ha hlavní nádraží ve stanici Roztoky u Prahy. 

Zastávkové vlaky S4 
Od 1. 3. 2014 do 18. 5. 2014 dojde k časovým posunům za-

stávkových vlaků S4 zpravidla o 30 minut a také k omezení ve 
špičkách pracovních dnů především v méně využívaných smě-
rech. Vybrané zastávkové vlaky S4 budou nahrazeny novými 
spěšnými vlaky linky R4 (viz dále). 

 
Rychlíky R4 

Od 1. 3. 2014 do 18. 5. 2014 budou v období cca od 7 do 21 
hodin všechny stávající rychlíky R4 zastavovat ve stanici Roztoky 
u Prahy. Zavádí se nové spěšné vlaky linky R4 z Masarykovo ná-
draží (převážně v pracovní dny) nebo z Hlavního nádraží (převážně 
víkendy), které zastavují pouze ve vybraných stanicích (zpravidla 
Praha-Holešovice (zast.), Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou). 
Z Kralup nad Vltavou pak většinou pokračují jako linka S4 do 
Hněvic a Ústí nad Labem. Interval linky R4 je zkrácen na polovinu, 
tj. 60 minut, a kompenzuje tak naopak nutné prodloužení intervalu 
na lince S4. 

Více informací: www.cd.cz/omezeniprovozu 

V  

 

 MĚŘENÍ TERMOKAMEROU  

Vážení spoluobčané,  

Společnost Machstav, s.r.o. z Dobronína nabízí v součinnosti  
s Městským úřadem Veltrusy a panem starostou Kyselým pro ob-
čany města měření objektů pomocí termokamery se zaměřením  
na stropní konstrukce. Měření termokamerou Vám pomůže nalézt 
nejvíce problematická místa, kterými Vám stropem uniká drahé 
teplo.  

Měření termokamerou je pro občany města ZDARMA!  

Každý, kdo si chce nechat bezplatně posoudit svůj strop, může 
tuto službu objednat přímo u společnosti Machstav, s.r.o. na tele-
fonním čísle: 601 568 798 – pan Hejda Lukáš, nebo se může 
zaregistrovat na Městském úřadě u pana starosty. Měření se usku-
teční za příznivých klimatických podmínek (listopad-březen) a po 
telefonické dohodě s technikem ze společnosti Machstav s.r.o.  

Využijte této jedinečné nabídky!  

Placená inzerce 

http://www.cd.cz/omezeniprovozu


NĚKOLIK VĚT KE KAUZE „STRACHOV“ 

Ve Veltrusích žiji kromě svých prvních tří let stále a do konce 
života na tom nehodlám nic měnit. S mírnou nostalgií vzpomínám 
na Veltrusy mého mládí. Na malý provoz na silnici, umožňující 
švihat káču přímo na vozovce. Na pískovny, jejichž voda již v květnu 
lákala ke koupání a v zimě k přírodnímu bruslení. Na řeku, jejíž 
voda bez vlivu přehrad umožňovala v létě valné části Veltrušáků 
setkávat se odpoledne a o nedělích na přírodním koupališti v areálu 
dnešního kempu. Na polní letiště, kde se tak dobře učilo jezdit 
na kole či bylo možné pozorovat provoz větroňů. To vše odvál čas a 
nemá cenu vzdychat nad zánikem „starých dobrých časů“. Vývoj 
nelze zastavit, byť je někdy přínosem a někdy naopak. Skutečnost je 
taková, že volnočasové aktivity je nutné přesouvat do více či méně 
uměle vytvořených prostor. 

V souvislosti s touto obecně platnou skutečností bych rád věnoval 
několik slov dění v areálu Strachov. Nemá cenu proti němu brojit, 
firma má jistě všechna krytí v povoleních navážky a dalších úprav. 
Nedá mi však, abych se nezmínil o  jedné akci firmy, kdy jen náho-
dou majitel sousedního pozemku zjistil, že v rozporu se vším je skry-
ta zemina z jeho pozemku a je vše připraveno k těžení písku. 
V zájmu objektivity je nutné přiznat, že náprava byla poměrně rych-
le zjednána, i když majitel pozemku musel znova reklamovat kvali-
tu zpět navezené zeminy, která byla výrazně horší než původní. Stej-
ně tak bych chtěl polemizovat i s názorem p. Jaroše, který ve svém 
příspěvku ve VL č. 1/2013 nazývá skládku smetištěm. Domnívám 
se, že toto pojmenování není zcela přesně a je pro většinu občanů za-
vádějící. Skládka komunálního odpadu není ekvivalentní skládce 
inertního stavebního materiálu. Emoce p. Jaroše však plně chápu. To 
jen tak na okraj a nyní zase zpět. 

Myslím, že zásadní nedostatek díla „Strachov“ tkví již 
v počátečním stadiu jeho vzniku. Dle studie a i dle argumentace maji-
tele firmy vznikající val vytváří výrazný krajinný prvek, organicky 
doplňující přirozený reliéf krajiny dolního Povltaví. Nějak se mi toto 
nezdá. Myslím, že charakter této krajiny jsem poznal lépe než tvůrci 
této studie. Skutečnost je taková, že na takovýto „hrb“ či spíše stolo-
vou horu jsem v krajině dolního toku Vltavy nikde nenarazil. 
V dobách, kdy se různé studie a posudky na jeden a tentýž problém 
liší podle toho, kdo byl zadavatelem, mne tento výsledek studie nijak 
zvlášť nepřekvapuje. Chápu, že teď toto dílo působí značně odpudivě, 
ale po jeho konečných úpravách (zalesnění) nebude tolik provokovat. 
Vždy však bude patrné, že jde o uměle a účelově navršený útvar. 
Pohled od Strachova, kdy hrb zcela zakrývá panorama Veltrus, je 
značně tristní. Názor, že tato krajina je již dost zmrzačená chemic-

kým kolosem a že jeden nevzhledný pahorek navíc už nic vlastně 
nepokazí, mi připadá scestný. 

V počátečních fázích jsme jako občané byli informováni o tom, 
že firma má velkorysé plány, zahrnující mj. vytvoření zpevněné spoj-
ky Strachov – Veltrusy s přemostěním obchvatu obce lávkou pro pěší 
a cyklisty. Dále šly zvěsti o vybudování lagun na přilehlých pozem-
cích. Studie dále uvádí zřízení jakýchsi center pro volnočasové aktivi-
ty (hala, parkoviště, půjčovna a prodejna sportovních potřeb a další). 
To vše vytvářelo obraz firmy div ne v roli spasitele a mecenáše Vel-
trus. V současné době je projekt výrazně skromnější (a nutno dodat i 
více realistický) a zahrnuje jen jakési obecně formulované úpravy 
zalesnění a osazení laviček (dle informace majitele na veřejném zase-
dání). Neumím si představit, že by kdokoliv toužil jít si sednout 
na lavičky a kochat se výhledem na val či průmyslový areál. Také je 
nejasné propojení na cyklotrasy (patrně míněno propojení na páteřní 
cyklotrasu č. 2 /Praha – Drážďany/). 

Po ukončení úprav je firma ochotná předat území obci. Myslím, 
že by šlo o danajský dar, jehož údržba by přinesla jen finanční ztrá-
ty. Zatímco kralupští se nám smějí, že chceme také mít svůj Hosti-
bejk, my jim můžeme jen tiše závidět jejich uměle vytvořený remízek 
v Lobečku. Remízek je prakticky bezúdržbový, k lidem a ostatní 
přírodě vlídný a opravdu zapadající do krajiny. My budeme mít 
„Strachov“. Jak příznačné jméno! Vinu za výsledný stav však nelze 
úplně klást firmě. Ta se prostě chová dle zákonů podnikatelského 
prostředí – co není zakázáno, je povoleno. Myslím, že hlavní vina 
spočívá na orgánech státních, jejichž bezzubá vyjádření a opatření se 
nedokázala jasně vyslovit k tomu zásadnímu – patří takovýto val 
do krajiny či ne? Stokrát nic nakonec umoří i osla. Kéž by instituce, 
posuzující vliv na životní prostředí, dokázaly být stejně energické a 
nekompromisní jako např. památkáři! 

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že nebylo mým úmyslem jitřit emoce 
a že nezastupuji žádné zájmové skupiny. Jako veltruský patriot bych 
si přál za nějaký čas zjistit, že jsem se ve svém pesimismu mýlil a 
že areál Strachov se stal chloubou Veltrus. S radostí pak přiznám 
svůj omyl. 

 
Jaroslav Bulín 

již 66 let občan Veltrus, Příčná 610 
 
Zmíněný pořad lze vidět na internetu: http://www.ceskatelevize.cz/

porady/10118379000-udalosti-v-regionech/214411000140205/video/ 

z redakční pošty 

5. února odvysílala ČT v pořadu Události v regionech krátkou reportáž z Veltrus. Nešlo o zámek, park ani o 
výstavní nebo sportovní akce – pořad byl uveden slovy: Obrovská skládka stavební suti roste poblíž Veltrus 
na Mělnicku. Potom se mohl divák dozvědět, že skládka má sice stavební povolení, ale sami úředníci, kteří ho 
vydávali, jsou zděšeni, jak moc se rozšiřuje. Starosta Veltrus v reportáži uvedl, že výška navážky nepřesahuje po-
volenou mez, takže zákon není překročen. Jeho protějšek z Kralup si povzdechl, že místo rekreační oblasti se 
stavba stává více méně postrachem okolí. Majitel skládky zase vysvětloval, že současný stav je pouze přechodný, 
že bude následovat rekultivace, s níž se začne už na jaře. Jak se celá věc bude vyvíjet, je zatím nejasné, určitě ale je 
potřeba, aby se veřejnost dozvídala vše, co se kolem ní děje. Jako doklad zájmu veltruských občanů o danou věc 
otiskujeme text pana Jaroslava Bulína, zaslaný redakci.    

                  red 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech/214411000140205/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech/214411000140205/video/


 

BŘEZEN 

Po 10. 3. od 18 h Zasedání zastupitelstva (Hasičský dům) 

So 15. 3. od 9 h: VELTRUSKÝ MASOPUST (hřiště AFK a karneval v sokolovně) 

St 19. 3. od 20 h: Filmový večer – „Na sever od slunce“ a „Já, moje romská rodina a Woody Allen“ (klubovna ASPV) 

22. – 23. 3. Vítání jara (zahradnictví Jelínek) 

So 22. 3. od 20 h: 4. Hasičský ples (sál Na Závisti) 

 

DUBEN 

Út 1. 4. od 18 h: Beseda o Tibetu (klubovna ASPV) 

So 5. 4. od 20 h: Ivan Hlas Trio – koncert (sál Na Závisti) 

Po 7. 4. od 18 h: Zasedání zastupitelstva (Hasičský dům) 

So 12. 4. : Jaro na zámku 

12.-13. 4. Zelinářské dny (Zahradnictví jelínek) 

St 16. 4. od 20 h: Filmový večer – „Futurologický kongres“ (klubovna ASPV) 

So 19. 4.  Velikonoční turnaj v badmintonu – čtyřhry 

So 26. 4. od 10 h: Běh veltruským parkem – 16. ročník (zámecká louka a park) 

Út 29. 4. od 15 h: Beseda pro rodiče o bezpečném pohybu dětí na internetu (ZŠ) 

Út 29. 4. od 18 h: Beseda o běhání a Islandu (klubovna ASPV) 

 

KVĚTEN 

Čt 1. 5. Co je nového na zámku (park, na kole) 

Po 5. 5. od 18 h Zasedání zastupitelstva (Hasičský dům) 

Čt 8. 5. od 9 h: Turnaj v kuličkách – 12. ročník Memoriálu Ládi Kubce (hřiště u sokolovny) 

So 10. 5. od 13 h: závod Medvědí stezkou (ASPV, zámecký park) 

St 14. 5. od 20 h: Filmový večer – „Všichni spolu“ (klubovna ASPV) 

24. – 25. 5. Český pohár ve sprintu na divoké vodě 

24. – 25. 5. Bylinkový víkend (zahradnictví Jelínek) 

Ne 25. 5. od 9 h: Atletický víceboj (ASPV, na hřišti ZŠ) 

 

ČERVEN 

Po 2. 6. od 18 h Zasedání zastupitelstva (Hasičský dům) 

14. – 15. 6. Národní kontrolní závod ve slalomu  

So 28. 6. Short triatlon „Ocelový Mars“ (ASPV, Veltruský park a okolí) 

kultura 

Veltruské listy, informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 16, číslo 1/2014, vychází v březnu 2014, cena výtisku 15,- Kč, čet-
nost 4 vydání za rok, náklad 300 ks. Listy vydává MěÚ Veltrusy, Palackého 9, IČO: 00237272. Redakční rada: Filip Volák, Jan 
Novotný, Jana Krejčová, Barbora Bělková, Michal Topor. Schváleno ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E 10321. Tisk 
Conkline, a. s., email redakce listy@veltrusy.cz. Došlé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce. Kontroverzní příspěvky 
jsou zasílány vedení obce a zastupitelům k souhlasnému či nesouhlasnému vyjádření. Za obsah VL tak neodpovídá jen redakce, ale 
především vedení obce a její zastupitelstvo. 

Uzávěrka příštího čísla je 15. 5. 2014. 

Pro konkrétnější informace o akcích kontaktujte příslušné spolky či instituce, sledujte web města www.veltrusy.cz , příp. pište na: kultura.sport@veltrusy.cz 
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Nedávno jsme na jiném místě zmínili vzdálenost 
z Veltrus do Austrálie a dnes bychom se mohli zabý-
vat vzdáleností z Veltrus do Indonésie. Už podruhé 
se totiž ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka objevil 
mladý INDONÉSKÝ VÝTVARNÍK KOKOK SU-
RATMOK. Poprvé před několika lety malíře a jeho 
rodnou zemi představovala při besedě s promítáním 
jeho žena Mgr. Soňa Čermáková, mající rodné kořeny 
ve Veltrusích! Tentokrát v prvním měsíci roku 2014 
visely v Čepelákově síni Suratmokovy obrazy. 
Na první pohled barevností, detaily i pojetím ne běžné 

portréty dětí, bájných 
postav a zvířat, členů ro-
diny, ale také známých 
tváří, mezi nimiž bylo ně-
kolik zajímavě kompono-
vaných portrétů Václava 
Havla. Divák mohl od-
cházet z této výstavy tro-
chu poučen o současném 
umění, nejen českém.  
Autorský profil a kontakt  

na umělce: kokoksuratmoko.blogspot.cz. 

Několik dní po krátkém pololetním vydechnutí ško-
láků se ve čtvrtek 6. února 2014 otevřela nová výsta-
va – tentokrát nazvaná VÝTVARKA – práce žáků 
místní školy. Školáci ale možná ještě vydechovali 
po vysvědčení a umělecké pokusy jejich spolužáků je 
nechaly v klidu. Účast dospělých na vernisáži byla, 
řečeno diplomaticky, též nevelká. Výstava byla dopl-
něna několika obrázky dětí ze slovenského přátelské-
ho města Poltáru, 20 km vzdáleného od Lučence. 
Na výstavě se objevily i videoprojekce, na nichž  
si kroužky tvůrců zkoušely animovat filmy. Místosta-
rosta Veltrus, ředitelka školy a ing. Maršálek (dobrá 

duše veltruského vý-
stavnictví) předali 
oceněným autorům 
výtvarných dílek 
drobné dárky. Dlužno 
též ocenit podnětné 
působení učitelky vý-
tvarné výchovy Mgr. 
Gabriely Váchové. 

JN 
 

kultura 

 



 

... je nový projekt pořádaný  

kulturním výborem města Veltrusy. 

Jeho členové se pro Vás snaží vybrat 

hodnotné filmy, které běžně v kinech 

neuvidíte — jedná se na jedné straně 

o zajímavé dokumenty, na druhé stra-

ně i o kvalitní a atraktivní hrané filmy. 

Filmy pocházejí z nejrůznějších oblas-

tí světa. Většina jsou v originálním 

znění buď s českými nebo anglickými 

titulky. 

Pokud se s výběrem filmů úplně ne-

ztotožňujete, existuje možnost promí-

tat dle domluvy i jiné tituly, samozřej-

mě v souladu s licenčními podmínka-

mi filmu. Jakákoliv iniciativa je vítá-

na! 

Samozřejmě bychom se neobešli bez 

vhodného prostoru k promítání, a 

proto velké díky patří ASPV Veltrusy, 

jehož členové pro tento účel propůjčili 

svou klubovnu nad Sokolovnou 

(vchod  po venkovních schodech). 

Upoutávku na březnové filmy  

najdete ve zvláštním plakátku (Na 

sever od Slunce, Já, moje romská rodi-

na a Woody Allen).  

V následujících měsících plánujeme 

Futurologický kongres, Všichni spolu 

a Pěnu dní (viz. níže). 

Pokud máte zájem dostávat  

pozvánky na filmové večery emailem, 

napište email na adresu  

kultura.sport@veltrusy.cz s předmě-

tem “VFV” a my Vás zařadíme do 

databáze pro rozesílání pozvánek. 

Těšíme se na Vaši účast! 

za kulturní výbor bb 

 

KDY: vždy ve středu  

               uprostřed měsíce ve 20.00 

    KDE: klubovna ASPV Veltrusy 
veltruské  

FILMOVÉ   v e č e r y 

kultura 



kultura 

Před několika týdny 
(přesně: 19. ledna) skon-
čila životní cesta Vlasty 
Bakalové, narozené 
r. 1948 „na rodinném 
statku ve Veltrusích“. 
Její otec, Jan Benda, byl 
pár let nato (1952) jako 
konkurent místního JZD 
statku zbaven, jako 
„nepřítel státu“ odsou-
zen a přinucen k práci 
v uranových dolech – 
propuštěn byl r. 1955, 
v letech 1958 byl zatčen 
znovu, r. 1960 díky 
amnestii vězeňským 
podmínkám unikl, mar-
ně však hledal jiné za-
městnání, a nezbylo mu, 
než se do dolů vrátit. 

V čase otcova věznění putovala Vlasta s matkou a bratrem po-
hraničím, žili po samotách, nikde jim nebylo umožněno setrvat 
delší dobu. Většinu rodiny přitom ztratili během války: „Mezi 
dvaadvaceti deportovanými veltruskými Židy byla moje babička 
Hermína Bendová“, vzpomínala Vlasta Bakalová v hovoru 
s redaktorem časopisu Maskil (květen/červen 2011, s. 6), z něhož 
jsme dotud citovali. Teprve po rozpadu komunistické státní moci 
se Vlastin otec do Veltrus mohl vrátit, jeho dcera tu 
v devadesátých letech zkusila provozovat literární kavárnu 
„Hermína“. Připojujeme vzpomínku Kristýny Klepáčkové: 

„S Vlastou jsem se vídala zhruba od svých 5 let. Je to sestřenice 
mojí babičky, ale já ji osobně brala jako přítelkyni, mentorku a uči-
telku. Jezdila jsem k ní a ona k nám, trávila jsem u ní prázdniny a 
dívaly jsme se spolu do rána na horory. Vykládala mi o posmrtném 
životě, astrálním cestování a o svém životě. 

Vlasta byla obdivuhodná žena. Poznala jsem ji už jako těžce ne-
mocnou a v invalidním důchodu. Trpěla Kronovou nemocí. Každý, 
kdo ji znal, si asi vzpomene, že téměř nejedla a to kvůli své nemoci. 
Byla to těžká léta a ona statečně bojovala. Když jí doktoři ve 40 
letech a při váze 25 kg tvrdili, že zemře, vybojovala si spoustu let 
navíc. Bohužel svůj boj prohrála, ale i pár dní před smrtí mi v nemoc-
nici hrdě ukazovala zvednutý palec nahoru. 

Vlasta milovala tureckou kávu, nadpřirozeno, pohádky, poezii a 
Karlovarský kraj. I když nemohla studovat, sama se snažila vzdělá-
vat a nikdy v tom nepolevila. Doma si také vybudovala rozsáhlou 
knihovnu… Milovala bývalou Jugoslávii, kam ráda jezdila 
na rekreaci. 

Vlastina maminka pocházela z Odolené Vody a její tatínek přímo 
z Veltrus, kde měl statek. Nikdy se nevzali. Usadili se 
ve Veltrusích, odkud byli vyhnáni do pohraničí.  Její maminka muse-
la pracovat v pohostinství jako kuchařka, tak i Vlasta – poté, co 
byla krátce po nástupu vyhozena z učiliště. Vystřídala spoustu míst. 
Málo kdo ví, že Vlasta krom poezie psala i pohádky, bohužel ale 
v žádné podobě nevyšly. V devadesátých letech se i s ním vrátila 

do Veltrus, kam měli zakázaný vstup, a uskutečnila si svůj sen – 
provozovat literární kavárnu, kterou pojmenovala po své babičce – 
Hermína. I kvůli své nemoci ale musela přestat pracovat a odešla 
do Prahy. Kavárnu přenechala svému synovci.“ 

Z údělů Vlasty Bakalové bychom rádi připomněli jeden – bás-
nický. V r. 2011 vyšla knížka Koně mého otce (autorčiny básně lze 
číst také na portálu www.pismak.cz, pod jménem baronka). 

Mt 

Po válce 

 

Již se nedokázal 

modlit 

a s Bohem 

vedl spor 

Jen na Šábes 

proti oknu šeptal 

jména svých mrtvých 

Za každého vysadil strom 

ani zpět ptáků 

nepřehlušil bolest 

 

 

 

Můj otec 

 

– To je kraválu 

pro jednoho Žida 

také jsem Žid – 

řekl otec 

v den Štědrý 

a na hřbetu koně 

odjel udělat zázrak 

Tak dlouho obracel zem 

až dala chléb 

A já se pak celá léta 

modlila 

k němu 

Živému 

Vlasta Bakalová 

Profesora Ladislava Čepeláka v roce jeho nedožitých 
90. narozenin vzpomenou Veltrusy dvěma chystanými 
výstavami:  

 v červnu v Místní knihovně zhlédneme jeho kniž-
ní ilustrace (Vladimír Holan, Jana Eyerová aj.) 

 a na podzim MěÚ uspořádá výstavu Čepelákovy gra-
fiky, tentokrát ve výběru z jeho pozdějšího období 

http://www.pismak.cz


Čtenáři 
V minulém roce bylo v knihovně zaregistrováno celkem 119 

čtenářů, z toho 26 čtenářů mladších 15 let. 
 
Návštěvnost 
Registrovaní čtenáři uskutečnili celkem 879 návštěv knihovny, 

z toho čtenáři do 15 let 195 návštěv. Průměrná návštěvnost činila 
18 čtenářů za 1 výpůjční den. 

 
Výpůjčky 
Celkem bylo zapůjčeno 2 578 svazků.  Z toho beletrie a naučné 

literatury dospělým čtenářům 2 076 svazků, mládeži 502 svazků. 
Za jeden výpůjční den bylo zapůjčeno průměrně 41 svazků litera-
tury pro dospělé,  10 svazků literatury pro mládež. 

 
Přírůstky knižního fondu – nákupy, dary 
Za částku 20 000,- Kč od MÚ Veltrusy bylo zakoupeno 139 

svazků, z darů čtenářů bylo na knižním veletrhu Svět knihy 
v Praze zakoupeno 26 svazků, darem bylo získáno 97 svazků. 
Všem dárcům děkujeme! Celkem se knižní fond rozrostl o 155 
svazků beletrie pro dospělé, 53 svazků naučné literatury pro do-
spělé, 46 svazků beletrie pro mládež, 8 svazků naučné literatury 
pro mládež. 

Novinky v knižním fondu jsou čtvrtletně zveřejňovány na in-
ternetových stránkách knihovny. 

 
Výpůjčky ze SVK Kladno 
Ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně bylo v průběhu 

roku postupně zapůjčeno celkem 546 svazků. Poslední výměnný 
soubor o 202 svazcích zůstává zapůjčen do letošního roku. 

 
Internet, elektronický katalog 
V knihovně je možnost připojení k Internetu.  Zápis starších 

svazků do elektronického katalogu byl v letošním roce dokončen, 
k 31.12.2013 bylo v katalogu uloženo 11 719 záznamů, což zahr-
nuje veškeré knihy umístěné ve volném výběru i ve skladu. 

K n i h o v n a  p r o v o zu je  i n t e r n e t o v é  s t r ánk y 
www.knihovnaveltrusy.wz.cz. 

 
Knižní fond 
V souvislosti s dokončením revize knihovního fondu a jeho 

úplným zápisem do elektronického katalogu lze podat následující 
základní popis struktury  fondu: ve fondu je evidováno 11 718 
svazků knih a 1 mapa, z toho je 2 771 svazků naučné literatury 
pro dospělé a 313 svazků naučné literatury pro mládež, 6 983 
svazků beletrie pro dospělé a 1651 svazků beletrie pro mládež. 

Z naučné literatury pro dospělé je nejvíce zastoupen tematický 
okruh zahrnující geografii, historii a životopisy (1 008 svazků), 
z naučné literatury pro mládež jsou nejvíce zastoupeny přírodní 
vědy (77 svazků). 

Z hlediska doby vydání je ve skupině knih vydaných od roku 
2 000 2 081 svazků, naopak rok vydání nižší než 1948 má 901 
svazků. Z toho je 294 svazků vydaných před rokem 1900. Tyto 
knihy, dochované z fondu veltruské Čtenářské besedy založené 
v r. 1881, jsou jistě zajímavým dokladem kulturních zájmů našich 
předků a úrovně osvěty v našem městě na konci 19. století. 

Z hlediska umístění fondu je větší část umístěna ve skladu, více 
než 2 000 svazků pro dospělé a přibližně 1 200 svazků pro děti a 
mládež je umístěno ve volném výběru. 

 

 
Akce knihovny 
V průběhu května a června 2013 navštívily knihovnu děti 

z mateřské školy ve Veltrusích. Děti se seznámily s prostorami 
knihovny a ukázkami knih z dětského oddělení. Navázaná spolu-
práce mezi mateřskou školou a knihovnou bude nadále pokračo-
vat. 

V prostoru knihovny jsou průběžně pořádány malé tematické 
výstavky knih k literárním a historickým výročím. Aktuality 
z činnosti knihovny a zajímavosti z knižního fondu knihovny 
jsou rovněž pravidelně publikovány ve Veltruských listech. 

Jitka Lísková 

 

Městská knihovna je otevřena každý  

pátek od 14 do 17 hodin 

                                                                                                     

 

kultura 

Rok 2013 v  

Titulní list knihy z 20. let 20. stol. Foto: pan Štrunc  

http://www.knihovnaveltrusy.wz.cz/


 

 
20. 3.:  Studio DVA: Arnold Wesker - 
 Ženy přežijí 
 
24. 3.:  Karel Plíhal: Vzduchoprázdniny 
 (koncert) 
 
10. 4.:  Divadlo Ančí a Fančí:  
 Pohádka o  Šemíkovi 
 
23. 4.:  Luba Skořepová: Nezlobíš se...? 
 
26. 4.:  Divadlo Máj Praha - Mňau 
 (pohádka) 

20. 5.:  Michal Horáček: Mezi námi 
 (hudební recitál) 

Na tomto místě bych rád pozval veřej-
nost na několik kulturních akcí, které 
v obci proběhnou v blízké době 
s podporou města Veltrusy. Novinkou 
v této sezóně je cyklus filmových pro-
jekcí v klubovně ASPV, o kterém se 
můžete dočíst na jiném místě tohoto čís-
la.  

Po dvou letech se (v úterý 1. 4. od 18 
hodin) uskuteční beseda s přední čes-
kou tibetoložkou a etnografkou Zuza-
nou Ondomišiovou, která svou přednáš-
ku zaměří tentokráte více na vývoj tibet-
sko-čínských vztahů s  důrazem 
na 20. století a současné problémy. Sou-
částí cestopisného večera bude také pro-
mítnutí krátkého dokumentu, který byl 
natočen přímo v Tibetu. Srdečně jsou 
zváni nejen zastupitelé, ale všichni zájem-
ci o tuto problematiku… 

Filmové i cestopisné večery probíhají 
v útulné klubovně ASPV, která má omeze-
nou kapacitu – proto neváhejte s rezervacemi 
míst k sezení na e-mailu kulturního a spor-
tovního výboru: kultura.sport@veltrusy.cz. 

Věřím, že příznivce kvalitní muziky 
potěší informace, že pozvání do Veltrus 
přijal písničkář, skladatel, herec a spisova-
tel Ivan Hlas, který vystoupí v sobotu 5. 
dubna v rámci hudebního večera v sále 
Restaurace Na Závisti. Držitele Českého 

lva (za hudbu k filmu „Šakalí léta“, 1993) 
a autora patnácti CD Ivana Hlase dopro-
vodí rockový cellista Jaroslav „Olin“ Ne-
jezchleba (namátkou – vystupuje např. 
s Vladimírem Mišíkem, Vlastou Redlem, 
s kapelou Čechomor aj.) a kytarista Norbi 
Kovásc (hrává např. s Petrem Skouma-
lem aj.). V jednání je ještě jedna zajímavá 
kapela, která by měla obohatit tuto pří-
jemnou hudební událost. Vstupné na celý 
večer bude v předprodeji činit 100 Kč, 
vstupenky budou k dostání na Měú 
od pondělí 17. 3. (na místě budou stát 
150 Kč). 

Koncem dubna (v út 29. 4.) proběhne 
2. díl besedy s ultramaratoncem Re-
ném Kujanem, který loni – jako první 
na světě – zdolal svým „sólo přeběhem“ 
vnitrozemí Islandu z jihu na sever. Část 

z výtěžku z této akce poputuje pro Spor-
tovní klub vozíčkářů v Praze. 

Z dalších akcí by byla škoda minout 
např. tradiční veltruský Masopust 
(sobota 15. 3., probíhá v režii Měú) a 
Státní zámek Vetrusy srdečně zve 
na „Jaro na zámku“ (sobota 12. 4.). 

Na setkání na některé z uvedených akcí 
se těší Filip Volák. 

Termíny akcí (včetně vernisáží ve výstavní 
síni L. Čepeláka) jsou průběžně zveřejňová-
ny na městském webu www.veltrusy.cz  
a na obecních nástěnkách (na náměstí Ant. 
Dvořáka, v ul. Palackého a u letního kina), 
o  e -mai lov é  pozvánky  s i  zá j emci  
můžou napsat  na redakční e-mail:  
l i s t y @ v e l t r u s y . c z  n e b o  n a 
kultura.sport@veltrusy.cz. 

 

Do Veltrus zavítá Ivan Hlas Trio 

Beseda o Tibetu bude připomenutím pohnuté 
historie této oblasti 

Ultramaratonec René Kujan 

kultura 

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


ASPV Veltrusy
pořádá

letní dětský tábor

K O C O U R K K O C O U R K ÁÁ ČČ
termín tábora: 13. – 22. 7. 2014

cena: 2300,-Kč
cena zahrnuje dopravu (vlakem), ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, 

táborové triko

ASPV Veltrusy organizuje letní dětské tábory již od roku 1997

Ve vedení tábora pracují cvičitelé s dlouholetou cvičitelskou praxí v práci s dětmi.

více informací a přihlášky na: www.aspv.veltrusy.cz
e-mail: tabor@veltrusy.cz

tel. 774 069 296

kultura a sport 

BBĚĚH VELTRUSKÝM PARKEMH VELTRUSKÝM PARKEM
16. ročník

Místo konání:Veltruský park, zámek Veltrusy 

Pořadatel: ASPV Veltrusy, Sokol Veltrusy 

Datum: sobota 26. 4. 2014, 

slavnostní zahájení v 10:00 hodin

Přihlášky: on-line na aspv.veltrusy.cz/prihlasky
nebo nejpozději 15 minut před startem příslušné kat. 

Startovné: děti 20, dospělí 100,-Kč (on-line přihlášení), 

40 a 150,-Kč (na místě)

Kategorie: všechny věkové kategorie - viz propozice

Prezence: od 9:00 dětské kategorie; 
od 11:00 dospělé kategorie 

Bodovací soutěž: soutěž tříd veltruské školy 

www.aspv.veltrusy.cz www.sokolveltrusy.cz



Vážení a milí čtenáři, je mi potěšením podělit se 
s vámi o radost, že konečně došlo k podpisu nejzásad-
nější smlouvy v rámci realizace celého projektu. Důle-
žitost smlouvy spočívá v značném rozsahu prací, které 
jsou smlouvou zajištěny a které pro pořádek zopakuji: 

 rekonstrukce severozápadního křídla zámku 

 rekonstrukce severní stáje 

 rekonstrukce holandského selského domu 

 rekonstrukce hájenky nad grottou 

 rekonstrukce dolního skleníku 

 rekonstrukce přivaděče vody do Mlýnského potoka 

 rekonstrukce některých mostků přes Mlýnský po-

tok 

 rekonstrukce vybraných cest v rámci areálu zámku 

 vybudování několika nových mostních konstrukcí 

 vybudování mobilní stáje pro ovce 

 

Několik řádek bych rád věnoval bodu „vybudování něko-
lika nových mostních konstrukcí“. Projektová dokumentace 
pro rekonstrukci cest obsahuje kromě rekonstrukcí všech 
dřevěných mostků i mostky nové na dnes zaneseném rame-
ni kolem platanové louky a na vedlejším rameni před Egypt-
ským kabinetem. Kromě toho bude vybudována mostní 
konstrukce na svažité části cesty za hlavní branou do parku, 
která bude fungovat jako „podchod pro daňky“ a která ná-
sledně umožní rozšíření obory do levé části parku, přičemž 
hlavní cesta od brány do zámku zůstane vně obory. Pevně 
věřím, že dočasné „nepohodlí“, dané povahou a rozsahem 
prací, nás v příštím roce odmění procházkami po nových 
mostcích a v některých případech i po nových cestách. 

Vedle podpisu zmíněné smlouvy došlo i k podpisu 
smlouvy na zahradnické služby, v rámci realizace této 
smlouvy dojde: 

 k výsadbě / založení historického sadu (všechny 

vysazené odrůdy budou starší roku 1825), 

 k výsadbám mezi Červeným mlýnem a pavilonem 

Marie Terezie, včetně terénních úprav, 

 k vybudování pařníků, zničených povodní  

v roce 2002. 

Stav ostatních významných veřejných zakázek zmi-
ňovaných v některém z minulých příspěvků je násle-
dující: 

 nový technický dozor stavebníka (nade všemi sta-

vebními pracemi do konce projektu) funguje 

od začátku letošního roku, 

 veřejná zakázka na dodávku zahradní techniky  

se musí opakovat, protože nikdo nepodal nabídku. 

I nadále probíhají práce na objektech (přesněji 
v objektech), které vidíte při procházce parkem – do-
my u brány, konírna, oranžerie a schodiště hlavní bu-
dovy. Práce na těchto objektech budou končit 
v dubnu. 

Soustava stavebních buněk u severní stáje, jak uka-
zuje přiložená fotografie, dokladuje přípravu na roz-
sáhlé stavební práce. 

 
25. únor 2014 

Jaroslav Morávek 

zprávy ze zámku 

Schola naturalis   

a  

Foto: Jaroslav Morávrek 



zprávy ze zámku 

12. 4. od 10.00 Vítání jara 
I v letošním roce se chys-

táme přivítat jaro, zatím nás 
počasí ještě neodradilo. Po 
dva roky zpátky jsme veške-
rý kulturní program museli 
zrušit pro nepříznivé poča-
sí, doufejme, že to nebude 
platit do třetice... 

Letos je pro Vás připra-
ven jarmark, občerstvení, 
dílničky pro děti a divadlo. 
Stánky budou stát v okolí 
zámku, dílničky i divadlo se 
konají v Rudolfově sále a přilehlých prostorech,  
do vnitřních prostor se bude vybírat vstupné ve výši 
20,- Kč. 

Kromě tohoto programu budete moci navštívit i na-
še dvě výstavy - Historie lovectví a Historické kočáry. 
Na tyto výstavy zaplatíte obvyklé vstupné.  

 
1. 5. Co je nového na zámku 

Opět zveme zájemce, kteří chtějí vědět co se za rok 
změnilo na zámku a v jeho okolí. Dostavte se spolu s 
jízdními koly, aby jste sami mohli zhodnotit postupy 
prací na jednotlivých stavbách. Čas akce a místo bu-
dou upřesněny později.  
 
4. 5. – 15. 6. Výstava o oranžériích 

V naší nově zrekonstruované oranžérii bude otevře-
na výstava, která připomene historii vzniku a použití 
oranžérií. Výstava bude otevřena jen o víkendy a státní 
svátek. 

 
15. 6. Klubová výstava psů Českého pointer 
a setter klubu 

 

21. 6. – 3. 8. Včelařská výstava 
V oranžérii proběhne od 21. června do 3. srpna vče-

lařská výstava, která nám ukáže jak velký význam mají 
včely pro náš život. 

 
21. – 22. 6. Výstava růží 

Po roční přestávce zaviněné povodní, opět můžete 
obdivovat květy růží a vybírat ten nejhezčí květ, který 
může, i díky Vašemu hlasu, letošní ročník vyhrát.  

 
2. 8. Miřejovický půlmaraton 
 
9. 8. Dožínky hraběte Chotka 

Letní akce, která ještě za ta léta nebyla poznamenaná 
přírodní katastrofou nebo nepříznivým počasím, dou-
fejme, že to tak zůstane. 

Tato akce je hlavně pro rodiče s dětmi, ale i starší 
generace si zde něco najde, hlavně pánové, protože 
letos máme přislíbenu ochutnávku piva z malých pi-
vovarů. 

Pro děti budou tvořivé dílničky, pečení placek, seče-
ní, mlácení, mletí obilí. Pro všechny věkové kategorie 
bude připraven kulturní program - divadelní a hudeb-
ní vystoupení. 

 
30. 8. Veltruský Corvus 

Po několikaleté odmlce se letos opět uskuteční šer-
mířské zápolení. Více bude upřesněno v průběhu 
roku.  

 
29. 11. Adventní aranžování 

Přijďte si vlastnoručně uvázat adventní věnec na svá-
teční stůl. Pro děti bude připravena výtvarná dílna.  

 
29. 11. Mikulášská pohádka s nadílkou 

Letos se můžete těšit na pohádku „O Zlatovlásce“ v 
podání Sváťova dividla z Litoměřic.  

 
1. 12. Vánoční koncert 

Správa parku obnovuje příjem objednávek na  

palivové dřevo  
za těchto cenových podmínek:  

palivové dřevo krácené tvrdé 1 100,- Kč/1prmr  
palivové dřevo krácené měkké 950,- Kč/1prmr  

Dřevo lze objednat na tel. čísle 
602 452 444 do vyprodání zásob. 

 



 
Jarní akce 
 
15. března  od 15.00 v rámci vel-
truského masopustního veselí 
pořádáme tradiční dětský karne-
val v sokolovně, tentokrát na 
téma Kouzlení (vítáme všechny 

masky, nejen čaroděje, ježibaby, kouzelníky nebo obyvatele 
Bradavic- tak jako tak budou maškary kouzelné).  

12. dubna se opět koná na zámku Veltrusy akce Jaro na 
zámku, která nabídne výtvarné dílny pro dospělé i děti, 
divadélko. Havránek se připojí dílničkami pro děti a hernou 
pro nejmenší. 

Koncem dubna také zahajujeme cyklosezonu prvním 
výletem, každý měsíc se pak vydáme na jiné místo a odva-
žujeme se stále dál a dál. K sobotě 7. června si můžou 
všichni příznivci recese a cyklistiky zapsat do diářů Žabin-
cový prolog – všestudský cyklozávod pro malé i velké. 

Léto patří táboru, v našem případě Táboru  pro rodiny 
s dětmi na tábořišti Kocourkáč u Pojbuk. K jeho spolupo-
řádání nás loni vyzvala ASPV Veltrusy a pro velký úspěch 
si ho společně zopakujeme v týdnu od 6. července. 

 

Havránek pro rodiny 
V březnu plánujeme spuštění nového projektu RC Ha-

vránek pro rodiny. Už delší dobu se ve Veltrusích a okolí 
setkáváme s velkou poptávka po psychologických a peda-
gogických službách pro rodiny s dětmi do 7 let. Dosud 
jsme je v Havránku poskytovali spíše neformálně.  Od 
září 2013 probíhají „zkušebně“ dva kurzy, Hrátky se škol-
káčky a Předškolák s PhDr. Pavlou Majerovou. Zde se 

děti hravým způsobem učí připravovat na úspěšný vstup 
do školy a rozvíjet v kognitivní oblasti a grafomotorice. 
Malý počet dětí ve skupině umožňuje odlišný přístup ke 
každému, a také proto učinili malí žáčci už po několika 
měsících velké pokroky. Značný zájem je i o individuální 
psychologické nebo pedagogické poradenství. Obracet se 
na naši psycholožku mohou rodiny s velkými problémy 
(rozvod, úmrtí v rodině, násilí…), ale i maminky 
s běžnými starostmi, jako je třeba nesnadné ukládání dětí 
ke spánku, nedostatečné soustředění dětí či potíže 
s jídlem. V rámci letošního projektu proběhne i pět před-
nášek s besedou na téma výchova předškolních dětí a péče 
o ně. Věříme, že už od března budeme všechny tyto služ-
by moci poskytovat za velmi nízkou, dotovanou cenu. 
Máte-li o ně zájem, můžete se na RC Havránek obrátit e-
mailem anebo telefonicky. 

 

Děkujeme za podporu 
Jsme vděčni za příspěvky dárců (v prosinci společnost 

Javlin, v lednu město Veltrusy věnovaly po 10 tisících ko-
run, které nám pokryjí náklady na nájem a energie). Vítáme 
další návštěvníky, ale i každého, kdo se chce zapojit do čin-
nosti centra! 

 

Dopoledne pro hračičky 
je akce, kterou vymyslely samy děti, které od Ježíška do-

staly autíčka na ovládání. Moc je baví prohánět modely, ale 
pořád někomu v domácnosti překážejí, hlučí… zkrátka 
jsou na obtíž. V sokolovně se 15. února  mohli kluci i holky 
dostatečně vyřádit. Vyzkoušeli slalom popředu i pozadu, 
rychlostní závod dvojic, průjezd krabicovým městem du-
chů nebo opisování osmičky. Obdivně koukali po vrtulníku 
a  kvadrokoptéře.  

naše spolky 

Dopoledne pro hračičky 



Centrum pro komunitní práci střední Čechy společně 
s městem Kralupy nad Vltavou v září roku 2013 zahájilo 
projekt „Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu 
sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádové 
území“. Projekt je zaměřen na inovaci komunitního pláno-
vání sociálních služeb a zpracování aktualizace současného 
platného plánu. Aktualizace se zaměřuje na nové jevy, které 
se od první verze plánu vyskytly, dále na vyhodnocení plat-
ného plánu. Partner projektu, město Kralupy nad Vltavou, 
je zapojen do všech aktivit projektu. Komunitní plán sociál-
ních služeb aktualizujeme nejen pro město Kralupy 
nad Vltavou, ale rozšiřujeme ho i na spádové obce města 
Kralupy nad Vltavou. 

V rámci projektu se zaměřujeme na témata související 
s problematikou dětí, mládeže, rodiny, seniorů a lidi 
se zdravotním postižením, nezapomeneme na problematiku 
zaměstnávání a v neposlední řadě informovanost. 

Výstupem projektu bude aktualizovaný Komunitní plán 
sociálních a návazných služeb města Kralupy nad Vltavou a 
spádového území. Našim cílem je také posílení spolupráce v 
území. 

Pokud byste se chtěli do procesu komunitního plánování 
zapojit, nebo pokud byste uvítali více informací, obraťte se 
prosím na koordinátorku projektu – Pavlu Kurašovou. Tel.: 
+420 725 939 925, E-mail: pavla.kurasova@cpkp.cz, Web: 
www.cpkp.cz. 

život v obci 

 

Vyjádření starších členek Sokola  

(Veltruské listy, č. 5/2013 – prosinec) 

 

V uvedeném článku o Sokole pan Kadeřábek 
t aké  píše, že zhruba jednou či dvakrát do mě-
síce se v klubovně i nadále setkávají starší 
členky Sokola, které sem přicházejí zejména 
oslavit svá životní jubilea. Proti této informaci 
se ohražujeme; informace nen í  pravdivá. Po 
zrušení klubovny Sokola jsme nabízené místo 
jako „klubovnu připravenou na setkání“ pou-
žily pouze jedenkrát při příležitosti setkání 
s ostatními členkami – seniorkami Sokola. 
Místnost jako klubovna pro takováto příleži-
tostná setkání svým uspořádáním není vhodná 
proto, abychom se tu i nadále setkávaly.  

 

Členky – seniorky TJ Sokola. 

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb  
města Kralupy nad Vltavou a spádové území 

Projekt CZ.1.04/3.1.03/97.00040 je realizován z prostředků 
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

mailto:pavla.kurasova@cpkp.cz
http://www.cpkp.cz/


naše  školy 

Na dveře už pomalu začíná ťukat 
jaro a nás ve škole čeká závěrečná 
část školního roku. Hodně se toho 
ve škole již událo, ale hodně akcí nás 
ještě čeká. V souvislosti se školstvím 
se často mluví o nedostatku financí. 
Cesta ke zlepšení vede přes nejrůz-
nější dotace. Nejštědřejší, ale také 
pracovně nejnáročnější jsou dotace 
získané prostřednictvím Evropské 
unie. Takovou dotaci – grant pod 
názvem „Chci být jako vy“ – realizu-
jeme už druhým rokem. Děti i rodiče 
určitě pozitivně hodnotí její přínos – 
na škole tak funguje hodně zájmo-
vých kroužků a také můžeme realizo-
vat jednorázové dílny pro děti 
a rodiče – např. výrobu vánočních 
ozdob, svícnů, dílnu Barvy do školy, 
díky níž se rozveselily školní chodby, 
výrobu vánočních dárků z hedvábí. 
Cílem grantu ale není jen smysluplně 
naplnit volný čas žáků, ale i to, aby-
chom dětem pomohli s prací ve ško-
le a usnadnili jim celý proces učení. 
A tak jsou organizovány i akce 
na podporu a zkvalitnění školní prá-
ce všech dětí – takovou akcí je např. 
únorové Setkání s učením. 

Z výše uvedeného je patrné, že děti i rodiče mají opravdu široký 
výběr různých aktivit. Pro učitele přináší realizace grantu ale mno-
ho náročné práce navíc, a tak jim patří určitě velký dík za jejich čas 
i úsilí, které musí v průběhu celého roku navíc vynakládat. 

I přes množství současné práce jsme se rozhodli podat další 

žádost o dotaci (Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR), z níž bychom 
rádi zrekonstruovali hrací prvky 
na dětském hřišti u školní družiny. 
Dotace vyžaduje finanční spoluúčast 
žadatele – a proto žáci, učitelé i ro-
diče při loži l i  ruku k  dílu. 
Na spoluúčasti se budeme podílet 
s MÚ Veltrusy – střádáme peníze 
ze  sběrů  papí ru  a  v íček , 
z Vánočního jarmarku, ale i ze škol-
ního plesu. Snad i tato naše aktivita 
přispěje k tomu, abychom byli vy-
bráni a dotaci získali. 
Rádi bychom také získali finanční 
prostředky na obnovu lyžařského 
běžkařského vybavení. Prvním 
úspěšným počinem v tomto našem 
snažení byl Valentýnský jarmark 
ve škole (aneb Láska prochází ža-
ludkem), který přinesl výtěžek přes 
14 000 Kč. 
Z předchozích řádků se možná zdá, 
že se věnujeme jen shánění financí, 
ale opak je pravdou. Samozřejmě se 
hlavně učíme. Absolvovali jsme 
výukový, fyzikálně zaměřený pro-
gram. Zahájili jsme výtvarnou výsta-

vu ve veltruské výstavní síni, kde jsou zastoupeny práce žáků naší 
školy, ale i výtvarná díla dětí ze školy našich nových slovenských 
přátel z Poltára u Lučence. Na škole probíhají školní kola vědo-
mostních soutěží a jejich vítězové se připravují na reprezentaci 
školy v okresních kolech (čeština, dějepis, angličtina, němčina, 
zeměpis, biologie, chemie, matematika a další). 

V únoru proběhl zápis do 1. třídy. Po dlouhé době budeme 
otevírat tři první třídy, protože do školních let dorostly populač-
ně silné ročníky. Dětí je opravdu hodně, ale bohužel je také hod-
ně dětí, jimž musí být školní docházka odložena. Většinou je 
důvodem špatná výslovnost a problémy s mluvením. Přitom se 
jedná o problém, který mohou rodiče svým svědomitým přístu-
pem snadno pomoci dítěti odstranit. Ve většině případů stačí 
spolupráce s logopedem, trpělivost a co nejvíce s dětmi mluvit. 

To je tedy naše školní budoucnost, ale my se rádi vracíme i 
do minulosti – letos uplyne již 65 let od otevření současné školní 
budovy. Proto bychom rádi připravili nový školní almanach, je-
hož součástí by měly být i fotografie vystupujících ročníků 
v každém školním roce. Pokud byste nám takové fotografie chtě-
li poskytnout k naskenování, budete vítáni. Sledujte, prosím, 
školní webové stránky, kde bude průběžně aktualizován přehled 
fotografií již získaných i těch chybějících. 

 
Za ZŠ Veltrusy  

Mgr. Světlana Racková, ředitelka školy 

V  

Valentýnský jarmark ve škole        



Děti z naší mateřské školy již poněkolikáté odje-
ly na školku v přírodě do Vřesníku u Humpolce. 
Jsme zde vždy velmi spokojeni a rodiče mají 
k dispozici tuto formu každodenních informací 
na webu naší MŠ (včetně fotografií): 

 

1. zprávička ze školky v přírodě – 7. 2. 2014  
Zdravíme ze školky v přírodě. Cesta proběhla bez 

problémů, jen jsme hned v Praze málem čůrali 
do kyblíku :-). Sníh není, ale bylo hezky, tak jsme hned 
po polévce s játrovými knedlíčky vyrazili s novými 
p. učitelkami na procházku po okolí. Po návratu jsme 
si hráli v herně, kreslili vám obrázek dnešního dne a 
dívali se na večerníček. K večeři byl králík na zelenině 
s bramborem. Teď už ležíme v postýlkách a vypadá to, 

že snad brzy budeme spát. Zatím se nám nestýská.  
 2. zprávička ze školky v přírodě – 8. 2. 2014  
Dnes máme spoustu zážitků. Ráno krásně svítilo slu-

níčko, a tak jsme vyrazili na výpravu – hledat Babušku 
Jagušku. Po dlouhém hledání jsme ji sice nenašli, ale 
objevili jsme její chaloupku, u které jsme se vyfotili. 
Dokonce nám nechala pod kouzelným kamenem hro-
madu sladkostí. Perníčky asi došly :-) Za chvíli jsme 
ještě našli malý domeček pro skřítky a chatu Indiánů. 
Celou cestu jsme plnili úkoly, které jsme bezvadně 
zvládli. K obědu byla rajská s kolínky a hovězí polévka. 
Pak jsme si šli na chvilku odpočinout a paní učitelky 
nám přečetly pohledy od maminek, tatínků, babiček a 
dědečků. Odpoledne jsme řádili na hřišti, jak se můžete 
podívat ve fotogalerii. K večeru jsme vám nakreslili a 
napsali korespondenční lístky a dívali se na pohádku. 
K večeři jsme měli obložený chléb. Nikomu se ne-
stýská, zatím jsme zdraví a užíváme si. 

[…] pak jsme pospíchali na zahradu, kde nás paní 
učitelky vozily na poníkovi Barunce. […] 

Také jsme se byli podívat u Želivky. Potom nás čeka-
la velká párty s diskotékou, soutěžemi a občerstvením. 
ZÍTRA BALÍME!!! 

 
Poslední zprávička ze školky v přírodě – 13. 2. 2014  
Po snídani jsme zase jezdili na poníkovi a chvilku si 

hráli na hřišti. Pak jsme vyrazili do hustého lesa, kde 
jsme si dali stezku odvahy. Nikdo se nebál. Potom 
jsme šli ještě na procházku do vsi, kolem polí a lesa. 
Tam jsme si stavěli ze šišek a klacíků. Krásně svítilo 
sluníčko a bylo teplo, takže se nám ani nechtělo 
na oběd. Jakmile jsme však zjistili, že je řízek s kaší, 
nemusely nás paní učitelky k návratu pobízet. 
Po poledním klidu jsme trochu pomáhali p. učitelkám 
s balením, ale pak jsme se dozvěděli, že je Babuška Ja-
guška doma, a vydali jsme se ji navštívit. Byla moc 
hodná a dala nám perníčky. Nikoho si tam nenechala 
(tedy alespoň doufáme, zjistíme zítra při příjezdu :-). 

Maminky a tatínkové, už se na vás moc a moc těšíme, 
uvařte něco dobrého a zkontrolujte funkčnost praček. 
Zítra v 11.00 hod. jsme DOMA!!! 

naše školy 

Za MŠ Veltrusy Leona Kyselá, ředitelka  

(redakčně kráceno) 

http://www.skolkaveltrusy.estranky.cz/clanky/aktuality/1.-zpravicka-ze-skolky-v-prirode.html
http://www.skolkaveltrusy.estranky.cz/clanky/aktuality/2.-zpravicka-ze-skolky-v-prirode.html
http://www.skolkaveltrusy.estranky.cz/clanky/aktuality/posledni-zpravicka-ze-skolky-v-prirode.html


sport 

Pyžamáček 
 
 Věřte tomu, nebo ne, Pyžamáček pořádalo ASPV 
Veltrusy již počtvrté, a kdo tam nebyl letos, určitě se 
nemusí bát, že by neměl šanci vyzkoušet si ho zase 

za rok, protože tato akce pro děti předškolní a částečně i děti 
prvostupňové nám organizátorům prostě přirostla k srdci 
(a doufám, že i dětem a rodičům, kteří se jí zúčastnili :o). 

Původně tato akce vznikla jenom jako protiváha k dospělému 
bačkorovému bálu, a ačkoliv jsme v posledních letech 
od bačkoráku pro dospělé upustili, dětský pyžamáček se vrací 
pravidelně každý rok již od roku 2011. A někteří z prvních účast-
níků nám již brzy stanou na prahu puberty… 

Letos se nezvykle pyžamáček uskutečnil v únorovém termínu 
v sobotu 8. 2., a i když nám bohužel plno účastníků odjelo na školku 
v přírodě nebo ulehlo s některou z úporných chorob do postelí, na 
atmosféře v sokolovně to nakonec znát nebylo. 

Kdo s námi tuto akci absolvoval již poněkolikáté, všiml si jistě, že 
se z velké části držíme prověřených her, ke kterým hudbu pouští kdo 
jiný než DJ Topí. Nikoho jistě nepřekvapila ani projížďka vlaky, 
malování na zeď nebo pěvecká soutěž mladých talentů. K tomu 
všemu si každý mohl zkoušet svou zručnost na překážkové dráze, 
která byla po celou dobu rozestavena v malé tělocvičně. 

Jsme si dobře vědomi toho, že nejeden dospělý doprovod mu-
sel obětovat pár hodin olympijských přenosů, a snad jsme jim to 
alespoň trochu vynahradili tím, že se mohli her sami aktivně zú-
častnit, ačkoli – popravdě – pravým olympijským disciplínám se 
vzdáleně přiblížily jen dvě fyzicky náročnější záležitosti: polštářo-
vá bitva a cukrkávalimonáda. 

Na téma zima jsme pak letos zařadili stavění sněhuláků, aby-

chom při té letošní sněhové bídě nevyšli ze cviku. 
Odpoledne se rychle překulilo do večera a už zbývalo jen spus-

tit hromadné chytání bublifukových bublin. 
Na úplný závěr se sokolovna zahalila do tmy a děti čekal po-

slední úkol, a to vyzvednout si odměnu na stanovištích osvíce-
ných bludičkami. 

Není divu po všem tom ruchu, že nejednomu prťousovi 
v pyžamu už to cestou do šatny začínalo zívat. 

Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací a taky stavěním a 
bouráním překážkové dráhy, a na pyžamáčku 2015 se těšíme 
v nočních úborech a s plyšáky na shledanou! 

Lenka Měšťánková 

Zumba párty 
 
14. 12. 2013 jsme s milovníky Zumby oslavili blížící se konec 

roku tancem v latinsko-amerických rytmech. Vánoční párty se 
zúčastnilo 35 tanečnic a tanečníků, díky nimž byla tělocvična plná 
energie a úsměvů. Každý účastník si řádně zatančil, odnesl si 
dáreček a pochutnal si na dobrůtkách od ostatních cvičenců. 

Další Zumba akcí byla „Zumba párty in PINK“. Kromě kla-
sické Zumba hodiny nás čekala taneční lekce merengue a drobná 
tombola. Na párty přišlo 24 tanečnic a tanečníků (jsem moc ráda, 
že Zumba dokázala oslovit i muže), což je – vzhledem k právě 
probíhající plesové sezóně – velmi pozitivní číslo. 

Akce se velmi vydařily a už teď se těšíme na další Zumba párty, 
která se bude konat v dubnu 2014. 

Ráda bych Vás touto cestou pozvala na běžné Zumba hodiny, 
které probíhají v neděli od 18.00 do 19.00 a v úterý od 19.00 
do 20.00 v sokolovně Veltrusy. Pro zájemce možno zaslat více 
info e-mailem: lenka.sloserova@seznam.cz 

 
Lenka Šloserová 

 



Běh veltruským parkem 
16. ročník běžeckého závodu BĚH VELTRUSKÝM PAR-

KEM proběhne již tradičně poslední dubnovou sobotu 
26. 4. 2014. Prostor startu a cíle se opět po několika letech 
z důvodu chybějících lávek přes Mlýnský potok vrací na louku 
před zámek Veltrusy. První nejmladší závodníci vybíhají na svou 
trať v 10.00. Závod je určen pro všechny milovníky běhu 
od nejmenších, kteří startují v kategorii „rodiče a děti“ na trati 
dlouhé 50 m, až po vytrvalkyně / vytrvalce na trati dlouhé 
10 km. Stejně jako v minulém roce bude vyhodnocována soutěž 
tříd místní ZŠ. Závod je součástí „KOBRAS BĚŽECKÉHO 
POHÁRU“. Délky tratí pro jednotlivé věkové kategorie nalezne-
te v propozicích na www.aspv.veltrusy.cz, kde lze rovněž využít 
on-line přihlašování za nižší startovné. 

 

Tábor rodiče a děti 
Jak jsem čtenáře VL listů po prázdninách informovali, loňský 

první zkušební ročník tábora pro rodiče a děti se náramně vyda-
řil, a tak se letos opět rádi spojíme s RC Havránek a v týdnu od 
6. do 13. července znovu vyrážíme pod stany na tábořiště Ko-
courkáč. Rodiče i děti čeká spousta společných dobrodružných 
her v lese, tvoření, zpívání, ale taky méně běžné zážitky jako mytí 
nádobí, příprava dřeva na vaření i večerní oheň, atd… My už se 
moc těšíme. 

 

Kocourkáč 2014 – letní dětský tábor 
ASPV Veltrusy pořádá již po sedmnácté letní dětský tábor. 

Letos se opět s dětmi vydáme na Kocourkáč – stanový tábor 
uprostřed lesa na břehu potoka vybavený stany s podsadami. 
Termín tábora je od 13. do 22. července 2014. Téma celotáboro-
vé hry zůstane zatím ještě po nějaký čas v tajnosti, ale rozhodně 
bude etapové zápolení opět plné dobrodružství, napínavých her a 
soutěží. Program tábora je tradičně tvořen etapovými a sportov-
ními hrami v blízkém okolí tábořiště. Děti se ale také částečně 
podílí na zajišťování chodu tábora (příprava dřeva do kamen a 
na ohniště), mytí nádobí… 

Přihlášky ke stažení a další doplňující informace naleznete 
na stránkách ASPV Veltrusy – www.aspv.veltrusy.cz nebo 
na tabor@veltrusy.cz a také na pravidelných cvičebních hodi-
nách. 

 
Omlouváme se všem našim členům i příznivcům za dočasnou 

nefunkčnost našich webových stránek v průběhu ledna a února. 
V současnosti máme již v záběhu stránky s novou vizáží, které 
najdete na naší staré dobré adrese aspv.veltrusy.cz, kde také na-
jdete více informací o chystaných i proběhlých akcích ASPV 
Veltrusy, stejně tak přihlášky a propozice jednotlivých soutěží a 
závodů. 

 
Martina Voláková 

Přehled akcí ASPV Veltrusy: 

* ASPV Veltrusy není organizátorem akce, ale naši členové pravidelně každý rok 
do těchto vyšších kol postupují. 

datum název akce kde 

so 26. 4. Běh veltruským parkem veltruský park 

so 10. 5. Medvědí stezkou – regionální veltruský park 

ne 25. 5. Atletický víceboj – regionální kolo hřiště ZŠ Veltrusy 

so 28. 6. Short triatlon Ocelový Mars veltruský park a okolí 

6. – 13. 7. Letní tábor R + D Kocourkáč 

13. – 22. 7. Dětský letní tábor Kocourkáč 

16. – 18. 5. Medvědí stezkou – krajské kolo* Seletice 

so 7. 6. Atletický víceboj – repub. kolo* Houška 

13. – 15. 6. Medvědí stezkou – repub. kolo* Doubí u Třeboně 

T. J. SOKOL  VELTRUSY VÁS ZVE NA CVIČENÍ 

P I L A T E S , 

KTERÉ PŘISPÍVÁ KE ZPEVŇOVÁNÍ CELÉHO TĚLA A JE 

VHODNÉ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY. 

VEZMĚTE SI POHODLNÉ OBLEČENÍ, PONOŽKY, PODLOŽKU, 

RUČNÍK NEBO „PLETENEC“. 

KAŽDÝ ČTVRTEK OD 18.00 DO 19.00  HODIN SE NA VÁS TĚŠÍ    

HANKA ČERNOCHOVÁ.  

Vchod do Sokolovny ve Veltrusích je zadem přes tenisové kurty. 

sport 

 AFK Veltrusy  
 

zve všechny příznivce fotbalu na domácí zápasy 
 

Okresního přeboru mužů: 
29. 3. 2014 sobota 15.00 proti Neratovice/Byškovice B 
12. 4. 2014 sobota 16.30 proti Sokol Dolní Beřkovice 
3. 5. 2014 sobota 17.00 proti FC Lobkovice 
17. 5. 2014 sobota 17.00 proti TJ Sokol Tišice 
31. 5. 2014 sobota 17.00 proti Sokol Záryby 
14. 6. 2014 sobota 17.00 proti SK Mšeno 
 

Okresního přeboru mladších přípravek: 
30. 3. 2014 neděle 10.30 proti Jiskra Kojetice 
20. 4. 2014 neděle 10.30 proti SK Lípa Postřižín 
4. 5. 2014 neděle 10.30 proti FC Merkuria Lobkovice 
8. 5. 2014 neděle 10.00 proti FK Kralupy 1901 
25. 5. 2014 neděle 10.30 proti SK Mšeno 
8. 6. 2014 neděle 10.30 proti SK Vojkovice 

http://www.aspv.veltrusy.cz/
http://www.aspv.veltrusy.cz/
mailto:tabor@veltrusy.cz


 Dají se saláty pěstovat v bytech? V dnešní době už ano. Jedná 
se o nové kultivary salátu typ Salanova. Ani ti, co nemají zahrád-
ku, nemusí být ochuzeni o pěstování v bytě. Mohou si vybrat 
hned z několika odrůd: Aquino, Klee, Telex, Excite. Rozlišujeme 
dvě základní barvy, zelenou a do červena. Saláty s červenou bar-
vou listů mají všeobecně hořčí chuť. 

Tento druh salátu lze pěstovat jak na zahrádce, tak i v bytě. 
Salát pěstujeme v květináčích na okenních parapetech nebo zim-
ních zahradách. Jediné co potřebujete k jeho úspěšnému pěstová-
ní je pokojová teplota, dostatek světla a menší zkušenosti s pěs-
továním salátové zeleniny. 

Salátová zelenina je všeobecně choulostivější na plísňové cho-
roby, proto i u tohoto druhu salátu pěstovaného při pokojové 
teplotě je třeba zajistit pravidelnou závlahu, nejlépe do misky. 
Salát je citlivý na přelití a proto je vhodné do substrátu přimíchat 
díl písku, aby byl vzdušný. Na pěstování těchto salátů můžeme 
také použít samozavlažovací truhlíky. Pěstiteli to usnadní práci se 
zaléváním. 

Chuť těchto salátů je srovnatelná s chutí, v dnešní době pěsto-
vaných, hlávkových salátů. 

Hlavní výhodou salátů Salanova je ta, že můžeme otrhávat jed-
notlivé postranní lupeny a salát postupně dorůstá. Dá se samozřej-
mě uříznout celá hlávka najednou, v tomto případě se krásně roz-
padne na jednotlivé lístky a je připravena k dalšímu zpracování. 

Pro ty zákazníky, kteří nemají podmínky pro pěstování rostlin 
od malička je možno zakoupit v zahradnictví vypěstované rostli-
ny v květináčích, již v konzumní velikosti. Tyto rostliny mohou 
sloužit v kuchyni jako zásoba té nejčerstvější zeleniny. Tak 
dobrou chuť. 

Kolektiv ZC Jelínek  

VÝZVA 
Milí spoluobčané, 

pojďte se mnou do voleb do městského zastupitelstva (podzim t. r.) pod hlavičkou „Změna pro Vel-
trusy – patrioti“.  Sama nezmohu nic, a proto k sobě hledám deset statečných, poctivých 
a pracovitých spoluobčanů bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, povolání, politické přesvědčení 
či délku trvalého pobytu. Jsem patriotkou města a nelíbí se mi, kam je rozvoj města nasměrován. 
Kontaktujte mne prosím nejpozději do 30. 6. 2014 na tel. 725 770 772 – Baránková Marta a vše 
spolu osobně probereme. 

 



 

POMOCNÍČEK PŘÍJEMNÉHO CESTOVÁNÍ – únor 2014  

VELTRUSY – Praha PRAHA – Veltrusy 

5,20* 5,50* 6,20* 6,52* 7,22* 7,52* 8,21 
9,31 9,42D 10,01K 10,51 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 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 18,20 18,50 19,22 19,51 
20,36 21,41 22,58 
mimo pracovní dny: 
6,17 7,20 9,19 11,20 12,19 15,20 17,19 
17,20 18,17 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 18,25 18,52 19,25 
19,55 20,25 22,25 23,25 
mimo pracovní dny: 
5,20  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 

 

POMOCNÍČEK CESTOVÁNÍ  

vám má usnadnit přípravu odjezdů. K některým nejasnos-
tem: kurzívou tištěné nebo podtržené spoje = NEPLATÍ 
TARIFY Pražské integrované dopravy (PID) – nižší ceny, 
slevy pro seniory atd., ale tarify příslušných provozovatelů 
(ČSAD Stř. Čechy aj.). Jak uživatelé internetu vědí – nejvyuží-
vanější linka do Prahy č. 370 bývá zvlášť v mimopracovních 
dnech v zastávce Odolena Voda PŘEJMENOVÁNA na 373 
(obráceně v opačném směru) – neděste se, přestupovat nemu-
síte, jedete klidně dál. Ale u řady spojů s Mělníkem se PŘE-
STUPUJE na Štěpánském mostě, to zjistíte při koupi jíz-
denky. Je-li uváděn přestup v Kralupech (ozn. K), znamená 
to, že z Prahy dojedete do Lobečku, kde PŘEJDETE 
na nástupiště na druhé straně ulice a nastoupíte (v řádu 
několika minut) na nejbližší spoj do Veltrus (obdobně 
v opačném směru). U spojů ozn. D si můžete ZDŘÍM-
NOUT, jedete přes Dřínov a jiné dálky (vyhlídková jízda!)  
a cesta trvá hodinku (spoje ale jezdí v časech, kdy až dvě hodi-
ny jiná linka nejede (leda vlaky z Kralup, ale na ty Pomocníček 
je už krátký…). Snad to není moc komplikované! Přejeme 
vám samé úspěšné cesty.      JN 







Uvažujete o výměně starého 
kotle za nový, automatický? Nebo 
již máte schválenou kotlíkovou 
dotaci? V tom případě pečlivě 
vybírejte, koho si na realizaci ko-
telny vyberete. 

Mnoho majitelů starých kotlů na 
tuhá paliva má z pořízení nové, eko-
logické kotelny obavy. Ty však určitě 
nejsou na místě. Velmi důležitá je 
však volba firmy, kterou se rozhod-
nete oslovit. V každém případě by se 
mělo jednat o odborníka na slovo 
vzatého, tedy o někoho, kdo celé 
problematice velice dobře rozumí, 
kdo si vybudoval za dobu své existen-
ce dobré jméno a kdo se může poch-
lubit stovkami realizovaných kotelen 
a spokojených zákazníků. Společností 
s takovouto reputací rozhodně je 
Centrum nářadí, které se na trhu 
pohybuje již 10 let. Za dobu své 
existence má na svém kontě přes 900 
funkčních automatických kotelen po 
celé České republice. Také s dotacemi 
má bohaté zkušenosti, například 
v Moravskoslezském kraji pomáhá 
svým zákazníkům už 5 let.  

Centrum nářadí je certifikovaným 
servisním střediskem pro dva největší 

české výrobce kotlů, a to firmu RO-
JEK a Benekov. Tito výrobci splňují 
4. emisní třídu, a jestliže si zákazník 
zvolí kotle právě této třídy, vyhne se v 
blízké budoucnosti problémům vy-
plývajícím ze zákona o ochraně 
ovzduší, který začal v ČR platit od 1. 
1. 2014. Automatické kotle firmy 
ROJEK a Benekov jsou ve státním 
seznamu SVT, a tak se na ně vztahuje 
možn os t  č e rp án í  d o t ac e . 
„Automatické kotle plně nahrazují 
komfortní vytápění plynem nebo 
elektrikou, je však možné ušetřit až 
2/3 nákladů na vytápění, a to při 
zachování stejného komfortu udržo-
vání stálé pokojové teploty i v době, 
kdy nejsme doma. Systém ústředního 
topení je možné řídit týdenním pro-
gramem. Násypky v kotlích vydrží 
minimálně 3 dny, průměrná doba 
však bývá 5 dní v závislosti na tepelné 
ztrátě vytápěného objektu a pokojové 
teplotě,“ osvětluje výhody těchto 
kotlů ředitel divize tepelné techniky 
Centra nářadí Pavel Škrobálek. 

Centrum nářadí zájemcům o ekolo-
gické vytápění nejen odborně poradí 
a vyřídí dotaci, ale také provede sa-
motnou realizaci kotelny, stejně jako 

drží technickou podporu 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu a poskytuje 
pozáruční servis. Zákazníkům nabízí 
nejlevnější vytápění současnosti, 
zajištění dotace až 60 tisíc korun, 
návratnost vložených finančních 
prostředků na pořízení nového kotle 
maximálně do tří let i moderní ekolo-
gickou technologii, to vše navíc dopl-
ňují kompletní a nadstandardní služ-
by od A až do Z.  

„V prvním kroku vás zdarma na-
vštívíme, navrhneme řešení nové 
kotelny a připravíme veškeré potřeb-
né podklady pro dotaci,“ nastiňuje 
Pavel Škrobálek. Pokud si klient zvolí 
k realizaci kotelny právě Centrum 
nářadí, firma přímo v místě realizace 
(tedy u zákazníka doma) posoudí stav 
stávající kotelny, doporučí vhodný 
kotel a navrhne technické řešení 
kotelny i připojení k systému ústřed-
ního topení. To vše opět zcela zdar-
ma. „Vždy se snažíme spojit novou 
automatickou kotelnu tak, abychom 
co nejvíce využili stávající systém, a 
tím nezvyšovali investici dalšími 
zbytečnými náklady,“ říká Pavel 
Škrobálek. Samozřejmostí je pak 
vypracování cenové nabídky zdarma.  

Centrum nářadí garantuje montáž a 
předání roztopené kotelny v jednom 
dni, tzv. na klíč. To znamená, že hned 
ráno se u vašich dveří objeví montéři, 
kteří demontují starou kotelnu a 
namontují novou. V odpoledních 
hodinách pak přijede servisní technik, 
který kotelnu zprovozní, roztopí a 
zaučí majitele v ovládání. Po montáži 
firma drží na kotle 24 hodin denně, 7 
dní v týdnu technickou podporu. 
Pokud tedy nastane jakýkoli problém, 
můžete kdykoliv zavolat a technici 
Centra nářadí váš problém okamžitě 
vyřeší.  

Více informací jak o automatických 
kotlích, tak o kotlíkové dotaci získáte 
na níže uvedených kontaktech..  
Centrum nářadí  
Kontakty: 
Manažer prodeje pro Ústecký a Stře-
dočeský kraj: Ing. Miroslav Emmer, 
tel.: 733 109 191, e-mail: 
mi.em@tiscali.cz  
Technická podpora, servis: Radim 
Vlč, tel.: 736 608 272, e-mail: prodej-
na@centrumnaradi.cz 
Ředitel divize tepelné techniky: Pavel 
Škrobálek, tel.: 736 608 262, e-mail: 
pavel@centrumnaradi.cz 

Topte v    snadno. 

http://mail.centrum.cz/main.php#composeto
http://mail.centrum.cz/main.php#composeto
http://mail.centrum.cz/main.php#composeto
http://mail.centrum.cz/main.php#composeto


P r o d e j   s l e p i č e k  
 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým  
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen  

Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant  
žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. 

 Stáří 15–20 týdnů.   
Cena 149–185,- Kč/ks dle stáří. 

Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky  
pouze z našeho chovu ! 

 

Prodej se uskuteční 
v neděli 13. dubna 2014  

Veltrusy - u restaurace Česká koruna v 16.00   
 

Bližší informace po–pá 9–16 hod. na tel.: 
601576270,606550204,728605840   

 

Při prodeji slepiček  
 výkup králičích kožek  

cena 20-30 Kč/ks 

AC Masáže 
Petra Čápová 

- masér s mezinárodní certifikací 
 

Dopřejte si rekondiční a regenerační masáž, přijďte si odpočinout a načerpat  
novou energii. 

, 

Každý měsíc slevová akce 

Balíček 10+1 masáž zdarma 

Dárkové poukazy 

 

Provozní doba dle objednávek 

Objednávky na tel.: 607 540 878 

www.acsluzby.cz 

Těším se na Vás v penzionu pro seniory  

U Cukrovaru 1171, Kralupy nad Vltavou 












