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„Tak též by se obcí nazývati neměla vesnice neb 
městečko, kde lidé pouze vedle sebe bydlí, toliko sobě 
překážejíce a škodíce, aneb aspoň žádného šlechetné-
ho vyššího společného účele nemajíce. Proto jest obec, 
jest společnost, aby co jednotlivý sám dovést nemůže, 
spojené síly dokázaly“, psal kdysi, r. 1846, Karel 
Havlíček v pojednání nazvaném Co jest obec?. 
Opět po několika letech budou mít občané 
Veltrus příleţitost vybrat si s výhledem 
k dalším rokům zástupce ve vedení obce. 
Redakce VL jednak poţádala dosavadní 
zastupitele, aby zhodnotili své působení, 
jednak vyzvala představitele seskupení, jeţ se 
budou v říjnových volbách ucházet 
o podporu, aby tato formou půlstránkové 
inzerce představila své plány, priority. 

Přejeme nám všem dobrou volbu a dobré 
správce – ne tedy takové „orgány“ 
a  „úřednictvo“, jeţ „občany své lstně šiditi, je buď 
ve jmění neb v čemkoli jiném zkracovati“ chtějí, 
zneuţívajíce „důchodů zemských k jinému než 
k čemu určeny jsou aneb všelijakým jiným způsobem“. 
Nadto však říkáme (znovu) s Havlíčkem: 
„Občan neznající účele a zřízení (zákony) obce své, 
nevědoucí, co se v ní děje, jak se řídí, nechápající celé 
ústrojí její, nemůže také dobře znáti své povinnosti, 
tak jako ani svých práv nezná. Taková nevědomost a 
slepota občanů jest však k největší škodě celé obce […] 
Zcela jinak stojí obec, ve které občan sám své povin-
nosti a práva, zřízení a správu obce zná, kde se všech-
no přede všemi a veřejně jedná, a kde každá sám 
v řízení obce jisté přiměřené má účastenství“ (z knihy 
Politické spisy Karla Havlíčka Borovského I, Praha 
1900). Voličským gestem se moţnosti ovlivňo-
vat a sledovat správu místních věcí veřejných 
nekončí. 

mt 

VYBRANÉ PODZIMNÍ AKCE VE VELTRUSÍCH 

Říjen 
čt 2. 10. od 15.00:  Podzimní radovánky – setkání ţáků, učitelů a rodičů (hřiště ZŠ) 
pá 3. 10. od 20.00:  Folkový koncert (Bar „U Bernarda“, Alešova ul.) 
so 4. 10. od 9.30:  ASPV Petanque cup – 9. ročník (zámek) 
st 15. 10. od 20.00:  Filmový večer: „Rozchod Nadera a Simin“, Írán, 2011 (klubovna ASPV) 
čt 16. 10. od 16.30:  Slavnostní pocta Ladislavu Čepelákovi – odhalení pam. desky  

   a vernisáţ výstavy (Tyršova ul. a pam. síň LČ) 
so 18. 10. od 15.30: AFK Veltrusy – sportovní klub Mšeno (hřiště AFK Veltrusy) 
so 18. 10. od 20.00: Taneční zábava AFK Veltrusy (restaurace Na Závisti) 
pá 31. 10. od 20.00: Krausberry – koncert (hostinec U České koruny) 

Listopad 
pá 7. 11. od 19.00:  Beseda s promítáním o SZ Indii (klubovna ASPV) 
út 11. 11. od 17.00:  Martinský lampiónový průvod (RC Havránek; obec a park) 
st 12. 11. od 20.00:  Filmový večer: „Cizí oběd“, Indie, 2013 (klubovna ASPV) 
út 18. 11. od 17.30:  Divadelní zájezd „Naši Furianti“ (Divadlo v Dlouhé) 
so 22. 11. od 10.00: Adventní aranţování (zámek) 
čt 27. 11. od 18.00:  Beseda s promítáním: „Na kole do Lisabonu“ (klubovna ASPV) 
so 29. 11. od 15.00: Mikulášská pohádka s nadílkou – Sváťovo divadlo (zámek) 
ne 30. 11. podvečer:  Rozsvěcení vánočního stromu, koncert (ul. Palackého či  náměstí) 

Prosinec 
so 6. 12. od 17.00:  Vánoční koncert (zámek; rezervace 315781146) 
st 10. 12. od 20.00:  Filmový večer:„Pieta“, Jižní Korea, 2012 (klubovna ASPV) 

Ve dnech 10. – 11. 10. 2014 se konají 

volby do zastupitelstva  

města Veltrusy. Bliţší informace  

a prezentace kandidátek na straně 8.  
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Střípky ze zastupitelstva 
 
Ze dne 21. 7. 2014 

 
Projektant Ing. arch. Hánl seznámil přítomné s historií ve-

řejné zakázky a stavby „Revitalizace a dopravní zklidnění měs-
ta Veltrusy“ a moţnostmi provést úpravu vyplývající 
z neschválení dotačního titulu na multifunkční objekt 
na náměstí, tudíţ je nutné ponechat stávající trafiku. Předmě-
tem ţádosti o dotaci také nebyla úprava prostoru před trafi-
kou, dokončení chodníku na náměstí k chodníku v ulici Ště-
pána Bendy, provizorní vytvoření plánovaných parkovacích 
míst (11 aut) v ulici Alešova a vytvoření projektovaného 
chodníku z Chotkovy ulice kolem domu sluţeb, s návazností 
na nový přechod v Palackého ul. a s tím související likvidace 
zdobného plotu a chodníku, který dnes ústí naproti ordinaci 
MVDr. Pochobradského. Cena předloţených úprav je 
320.000,- Kč bez DPH. Následovala diskuze týkající se tohoto 
projektu, ze které ještě vzešlo navýšení o prostředky 
na zpevnění povrchu před domem pana Havla na celkovou 
částku 365.000,- Kč bez DPH, kterou přítomní zastupitelé 
jednohlasně schválili. 

Dále vystoupil Mgr. Kott, zastupující společnost Tezzav, 
k problematice skládky v části obce „Na Zájezdě“, mluvil 
o druhé etapě, která by měla řešit hlavně rekultivaci. Občané 
i zastupitelé s ním diskutovali o její podobě, moţnostech na-
hlédnutí do dokumentace, o původních plánech 
na vybudování sportoviště a hlavně o následné údrţbě zeleně, 
kdo ji bude provádět. Mgr. Kott odpověděl, ţe se zeleň toho-
to charakteru musí udrţovat pouze v počátku, prováděla by ji 
společnost Gest, město by se na udrţování nepodílelo. 

Na dotaz, dokdy se bude naváţet, Mgr. Kott odpověděl, ţe 
se v této první etapě jiţ naváţí pouze ornice a celkově vše 
skončí v roce 2015. Skládka by se ale ještě měla rozšiřovat 
na pozemku č. 435, je to předmětem ţádosti, její objem bude 
zhruba třetinový, prostorově (šířka, délka) zhruba poloviční. 

Občané dále projevili nespokojenost s opravenou strachov-
skou cestou, je třeba upozornit stavební úřad na zavalené 
stromy podél této cesty. 

Při řešení dalších bodů programu zastupitelé schválili směnu 
pozemků 896/3 o výměře 67 m2 a p. č.190/7 o výměře 
200 m2  a prodej pozemku p. č. 125/169 o výměře 5 m2, dále 
darovací smlouvu mezi městem a AFK ve výši 20.000,- Kč 
pro AFK na nákup bezpečnostních branek pro utkání mláde-
ţe. 

Zastupitelé schválili Projednali nabídku majitele pozemku 
p. č. 406/28 na pronájem části tohoto pozemku městu 
za účelem parkování a shromaţďování ţáků. Kvůli sporným 
bodům bude ještě předmětem jednání s majitelem. Dále od-
souhlasili dodatek k veřejnoprávní smlouvě s obcí Nová Ves. 
Starosta přítomné seznámil s objednávkou nových přístřešků 

pro autobusové zastávky na náměstí a řešením zeleně, 
na které město oslovilo zahradního architekta, dle výstupu 
poptá několik firem na dodávku a brigádně proběhne vý-
sadba. 

Předseda kontrolního výboru předloţil zastupitelům 
ke schválení několik usnesení týkajících se zejména městských 
vyhlášek, soupisu prací k vyhlašovaným veřejným zakázkám 
a kontroly dodrţování smluvních ustanovení ve všech plat-
ných smlouvách. 

Starosta dále informoval o průběhu zateplení školy a dota-
cích, které by mohly financovat její přístavbu, zastupitelé od-
hlasovali podání ţádosti o dotaci. Dále starosta informoval, ţe 
na uvolněnou pracovní pozici na MěÚ se hlásilo 32 uchazečů, 
čtyři z nich mají zkoušky odborné způsobilosti a byli pozváni 
na pohovor. 

Údajně se mnoţí dotazy na dění v areálu veltruského parku, 
směřované na město, reagovali zástupci NPÚ, v prvé řadě do-
poručují odkazovat tázající na NPÚ, připravují článek 
do kaţdého čísla Veltruských listů, pravidelně probíhají i besedy 
s prohlídkou areálu. Mluvilo se i o odstranění „vraku“ auta 
v Tyršově ulici, o neustálém parkování autobusu v téţe ulici, 
o výběrovém řízení ohledně IT sluţeb, o dopravním značení 
„směr zámek“ a o připravovaných parkovacích místech 
na náměstí a dalších u hřbitova. 

V diskuzi se občané ptali, kdo se bude starat o novou zeleň, 
protoţe obec neví, kde jakou zeleň zasadila, o zeleň vysáze-
nou obcí se často starají občané, nikoli město. Řešením zeleně 
na kruhovém objezdu, který patří kraji, jsou rostliny nevyţa-
dující údrţbu, pan starosta přislíbil řešit společně se zelení 
na nových prostranstvích. Mluvilo se o osazení laviček, které 
budou mít jednotný vzhled. Ohledně odvodnění chodníků 
na Palackého ulici pan starosta citoval doporučení finančního 
výboru „vyčkat, jak se situace vyvine, a na příští rok vyčlenit 
finanční prostředky“. 

 
Ze dne 1. 9. 2014 
 
Ţádost o prodej pozemku p. č. 125/1 v k. ú. Veltrusy 

o výměře cca 126 m² zastupitelé neschválili, navrhli místo 
toho dlouhodobý pronájem. Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene na p. č. 649/1 v k. ú. 
Veltrusy, nová TS, KVN, KNN pro 110 rodinných domů 
odloţili na příští zasedání. 

Zastupitelé schválili případné právní kroky města k vymáhání 
škody nad firmou Allowance, která zajišťovala výběrové řízení 
na zeleň u hřbitova, které podle kontroly zřejmě neproběhlo 
v pořádku, a nyní hrozí, ţe Veltrusy budou muset vrátit dotaci 
na tento projekt. Také schválili pokračovat v úsilí o získání do-
tace na zateplení MŠ v rámci programu „Zelená úsporám“. 
Odsouhlasili i podporu mateřské škole ve Všestudech pro cca 
20 dětí, kam by v případně nenaplněné kapacity mohly docházet 
i děti z Veltrus. 

Veltruské listy, informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 16, číslo 3/2014, vychází v říjnu 2014, cena výtisku 15,- Kč, 
četnost 4 vydání za rok, náklad 300 ks. Listy vydává MěÚ Veltrusy, Palackého 9, IČO: 00237272. Redakční rada:  
Filip Volák, Jan Novotný, Jana Krejčová, 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. 11. 2014. 

 



 

3 
WWW.VELTRUSY.CZ 

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi sdělit pár názorů. Poslední 

červencový den proběhla úspěšně kolauda-
ce projektu „Revitalizace a dopravní zklid-
nění centra města Veltrusy“. Můj názor je, 
že jsem s tímto dílem spokojený. 
Pro občany, kteří se na náměstí hůře orien-
tují, je jen otázka času, kdy si všichni zvyk-
nou na dopravní změny, které se udělat 
musely. Už v názvu tohoto projektu je to, že 
záměr byl dopravu v centru města zklidnit, 
a to se myslím povedlo. V minulosti se 
na náměstí Ant. Dvořáka jezdilo poněkud 
rychleji, děti přecházely různě a neuspořádaně přes celé 
náměstí. Nyní je situace na novém náměstí přehlednější a 
bezpečnější. Jsou zde vybudovány přechody, které jsou 
řádně osvětlené, a místa vhodná pro přecházení. Nové 
chodníky jsou vydlážděné žulovou dlažbou a vhodně dopl-
něné mozaikou. Důležité jsou i nájezdy pro invalidy a vo-
dící linie pro nevidomé. Nově navržené a Dopravním in-
spektorátem Policie ČR schválené dopravní řešení přinutí 
řidiče k pomalejšímu projetí náměstí. Zpočátku, když byl 
zahájen silniční provoz, mnozí řidiči směrem z centra Vel-
trus při výjezdu na náměstí zapomínali zastavit a poté 
odbočit doleva a projížděli „postaru“ tak, jak byli zvyklí – 
rovně. Tím vznikaly dost nebezpečné situace. Je důležité, 
aby každý řidič vnímal dopravní značení a ctil pravidlo 
přednosti zprava. Je zde instalovaná dopravní značka C3b 
(přikázaný směr jízdy vlevo), jízdu rovně jim dále ještě 
následně zakazují dvě značky B2 (zákaz vjezdu všech vozi-
del z tohoto směru), které se umístily po obou stranách 
komunikace. Neříkám, že již tam teď nikdo nepojede tak, 
jak byl v minulosti zvyklý, ale případů je již minimum. 
Věřím, že po čase se již takové prekérní situace vyskytovat 
nebudou. Toto dopravní řešení vychází jednak ze snahy 
zklidnit dopravu a dále z požadavku umístění zastávek 
na společný centrální ostrůvek, a to si vzhledem 
k umístění dveří autobusů výhradně na pravé straně vynu-
cuje toto dopravní uspořádání. Mimo náměstí byly nově 
vybudované komunikace Maršála Rybalka, Fr. Šafaříka, 
část Palackého a ul. Komenského. V těchto ulicích 

a na náměstí se zhotovilo nové veřejné osvětlení a v celé 
části vybudovaného projektu také nová dešťová kanaliza-
ce. Měli bychom si uvědomit, že je to pro Veltrusy velký 
přínos a nevyužít tuto dotaci by byla velká škoda. Snahou 
nynějšího i budoucího zastupitelstva by mělo být tento 
projekt dokončit v celém rozsahu dle vydaného stavebního 
povolení, a to až ke hřbitovu, ulici Chotkově a další části 
ulice Palackého. Na náměstí proběhne ještě během září 
a října výsadba stromů, keřů a zatravnění některých 
ploch, kde je navržená zeleň. Na začátku září byli osazeny 
dvě autobusové zastávky do středu vydlážděného ostrůvku. 
Je zažádáno o dotaci na multifunkční objekt, který by se 
měl v budoucnu objevit právě na místě, kde jsou dnes nové 
zastávky. 

Pevně věřím, že nové zrekonstruované komunikace 
a náměstí budou nám všem sloužit jen ke spokojenosti 
a  užitku. Také vyzývám všechny spoluobčany, aby se ob-
zvláště v těchto místech chovali ohleduplně a šetrně, aby 
se nic neponičilo a  v takovém stavu, jako je to nyní, vše 
vydrželo co nejdéle. 

A na závěr bych chtěl všem obyvatelům města Veltrusy 
(zejména obyvatelům přímo dotčeným stavbou) poděkovat 
za jejich trpělivost při samotné realizaci projektu, zvláště 
za jejich toleranci, protože žít tři měsíce v místě, kde se 
pracuje od rána do večera a obtěžuje vás hluk, prach 
a ztížený přístup do nemovitostí, to není nic příjemného. 
Moc si toho vážím a ještě jednou děkuji. 

 Richard Kyselý 

Zastupitelé dále diskutovali sazebník úhrad pro občany, 
který je potřeba zaktualizovat, nakonec zastupitelé schválili 
poplatek 80,- Kč za kaţdou započatou hodinu mimořádně 
vynaloţené práce, spočívající zejména v rozsáhlém vyhledává-
ní, běţné poskytování informací bude zdarma (do 30 minut). 

Místostarosta informoval o prodluţení pronájmu nebyto-
vých prostor v objektu domu sluţeb pro pedikůru. Starosta 
informoval, ţe silnice vedoucí k firmě P+P bude uzavřena 
a  bude vybudován obsyp z recyklátu, aby mohli zaměstnanci 
firmy docházet bezpečně do zaměstnání, firmě bude nabídnu-
to i vybudování chodníku. Dále informoval o schůzce s Ing. 
Perglerovou nad připomínkami občanů k územnímu plánu, 
za týden poté proběhla schůzka s architektem, který 
v současné době pracuje na začlenění připomínek 
do územního plánu. Při té příleţitosti je potřeba, aby se sešel 
Výbor pro ekologii a rozvoj města. Informoval také ohledně 
zeleně na náměstí, do konce týdne pošle Ing. arch. Hánl ná-

vrh, v rámci poptávkového řízení se budou oslovovat tři aţ 
čtyři firmy. 

Zastupitelé schválili půlstranu A4 zdarma ve Veltruských 
listech pro kaţdou ze stran kandidujících v nadcházejících ko-
munálních volbách. Mluvilo se i o budoucnosti kláštera, 
v němţ by měl být vybudován hospic. Dále se mluvilo 
o nedořešeném dopravním značení na náměstí a chybějících 
přechodech, hodinách a lavičkách. Budou ještě doplněny. 
Řešil se také problém pomalého internetového připojení 
pro ZŠ. Byl osloven i host zasedání, Dr. Kratěna a odpovídal 
na dotazy, týkající se nedostatečné očisty silnice, ozelenění 
skládky, které je součástí původní dokumentace projektu, 
mluvil o následné údrţbě zeleně, čištění aut u výjezdu, 
o dalším naváţení, o moţnosti vybudovat na skládce sporto-
viště, o přislíbených kompenzacích městu i o druhém chysta-
ném kopci. 

 

Další foto z rekonstrukce náměstí viz str. 20 
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Činnost městské policie červen – září 2014 
 
Nedílnou součástí zajištění bezpečnosti ve městě, ať uţ se 

jedná o bezpečnost na ulicích, ochranu před vandalstvím, 
výtrţnictvím nebo jen nepříjemným obtěţováním a drobnými 
krádeţemi, je preventivní činnost uniformovaného policisty, 
který dobře zná místní poměry, občany a ţivot. Sluţby stráţ-
níků spočívají mj. i v dohledu nad dodrţováním obecně zá-
vazných vyhlášek, například o zákazu domovního prodeje 
nebo poţívaní alkoholických nápojů na veřejných prostran-
stvích, či pravidelných kontrolách v zahrádkářských koloniích 
(ohledně případných násilných vloupání a krádeţí, zjišťování 
černých skládek ad.). Dalším způsobem, jak zvýšit bezpečnost 
v obci, zejména v některých specifických místech, je pořízení 
a provoz městského dohlíţecího kamerového systému. Praxe 
odjinud ukazuje, ţe se tento způsob osvědčuje jako účinná 
prevence. MP Veltrusy se bude mimo jiné také zabývat bez-
pečností a prevencí kriminality u mládeţe, mj. formou předná-
šek v ZŠ Veltrusy. 

Okruh činností městské policie je dán zejména plněním 
stálých „prioritních úkolů“ při běţném výkonu sluţby a plně-
ním úkolů při mimořádných akcích. 

 
Stálé úkoly: 
 
 ranní dohled na rizikových přechodech pro chodce v okolí 

základní školy 
 kontroly městských parků, hřbitova a preventivní kontroly 

dětských hřišť a jiných významných objektů 
 kontrola dopravního reţimu na náměstí A. Dvořáka 

a  dalších místech na celém území města a v jeho okolí 
 součinnost při spolupráci s HZS, záchrannou sluţbou, 

Policií ČR 
 doručování písemností 
 odchyty psů a odvoz do útulku v Kralupech nad Vltavou 
 výkon činnosti na základě veřejnoprávních smluv 

pro obce Zlosyň a Nová Ves 
 kontrola místních restaurací 
 dohled nad dodrţováním vyhlášek města 
 preventivní měření radarem  

 
Uloţené blokové pokuty 

Na místě zaplacené: 14 300 Kč 
Na místě nezaplacené: 6 200 Kč 

Jedna z černých skládek na území města 

Dne 4. 10. 2014 od 10.00 do 12.00  

si občané Veltrus v ulici Fr. Šafaříka  

ze směru ulice Komenského budou moci  

vyzkoušet formou zkušebního měření  

skutečně naměřenou rychlost svého vozidla. 

 
Městský úřad Veltrusy 

úřední hodiny: 
pondělí, středa: 

8.00-12.00 13.00-17.00  

 
Městská policie 

sídlí v přízemí městského úřadu 
Telefon: 777 919 156 

email: mestska.policie@veltrusy.cz  
 

Volby  
do zastupitelstva obce se konají  

v pátek 10. října od 14.00 do 22.00   
a v sobotu 11. října od 8.00 do 14.00. 

 
 

 
Sběrné místo 

 u hřbitova je otevřeno  
kaţdou sobotu  

8.00-11.00  
 

Sběrné místo na bioodpad  
za fotbalovým hřištěm je otevřeno 

ve středu od 14.00 do 18.00 
v sobotu od 8.00 do 11.00 

 

Výstava I. Charvátové  
ve výstavní síni trvá do 3. 10.,  

od 16. 10. bude otevřena výstava  
ak. malíře Ladislava Čepeláka. 
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1/ Čemu jste se převáţně věnoval/a jako zvolený/
á zastupitel/ka města Veltrusy, v jaké funkci? 

2/ O čem jste přesvědčen/a, ţe prospělo 
ke zkvalitnění ţivota ve Veltrusích? 

3/ Co se podle Vás mohlo udělat jinak anebo se 
nestačilo realizovat? 

 
Řazeno dle abecedy, zastupitelé Jan Fechtner, Petr Hlaváč, 

Michal Kohout a Oldřich Libich do uzávěrky redakci své od-
povědi nenabídli. 

 
 
TOMÁŠ ČAPEK 
 
1/  Jako místostarosta jsem se věnoval veškerému dění ve 

městě, plnil přání a poţadavky občanů. Vedle pracovních 
povinností jsem přispíval ke kulturnímu a sportovnímu vyţití 
veltruských i přespolních obyvatel. 

2/ Všechny projekty uskutečněné městem jsem podporoval 
s plným vědomím toho, ţe zlepší kvalitu ţivota ve Veltrusích. 
Vzhledem k tomu, ţe jsem se účastnil likvidace povodňových 
škod v r. 2002 i 2013, mohu porovnat. Proto bych vyzdvihl 
vybudování protipovodňového opatření města, které splnilo 
svůj účel. 

3/ Některé dotace se nepodařilo získat, ale projekty jsou 
připravené, jako např. „sběrný dvůr“, objezdová komunikace 
okolo hřbitova s parkovacími místy, zateplení MŠ a další. 

 
 
PAVEL ECLER 
 
1/ Mimo agendu, kterou schvalovalo celé zastupitelstvo, 

jsem se jako člen Výboru pro ekologii a rozvoj města věnoval 
zejména územnímu plánu města Veltrusy, ţádostem o novou 
výstavbu (bývalý kravín, oblast u střelnice, oblast Za humny, 
oblast V Rovném), ekologické zátěţi a jejím u monitoringu 
(kontaminace studní, různé „zápachy“, čistička České rafinér-
ské, zrušení imisní stanice…) a ekologickým hrozbám (letiště 
Vodochody, pískovna v Dušníkách) a podílel jsem se 
na přípravě vyjádření města Veltrusy k vyhlášení Přírodní 
památky. Snaţil jsem se o minimalizaci dopadů „hromady“ 
u Veltrus a o záchranu Kulturního domu. Usiloval jsem 
o zachování Městské policie ve Veltrusích a byl jsem poměrně 
aktivním členem pracovní skupiny, která připravovala posled-
ní obnovení provozu Městské policie. V čestné funkci oddá-
vajícího jsem město Veltrusy reprezentoval na několika desít-
kách svatebních obřadů. 

2/ Asi nejzásadnější věc, která do kvality ţivota teprve za-
sáhne, je samozřejmě územní plán. Myslím, ţe se podařilo 
udrţet „komorní“ rezidenční charakter města, aby se z něj 
nestal ani satelit typu „Přílep“, ani oblast skladovacích a vý-
robních hal (typu Zdib) a hypermarketů. Tak je územní plán 
zatím pojatý, ale není ještě definitivně schválen – závěrečné 
slovo bude mít aţ nové zastupitelstvo. Co se týče beţného 
ţivota, je asi dobře, ţe se podařilo rozmluvit České poště, aby 
omezila provozní dobu Veltruské pobočky, vítané je pokračo-
vání městské policie a jako dobrý počin vedení města vnímám 
i vydláţdění části ulice Palackého (i kdyţ třeba cena se mi zdá 

vysoká a okapové svody jsou nedořešené – ale to je ještě řeši-
telné). Jednoznačně pozitivně vnímám vyčerpání dotace, která 
byla synergickým projektem k opravám v zámeckém areálu. Je 
to asi největší dotace, kterou město dostalo, a současně je to 
obrovský kladný dopad spolupráce mezi městem a NPÚ. 
Pouţití této dotace na část od Chotkovy ulice aţ po kruhový 
objezd u kláštera vnímám jako pozitivní pro generální opravu 
dešťové kanalizace v tomto úseku. Vzhledově to pomohlo 
i  ulicím, i kdyţ dopravní řešení na náměstí ještě osobně nepo-
vaţuji za definitivní. I kdyţ jsem spíše prosazoval vyuţití této 
dotace v úseku od Chotkovy ulice ke hřbitovu, kde by vzniklo 
na hranici parku 70 parkovacích míst, myslím, ţe je podstatné, 
ţe se dotace vůbec vyuţila. Asi to dnes všichni uţ povaţujeme 
za „vodu pod mostem“, ale musím připomenout i velmi dob-
ré zvládnutí povodní v loňském roce.  

3/ Ona i komunální politika je holt o kompromisu a zastu-
pitelstvo města je kolektivní orgán. I kdyţ jsem si třeba já 
osobně myslel, ţe některé věci by se mohli udělat jinak, lépe 
nebo dříve, nebyla tomu třeba většina nakloněna, anebo si 
někdo myslí, ţe lepší je to takto… Ale konkrétně: uţ jsem 
naznačil, ţe ještě není dokončen územní plán Veltrus, a jako 
zásadní vidím ve spojitosti s ním další osud „Hromady“. Asi 
nejdůleţitější je pak zabránění vzniku „Hromady číslo 2“, coţ 
sice není přímo v kompetenci zastupitelstva, ale vedení města 
v tomto směru určité moţnosti má. Od roku 2011 se zatím 
nepodařilo realizovat lepší místní značení, včetně značení 
na zámek, ale příslib jiţ je, takţe se to snad podaří. Jako velký 
problém vnímám budoucí parkování návštěvníků zámku 
ve městě, ale to je na samostatné téma. A řešit se musí i deš-
ťová kanalizace v oblasti kolem ulice Františka Šafaříka. Ne-
podařilo se (zatím) prosadit nový „grantový" systém 
na podporu kulturních a sportovních akcí a spolků ve městě, 
ale i to je v budoucnu řešitelné. Chodníky na Palackého jsem 
jiţ zmínil, ale celkově vidím chodníky (např. i krátké spojení 
mezi školou a novou třídou školky, kolem Sokolovny a další 
velmi frekventované) jako téma pro další zastupitelstvo. 

 
 
BRONISLAV HAVLÍN 
 
Váţení spoluobčané, 
dostali jsme (současní zastupitelé) moţnost vám něco pro-

střednictvím VL sdělit. Zřejmě aby rozptyl odpovědí nebyl 
příliš veliký, dostali jsme obvyklé a pravidelně, nejen 
o kaţdých volbách, ale kaţdoročně se opakující otázky. 

Dle mého názoru nemá cenu odpovídat na tyto otázky typu 
„co se vám (ne)podařilo“, „co chcete zlepšit“ ap. Co se poda-
řilo a co ne, vidí kaţdý sám. Co chce, nebo nechce stej-
ně jednotlivý zastupitel ovlivnit  víc neţ z pěti aţ deseti pro-
cent nemůţe… 

Rád bych vám proto jen sdělil: nevěřte slepě tomu, co vám 
někdo hází do poštovních schránek. Je to vesměs komunistic-
kou praxí ovlivněné překrucování skutečností, případně úplné 
výmysly. A to málo, o čem by se dalo z těchto „informací“ 
diskutovat, je stejně diskutováno, dokonce veřejně 
na zasedáních zastupitelstva. 

A abych přece jen pronesl něco v předvolebním duchu, 
chtěl bych, aby se Veltrusy dál rozvíjely, aby se zlepšovala 
infrastruktura, aby v rozumné míře rostl počet obyvatel. S tím 
totiţ souvisí zachování některých sluţeb, které jsou prý 
pro stát příliš drahé a v malých obcích se tak ruší např. pošta. 
Dále s tím souvisí i naplňování městské kasy – jistě jste uţ 
většinou slyšeli ono známé heslo „rozpočtové určení daní“. 
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Budu se snaţit dohlíţet, aby se uplatnily oprávněné poţa-
davky, připomínky a případně, aby se řešily stíţnosti občanů, 
ale jen ty podepsané. Bytostně nesnáším anonymy nebo dopi-
sy, zejména udání, podepsané neexistujícími osobami. Bohu-
ţel tato praxe se teď ve Veltrusích nebývale rozmáhá. 

Přeji vám šťasnou volbu. 
Srdečně Bronislav Havlín. 

 
 
RICHARD KYSELÝ 
 
1/ od 22. 11. 2010 do 10. 12. 2012 jsem zastával funkci 

předsedy kontrolního a revizního výboru a od 11. 12. 2012 aţ 
doteď zastávám funkci starosty města Veltrusy. V nynější 
funkci se samozřejmě zabývám vedením chodu města Veltru-
sy. 

2/ Jsem přesvědčen, ţe přínosem pro město Veltrusy je 
zrealizování projektu „Revitalizace a zklidnění centra města 
Veltrusy“, získání nově zrekonstruovaných komunikací, chod-
níků, veřejného osvětlení náměstí a dešťové kanalizace. Dru-
hý projekt, který si myslím, ţe stojí za zmínění, je zateplení 
pláště budovy základní školy včetně nové fasády. Myslím si, 
ţe naše škola si to po tolika letech zaslouţila a nyní vypadá 
nově a reprezentativněji. 

Třetí věcí je vybudování části chodníku v ulici Palackého. 
Nová dlaţba nahradila nevyhovující popraskanou směsku 
asfaltu a betonu. 

3/ Mrzí mě vypovězení smlouvy na provozování Letního 
kina ze strany NPÚ. Byla sice uzavřena smlouva nová, ale 
pronájem areálu LK byl podmíněn nepouţíváním stávajícího 
kiosku v tomto areálu, který přitom nájemci značně svým 
příjmem hradil provoz LK. Trápí mne i současný stav budovy 
kulturního domu a komunikace znečištěná nákladními auto-
mobily vyjíţdějícími ze skládky Strachov. A další věcí je dore-
alizování komunikací u projektu „Revitalizace veřejné zeleně“ 
u hřbitova. 

 
 
EVA MÁLKOVÁ 
 
1/ Pracovala jsem ve Výboru pro ekologii a rozvoj města. 

Stojí za připomenutí, ţe podobné uskupení – Ekologická 
komise – ve Veltrusích jiţ před lety fungovala, za účasti např. 
ing. Láchové, dr. Láchy, p. Šťastného, ing. Purnocha a dal-
ších, a já jsem jako členka OS Mateřské centrum Havránek 
byla ke spolupráci také přizvána. Tehdy se řešila problematika 
hlučnosti fléry, imisních limitů, kolaudace České rafinérské… 
V tom byla činnost Výboru podobná. Navíc jsme intenzivně, 
především s Dr. Eclerem, pracovali na připomínkách k tvorbě 
územního plánu. Práce to byla nesmírně náročná. S tvorbou 
ÚP jsem ţádné zkušenosti neměla. Ukázalo se, ţe v ÚP je, 
resp. byla řada pochybení. A co horšího, ţe architekt, který 
zaštítil svým projektem nenáviděnou haldu Strachov a zne-
hodnotil tak zbytky krajiny mezi průmyslovou zonou a řekou, 
měl velké plány i při tvorbě ÚP. Nebýt především Vás obyva-
tel Veltrus, kteří jste podepsali petici proti vytvoření dalších 
průmyslových ploch na stávající orné půdě, bylo by těţké 
z pozice „opoziční zastupitelky“ dosáhnout zásadních změn. 
Tímto se ale dostávám k dalším otázkám. 

2/ Moţná se mnou někdo nebudete souhlasit, a moţná se 
očekává jiná odpověď. Jako velké pozitivum vnímám celkově 
svěţí vítr na radnici. Především práci Mgr. Filipa Voláka, kte-
rý dal Veltruským listům zcela novou, velmi sympatickou 
podobu a který zdvihl laťku při vedení Kulturního výboru 

hodně vysoko. 
3/ Jinak se mělo udělat hodně. Do očí nejvíce bijící je ta 

ohavná halda. Bohuţel, tehdejší starosta o záměru informoval 
zastupitele aţ ve chvíli, kdy bylo vše úředníky státní správy jiţ 
povoleno. Obdivuhodný je boj zahrádkářů ze Strachova, kteří 
se stále nevzdávají a proti haldě protestovali i v kanceláři om-
budsmana pro lidská práva. Je smutné, ţe jednotliví zastupite-
lé neměli moţnost se ke schválení vyjádřit. 

Věřím, ţe pokud by tomu tak bylo, většina by byla proti 
naváţce. Jinak se mělo dělat výběrové řízení na zeleň kolem 
hřbitova. Elektronická losovačka firmy Allovance byla dle 
vyjádření Finančního úřadu zmanipulovaná a Veltrusy musí 
vrátit dotaci. Bude asi aţ na novém zastupitelsvu udělat vše 
pro to, aby Veltrusům nakonec škoda nevznikla. 

A jako třetí méně povedenou realizaci vidím i náměstí. Byla 
jsem zastánkyní přestavby náměstí i s vědomím, ţe dopravní 
řešení není zcela ideální, je ovšem škoda, ţe chodníky nenava-
zují, jak by měly, místy chvbí přechody, zmizely hodiny… 
Děkuji za prostor k vyjádření ve VL. 

 
 
JAROSLAV MORÁVEK 
 
Váţená redakce, před odpovědí na Vaše otázky si dovolím 

krátký úvod. Předně děkuji za moţnost odpovědět na dotazy 
redakce a tím přednést své názory na širším fóru neţ jsou 
veřejná zasedání. Dále jiţ k Vašim otázkám. 

1/ Čas strávený prací zastupitele byl v mém případě rozdě-
len do čtyř mnoţin s následující stručnou charakteristikou. 

Povinné činnosti zastupitele, které vycházejí z legislativy – 
zákon 128/2000 Sb. – a které jsou zejména vyjmenovány 
v  § 84 a § 85 citovaného zákona jako pravomoc zastupitel-
stva v samostatné působnosti obce a rozhodování 
o vybraných právních jednáních. Typické příklady jsou schva-
lování rozpočtu, vydávání obecných vyhlášek, zřizování poli-
cie, převody nemovitostí, uzavření smlouvy o dotaci, poskyto-
vání dotací spolkům. 

Členství ve finančním výboru jsem vykonával od počátku 
volebního období do listopadu 2013. Jako člen jsem se 
v uvedené době podílel na činnostech a aktivitách, které jistě 
okomentuje předseda finančního výboru. 

Předsednictví v kontrolním výboru jsem vykonával 
od února 2013. V rámci mého předsednictví se činnost výbo-
ru koncentrovala na povinnosti plynoucí z výše uvedeného 
zákona, konkrétně § 119, odst. 3., zastupitelům bylo předloţe-
no pět dokumentů: 

nový jednací řád,  
systematizace postupu a evidence povinných kontrol usne-

sení zastupitelstva, 
vnitřní směrnice pro realizaci veřejných zakázek, 
kontrola veřejných vyhlášek, včetně návrhů vyplývajících 

z  provedených zjištění, 
kontrola vybrané veřejné zakázky, včetně návrhů vyplývají-

cích z provedených zjištění. 
Zájem o dění ve městě je zřejmě nejvýstiţněji charakterizo-

ván neformální „nálepkou“ nejvíce diskutující člen zastupitel-
stva, kterou jsem obdrţel v průběhu volebního období. 

2/ Za aktivity, které prospěly ke zkvalitnění ţivota ve Vel-
trusích, povaţuji všechny činnosti, které ve svém výsledku 
buď usnadnily kaţdodenní ţivot občanům Veltrus, napomoh-
ly či napomáhají setkávání občanů Veltrus či přispívají 
k vytváření příjemnějšího prostředí kolem nás. Bez nároku na 
jejich taxativní výčet si dovoluji připomenout z mého pohledu 
ty významnější: besedy v klubovně ASPV, vernisáţe a výstavy 
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v síni Ladislava Čepeláka, veřejné akce základní a mateřské 
školy, masopustní průvod, veřejné přístupné sportovní aktivi-
ty, opravy komunikací, chodníků, osvětlení, místního rozhla-
su. Z mého profesního pohledu ke zkvalitnění ţivota 
ve Veltrusích v brzké budoucnosti jistě významně přispějí 
zatím nedokončené rekonstrukce v areálu státního zámku 
Veltrusy. 

3/ Prvá část otázky nabádá k tomu „být po bitvě generá-
lem“, coţ vskutku činím nerad, protoţe mě téměř kaţdodenní 
zkušenosti ukazují, ţe skoro kaţdá záleţitost jde řešit ve svých 
počátcích lépe. Nicméně hozenou rukavici přijímám a kromě 
strohého a opakovaného konstatování nespokojenosti 
s pouţíváním recyklátu do ostrůvků nového chodníku 
na Palackého ulici, které pamatuji jako příjemné záhony 
s růţemi, se omezím na komentář k jedné věci konkrétní 
a  jedné záleţitosti obecné. 

Konkrétní věcí je, jak se zvyklo říkat, „rekonstrukce náměs-
tí“. Zde bych v prvé řadě rád připomněl celý rozsah staveb-
ních prací, to jest, rekonstrukce dešťové kanalizace, osvětlení, chodní-
ků, silnice i posílení městského mobiliáře a rozšíření zeleně od kruhového 
objezdu u kláštera po ulici Boženy Němcové a části ulice Palackého. A 
teprve v řadě druhé bych se dotkl toho, co po realizaci vidím, 
ţe mohlo být lépe, ostatně jsem to jiţ částečně prezentoval 
na posledním zasedání zastupitelstva. Jsou to dva chybějící pře-
chody z rohu ulic Seifertové a Třebízského a téţ možnost větší diskuze 
a  vyjasňování celé akce před vlastním zahájením rekonstrukce. 
V případě přechodů došlo k jejich vynětí z celého projektu 
schváleného stavebním povolením, stejně jako došlo 
k vyjmutí části ulice Palackého, ulice Chotkové a části ulice Fr. 
Šafaříka. Finální redukce projektu se přitom odehrála, vzhle-
dem k celkové době projektování (od roku 2008), velice rych-
le a bez širší diskuze. 

Záleţitostí obecnou je administrace veřejných zakázek 
a s veřejnými zakázkami související transparentnost jejich, 
zdůrazňuji veřejného financování. V této oblasti vidím značné 
pokulhávání za standardem v jiných obcích, které vidí prioritu 
ve sluţbách poskytovaných svým obyvatelům a které 
bez váhání finance související s veřejnými zakázkami v jedno-
duché podobě zveřejňují. Zároveň je třeba konstatovat, ţe 
s příchodem nového administrátora veřejných zakázek se situ-
ace částečně zlepšila, a to v oblasti jejich přípravy a realizace.  

K druhé části otázky – co se nestačilo zrealizovat – předklá-
dám výčet několika významnějších akcí, byť je zřejmé, ţe 
jedním z hlavních důvodů nerealizace byla obtíţnost aţ ne-
moţnost jejich financování: projekt na rekonstrukci kulturního 
domu, realizace projektu městského sportoviště, kvalitní územní plán, 
kvalitativně shodné chodníky v „obchodní“ části Palackého ulice 
s chodníky, jež vznikly v rámci „rekonstrukce náměstí“. 

14. 9. 2014 
 
 
FILIP VOLÁK 
 
1/ Během posledních čtyř let jsem byl předsedou Kulturní-

ho a sportovního výboru Města Veltrusy, který zároveň fun-
goval jako redakce Veltruských listů. Kromě práce řadového 
zastupitele jsem se tedy nejvíce věnoval organizaci kulturních 
akcí a práci v redakci VL. 

2/ Troufám si říci, ţe se právě kulturní ţivot – ve srovnání 
s předchozím obdobím – posunul pozitivním směrem. Samo-
zřejmě, ţe by akcí mohlo být vţdycky více, ale finance jsou 
v tomto rezortu obecně dost limitujícím faktorem. Snaţili 
jsme se o širokou nabídku kulturních aktivit pro všechny vě-
kové kategorie – od rozmanitých koncertů různých ţánrů 

po besedy, cestopisné (i hudebně-literární) večery, divadla, 
výstavy a filmové projekce. /* 

Pevně také věřím, ţe čtenáři oceňují novou, kvalitnější po-
dobu Veltruských listů. 

Nechci samozřejmě tvrdit, ţe uvedený výčet má pro ţivot 
ve Veltrusích nějak zásadní význam, budu velice rád, pokud se 
i v budoucnu bude posouvat kvalita komunikací, zelených 
míst, veřejných sluţeb a městských nemovitostí. 

/* Za 3 a půl roku proběhlo ve Veltrusích 15 koncertů, 13 besed, 4 
divadelní zájezdy, 5 filmových večerů a řada dalších akcí, které spoluor-
ganizoval Kulturní výbor naší obce – např. loňská „Popovodňová“ vý-
stava či „Pietní zastavení u kaple Kinských“. Velké poděkování 
za spolupráci patří mým kolegyním a kolegům z výboru. 

3/ Velmi rád bych zde odpověděl stroze, ale realita veltrus-
kých problémů vypovídá spíše o opaku – těch záleţitostí 
k řešení je (bohuţel) celá řada. Snad kaţdého z nás rozčiluje 
pohled na „strachovskou haldu“ (zde se podle mého mělo 
především minulé vedení zásadněji vymezit vůči tomuto pro-
jektu). Doufám, ţe se pro opravdové zklidnění dopravy udělá 
ještě více – např. vylepší se dopravní značení, přibude přecho-
dů pro chodce a retardérů (např. v Šafaříkově ulici, kde se 
jezdí hodně rychle). Moc bych si přál, aby se v budoucnu více 
usilovalo o odlehčení novému náměstí v souvislosti s event. 
vyuţitím pozemků v ul Maršála Rybalka pro obsluhu autobu-
sové dopravy. Domnívám se také, ţe pečlivěji měl být vybrán 
autor územního plánu, obdobné lze konstatovat o výběru 
firmy na „Odstraňování povodňových škod“ a velkým pro-
blémem je kauza ohledně vrácení dotace na projekt „Park 
u hřbitova“, která souvisí s neprůhlednou „losovačkou“ pro-
váděnou firmou Allowance, s.r.o. Předpokládám, ţe se 
v blízké době občané dočkají také nových webových stránek, 
ty stávající jsou uţ dost zastaralé. 
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JAK MŮŢEME HLASOVAT ? 

Kaţdý volič obdrţí jeden volební lístek a má k dispozici 
tolik hlasů, kolik má členů zastupitelstvo dané obce, kde volič 
volí, ve Veltrusích je to 11. Hlasy můţe rozdělit mezi více 
kandidátek a na volebním lístku je uděluje kříţky před jmény 
celých kandidátek či jednotlivých kandidátů. 

 
Volič můţe upravit hlasovací lístek jedním ze tří způsobů: 
1. Můţe označit kříţkem ve čtverečku v záhlaví sloupce 

před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím 
dává všech 11 hlasů kandidátům této strany. 

2. Nebo volič můţe označit v rámečcích před jmény kandi-
dátů kříţkem ty kandidáty, pro které hlasuje, a to z kterékoli 
volební strany. Nejvýše však můţe zaškrtnout 11 kandidátů.  
Pokud označí více kandidátů, bude hlas neplatný. 

3. Kromě toho lze oba předchozí způsoby kombinovat. Lze 
tedy označit kříţkem jednu volební stranu a dále v rámečku 
před jménem další kandidáty, pro které volič hlasuje. Z ozna-
čené volební strany tak dává hlas podle pořadí na hlasovacím 
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu vole-
ných členů zastupitelstva obce. Pokud je označena volební 
strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů z dalších vo-

lebních stran, je dáno označené volební straně šest hlasů pro 
kandidáty na prvních šesti místech. Pokud by bylo označeno 
více stran nebo více kandidátů, neţ je stanovený počet, bude 
hlas neplatný.  

Pokud však volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební 
stranu, ani ţádného kandidáta, hlasovací lístek nevloţí do 
úřední obálky, přetrhne ho nebo vloţí do úřední obálky více 
hlasovacích lístků do téhoţ zastupitelstva, je hlas neplatný.  

Váţení spoluobčané, 
 
přinášíme vám informace o devíti stranách a 

hnutích kandidujících do zastupitelstva města 
Veltrusy. Následující příspěvky nám dodala 
jednotlivá seskupení. 

Redakce v tomto případě neprováděla 
běţnou jazykovou ani stylistickou korek-
turu, tj. nijak do textu nezasahovala. 

red 

 
 

► v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a 
► v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin 

ve  výstavní síni Ladislava Čepeláka na MÚ. 
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TOP 09 
Váţení spoluobčané, voliči, 
rád bych stručně před nadcházejícím volebním obdobím zúčtoval, jaké plány byly splněny v období let 2010–2014. S velkým 

úsilím se podařilo pro město získat peníze z několika dotačních titulů. Díky získanému a také vlastnímu financování jsme mohli 
právě včas dokončit protipovodňová opatření, dokončit dlouhodobý záměr rekonstrukce povrchů místních komunikací v ulicích 
Š. Bendy a Zahradní. Revitalizací náměstí se dosáhlo zklidnění dopravy v centru města, které je tak důleţité pro zvýšení bezpeč-
nosti našich dětí. Opravu části chodníku v ulici Palackého přivítali občané a provozovatelé obchodů. Stavebními úpravami jsme 
zvýšili kapacitu MŠ. V MŠ také proběhla neplánovaná rekonstrukce zastaralého vodovodního potrubí. V ZŠ byl opraven povrch 
školního dvora a provedeno zateplení školy. Okolo hřbitova byla vysazena zeleň. Podařilo se zlikvidovat následky povodně, včet-
ně rozsáhlého úklidu zahrádkářských kolonií a obnovit komunikaci v Blaňkách.  

Tedy je mnoho, co se nám podařilo uskutečnit, ale je také potřeba dokončit realizaci dlouhodobých a nových projektů. 
Pro udrţení správného nasměrování vývoje je důleţitá kontinuita vedení obce. Představuji Vám kandidáty strany TOP 09 
s podporou nezávislých. Při výběru kandidátů pro mne bylo důleţité, aby splňovali podmínky potřebné k úspěšné realizaci našeho 

volebního programu. Mezi tyto podmínky patří pře-
devším schopnost naslouchat potřebám svých spolu-
občanů, profesionální a nestranný přístup, schopnost 
nalézat řešení, rozhodovat se a nést zodpovědnost 
za svá rozhodnutí, pracovat v týmu a samozřejmě ctít 
základní etické principy. Nepodléháme vlně předvo-
lebního populismu. Nebudeme těmi, kdo lustrují, co 
všechno se v naší obci udělalo špatně, nýbrţ těmi, 
kdo se svou prací pro obec budou snaţit o co nejlepší 
ţivotní podmínky našich spoluobyvatel s cílem, aby 
Veltrusy byly tím správným místem pro ţivot. Co 
slíbíme, to opravdu budeme prosazovat. A to tako-
vou vahou a silou, jakou nám dáte při volbách. 
Těšíme se na vaši účast a podporu kandidátů TOP 09. 
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Na přelomu jara a léta vystavovala své obrazy malířka exo-
tického jména SARMÉ. Její obrazy připomínají snové či do-
konce halucinační představy. Odpovídajícím byl i název celé-
ho souboru – „Sněním k realitě“. Je třeba však dodat, ţe paní 
Sarmé je Češka a ţije v Kralupech nad Vlt. Hudební vystou-
pení obstaral mladý houslista Albert Málek. Výstava byla 
ukončena v pátek 27. června 2014.  

 

Začaly prázdniny a ve čtvrtek 3. července jsme mohli spatřit 
výstavu fotografa-malíře PAVLA NOVOTNÉHO. Na profe-
sionální úrovni fotografuje od roku 1991, je absolventem Lido-
vé konzervatoře v oboru Výtvarná fotografie a Praţské foto-
grafické školy. Jeho fotografie-obrazy oscilují někde mezi obě-
ma výtvarnými projevy. Pavel Novotný zachycuje svými sním-
ky nesmírně zvětšené detaily skleněných předmětů – váz, mís, 
plastik. Snímky připomínají mikroskopické pohledy do nitra 
hmoty, nebo jindy třeba hlubinné vesmírné fotografie pořízené 
orbitálními teleskopy.  Za pomoci různobarevných světel dodá-
vá svým fotografiím zvláštní atmosféru. Autor má v Odoleně 
Vodě ateliér a také galerii, tak si můţete udělat výlet. 

 

Do čísla se ještě vejde zpráva o poslední výstavě, otevřené 
ve čtvrtek 4. září 2014. To nás na ni pozvala a velice mile pře-
kvapila veltruská občanka IVANA CHARVÁTOVÁ. Od 
dětství ráda maluje obrázky, ilustruje, kreslí, přesto ale její 
profesní vývoj směřoval úplně jinam. Ale po letech si začala 
uskutečňovat sny z mládí, začala „opravdu“ kreslit i malovat, 
a kdyţ ji získal kolega, aby ilustrovala jeho kníţku, byl uţ jen 

krůček k tomu, aby konečně uspořádala svou „První výstavu“ 
- jak ji nazvala. Malířka určitě ale nebude vystavovat naposled. 

Je bohuţel stále skutečností, ţe ve Veltrusích mimo vernisá-
ţe příliš návštěvníků do výstavních prostorů nepřichází, 
a  nyní to platí zvlášť, protoţe kancelář v přízemí, která ve 
všedních dnech vstup do síně umoţňovala, byla uzavřena! 

 

A ještě odbočka z výstavní síně: v kostele Narození Sv. Jana 
Křtitele se konal v neděli 13. 7. 2014 v podvečer KONCERT 
NA POČEST 90. VÝROČÍ NAROZENÍ LADISLAVA 
ČEPELÁKA. Koncert uspořádalo Město Veltrusy a Římsko-
katolická farnost Kralupy nad Vltavou a posluchači vyslechli 
v podání Radky Dimitrovové a Marie Bláhové díla světových 
klasiků přelomu 18. a 19. století. Zastavit se před zajímavými 
výtvarnými díly a vyslechnout v našem kostele koncert – do-
cela pěkná příleţitost zaţít něco svátečního ve Veltrusích. 

JN 
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Kulturní a sportovní výbor města Veltrusy srdečně zve na několik 
podzimních akcí. Během října a listopadu proběhnou dvě cestovatelské 
besedy (7. 11. a 27. 11.) a dva filmové večery (15. 10. a 12. 11.; blíže 
viz s. 15) a minimálně 2 různorodé koncerty. V plánu je i divadelní 
zájezd (viz titulka) a poslední listopadovou neděli se můžete těšit 
na tradiční „Rozsvěcení vánočního stromu“. Dále byste si neměli aktuál-
ně nechat ujít slavnostní odhalení pamětní desky ak. malíře Ladislava 
Čepeláka a vernisáž výstavy (čtvrtek 16. října, blíže viz str. 15). 

 

 

   

 
Bluesrocková parta Krausber-

ry má na svém kontě uţ šest 
studiových alb a stovky povede-
ných koncertů. Kapelu zaloţil 
uţ v roce 1984 nenapodobitelný 
Martin Kraus, jehoţ pódiový 
projev, rockový chraplák a tref-
né texty je potřeba vidět a slyšet 
naţivo. Jako host sólově vy-
stoupí Ondřej Galuška z kape-
ly eggnoise (kytara, zpěv).  

Místem konání koncertu „Malé party Krausberry“ bude 
hostinec „U České koruny“, vstupné 150,- Kč, část vstupenek 
bude v předprodeji za zvýhodněnou cenu 100,- Kč. Rezerva-
ce: kultura.sport@veltrusy.cz. 

 

  

 
Zveme všechny do klu-
bovny ASPV v místní 
sokolovně k povídání 
o Malém Tibetu (Kašmír, 
Indie) – z pohledu hima-
lájského cestovatele, pře-
devším však učitele 
na škole ve vesnici Mul-
bek, která se nachází 

v horách nedaleko indicko-pákistánské hranice. Pokud Vás bude 
zajímat povídání o Indii, Himalájích, buddhismu a naprostém 
zděšení Středoevropana, přijďte v pátek 7. listopadu v 19 ho-
din do klubovny. Promítat a vyprávět bude Mgr. Jan Kastner. 

  

 
Poslední listopadový čtvr-

tek dorazí skupinka cyklistů – 
vysokoškoláků do Veltrus, 
aby povyprávěla své zkuše-
nosti z poslední cyklistické 
výpravy k moři. Václav Mi-
chovský (student ţurnalistiky 
ze sousední Nelahozevsi) 
bude se svými parťáky promítat a povídat o záţitcích z letošní 
cesty do portugalského Lisabonu, během které urazili 
4532 km a v sedle strávili 45 dní. 

 

 

 
Kulturní výbor by 

rád oslavil s příznivci 
váţné hudby „Rok 
české hudby“. Během 
uzávěrky tohoto čísla 
VL byl v jednání 
koncert prestiţního 
smyčcového Škam-
pova kvarteta. Zna-
menití interpreti kon-
certující po celém světě a na prestiţních festivalech představí 
ve Veltrusích tvorbu proslulých českých skladatelů – např. 
Antonína Dvořáka či Leoše Janáčka. 

 

 

 
Kulturní listopad bude o první ad-
ventní neděli (30. listopadu) uzavřen 
tradičním „Rozsvěcením vánočního 
stromu“  –  těš i t  se  můţete 
na Kralupské ţesťové sólisty, občer-
stvení a další program. 

FV 

 

 

Ţádost – výzva o podporu kulturních a sportovních akcí 
Rádi bychom oslovili potenciální sponzory a partnery, kteří by měli zájem a ochotu 

podpořit kulturní akce (koncerty, besedy, výstavy, tradiční „Zahájení adventu“ apod.) a 
sportovní akce (např. turnaje a závody pro mládeţ aj.) pořádané ve Veltrusích. Samozřej-
mostí je kvalitní reklama a propagace případného partnera akce. Stejně tak lze podpořit 
nějaké konkrétní materiální vybavení – např. pořízení aparatury k ozvučení akcí města a 
spolků, vybavení Výstavní síně Ladislava Čepeláka, dále např. tisk Veltruských listů, pla-
kátů apod. V případě zájmu, prosím, kontaktujte vedení obce nebo Kulturní a sportovní 
výbor města Veltrus.  

Za vstřícnost a spolupráci děkuje 
Filip Volák, předseda Kulturního a sportovního výboru 

kultura.sport@veltrusy.cz 

Chcete aby v příštím 
vydání byl i váš příspě-

vek? Máte zajímavý 
námět, fotografii, plánu-

jete nějakou akci  
pro veřejnost? Chcete  

u nás inzerovat?  
Pište nám na redakční 

email listy@veltrusy.cz! 
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 V ybrané kulturní  akce  

 v kralupském KD Vltava 
 

8. 10.  od 20.00: Koncert kapely BLUE EFFECT  

21. 10. od 19.30: Zdeněk Jirotka: Saturnin - Divadlo 

A. Dvořáka Příbram 

19. 11. od 20.00: Caveman – slavná one man show 

Roba Beckera  

20. 11. od 19.30: Koncert Vlasty Redla s kapelou 

28. 11. od 20.30: Športniki – Back to Bullerbyn  

(v rámci festivalu Tyjátjátra 2014) 

 

Dvořákovo gymnázium a SOŠE  
srdečně zve na Dny otevřených dveří.  
 
středa 22. 10. 2014  
a středa 3. 12. (spolu s vánočními trhy) 
Více informaci na  dgkralupy.cz  

http://dgkralupy.cz
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Na jiném místě dnes píšeme o pomníku vojáků padlých 
v 1. světové válce a pocházejících z Veltrus. Jméno Jezvina 
tam není – z Veltrus nepocházel a z války se vrátil, i když 
ne zcela zdráv. Má ale s Veltrusy cosi společného. Napsal 
nám o tom pan Vladislav Bubeníček. 

 
Při příleţito sti 100. výročí zahájení Velké války si vzpo-

meňme na významného legionáře Jana JEZVINU, který je 
pohřben na veltruském hřbitově. Narodil se 20. března 
1894 v Kralupech nad Vltavou – Lobečku, jeho otec Vác-
lav pocházel z Veltrus. 

Jan absolvoval měšťanskou školu v Kralupech, v roce 
1913 obchodní akademii v Praze, pak odešel do Ruska, ţil  
v Moskvě, pracoval jako účetní. 10. srpna 1914 v Kyjevě 
vstoupil dobrovolně do armády, bojoval poté v Haliči, 
u Cholmu, Lvova, Jaroslavi a na dalších místech. 
U Siedlice byl sraţ en a zraněn výbuchem granátu. Účastnil 
se pak bojů u Brestu Litevského. Od září 1915 do 16. ledna 
1916 působil jako tlumočník ve výzvědném oddílu štábu 
III. ruské armády, po 16. lednu 1916 vstoupil do 1. roty 
„České druţi ny“, s níţ bojoval pod generálem Brusilovem. 
V červnu nastoupil do vojenského učiliště v Moskvě. 
14. února 1916 byl jmenován praporčíkem, v únoru 1917 
jiţ měl hodnost mladšího důstojníka záloţn ího těţk ého 
dělostřelectva a byl přidělen Alexejevskému učilišti jako 
instruktor. Tam jej zastihla revoluce. 

V té době – sice jako ruský důstojník ale v prvé řadě jako 
český vlastenec – přestoupil do 1. čs. pluku „Jana Husi“, 

v němţ zastával funkci velitele 10. roty. Bojoval 
u Zborova, později velel smíšenému batalionu 1. pluku. 
Bojoval s komunisty u Starokonstantinova, s Němci 
u Korystyševa, v Kyjevě a u Bachmače. 

Major Jan Jezvina byl důvěrným přítelem plukovníka 
Švece, jenţ mu předal svou šavli získanou od cara Mikulá-
še za statečnost. Také obdrţ el řadu vyznamenání, jako 
např. Řád sv. Jiří, sv. Anny, Čsl. Válečný kříţ,  Čsl. řád 
M. R. Štefánika „Sokol s mečem“, francouzský Válečný 
kříţ s palmou a jiné. 

Ještě v Rusku se 21. ledna 1920 oţe nil 
s A. V. Kondratěvou, s níţ se 17. června 1920 vrátil 
do Čech. Účastnil se bojů při druhém vpádu Maďarů 
na Slovensko ve štábu 11. divize u Banské Bystrice. Bohu-
ţe l ozvalo se tuberkulózní onemocnění plicních hrotů, kte-
ré patrně nedoléčil jiţ v době válečného působení v Rusku, 
a zemřel na tuto chorobu 3. června 1922. 

Major Jan Jezvina byl pochován na veltruském hřbitově 
a  místní odbor Čsl. obce legionářské zvěčnil jeho památku 
deskou na rodném domě v Lobečku (ul. Lidická, č. p. 29), 
odhalenou 1. července 1934. Jan Jezvina přispíval také 
do různých časopisů pod jmény P. Holý, J. V. Kondratěv-
Jazva nebo Jezvina z Jezvin. 

 
Prameny: P. Masner: Naše oběti 1914–1918. In: 25 let 

Občanské záložny v Kralupech (1931), s. 30–32; Fr. Kovář: 
„Starodruţi nník br. major Jan Jezvina“ (Kralupy nad Vlta-
vou, Československá obec legionářská 1934). 

 

LEGIONÁŘ JAN JEZVINA 
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FRANTIŠEK BEJLEK 
VÁCLAV ČÁP   
RUDOLF DUCHOSLAV 
ADOLF DVOŘÁK   
JOSEF DVOŘÁK 
FRANTIŠEK FIŠER  
JAROSLAV FRANTA   
JOSEF HLAVÁČEK   
JOSEF HOLUB   
JOSEF HORÁK   
JAN CHRIST   
JOSEF KARLOVSKÝ   
ŠTĚPÁN KAUCKÝ   
ANTONÍN KNÍŢKA   
FRANTIŠEK KOHOUT   
ANTONÍN KOKOŠKA   
JIŘÍ KOKOŠKA   
VÁCLAV KOKOŠKA   
FRANTIŠEK KOPŘIVA   
JOSEF KŘÍČEK  
VÁCLAV KŘÍČEK   

ANTONÍN LAURICH   
KAREL MACH   
FERDINAND MALÝ   
JOSEF MALÝ  
ANTONÍN MATERNA   
ANTONÍN MATOUCH   
VÁCLAV MOKRÝ   
JOSEF MUSIL   
ANTONÍN NETUŠIL  
 JOSEF NOVÁK   
VÁCLAV NOVÁK   
ANTONÍN OKTÁBEC   
JOSEF ONDŘICH   
VÁCLAV OSTRÝD   
ANTONÍN PAVLÍČEK  
JOSEF PENC   
JOSEF PITNER   
ANTONÍN PŠENIČKA  
VÁCLAV PŠENIČKA   
MIROSLAV PROCHÁZKA   
BOHUMIL RÁKOS  

  

FRANTIŠEK RUDOVSKÝ   
JAROSLAV ŘADA   
JOSEF SPURNÝ   
BOHUMIL STANISLAV   
JOSEF STANISLAV   
JOSEF STANISLAV   
VÁCLAV SVOBODA   
VÁCLAV ŠILINGER   
ANTONÍN ŠTOREK   
ANTONÍN ŠŤÁSTKA   
JOSEF ŠVÁCHA   
JOSEF TESÁREK   
JOSEF TOMS   
VÁCLAV VESELÝ   
FRANTIŠEK VIDIM   
VÁCLAV VIDIM  

VELKÁ VÁLKA 
Ve školách jsme ji správně nazývali „první světová 

válka“, během ní a po ní se říkalo „velká válka“ a prý 
Francouzi jí tak říkají dodnes. Kdyţ ale vzpomínáme 
stého výročí jejího začátku, měli bychom věnovat 
vzpomínku i padlým občanům Veltrus, jejichţ jména 
jsou vytesána na pomníku, stojícím opět na náměstí 
(v minulosti odtud přestěhovaném ke škole a pak 
zase zpět). Stejně jako z kaţdé české vesnice a města 
i od nás narukovali muţi, pro něţ platila vojenská 
povinnost rakousko-uherské armády. Odjíţděli, vět-
šinou na východní, ale i na jiné fronty, bojovali, strá-
dali, umírali nebo se vraceli jako invalidé, mnozí pad-
li do zajetí a nakonec bojovali v čsl. legiích jako pří-
slušníci první armády rodícího se Československa.  

Jmen na veltruském pomníku padlým je 58, některá 
jsou starousedlíkům známá nebo aspoň povědomá, 
jejich rodiny ještě později tady ţily, jiná uţ zde asi 
nikomu nic neříkají. Pro připomenutí těch mladých 
i  starších muţů, kteří se nevrátili k rodinám, dětem, 
děvčatům i přátelům, zde uvádíme jejich jména. 
Přečtěte si je, někoho vám třeba připomenou, někdo 
z vás moţná patří do rodiny padlého vojáka nebo 
jeho rodinu zná. Připomeňme si jejich oběť, stejně 
jako na pomníku dodatečně uvedené oběti 2. světové 
války, jejíhoţ konce budeme vzpomínat v příštím 
roce. Kdyţ byste nám chtěli napsat vzpomínku 
z vašeho okolí, byli bychom vám vděčni. 

JN 
 

Občané Veltrus padlí v 1. světové válce 
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Penzionát „Sancta Maria“ (1921–1950) 

Cestou z Veltrus k miřejovickému mostu, hned za kruhovým objez-

dem po pravé straně jiţ řadu let zpoza plotu bezprizorně vyhlíţí 

opuštěná budova s tušeným přilehlým areálem, tzv. klášter. Zatímco 

do r. 1948 – s cézurami v letech válečných – byl „penzionát“ místem 

vzdělávání ne právě majetných dětí a mladých lidí, zejména dívek, 

počínaje lety padesátými se ve stejných zdech učili svému řemeslu 

zaměstnanci státních bezpečnostních sloţek, areál byl spravován 

ministerstvem vnitra. Díky tomu, ţe byl koncem roku 2012 schválen 

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboţenskými společ-

nostmi, bylo moţné doufat v narovnání vlastnického vztahu a te-

dy i smysluplněji zvaţovat, k čemu by objekt, odebraný 

před desetiletími komunistickou státní mocí kongregaci Dcer boţské 

lásky, v blízké budoucnosti mohl či měl slouţit. 

S nadějným projektem vstoupil do jednání s Českou provincií 
zmíněné kongregace p. Lubomír Kníţe, ředitel obecně prospěšné 
společnosti Hospic kníţete Václava. Právě jemu byl nedávno areál 
darovací smlouvou poskytnut: „Záměrem naší společnosti je stávají-
cí objekty v areálu rekonstruovat pro účely lůţkového zařízení pro 
nevyléčitelně nemocné pacienty. Předpokládáme, ţe bude slouţit 
zejména pacientům ze západní části Středočeského kraje a z Prahy. 

Nebude se však jednat o klasický lůţkový hospic, který by byl 
primárně určen pro onkologické pacienty, ale bude slouţit i dalším 
skupinám nevyléčitelně nemocných. Předpokládáme, ţe rekonstrukcí 
a další přístavbou bude moţné zřídit cca 100 lůţek. Optimistická 
varianta doby realizace je cca 3 roky“ (více: http://
www.hospicknizetevaclava.cz/aktuality). 

Podstatnější představu o ţivotě v penzionátu v letech 1921–1950 
lze získat četbou „domácí kroniky“; za její dohledání v archivu kon-
gregace a opis (a propojující pasáţe v něm) patří dík sestře Cecilii 
z provinčního domu kongregace Dcer boţské lásky v Opavě (srov. 
http://dcerybozskelasky.webnode.cz), z tamějšího archivu pocházejí 
také připojené fotografie. V dalším čísle Veltruských listů se budeme 
věnovat roli „kláštera“ v letech po zestátnění. 

mt 
 

(1921) Ve Veltrusích se nachází poměrně velký klášter 
s velikou zahradou a patřil kongregaci sester křesťanské lásky. 
Po 1. světové válce se kongregace přestěhovala do Německa 
a nabídla tento klášter našim sestrám – Dcerám Boţské Lás-
ky. Ty jej roku 1921 koupily. 

Činnost ve Veltrusích začaly sestry v září 1921. Do Veltrus 
přišlo 15 sester, většinou učitelek, aby se zřídil penzionát. 
Chovanky sem byly přemístěny z Mariánského ústavu 
v Praze. Jiţ první školní rok začal s 56 chovankami. Školou 
povinné chovanky navštěvovaly veřejnou školu ve městě 
a starší chovanky studovaly řeči a hudbu doma (v klášteře 
Sancta Maria) nebo navštěvovaly školu ručních prací rovněţ 

doma. Školu ručních prací, která byla ve veltruském domě 
otevřena 1. 10. 1921, navštěvovalo hned v prvním školním 
roce 1921/1922 také 40 externích ţákyň. 

 
(1922) Poněvadţ tento klášter byl velký, byl sem přemístěn 

také noviciát z Mariánského ústavu v Praze. Kdyţ potom 
sestry dům ve Veltrusích uţ tak daleko upravily a zařídily, 
zřídily v domě také mateřskou školku, která byla uţ v roce 
1922 kaţdý den plně obsazena 50 dětmi. Tak se mohl tento 
dům hned od prvních počátků vykázat velmi dobrými výsled-
ky činnosti. A tak tomu bylo i v letech následujících. 

 
(1924) 5. l1.1924 byla tomuto domu povolena samostatná 

„Filiálka ústavu pro moderní řeči v Praze“ s právem veřejnos-
ti. Studentky (chovanky) se zde připravovaly na univerzitní 
zkoušky. Také mateřská škola obdrţela v tomto roce 1924 
právo veřejnosti. Nedělní škola, kterou setry zřídily také hned 
po svém příchodu do Veltrus, byla dobře vedena a získávala 
stále větší oblibu i u dívek z okolí. 

 
(1926) Jedno je třeba zvláště vyzvednout a to je rozsáhlá 

exerciční činnost v tomto domě. Dům ve Veltrusích byl stře-
diskem exercicií nejen pro sestry jiných domů provincie Kon-
gregace Dcer Boţské Lásky, ale byly zde dávány exercicie 
pro různá povolání a stavy. Pro chovanky, pro dívky, pro 
ţeny, pro vysokoškoláky, pro učitele apod. Konaly se po celý 
rok, ale zvláště o prázdninách. 

 
(1927–1943) Kaţdý rok vstupoval větší počet chovanek do 

mariánské druţiny, která vyvíjela během roku velmi horlivou 
činnost. Chovanky přistupovaly vícekrát za rok ke svatým 
svátostem. Byly také četné případy udělení svátosti křtu neka-
tolických chovanek. 

V té době bylo ve Veltrusích okolo 30 sester. Bylo mezi 
nimi mnoho sester s bohatými zkušenostmi z Mariánského 
ústavu v Praze, kde dříve působily. Proto měly také velké 
úspěchy ve výchově i ve vyučování chovanek. Pořádaly 
pro ně různé přednášky, promítaly světelné obrazy, cvičily 
s nimi divadelní hry a zábavná vystoupení, konaly s nimi výle-
ty a také pravidelné poboţnosti. Sestry se opravdu velmi hor-
livě snaţily, aby z těch svěřených dětí, které k nim do kláštera 
přicházely, vychovaly opravdové a vzorné křesťany. 

Ale ani o prázdninách si sestry nedopřály klidu. Mimo pořá-
dání exercicií pro různá povolání a stavy braly sestry od roku 

novicát 
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1935 kaţdého roku do Veltrus na prázdniny přes 60 dětí, 
ubytovávaly je v domě a staraly se o ně. V této horlivé a bo-
hulibé činnosti pokračovaly sestry bez jakýchkoli rušivých 
vlivů a v pokoji aţ do roku 1938, kdy se svět dal do pohybu. 

Na počátku září 1938, sotva chovanky začaly nový školní 
rok, musely jet zase domů, poněvadţ v Československu byla 
provedena mobilizace a v domě ve Veltrusích bylo umístěno 
vojsko. Uprostřed října byl dům zase uvolněn a chovanky se 
mohly vrátit. Nastaly však neklidné časy a počet chovanek jiţ 
nebyl tak velký jako dříve. Roku 1938 bylo 17 chovanek, roku 
1939 28 chovanek, v roce 1940 jich bylo 22, další rok 1941 
pouze 16, roku 1942 51 a roku 1943 20 chovanek. 

Jinak vykonávaly sestry svou činnost jako v letech předchá-
zejících. Ve škole ručních prací, v mateřské škole, v institutu 
řečí, v nedělní škole, v exerciční činnosti, v pořádání kultur-
ních pořadů v domě a v první řadě v náboţenské výchově. 
Také děti přicházely kaţdého roku na prázdniny. 

Přišel rok 1943. Poněvadţ do domu přicházely stále nové 
komise s úmysly zabrat tento dům pro své potřeby, bylo do-
jednáno s ústředím Charity v Praze, aby tento dům byl 
po dobu války úředně přeměněn na starobinec.   

V září na počátku školního roku 1943, ačkoli se hlásilo hod-
ně chovanek, nemohly být všechny přijaty, poněvadţ penzio-
nátní oddělení bylo určeno a rezervováno pro staré ţeny. Ke 
konci září tyto staré ţeny přijely. 50 jich přišlo z centrální 
sociální péče a 20 z Charity. Všech 70 ţen bylo umístěno 
v budově penzionátu. 

Jenom několik chovanek můţe být přijato a ty bydlely 
ve vile přes ulici. Několik jich také bydlelo privátně 
ve Veltrusích a na vyučování přicházely do kláštera. Od 
1. ledna uţ se nesměla otevřít mateřská škola. Škola ručních 
prací byla navštěvována jen několika externími ţákyněmi. 

[Koncem roku pod tíhou neustálých starostí a nemoci ze-
mřela sestra představená Emerencie.] 

(1944) V srpnu 1944 přišlo nařízení, ţe ze starších, školou 
uţ nepovinných dívek, mohou být jako chovanky přijaty jen 
ty, které na základě lékařského vysvědčení nepřicházejí 
v úvahu pro pracovní nasazení a obdrţí od pracovního úřadu 
potřebné povolení. Tak musely být školou nepovinné cho-
vanky aţ na 4 propuštěny.  

V září 1944 se na počátku školního roku přihlásilo 6 malých 
děvčat a byly přijaty jako chovanky, ale školu navštěvovaly ve 
městě. Ze starších, školou nepovinných děvčat, mohly být 
přijaty 4, poněvadţ k tomu dostaly povolení od pracovního 
úřadu. Mnoha externím ţákyním dávaly sestry soukromé ho-
diny. 

Zároveň s nařízením o totálním nasazení ze srpna 1944 
přišla do Veltrus také zpráva, ţe všechny školy odborné i ško-
ly řečí musí být uzavřeny. To se týkalo také institutu řečí 
v domě ve Veltrusích. 

(1945) Na konci války na jaře 1945 bylo sice nedaleké letiště 
bombardováno a také dům byl z letadel ostřelován, ale niko-
mu se nic nestalo. O Veltrusy samotné nebylo bojováno, jen 
velké oddíly německého a potom ruského vojska táhly okolo. 
Nějakou dobu v květnu byli v domě a v klášterním parku 
umístěni ruští vojáci. Během této doby bylo v domě také 
mnoho uprchlíků před frontou, zvláště z Opavy. 

V červnu mohly konečně sestry začít s úklidem v domě. 
Uprchlíci, vojáci i část starých ţen opustili dům. Tak mohly 
sestry v září na počátku školního roku příjmout zase 
40 chovanek. Více jich vzít nemohly, poněvadţ část starých 
ţen ještě nebyla přestěhována. 

 
(1946) Roku 1946 zůstalo v domě jiţ jen několik starých 

ţen a tak mohl být noviciát, který za války byl přeloţen 
do Mariánského ústavu v Praze, znovu umístěn ve Veltrusích. 

 
„S radostnou myslí začínáme nový rok 1947“ zapisuje kro-

nikářka do kroniky na počátku roku. A všechno napovídalo 
tomu, ţe dřívější činnost bude obnovena v celém svém rozsa-
hu jako před válkou. Vţdyť v ústavě jiţ bylo v tomto školním 
roce 60 chovanek, několik dnů před tím byla 2. 12. znovu 
otevřena mateřská škola, škola ručních prací byla hodně na-
vštěvována. V činnosti byla i filiálka ústavu pro moderní řeči 
s právem veřejnosti, jejíţ povolení přišlo jiţ 7. 10. 1946. Byly 
znovu pořádány exercicie a ţivot v domě dostával zase svůj 
bývalý dobrý rytmus a řád. 

 
(1950) Tak tomu bylo i v následujících dvou letech. Mezi-

tím, aniţ to sestry tušily, se začínaly pomalu nad klášterem 
ve Veltrusích sbírat nové, velmi těţké mraky. Pak najednou 
uhodilo. „Dne 8. 3. 1950 byl komisí Charity ústav rozpuštěn 
a budova penzionátu pronajata státním církevním úřadům 
pro školní účely. Během 2 dnů má být budova vyklizena…“ – 
tak to říká velmi krátce kronika. 

Všechny chovanky musely odjet domů. Sestry se přestěho-
valy do budovy noviciátu a novicky přišly do Prahy. Také těch 
několik starých ţen bylo přemístěno do Prahy. 

Aby sestry, které zůstaly ve Veltrusích, měly nějakou čin-
nost, pořádaly kurzy vaření, které byly velmi četně navštěvo-
vány. V kaţdém kurzu bylo vţdy přes 50 účastnic, jednou 
dokonce přes 100. 

Dne 17. 10. 1950 musely sestry Veltrusy s konečnou platností 
opustit. Sestry byly přemístěny do Jiřetína pod Jedlovou. Tam 
musely nějakou dobu pracovat na poli a pak byly přesídleny 
do Varnsdorfu a ty, které byly mladší nasazeny do práce 
v textilní továrně. 
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Někomu se vůbec nelíbí a úvahy o tom, jaké mělo být, co 
chybí a co je špatné, pronášejí mnozí. Jiní zase chválí zpoma-
lení automobilového provozu, kvalitu dláţdění, obrubníků, 
nové lampy i ty očekávané přístřešky. Pro a proti je toho 
mnohem víc, ale faktem zůstává, ţe termín vyhlášené akce byl 
splněn hlavně otevřením průjezdnosti. Nebudeme hodnotit, 

ale připomeneme vám trochu, jaké bylo náměstí dříve a jaké je 
nyní. Díky manţelům Smaţíkovým vám můţeme poskytnout 
malý výběr z jejich záběrů. Jednou budou tyto fotografie moţ-
ná podobně vzácné, jako je ta první, která (bohuţel ve velmi 
špatné kvalitě) zachycuje náměstí asi před 50 lety. 

JAK SE  PROMĚŇOVALO NÁMĚSTÍ ANT. DVOŘÁKA 
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Léto a období letních prázdnin označují často novináři 
za okurkovou sezonu. Ta se ale v letošním roce ve veltruské 
škole nekonala. Naopak, ve škole se velmi pilně pracovalo. 
Díky dotaci z programu „Zelená úsporám“, kterou se podaři-
lo městu Veltrusy získat, se školní budova dočkala v 65. roce 
své existence nového kabátu – celá budova byla zateplena 
a dostala novou fasádu. Rekonstrukce budovy byla uţ oprav-
du potřeba, zejména na západní straně budovy byla omítka jiţ 
v kritickém stavu a padající kusy omítky mohly ohrozit bez-
pečnost všech, kteří se pohybovali po školní zahradě. Díky 
úspěšnému průběhu celé stavby se rekonstrukci podařilo zre-
alizovat, aniţ by nějakým podstatnějším způsobem narušila 
vyučování. Veltrusy tak získaly ve svém centru další zrekon-
struovanou budovu, která se stala ozdobou města. Velké po-
děkování za celou akci míří ze školy nejen k zastupitelstvu 
města Veltrusy za zajištění dotace, ale i ke všem zúčastněným, 
kteří se o zdárný průběh celé akce zaslouţili. 

Nový školní rok se pomalu rozjíţdí a v mnohém můţeme 
navázat na školní rok předchozí. V jeho samém závěru pro-
běhla naše tradiční charitativní akce „Bezva den“ – výtěţek 
ve výši 14.000 Kč jsme tentokrát věnovali Leušce, těţce ne-
mocné holčičce z Třebíče. Druhá část výtěţku (necelých 
14.000 Kč) bude vyuţita na rekonstrukci hřiště u školní druţi-
ny. Děkujeme všem, kteří na „Bezva dni“ přispěli na dobrou 
věc. 

Pokračovat budeme v letošním školním roce v zájmových 
krouţcích. Vloni probíhaly krouţky v reţii školy a dalších 
13 krouţků jsme mohli realizovat díky grantu „Chci být jako 
vy“. Všechny krouţky umoţňovaly dětem kvalitně a zajímavě 
proţít volný čas, získat nové dovednosti, něco nového se 
naučit, případně si zopakovat a procvičit některé školní po-
znatky takovým způsobem, aby děti pak ve škole byly úspěš-
nější neţ dříve. Jednalo se o oblíbené krouţky sportovní, 
krouţky vaření, práci v dílnách, jazykové krouţky, krouţek 
tvůrčího psaní, keramiky a řady výtvarných činností. Naším 
cílem je, aby letošní nabídka krouţků byla stejně bohatá 
a pestrá jako v předchozím roce. 

Pokračovat chceme i v setkáních celé školy – dětí, učitelů 
i rodičů a všech přátel školy. Tato setkání přinášejí moţnost 

nejen se potkat, ale také něco společně proţít. V rámci grantu 
„Chci být jako vy“ pořádáme během setkání nejrůznější ruko-
dělné, kuchařské, sportovní dílny, jichţ se mohou zúčastnit 
nejen děti, ale i rodiče. První letošní setkání – to podzimní – 
proběhne ve čtvrtek 2. října 2014 od 15 hodin na školním 
hřišti. Opět bude připraven bohatý program, kterého se mo-
hou zúčastnit děti i dospělí. Všechny srdečně zveme! 

V začínajícím školním roce připravujeme i další tradiční 
akce – např. školy v přírodě. Na tu první vyjíţdějí jiţ v září 
ţáci 6. ročníku. Osvědčilo se nám zařadit právě v tomto roč-
níku školu v přírodě jiţ na začátek roku, protoţe se zde vytvá-
ří nový kolektiv dětí a společné záţitky napomáhají k lepšímu 
a rychlejšímu navázání vztahů v rámci nových tříd. 

Stručný nástin akcí minulých i plánovaných je současně 
pozvánkou pro všechny občany Veltrus i blízkého okolí – 
vyuţijte moţnosti a přijďte se během některé z veřejných 
školních akcí podívat do školy. Uvidíte, ţe novinek je ve škole 
opravdu hodně, a pokud si budete chtít zavzpomínat, můţete 
si zakoupit nový Almanach, který je vydán k 65. výročí otevře-
ní nové školní budovy (almanach je moţné rovněţ zakoupit 
na MěÚ Veltrusy). 

Světlana Racková 
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Váţení a milí čtenáři, v seriálu mapujícím postup 
v uplatňování unijní dotace, jeţ – připomínám – činí 231 mi-
liónů korun, přicházím s článkem, který jsem slíbil na zasedání 
zastupitelstva, ale téţ mnohým dalším při jiných příleţitos-
tech: jde o oboru pro daňky. 

Chotkové budovali veltruské letní sídlo s cílem začlenit 
do areálu parku symbolické prvky z celého světa, a to neje-
nom v oblasti architektury, ale i flóry a fauny. Jako zástupce 
fauny si Chotkové vybrali daňka skrvnitého, původem 
ze středomoří, který se do Čech začal dováţet od 16. století. 
Vybudováním dančí obory (první mapové zachycení obory 
spadá do 20. let 19. století) bylo zajištěno, ţe se exotická 
a přitom ne příliš plachá zvěř v novém prostředí nejen dobře 
aklimatizuje a bude prosperovat, ale stane se téţ v hlavním 
a bočním průhledu součástí ţádoucí podívané. 

Poslední změna oplocení obory spadá do 70. let minulého 
století. Tehdy došlo k jejímu rozšíření o louku a k ní přiléhají-
cí objekt „grotty“. Do ţivota obory vedle povodní v letech 
2002 a 2013 významně zasáhla aktivita poslanecké sněmovny, 
konkrétně novela zákona o myslivosti z roku 2001 s účinností 
od července 2002, která stanovuje minimální výměru obory 
na 50 ha. Středočeské pracoviště Národního památkového 
ústavu v roce 2004 poţádalo příslušný pověřený obecní úřad 
o výjimku z této výměry a zároveň přislíbilo investici 
do rozšíření obory, jakmile to finanční podmínky umoţní, 
a proto se rozšíření obory, včetně navazující edukační činnosti 
stalo součástí projektu Schola naturalis, a to jiţ od přípravy 
projektu v roce 2008. 

Mé působení v projektu je v zásadě datováno podpisem 
rozhodnutí o přidělení dotace v dubnu 2010 a jednou z mých 
prvních aktivit bylo zajištění projektové dokumentace pro 
rozšíření obory. Podmínky, které projektant musel splnit, byly 
tyto: 
a) vyhovět výše uvedené novele zákona z hlediska plochy 

obory, 

b) rozšíření do míst, která budou mimo zátopovou oblast, jak 
ji známe z roku 2002, 

c) částečně oboru zpřístupnit veřejnosti, 
d) vyřešit vchody pro veřejnost tak, aby se tyto vchody nesta-

ly pro daňky únikovou cestou. 
Při dnešním ohlédnutí konstatuji, ţe ze všech projektů, kte-

ré jsem zajišťoval, byl tento nejnáročnější, a to při hledání 
podoby obory, aby všichni účastníci (včetně daňků) byli 
s výsledkem spokojeni. Za návštěvníky parku jsem vybojoval 
hlavní cestu od brány k zámku mimo oboru – původní vize 
rozšiřovala oboru přes hlavní cestu. Rozšíření obory 
do prostoru mimo zátopovou oblast má v konečné podobě 
dvě řešení, prvé umoţňuje vypuštění daňků při povodni 
do předem oploceného prostoru v oblasti letního kina a okolí 
„pavilonu přátel“, druhé spočívá v posunutí plotu mezi Kin-
ského kaplí a hřbitovem co nejblíţe k chodníku, ovšem tak, 
aby plot nerušil chodce ve výhledu do obory. Obora bude 
pro veřejnost zpřístupněna v levé části od hlavní cesty aţ 
k Laudonovu pavilonu, stávající obora zůstává pro zvěř klido-
vou zónou pro vyvádění daňčat. Zabránit únikům daňků 
z obory vchody pro veřejnost mají dvojité dveře, jak je známe 
např. ze zoologických zahrad, jejichţ vybrané prostory, typic-
ky opičí výběhy, jsou zpřístupněny veřejnosti. Součástí rozší-
ření obory je i nový podchod pro daňky, jehoţ hrubá kon-
strukce byla vybudována před rekonstrukcí ploch před branou 
do parku. Pro úplnost doplňuji, ţe další práce na podchodu 
jsou kamenické a budou pokračovat po dokončení kamenic-
kých prací na mostcích. 

Na přiloţeném obrázku je schematicky zobrazeno oplocení 
celé obory červenou barvou, včetně ţlutého povodňového 
výběhu, jehoţ severní hranice je dána zvýšenou hladinou Vlta-
vy. 

Přeji všem čtenářům klidné procházky v zámeckém  
areálu. 

14. září 2014 Jaroslav Morávek 

Schola naturalis – revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině 
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Tělocvična TJ Sokol Veltrusy má volnou 

kapacitu 
Rozvrh tělocvičny TJ Sokol Veltrusy se po letní prázdnino-

vé přestávce opět zaplnil, přesto jsou v něm ještě volná okén-
ka, která umoţňují zájemcům vyuţít tělocvičnu i pro jejich 
aktivity. Stačí nahlédnout na webu veltruského Sokola 
do kalendáře, kde přesně uvidíte, kdy jaká aktivita tělocvičně 
vévodí a kdo danou náplň zajišťuje. Nejvíce tělocvičnu opět 
vyuţívají ASPV Veltrusy a ZŠ Veltrusy. 

Kromě pravidelného cvičení a tréninku je moţné halu vyu-
ţít i pro příleţitostné akce. Máte-li nápad či zájem tělocvičnu 
vyuţít, kontaktujte některého ze členů výboru TJ Sokol Vel-
trusy. Podobně je moţné vyuţít také klubovnu spravovanou 
ASPV Veltrusy, kde se pravidelně konají různé kulturní akce. 

Plánované akce 
út 21. 10. 2014 – podzimní noční výběh (veltruským par-

kem) – nezapomeňte čelovky – sraz u brány veltruského par-
ku 

so 27. 12. 2014 – vánoční turnaj ve stolním tenise pro nere-
gistrované hráče (případným registrovaným dáme hendikep) 

V září začala ve Veltrusích také tenisová 

škola 
V pondělí 1. září nezačala ve Veltrusích jen školní výuka, ale 

také tenisová škola. Na venkovních tenisových kurtech TJ 
Sokol Veltrusy trénují děti od 3,5 let, ale i školní děti. Přidat se 
mohou i pokročilí hráči a dospělí. Ve zbytku letní sezóny, 
která končí 17. října 2014, stihnou děti sedm základních lekcí. 
Kurzy probíhají v pondělí od 13.30 do 15.30 hod. a ve středu 
od 13.30 do 16.30. V případě většího zájmu je moţné přidat 
i další hodiny. V zimních měsících bude výuka pokračovat 
v tělocvičně TJ Sokol Veltrusy a  základní školy. 

Školičku zajišťuje firma Matema Miloslava Bálka, který spo-
lupráci s TJ Sokol Veltrusy dojednával. Podrobnosti a ceny, 
které se pohybují od 120 korun na hodinu, najdete na webu 
www.tenisakademiebalek.cz.  

 
Příznivce zdravého pohybu zveme do Sokola na cvičení PILATES 

 
Cvičení je vhodné pro děti, ţeny (i těhotné) a muţe bez rozdílu věku. 

Kde cvičíme: Sokolovna Veltrusy (vstup přes hřiště). 
Kdy: kaţdý čtvrtek od 18.00 do 19.00. 

Cvičitelka: Hanka Černochová. 
Potřebujeme: karimatku, pohodlné oblečení,  
pletenec nebo ručník, nebo pevnou šálu. 

 

http://www.tenisakademiebalek.cz
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Tábor pro rodiče a děti se na tábořišti Ko-
courkáč u Pojbuk letos konal podruhé a opět 

v týmové spolupráci ASPV Veltrusy s RC Havránek. Uţ  
několik dní po oznámení termínu konání (2. červencový 
týden) bylo v podstatě plno…, všichni „staří“ účastníci 
a pár nových navrch. To nás samozřejmě těšilo, ale zároveň 
jsme se trochu obávali, jestli i podruhé dokáţ eme po celý 
týden bavit děti ve věkovém rozptylu 0–10 let. Zvlášť kdyţ  
uváţ íme, ţe  dráty na Kocourkáč nevedou. Předpověď poča-
sí navíc nebyla valná a jako téma jsme zvolili krásné, leč 
poněkud zastaralým jazykem psané pohádky Karla Jaromí-
ra Erbena. 

Děti se jako vţd y ukázaly mnohem přizpůsobivější, neţ  
rodiče doufali. „Prší? Hurá, můţ u vytáhnout ţl uté holínky 
a skákat v louţích !“ Je zima? „V přehradě je voda ještě 
studenější. Aţ vylezeš, bude ti teplo, mami.“ 

Po líném ránu a vydatné „švédské“ snídani hurá na hřiště 
trochu se rozehřát pohybem. Po svačině vyrábíme – dračí 
hlavy, kostýmy rytířů, koně nebo ptáky Ohniváky… zkrát-
ka to, co budeme potřebovat na odpolední hru. Trubka oh-
lásí, ţe  sotva lehce slehlé ţa ludky uţ se zase budou plnit. 
Polední klid je jen pro spáče, ostatní se brouzdají potokem, 
plní zkoušky, které na ně po celou dobu tábora čekají 
v lese… a před svačinou si přečteme pohádku. Dospělí 
zatím posekali dřevo, opravili lávku ke kadibudkám a topí 
pod kotlem. Starší děti napovídají, vysvětlují neznámá slo-
va a napjatě poslouchají…, nesmí jim nic podstatného 
uniknout, protoţe  v lese by pak nevěděly, jak plnit úkoly. 
Menší obsadily pískoviště a trampolínu. 

V lese je moţ né všechno – z mámy je pekařka, z jiné by-
linkářka nebo lesní víla, z táty kupec nebo kapku zavalitější 
přadlena a z jiného král (ale ten do něj ani v realitě nemá 
daleko, neb bydlí na zámku). Ze dřívka je plaváček, z šišky 
vzácná komodita na prodej a hlavně z dětí se stávají Jiříko-
vé, poutníci, princezny nebo rytíři. Navečer se snad všech-
ny větší děti naučily rozdělat oheň a teď do něj nadšeně či 
unaveně hledí za zpěvu pohádkové písničky. A rodiče hledí 
taky a povětšinou si říkají, ţe  jim tohle „těţ ký retro“ a tro-
cha deštivého nepohodlí stály přece jen za to. 

 

 
 

Ve fotosoutěţi,  kterou pořá-
dala Síť mateřských center 
pro své členy, získala zástup-
kyně RC Havránek Káča Ko-
houtová se snímkem Smích 
cenu poroty, vedené fotogra-
fem Karlem Cudlínem.  

Gratulujeme! 
 
 

  
Sezona začala v Havránku v polovině září a přinesla kro-

mě obvyklých kurzů i některé novinky. Pro malý zájem 
jsme neotevřeli volnou hernu bez programu, zato mají děti 
do 3–4 let na výběr hned ze dvou programů (Cvičení a Ba-
revné dopoledne), kromě toho můţo u vyuţít nově ještě 
hudebních kurzů Yamaha class. Pro děti, které baví tvoření, 
otevíráme také Keramiku, na kterou se i v průběhu školního 
roku stále můţe te hlásit. Dospělí můţo u oprášit angličtinu 
v kurzu pro mírně pokročilé – zde máme ještě volná místa. 

Novější kabát dostala i hala, z níţ se vstupuje 
do Havránka. Díky ochotným rodičům a kamarádům Ha-
vránka se hala oţiv ila a zútulnila. Zbylo místo 
i na minikuchyňku, o kterou se nejvíc zaslouţili Martin 
Dekastello, Jakub Andrle a Roman Svoboda + jejich radící 
a povzbuzující rodinné týmy. Děkujeme! I nadále nás mů-
ţe te podpořit svými tipy, nápady anebo materiální pomocí, 
třeba v rámci projektu www.spolupromc.cz. 

 
 

 
Ani letos vás neošidíme o Martinský lampionový prů-

vod, který se nemůţe  konat jindy neţ  v úterý 11. listopadu 
2014. Vyrazíme od sokolovny a naše kroky povedou samo-
zřejmě k náměstí a poté do Veltruského lesa. 

V sobotu 22. listopadu mezi 10. a 17. hodinou se zase 
můţe me potkat na další tradiční akci, kterou je Adventní 
aranžování na zámku Veltrusy. Aranţo vat můţo u nejen 
dospělí, ale i děti, na které bude čekat i několik dalších 
tvořivých dílniček. 

 
 

 

http://www.spolupromc.cz
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    dopoledne odpoledne večer 

pondělí     
Hrátky se školkáčky          

16:30 – 17:15 
Předškolák                            

17:30 – 18:15   
Jóga                                     

20:00 – 21:30 

úterý   
Barevné dopoledne s Katkou                                            

9:30 – 11:00   

Keramika pro děti                        
1. úterý v měsíci                  

16:00 – 17:00   

Angličtina pro 
mírně pokročilé                      
20:30 – 21:30 

středa     

Angličtina Little 
Monkeys 3C                                  

15:00 – 15:40   

Angličtina Little 
Bugs 1                                   

15:50 – 16:35 
Angličtina Little Bugs 2               

16:45 – 17:30   

Přástky                                    
1. středa v měsíci                            

od 20:00 

čtvrtek   

Cvičení pro děti 1–3 roky s 
Petrou a Janou                                         

9:30 – 11:00     

pátek 

Robátka - 
Yamaha class 
9:00 – 9:45 

První krůčky – 
Yamaha class 
10:00 – 10:45       

ASPV Veltrusy  
vás opět zve do tělocvičny místní sokolovny 
na své pravidelné cvičební hodiny. V letošním 
školním roce 2014/2015 si máte moţnost 
vybrat z následující nabídky: 
 

cvičení pro děti:  
rodiče a děti: úterý 16:00 – 17:00, cvičitelka Lenka Měšťán-

ková, pátek 10:00 – 11:00 cvičitelka Martina Voláková 
Hravé cvičení rodičů (i prarodičů) s dětmi s tradičními 

i netradičními cvičebními pomůckami. Děti si pomocí říkanek 
a písniček osvojí základní pohybové aktivity (lezení, plazení, 
poskoky, házení…) a také je čeká první poznávání cvičebního 
nářadí. Cvičení je určeno pro děti od 1 roku do 4 let. 

předškoláci: úterý 17:00 – 18:00, cvičitelky Lenka Měšťán-
ková, Martina Hanousková 

Zábavné cvičení dětí ve věku 4–6 let plné her, při kterém se 
děti také seznámí se cvičením na běţném nářadí, jako jsou 
ţíněnky, lavičky, kruhy, trampolína, atd. Cvičení vede 
ke zlepšení obratnosti a zručnosti dětí. 

mladší školáci: pondělí 17:00 – 18:00, cvičitelky Martina 
Voláková, Pavla Černá, čtvrtek 17:00 – 18:00, cvičitelky Marti-
na Voláková, Renata Fialová 

Cvičení je určeno pro školáky I. stupně (1. – 5. třída) a je 
zaměřeno především na všestranný rozvoj pohybových do-
vedností dětí – vyzkouší si základy gymnastiky (cvičení 
na nářadí), atletiky, míčových her i celé řady netradičních her. 

florbal mladší školáci: středa 17:00 – 18:00, cvičitelka Bára 
Čapková, pátek 17:00 – 18:00, cvičitel Michal Topor 

Florbalové tréninky pro děti z 1. aţ 5. třídy  
florbal starší školáci: pátek 18:00 – 19:00, cvičitel Michal 

Topor 
Florbalové tréninky pro děti z 6. aţ 9. třídy  
brenbal: pondělí 17:00 – 18:00, cvičitelé Petr Procházka, 

Honza Pšenička 

 
Brenbal je pálkovací hra podobná softballu nebo baseballu, 

se kterými má jak společné rysy, tak i určité odlišnosti. V této 
hře mohou například bodovat i hráči v poli. Hra je tak mno-
hem dynamičtější. Tréninky brenbalu probíhají na fotbalovém 
hřišti AFK Veltrusy a jsou určeny všem školním dětem. 

 
cvičení pro dospělé:  
Zumba: úterý 19:00 – 20:00, neděle 

18:00 – 19:00, cvičitelka Lenka Šloserová 
Zumba je dynamický fitness program, 
který v sobě spojuje prvky aerobního cvičení a latinsko-
amerických tanců. Je to pohyb podobný aerobiku s jednodu-
chými tanečními prvky a je vhodný úplně pro kaţdého. Jedná 
se o kombinaci pomalých a rychlých rytmů, které posilují 
a tvarují vaše tělo. Rychle a snadno ji zvládnou i lidé bez ta-
nečních zkušeností. 

P-class: středa 18:0 – 19:00, cvičitelka Věra Hánlová 
P-class je vytrvalostně silové aerobní cvičení zaměřené 

na posilování zejména problémových partií – tj. břicha, hýţdí 
a stehen. Je vhodným cvičením i pro začátečníky neobsahuje 
sloţité aerobní choreografie ani prvky high aerobicu (poskoky). 

kondiční gymbally + pilates: středa 19:00 – 21:30, cviči-
telka Jana Čapková 

Aerobní cvičení pro všechny věkové kategorie – ţeny i mu-
ţe. Posílí ochablé svaly, protáhne svaly zkrácené, uvolní klou-
by na celém těle a zlepší vaši rovnováhu. Cvičení při hudbě 
pročistí vaši mysl a obnoví energii. Příjemně zrelaxujete před 
kaţdodenním stresem. 

Nácvik správného dýchání a drţení těla, cvičení 
s balančními míčky „overbally“ zapojí kaţdičký sval v těle. 

volejbal: úterý 20:00 – 21:30, pátek 19:00 – 20:30 
badminton: čtvrtek 19:00 – 20:30 
florbal dorost, dospělí: neděle 19:00 – 21:00 
 

  10–11 16–17 17–18 18–19 19–20 20–21 

Po     mladší školáci       

Út   rodiče a děti předškoláci   Zumba volejbal 

St     florbal ml. P-class kondiční gymbally   

Čt     mladší školáci   badminton   

Pá rodiče a děti   florbal ml. florbal st. volejbal   

So             

Ne       Zumba florbal dosp. 

Brenbal: pondělí 17–18, hřiště AFK Veltrusy  
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Více informací o chysta-
ných i proběhlých akcí 
ASPV Veltrusy, stejně tak 
přihlášky a propozice  
jednotlivých soutěţí 

a závodů, najdete na 

aspv.skolaveltrusy.cz.  
 

Martina Voláková  

ASPV Petanque cup IX 
 
Jiţ podeváté zve ASPV 

Veltrusy amatérskou ve-
řejnost na otevřený turnaj 
v petanque – francouzské 
společenské hře, při které 
se hráči snaţí umístit kou-
le co nejblíţe k cíli, který 
tvoří dřevěná kulička, tzv. 
prasátko. Petanque je 
sport, který můţe hrát opravdu kaţdý. 

Turnaj dvojic proběhne tradičně v malebných prostorách 
před veltruským zámkem, a to první říjnovou sobotu 
4. 10. 2014 od 9:30. Přihlášky zasílejte na adresu 
petanque@veltrusy.cz. 

 

 

KOCOURKÁČ 2014 
 
Tábor v temných uličkách aneb seber ţlutý 

špendlík, do Stínadel se dej… 
 
V červencových dnech letošního léta (13. – 22. 7. 2014) 

proţili jsme opět deset nabitých dní na táboře ASPV Veltrusy. 
Byl to jiţ 17. ročník, pošestnácté jsme vyrazili na tábořiště 
Kocourkáč. Uţ v březnu nás zaskočil velký zájem o tábor 
a oproti jiným roků jsme přibrali o osm účastníků více. Mrzí 
nás, ţe se na některé zájemce přesto  
nedostalo, ale bohuţel kapacita stanů na tábořišti není  
nafukovací. 

Letošní tábor byl inspirován trilogií Jaroslava Foglara 
DOBRODRUŢSTVÍ V TEMNÝCH ULIČKÁCH. A ač-
koli se námět našich her odehrává uprostřed města, nebyl 
problém přenést doprostřed hvozdů u Kocourkova mlýna 
všechno, co k těmto příběhům patří: proplétání se ulicemi 
nepřátelských Stínadel, označování ţlutými špendlíky, sběr 

listů gingka nebo pátrání po starých vontských tajemstvích. 
Chybět samozřejmě nemohl sběr tradičních bobříků ani 
večerní divadla, kdy jednotlivé kluby předvedly nejznámější 
příběhy popsané v komiksech o Rychlých šípech. Dvakrát 
se zjevil i tajemný Vont v převleku Široka, a věřte mi, ne-
bylo příjemné tuto temnou postavu potkat v lese ani 
za denního světla ani v noční tmě. 

 
Přes všechny zákruty příběhu uběhlo rychle všech deset 

červencových dní a konec přišel zase zatraceně brzy. Vyústě-
ním celého tábora pak byla audience u velkého Vonta a vy-
jmutí vzácného jeţka z klece. A ačkoli nám závěrečná hra 
a poslední večer propršely, celkový dojem z tábora to snad 
nikomu nekazí. 

Děkujeme moc všem, kteří celé tohle letní dobrodruţství 
připravovali, a na závěr uţ mi zbývá jen rozloučit se úryvkem 
letošní ranní písně, která nás celým táborem provázela: 

Když silný a odvážný budeš, můžeš býti jedním z nás, cíl náš ještě 
daleko je, pospíchej, už není čas. 

Tak seber žlutý špendlík, do Stínadel se dej a pak přátelskou pomoc 
Losnovu vyhledej! 

Takţe kdo budete mít příští rok 
chuť s námi vyrazit, zase nás 
vyhledejte… 
(Pro ty, co by se chtěli podívat 
na několik fotek z letošního roč-
níku, uspořádáme opět 
v průběhu listopadu veřejné pro-
mítání fotek v klubovně ASPV. 
Přesný termín uveřejníme včas 
na našich webových stránkách 
i nástěnkách.) 

Lenka Měšťánková 
 

 

 

mailto:petanque@veltrusy.cz
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POMOCNÍČEK PŘÍJEMNÉHO CESTOVÁNÍ 
Pomocníček je opět kompletní, i kdyţ asi na konci roku můţe 

k nějaké změně dojít. Stačíme-li ji zachytit v letošním 4. čísle, není 
jisté, takţe pozor na odjezdy na začátku příštího roku. Jinak tento JŘ 
se vrací do podoby před dopravními úpravami: na nové, rozlehlé 
autobusové zastávky uţ mohou přijíţdět dosavadní autobusy i ty, které 
se v létě Veltrusům vyhýbaly. Takţe dobré cesty a klidné návraty! 

VELTRUSY – Praha PRAHA – Veltrusy 

5,20*  5,50*  6,20*  6,52*  7,22*  7,52*  
8,21  8,35K  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  7,12  7,16  7,19  7,20  7,24  7,30  
7,54  8,35  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  14,37  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  10,00  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: 
5,25   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  10,10 
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 

4,50  4,51  5,45  6,25  6,30  8,00  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 
Podtrţený spoj = z nádr. Holešovice 

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

 

 
 
 
Fotbalová sezóna je v plném 

proudu a naši borci bojují 
ze všech sil. Druţstvo muţů 
má za sebou 5 kol okresního 
přeboru. Na našem týmu je 
vidět zlepšení, i co se týče 
přístupu. Bohuţel se nám ne-
daří proměňovat šance. Mladší 
přípravka zahájila podzim 
2.  místem na  turna j i 
ve Vojkovicích a i jejich sou-
těţ je jiţ v plném proudu. 
Máme za sebou dvě utkání 
a to jedno vítězné a druhé 
prohrané. Děti se zlepšily 
a věříme, ţe se letos podaří 
získat několik vítězství. Přijďte 
obě naše druţstva podpořit 
na domácí utkání. Více na 
www.afkveltrusy.cz. 

 
Ivan Krečun 

 

http://www.afkveltrusy.cz


Oddíl stolního tenisu TJ Dynamo Nelahozeves oslaví v září 

2014 jiţ 38 let od svého zaloţení. Od prvopočátku oddíl za-

měřil svou trenérskou činnost především na mládeţ, a to jiţ 

přináší ovoce: nejlepší odchovanci oddílu startují v krajské 

soutěţi muţů, Míša Vedralová si zahrála 2. ligu ţen a v mlá-

deţnických kategoriích se trenérům podařilo odchovat řadu 

okresních přeborníků. Oddíl kaţdoročně pořádá regionální 

přebory mládeţe a turnaj rodinných druţstev Pinká celá rodina. 

V oddíle uvítáme nové hráče narozené v letech 2000 aţ 
2006, kteří by se rádi naučili hrát stolní tenis, pro doplnění 
druţstev ţactva. (Po domluvě lze přijmout i ročníky mladší). 

Přijďte se osobně přihlásit nebo se jen podívat na pravidelné 

tréninky ţactva, které máme kaţdé úterý a čtvrtek (vyjma prázd-

nin) od 17.30 do 19 hodin. Kontakt na trenérku Alenu Ovse-

nákovou: mobil 724534918, e-mail a.ovsenakova@seznam.cz. 

Hledám řemeslně zdatného důchodce  
na drobnou údržbu domku v Pražské ulici.  
Odměna dohodou. 
 
Tel.: 608 533 402 

Přijmu ihned vyučeného truhláře s praxí.  
Veltrusy, Truhlářství Klejna 

 

mailto:a.ovsenakova@seznam.cz












P r o d e j   s l e p i č e k  
 

Drůbeţ Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým  
zákazníkům, ţe opět prodává slepičky snáškových plemen  

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

 Stáří 15–20 týdnů.   
Cena 149–180,- Kč/ks dle stáří. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Prodej se uskuteční 

v neděli 12. října 2014  
Veltrusy - u restaurace Česká koruna v 16.00   

 
 

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

 
Při prodeji slepiček  

 výkup králičích koţek  
cena dle poptávky 






