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Slovo úvodem
Vypucovat okna, vy čis tit
všechny koberce a čalounění, naleštit nábytek, sehnat všechny vysněné dárky, naplánovat dovolenou
v Alpách, nakoupit spoustu
dekorací a nazdobit stromeček podle posledních
trendů, mít na Štědrý večer sladěný vánoční ubrus,
ubrousky a sváteční servis,
na stole mísu plnou tropického ovoce, další plnou
cukroví,
několikachodové
menu…
Nasušit křížaly, sypat
ptáčkům do krmítka, vyrobit s dětmi nějakou dekoraci
na dveře či adventní věnec
a zapalovat na něm každou
neděli svíčku, zkusit s nimi
upéct cukroví a zdobit perníčky, dát na stromeček
všechny jimi již od školky vyrobené různé ozdoby, udělat

várku vaječňáku a vypít ho
s přáteli, zajít si s dětmi prohlédnout nějaký pěkný betlém, dodat do školy nějaké
výrobky na dobročinný jarmark na adventní setkání…
A jaký máte advent u vás
doma? Spíš jste se našli
v tom prvním odstavci s těmi
dokonalými Vánocemi, nebo
ve druhém odstavci s těmi
pohodovými? Asi se nic
nemá přehánět, koneckonců děti přišly včera ze školy
s tím, že Ježíšek se přece narodil ve chlévě, tak bychom
neměli vůbec uklízet, aby
se u nás cítil jako doma. Ale
mít to doma na Vánoce naklizené a nazdobené je hezké, takže se budu snažit stihnout aspoň něco z toho prvního odstavce, ale rozhodně
co nejvíc a pokud možno
všechno z toho druhého. A ať
už je ten Váš advent jakýkoli,
všem našim čtenářům za ce-
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Radostné Vánoce,
pevné zdraví,
nový rok 2015
plný jistot, optimismu
a harmonie přeje
Městský úřad
Veltrusy
a redakce
veltruských listů

lou redakci přeju voňavé,
rozzářené, upřímné Vánoce

plné klidu a míru.

Vybrané zimní akce ve Veltrusích

PROSINEC 2014
st 10. 12. 20:00
so 13. 12. 17.00
ne 14. 12.18.00
út 16. 12. 15.00
st 24. 12. 22.30
so 27. 12. 9.00

Filmový večer: Pieta
Škampovo kvarteto (zámek)
Tutti cantate (Na Závisti)
Vánoční jarmark (MŠ)
Štědrovečerní mše
Vánoční turnaj ve stolním tenise (Sokolovna)

LEDEN 2015
čt 1. 1.
čt 8. 1.
čt 15. 1.
so 24. 1.

10.00
17.00
20.00
16.00

Novoroční výběh veltruským parkem
Vernisáž výstavy Tomáš Záborec Dřevomalby
Filmový večer: Post Tenesbras Lux
Lednový underground

ÚNOR
čt 12. 2. 20.00
st 4.2.
19.30
		

Filmový večer: Ida
divadelní zájezd do Komorní Fidlovačky:
Pět ve stejných šatech (Alan Ball)
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ZPRÁVY Z RADNICE

Starostovo okénko
Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
rád bych tímto poděk oval
za důvěru, které se v le tošních komunálních volbách
dostalo celé naší kandidátce SNK Pro Veltrusy.
V rámci předvolebních příprav šlo o týmovou práci, která mě motivovala
a inspirovala. Stejně tak si
velice vážím důvěry – kterou vnímám jako obrovský
závazek – ze strany nového zastupitelstva. Věřím, že
i nově zvolená „jedenáctka“
bude mít společný cíl – hezčí,
fungující a transparentnější
město.
Už dříve jsem si dlouze
lámal hlavu, jaké cíle a vize
pro „lepší Veltrusy“ označit
jako prioritní – problémů
je mnoho. Výchozí situace
není optimální – obec musí
splatit devítimiliónový úvěr,
navíc v souvislosti s negativním rozhodnutím Úřadu
na ochranu hospodářské
soutěže ve věci zadávacího
řízení na veřejnou zakázku
„Revitalizace veřejné zeleně u hřbitova“ obci hrozí, že
bude muset vracet cca 6 milionů Kč. Je přitom třeba zabývat se – bez dlouhého odkladu – řadou konkrétních
otázek, jež se týkají životního
prostředí, stavu městských
budov, dopravy, atd. Nové
zastupitelstvo a Výbor pro
rozvoj obce, ekologii a bezpečnost bude v příštích
měsících řešit nový územní
plán, v rámci kterého budu
klást důraz na umírněnou
výstavbu rodinných domů
před možnostmi průmyslové výroby a skladovacích
objektů. Nepochybně musí
být dokončeny rozpracované projekty – např. zeleň
na novém náměstí a přilehlých místech; snad se
podaří do tohoto záměru

vtáhnout i občany. To platí
obecně: budu si velice vážit
jakékoliv nabídky ke spolupráci, která by vedla i k drobné, pozitivní změně v obci.
Za nezbytnou považuji revizi dopravního značení
v problematických místech
obce a usilovat tak o zvýšení bezpečnosti, zejména pro
chodce. Věřím, že se podaří zabránit rozšíření „strachovské haldy“ (žádost o realizaci další etapy tzv. „terénních úprav“ na stavební
úřad prozatím nedorazila).
Rád bych více spolupracoval s okolními obcemi (např.
ohledně společných žádostí
o dotace – na cyklostezky aj.).
Rád bych, aby Veltrusy nebyly jen místem k přespávání,
ale opravdu živou obcí – s tím
souvisí podpora kulturního,
spolkového a sportovního
života. Kvalitnější webové
stránky,
transparentnější
hospodaření, pravidelnější
informace o činnosti samosprávy, výborů a zaměstnanců města – to vše jistě
prospěje komunikaci mezi
obecní správou a obyvateli.
Podobně bych rád prohloubil
spolupráci obce se správou
veltruského zámku – zvláště
když se už v příštím roce očekává výrazný nárůst počtu
turistů.
Je zřejmé, že se vše nevyřeší hned, chtěl bych tedy požádat o trpělivost a pochopení.
Vybrané záměry a vize jsou
spíše dlouhodobé a nemusí
na ně stačit ti nově zvolení.
Proto si budu velice vážit jakékoliv nabídky ke spolupráci, která by vedla i k drobné,
pozitivní změně v obci. Vždyť
i maličkosti mohou přispívat
k lepšímu místu pro život –
záleží na nás všech.

Trochu si lámu hlavu,
jakou potěšující maličkost vybrat do vánočních Listů… Zkusím to s osobní vzpomínkou na první adventní neděli. Je opravdu železná,
chlad zalézá do kapes, aspoň
že přestalo mrholit. Začalo
to výletem s multikárou (synek mi to z okna závidí), přípravami a očekáváním, aby
vše vyšlo. Neklidně přemítám, jak lidé přijmou menší,
ale živý stromek, přítomnost
faráře a nového starosty.
Jsem rád, že díky chlapům
z technických služeb a ha-

sičům vše funguje, pódium
stojí a zvukař finišuje s dráty. Nezbývá než poděkovat
– za slavnos tní zvuky žesťů,
požehnání stromku, voňavé domácí cukroví, svařák
i čaj, dobrovolné příspěvky
do kasičky, koledující flétny,
dětem, co přestaly zlobit,
za parádní Tutti cantate,
opravdové zklidnění dopravy i za ty tázavé a usmívající se obličeje – prý nás tam
bylo přes tři sta a to už není
zrovna málo…

Vážení čtenáři, přeji vám
klidný zbytek adventu, radost v očích vašich blízkých
nejen o vánocích a pevné
zdraví v novém roce 2015.
Filip Volák
starosta@veltrusy.cz

Píše místostarosta
Vážení spoluobčané, v době
psaní
mého
příspěvku
se dokončuje přeložení
vzdušného vedení nízkého
napětí do chodníků v severní části města, které je
na Palackého ulici svázáno
s kompletní renovací stavbou dotčených chodníků.
Jakmile budou tyto práce
dokončeny, dojde k navrácení hodin na rohu ulic Palackého a Jiráskovy a zároveň
k navrácení ampliónů městského rozhlasu, včetně jejich
odzkoušení a eventuálních

oprav.
Mnozí z Vás si všimli, že
náměstí i jiné části rekonstrukce pronásledují stavební nedostatky (např.
uvolněné dlažební kostky,
oštípané či uvolněné obrubníky), všechny tyto nedostatky řešíme, některé se
zhotovitelem stavby, některé
s pojišťovnou.
Přeji Vám klidné prožití
vánočních svátků a spokojenost v roce 2015.
Jaroslav Morávek
mistostarosta@veltrusy.cz

Veltruské listy, informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 16, číslo 4/2014, vychází v prosinci 2014, cena výtisku 15,- Kč, četnost
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ZPRÁVY Z RADNICE

Volby do zastupitelstva obce
Všichni už známe nové
tváře zastupitelů, kteří zasedli v čele města po volbách, uskutečněných letošního října. Přesto poskytujeme čtenářům dodatečnou
příležitost k zamyšlení, jak
jsme byli ve volbě prozíraví, jak jsme svůj hlas možná
promarnili anebo jak se nám
to bude kritizovat, když jsme
volit nešli.
Z 1 548 voličů v seznamech volilo 895, tj. 57,82 %.
V první tabulce představujeme pořadí jednotlivých
volebních stran a uskupení,
v druhé pak přehled zvolených kandidátů, obojí v pořadí podle počtu získaných

hlasů. Jak vidno, kandidáti
lidovců v letošních volbách
podmínku pro vstup do zastupitelstva nesplnili.

Volební strany

Na jiném místě Veltruských listů vám představujeme nového pana starostu
města, jistě si každý všimne,

že u nás je jím ten, který získal nejvíc hlasů. Nebývá to
vždy pravidlem.
jn

Počet hlasů

v%

SNK pro Veltrusy

1 608

17,19

Změna pro Veltrusy – patrioti

1 545

16,52

Česká strana sociálně demokratická

1 400

14,97

Občanské sdružení Veltrusy

1 175

12,56

Veltrusy 2014

946

10,12

ANO 2011

811

8,67

NEZÁVISLÍ

744

7,96

TOP 09 s podporou nezávislých

724

7,74

KDU-ČSL

399

4,27

Zvolení kandidáti
Volák Filip Mgr.

Volební strana, hnutí
SNK pro Veltrusy

Počet hlasů
247

Baránková Marta Ing.

Změna pro Veltrusy – patrioti

244

Richard Kyselý

Česká strana sociálně demokratická

174

Čapek Tomáš

TOP 09 s podporou nezávislých

173

Štulík Vladimír Ing.

SNK pro Veltrusy

166

Ponert Martin Mgr. Ing.

Česká strana sociálně demokratická

158

Šťastná Barbora Ing.

Změna pro Veltrusy – patrioti

155

Dykast Martin Ing.

Občanské sdružení Veltrusy

153

Pochobradský František MVDr.

ANO 2011

145

Morávek Jaroslav Ing.

Veltrusy 2014

135

Kohout Michal

NEZÁVISLÍ

117

Střípky ze zastupitelstva
29. 9. 2014
Zastupitelstvo zasedalo naposledy v předvolebním složení. Projednávalo finanční
vyrovnání s majitelem pozemku u školy pod bývalým pomníkem padlých,
schválilo žádost o příspěvek
pro AFK na hudbu, hnojivo
a energie, celkem 22.000,Kč, příspěvek 50 % na pořízení vsakovací jímky na dešťovou vodu občanům do ulice
V Cihelnách. Dále zastupitelé
schválili několik smluv týkajících se věcných břemen
na pozemcích obce. Diskutovalo se o zastupování města

advokátem ve sporu s firmou
Alowance, která zajišťovala
výběrové řízení na parkoviště u hřbitova, kvůli kterému
hrozí město od ÚHOS pokuta
a vrácení několikamilionové
dotace. Řešila se i nová nájemní smlouva na pronájem
prostor pro lékařskou ordinaci v domě služeb, diskutovalo se o obecním připojení
k internetu, hlavně kvůli
nedostatečnému připojení
pro ZŠ. Dále zastupitelé řeši li návrh rozpočtu na rok
2015, zejména příspěvek
na posílení autobusové dopravy,
možnou
pokutu
od ÚHOS, chybějící příspě-

vek od České rafinérské, a.s.,
grantový systém na rozdělování příspěvků na kulturu a sport, prioritu zeleně
a chodníků, velké peníze
za špatně tříděný bioodpad,
navýšení nedostatečné kapacity školní jídelny a možnost
zakoupení starší techniky
pro SDH.
Také se opětovně řešil
připravovaný územní plán
a architektovo zapracování
připomínek a v neposlední
řadě i plot okolo sběrného
dvora. Padl návrh, aby město
vyjádřilo nesouhlas s druhou skládkou na Strachově,
diskutovalo se i o dopravním

značení na náměstí, zejména
umístění směrovky na centrum ještě před zatáčku.
V diskuzi s občany padly
dotazy na vlastní zpracování
bioodpadu městem, postup
při plánování jednosměrky
u školy, přetíženost autobusových spojů na Prahu,
chybějící příspěvek městu
od České rafinérské, a.s., fungování grantového systému
pro místní spolky, vyjádření
k fotkám neutěšeného stavu
pořízeným na skládce Strachov a další vznikající skládka v ulici Jungmanova.

prosinec 2014
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ZPRÁVY Z RADNICE
3. 11. 2014
Zastupitelstvo se sešlo poprvé v novém složení a na programu tedy byla hlavně volba
nového vedení obce. Nejdříve všichni zastupitelé složili
slib ve znění: Po něm schvá„Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu města
Veltrusy a jeho občanů
a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“.

lili zachování stávajícího počtu uvolněných zastupitelů
a odhlasovali tříčlennou volební komisi a způsob volby
nového starosty jako tajný.
Pak se představili oba kandidáti na starostu Richard
Kyselý a Filip Volák a v tajné
volbě byl novým starostou
zvolen poměrem 8:3 druhý z nich. Hlasování na post
místostarosty dopadlo pro
kandidáty J. Morávka, T. Čapka a R. Kyselého v poměru

6:1:3, vítězně tedy vyšel jako
nový místostarosta Ing. Jaroslav Morávek. Zasedání
od této chvíle už nevedl bývalý starosta, Richard Kyselý,
ale ujal se toho nový starosta,
Mgr. Filip Volák.
Byl zvolen kontrolní výbor ve složení B. Šťastná
(předsedkyně), M. Štulík a M.
Kohout. Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena
M. Baránková, další jeho členové (celkem 5) budou pro
nedostatek kandidátů zvoleni až příště. Další výbory,
jejich obory činnosti a jejich
členové se budou také řešit
až na příštím zasedání.
Dále zastupitelé schválili odměny za výkon funkcí
v následující výši:
§§ člen zastupitelstva:
513,- Kč měsíčně
§§ člen zastupitelstva a zároveň výboru: 846,- Kč
měsíčně
§§ člen zastupitelstva a zároveň předseda výboru:
1577,- Kč měsíčně
§§ člen výboru a zároveň
člen komise: 1045,- Kč
čvrtletně (nezastupitel)

Nakonec v diskuzi poděkovali bývalý místostarosta
Tomáš Čapek, bývalý starosta Richard Kyselý i nový starosta Filip Volák občanům
za podporu, stejně tak i Marta Baránková, která zároveň
vyzvala občany, aby se i nadále účastnili veřejných zasedání zastupitelstva.
Závěrem byl odhlasován
termín příštího zasedání
na 26. 11. 2014.

26. 11. 2014

Zastupitelé schválili:
§§ další oddávající (vedle
starosty a místostarosty
Filipa Voláka a Jaroslava Morávka): Vladimíra
Štulíka, Michala Kohouta
a Barboru Šťastnou
§§ členy kontrolního výboru pod předsednictvím
Marty Baránkové: Jakuba
Andrleho, Alenu Kohlovou, Jana Bulína a Josefa
Němce
§§ členy školské rady z řad
zastupitelů: Jaroslava
Morávka, Filipa Voláka
a Martina Ponerta

§§ roční poplatek v městské
knihovně 50,-Kč resp.
30,- Kč u mládeže do 18
let, studentů a důchodců
§§ rozpočtové opatření
zahrnující zejména změny
způsobené nevyčerpáním
5,583 milionů Kč z dotace
na rekonstrukci náměstí
§§ zřízení věcného břemene firmou EKOPLAN,
s.r.o. na pozemku města
p. č. 279/59 za cenu
10.000,- Kč
§§ navržený jednací řád
kontrolního výboru
§§ pověření starosty k podpisu smlouvy na nový
konvektomat do jídelny
ZŠ
§§ předsedu výboru pro ekologii a rozvoj města, a sice
Martina Dykasta
§§ předsedu sportovního
výboru Františka Pochobradského
Dále na zasedání zazněly
příspěvky na mnoho dalších
témat např. k připravovanému územnímu plánu, pokutě od ÚHOS, příspěvku pro
Přemyslovské střední Čechy
o.p.s. zvýhodňující město
v tvorbě žádostí o dotace,
o smlouvách na poskytování
WiFi připojení a pronájem
střech na vysílače, o výběrovém řízení na zeleň na náměstí a zapojení občanů
do výsadby i následné péče,
o změnách dopravního značení okolo školy, o úpravách
kruhového objezdu u kláštera, o reklamaci stavebních
prací na náměstí, o neutěšeném stavu zastávek u STS,
o činnosti pracovníků technických služeb, o revizi místního rozhlasu.

Ustavující zasedání zastupitelstva města Veltrusy 3. listopadu 2014

Slovo o činnosti finančního výboru
Milí čtenáři Veltruských listů,
dostala jsem ještě na poslední chvíli možnost podělit se
s Vámi o své představy a plány týkající se činnosti finančního výboru (FV). Vzhledem
k tomu, že ne všichni mají
čas (a někdy i náladu) chodit na zasedání zastupitel-
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stva, chtěla bych využít této
příležitosti a informovat Vás
jako předsedkyně finančního
výboru o plánu činnosti FV
na následující čtvrtletí, který
byl schválen na prvním jednání dne 11. 11. 2014. Plán
se skládá ze čtyř hlavních
okruhů činností.

První z nich je kontrola
hospodaření obce s finančními prostředky a s majetkem za období leden až
září roku 2014. Kontrole
hospodaření jsme se věnovali již během listopadu
a začátkem prosince. Při
provádění našich prací nám

byli velice nápomocni zaměstnanci městského úřadu,
kteří nám bez prodlení zajišťovali požadované podklady
a dokumenty. Z této etapy
naší činnosti bude k nahlédnutí zpráva, kterou dokončuji
a momentálně ještě prochází
korekcí a připomínkováním.

ZPRÁVY Z RADNICE
V nejbližší době, doufám, že
ještě před následujícím zasedáním zastupitelstva dne
17. 12. 2014, bude k dispozici k nahlédnutí na stránkách
města.
Druhou oblastí činnosti
finančního výboru bude
projednání návrhu rozpočtu na r. 2015. Tak aby
byl dostatek času komplet ně a kvalitně připravit návrh nového rozpočtu
na rok 2015, podají členové FV návrh zastupitelstvu
na schválení rozpočtového
provizoria na leden 2015
ve výši 1/12 rozpočtu roku
2014.
Další aktivitou, kterou
se momentálně zabýváme
a která je také součástí plánu
činnosti finančního výboru,
je účast na fyzických inventurách a kontrola vypořádání inventarizačních rozdílů.
Tato činnost má samozřejmě
funkci kontrolní, ale také informativní a společensky-pracovní, kdy se seznamujeme s lidmi, zaměstnanci
města, s jejich činnostmi
a podmínkami, ve kterých
pracují. V neposlední řadě je
v plánu zahrnuto plnění úko-

lů, jimiž finanční výbor může
pověřit zastupitelstvo města.
Pokud se mohu vyjádřit
k mým záměrům, nejen jako
předsedkyně finančního výboru, ale jako zastupitel města, mou snahou je nastavení
dlouhodobého koncepčního
přístupu v získávání dotací, který bude přesahovat
funkční období tohoto zastupitelstva. Systematickým naplánováním, vhodnou přípravou, administrací a kontrolou
bychom se mohli vyhnout
nedodělanému centru bez
přechodů, chodníkům bez
odvodů na dešťovou vodu,
parku u hřbitova, který nelze udržovat kvůli nevhodné zemině plné suti a jílu,
nesmyslnému, rozpadlému
kluzišti, a jistě Vás napadnou i další případy. Jasným
příkladem neprofesionálního přístupu je rekonstrukce
náměstí: město nedokázalo
vyčerpat dotaci v celé výši,
přišlo tak o více než 5 milionů Kč z dotačních zdrojů
a současně se tím zvýšil podíl
města na celkových vynaložených nákladech z plánovaných 27,5 % na 44,82 %.
O tomto selhání jsme se

Ve městě existují místa, která
čekají, až jim někdo pomůže
– zarostlé a rozbité chodníky, nesvítící lampy, chybějící
odpadkové koše, nepořádek
okolo popelnic, atd. Nám občanům a návštěvníkům se taková místa nelíbí a očekáváme, že s tím někdo (většinou
město) něco udělá. Většina
z nás chce, aby jejich město
bylo lepším místem k žití.
Přitom k uvedení věcí do pohybu stačí na problém ukázat
a dostat jej k úředníkům.

lepsimisto.cz, kde lze tip nahlásit. S nahlášeným problémem/tipem se pak mohou
úředníci seznámit a odstranit jej ještě v zárodku či vysvětlit, proč to nejde.

navíc dozvěděli jen tak
mimochodem, při schvalování rozpočtového opatření. Je nezbytné spolupracovat v této oblasti se skutečnými odborníky, za které
mluví jejich výsledky.
V mém zájmu je také
vyvinout maximální úsilí
o zvýšení informovanosti
občanů ohledně záležitostí
města. Myslím, že je třeba,
aby byli občané informovaní
nejen o tom, co se podařilo,
ale i o tom, co se nezdařilo.
Následně je nezbytné při-

jmout opatření, abychom se
podobným chybám vyvarovali. Větší informovaností se
podle mého názoru sníží také
prostor pro neformální komunikaci, drby a fámy, které
jsou často více než zkreslené.
Ing. Barbora Šťastná
předsedkyně FV

vou aplikaci, které stačí
připojení k internetu a internetový prohlížeč. Využít lze
i mobilní aplikaci pro hlášení
„rovnou z terénu“.

Zapojte se!

Chcete čistší, hezčí město?
Dejte nám vědět...

Projekt Lepší místo

S cílem upozorňovat na
konkrétní problémy vznikla před třemi lety v Kolíně nezisková organizace Lepší místo, která vytvořila aplikaci s internetovou adresou

Rozhodnutí města

Pro povzbuzení k větší aktivitě a angažovanosti těch
občanů a úředníků, kterým
není lhostejné, co se děje,
a chtějí spoluvytvářet místo,
kde žijí, se vedení města Veltrusy rozhodlo aktivně zapojit do projektu Lepší místo.
Hlavním cílem má být kvalitnější a efektivnější komunikace mezi občany a úřadem
při hlášení a řešení vzniklých
„drobných“ problémů. Za používání služby úřad ani občan nic neplatí. Jde o webo-

Kdy se to spustí?

V průběhu měsíce prosince
dojde k nastavování propojení úřadu s projektem Lepší
místo a předávání hlášených
problémů a tipů. Odpovědní
zaměstnanci úřadu budou
seznámeni se způsobem práce ve webové aplikaci. Pokud vše půjde hladce, mělo
by dojít k zahájení „ostrého“
provozu v průběhu měsíce
ledna. Doplňující informace
pro občany budou po novém
roce umístěny i na internetových stránkách města.

Je jasné, že jedna vlaštovka „haló“ nedělá, a proto
se obracíme na Vás, na občany, kteří skutečně mají
zájem o zlepšování našeho
města, aby se do projektu zapojili, zasílali své tipy
a též i třeba pozitivní reakce po vyřešení problému.
Aktuální přehled o nahlášených tipech v našem městě
můžete sledovat na adrese:
lepsimisto.cz/obec/veltrusy.
Jakub Andrle
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ZPRÁVY Z RADNICE

Lepší místo – jak se zapojit
Chcete se do projektu Lepší
místo zapojit, ale nevíte, jak
na to?

Jak začít?

jen věcí úřadu – třeba natřít
lavičku může každý, kdo má
dost času nebo prostě chce.

lizovat, a změní stav tipu
na „v realizaci“. Po provedení
realizace může tip prohlásit

A úředník, co s tím
udělá?

za „vyřešený“. V případě nemožnosti realizace naopak
sdělí, proč není možné tip
vyřešit, a ukončí jej jako „neřešený“.

Nejprve je třeba se zaregistrovat na internetových
stránkách www.lepsimisto.
cz, třeba i pod přezdívkou.
Kdo chce používat mobilní
aplikaci, stáhne si ji na těch
samých stránkách v okénku „Lepší místo v telefonu“.
Po přihlášení kliknete na:
na mapě ukážete, jaké místo
máte přímo na mysli, přidáte
fotografii místa, krátce popíšete problém a případně
navrhnete řešení. Nemusíte tak „ztrácet čas“ chozením na úřad či vyplňováním
formulářů. Předání zajistí
Lepší místo, založí „nový“
tip a na město odešle upozornění. Vývoj situace, nejen
Vašeho tipu, můžete dále sledovat a komentovat. Pomocí
palce nahoru či dolů, můžete
nahlášený tip podpořit nebo
snížit jeho význam. Město
tak bude lépe vědět, jaký tip
občany více trápí. Navrhnout
řešení ale nemusí být vždy

Jakmile je Váš tip odeslán
a předán odpovědnému
úředníkovi (aktuálně jde
o vedení města Veltrusy),
bude ne jprve vyhodnocen
z hlediska realizovatelnosti, minimálně po stránce finanční a časové. Je-li možné
tip vyřešit, uvede informaci
o zvoleném způsobu řešení
a o tom, kdo jej bude rea-

Začněme u sebe
Zajisté se shodneme, že
bychom všichni chtěli žít
v čistším a hezčím městě,
a že projekt „Lepší místo“
může být pro naše město
přínosem. Myšlenku tohoto
projektu lze ovšem podpořit i tím, že začneme každý
sám u sebe svým soukromým projektem: NEVYTVÁŘEJ ŠPATNÉ MÍSTO.
Psí výkaly patří bezesporu do odpadkového
koše, stejně tak jako chlupy,
které ze psa při procházce vyčešeme. Když chceme
piknikovat na lavičkách
v parku, mělo by být samozřejmostí, že po sobě také
uklidíme. Vynášíme-li tříděný odpad a popelnice je
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plná, není správné odložit
odpadky mimo popelnici.
Pokud jsme na dětském
hřišti, dodržujeme provozní řád. Na hřišti nekouříme,
nevodíme sem psy, odpadky házíme do odpadkových
košů, neničíme vybavení
hřiště, atd.
Mohli bychom pak mít
čisté trávníky a chodníky,
ulice bez odpadků, hřiště
bez povalujících se krabic od pizzy, plechovek od
energetických nápojů a cigaretových nedopalků, pískoviště pro malé děti bez
střepů a psích výkalů.
Pojďme se chovat mimo
svou
zahradu/dům/byt
tak, jako bychom byli stále

Pojďte do toho!

Jak uvádějí autoři Lepšího
místa: „Každá pomoc je důležitá a podstatná. A zapojit se
je tak snadné!“
Jakub Andrle

„u sebe doma“. I když nás
zrovna nikdo nevidí. Udělejme každý svůj malý příspěvek k LEPŠÍMU MÍSTU
tím, že po sobě nebudeme
zanechávat nepořádek. Tolik námahy nás to nestojí
a efekt bude obrovský. Naše
město si to zcela určitě zaslouží.
bb
Společnost SITA CZ,
a.s. nabízí veltruským
občanům nové popelnice s výraznou slevou (až
o 50 %). Zájemci mohou
psát na: info@veltrusy.cz
nebo přímo na:
Tomas.Malik@sita.cz

Sběrný dvůr
Provoz obou sběrných míst
byl letos ukončen. V novém
roce bude obnoven v následujících dnech:
Skládka
bioodpadu
(za fotbalovým hřištěm)
§§ 3. 1. od 9.00 do 12.00 h
§§ 21. 2. od 9.00 do 12.00 h
§§ 14. 3. od 9.00 do 12.00 h
Velkoobjemový
odpad
(na parkovišti u hřbitova)
§§ 3. 1. od 9.00 do 12.00 h
§§ 31. 1. od 9.00 do 12.00 h
§§ 21. 2. od 9.00 do 12.00 h
§§ 14. 3. od 9.00 do 12.00 h
V případě nepříznivého počasí (silný mráz, sníh) bude
zavřeno.

ZPRÁVY ZE ZÁMKU

Obnova ovocného sadu
u Červeného mlýna
Vážení čtenáři,
kdo z vás se při procházkách
severní částí zámeckého
parku při pohledu na velkou
oplocenou plochu západně od hlavní aleje směrem
k pavilonu Marie Terezie
ptal, k čemu bude sloužit,
dostal s koncem listopadu
odpověď. Celkem 326 vytyčovacích kolíků v pravidelném rastru bylo postupně
nahrazeno nově vysazený-

třešně (velká černá chrupka a Napoleonova). Zájemci
o bližší výčet a další podrobnosti budou moci využít naučný chodník s informačními
tabulemi, který je za tímto
účelem v sadu naprojektován. Na tomto místě je třeba podotknout, že současné
oplocení je plánováno jako
dočasné pro ochranu sadu
do doby, než stromy dostatečně vzrostou. Předpoklad

dech a 6603 sazenic ve školkách, přičemž v nich byly
pěstovány jak stromy plané,
tak určené ke šlechtění v poměru cca 1:1.
Někdo z vás se možná
zeptá: „Co se starými odrůdami, když dnes už jsou
vyšlechtěny nové, lepší?“
To je ale velmi zjednodušený pohled, ani odborníci
v tom nemají jasno. Záleží,
jaké vlastnosti posuzujeme.

mi ovocnými stromky. Bylo
vysazeno 5 odrůd slivoní,
6 odrůd třešní, 13 odrůd
hrušní a 20 odrůd jabloní. V celkových počtech je
to 36 vslivoní, 28 třešní,
73 rušní a suverénně nejvíce – 189 – jabloní. Jak sami
vidíte, vyjmenovávat všechny odrůdy by bylo na mnoho
řádků. Uvedu proto jen malý
náhled do statistik. Vítězem
v počtu vysazených stromků
jedné odrůdy jsou překvapivě slivoně – švestka domácí
s 15 kusy předstihla ostatní
o několik délek. Další na pásce už byly jabloně – po 11 kusech bylo vysazeno citronové
zimní a holovouské malinové. Nejméně byly od jedné
odrůdy vysazeny 4 stromky,
cenu útěchy získala jedna
hrušeň (Williamsova), jedna slivoň (malvazinka) a dvě

je cca 10 let.
Ač je odrůd 44, všechny
mají jedno společné – jedná
se o tzv. staré (nešlechtěné)
odrůdy, pro jejichž výběr
byl za hraniční stanoven rok
1824, před kterým se musely
již prokazatelně vyskytovat.
V tomto roce totiž zemřel
hrabě Jan Rudolf Chotek,
za jehož éry dosáhl zámecký areál vrcholu zejména co
do estetiky, když byla dokončena jeho úprava do podoby
tzv. „okrasného statku“, jehož
součástí bylo i několik sadů.
S nimi se ovšem tento nově
vznikající nemůže co do počtu stromů srovnávat. Např.
dle soupisu z roku 1780 zde
bylo vysazeno 1007 nových
sazenic ovocných stromků
a dle soupisu z roku 1911 se
na celém panství nacházelo
5388 vzrostlých stromů v sa-

Klasické šlechtění bylo totiž
zaměřeno na vysokou plodnost stromů, možnost jejich
mechanizovaného obhospodařování a zejména na velikost a chuť plodů. Dnes lze
již vysledovat odklon od tohoto trendu a jakýsi „návrat
ke kořenům“. Ovocnáři začínají upřednostňovat přirozenou odolnost vůči chorobám
či mrazu (dřevo) a postupně
se zaměřují i na obsah fenolických látek, vitamínů a dalších antioxidantů. A to jsou
vlastnosti, ve kterých vynikají právě staré odrůdy. Máme
se tedy jistě na co těšit.
Na závěr si ještě neodpustím jednu perličku. Nový
občanský zákoník, platící
od začátku letošního roku,
znovuzavádí do našeho práva termín pacht. Jedná se
o druh nájmu a vy se může-

te na následujících řádcích
přesvědčit, jak takový pacht
vypadal v roce 1883, kdy se
Rudolf Chotek (pravnuk Jana
Rudolfa Chotka) rozhodl
přestat na svých pozemcích
hospodařit ve vlastní režii.
Z pohledu dnešního práva by
se nejspíše jednalo o značně
nerovné ujednání.
„Ovocné zahrady a sady,
které jsou v pachtu obsaženy,
odevzdány budou na základě
podrobného inventáře. Pachtýř jest povinen, aby na své
útraty ovocné stromy rozumně ošetřoval a před každým
poškozením chránil, v čemž
se podrobuje kontrole pana
pronajímajícího. Žádný ovocný strom nesmí býti dříve vykácen, dokud by o tom nebyl
zpraven pan majitel; pachtýř
nemá ku dříví žádného práva,
kteréž jest majetkem pronajímatelovým. Naproti tomu jest
tento povinen vysazovati nové
ovocné stromy na místě těch,
které buď stářím zašly aneb
přirozenými příčinami a vlivy
vyhynuly, kdežto jest pachtýř
vázán nahraditi na své útraty ony stromy ovocné, které
zašly buď vinou jeho vlastní
aneb jeho zřízencův, a koupiti
potřebné sazenice z ovocných
školek hraběcích, přičemž
jest p. pronajímajícímu volba
druhů vyhražena. Tento jest
zároveň oprávněn, aby na své
útraty zmladil, přeměnil aneb
částečně stávající sady ovocné
zrušil, aniž by v tomto pádu
příslušel pachtýři jakýkoliv
nárok na náhradu. Po vyjití pachtu aneb při dřívějším
zrušení téhož náleží pachtýři,
aby za každý scházející ovocný strom 5 zl. r. č. nahradil.“
Za poskytnutí cenných rad
a podkladů děkuji Mgr. Petře
Načeradské a Ing. Stanislavu
Bočkovi.
Jan Bulín
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STALO SE

Co jste mohli vidět
anebo viděli, slyšeli …

Odhalení pamětní desky
Ladislavu Čepelákovi
Jen na jeden víkend přerušily komunální volby dění
ve Výstavní síni Ladislava
Čepeláka a hned poté se ve
čtvrtek 16. října konaly následně dvě navzájem související akce. Odpoledne
v půl páté v Alešově ulici
před domem čp. 354 byla
ODHALENA PAMĚTNÍ DESKA LADISLAVU ČEPELÁKOVI,
připomínající,
že
zde prožil dětství a mládí.
Účast přítomných byla povznášející, přišlo mnoho spoluobčanů i hostů. Atmosféru
akce podtrhli Kralupští žesťoví sólisté svým hudebním
vystoupením (které pak pokračovalo před výstavní síní),
autor článku měl čest vyjádřit několik svých vzpomínek
na návštěvy v tomto domě,
v závěru pak desku vlastnoručně odhalil starosta města
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pan Kyselý. Zdařilou desku
z jihoafrické žuly zhotovila
kamenická firma ŠafránekBílý z Obříství na náklady
města Veltrusy.

Výstava Ladislava
Čepeláka

Většina přítomných pak přešla do výstavní síně, kde byla
krátce po 17 hodině zahájena
patrně letos poslední VÝSTAVA LADISLAVA ČEPELÁKA
v roce nedožitých 90. narozenin. Diváci, kteří nesledují
soustavně umělcovy výstavy v Praze a jiných místech,
mohli být překvapeni, že vidí
jiné grafické listy, než na jaké
jsou zvyklí. Vystaveny byly
grafiky z 80. a 90. let minulého stol, díla, svědčící o cestě
umělce, který ve svých počátcích navázal na tvorbu klasiků 19. století a ještě starší,
aby pak v dalších letech nacházel výtvarný projev, blí-

žící se abstrakci. To možná
leckteré diváky překvapilo,
takže by bylo možné tuto výstavu nazvat „Čepelák, jak jej
ve Veltrusích příliš neznáme“.
Tím více zaslouží poděkování umělcův synovec ing. Jan
Čepelák, který provedl výběr
vystavených grafických listů.
Slova, která pronesli v úvodu
Čepelákovi žáci – akademičtí
malíři Ivan Špirk, Magdalena
Vovsová a Vladimír Suchánek, svědčila nejen o citovém
vztahu k jejich učiteli, ale
všichni podtrhli skutečnost,
že Čepelák patří mezi naše
nejvýznamnější umělce 20.
století.

tedry výtvarné výchovy
Pedag. fakulty UK, s grafickými technikami, používanými Ladislavem Če pelákem. Zdaleka to nebyla jen
teorie, ale mohli jste přivonět k terpentýnu, nahřívané kalafuně i tiskařské barvě,
mohli jste si prohlédnout kovovou desku a srovnat ji s vytištěným grafickým listem,
mohli jste se dozvědět, jakým
ostrovem svobodné tvorby
byl na AVU v normalizačních
letech studijní ateliér profesora Ladislava Čepeláka.
jn

Komentovaná prohlídka

Připomínku zaslouží ještě
odpoledne 8. listopadu, kdy
při příležitosti tzv. KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY seznámil návštěvníky doc. akad.
malíř Ivan Špirk, vedoucí ka-

Výstava Ladislava
Čepeláka
prodloužena
(více na str. 13)

STALO SE

KRAUSBERRY na Koruně
Poslední říjnový den byl pro
Veltrusy opravdovým hudebním svátkem. V hospodě U České koruny zahrála
kapela Krausberry, legenda
českého bigbítu a blues rocku, vedená „českým Mickem
Jaggerem“, Martinem Krausem. Kapela přijela v „komorním“ složení, v ustálené
tříčlenné sestavě známé jako
„Malá parta“.
Malou partu tvoří již
zmíněný Martin Kraus, který kromě zpěvu sem tam
hraje na foukací harmoniku (v bluesových písních)
či na španělku, dále Mário
Císař („náš Mário“), válící
na sólovou kytaru, a nakonec
„inženýr“ Ježek, který hraje
na klasickou „velkou“ basu,
čili kontrabas.
O rozjezd večera se postaral Ondra Galuška z Kralup,
který sólově zahrál a zazpíval několikero písní své
kapely Eggnoise. Po kratič-

ké přestávce pak přišlo to
hlavní – Krausberry zahráli
vesměs své nejoblíbenější
písně (např. Vlakem na Kolín, Sluneční hrob, Za starejch časů, Ve stínu lípy, …), ale
také písničky, které na větších koncertech s „velkou
partou“ obvykle nehrávají
– vtipné Ohníčky, originálně

Dne 17. listopadu v 17.00 se
u městského úřadu shromáždilo okolo 40 veltruských
občanů, aby společně oslavili
tento památný den. Úvodní slovo pronesl Filip Volák,
náš nový starosta, připomněl demonstraci studentů
v roce 1939 i události roku
1989. Pan kastelán Ecler též
zavzpomínal, jak události listopadu 1989 zažil on v Brně.
Poté jsme se v průvodu lemovaném dětmi s lampionky odebrali k řece, kde jsme

poblíž starého mostu do Miřejovic pustili po řece plující
svíčky. Atmosféra byla přátelská a sváteční, počasí nám
po počátečním mrholení též
přálo a akce se všem líbila.
Děkuji Filipu Volákovi, že
toto shromáždění veltruských spoluobčanů svolal
a také děkuji všem, že se sešli.
Helena Richterová

Poděkování

zahranou Snad jsem to zavinil já (původně Olympic) či
trempskou nadsázku Osada.
Jako přídavek se tradičně
hrál Můstek.
Koncert Krausberry přilákal spoustu lidí nejen z Veltrus, ale i z okolních obcí
a měst. Hospoda praskala
ve švech. Kdo přišel, byl spo-

kojen. Koncert bavil i kapelu,
což je naopak pochvala pro
přítomné diváky. Na otázku „Nechcete přijet zase
za rok?“ odpověděl Martin
Kraus „Když nás pozvete…“. –
Tak třeba zase za rok…
Petr Procházka

Beseda o SZ Indii
V pátek 7. 11. 2014 proběhla
další ze série cestovatelských
besed. Tentokrát do zcela
zaplněné klubovny ASPV zavítal Jan Kastner se zážitky
z Indie.
První vzpomínky patřily
Dilí, městu plnému kontrastů
– na jedné straně neskutečná
krása paláců, na druhé chaos, špína, zápach a chudoba.
Poté se vyprávění přesunulo
do severozápadní části Indie, tzv. Malého Tibetu, kde
J. Kastner působil jeden mě-

síc jako učitel tělocviku. Vtipné bylo poznání, že tamním
dětem zvyklým na vysokohorské prostředí fyzicky nemůže stačit. Na závěr svého
pobytu se s přáteli rozhodli
zdolat šestitisícovou Stok
Kangri, což se jim nakonec
podařilo.
Honza svým poutavým
vyprávěním pobavil všechny
přítomné, beseda byla zároveň poučná a zajímavá.
bb
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STALO SE

Stromeček ozdobil
veltruské náměstí
Ať na něm někdo projíždí
v protisměru, ať se mu nelíbí
objížďka vlevo, ať postrádá
zeleň a odpuzuje ho přemíra
dlažby, obrubníků atd., přesto se ale první akce, pro kterou bylo náměstí vybráno,
zdařila. Podvečer v neděli 30. listopadu se náměstí
Ant. Dvořáka ve Veltrusích
stalo shromaždištěm početného zástupu, který se
přišel podívat na rozsvícení
vánočního stromu. Podávalo se svařené víno a zákusky, zpíval sbor a na flétničky
hrály naše děti, zněly žestě
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kralupských sólistů, promluvil pan farář a pan starosta.
Skoro jako z obrázku Josefa
Lady se vyjímala tmavnoucí
obloha, světla lamp i odle sky
v očích přítomných. A hlavně dětem se líbilo, když pojednou veltruský vánoční
stromek zazářil desít kami
namodralých světel. Ještě
je malý, ale snad se tu na
náměstí usadí, zapustí kořeny a o příštích Vánocích se
k němu půjdeme podívat
a potěšit znovu. Vánoce jsou
na dohled!
jn

STALO SE

Jak jsme upekli, že vám to upečeme
Na pravidelné schůzce kulturně-sportovního výboru
okolo uzávěrky Veltruských listů jsme krom jiného plánovali a dolaďovali i rozsvěcení vánočního
stromu. Průběh je každoročně přibližně stejný, letos
jsme ale chtěli místo prefabrikovaného tesco cukroví mít nějaké poctivé domácí. Jenže nechat si ho
někde upéct je moc drahé,
ve školní jídelně už takhle
mají spoustu práce s přípravou čaje a svařáku, a tak
nás napadlo ho zkusit vyrobit svépomocí. Oslovili
jsme v nejbližším okolí nějaké kamarádky a známé,
a kdo měl chuť pomoci, tak
buď sám doma upekl třeba
kr abici vanilkových rohlíčků, nebo se k nám přidal
v pátek odpoledne a v podvečer, kdy jsme ve školní
kuchyňce (tímto moc děkujeme paní ředitelce za poskytnutí útočiště) zpracovaly ze začátku i s dětmi, pak
už jen ve čtyřech přibližně
7 kg připraveného těsta.
Obec proplatila suroviny, přibližně za stejnou cenu bylo
oproti loňsku cukroví nakonec asi dvojnásobek, a soudě
podle reakcí účastníků akce,
podařilo se. Myslím, že by

z toho společného pečení šla
udělat i pěkná veltruská vánoční tradice. Budete příští
rok péct s námi?
A ještě přidávám recept,
po kterém se ptalo hned několik z Vás:
Slunečnicové placičky
§§ 15 dkg másla
§§ 5 dkg cukru
§§ 2,5 dkg medu
§§ 1 vejce
§§ 25 dkg hladké mouky
§§ 2 lžičky skořice
(můžeme přidat ještě asi
½ lžičky kardamomu)
Zpracujeme
v těs to
a na vykrajovaná kolečka
ještě před pečením dáváme
lžičku griliášové směsi svařené z:
§§ 2 lžic šlehačky
§§ 10 dkg slunečnice (nebo
hrubě sekaných ořechů)
§§ 10 dkg medu
§§ a 10 dkg másla.
Pečeme na pečícím papíře, protože i když uděláme
do koleček prstem trochu
důlek, tak to někde steče
na plech a připéká se to tam.
Pokud možno necháme pár
dní rozležet.
Dobrou chuť!
jk
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STALO SE

Hospic knížete Václava
Dne 28. října 2014 byli
veltruští občané
pozváni na prohlídku
budovy bývalého kláštera.
O akci byl opravdu nevídaný
zájem, sám ředitel Hospice
knížete Václava, pan Luboš
Kníže, byl mile překvapen.
Návštěvníkům byla umožněna prohlídka budovy, při
které pan Kníže objasnil své
záměry s tímto objektem.
Hospic knížete Václava je
poskytovatelem domácí hospicové péče, která je určena
nevyléčitelně
nemocným
a umírajícím (s onkologickou diagnózou v terminální
fázi onemocnění) a jejich
blízkým. Pacientům umožňuje dožít důstojně doma,
v kruhu jejich blízkých, kde
o ně může pečovat rodina.
V současné době se domácí
hospicová péče poskytuje
v šesti okresech středočeského kraje (Kladensko,
Rakovnicko, Praha Východ
a Západ, Mělnicko a Berounsko), v plánu jsou další
dvě (Příbramsko a Mladá Boleslav).
Hospic knížete Václava
v současné době plánuje
rozšířit své služby o lůžkový hospic, pro který prá-
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vě získal objekt kláštera ve Veltrusích (darovací
smlouvou od České provincie Kongregace Dcer Božské
Lásky). Jedná se o rozsáhlý
restituovaný církevní majetek o celkové rozloze areálu
16.000 m2. Předpokládá se,
že po rekonstrukci a přístavbě dalších budov by vznikla
kapacita 120 lůžek, přičemž
péče by byla zároveň rozšířena o další skupiny nevyléčitelně nemocných (Alzheimeriků, pacientů s roztroušenou
sklerózou a pacienty trvale
uvázané na lůžko).
Ve středočeském kraji existuje jediné lůžkové zařízení
tohoto typu, a sice v Čerčanech na Benešovsku, s kapa-

citou 30 lůžek. Podle normy
by na 100 000 obyvatel mělo
připadnout 5 lůžek. Středočeský kraj by si tedy nejméně
dalších 30 lůžek zasloužil.
Optimistickým odhadem
by lůžkový hospic v budově
bývalého kláštera mohl začít fungovat zhruba za 5 let,
eventuálně jeho část.
Co se týče architektonického řešení, uvažovalo
se i o stržení všech budov
v areálu a kompletní nové
výstavbě. Díky ren om ovanému architektovi, který má
s rekonstrukcí podobných
budov bohaté zkušenosti, se
ale s hlavní budovou kláštera
počítá i v nových plánech. Objekt bude mít tvar pětiúhel-

níku, přičemž bývalý klášter
bude tvořit jeho základ (pohledově bude situován do 17.
– 18. století). Ostatní křídla
budou nově přistavěna.
Snem pana Knížete je
i vlastní vzdělávací zařízení
typu střední zdravotnické
školy, kde by žáci získávali
praxi přímo v objektu. S tímto plánem se pojí zatím i několik otazníků (např. získání
akreditace pro tuto do jisté
míry odlišnou zdravotnickou školu, v neposlední řadě
i získání finančních prostředků). V areálu hospice se
počítá i se školkou pro děti
zaměstnanců, kterých bude
zhruba 150, většinou žen.
Finanční prostředky bude
pan Kníže shánět z různých
zdrojů, se základem počítá
z grantů z EU. První odhad
nákladů na rekonstrukci
kláštera a výstavbu nových
budov je zhruba 350 milionů
korun.
V lednu 2015 by mohla
být k dispozici studiová dokumentace celého projektu.
bb
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Výstava Ladislava Čepeláka
prodloužena

PROSINEC
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Výstava grafických děl pozdní tvorby akademického
malíře Ladislava Čepeláka
je prodloužena do

23. prosince 2014.

Navštívit ji můžete v době
otvíracích hodin podatelny, o víkendu na objednání (listy@veltrusy.cz).
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Zveme Vás srdečně
na adventní koncert
smíšeného
pěveckého sboru

Tutti cantate
Tentokrát do sálu
restaurace Na Závisti
ve Veltrusích
v neděli 14. 12. 2014
v 18.00 hodin

Lednový UNDERGROUND
Po několikaměsíční absenci
třebas i náznaků, natož určitějších zpráv, je dnes přece
jen možné podat jednu dobrou: hudební festival Lednový underground, řadu let
odvážně v prostorách kralupského KD Vltava prostředkující zajímavé úkazy na české
i jiných hudebních scénách,
znovu 24. ledna příštího
roku bude, a bude – zdá se

– znovu stát za to. Účast již
přislíbili legendární Vltava
(www.vltava.at), staří známí Eggnoise či melancholičtí
hračičkové Hm..., v jednání jsou vystoupení Amálky
K. Třebické a Lenky Dusilové. Víc (a časem ještě víc) na
http://www.lukralupy.cz.
mt

Rezervace
výstavní síně
Zájemci o výstavu v síni
Ladislava Čepeláka mohou
psát a rezervovat termín
na: listy@veltrusy.cz (volno je od března 2015).
LEDEN

24
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Výstavní síň Ladislava Čepeláka
na městském úřadě ve Veltrusích
si Vás dovoluje pozvat na
vernisáž výstavy

TOMÁŠ

ZÁBOREC
dřevomalby
Čtvrtek 8.ledna 2015 v 17:00
Otevřeno:
PO a ST 8.00–12.00 a 13.00–17.00
ÚT a ČT 8.00–12.00 a 13.00–15.30
PÁ
8.00–10.00
O víkendu po dohodě.
Výstava potrvá do 4. února 2015
Vstup zdarma

Post Tenesbras
Lux
15.1.2015

Režie: Carlos Re

ČTVRTEK

ygadas / Mex

IDA

REZERVACE MÍST:
KULTURA.SPORT@
VELTRUSY.CZ
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NAŠE ŠKOLA

Střípky z veltruské školy
Školní rok je v plném proudu,
a tak bychom se s vámi rádi
podělili o pár střípků z dění
na naší škole.

SPOLEČNÁ SETKÁVÁNÍ

Na začátku roku jsme se společně setkali před opravenou
školní budovou, na začátku
října proběhlo další, tentokrát Podzimní setkání dětí,
rodičů a učitelů veltruské
školy. Z těchto setkání se již
stala příjemná tradice zpestřená nejen sportem a rukodělnými činnostmi, ale
také zpěvem, pečením buřtů, výborným občerstvením
(za které děkujeme všem maminkám, tatínkům, babičkám
i dalším, kteří se na něm již
pravidelně podílejí). Společná setkání mají příznivý
ohlas, a proto jsme se rozhodli nečekat na další setkání až do jara a zorganizovali
jsme také setkání adventní
spojené s vánočními trhy
a několika předvánočními
vystoupeními – akce se konala v úterý 9. prosince 2014
odpoledne v prostorách školy.

CHCI BÝT JAKO VY

Toto pololetí je také závěrečnou etapou grantu Chci
být jako vy. V jeho rámci už
na škole mnohé proběhlo
(kroužky, nejrůznější dílny,
školení učitelů). Aktuálně
jsme realizovali několik pobytových akcí spojených s výjezdem na školu v přírodě
(6. ročník), nebo se spaním
ve škole (pro žáky 7. ročníku
a Táhneme za jeden provaz II.
– pro děti a rodiče). Všechny
tyto akce byly zaměřeny nejen na odpočinek, ale hlavně
se nesly v duchu poznávacích
aktivit zaměřených na poznání a rozvoj osobnosti,
na podporu pozitivních vztahů v rámci třídních kolektivů
i na podporu vztahů rodič –
dítě a rodič – škola. Všechny
akce byly dobře připraveny a zúčastněným přinesly
spoustu krásných zážitků
i nových informací. Je jen velká škoda, že akce pro rodiče

a děti se nezúčastnilo více
rodinných týmů. Na druhou
stranu nás těší, že ti, kteří se
obdobné akce zúčastnili již
vloni, se téměř bez výjimky
přihlásili i letos. To je jistě
dostatečný důkaz, že akce
byla kvalitní a že opravdu
stála za to, aby byl klid pátečního podvečera a sobotního
dopoledne vyměněn za akční a příjemný čas strávený
v prostorách školy.

PREVENTIVNÍ
PROGRAMY

Hodně se také věnujeme
organizaci
preventivních
programů v rámci prevence
patologických jevů – tyto aktivity jsou řešeny v rámci školního poradenského
pracoviště (na škole dlouhodobě pracují nejen metodikové prevence, výchovný poradce, ale také školní
psycholožka a speciální pedagožka). I v letošním roce
můžeme na zajištění preventivních programů využít
finanční dar od České rafinérské. Díky těmto penězům „navíc“ si můžeme dovolit i kvalitnější a zajímavější programy, které pro
nás jinak byly z finančních
důvodů nedostupné. Samozřejmě ale nečekáme jen
na peníze, které od někoho dostaneme, ale snažíme
se v rámci prevence i sami.
Dokladem je např. velmi
úspěšný projekt realizovaný
již druhým rokem, v jehož
rámci žáci 6. ročníku celý
rok spolupracují a kamarádí s předškoláky z veltruské
mateřské školky. Podnikají
společně různé akce, školáci chodí pravidelně dětem
do školky číst před spaním,
děti společně vyrazí na procházku do parku, zasportují
si. Každý předškolák má
„svého šesťáka“ = patrona.
Ale samozřejmě kamarádí
i všichni dohromady. Protože
projekt běží druhým rokem,
vidíme letos už i ve škole,
že vloni navázané kamarádství pokračuje – z loňských
předškoláků jsou prvňáci
a se svým „patronem“ stále

kamarádí. Takto navázané
kamarádství je určitě jednou
z nejlepších prevencí – jen
těžko by se někdo z větších
např. vytahoval na malého
prvňáka, se kterým už dva
roky kamarádí.

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Úspěchem se můžeme pochlubit i na poli vědomostních soutěží – tentokrát se
jedná o soutěž organizovanou v rámci dne otevřených
dveří Českou rafinérskou.
Ve vědomostní chemické
soutěži pro žáky škol z regionu se stala vítězem naše
třída 9. A, která tak pro školu
získala finanční dar na dovybavení chemické laboratoře
ve škole.
Na závěr bych ráda všem
čtenářům veltruských listů popřála krásný adventní

čas a pozvala vás na neděli
14. prosince 2014 od 18 hodin do sálu restaurace Na Závisti, kde se bude konat předvánoční koncert školního
pěveckého sboru Tutti cantate.
Světlana Racková,
ředitelka školy
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NAŠE SPOLKY

RC Havránek
Adventní tvoření přilákalo na zámek tři stovky
návštěvníků
Vůně jehličí, voskových
svíček, čerstvě upečeného perníkového betlému…
a spousta malých i velkých,
kteří v Rudolfově sálu a přilehlých místnostech propadali sváteční náladě už týden
před první adventní nedělí.
Vyráběly se adventní věnce,
svícny, voskové svíčky, ale
třeba i papírové řetězy a další drobnosti z papíru, drátků a korálků. Premiéru pak
měly Havrán-kovy miniatury
z dýhy.

Vánoční krabice od bot

V letošním roce se nám krabice od bot množí v Havránku už od září. Velikost některých odpovídá spíš holinám
dospělého muže, a tak věří-
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me, že dětem, které je dostanou, udělají pod stromečkem
ohromnou radost. Už jen rozměry balíku, krásný vánoční papír a pozdravy od dětí,
které je darovaly, jsou pro
spoustu z nich dárkem. Myšlenka věnovat spolu s dětmi
něco jiným letos oslovila nejen veltruské rodiče: k naší
iniciativě se připojili i v Kozomíně, kde rodiny dárky pro
neznámé adresáty doručily
přímo pod obecní vánoční
stromek (www.krabiceodbot.cz). Všem velké díky!

Sečteno, podtrženo

ještě sice není, ale už teď
je jasné, že letos přivítal
Havránek zcela rekordní
počet návštěvníků, ať už
v kroužcích, na venkovních
akcích anebo v pedagogicko-psychologickém projektu RC Havránek pro rodiny. Projekt, který napo-

máhá rozvoji dovedností
(nejen) veltruských dětí,
především předškoláků, byl
v roce 2014 podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Zároveň umožnil mnoha rodinám konzultovat výchovné nebo jiné
problémy a řešit tak rodinné
obtíže dříve, než se vyhrotí.
Spousta z vás nám věnovala potřebné věci v rámci projektu Spolu pro MC (www.
spolupromc.cz) – a ještě
krátce před Vánocemi jsme

díky němu získali také knížky od Mladé fronty a hygienické potřeby od drogerie
Rossmann. Moc nás vaše důvěra a pomoc těší a těšíme se
spolu s vámi na

KRÁSNÝ
NOVÝ ROK 2015!

Katka K. Vitochová

SPORT

TJ Sokol Veltrusy
Běháte? V úterý ve 20.00
běhejte s námi

PILATES je pro každého,
zkuste si to

Na začátku listopadu jsme
zahájili pravidelné běhání
podzimní tmou. Potkáváme se každé úterý ve 20.00
hod. u brány do zámeckého
parku, kde vždy začínáme
i končíme. Trasy se mohou
měnit, ale vždy se snažíme
hledat cestu měkčím terénem, i když samozřejmě tam
občas nějaký ten asfalt tam je
také. Délka běhu se pohybuje
mezi 8 a 12 km – tempo i délku přizpůsobíme podle kondice účastníků.
A protože se startuje
ve tmě, nezapomeňte na čelovku a výrazné oblečení.
Dáte-li nám na sebe kontakt
(například na našem webu
ve formuláři), budeme vám
moci dát v případě zrušení
běhu vědět.

Každý čtvrtek od 18.00 hod.
se nyní v tělocvičně cvičí Pilates. Tato metoda cvičení
rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání.
Propracovává zádové, břišní
a hýžďové svaly jako základ
správného držení těla.
Účelem je posílení centra – jádra těla tzv. „Gürtel“,
nebo „Power house“. Celkově
vypracovává dlouhé, štíhlé
svaly. S důrazem na správné dýchání okysličuje svaly
a podporuje cirkulaci krve.
Pilates nevyčerpává, spíše
dodává energii.
Jako většinu cvičení ho
můžete zkusit sami, ale dohled zkušeného cvičitele je
doporučeníhodný nejen pro
začátečníky. Cviky je třeba
dělat správným způsobem,

aby cvičencům pomáhaly
rozvíjet se, a aby naopak nehrozily případné potíže.
Cvičení vede Hanka Černochová a cvičí se na vlastní
karimatce naboso. Cvičenci
by si ještě měli přinést pletenec, ručník, nebo pevnou
šálu.

Pro koho je cvičení
PILATES vhodné:

Pro děti, ženy i muže bez
rozdílu věku. Doporučuje se
jako pokračování rehabilitační léčby. Pilátova metoda
významně doplňuje takové
činnosti, jakými jsou například běh, plavání, chůze, golf,

lyžování, či jiné. Také počítačoví operátoři a hudebníci
mohou používat této techniky při prevenci předcházení
napětí v krku a ramenou.
§§ pro umělce, tanečníky, pro
které je důležitá koncentrace a kondice
§§ pro sportovce
§§ pro lidi s chronickou
bolestí zad
§§ pro lidi s nadváhou
§§ pro lidi s opakovaným
napěťovým zraněním
§§ pro lidi trpící stresem
§§ pro lidi se zájmem o prevenci osteoporózy
§§ pro těhotné
Jan Kadeřábek

PLÁNOVANÉ AKCE
so 27/12/14 v 9.00

vánoční turnaj ve stolním tenise
pro neregistrované hráče
(případným registrovaným dáme
hendikep)

čt 1/1/15 v 10.00

Novoroční výběh
(veltruským parkem)

prosinec 2014
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Rozvrh využití tělocvičny v Sokolovně (pravidelné akce)

AFK Veltrusy
Fotbalistům skončila podzimní část soutěží okresního přeboru. Tým mužů
přezimuje na 11. místě
v žebříčku (z 16 účastníků)
po zisku slušných 19 bodů.
Zbožným přáním trenéra
Jiřího Veselého před začátkem bylo mít po podzimu
15 bodů a kdekdo by po minulé sezóně řekl, že je to
nemožné, ale… Celý tým se
snažil opravdu hrát, bojoval jako jeden celek a vyplatilo se. Přes zimu bude tým
pracovat na kondici a neopomene ani samotnou hru, kterou si vyzkouší v domluvených přípravných zápasech
se zdatnými soupeři na umě-
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lých površích.
Tým mladší přípravky již
letos konečně těžil z pilné
práce několika minulých sezón a tu přeměnil ve slušné
výsledky během podzimní
části. Máme výsledky přesně půl na půl, tedy 5 výher, 5
proher a jednu remízu. Tým
podrželi hráči, kteří již třetím rokem rostou v našem
klubu a pomohli v začátcích
nově příchozím dětem, které
již hned dostávaly šance sbírat zkušenosti v soutěžních
utkáních. Ukazují se v dobrém světle a můžeme tedy
doufat, že dobré výsledky se
budou jen a jen množit. Také
děti budou přes zimu tréno-

vat, pilovat fotbalové dovednosti a užívat si pohybu a pohody v kolektivu kamarádů
z týmu.
Tým mladší přípravky měl
také možnost vyzkoušet si
trénink pod vedením TÝMU
LÉTAJÍCÍCH TRENÉRŮ. Co
že to je? Létající trenéři jsou
profesionální trenéři fotbalové mládeže a mimo jiné
i lektoři trenérských licencí
v našem kraji. My jsme přivítali pány Kormaníka a Majera. Předvedli nám v místní
sokolovně ukázku tréninku,
tréninkových metod s našimi
dětmi a v diskuzi poté i odpovídali trpělivě na otázky našich trenérů, fandů, trenérů

z okolních týmů a radili, jak
s dětmi pracovat co nejlépe
a vychovávat z nich nadějné
talenty pro naše týmy. Tímto bychom chtěli výše jmenovaným pánům poděkovat
za tuto úžasnou příležitost.
Na závěr patří velké poděkování i všem hráčům,
trenérům, celému realizačnímu týmu klubu, rodičům
a fanouškům, kteří nás chodí
povzbuzovat. :-)
Ivan Krečun

SPORT

ASPV Veltrusy
Petanque cup IX
V sobotu 4. října pořádalo
ASPV Veltrusy již devátý ročník turnaje v petanque. Před
veltruským zámkem se sešlo
27 soutěžních dvojic, které
spolu změřily síly v házení
stříbrných koulí.
Celkovými vítězi letošního ročníku se stala dvojice
Martina a Filip Volákovi,
kteří na toto vítězství čekali
dlouhých devět let. Na druhém místě skončila dvojice
Kateřina a Radek Rebekovi
a třetí příčku obhájili Katka
a Jakub Kučerovi.

Brenbal proti KČT Kralupy
V pondělí 20. října proběhl
na veltruském fotbalovém
hřišti další ročník tradičního
podzimního brenbalového
klání proti KČT Kralupy.

Kralupských brenbalistů
přijelo tolik, že „turisté“ dali
dohromady tři týmy (po 11
hráčích).
Úvodní zápas odehrálo

veltruské družstvo proti prvnímu kralupskému – a Veltrusy zvítězily! Druhý zápas
sehrála dvě zbývající kralupská družstva proti sobě. Po-

ražení z těchto dvou zápasů
si zahráli o třetí místo. A nakonec se hrálo finále, tedy
zápas Veltrus a nejlepšího
kralupského týmu. Na tento
kralupský tým reprezentanti
Veltrus jenom těsně nestačili
a zbylo na ně celkové druhé
místo. Titul „Přeborník Kralupska“ tak již poněkolikáté
v řadě zůstal v držení „Kralupáků“. Výsledky však nejsou
až tolik důležité – podstatné je to, že byly odehrány
4 pohledné zápasy, zapojili
se všichni, kdo měli chuť,
a tak byli spokojeni vítězové
i po ražení.
Děkujeme AFK Veltrusy
za možnost odehrát turnaj
na hlavním fotbalovém hřišti.
Petr Procházka,
brenbal Veltrusy

PROSINEC
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Předvánoční plavání
ASPV Veltrusy pořádá nejen
pro své cvičence, ale i pro
širokou veřejnost neuvěřitelný 20. ročník „PŘEDVÁNOČNÍHO
PLAVÁNÍ“.
Letos se vypravíme do kralupského bazénu v pátek
19. prosince. Čeká nás hodina plná vodních radovánek,
plavání i soutěží o drobné
ceny.

Čas odjezdu bude
upřesněn. Sledujte
internetové stránky
aspv.veltrusy.cz, nástěnky nebo se ptejte svých cvičitelů
na pravidelných hodinách.

prosinec 2014
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Pozvánka

PROSINEC

13

VÁNOČNÍ ZUMBA PÁRTY

„Dopřejte si odreagování ve formě tance a zábavy“

KDY:

CO VÁS ČEKÁ:

Sobota 13. 12. 2014
17.00 – 19.30 hodin

§§ latinsko–americké rytmy a tance
§§ tělocvična plná energie a příjemné vánoční
atmosféry
§§ občerstvení a raut plný dobrot
§§ pro každého dárek, který potěší

KDE:

Sokolovna Veltrusy

CENA:

100,- Kč (člen) a 140,- Kč (nečlen) – platba předem

DALŠÍ INFO:

Prodej vstupenek bude probíhat od 16. 11. 2014
do 7. 12. 2014. Zábava bude pokračovat, dokud
bude co pít, jíst a povídat.

REZERVACE:

604 589 527 nebo lenka.sloserova@seznam.cz

S SEBOU:

§§ dobrou náladu
§§ ručník, přezůvky a vodu (doporučuji náhradní
tílko či triko)
§§ vánoční obleček vítán, není však podmínkou
§§ cukroví nebo jinou dobrotu k ochutnání

Těším se na Vás! Lenka

Pozvánka na valnou hromadu
PROSINEC
ASPV Veltrusy srdečně zve své členy a širokou
veřejnost na VALNOU HROMADU.
kdy:
čtvrtek 11. prosince 2014
od 18.00
kde:
klubovna ASPV Veltrusy (budova sokolovny)
program: zpráva o činnosti
zpráva o hospodaření
volba výboru
diskuze

11

Více informací o chystaných i proběhlých akcích ASPV Veltrusy, stejně tak přihlášky a propozice jednotlivých soutěží a závodů najdete na aspv.veltrusy.cz.
Martina Voláková

ASPV VELTRUSY přeje
klidné prožití vánočních svátků
a úspěšný rok 2015
všem svým cvičencům,
cvičitelům a příznivcům.

Viktorka Prokopová Mistryní ČR ve sportovním aerobiku
Viktorie
Prokopová
se
ve dnech 3. – 5. 10. 2014 zúčastnila Mistrovství České
republiky ve sportovním aerobiku a obsadila 1. místo.
22. – 10. 2014 potom Česká
republika v Praze pořádala
Mistrovství světa v aerobiku
a hip hopu; ve velké konkurenci Austrálie, Belgie,
Německa, Švýcarska, Ruska a dalších zemí Viktorka
v kategorii kadetek obsadila druhé místo, stala se
vicemistryní světa.

Blahopřejeme!
20
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• PRODEJ ŠTÍPANÉHO
PALIVOVÉHO DŘEVA
• RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ
• VÝKUP DŘEVA A STROMŮ

CELOROČNÍ
PRODEJ
ŽIVÝCH RYB
Otvírací doba:
pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:

zavřeno
9 – 17 h
9 – 17 h
9 – 17 h
9 – 18 h
9 – 17 h
11:30 – 18 h

Rybářství Štampach

Čermák Petr / Tel. 775 223 756
drevosscermak@seznam.cz

– Kokořínský důl
Střemy 59
277 34 Nebužely

Jakub Kučera

NOVÉ KATALOGY – Léto 2015

mobil: +420 723 745 917
kubakucera@email.cz
www.rybarstvistampach.cz

Senior program |
děti zcela zdarma |
časové slevy

Alexandria Kralupy

www.alexandria.cz

volejte: 777 119 064, 315 720 197
pište: kralupy@alexandria.cz

Ceník
inzerce:

AX_INZ_KZ_93-41_1214.indd 1

Vánoční kapříci
od 19. 12. 2014
denně 8 – 18 h

HOMEOPATICKÁ PORADNA

Mgr. Marta Mojžišová

malá

kulička

Šetrná celostní léčba
Te l . : 6 0 6 7 0 5 0 3 3
mojzisova@malakulicka.cz
w w w. m a l a k u l i c k a . c z

celá A4 (obálka): 1.500,- Kč 25.11.2014
celá A4: 		
1.200,- Kč
1/2 A4:		
700,- Kč
1/4 A4:		
400,- Kč
1/8 A4:		
250,- Kč
Sleva za dlouhodobou spolupráci 10%.

8:26:36

POMOCNÍČEK PŘÍJEMNÉHO CESTOVÁNÍ
zdraví čtenáře Veltruských
listů a sděluje, že od 15. prosince 2014 se mění JŘ, a tudíž dochází ke změnám,
i když téměř nepatrným.
Nové zastávky jste už jistě vyzkoušeli, lavičky k posezení a stříšky proti dešti také.
Pohyb vozidel na náměstí se

skutečně zklidnil, zvlášť třeba, když autobusy vyjíždějí
ze stanoviště a vyhýbají se
vozidlům stojícím v jednosměrné úzké vozovce. Takže
jako obvykle přejeme šťastné
návraty z cest!
jn

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 20,35D 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

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 14,42 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
22,48
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

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 4,52 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

VELTRUSY – Kralupy

VELTRUSY – Mělník

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

KRALUPY – Veltrusy

MĚLNÍK – Veltrusy

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

prosinec 2014
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GRAFICKÝ
DESIGN

vytvořím
grafické návrhy
Vašich tiskových
a prezentačních
materiálů a dám jim
profesionální
vzhled ...

prezentace
plakáty
inzerce
vizitky
brožury
poukázky
pozvánky

Barbora Bělková

mobil: 605 276 608
barbelgraphics@gmail.com

INTERIÉRY LUBOŠ LIBICH
NABÍZÍME VÁM NÍZKÉ CENY:
§ lina
§ koberce
§ vinylové podlahy
§ žaluzie
§ sítě proti hmyzu
§ rolety
§ dveřní rolovací sítě
§ malířské práce
§ plovoucí podlahy
§ praní koberců a sedacích souprav
§ shrnovací dveře na míru
§ fólie na okna

10 let na trhu
ZAMĚŘENÍ A CENOVÉ NABÍDKY
ZDARMA
tel/fax: 315 781 505, mob: 777 309 315, 606 386 916
e-mail: interiery.libich@seznam.cz
adresa: Štěpána Bendy 584, Veltrusy 277 46
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P a M TÝŘ
V cihelnách 622, Veltrusy

mobil:

truhlářství dočasně
přestěhováno do Kralup:
Vodárenská ulice,
areál MONTAKO

Vyrábíme na zakázku
l kuchyňské linky
l schodiště
l vestavné skříně
l dveře interiérové i vchodové

+420 721 852 018
+420 602 149 243

l pergoly

info@zakazkove-truhlarstvi.cz
www.zakazkove-truhlarstvi.cz

l kancelářský nábytek

Koupelny POPEK
600m vzorkovna
2

www.sapho.cz

KOUPELNY
PRO VŠECHNY
GENERACE

tel.: 773 596 887, 315 623 565
NELAHOZEVES

www.popek-koupelny.cz
prosinec 2014
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Pomocná ruka pro
domácí pečující
Pomáháte svým blízkým, rodičům, babičce, dědečkovi nebo
sousedovi? Zaskočí Vás jejich
nepřiměřené reakce? Zapomínají, kam si dali věci a ukládají
je na neobvyklá místa? Ztrácí
zájem o své koníčky? Dochází
u nich ke změnám nálady a chování, uzavírají se do sebe? Mají
problémy s udržováním chodu
domácnosti? Vrací se neustále
do minulosti? Jestliže jste alespoň na jednu otázku odpověděli
ano, je projekt Nablízku určen
právě Vám. Jedinou podmínkou
je, že bydlíte ve Středočeském
kraji, ale pomáhat svým blízkým
můžete i v Praze.
V rámci projektu Nablízku přichází pomoc odborných
lektorů přímo do Vašich domácností, kteří Vám poradí, jakou finanční podporu můžete
získat, jak efektivně řešit problematické situace, jak fyzicky
zvládnout nástrahy pečování,
jak zvládat běžné denní činnosti,
jak procvičovat paměť či spoustu dalších aktivit. Výstupem je
sestavení plánu pomoci ušitého
přímo na míru Vašich potřeb.
Projekt Nablízku je financován z Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost
a služby jsou poskytovány zdarma.
Připravujeme i setkání v Mělníku, Mladé Boleslavi, Říčanech
a Kladně. Dopravu na workshopy zájemcům proplácíme. Přesný termín a přihlášku najdete
na www.adoma-os.cz v sekci Nablízku či na tel. čísle 702 077 713.

Využijte služeb
rodinného průvodce projektu

NABLÍZKU
Tato služba je
ZDARMA!
A DOMA o.s.

+420 702 077 713
www.adoma-os.cz
nablizku@adoma-os.cz
Tento projekt je určen pečujícím osobám ve Středočeském kraji
a je financován z Operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost.

Projekt Nablízku je zaměřen na individuální a skupinovou podporu osob, které pečují o blízké osoby s duševním
onemocněním (poruchy paměti, Alzheimerova choroba či jiné
typy demence) ve Středočeském kraji. Cílem projektu je
poradit Vám, jak nejlépe zvládnout roli pečujících v domácích
podmínkách.

Vaším pomocníkem a rádcem na této cestě je pro Vás připraven
rodinný průvodce, který Vás provede nástrahami této nemoci a
nabídne Vám pomoc a podporu od odborných konzultantů,
kteří Vám podají pomocnou ruku v dále uvedených oblastech.
Tato služba je pro Vás poskytována zdarma.

Odborná konzultantka v rámci komunikace Vás seznámí s
jednoduchou logikou, jak efektivně s blízkým hovořit,
jak řešit problémové situace, které se odehrávají v
domácím prostředí. Lidé s poruchami paměti neustále
kladou tytéž otázky, nepamatují si, co se událo nedávno,
vrací se do minulosti.
Změnit pohybovou aktivitu ve stáří je úkol nadlidský.
Tento skeptický pohled se pokusí změnit odborný konzultant,
který Vám ukáže, jak můžete fyzicky aktivizovat blízké
nebo Vám představí dechová cvičení.
V rámci ergoterapie je pro pečující připravena ukázka
nácviku a zvládání běžných denních činností, tak aby
Váš blízký zůstal co nejdéle soběstačný. Ergoterapeutka
Vám doporučí, jak zachovat bezpečné prostředí či které
kompenzační pomůcky jsou vhodné. Předvede Vám
aktivizační techniky jako trénování paměti, procvičování
jemné motoriky a jiné.
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KOUPELNOVÉ A KUCHYŇSKÉ STUDIO

Od grafického návrhu po realizaci
Jako poděkování za přízeň po celý rok máme pro Vás
vánoční nadílku, kuchyň za andělskou cenu.

5 555,-

Kuchyně 240 dub/wenge
Hloubka :47cm / šířka : 240cm / výška : 85,2cm (bez spotřebičů, dřezu a baterie).

wenge/dub

bílá/modřín

šedá/bílá

S přáním příjemného prožití
vánočních svátků a štěstí
v novém roce 2015
prosinec 2014
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Přijímáme
objednávky na

Prodej bude zahájen 21. 12.
Kohout_Veltrusy_A4.indd 1
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OTEVŘENO:
po-pá 8.00 - 18.00
so-ne 8.00 - 16.00
Štědrý den: 8.00 - 11.30

tel.: 315 781 019
linek.cz
je
iv
t
ic
n
d
a
r
w w w.zah

Nejširší sortimeNt
váNočNích stromků:

Þ smrk pichlavý a ztepilý
Þ borovice lesní a černá
Þ jedle kavkazská

Dále Nabízíme:

Þ vánoční stromky v květináčích
Þ adventní věnce, vánoční svícny
Þ vánoční dekorace, dárky a svíčky
Þ vánoční osvětlení, vánoční keramiku
Þ květiny – bramboříky, vánoční hvězdy aj.
Þ Dárkové vánoční poukazy
Þ víno z velkých Pavlovic, medovinu
Þ vytápěné prostory
v sobotu

6. 12.

mikul á

š, č

v zahradn
ím ce
ntru

s ou t ě ž

e

er t

a aNDě

mik
ul á š

od 8

l

ská D
ílNa

do 16 h
odin

ježíšek u nás nakoupí dárky pro celou rodinu
Jelinkova-mikulas_veltrusy_A4.indd 1

29.11.2014 10:35:08

prosinec 2014
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prodejna:
Františka Šafaríka
760
ˇ
27746 Veltrusy
tel. / fax: 315 626 194
www.vavracz.cz
otvírací doba:
po – pá:
07.00 — 11.30
12.30 — 17.00
so:
08.00 — 11.30

Vámi!

Aktuálně přinášíme
akční nabídku od společnosti DAB

pf 2015
Veselé Vánoce
a šťastný nový rok

JETINOX — samonasávací čerpadla
Jednofázová samonasávací čerpadla
s nerezovým tělesem pro použití
v domácnostech, na zahradách
i v průmyslu. Připojení G 1“.

č

od 4.838 K
typ

kód

DAB.JETINOX 82 M 102640020
DAB.JETINOX 102 M 102640040

Qmax

Hmax

4,2
4,2

44
50

akční cena s DPH
4.838 Kč
5.564 Kč

SP4 — celonerezová čtyřpalcová čerpadla

4”

Ponorná vícestupňová jednofázová a třífázová celonerezová čerpadla o průměru 98 mm s vestavěnou zpětnou
klapkou pro náročné aplikace v občanském i průmyslovém
sektoru. Dodávají se v rozloženém stavu s připojeným kabelem 30 m, jednofázová čerpadla jsou včetně rozběhové
skříňky. Připojení G 5/4“.
Provedení čerpadel:
M - jednofázové, T - třífázové

od 15.329

Kč

typ

kód

Qmax

Hmax

akční cena s DPH

IVAR.SP4T 1018
IVAR.SP4T 1815
IVAR.SP4M 1013
IVAR.SP4M 1018
IVAR.SP4M 1815
IVAR.SP4M 1818

SP1018T
SP1815T
SP1013M
SP1018M
SP1815M
SP1818M

2,6
4,5
2,6
2,6
4,5
4,5

106
97
77
106
97
117

16.212 Kč
16.333 Kč
15.329 Kč
17.543 Kč
17.422 Kč
18.390 Kč

