
Slovo úvodem
Jaro už je za dveřmi a s ním 
přichází i první číslo Vel-
truských listů v novém roce. 
Bohaté masopustní veselí 
máme čerstvě za sebou a my-
slím, že se vše vydařilo podle 
plánu. Dovolujeme si na titul-
ní straně otisknout fotografii 
jedné z dětských výherkyň 
soutěže masek (i proto, že 
pěkně zapadá do zeleného 
ladění tohoto vydání).

A co toto číslo přináší? 
Dění na radnici Vám přiblíží 
pan starosta na následující 

stránce. Finanční výbor se 
směle pustil do práce hned 
poté, co byl po volbách nově 
složen (viz článek Barbory 
Šťastné).

Budova zámku Veltrusy 
se dostává do konečné fáze 
rekonstrukce a další práce se 
budou orientovat na interiér 
a budoucí expozice pro ná-
vštěvníky.

I v parku nás letos čekají 
velké změny. Místní občané 
jistě s napětím očekávají ko-
laudaci a zpřístupnění most-
ků, dozvíte se i o testování 
nově zbudovaného přivaděče 

vltavské vody do Mlýnského 
potoka. V letošním roce rov-
něž proběhne rozšíření obo-
ry a obnova cest v parku.

Zájemcům o historii města 
a jeho okolí přinášíme díky 
našim pamětníkům několik 
zajímavostí.

Na jaře Vás také čeká bo-
hatý kulturní a sportovní 
program (a jedna dobrovol-
nická úklidová akce), na kte-
rý Vás i jménem našich při-
spěvatelů srdečně zveme.

Příjemné a slunečné jaro!
bb

www.veltrusy.cz

Vybrané JARNÍ akce  
ve Veltrusích
BŘEZEN 2015
ÚT 10. 3.   Vlajka pro Tibet
SO 14. 3. 20.00 Hasičský ples
ČT 19. 3.   18.00 Beseda: Poutník Petr Hirsch
SO 21. – NE 22. 3. RC Havránek: Jarní bazárek
SO 21. 3.   Sokol: Jarní turnaj ve stolním tenise
SO 21. 3.  20.00 Ples Mateřské školy 
ČT 26. 3.  17.00 Vernisáž výstavy prací žáků ZŠ
ČT 26. 3.  20.00 Filmový večer: Imaginární lásky
SO 28. 3. 10.00 Jaro na zámku

DUBEN 2015
PÁ 10. 4.  19.00 Večírek se spisovatelem P. Šabachem
ČT 16. 4. 13.00 Zápis do MŠ
ČT 16. 4. 20.00 Filmový večer: Melancholia
SO 18. 4.   Zámek: Mezinárodní den památek
SO 18. 4. 09.00 Ukliďme Česko
NE 19. 4.   RC Havránek: 1. cyklovýlet
SO 25. 4.   ASPV/Sokol: Běh veltruským parkem

KVĚTEN 2015
ČT 07. 5. 17.00 Vernisáž: 2. sv. válka ve fotografii
SO 09. 5.   RC Havránek: 2. cyklovýlet
NE 10. 5.  ASPV: Atletický víceboj
ČT 14. 5. 20.00 Filmový večer: Andělský podíl
SO 16. 5.  ASPV: Medvědí stezkou
PÁ 22. 5.  Divadelní zájezd – Divadlo v Dlouhé: 
  „407 gramů z Bohumila Hrabala“
ČT 28. 5.    Zámek: Prstýnek
SO 30. 5.   MŠ: Dětský den pro veřejnost

ČERVEN 2015
SO 13. – NE 14. 6. Zámek: Slavnost růží  
  a víkend otevřených zahrad
SO 13. 6.   Sokol: Žabincový prolog – Všestudy
ČT 18. 6. 20.00 Filmový večer: Lovci hlav

Veltruské
listy

Jednou z nejpovedenějších masek byla lesní víla.

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč
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Starostovo okénko
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Vážení čtenáři,
pokusím se stručně ohléd-
nout za uplynulým čtvrtro-
kem v nové roli starosty 
a nastínit vize pro blížící se 
jaro. Není jednoduché ty tři 
poslední měsíce shrnout 
do jedné věty – na mysl mi 
přichází slova jako neustá-
lé objevování a vyřizování, 
pátrání v „papírech“, doku-
mentech, zákonech a naří-
zeních. Z úředního (velmi 
specifického) světa vás zaru-
čeně vytrhne nutnost se řád-
ně seznámit s běžným cho-
dem úřadu a města, s náplní 
práce zaměstnanců, dále je 
třeba čelit firmám a společ-
nostem, které obci neustále 
něco nabízejí. Do toho se 
zaměstnanci úřadu i vedení 
obce samozřejmě věnují ob-
čanům (vstřícným i nespo-
kojeným), jejich dotazům 
a námětům. Je potřeba se 
zkrátka zabývat úplně vším 
– od akutních problémů (čas-
to se týkají špatného stavu 
obecních budov a komunika-
cí), strategických úvah ohled-

ně budoucností obce, přes 
nevyzpytatelný lidský faktor 
až po psí exkrementy (kéž by 
jich bylo u nás méně!).

Níže nastíním vybrané 
konkrétní záměry, které by 
za příznivých okolností moh-
ly být v příštích měsících re-
alizovány

 § podání žádosti o dotaci 
na nové svozové auto pro 
technické služby (stará 
multikára už opravdu 
dosluhuje), příp. podle zá-
jmu také na kompostéry 
nebo popelnice na biood-
pad 

 § průběžně doplňovat 
dopravní značení na růz-
ných místech v obci (např. 
v rámci zjednosměrnění 
ulic u MŠ a ZŠ, dále se řeší 
problematická situace 
ohledně zákazu vjezdu 
nákladních automobilů 
do města aj.)

 § podání grantové žádosti 
na osvětlení přechodu 
přes rychlostní silnici 
R608 z ulice Doucho-
va směrem na „starou 

strachovskou cestu“ (tzv. 
Oranžový přechod nadace 
ČEZ)

 § nové webové stránky 
města (domnívám se, že 
ty stávající jsou „za hori-
zontem“)

 § anketní šetření – socio-
logický průzkum, který 
bude důležitým podkla-
dem pro tvorbu nového 
strategického plánu roz-
voje obce (blíže na str. 5)

 § pasportizace stavební 
dokumentace městských 
budov (u některých budov 
není stavební dokumenta-
ce stávajícího stavu)

 § pasportizace a mapové 
podchycení inženýrských 
sítí a městského mobi-
liáře, včetně veřejného 
osvětlení

 § provedení úprav v systé-
mu sběru odpadu (sběrné 
místo u hřbitova bude 
přesunuto na sběrný dvůr 
za fotbalovým hřištěm)

 § zatravnění ploch v centru 
města

Záměrů je celá řada. Je 
zřejmé, že se všechny nedají 
během jara časově stihnout, 
přesto pokládám za důležité 
o plánech informovat veřej-
nost. Závěrem bych chtěl po-
děkovat aktivním občanům 
za inspiraci a za jejich ocho-
tu pro Veltrusy něco dobro-
volně udělat. Budu se těšit 
na setkání třeba na nějaké 
kulturní akci nebo při práci 
v rámci jarního úklidu města, 
který se uskuteční v sobotu 
18. dubna. Milí čtenáři, přeji 
vám klidný závěr zimy a hře-
jivé jaro.

Filip Volák
starosta@veltrusy.cz

Rád bych na tomto místě 
poděkoval všem, kteří se 
podíleli na letošním ma-
sopustu – zvláště pak Ivanu 
Krečunovi (AFK Veltrusy), 
ASPV Veltrusy a jejich dob-
rovolníkům, RC Havránek 
za karneval, Petru Matějč-
kovi za poskytnutí sálu 
na bigbítovou zábavu, drá-
bovi Luďku Málkovi, baráč-
níkům za výborné občers-
tvení a Restauraci U Srpů 
za totéž. Dále patří velký dík 
partnerům letošního ma-

sopustu: společnosti SITA, 
a.s. a veltruským firmám 
za poskytnutí cen do soutě-
že o nejzajímavější masky: 
Řeznictví Kohout a synové, 
Luksík – Promex, s.r.o., Za-
hradnictví Jelínek a paní 
Věře Krčmové. A samozřej-
mě děkuji všem maškarám 
– velkým i malým, které 
svou originalitou a pestros-
tí oživily poslední únorový 
den ve Veltrusích.

fv

Poděkování

Internetový mapový 
server pro města a obce 
G-Obec představuje uce-
lený mapový informační 
geo-portál pro menší měs-
ta a obce. Využívá mapové 
podklady z různých zdro-
jů a od různých poskyto-

vatelů, sjednocuje jejich 
formát a souřadný systém 
a poskytuje tak uživate-
lům – městům a obcím 
– ucelený pohled na své 
správní území. 

fv

GObec 
GObec je mapový server s dálko-
vým přístupem do katastru nemo-
vitostí – od března i pro občany 
Veltrus

http://www.gobec.cz/veltrusy/
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17. 12. 2014 
 § Přítomná výkonná  ředi-

telka Synthos Kralupy, a.s., 
paní Brudnická, a vedoucí 
HSE, pan Ing. Eichler, 
zastupitelům objasnili 
záměr realizace fluidních 
kotlů, který se připravu-
je v areálu Synthos, a.s. 
na rok 2018. Zastupitelé 
k němu schválili stano-
visko města pro zaslání 
na ministerstvo životního 
prostředí, ve kterém je 
požadováno dodržení 
nejpřísnějších emisních 
limitů (tzv. BATů), dále 
obnova imisního moni-
toringu a kontrola nad 
nákladní dopravou v kata-
stru obce.

 § Nově pověřenou osobou 
ke komunikaci se zástup-
cem pořizovatele územ-
ního plánu byl zvolen 
starosta.

 § Byly schváleny smlouvy 
o zřízení věcného bře-
mene na pozemcích p. č. 
1069, p. č. 410/13 a p. č. 
1164, p. č. 780/18, p. č. 
1097/3 a p. č. 413/17.

 § Příspěvek pro přemyslov-
ské střední Čechy o.p.s. 
(Přemyslovci) ve výši 
5,-Kč za obyvatele. 

 § Záměr pronájmu ploch 
střech s vysílači WiFi 
a související smlouvy 
včetně poskytování připo-
jení pro ZŠ, MŠ a MěÚ.

 § Souhlasné vyjádření 
ke studii nové truhlárny 
v ulici V Cihelnách.

 § Usnesení finančního vý-
boru včetně přizpůsobení 
výše výdajů na zdravotní 
péči v MŠ přijatým darům 
na provoz zdravotní péče, 
a odpisu demontované-
ho nefunkčního kluziště 
v plné výši z majetku 
města.

 § Oddávacím dnem pro 
celé volební období 2014 
– 2018 je pátek a oficiál-
ní obřadní místností je 
Výstavní síň L. Čepeláka.

 § Hledá se zájemce o před-
sednictví kult. výboru.

 § Výbor pro rozvoj obce 
a ekologii má před sebou 
zpracování strategického 

plánu obce včetně socio-
logického průzkumu. Jeho 
noví členové: PhDr. Pavel 
Ecler, Věra Krčmová, 
Doc. Ing. Lenka Láchová, 
CSc. a MUDr. Eva Málková.

 § Sportovní výbor bude 
doplněn o 4 členy: 
Mgr. Ing. Martin Ponert, 
Rudolf Martíšek, Tomáš 
Veselý a Radovan Šváb.

 § Probírala se realizace 
nových protipovodňových 
opatření

 § Plán zimní údržby města
 § Mezi obcemi Vojkovice 

a Zlosyň má vzniknout be-
tonárka společnosti Beton 
Brož, zatím probíhá zjiš-
ťovací řízení a za Veltrusy 
bylo dáno stanovisko, 
které vyžaduje komplex-
ní EIA studii, co se týká 
dopravy a hluku. 

 § Diskutovalo se oznamo-
vání termínu zasedání 
(na stránkách města 
a obecním rozhlasem), 
činnost městské policie, 
připomínky občanů k ÚP, 
problematika fluidních 
kotlů…

28. 01. 2015
 § Rozpočet obce pro rok 

2015, včetně 2,5 mil. 
splátky úvěru, navýšení 
částky na silnice a chodní-
ky, upraveného rozpočtu 
MŠ, 2,5 mil. na její zatep-
lení, výdaje na zákonnou 
odměnu při ukončení 
výkonu funkce pro minulé 
vedení obce, snížené 
osobní náklady na za-
městnance MěÚ, výdaje 
na potenciální pokutu 
ÚOHS a FÚ za výběrové 
řízení na park u hřbito-
va... Celkově byl rozpočet 
schválen v mírně přebyt-
kové podobě.

 § Žádost o odkup části 
pozemku města st. 71/1 
zastupitelé neschválili, 
obec má zájem pouze 
o pronájem pozemků.

 § Příspěvek veltruským 
dětem, které navštěvují 
soukromou mateřskou 
školu ve výši 1.000,-Kč/
měsíc a 6,-/Kč na oběd.

 § Žádost Maraton klubu 
Miřejovice o finanční pří-
spěvek 5.000,- Kč na pořá-
dání 7. ročníku Miřejovic-
kého půlmaratonu. 

 § Žádost Psychiatrické ne-
mocnice Horní Beřkovice, 
která má i pět pacientů 
z naší obce, na podporu 
projektu resocializace 
pacientů, ve výši 500,-Kč 
na každého z nich. 

 § Žádost Sportovní akade-
mie o finanční příspěvek 
na sportovní činnost 
a podporu závodníků 
ve Sportovní akademii 
P&M Petry Kadlecové 
byla odložena do doby, až 
ji podají v rámci granto-
vého systému. Prominutí 
poplatků za komunální 
odpad aktivním členům 
JSDH zamítnuto. Odměna 
proběhne jiným způso-
bem.

 § Připojení se ke kampani 
„Vlajka pro Tibet“ pro-
běhne formou vyvěšením 
tibetské vlajky 10. března 
na budově úřadu. 

 § Kompetence starosty 
k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatře-
ní v částkách do výše 
100.000,- Kč. V případě 
úhrad nutných v rám-
ci vyhlášeného stavu 
nouze v částkách do výše 
500.000,- Kč. 

 § Připravuje se dotazník 
do schránek pro občany, 
jak jsou spokojeni s infra-
strukturou ve Veltrusích 
(podklad pro tvorbu stra-
tegického plánu Veltrus). 

 § V plánu finančního výbo-
ru na únor až duben 2015 
je projednání účetní zá-
věrky města k 31.12.2014, 
inventarizace majetku 
a závazků, kontrola smluv 
2010 – 2014, kontrola vy-
braných položek nákladů 
na investice v letech 2010 
– 2013, revize plnění 
usnesení FV, plnění úkolů, 
kterými pověří FV zastu-
pitelstvo.

 § Strážníci MP vyberou ko-
lem 20 tis. Kč měsíčně. 

 § Již na jaře by měl být 
připravený systém při-
dělování obecních grantů 

na sport, kulturu, spolky...
 § Žádost občanů o zostření 

dozoru nad parkováním 
na chodnících. Strážníci se  
problému se věnují. 

 § Během února proběhne 
revize starších amplionů 
městského rozhlasu.

25. 02. 2015
 § Záměr pronájmu prostor 

po květinářství v domě 
služeb

 § Plánované veřejné zakáz-
ky na rok 2015: 

 § projekt zateplení budo-
vy MŠ

 § údržba veřejné zeleně
 § údržba osvětlení
 § oprava chodníku v ul. 

Tyršova
 § Diskutovaly se i další: 

 § studie rekonstrukce 
objektu městského 
úřadu

 § rekonstrukce zázemí 
technických služeb

 § studie rekonstrukce 
domu služeb

 § pronájem části pozemku 
71/1

 § oprava propadlého kanálu 
na přechodu u MěÚ a dal-
ších problematických míst 

 § plánovaná uzavírka mostu 
v Kralupech

 § záměr tzv. Oranžového 
přechodu (grant Nadace 
ČEZ) z Douchovy ul. přes 
R 608

 § Nově zvolený kulturní vý-
bor ve složení: předseda 
Mgr. Filip Volák, Mgr. Bar-
bora Bělková, Ing. Jana 
Krejčová, Bc. Petr Pro-
cházka a Lukáš Kohout. 

Kompletní zápisy ze zase-
dání zastupitelstva si může-
te prohlédnou na obecních 
stránkách na adrese  http://
w w w. vel t r u s y. c z / p h p r s /
showpage.php?name=zapisy, 
nebo přes odkazy: Městský 
úřad – Zastupitelstvo – Zápi-
sy ze zasedání.

Střípky ze zasedání Zastupitelstva 
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Milí čtenáři Veltruských lis-
tů, ráda bych Vám v něko-
lika větách představila čin-
nost finančního výboru (FV) 
za uplynulé čtvrtletí a se-
známila Vás s plány na ná-
sledující období. Finanční 
výbor pracoval na kontrole 
hospodaření za období leden 
až září r. 2014. Zpráva z této 
kontroly je součástí Zápi-
su č. 2 z jednání finančního 
výboru ze dne 26. 11. 2014, 
který můžete nalézt na inter-
netových stránkách města: 
Městský úřad-Zastupitel-
stvo-Výbory zastupitelstva. 
Nejvíce diskutovaným bo-
dem byl návrh na zrušení lé-
kařské péče v mateřské ško-
le. Věřím, že se nám nakonec 
podařilo rodičům finanční 
situaci (roční výdaje 230 tis. 
Kč, snižující se finanční pří-
spěvek od společnosti ČES-
KÁ RAFINÉRSKÁ, a. s., apod.) 
ohledně poskytované lékař-
ské péče objasnit. Plnění 
usnesení FV, která vyplývají 
ze zprávy z kontroly hospo-
daření za r. 2014, budeme 

revidovat na konci měsíce 
března r. 2015.

Finanční výbor se také 
mimo jiné účastnil fyzických 
inventur majetku ve vlast-
nictví města k 31. 12. 2014. 
V této souvislosti musím 
zmínit, jak skutečně špatný 
je stav budov v majetku měs-
ta. Nedostatečnou údržbou 
dostala minulá vedení budo-
vy do tak zanedbaného sta-
vu, že může být v některých 
případech ohrožena i jejich 
statika. Výčet zjištění týkají-
cích se zhoršujícího se stavu 
městských budov je rozsáh-
lý. Mnoho budov je vlhkých, 
u některých střechou zatéká, 
v budově kulturního domu 
se vlhkostí dokonce propa-
dl sádrokartonový podhled. 
V rámci závěrů z fyzické in-
ventury doporučuje inventa-
rizační komise okamžité pro-
věření stavebně-technického 
stavu městských budov od-
borníkem a navržení plánu 
oprav a rekonstrukcí.

V měsíci lednu r. 2015 
jsme se intenzivně zabývali 

projednáváním návrhu roz-
počtu na rok 2015. Na led-
novém zasedání zastupitel-
stva byl rozpočet na r. 2015 
schválen v následující struk-
tuře (v tis. Kč):

Schválený přebytek 
ve výši 501 tis. Kč bude pou-
žit na pokrytí rozdílu vyplý-
vajícího z financování. Musí 
platit rovnice: příjmy + finan-
cování = výdaje.

Momentálně finanční 
výbor pracuje na kontrole 
účetní závěrky města sesta-
vené k 31. 12. 2014, která 
bude předmětem schvalová-
ní na zasedání zastupitelstva 

pravděpodobně na konci mě-
síce března r. 2015.

Dalším úkolem v plánu 
činnosti finančního výboru 
na období do dubna 2015 
je ve spolupráci s kontrol-

ním výborem přezkoumání 
smluv uzavřených v letech 
2010 až 2014. V návaznosti 
na tuto činnost bude finanční 
výbor také kontrolovat vy-
brané položky nákladů a in-
vestic v letech 2010 až 2013. 
Závěry z kontrolní činnosti 
budou zveřejněny a k dispo-
zici občanům na interneto-
vých stránkách města.

PŘÍJMY 32 187
VÝDAJE 31 686
rozdíl 501

Financování
zapojení finančních prostředků z běžného účtu 2 000
splátka úvěru ČS 2 501
rozdíl -501

Barbora Šťastná

Slovo o činnosti finančního výboru

Technické služby informují
Sběrné místo u hřiště 
bude otevřeno v sobotu 
14. a 28. března a od dubna 
bude k dispozici každou so-
botu od 8.00 do 12.00 hodin. 
Během května/června (dle 
požadavků občanů) bude 
otevřeno i ve středu od 14.00 
do 18.00 hodin.

Výhled na březen:
 § Kontejner na nebez-

pečný odpad i sběrné 
místo na velkoobjemový 
odpad budou přemístěny 
z parkoviště u hřbitova 
na skládku bioodpadu 
za fotbalovým hřištěm. 
Účelem je soustředit 
odpad na jednom místě 
a tím pro občany zjedno-
dušit jeho třídění a odvoz.

 § Úprava veřejné zeleně – 
např. na parkovišti vedle 

MěÚ, Šafaříkova ul. a jiné 
lokality

 § Vyřešení místní komu-
nikace (BESIP) pod P+P 
s.r.o. mezi komunikacemi 
II/101 a II/608.

 § Svislé Dopravní Značení 
(SDZ) ve městě (BESIP) 
– zjednosměrnění ulic: 
U Školy od ul. Riegrova 
do ul. Žižkova, Opletalova 
+ Tyršova od ul. Klicpero-
va do ul. Alešova.

 § Úprava a doplnění DZ 
ve městě – zamezení vjez-
du nákladním vozidlům

 § Běžný úklid a údržbářské 
práce

Kontakt:  
Tomáš Kosek
728 233 228 
kosek@veltrusy.cz

UKLIĎME ČESKO
Pojďme se společně zapojit do jarního  
úklidu našeho městečka v rámci projektu UKLIĎME 
ČESKO. Katastru našeho města to určitě prospěje.

Sraz v sobotu 18. 4. v 9.00  
před městským úřadem.

http://www.uklidmecesko.cz/ 
zapojitse/obecUklid/

DUBEN

18

Oznámení pro veltruské důchodce: 
Od března do konce roku lze jezdit opět zdarma 
do Kralup a zpět na linkách 250029 a 250030 (Měl-
ník – Kralupy). Průkazka je vystavována za symbo-
lický poplatek na podatelně Měú – v přízemí vpravo. 
(Zdržení bylo způsobeno přehodnocením smluvní-
ho vztahu s dopravcem, v rámci kterého poklesly 
finanční náklady na tuto službu o více než 60 %.)
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Během března by měly být 
v obci umístěny dva nové 
kontejnery na sběr drobných 
elektrozařízení – k dispozici 
budou v ul. Družstevní (ne-
daleko skladu CO) a na rohu 
ul. Příčné a Žižkovy (u „sto-
doly“). Jde o novou službu 
pro občany v rámci tzv. ko-

lektivního systému (ověřená 
společnost Elektrowin, a.s.), 
který odpovídá současné le-
gislativě. Výhodou je, že obec 
už nebude platit za likvidaci 
tohoto typu odpadu, ale na-
opak – podle výtěžnosti bude 
mít město nárok na určitý 
finanční příspěvek a bonusy.

Vážení spoluobčané, 
město Veltrusy připravuje 
aktualizaci svého strategic-
kého plánu rozvoje, jehož 
cílem je formulovat směry 
dalšího rozvoje města, mimo 
jiné i z důvodů účelného 
využití možných dotačních 
titulů. Velice rádi bychom 
do tohoto dokumentu za-
pracovali názory a náměty 
Vás – občanů města Veltrus. 
Z tohoto důvodu bychom 
Vás rádi požádali o odpovědi 
na několik otázek, případně 
o písemné vyjádření k pro-
blematice, kterou považujete 
za zásadní.

Cílem tohoto dotazníku, kte-
rý Vám bude doručen do poš-
tovních schránek, je:
1. identifikovat spokojenost 

občanů města Veltrusy 
s dílčími oblastmi důleži-

tými pro rozvoj a kvalitu 
života ve městě, a na tom-
to základě poznat hlavní 
problémové oblasti z po-
hledu občanů

2. identifikovat hlavní před-
nosti města Veltrusy z po-
hledu občanů

3. zjistit rozvojové náměty 
pro naše město
Vyplněné dotazníky ode-

vzdejte, prosím, na Městský 
úřad (schránka na budově 
MěÚ nebo na podatelně), 
případně je můžete zaslat e-
mailem na adresu dotaznik@
veltrusy.cz do 14 dnů od do-
ručení do vašich schránek.

Děkujeme Vám za spolu-
práci a za Váš čas.

Za Výbor pro rozvoj obce, 
bezpečnost  a ekologii  

Martin Dykast  
a starosta města Filip Volák

ZPRÁVY Z RADNICE

Novinka – třídění a sběr 
elektroodpadu v obci

Informace  
z evidence obyvatel

K 1. 1. 2015 město eviduje 
1989 obyvatel ČR a 34 cizin-
ců. Nejstaršímu občanovi je 
95 let. Průměrný věk občanů 
dosahuje 39,5 let. Nejčastěji 

se vyskytující mužské jmé-
no je Jiří (64x), mezi žena-
mi převažuje jméno Marie 
(39x).
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V přízemí budovy Městské-
ho úřadu Veltrusy se nachází 
kancelář pokladny. Při vstupu 
do pravých dveří do budovy 
si můžete nejen prohlédnout 
pravidelně se obměňující 
výstavy různých autorů, ale 
také zde naleznete kancelář, 
která je podatelnou i poklad-

nou, kde se provádí platba 
poplatků (místních, správ-
ních). V kanceláři se ověřují 
podpisy a listiny (legalizace 
a vidimace) a také zde prová-
díme výstupy z Czechpointu. 
Je zde možnost kopírování 
(pouze ČB) a faxování.

Podatelna, pokladna  
i Výstavní síň 

Průzkum mezi občany 
města Veltrusy

Úřední hodiny podatelny MěÚ:
Po a St 8,00 – 12,00 13,00 – 17,30
Út a Čt 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Pá 8,00 – 12,00

Je možno domluvit jiný 
čas na tel. 777 919 157 nebo 
na podatelna@veltrusy.cz.

V případě uzavřené kance-
láře je zástup v 1. patře budo-
vy Městského úřadu Veltrusy.

Vážení spoluobčané,
v rámci úprav smluv s posky-
tovatelem telefonních služeb, 
jsme pro Vás zajistili mož-
nost přímého kontaktování 
pracovníků na městském 
úřadě. V níže uvedené tabul-
ce Vám předkládáme aktua-
lizovaný seznam telefonních 
kontaktů, včetně velitele zá-

sahové jednotky hasičů. 
Dle sdělení pracovníků 

poskytovatele telefonních 
služeb budeme znát termín 
platnosti všech telefonních 
čísel cca v polovině března 
a tuto informaci Vám poskyt-
neme na webových strán-
kách města a v InfoListu.

Telefonní kontakty na Měú
Jaroslav Morávek

starosta 315 781 187
místostarosta 317 070 290
matrika, evidence obyvatel 315 781 143
obecné dotazy 317 070 291
stavební úřad pro obce Veltrusy, Všestudy, 
Dušníky nad Vltavou, Hostín u Vojkovic

315 781 177

stavební úřad pro obce Zlosyň, Vojkovice 
u Kralup nad Vltavou, Bukol, Křivousy

317 070 292

účetní 317 070 293
pokladna, podatelna, ověřování, Czech 
POINT

317 070 294

městská policie 777 919 156
městská policie 777 919 157
technické služby 728 233 228
sbor dobrovolných hasičů 721 106 278
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ZPRÁVY Z RADNICE

Blokové pokuty na základě 
změření radarem: 42 900 Kč.

Blokové pokuty za ostatní 
přestupky: 5 100 Kč.

V lednu a v únoru se MP 
Veltrusy zaměřila zejmé-
na na místní bezdomovce. 
Několikrát spolupracovala 
se sociálními pracovnicemi 
Kralupy nad Vltavou, vykáza-
la bezdomovce z místa.

Je prováděno měření rada-
rem ve městě Veltrusy a v ob-
cích Nová Ves a Zlosyň, kon-
trola restaurací, veřejného 
pořádku a vyhlášek města.

MP Veltrusy se také za-
měřuje na zákaz vjezdu ná-
kladních automobilů do obce 
(mimo dopravní obsluhu) 
a na zákaz vjezdu do ulice 
Pod Horami, kde často řidiči 
nákladních vozidel parkují.

Nejčastějším problémem 
ve městě je parkování v ulici 
Chotkova, zejména na chod-
níku. Žádáme proto řidiče, 

aby svá auta ponechávali 
na parkovišti či v postran-
ních ulicích na pozemních 
komunikacích. 

Dále řešíme volné pobí-
hání psů, odchyty toulavých 
zvířat a znečišťování veřej-
ného prostranství.

MP Veltrusy připravu-
je soutěž pro děti (v květ-
nu a červnu). Bude se týkat 
povinné výbavy jízdního 
kola a nošení helem při jíz-
dě na kole. Na konci soutěže 
budou vylosovány hodnotné 
ceny.

Zpráva o činnosti MP od 1. 1. – 26. 2. 2015

Kontakt:  
777 919 156 
mestska.policie@
veltrusy.cz

Parkování na chodníku v ulici Chotkova

Zjednosměrnění 
ulic u MŠ a ZŠ
Za účelem zvýšení bezpeč-
nosti v daných lokalitách, 
především se jedná o okolí 
Základní a Mateřské školy, 
dojde k cca rok připravované 
realizaci zjednosměrnění ně-
kterých ulic: U Školy od ulice 
Riegrova do ulice Žižkova, 
dále pak ulice Opletalova 
a Tyršova od ulice Klicperova 
do ul. Alešova.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Lepší místo  
– drobné krůčky ke spuštění
Jakub Andrle
Od prosince mají občané 
Veltrus možnost měnit své 
město k lepšímu i pomocí  
aplikace lepšímísto.cz. Během 
zimních měsíců probíhala 
komunikace se správci ap-
likace na zajištění přístupu 
pro MěÚ Veltrusy. Mezi prv-
ními řešiteli byl do aplikace 
zapojen vedoucí Technických 
služeb Tomáš Kosek. Úpravy 
již spějí ke konci a během 
března bude možné připravit 
vybrané zaměstnance MěÚ 
na „ostré“ využívání aplikace. 
Následně během roku bude 
docházet k postupnému la-
dění komunikace s občany, 
předávání úkolů na odpo-
vědné pracovníky MěÚ a in-
formování o stavu řešení jed-
notlivých TIPů.

I přesto, že se občané 
s aplikací teprve seznamu-
jí, bylo již zadáno více než 
17 tipů/podnětů ke zlepše-
ní. Vyřešit se podařilo devět 
tipů, např. zanesený kanál, 
vyvrácenou schránku, par-
kování a zanedbaný chodník. 
Při pohledu na TIPy, které 
jsou tzv. „v řešení“, se lze do-
zvědět, že vandaly poničené 
zastávky jsou řešeny s pojiš-

ťovnou a plánuje se možnost 
změny jejich nevzhledného 
stavu nebo že k prostřihu ze-
leně v okolí parkoviště dojde 
na přelomu února a března, 
apod. Další podněty od ob-
čanů čekají na prověření, 
zjištění možnosti nápravy 
nebo vhodné počasí pro 
provedení opravy. Seznam 

všech TIPů, jejich stav řeše-
ní, průběh diskuze či návr-
hy na vyřešení TIPů najdete 
na internetových stránkách:  
lepsimisto.cz/obec/veltrusy.

Věříme, že aplikace lep-
šímísto.cz bude v budoucnu 
sloužit jak pro komunikaci 
občanů směrem k vedení 
města, tak i obráceným smě-

rem. A že nebude docházet 
k jejímu zneužívání. Větši-
na úkolů a řešení bude jistě 
směřovat za vedením a pra-
covníky města, nicméně díky 
tomu, že jde o veřejně do-
stupné informace, se do vy-
řešení mohou dobrovolně 
zapojit i sami občané.

Kanál a chodník po vyčištění (ul. Františka Šafaříka)

Dostal se mi do ruky Kralup-
ský Zpravodaj, na jehož obál-
ce pod nadpisem „Hotel Praha 
v centru Kralup čeká demoli-
ce“ je možno vidět virtuální 
studii budoucího kralupské-
ho náměstí. Laik pozná, že 
je to právě zatím jen studie, 
ale i bez odborného vzdělání 
pochopí, jaký pohled je zná-
zorněn a tedy i jak bude asi 
vypadat skutečnost. Může se 
mu budoucí náměstí líbit i ne-
musí, kolem celé záležitosti 
probíhala už před lety docela 
ostrá diskuze, podepisovaly se 
petice apod. Občané mohli vi-
dět několik (!) návrhů na bu-
doucí centrum Kralup a mohli 
se debat účastnit.

Vzpomněl jsem si při  této 
příležitosti na oproti Kra-

lupům skromnější, ale také 
velmi zásadní změnu, kte-
rá proběhla v loňském roce 
na veltruském náměstí Ant. 
Dvořáka. Aniž bych chtěl hod-
notit výsledek, chci se zmínit 
pouze o jednom, a to o mož-
nosti občanů se seznámit se 
vznikem projektu, s výsledky 
soutěže (pokud byla nějaká) 
a předpokládanou podobou 
realizované akce. Zveřejněný 
plán, který v miniatuře přines-
ly VL a týkal se pouze náměs-
tí, laikovi mnoho nemohl říci. 
Neexistoval, domnívám se, ani 
virtuální plán nebo model, 
který by byl názorný alespoň 
jako ten obrázek z obálky KZ, 
i když jej v jednom svém vyjá-
dření tehdejší starosta slíbil.

Veřejná diskuze, možnost 

najít na internetu podmínky 
soutěže, její hodnocení a vý-
sledek a všechny další podrob-
nosti včetně názorných studií 
– to zde chybělo. Přál bych si, 
aby nové vedení města ote-
vřeně a průhledně seznamo-
valo občany se svými záměry 
a plány, naslouchalo kritice 
i opačným názorům.

A na závěr hned jedno 
docela aktuální téma: co se 
děje kolem „hory“ u Stracho-
va? Kdo za akcí stojí, jak byla 
schválena a existuje nějaká 
kontrola průběhu navážky 
a dalšího využití? Mohla by 
veřejnost vidět, jak bude v zá-
věrečné fázi toto návrší vypa-
dat?

Jan Novotný, čtenář VL

Dopisy  
čtenářů
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STAVEBNÍ ÚŘAD

V současně platném územním plánu 
města Veltrusy je lokalita ozn. 54 – 
Na Zájezdě, nezastavitelná, stabili-
zovaná lokalita s funkcí produkční.

Priority:
Funkce produkční, zabránit roz-

šíření areálu a zakládání nových 
provozů

Oblast mezi továrnou, městem 
a řekou. Ze západu je území částečně 
zasaženo aktivní vodou. Je zde býva-
lý pískový lom v části již zasypaný.

Většina pozemků lokality je 
v současnosti orná půda. Lokalita 
je vhodná pro parkové úpravy, které 
zlepší prostředí mezi městem a to-
várnou. V území je nežádoucí navý-
šení ekologické zátěže další výrobní 
činností.

V části lokality, která leží 
v ochranném pásmu výrobního are-
álu Kaučuk, musí být respektovány 
jeho podmínky vyhlášené referátem 
regionálního rozvoje OkÚ Mělník 
vyhláškou č. 00/RRR/558-1/ÚP dne 
27.3.2000 a účinného od 3.3.2002 
a vyhláškou č. 7835/2002/RRR. 
Toto území je nezastavitelné.

V textu územního plánu je uve-
deno, že: „Lokalita je vhodná pro 
parkové úpravy“, nikde v textu ani 
ve výkresové části není uvedeno 
„příměstská zeleň“.  

Dále stavební úřad uvádí toto:
V lokalitě Na Zájezdě se nachá-

zela původní těžebna štěrkopísku 
Strachov vzniklá cca z 60. letech mi-
nulého století, jejíž těžbu započaly 
Vojenské stavby a dokončil ji Okres-
ní stavební podnik Mělník. Součástí 
tohoto původního těžebního prosto-
ru byla i část území v nynější době 
užívána „zahrádkáři“ ve vlastnictví 
nynějšího Státního pozemkového 
úřadu. Pozemek je stále veden v ka-
tastru nemovitostí jako dobývací 
prostor. 

Další těžba štěrkopísku probíha-
la téměř v sousedství – na pozemku 
č. 435 (dle bývalého pozemkové ka-
tastru) v k.ú. Veltrusy společností 
Tezzav spol. s r.o., na základě územ-
ního rozhodnutí o změně využití 
území – „Veltrusy – Těžba štěrko-
písku (Strachov) – rozšíření“, které 
vydal Okresní úřad Mělník, referát 
regionálního rozvoje dne 11. 8. 
1994 pod č. j. RR/ÚP 328/2271/94 
a vlastní těžba na základě rozhodnu-

tí, které vydal Báňský úřad následně 
v témže roce. 

Dalším rozhodnutím je územní 
rozhodnutí o změně využití ze dne 
28.1.2004 pod č.  j. Výst. 715/03, kte-
ré vydal zdejší stavební úřad a které 
se týká změny podmínky č. 2 původ-
ního rozhodnutí vydané Okresním 
úřadem Mělník – posunutí termínu 
pro ukončení užívání pozemku pro 
těžbu včetně provedení rekultivace. 
V současnosti je na tomto pozemku 
těžba dokončena, je provedena tech-
nická rekultivace zavážkou a to pou-
ze inertním materiálem (viz. Roz-
hodnutí ze dne 14.4.2006 č. j. 13989 
OD-14731/05/OŽP-Tu 0 Krajského 
úřadu Středočeského kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství). 
Dokončení do 31. 12. 2015.

Pro zavážku obou uvedených 
původních těžebních prostor bylo 
vydáno rozhodnutí Krajským úřa-
dem Středočeského kraje, odborem 
životního prostředí a zemědělství, 
citované v předchozím odstavci, 
kterým byl dán souhlas dle § 14 
odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech a o změně některých dal-
ších zákonů, k využívání inertních 
odpadů při provádění rekultivace. 
Součástí citovaného rozhodnutí byl 
i Provozní řád. 

Dne 23. 3. 2010 pod 
č. j. 010633/2010/KUSK OŽP/ Tu 
vydal Krajský úřad Středočeského 
kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství, doplnění původního 
povolení pro ukládání materiálu 
nad nivelitu okolního terénu s pro-
vedením úpravy, tj. dotvoření val-
bového tvaru stávajících hrubých 
terénních úprav – 1. etapa na kótu 
222,6 m n. m., za účelem využití te-
rénních úprav pro budoucí parkové 
úpravy „STRACHOV PARK – SPOR-
TOVNÍ CENTRUM PÍSKOVNA“, jehož 
součástí byl Doplněk č. 1 k Provozní-
mu řádu.

Dále je třeba uvést, že in-
vestiční záměr a architek-
tonicko urbanistický návrh 
Sportovně rekreačního areálu STRA- 
CHOV PARK byl odsouhlasen staros-
tou města a schválen dne 16. 4. 2008 
Zastupitelstvem města Veltrusy 
a byl zařazen do seznamu Priorit-
ních projektů v rámci schváleného 
Strategického plánu udržitelného 

rozvoje MIKROREGIONU VELTRU-
SDOMINIO. Byly zpracovány pod-
klady pro „Oznámení pro posouzení 
vlivů stavby na životní prostředí dle 
zákona č. 100/2001 Sb. a dále byly 
zpracovány různé průzkumy – Den-
drologický průzkum, Biologický 
průzkum, Hluková studie a pod. 

Stavební úřad dne 28. 2. 2008 
oznámil zahájení řízení o odstraně-
ní stavby včetně sdělení vlastníkovi, 
že ve lhůtě do 30. 6. 2008 pokud má 
zájem může požádat o dodatečné 
povolení terénních úprav. 

Následně dne 3. 3. 2008 vydal 
stavební úřad výzvu k bezodkladné-
mu zastavení prací. 

Dne 30. 6. 2008 bylo navrhovate-
lem požádáno o dodatečné povolení 
terénních úprav se žádostí o posu-
nutí termínu k doložení dokladů pro 
dodatečné povolení; žádost nebyla 
doložena potřebnými doklady k její-
mu povolení. 

Stavební úřad dne 7. 7. 2008 
přerušil řízení o odstranění nepovo-
lených stavebních úprav a zároveň 
usnesením přerušil řízení o doda-
tečném povolení terénních úprav, 
ve kterém stanovil lhůtu k dolo-
žení chybějících dokladů ve lhůtě 
do 31. 12. 2008. 

Dne 16. 7. 2008 obdržel stavební 
úřad od Krajského úřadu Středočes-
kého kraje, odboru životního pro-
středí a zemědělství oznámení o za-
hájení zjišťovacího řízení záměru 
„Strachov park – Sportovní centrum 
Pískovna“ dle zákona č. 100/2001 
Sb., o vlivu na životní prostředí.

Dne 20. 10. 2008 byla navrhova-
telem oznámena informace o stavu 
probíhajícího zjišťovacího řízení 
a následně dne 19. 11. 2008 požádal 
navrhovatel o prodloužení termínu 
k doložení dokladů z důvodu pře-
pracování projektové dokumentace 
dle požadavků dotčených orgánů 
a zejména těch, kterých se týká 
ochrana životního prostředí pro do-
končení zjišťovacího řízení. Stavební 
úřad proto dne 25. 11. 2008 vydal 
usnesení, ve kterém prodloužil lhůtu 
pro doložení dokladů do doby ukon-
čení zjišťovacího řízení. 

Dne 19. 4. 2010 byla podaná 
žádost doplněna a dne 13. 5. 2010 
oznámil stavební úřad řízení o do-
datečném povolení terénních úprav. 

Po dokončení řízení o dodatečném 
povolení bylo vydáno dne 2. 6. 2010 
rozhodnutí, které nabylo právní 
moci dne 29. 6. 2010. 

Dne 30. 6. 2010 bylo ukončeno 
řízení o odstranění nepovolených 
terénních úprav.

Ke koordinovanému stanovisku 
MěÚ Kralupy nad Vltavou:

V předloženém koordinovaném 
stanovisku Městského úřadu Kra-
lupy nad Vltavou, odboru životního 
prostředí, bylo uvedeno, že pro „čer-
nou stavbu“ nelze vydat dodatečně 
stanovisko. Rovněž stavební úřad 
nemůže vydat dodatečně územní 
rozhodnutí pro stavbu, která je již 
rozestavěná a byla zahájena bez 
opatření stavebního úřadu. Za před-
pokladu splnění § 129 odst. 2 sta-
vebního zákona lze ji však dodateč-
ně povolit.

Rozhodnutí dodatečného povole-
ní vydané v r. 2010 zahrnuje hrubé 
terénní úpravy pro fázi  „STRACHOV 
PARK“ , tzn. pro celkové dotvarování 
terénu, tj.  modelaci terénu ve tvaru 
valby, dosypání ornice. Bude započa-
to s prováděním ozelenění – dřeviny 
typické pro lužní společenstva – př. 
topol černý, topol bílý, topol osika, 
vrba jíva, jasan apod.) a dřeviny sná-
šející i sušší půdy – př. javor, jasan 
ztepilý , nižší keře zatravnění osevem 
lučních společenství. Záměr nazva-
ný „STRACHOV PARK – SPORTOVNÍ 
CENTRUM“ není za platnosti součas-
ného územního plánu města Veltrusy 
z r. 2007 možný.

Historický vývoj terénních úprav  
na Strachově
Jaroslava Prchalová, vedoucí stavebního odboru

Obsáhlé vyjádření odboru 
ŽP Měú a města Kralupy 
k této záležitosti najdete 
na:

http://www.kra-
lupskyzpravodaj.
cz/2014/09/26/informa-
ce-obcanum-o-skladkova-
ni-na-strachove/
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ELEKTROWIN a.s. 

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

NEHLEDEJTE
v tom žádnou vědu!

Najděte ve svém okolí červený kontejner, 

tam můžete odložit vysloužilé drobné 

elektrospotřebiče!
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Vstup veltruského zámku  
do roku 2015

PhDr. Pavel Ecler, kastelán zámku Veltrusy

Práce probíhající od roku 
2004 nezahrnovaly pouze 
obnovu po povodni v roce 
2002, jak je občas mylně in-
terpretováno. Práce zahrno-
valy zajištění statiky zámku, 
obnovu nosných stěn, cel-
kovou rekonstrukci krovů 
a střech (tak vysoko při po-
vodni voda rozhodně nedo-
sahovala), změnu nosného 
systému pod hlavní zámec-
kou kopulí, revizi a obnovu 
všech podlah, repase všech 
truhlářských prvků (přede-
vším oken a dveří, ale součas-
ně se na zámek po několika 
desetiletích vrátily na všech-
na okna venkovní okenice); 
budova je poprvé částečně 
elektrifikována a do přízemí 
je nově zaváděno centrální 
vytápění na tepelná čerpa-
dla. Nově jsou též budovány 
systémy elektronického za-
bezpečení proti požáru i pro-
ti krádeži. Cílem rekonstruk-
ce tedy nebylo a není dostat 
se do stavu před povodní 
2002, který byl ostatně již 
dosti neutěšený, ale do stavu 
podstatně lepšího. A to chce 
bohužel peníze a čas.

Hlavní změnou, která se 
projeví v letošní sezóně, 
bude dokončení velkého blo-
ku obnovných prací započa-
tých v letech 2013 a 2014. 
Jedná se o realizaci projektu 
z dotací Evropské unie, za-
hrnující 18 větších investič-
ních akcí po celém areálu zá-
meckého parku. Dokončeny 
též budou lávky a jaro bude 
ve znamení masivní rekon-
strukce cestní sítě a rozšíření 
obory (nová část obory bude 
pro milovníky zvěře pří-
stupná). Celý projekt Scho-
la naturalis je zaměřený 
na vzdělávání v tematických 
okruzích z historie, spole-

čenských věd, kulturní kra-
jiny, ekologie a umění. Tento 
projekt nahradil starší návrh 
od ing. arch. Stránského, kte-
rý počítal s oplocením celého 
parku a vybíráním vstupné-
ho. V roce 2008 byly však pri-
ority přehodnoceny a vari-
anta s vybíráním vstupného 
do parku od té doby v plánu 
není a nebude. Alespoň do-
kud tady budu kastelánem.

Z jarní nabídky kultur-
ních akcí je možné se těšit 
na následující:

Jaro na zámku 
I když možná zima ještě ne-
řekla své poslední slovo, zá-
mek se letos otevře trochu 
netradičně na konci března. 

28. 3. 2015 od 10 do 17 ho-
din se v areálu zámku bude 
konat předvelikonoční pro-
gram. V Rudolfově sále a při-
lehlých prostorách budou 
správou zámku a Rodinným 
centrem Havránek připrave-

ny tvůrčí dílny, jarní aranžo-
vání květin a spousta zábav-
ného vyrábění pro děti všech 
věkových kategorií. Ale za-
pojit se samozřejmě mohou 
i dospělí.

Rudolfův sál se promění 
nejen díky krásným aranžím, 
ale stane se i jevištěm a hle-
dištěm pro připravovanou 
divadelní pohádku pro malé 
i velké.

A aby bylo něco na zub 
i na památku, nemůže chybět 
ani tržiště s rukodělnými vý-
robky, šperky, suvenýry a ob-
čerstvením.

Kromě programu bude 
otevřena i pokladna zámku 
a výstava historických kočá-
rů s průvodcem.

Mezinárodní den 
památek
18. 4. 2015
V rámci Mezinárodního dne 
památek a sídel můžete v zá-
meckém parku zažít pro-
hlídku, která se běžně zažít 

nedá. Putování s Márinkou 
je ojedinělou možností podí-
vat se do zámeckého areálu 
tak, jak jej viděl Jan Wenig, 
když psal román Márinčino 
dětství, který se odehrává 
v 19. století na našem zámku. 
Právě Márinčin příběh může-
te v tento den zažít. Prohlíd-
ky se budou konat pouze pro 
předem objednané návštěv-
níky, a to z kapacitních dů-
vodů. Objednávat se můžete 
na mailové adrese: propaga-
ce@zamek-veltrusy.cz.

Prstýnek
28. 5. 2015
Připomínka 70. let od uvede-
ní slavného filmu s Otoma-
rem Korbelářem do kin. Pro 
návštěvníky bude připraveno 
slavnostní zahájení s průvod-
ním slovem se vzpomínkami 
pamětníků, divadelní ukáz-
kou výjevů z filmu, výstavou 
fotografií z natáčení a kultur-
ním programem. Zahájení je 
plánováno na 17. hodinu.

Letošní rok bude pro veltruský zámek v mnohém přelomový.  
Končí stavební fáze obnovy hlavní zámecké budovy zámku a začne fáze  
restaurování interiérů a příprav na novou instalaci návštěvnické expozice. 
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Slavnost růží  
a Víkend  
otevřených  
zahrad
13. – 14. 6. 2015
Již tradičně bude zámek po-
řádat soutěžní výstavu růží. 
Ta i sama Slavnost růží se po-
nesou v duchu hudby. Bude 
připraven zábavný program 
pro děti i dospělé včetně vý-
tvarných dílen.

Letos poprvé se zámek při-
pojí k akci oblíbené zejména 
mezi milovníky anglických 
parků: k Víkendu otevřených 
zahrad. V nově zrekonstruo-
vaném sbírkovém sadu his-
torických odrůd ovocných 
dřevin vás čekají netradiční 
prohlídky s odborníky, kteří 
vás zasvětí do tajů historic-
kého ovocnářství.

Na 13. 6. toho budeme mít 
připraveno ještě víc, ale to 
teď neprozradím – to bude 
překvapení.

JARO NA ZÁMKU

MEZINÁRODNÍ  
DEN  

PAMÁTEK

PRSTÝNEK

SLAVNOST RŮŽÍ  
A VÍKEND  

OTEVŘENÝCH  
ZAHRAD

BŘEZEN

28

DUBEN

18

KVĚTEN

28

ČERVEN

13
ČERVEN

14

Otazníky kolem mostků
Vážení čtenáři,
Poslední dobou doléha-
jí k mým uším stále častěji 
dotazy a stížnosti týkající se 
nových mostků v zámeckém 
parku. Daly by se rozdělit 
do tří kategorií – přístupnost 
mostků oficiální a praktická 
a přílišný sklon počátečních 
partií obloukového mostku 
pod Pavilonem přátel příro-
dy. 

V prvním případě je jed-
no příčinou druhého. Ten-
dr na úpravu cest je tepr-
ve v počátku a ty jsou tedy 
ve stádiu polotovaru, zatím-
co mosty už jsou většinou 
na pohled dokončené. Bez 
hotových přístupových cest 
ovšem nelze mosty zkolau-
dovat (stanovisko odboru 
dopravy MěÚ Kralupy nad 
Vltavou) a do té doby za ně 
tedy nese odpovědnost zho-
tovitel. V době rozmáhající 
se módy soudit se pro každé 
klopýtnutí se mu nelze divit, 
že před sice fyzicky komplet-
ní, ale administrativně stále 
probíhající stavby postavil 
cedule s nápisem „zákaz 
vstupu na staveniště“. A díky 
jiné módě – takováto nepo-
hodlná sdělení ignorovat, 
strhávat a ničit (její vyznava-
či často paradoxně zároveň 

vyznávají i módu prvně zmí-
něnou a bohužel jim to u nás 
i prochází) již mnoho z vás 
může vyslovit či vyslovilo 
dotaz třetí. 

Tazatelům musím dát 
za pravdu. Sklon v patě 
mostovky lávky pod Pavilo-
nem přátelství je opravdu 
již na hraně ztráty adheze 
podrážky (podklouznutí) či 
soudržnosti boty (zejména 

asijské provenience) a pře-
výšení mostku díky oblou-
kové konstrukci tento pocit 
jen umocňuje. Paradoxně 
právě k této lávce existuje 
nejvíce historických podkla-
dů a to v takové kvalitě, že 
dle nich mohla být postave-
na věrná kopie. Na otázku, 

jak po ní ty naše prababič-
ky chodily či zda byla tehdy 
vůbec přístupná, odpovědět 
nedovedu. Vím však, že pro 
ty, kteří mají pochybnosti 
o svých schopnostech ji pře-
konat, existuje kousek výše 
po proudu Mlýnského poto-
ka pohodlná alternativa, při 
jejímž využití a pohledu zpět 
jistě ocení estetické kvality 
klenuté konstrukce. Možná, 

že naši předci měli jiný žebří-
ček hodnot a tato pro ně byla 
důležitější. Přesto se na mož-
nosti vyhovění současným 
požadavkům pracuje. Její 
skloubení s památkovým po-
hledem na věc však nebude 
jednoduché.

Jan Bulín

Templový mostek pod Pavilonem přátel zahrad

Historický nákres Templového mostku
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Vážení čtenáři,
je mi ctí seznámit vás s nej-
žhavější novinkou v zámec-
kém parku, která by se dala 
shrnout do dvou slov: 
VODA TEČE! Přivaděč Vltav-
ské vody do Mlýnského poto-
ka, který někteří znají spíše 
pod podstatně méně roman-
tickým názvem „strouha“, 
byl po několika peripetiích 
technického rázu úspěšně 
spuštěn v den uzávěrky to-
hoto čísla Veltruských listů. 
Resp. by bylo přesnější po-
užít nedokonavý vid, jed-
nalo se z velké části o krok 
do neznáma, a proto bylo 
spouštění v součinnosti s od-
borem životního prostředí 
MěÚ Kralupy nad Vltavou 
naplánováno jako postupné 
po čtyřech krocích, přičemž 
se již po tom druhém ukázala 
síla poctivého dimenzování 
nového potrubí, a další dva 
kroky tak nebyly vůbec rea-
lizovány.

Jako krok do neznáma 
jsem tuto událost označil 
myslím plným právem, ne-
boť původní přivaděč, po-
stavený v roce 1995, měl 
poloviční průměr – 600 mm. 
Rozdíl v průřezu je tedy čtyř-
násobný a s plánovaným prů-
tokem 1,6 m3/s překonává 
nová „roura“ starou dokonce 
více než šestkrát. Realita ale 
bude nejspíše ještě rozdíl-
nější, neboť skutečný prů-
tok, naměřený v roce 2004, 
se pohyboval kolem 60 l/s, 
tj. téměř třicetkrát méně. 
Na vině je zřejmě větší drs-
nost vnitřního povrchu pů-
vodního betonového potrubí 
oproti novému plastovému, 
náhrada dvou ostrých, téměř 
pravoúhlých zlomů čtyřmi 
menšími (první nahrazen 
2x cca 45° a druhý 60° + 
30°) a samozřejmě povodeň 
v roce 2002, po které bylo 
potrubí zaneseno tak, že prů-

tok klesl dokonce pod 1 l/s 
a zmíněných 60 l/s bylo do-
saženo až po vyčištění. Nikdo 
tedy nedokázal říci, co takové 
množství vody v korytě „udě-
lá“, takový průtok tu mohl být 
naposledy na přelomu minu-
lého století před výstavbou 
Miřejovického jezu (1900–
1903). Když k tomu přidá-
me ještě fakt, že s takovými 
průměry potrubí jsou v na-
šich končinách pro takovéto 
použití jen malé zkušenosti 
(čili se jedná o další unikát 
do veltruské sbírky, tento-
krát naštěstí v pozitivním 
slova smyslu), pak byla opa-
trnost rozhodně na místě.

Šoupě tedy mělo být ote-
víráno postupně po 24 ho-
dinách na 10 %, 50 %, 75 % 
a 100 %. Tato prodleva zajiš-
ťovala ustálení průtoku před 
dalším „otočením kohout-
ku“ s dostatečnou rezervou. 
Po poslední inspekci zevnitř, 
která potvrdila definitivní 
vyřešení problémů s napo-
jením potrubí na revizní 
šachty, bylo šoupě v pondě-
lí 16. 2. 2015 kolem deváté 
ranní otevřeno na 10 % výš-
ky, tedy 12 cm. Nenechme se 
ale zmást čísly – takto ote-
vřené šoupě rozhodně ne-
znamená desetinový průtok. 
Vzniklý otvor tvaru kruhové 
úseče zabírá jen 5 % průřezu 
potrubí, což je veličina roz-
hodující o průtoku. Na dru-
hém konci se voda objevila 
po 14 minutách. Po ustálení 
hladiny v korytě jsme se jed-
nomyslně shodli, že už tak 
málo stačilo k vyrovnání, či 
spíše mírnému překonání 
předchozího řešení.

Další den byla překonána 
i veškerá očekávání – 50 % 
stačilo, aby voda dosáhla plá-
novaných hladin, určených 
již vybudovanými moly pro 
nástup do lodí a „náplav-
kou“ Egyptského kabinetu. 

Spuštění přivaděče vody  
z Vltavy do Mlýnského  
potoka
Jan Bulín

Voda rozlitá na louku ve Všestudech

 „Peřej“ v revizní šachtě při otevření na 50 %

Výtok do koryta Mlýnského potoka (50 %)
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Ve Všestudech se voda do-
konce mírně rozlila na louku 
vedle koryta a jižní fasáda 
Červeného mlýna pokračova-
la bez přerušení svým odra-
zem na hladině, jako na dobo-
vé rytině z informační tabule 
visící na chodbě zámku. Jedi-
ně podstav vody u mola pod 
Laudonovým pavilonem na-
značoval, že problém se neu-
krývá v chybných výpočtech, 
ale ve věcech mnohem hma-
tatelnějších – zanesení a ne-
udržování koryta na konci 
toku, který již není v majet-
ku Národního památkového 
ústavu. Hradítko bylo spuště-
no zpět na 10 % a dle získa-
ných dat bude aktualizován 
provozní řád přivaděče. Tak-
též bude třeba rozšířit opev-
nění protibřehu u vyústění 
potrubí do koryta. Ukázalo 
se, že při 50 % otevření má 
voda již dostatečnou sílu, aby 
vytvořila protiproud – vodá-
ci by řekli „vracák“ –, který 
podemílá nezpevněný břeh, 
a zároveň tlumící efekt vzed-
muté hladiny v korytě ještě 
není schopen snížit výtoko-
vou rychlost vody natolik, 
aby k tomuto efektu nedo-
cházelo.

Vzestup hladiny na výto-
ku se v tomto kroku projevil 
již za 7 minut. Z délky přiva-
děče 748,3 m nám tedy vy-
jde rychlost proudění vody 
kolem 1,8 m/s. Při provozu 
„naplno“ by se tato hodnota 
měla snížit na cca 1,5 m/s 
díky zmíněnému tlumícímu 
efektu. Zároveň je třeba po-
dotknout, že se jedná o prů-
měrnou hodnotu a aktuální 
rychlost se po délce potrubí 
mění. To je dáno jak směro-
vými podmínkami (v „zatáč-
ce“ se voda prostě zbrzdí), 
tak sklonem, který činí, též 
pouze průměrně, 0,108 % – 
rozdíl výšek potrubí na ná-
toku a výtoku je 81 cm, první 
polovina k protlaku pod „sta-
rou teplickou“ silnicí je však 
vedena téměř horizontálně 
a uvedená hodnota se „nasbí-
rá“ až za ním. To při plném 
otevření povede k efektu 
dvojího režimu proudění – 
v první půli poteče voda v pl-
ném průřezu, tj. v tlakovém 
režimu (bez volné hladiny), 
a v druhé půli v beztlakém 
(s volnou hladinou).

Závěrem bych chtěl podě-
kovat za trpělivost spoluob-
čanům, kterým tato stavba 

komplikovala život. Bohužel 
se jedná vždy o kompromis, 
a čím menší má stavba vliv 
na okolí, tím roste její nároč-
nost pro stavbaře, a zdejší 
geologické podmínky byly 
opravdu složité, navíc se 

jednalo o stavbu velmi spe-
cifickou a ojedinělou, tedy 
žádnou rutinu. Věřím, že 
omezení silniční dopravy bu-
dou plně vyvážena obnove-
ním té „lodní“ na Mlýnském 
potoce.

Voda pod Laudonem

Červený mlýn (50 %)
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Až vyjde toto číslo, bude už první jar-
ní měsíc, zima bude lákat už jen lyžaře 
a vánoční dárky budou minulostí. 

A také i vzpomínky  
na zdařilý předvánoční koncert 

souboru TUTTI CANTATE  
v restauraci Na Závisti 

nebo na vystoupení  
ŠKAMPOVA KVARTETA  

v Rudolfově sálu zámku. 

Dodejme ještě,  
že večer 21. prosince 2014  

se odehrály na loučce před školou  
HRY NA JESLIČKY  

v provedení žáků, muzikantů  
i učitelů a rodičů, 

o Štědrém dni se ozývaly  
odpoledne živě zpívané  

KOLEDY  
přímo NA VELTRUSKÉM NÁMĚSTÍ.

DŘEVOMALBY  
TOMÁŠE ZÁBORCE
Výstavní síň si dala jen krátkou přestáv-
ku, hned 8. ledna 2015 se sešli přízniv-
ci výtvarného umění na vernisáži tak 
trochu neobvyklých obrazů. Jednalo se 
o DŘEVOMALBY TOMÁŠE ZÁBORCE. 
Slánský výtvarník představil obrazy 
na dřevěném podkladu s využitím růz-
ných zářezů, vrypů a dlabání. V úvod-
ním slově se doznal: „Chci vyvolat v li-
dech, kteří vnímají mé obrazy, pocit, že 
jsou sami součástí přírody.“ Zda se mu 
to podařilo, vědí návštěvníci pohodové 
vernisáže se zasvěceným vyprávěním 
autora, doplněným houslovým vystou-
pením studenta Alberta Málka.

Co jste mohli vidět  
anebo viděli, slyšeli …

VÝSTAVA  
RESTAURÁTORA  
BOHUMILA ZEMÁNKA
Několik dnů po skončení výstavy dře-
vomaleb byla dne 12. února otevřena 
další výstava. Své CELOŽIVOTNÍ DÍLO 
RESTAURÁTORA gotické a barokní 
plastiky zde představil formou doku-
mentárních fotografií BOHUMIL ZEMÁ-
NEK. Restaurátor výtvarných děl, který 
navrací poškozeným i jinak potřebným 
dílům jejich prvotní vzhled, stojí jaksi 
v pozadí a dost dobře nemůže publiku 
představit v reálu ty desítky dřevěných 
plastik, na jejichž obnově pracoval. 
Na výstavních panelech může ale di-
vák sledovat názorně stav před, během 
a po restaurování. Vernisáž byla ještě 
doplněna promítnutím filmu režiséra 
J. Protivy „Navrácený život“, který vy-
robila v r. 1992 Česká televize a v němž 
diváci mohou nahlédnout do ateliéru 
a na práci uměleckého restaurátora. 
Výstavu můžete zhlédnout až do nedě-
le 22. března. Stačí jen v úředních ho-
dinách navštívit výstavní síň v přízemí 
MěÚ, nebudete litovat.

Jan Novotný
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Divadlo Verze

Lutz Hübner:  
Úča musí pryč!
Dynamická hořká komedie s překva-
pivými dějovými zvraty a brilantním 
slovním humorem, jež se týkají pro-
blému, který znají snad všichni rodiče, 
totiž základní školy. 
Vstupné: 350,-/320,- senioři, studenti

MALÉ OHLÉDNUTÍ

úterý  
5. 5. 2015 

19:30

středa  
20. 5. 2015 

19:30

V sobotu 21. února zahrála v Restauraci U Srpů legenda čes-
kého bigbítu a blues Luboš Andršt se svou kapelou. Posluchači 

děkují panu Karlovi Srpovi za parádní zážitek!

V sobotu 28. února prodloužil bigbit s Petrem Baťou a Kalábo-
vým něžným beatem masopustní veselí až do ranních hodin.

V úterý 17. února se uskutečnila ve zcela zaplněné klubovně ASPV beseda o kralupsko-veltruské expedici na Aconcaguu, nejvyšší 
horu mimo Asii. Přestože Radek Jícha popsal svůj „výlet“ jako nudný a finančně nákladný, posluchače rozhodně zaujal.

POZVÁNKA DO DIVADLA

Bratislavské hudobné divadlo

Robert Thomas:  
Mandarínková izba
Komedie plná francouzského espritu 
a šarmu nabízí zajímavé příběhy lidí 
ve vtipných, krátkých jednoaktovkách 
s překvapivým, někdy přímo detektivním 
závěrem.
vstupné: 290,-/260,- Kč senioři a studenti

BŘEZEN

19
Akce  
v klubovně 
ASPV BESEDA:

Poutník Petr Hirsch

BŘEZEN

26
FILMOVÝ VEČER:
Imaginární lásky

DUBEN

10
VEČÍREK se spisovatelem 
Petrem Šabachem

DUBEN

16
FILMOVÝ VEČER:
Melancholia
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Vyučovalo se původně ve 
staré farní budově (obytný 
dům čp. 32 naproti dneš-
ní faře) v přízemí a pouze 
v jedné třídě. V téže budově 
byl i byt učitele. S přibývají-
cím počtem žáků v polovině 
19. století se začalo uvažovat 
o rozšíření školní budovy 
– buď do přilehlé zahrád-
ky učitelovy, nebo do patra. 
Po různých jednáních a žá-
dostech bylo rozhodnuto po-
stavit novou faru vedle kos-
tela a starou ponechat pro 
účely školy. S její přestav-
bou bylo započato r. 1857 
stavitelem p. Bartošem ze 
Všestud, načež vyučování 
mohlo probíhat již ve dvou 
třídách. Trojtřídní stala se 
veltruská škola až v r. 1877.

Hrabě Chotek založil sou-
časně se zřizovací listinou 
školy nadaci 2600 zlatých, 
z jejíchž úroků byl vyplá-
cen důchod učitele, který 
jinak vyučoval děti zadarmo 
a stejně tak musel vykonávat 
další služby, zejména var-
haníka v místním kostele. 
Od poloviny 19. století pak 
přispívaly za své děti i přiš-
kolené obce. Mezi nimi byl 
také Lobeček, dnešní část 
Kralup nad Vltavou, až do r. 
1916, kdy byla postavena 
tamní škola. Vyplácení dů-
chodu učitelům bylo zasta-
veno v r. 1870 rozhodnutím 
okr. hejtmanství ve Slaném, 
v jehož správním obvodu se 
Veltrusy nacházely. Násled-
ně byl již učitelům přiznán 
státem stanovený plat.

Čtenářům VL chceme 
přiblížit několik osobností, 
které řídily veltruskou školu 
od jejích počátků v 18. sto-
letí do poloviny 20. století. 
Zájemcům doporučujeme 
almanachy, vydávané ZŠ 

Veltrusy, v nichž je kromě 
jiného podrobně popsána 
historie školy od počátků až 
do současnosti. Lze je zakou-
pit ve škole.

V nejstarší kronice vel-
truské školy, kterou začal 
psát František Novotný 
ve 2. pololetí 19. století, se 
dočteme, že se dochovala 
pouze jména prvních zdej-
ších kantorů. Prvním byl 
pan JERIE, možná zcela prv-
ní učitel. O něm se píše, že 
z Veltrus odešel do Nových 
Dvorů u Kutné Hory, které 
tehdy rozkvétaly pod sprá-
vou právě výše zmíněného 
hraběte Rudolfa Chotka. Byl-
li tam pan učitel Jerie povo-
lán vyučovat, anebo jestli šel 
do důchodu nebo jinak slou-
žit, nevíme.

Pokračují většinou již po-
zapomenutá jména, jak je 
uvádí kronika. (Letopočty 
v závorkách udávají obdo-
bí působení ve funkci řídí-
cích učitelů). K. ŠALANSKÝ 
(do r. 1794) zemřel na ochr-
nutí plic, JAN STRNAD 
(1794 až 1814) skončil život 
zápalem plic, a posledním 
z prvních byl JAN STRAKA 
(1814 až 1845), který ze-
mřel na souchotiny. Jaký byl 
materiální život učitelů, jak 
bydleli, jak uživili rodiny, to 
jsou otázky, které si můžeme 
klást při konstatování příčin 
jejich úmrtí. Nemáme mís-
to pro podrobnější sociální 
obraz života tehdejší spo-
lečnosti, že ale učitelé často 
umírali na tuberkulózu, něco 
vypovídá.

Je třeba rovněž podotk-
nout, že obsazení místa uči-
tele přináleželo vrchnosti, 
a to se zřetelem na „zachova-
lého, ctnostného a nábožné-
ho muže“. Nic se nedozvídá-

me o předchozím vzdělání či 
působení. Škola byla od po-
čátku jednotřídní, učitel tedy 
vyučoval několik desítek 
dětí, měl však na pomoc jed-
noho nebo několik pomoc-
níků. Tak např. učitel Straka, 
o kterém se v kronice uvádí, 
že dlouhý čas postonával, 
velmi se šetřil a i při své váž-
né nemoci se dožil vysokého 
věku, měl pomocníků něko-
lik. Pomocníci nebyli snad 
jen tak náhodně vybraní, ale 
byli to tzv. podučitelé, kteří 
po určité době bývali usta-
noveni jako učitelé defini-
tivní. Právě mezi Strakovými 
pomocníky byl i Štěpán Ben-
da, o němž píšeme dále.

ŠTĚPÁN BENDA

Většina kantorů se často 
uplatňovala v jiných obo-
rech, zejména pak jako hu-
debníci a kapelníci. To platí 
v plné míře o dalším z vel-
truských řídících učitelů. 
ŠTĚPÁN BENDA (1845 až 
1889) pocházel z Kluk 
u Mšena, vyučoval nejprve 
ve Vepřku, pak ve Veltrusích. 

Dlouhá léta byl veltruským 
varhaníkem a od roku 1836 
vedl svou proslulou kapelu, 
která hrála v kostele, ale 
hlavně na chotkovských zá-
meckých i různých lidových 
slavnostech. Zemřel ve Vel-
trusích v roce 1903 a byl zde 
i pochován. Antonín Dvořák, 
s nímž se znal a stýkal, ho 
zpodobnil v postavě kantora 
v opeře Jakobín. Na fotogra-
fii je zobrazen se zlatým zá-
služným křížem, který obdr-
žel od panovníka za svou 
pedagogickou činnost.

FRANTIŠEK  
NOVOTNÝ

Po odchodu Štěpána Bendy 
do důchodu byl ustanoven 
řídícím učitelem FRANTI-
ŠEK NOVOTNÝ (1889 až 
1921). Pocházel z rolnické 
rodiny ze Sazené a učil 
ve Veltrusích jako podučitel 
už od r. 1873. Bydlel zpočát-
ku v tzv. domě lesníka vpra-
vo vedle brány do parku, 
jeho ženou byla dcera na-
dlesního Melcra. Se stále po-

Obecná škola ve Veltrusích  
a její řídící učitelé

Jan Novotný

Zdejší škola byla založena v  roce 1757 z popudu hraběte Rudolfa Chotka.  
Majitelé panství se pak stali tzv. patrony školy prakticky až do začátku  
20. století. 
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apod. Současně s jeho nástu-
pem do místa řídícího v roce 
1920 byla ve Veltrusích po-
volena měšťanská škola 
a zahájeno vyučování 
v 1. ročníku, ke kterému 
v dalších letech přibývaly 
další. O jejích ředitelích bu-
deme psát jindy.

JAN PAUKNER

Obecná škola samozřejmě 
vedle měšťanky existovala 
dál, a tak F. Šafaříka vystří-
dal ve funkci JAN PAUKNER  
(1926 až 1932). Bylo mu 
jen málo přes 50 let a přišel 
do Veltrus už s podlomeným 
zdravím, které se odrazilo 
i v jeho drsném vystupová-
ní vůči učitelům i rodičům. 
Za jeho vedení pokračovalo 
chátrání školní budovy, ka-
pacitně i technicky nevyho-

vující počtu dětí i tříd. Obec-
ná škola mohla provozovat 
v hlavní budově pouze 2 tří-
dy, další byly umístěny v bu-
dově obecního úřadu, jedna 
i v domku učitele Jana Hil-
mery, také byla třída v kláš-
teře, a posléze se vyučovalo 
i na směny dopoledne a od-
poledne. Řídící Paukner po-
žádal ve škol. roce 1932–33 
o zdravotní dovolenou, z níž 
pak byl trvale penzionován. 
Krátce v r. 1929 po dobu 
onemocnění řídícího Pauk-
nera vedl obecnou školu uči-
tel EMANUEL MARYŠKA.

V roce 1933 byl jmenován 
zastupujícím řídícím starší 
syn někdejšího řídícího JAN 
NOVOTNÝ (1933 až 1934). 

FRANTIŠEK CINK

Po roce byl do této funk-
ce definitivně jmenován 

FRANTIŠEK CINK (1934 až 
1938). V době jeho vedení 
obecné školy stále – a ještě 
nadlouho – nebyly vyřeše-
ny problémy s nevyhovující 
budovou veltruské školy. 
Od školního roku 1935–36 
měla škola definitivně 5 po-
stupných ročníků, ve všech 
třídách byly zhotoveny nové 
podlahy a provedeny různé 
menší opravy včetně nových 
odpadních jímek. Pan řídící 
požádal v roce 1938 o od-
chod na trvalý odpočinek.

Když si prohlédnete tváře 
veltruských kantorů – řídí-
cích učitelů, nevyčtete z nich 
příliš o jejich vlastnostech, 
povaze, o vztahu k dětem, 
k rodičům ani k jejich okolí. 
Na fotografiích mají zvláštní 
kravaty, listrová saka, nosí-
vali cvikry, před objektivem 
fotografa se dívali oficielně, 
důstojně a občas i vlídně. 
A to vůbec neznáme tváře 
těch prvních veltruských 
kantorů, žijících v 18. stole-
tí. Připomínáme si zde ale-
spoň něco z minulých časů 
o lidech, kteří generacím 
mládeže napomáhali vstou-
pit do života, a tak se jejich 
dědictví nenápadně přenáší 
i do současnosti. O dalších 
postavách v čele veltruské 
školy zase někdy příště.

(Zdroj: SOkA Mělník, Kro-
nika školy ve Veltrusích; Al-
manach ZŠ Veltrusy 2014)

četnější rodinou pak bydlel 
v učitelském bytě ve škole. 
Podobně jako jeho před-
chůdce byl i Fr. Novotný ty-
pickým venkovským kanto-
rem, který kromě vlastní 
práce vykonával funkci var-
haníka, dirigenta různých 
tehdejších místních kapel 
a sborů, kromě řady po-
chvalných uznání byla 
po něm pojmenována i vel-
truská ulice.

FRANTIŠEK  
ŠAFAŘÍK

Po odchodu Františka No-
votného do důchodu byl 
ustanoven řídícím učitelem 
FRANTIŠEK ŠAFAŘÍK (1920 
až 1926), jehož jméno rov-
něž nese jedna veltruská uli-
ce. Učil tu od r. 1887. Podle 
zápisů v kronice patřil k uči-
telům staršího rázu, famili-
érního chování a vlastních 
výchovných a vzdělávacích 
metod. „Rok 1920-21 byl čas 
na mé vzdělávání. Naproti 
kostelu stála už nová škola. 
Maminka mě nastrojila 
do námořnických tmavo-
modrých šatů a pan řídící 
Šafařík mě přivítal štípnutím 
do tváře a slovy: Pojď sem, ty 
bledulko, sem budeš chodit 
z toho lesa. A bylo tam v lavi-
cích ještě dětí! – první třída 
vpravo, ostatní pak v po-
schodí,“ vzpomínala paní 
Marie Škodová. Šafařík byl 
posledním řídícím, který byl 
ustanoven patronem školy. 
Oblíbil si zdejší kraj i lid 
a s láskou sbíral historické 
památky nebo vedl záznamy 
o povětrnostních poměrech V roce 1930 se vyfotografovala 2. tř. na dvoře staré školy  i s panem řídícím Pauknerem
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Zatímco učební program penzionátu 
plnil své poslání, se zřízením mateř-
ské školy to šlo pomalu. Po stížnostech 
na průtahy úřadů v souvislosti s povo-
lením místní opatrovny bylo konečně 
zemskou školní radou prostřednictvím 
okresního školského výboru v Kra-
lupech nad Vltavou povolení vydáno. 
„Mateřská škola ve Veltrusích“ byla 
otevřena v roce 1922. Přihlásilo se 
do ní hned 35 dětí, později byla plně ob-
sazena 50 dětmi, jež byly přijaty do opa-
trování a k vychování většinou zdarma. 
Opatrovala je ctihodná sestra, zkušená 
učitelka, s pomocí jiné sestry. Místnost, 
zařízení, pomůcky a úklid zajišťovala 
kongregace sama.

„Dcery božské lásky“ v té době blaho-
dárně působily v těchto místech:

PRAHA – dívkám hledajícím služ-
bu byly bezplatně poskytovány strava 
a přístřeší, byla jim obstarávána vhodná 
místa; výchovy a vzdělání se tu dostalo 
sirotkům, přístřeší studentkám a úřed-
nicím.

JIŘETÍN – sirotčinec, opatrovna
BRNO – dům pro služebné dív-

ky, sirotčinec, útulek pro studentky  
a úřednice

PERNÁ u Mikulova – opatrovna
PLUMLOV u Prostějova – sirotčinec, 

opatrovna
OPAVA – vyučování a výchova sla-

bomyslných dítek, penzionát, doživotní 
útulek pro starší dámy

Služba Dcer božské lásky byla jen 
a jen službou bližnímu.

Prameny: Zprávy z farnosti ve Veltrusích. 
Farní věstník – duchovní správce pensio-
nátu F. U. 1927.

Mateřská škola v penzionátu  
„Dcer božské lásky“
Ladislav Bubeníček

MŠ v klášteře se sestrou Blankou, asi 1937–38. Poznáte dnešní osmdesátníky? (fotografii poskytla paní Jana Víšková)

Ve školce se hrálo taky divadlo (fotografii poskytl pan Karel Morávek).
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Milí čtenáři,  
veltruští občané,
chci připomenout roční 
výročí úmrtí pana Otakara 
Špecingera (12. března 
2014). Pan Špecinger byl 
nejen regionálním bada-

telem a spisovatelem, ale 
i přítelem Veltrus.

Obsáhle píše o naší obci 
v publikaci „CHOTKOVSKÉ 
VELTRUSY“ a v modernější 
knize „VELTRUSY – PERLA 
DOLNÍHO POVLTAVÍ.“

Tímto chci uctít jeho 
památku a vzpomínku.                                 

Karel Morávek

Životopis Ing. Otakara  
Špecingera je napsán 
ve Veltruských listech  
č. 3/2010, ročník 12.

Vzpomínka na  
Otakara Špecingera

Co však této akci – pro obec 
tak důležité – předcházelo? 
Veltrusy byly zatíženy vydat-
ným provozem, především 
však sílící dopravě přestával 
vyhovovat pomalu, ale jistě 
stárnoucí „říšský most silnič-
ní“ z roku 1903. Krajský úřad 
dopravy proto v roce 1964 
rozhodl o výstavbě přeložky 
silnice mimo zástavbu obce 
a o výstavbě nového mostu.

V roce 1969 byly zaháje-
ny přípravné práce projek-
tové a začátkem roku 1971 
zahájily pověřené Stavby 
silnic a železnic Praha, n. p., 
vlastní výstavbu. Pamatuji 
si, že bylo přemístěno ob-
rovské množství zeminy. Vše 
se vozilo nákladními vozidly 
na předmostí nového mos-
tu z obou stran. K výstavbě 
silnice, resp. k výstavbě no-
vého mostu se váže jedna 
zajímavost. V projektovaném 
místě stál dům s p. č. 470, 
s malým zahradnictvím rodi-
ny pana Štolce. Jelikož nebyl 
zájem tento dům zbourat, 
došlo k jeho přemístění asi 
o 60 m směrem jižním. Pře-
sunutí prováděla společnost 
(domnívám se) Transporta 
Chrudim, která o několik let 
později přesunula Děkanský 
kostel ve městě Most. Zákla-
dy domu byly zesíleny kovo-
vými třmeny, bylo postaveno 
přesné kolejiště, na které byl 
dům usazen a posouván. To 
bylo asi v roce 1972 a byla to 
docela atrakce.

Nová silnice, přeložka, byla 
vybudována jako moderní 
dvouproudová komunikace, 
se zpevněnými krajnicemi 
a asfaltovým povrchem. Sil-
nice byla odkloněna od té, jež 
původně byla vedena v místě 
nájezdu do skladu nad kru-
hovou křižovatkou (plnění 
cisteren). Pokračovala přet-
nutím staré kralupské silnice 
ze Žižkovy ulice, asi o 500 m 
dále bylo napojení nové pře-
ložky z Kralup. U bývalého 
kláštera (později Policejní 

školy) vznikla křižovatka, 
kde musela být odstraněna 
autodílna p. Mádla a stará 
kovárna. Dále už pokračovala 
na nový most.

K výstavbě mostu, který 
byl postaven skoro ve stej-
ném místě jako most z roku 
1754 (údaje dle stavebního 
podniku): nosná konstrukce 
mostu spojitý monolitický 
nosník betonovaný na skru-
ži, spočívá na třech podpě-
rách z prostého betonu, ob-
ložených kamennými kvádry. 
Délka mostu je 208 m, šíře 
vozovky 13 m. Po čtyřech 
letech prací, bylo toto dílo 
v měsíci květnu 1975 slav-
nostně předáno hlavně vel-
truské veřejnosti, neboť se 
zrychlila doprava a dopravní 
bezpečnost v obci. Investice 
tohoto díla 33 milionů Kč, 
z toho most 17 milionů.

Ještě dvě zajímavosti. 
Na stavbě tohoto díla se 
mimo jiné podílel veltruský 
občan stavitel Václav Po-
spíšil, a tento nový most je 
třetím v pořadí. V r. 1754 
navrhl hrabě Rudolf Chotek 
císařovně Marii Terezii po-
stavení veltruského mostu 
s vybíráním mýtného. Stavba 
byla povolena a dohotovena 
v r. 1758 stavitelem Janem 
Patzenbergrem z Olomouce. 
Celkem 8 kamenných pilířů 
vytvářelo 9 polí po 13 až 21 
metrech, na nichž spočívala 
dřevěná konstrukce se zá-
bradlím a kamennou dlaž-
bou. V roce 1784 byl most 
po povodni téměř zničen. 
O rok později odstraněny 
jeho zbytky a byl znovu ote-
vřen přívoz s většími a men-
šími prámy. O druhém mostě 
již byla zmínka v úvodu.

Nový most prošel velkou 
opravou teprve v r. 2006, kdy 
byl na 10 měsíců uzavřen; 
oprava stála 70 milionů Kč.

Stavba mostu přes Vltavu

Karel Morávek

Letos v květnu to bude již čtyřicet let od otevření přeložky silnice 1/8 mimo 
obec Veltrusy a otevření nového mostu přes Vltavu. 

Bylo postaveno přesné kolejiště, po kterém byl dům posouván.

Přemísťování domu č. p. 470 
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4 0 7  g r a m ů  
z  B o h u m i l a  
H r a b a l a

Město Veltrusy pořádá v květnu 2015 

DIVADELNÍ ZÁJEZD  
do Divadla v Dlouhé

Autobus bude zajištěn

Zvýhodněné vstupenky pro občany  Veltrus  
budou v předprodeji v dubnu 2015  
na městském úřadě za 200,-

Účinkují: Miroslav Hanuš, Miroslav Táborský, 
Jaroslava Pokorná a další.

Začátek představení v 19:00 hodin.

Původní divadelní adaptace vycházející z povídky 
Bohumila Hrabala Baron Prášil, doplněná o motivy, 
příběhy i postavy dalších Hrabalových povídek,  
včetně jeho korespondence. Neobvykle řešený  
prostor Divadla v Dlouhé (kde vás tentokrát obklopí 
herci i z nečekaných stran!), samozřejmě s živou  
hudbou! Poezie, nostalgie i mámivé iluze!  
Oslava Hrabala jako vypravěče, oslava vyprávění!  
Ať žije Bohumil!

TERMÍN  BUDE
UPŘESNĚN 
V DUBNU 2015

IMAGINÁRNÍ LÁSKY

REZERVACE MÍST: 
KULTURA.SPORT@

VELTRUSY.CZ

Francis (Xavier Dolan) a Marie (Monia Chokri) jsou blízcí přátelé. Jednoho dne se u obě-

da seznámí s Nicolasem (Niels Schneider), venkovským mladíkem, který právě přijel do 

města. Jedna katastrofální schůzka následuje druhou. Ať už se odehrají ve skutečnosti 

nebo jen v představách, žádná nedopadne dobře a Francis i Marie jsou čím dál posedlejší 

předmětem jejich touhy...

pořádá  
kulturní výbor  
města veltrusy

vstup  
zdarma

26. 3. 2015

klubovna aspv

ČTVRTEK

veltrusy20:00

Režie: Xavier Dolan / Kanada / 2010 / 96 min

MELANCHOLIA
16. 4. 2015ČTVRTEK

Nový film Melancholia dánského režiséra Larse von Triera vypráví uhrančivý příběh dvou 

sester (Kirsten Dunst a Charlotte Gainsbourg), z nichž ta mladší se zrovna vdává a stává 

čerstvou matkou. Svatební veselí se odehrává na starobylém venkovském sídle a všeobec-

nou sváteční náladu zakalí náhlá hrozba v podobě rudé planety, která vystoupila zpoza 

slunce a s níž hrozí Zemi bezprostřední srážka... 

Režie:  Lars von Trier / Dánsko / Švédsko / Francie / Německo, 2011, 130 min

BŘEZEN

26

DUBEN

16
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999,-

TANAGA
trekkingová kotníková obuv

trekkingová kotníková obuv
s protiskluzovou podrážkou VIBRAM, 

svršek PU / textil, voděodolný.

Velikost: 39 - 47
Doporučená cena: 1469,-

SLEVA: 32%

AKCE BŘEZEN 16.3. - 3.4.

PRODEJNA 
NAD BENZINOU 601

VELTRUSY

otevírací doba
7,00 - 16,00
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montérkové laclové kalhoty pohodlného střihu z příjemného 
strečového materiálu • kárované a signální žluté doplňky • 

přední zip pro snadnější manipulaci • celokovový zip a druky • 
zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků • 2 

zasunovatelné volně visící přídavné kapsy – hřebíčenky s 
možností vložení do předních kapes 

montérková bunda pohodlného střihu z příjemného 
strečového materiálu • kárované a signální žluté doplňky • 

celokovový zip a druky • kapsa na ID kartu. 

montérkové kalhoty pohodlného střihu z příjemného 
strečového materiálu • kárované a signální žluté doplňky • 

celokovový zip a druky • zesílená zdvojená kolena pro vložení 
nákoleníků • 2 do kapes zasunovatelné nebo volně visící 

případné kapsy – hřebíčenky 

OLZA
montérkové kalhoty s laclem

OLZA
montérkové kalhoty do pasu

OLZA
montérková blůza

699,-
Velikost: 48 - 62

Doporučená cena: 949,-
SLEVA: 26%

K tomu dárek

výztuha kolen
 v hodnotě 

ZDARMA:

59,-

K tomu dárek

pásek
 v hodnotě

ZDARMA:

 79,-

97% bavlna
3% spandex

749,-
Velikost: 48 - 62

Doporučená cena: 999,-
SLEVA: 25%

Velikost: 48 - 62
Doporučená cena: 1179,-

SLEVA: 24%

899,-
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PILOSA
outdoorová bunda

Velikost: M - XXL
Doporučená cena: 1299,-

SLEVA: 62%

lehká outdoorová větrovka • voděodolná a prodyšná • 
voděodolné zipy • spodní lem ke stažení na šňůrku a nastavitelné 

manžety na suchý zip • perfektní ochrana za každého počasí 

CAMBON
triko s dlouhým rukávem

Unisexové triko s dlouhým rukávem. Zpevňující ramenní páska. 
Vhodné pro potisk a výšivku, 

160 g/m2. 

89,-
Velikost: S - XXXL

Doporučená cena: 109,-
SLEVA: 30%

RANDWICK
fleecová bunda modrá

TEJON
softshellová vesta

komfortní celopropínací fleecová bunda sportovního designu s 
odepínatelnými rukávy • ramena a lokty jsou zesíleny 

oděruvzdornou, voděodolnou PAD tkaninou pro zvýšení 
životnosti oděvu a odolnosti povětrnostním vlivům • 

antipillingová úprava 

softshellová vesta s antipillingovou úpravou • ultralehký 
softshell s vysokou elasticitou • vnitřní límec z příjemného 

měkkého mikrofleecu • spodní lem je ke stažení na gumičku 

Velikost: S - XXXL
Doporučená cena: 629,-

SLEVA: 37%

399,-
Velikost: S - XXXL

Doporučená cena: 559,-
SLEVA: 32%

exlusivně 
pouze 
pro SIS 
obchody

K tomu dárek

brýle FERGUS
 v hodnotě

ZDARMA:

 115,-

379,-

499,-

fleece mikina
s odepínacími

rukávy
NEJLEPŠÍ CENA

NA TRHU



24 www.veltrusy.cz

INZERCE

Velikost: M - XXXL
Doporučená cena: 309,-

SLEVA: 55%

139,-

DuPont CHF5CB
ochranná kombinéza

K tomu dárek

brýle FERGUS v hodnotě
ZDARMA:

 115,-
 69,-a respirátor P3 v hodnotě

Ochranný oblek ČERVA, model DuPont CHF5CB je určen k 
ochraně pracovníků před nebezpečnými látkami, nebo k 
ochraně citlivých produktů před kontaminací člověkem, v 
závislosti na chemické toxicitě a podmínkách expozice. K 

ochraně proti částicím (typ 5) a omezeně kapalnému 
postřiku (typ 6). 

exlusivně 
pouze 
pro SIS 
obchody
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Zkoušeli jste někdy důklad-
ně využít ten nejstarší a nej-
přirozenější dopravní pro-
středek, vlastní nohy? Přes 
16000 km pěšího putování 
a 31 měsíců na cestě z do-
mova ve Dvoře Králové nad 
Labem k třem poutním mís-
tům křesťanství. Santiago de 
Compostela ve Španělsku, 
Řím v Itálii a Jeruzalém v Iz-
raeli. Pojďte se projít po stez-
kách a poutních cestách, kde 
se psala historie. Společně 
celkem navštívíme 21 států 
Evropy a Blízkého východu 
rychlostí do 5 km/h v pou-
tavém vyprávění osobního 
příběhu o pohnutkách, proč 
na podobnou cestu vyrazit, 
spojeného s promítáním au-
torských fotografií. Po svých 
totiž poznáte svět jinak. 
19. 3. 2015, 18.00 /  
klubovna ASPV

Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap Evropou až do Jeruzaléma
BŘEZEN

19

Hospic knížete Václava: 
Oslavy u příležitosti  
návštěvy nejvyšší  
představitelky Kongregace  
Dcer Božské Lásky  
a 70. výročí od konce války

8. – 10. května 2015 
areál bývalého kláštera

 § bohatý program pro děti a dospělé 
po celé tři dny

 § návštěva představené z Říma  
je plánovaná na neděli 

Lubomír Kníže: predseda@hkv-kl.cz

Večírek se spisovatelem 

Petrem Šabachem
10. dubna 2015 od 19.00 
klubovna ASPV Veltrusy

KVĚTEN

9
KVĚTEN

10
DUBEN

10

Nenechte si ujít nevšední setkání s autorem 
13 knih. Spisovatel Petr Šabach publikuje 
od roku 1986 a je tvůrcem řady literárních 
předloh pro oblíbené české filmy. V rámci 
neformální besedy se můžete těšit na autor-
ské čtení, autentické a spontánní vyprávění 
tohoto tvůrce z Dejvic.

Rezervace židlí: kultura.sport@veltrusy.cz

KVĚTEN

8
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OSOBNOST VELTRUS

V únoru letošního roku se dožil 
85 let. Když jsem před lety učil ve vel-
truské škole, čas od času jsem, obvyk-
le ne sám, zazvonil u vrat v jedné úzké 
veltruské uličce s úmyslem na chvíli vy-
pustit z hlavy školní starosti a naopak 

zas vyrušit restaurátora z jeho piplavé, 
přepečlivé práce. Nikdy nám nenazna-
čil, že nemá čas, že má rozpracovanou 
důležitou sondáž nebo že bude pozlaco-
vat dřevěnou plastiku tenkými proužky 
zlatého kovu. Odložil bílý pracovní ka-
bát, jeho paní už lovila v lednici něco 
k zajedení a na stole se objevilo víno. 
Není divu – Bohumil pochází z morav-
ského Palonína a složil maturitu znalce 
vína, kteroužto zkouškou potrápil ně-
kdy i své hosty.

Do Veltrus se dostal v r. 1953, kdy byl 
přeložen na zdejší zámek jako zaměst-
nanec Krajského památkového středis-
ka, a tak se stal nejen občanem Veltrus, 
ale i současným pamětníkem. Restau-
rátorskou komisí tehdejšího Českého 
fondu výtvarných umění byl vyzván 
ke vstupu do Svazu českých výtvarných 
umělců, takže nadále už pracoval jako 
svobodný, nezávislý restaurátor. Někdy 
jsem mu záviděl: neměl nad sebou pří-
mého nadřízeného – to jen, když dokon-
čil zakázku, musel pozvat kolaudační 
komisi, aby práci zhodnotila a přiznala 
mu honorář.

Vraťme se ještě k jeho práci. Bohu-

milem Zemánkem bylo úspěšně dokon-
čeno množství restaurátorských akcí, 
mimo jiné se velkou měrou zasloužil 
spolu s historikem umění dr. Suchome-
lem na objevení, zařazení a restaurová-
ní rozsáhlého sochařského díla několika 
generací rodu kosmonoských Jelínků. 
Jím restaurované sochy byly vystaveny 
v průběhu let na významných i celostát-
ních výstavách. Spolupracoval mimo 
svou restaurátorskou činnost s vý-
znamnými umělci, jako byli Ota Janeček, 
Vincenc Vingler, Karel Hladík a další, 
jimž převáděl jejich hliněné nebo sádro-
vé modely do dřeva, případně i zvětšo-
val v žádaném poměru. Spolupracoval 
s K. Svolinským na Olomouckém orloji, 
pro který provedl podle dodaných mo-
delů postavy ve dřevě.

Současná výstava v Síni Ladislava 
Čepeláka přináší pohled na životní dílo 
jubilanta. Dozvíte se na ní více o jeho 
životě, o provedených akcích a účasti 
na výstavách.

Do příštích let přejeme Bohumilu  
Zemánkovi zdraví a dobrou mysl.

BOHUMIL ZEMÁNEK,  
řezbář, sochař a restaurátor
Jan Novotný

Děkuji Městskému úřa-
du, zvlášť panu starostovi 
Volákovi a místostarostovi 
Morávkovi, za vstřícnost, 
pochopení a pomoc při za-
hájení mé výstavy.

Dále děkuji touto cestou 
Josefu Hebrovi a paní Jari-
ně Šimůnkové a také všem 
mým přátelům, kteří se 
podíleli na její přípravě 
a instalaci.

Všichni se zasloužili  
o zdárné uskutečnění  
výstavy o mé celoživotní 
práci.

Bohumil Zemánek,  
řezbář, sochař a restaurátor
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Čtenáři

V minulém roce bylo 
v knihovně zaregistrováno 
celkem 130 čtenářů, z toho 
32 čtenářů mladších 15 let 
a 2 třídní kolektivy z MŠ Vel-
trusy.

Návštěvnost

Registrovaní čtenáři usku-
tečnili celkem 1040 návštěv, 
z toho čtenáři do 15 let 290. 
Průměrná návštěvnost činila 
21 čtenářů za 1 výpůjční den.

Výpůjčky

Celkem bylo zapůjčeno 2 894 
svazků.

Z toho beletrie a naučné li-
teratury dospělým čtenářům 
2 207 svazků, mládeži 687 
svazků.

Za jeden výpůjční den 
bylo zapůjčeno průměrně 44 
svazků literatury pro dospě-
lé a 13 svazků literatury pro 
mládež.

Přírůstky knižního fondu – 
nákupy knih

Za částku 20 000,- Kč od MÚ 
Veltrusy bylo zakoupeno 142 
svazků, z darů čtenářů bylo 
na knižním veletrhu Svět 
knihy v Praze zakoupeno 26 
svazků. Všem dárcům děku-
jeme! Celkem se knižní fond 
rozrostl o 88 svazků beletrie 
pro dospělé, 23 svazků nauč-
né literatury pro dospělé, 38 
svazků beletrie pro mládež, 9 
svazků naučné literatury pro 
mládež.

Novinky v knižním fondu 
jsou čtvrtletně zveřejňovány 
na internetových stránkách 
knihovny.

Výpůjčky ze SVK Kladno

Během roku jsme měli zapůj-
čeny dva soubory knih. První 
soubor o 202 svazcích byl 
v dubnu nahrazen souborem 
o 190 svazcích. Tento soubor 
byl vrácen 9. 1. 2014.

Internet, elektronický katalog

V knihovně je možnost při-
pojení k Internetu. K 31. 12. 
2014 bylo v elektronickém 
katalogu uloženo 11 876 zá-

znamů, což zahrnuje veškeré 
knihy umístěné ve volném 
výběru i ve skladu.

Ve fondu je evidováno 
11 875 svazků knih a 1 mapa, 
z toho je 2 794 svazků na-
učné literatury pro dospělé 
a 322 svazků naučné literatu-
ry pro mládež, 7 071 svazků 
beletrie pro dospělé a 1689 
svazků beletrie pro mládež. 
Z naučné literatury pro do-
spělé je nejvíce zastoupen 
tematický okruh zahrnující 
geografii, historii a životo-
pisy, z naučné literatury pro 
mládež jsou nejvíce zastou-
peny přírodní vědy.

Knihovna provozuje inter-
netové stránky www.knihov-
naveltrusy.wz.cz. Stránky 
knihovny zaznamenaly v loň-
ském roce 11 190 návštěv, 
elektronický katalog 331 ná-
vštěv.

Akce knihovny

Spolupráce mezi knihovnou 
a mateřskou školou, která 
byla navázána v roce 2013, 
pokračovala další návštěvou 
dětí v knihovně. Děti ze tříd 
Motýlci a Kuřátka navštívi-
ly knihovnu a obě třídy se 

zaregistrovaly jako čtenáři. 
Půjčování a vracení knih je 
zajišťováno prostřednictvím 
rodičů nebo starších souro-
zenců dětí z MŠ.

Knihovnu rovněž navští-
vili žáci čtyř tříd (šesté, obou 
pátých a čtvrté) ze ZŠ Veltru-
sy.

Ve dnech 7. a 8. června 
proběhla v knihovně výstava 
knižních ilustrací veltruské-
ho rodáka, malíře a grafika 
Ladislava Čepeláka. Vystave-
ny byly dva cykly grafických 
listů a soubor knih s Čepelá-
kovými ilustracemi.

V prostoru knihovny jsou 
průběžně pořádány malé 
tematické výstavky knih 
k literárním a historickým 
výročím. Aktuality z činnos-
ti knihovny a zajímavosti 
z knižního fondu knihovny 
byly publikovány ve Veltrus-
kých listech.

Rok 2014 v Městské knihovně
Jitka Lísková

Městská knihovna  
je otevřena  
každý pátek 

od 14 do 17 hodin.
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Projekty  
ELEKTROWINu  

pomáhají  
vysbírat  

více  
spotřebičů

Největší český kolektivní sys-
tém pro sběr a recyklaci sta-
rého elektra, ELEKTROWIN, 
funguje už desátým rokem. 
Za tu dobu předal k recykla-
ci přes 13 milionů spotřebi-
čů o celkové hmotnosti přes 
230 000 tun, což představu-
je váhu 176 245 automobilů 
Škoda Octavia, jejichž výroba 
by trvala zhruba 4,5 roku.

Nepodařilo by se to bez 
aktivní spolupráce všech ob-
čanů ani bez nejrůznějších 
projektů, které informují 
o možnostech zpětného od-
běru, upozorňují na význam 
recyklace a podporují do-
mácnosti, které se chtějí cho-
vat ekologicky. 

Začátek u dětí 
a mládeže
ELEKTROWIN začíná už 
u dětí a mládeže. Do nového 
ročníku vstoupil v září 2014 
projekt Recyklohraní aneb 
Ukliďme si svět, který orga-
nizuje společně s kolektivní-
mi systémy Asekol, Ekolamp 
a Ecobat. Dnešní děti začnou 
jednou rozhodovat, jak se 
bude v českých domácnos-
tech i ve firmách zacházet 
s odpadem a kolik se ho vy-
produkuje. Tento projekt si 
klade za cíl umožnit jim, aby 
se v budoucnu rozhodovaly 
správně.

Přímo na sběrných dvo-
rech měst a obcí se děti učí 
třídit odpad v rámci pro-
jektu Zaskočte si pro radu, 
jak se zbavit odpadu. Mohou 
s sebou přinést i drobné vy-
sloužilé spotřebiče, aby si 
vyzkoušely, kam je správně 
odložit. 

Zdarma a ještě 
s odměnou
ELEKTROWIN dělá vše pro 
to, abychom měli odevzdání 
spotřebičů k recyklaci po-
kud možno pohodlné. Proto 
vytvořil hustou sběrnou síť 

z více než 13 000 míst zpět-
ného odběru, kterou neustá-
le zkvalitňuje. 

Kromě sběrných dvorů 
měst a obcí nebo kontejnerů 
v ulicích, u prodejců a na dal-
ších místech, ji doplňují také 
možnosti odevzdávat spotře-
biče při vytipovaných akcích. 
Obvykle to bývá navíc spoje-
no také s odměnou.

Tradičně úspěšné jsou 
například akce pořádané 
společně s největšími zoolo-
gickými zahradami pod spo-
lečným názvem S vysloužilci 
do ZOO. Návštěvníci zoolo-
gických zahrad v určeném 
termínu mohou za přine-
sený spotřebič získat slevu 
na vstupném.

Premiéru měl v roce 
2013 projekt s názvem Vlak 
do stanice Recyklace, rea-
lizovaný ve spolupráci se 
Zlínským krajem. Recyklační 
vlak jezdil na trase Otroko-
vice-Zlín-Vizovice ve čtyřech 
pravidelných spojích den-
ně. Cestující, kteří tohoto 
vlaku využili, v něm mohli 
do sběrných košů odložit 
nepotřebný spotřebič, příle-
žitost k tomu měli také pří-
mo ve vybraných stanicích. 
Za odevzdané elektro navíc 
každý získal slosovatelný ku-
pon s možností vyhrát nový 
spotřebič. V roce 2014 pro-
jekt pokračoval v Kraji Vyso-
čina a Libereckém, Středo-
českém i Karlovarském kraji.

Jedinečnou možnost na-
bídnout své letité domácí po-
mocníky jako exponát do sbí-
rek Národního technického 
muzea v Praze nebo Výcho-
dočeského muzea v Hradci 
Králové dostali loni účastníci 
zářijových Železných týdnů. 
Z přinesených spotřebičů, 
které fungovaly také jako 
poukázka na slevu ze vstup-
ného, si odborníci těchto 
muzeí vybrali ty nejzajíma-
vější, které budou postupně 
vystaveny. Celkem se do akce 
zapojilo 12 regionálních mu-
zeí různého zaměření. V li-
berecké IQ Landii například 

přinesené spotřebiče využili 
jako názorné pomůcky při 
recyklačních workshopech.

Hasiči pomáhají 
sousedům i sobě
Jeden z nejúspěšnějších pro-
jektů ELEKTROWINu nese 
název Recyklujte s hasiči. 
Zapojilo se do něj už přes 
1000 sborů dobrovolných 
hasičů z celé ČR. Jubilejní ti-
sící byl loni na podzim sbor 
z Nové Vsi na Liberecku. 
Hasiči pomáhají svým sou-
sedům dopravit staré spo-
třebiče k recyklaci i tam, kde 
je na nejbližší sběrné místo 
stále ještě daleko. A to včetně 
velkých a těžkých kusů, kte-
ré kvůli obtížné manipulaci 
dosud ležely někde v gará-
ži nebo kůlně, ve sklepě či 
na půdě. 

Princip projektu je jed-
noduchý, zúčastněná SDH 
ve svých obcích organizují 
sběrové dny, během nichž 
občany buď sami navštíví, 
nebo určí místo, kam lidé 
mohou svůj elektroodpad 
přinést.

Hasiči za svou záslužnou 
práci v tomto projektu sbíra-
jí finanční odměny, které jim 
pomáhají například získat 
chybějící části vybavení.

POZOR:
Při neodborné de-
montáži může dojít 
k úniku regulovaných 
látek s negativním 
dopadem na životní 
prostředí a zdraví 
a bezpečnost osob.

Pro recyklaci musí být 
předávaný elektro-
spotřebič KOMPLETNÍ.
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MŠ Veltrusy – výlet s našimi  
patrony do svíčkárny Šestajovice
Štěpánka Baladová, MŠ Veltrusy

Začátek roku 2015 pro nás 
začal příjemně. Jeli jsme totiž 
na výlet s kamarády z 6. třídy 
naší základní školy. Školáci 
nás vlastně pozvali, proto-
že svíčkárnu již navštívili 
a moc se jim zde líbilo. Naše 
děti z MŠ byly plné očekává-
ní a velmi se těšily. Všichni 
jsme byli mile přivítáni pra-
covnicemi svíčkárny, které 
nejdříve vyprávěly, jak se 
svíčky a mýdla vyrábějí, po-
dívali jsme se i do provozu. 
Zároveň potěšily děti tím, že 
si samy vše vyrobí domů jako 

dárek. A proč jeli patroni 
také? Pomohli předškolákům 
vybrat si koupelovou sůl pro 
maminku, ozdobit svíčku, vy-
krojit si mýdlo. Každý patron 
se vzorně postaral o svého 
předškoláka a zajistil, aby 
tento úkol zvládl. Společně 
tvořili a užívali si dopoled-
ne v Šestajovicích. Odjížděli 
jsme spokojeni z vydařeného 
výletu, protože naplnil náš 
cíl – více se skamarádit, na-
jít oporu i pomoc u staršího 
spolužáka a těšit se na vstup 
do 1. třídy.

PLES MŠ

ZÁPIS DO MŠ
13.00 – 16.00 v MŠ

DĚTSKÝ DEN  
PRO VEŘEJNOST

od 8.30

BŘEZEN

21
DUBEN

16

KVĚTEN

30

SRPDŠ při Mateřské škole Veltrusy 
zve  na

PLES
v sobotu  

21. BŘEZNA 2015
od 20,00 hodin

v sále restaurace  
Na Závisti ve Veltrusích

K tanci a poslechu hraje skupina 
Jiřího Křováčka  „KOSÍ BRATŘI“

Bohatý program  
s nočním překvapením

Tombola

                

Vstupenky je možno zakoupit  
v Mateřské škole Veltrusy 

od 16. 2. 2015, tel. 315 781 140, 
602 825 648

Cena vstupenky: 170,- Kč
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Co nového ve škole…
V prvním letošním příspěv-
ku z naší školy se nejprve 
vrátím do předvánočního 
období, které bylo tentokrát 
hodně bohaté a pestré. Začali 
jsme, jako již mnohokrát, vá-
nočními trhy, v jejichž rámci 
prodáváme výrobky dětí, ro-
dičů, paní kuchařek i učitelů. 
Výtěžek z akce pak věnujeme 
na nejrůznější akce a nákupy 

„navíc“. Prvním účtem, který 
bývá z výtěžku z trhů vždy 
zaplacen, je školné pro na-
šeho na dálku adoptovaného 
afrického chlapce Alsenyho. 
Začali jsme se o něj starat 
před 10 lety. Dnes je Alse-
nymu 14 let a díky naší pra-
videlné pomoci může nejen 
chodit do školy, ale i si třeba 
s kamarády zahrát fotbal. 
Zkrátka naše peníze vydě-
lané v rámci vánočních trhů 
mu hodně usnadňují a zpří-
jemňují život. A protože jsme 
z prodeje vánočních výrobků 
získali poměrně velkou část-
ku, mohli jsme trochu myslet 
i na sebe. Zakoupili jsme si 
celkem čtyři nové jednodu-
ché sedací soupravy, které 

jsou od té doby, co se objevi-
ly ve škole, vítaným místem 
odpočinku, povídání, ale tře-
ba i příjemným místem pro 
čtení nebo přípravu na další 
vyučování.

Vánoční trhy byly ale jen 
začátek, následovalo vánoč-
ní divadlo – Pastýřská hra, 
kterou nastudovali učitelé 
za podpory několika žáků. 

Pastýřská hra nám pak zpří-
jemnila nejen poslední před-
vánoční týden, ale v podve-
čer poslední adventní neděle 
ji mohli zhlédnout i veltruští 
občané. Těsně před vánoč-
ními prázdninami jsme ještě 
ve škole zpívali na schodech 
– což je již také mnohaletá 
tradice, kdy se celá škola se-
jde na schodišti a společně 
zpíváme koledy. A pak už při-
šly tolik očekávané Vánoce 
a s nimi vánoční prázdniny. 
Ty ale utekly hodně rychle 
a už tu byl leden a my jsme se 
znovu sešli ve škole, kde nás 
navštívili Tři králové s další 
divadelní hrou – tentokrát 
v podání dětí navštěvujících 
dramatický kroužek pod ve-

dením pana učitele Cvrčka.
V lednu také proběhl již 

15. školní ples, který pořá-
dá ve spolupráci se školou 
SRPŠ. I letos měl ples úspěch 
a jeho průběh zpestřila řada 
vystoupení dětí naší školy. 
Maminkám, které se pravi-
delně o organizaci plesu sta-
rají, patří naše velké poděko-
vání, protože zajistit všechny 

potřebné náležitosti nutné 
ke zdárnému průběhu plesu 
není vůbec jednoduché.

A co nás čeká v nejbližší 
době? Začínáme plánovat 
školy v přírodě, připravuje-
me výlet na hory, abychom si 
zajezdili na běžkách, na kte-
ré si děti v loňském roce 
samy vydělaly. Hodně se také 
věnujeme prevenci patolo-
gických jevů – díky finanční 
podpoře České rafinérské 
jsme mohli objednat několik 
kvalitních programů, které 
by pro nás byly v rámci běž-
ného školního provozu nedo-
stupné.

Na škole začal letos ak-
tivně pracovat školní parla-
ment, žáci se sami snaží hle-

dat a řešit drobné problémy. 
Tak například nám ve školní 
jídelně na žádost školního 
parlamentu visí nové hodi-
ny – většina dětí i dospělých 
do školy dojíždí, a tak není 
od věci vědět i na obědě, ko-
lik je právě hodin. Další no-
vinka ve školní jídelně právě 
probíhá – každý měsíc je za-
měřen na určitý typ světové 

kuchyně – začali jsme kuchy-
ní asijskou. Tomu odpovídá 
výzdoba školní jídelny a jed-
nou týdně máme také „asij-
ský“ oběd – tzn., že celé obě-
dové menu je složeno podle 
receptů asijské kuchyně.

Ve škole se toho tedy kro-
mě pravidelného učení děje 
opravdu hodně. Na závěr 
vás všechny zvu na výstavu 
školních žákovských prací, 
která proběhne v prostorách 
výstavní síně Ladislava Če-
peláka na Městském úřadě 
ve Veltrusích. Vernisáž se 
uskuteční 26. března v 17.00.

Mgr. Světlana Racková, ředitelka ZŠ Veltrusy

VERNISÁŽ  
výstavy  

prací žáků ZŠ

BŘEZEN

26
17.00
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RC Havránek
Soňa Dekastello

Odpoledne  
pro hračičky
V sobotu 14. 2. ovládla vel-
truskou sokolovnu autíčka 
na dálkové ovládání. Odpole-
dne pro hračičky se zúčastni-
lo více než 30 rodin s malými 
závodníky, kteří si vyzkoušeli 
slalom mezi kužely, rychlost-
ní závody či přejezd a skok 
přes můstek. Po krátkém 
rozježdění ukázali své umění 
pánové ze spolku leteckých 
modelářů z Kralup a jejich 
výkon sklidil zasloužený po-
tlesk. K vidění byly i helikop-
téry a kvadrokoptéry, které 
ovládali nadšení tatínkové. 
Na závěr byly všechny děti 
odměněny sladkou „medailí“, 
která tak udělala pomyslnou 
tečku za vydařeným odpole-
dnem. 

Vánoční krabice  
znovu působily 
radost
Velké poděkování směřuje 
od dětí z Kralup a z Roud-
nicka ke všem, kdo před Vá-
nocemi 2014 donesli nebo 
dovezli do Havránka krásně 
zabalené dárky. Mezi dárce 
patřily nejen rodiny z Vel-
trus a okolí, ale také pěkná 
řádka rodin z Kozomína, jež 
dopravily krabice pod kozo-
mínský obecní vánoční stro-
mek. Děti z azylových domů 
měly z dárků velkou radost 
a hned je zkoušely. „Mamin-
ky z azylového domu nemají 
zpravidla dostatek financí 
ani na zajištění běžných po-
třeb pro sebe a pro své děti, 
a proto na dárky už moc pe-
něz nezbývá. V terénu, kde 

pracujeme se sociálně slabý-
mi, zadluženými rodinami, 
je situace obdobná,“ uvádí 
Zdenka Pětníková, ředitelka 
roudnické farní charity. 

Pozvánky
RC Havránek vás srdečně zve 
na několik jarních akcí. V pá-
tek 20. března se uskuteční 
druhý čtenářský workshop 
English Reading Workshop 
2, který pořádá RC Havránek 
společně s Accolang a Han-
kou Hrubou, která v Havrán-
ku již několikátou sezónu 
vyučuje angličtinu pro děti. 
Informace o tomto projektu 
a přihlášky najdete na www.
accolang.cz. Třetí workshop 
potom proběhne v pátek 
17. dubna. 

V sobotu 21. března 
od 9.00 do 19.00 (pauza mezi 
12.00 a 14.00) a v neděli 
22. března od 9.00 do 12.00 
se bude konat v prostorách 
Havránka Jarní bazárek. 
Nakoupit zde budete moci 
jarní a letní oblečení či obuv 
pro děti, dámské oblečení, 
hračky či sportovní vybave-
ní na léto (kola, odrážedla, 
motorky atp.). Velký výběr 
a příznivé ceny – přijďte sebe 
i své děti vybavit na letní se-
zonu.

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

V dubnu bude také zahá-
jena cyklosezóna prvním cy-
klovýletem, který je plánován 
na sobotu 19. 4.

Všechny informace o po-
řádaných akcích s další-
mi podrobnostmi najdete 
na webových stránkách 
http://havranek.dolnipovlta-
vi.cz.

Poděkování za
Veselé Vánoce 

2014
Tímto bych ráda   

jménem naší  
organizace 

„ Farní charity Kralupy “ 
poděkovala rodinnému 

centru Havránek  
a všem dárcům  

zapojeným do akce 
„Krabice od bot“, 

že během vánočních 
svátků pamatovali 

i na děti ze sociálně  
slabých rodin a na děti  

z Azylového domu  
Sv. Máří Magdalény. 

Nedokážu do pár řádků 
popsat, jakou radost 

jste svými dárky těmto  
dětem udělali.

Tímto bych vám,  
milí dárci, také ráda  
popřála, vše dobré  

v roce 2015.

Ať je pro každého z vás 
rokem splněných přání  

a rokem plným pohody.

DĚKUJEME VŠEM 
Markéta Debroise

JARNÍ BAZÁREK

1. CYKLOVÝLET

2. CYKLOVÝLET

BŘEZEN

21

DUBEN

19

KVĚTEN

9
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V pátek 20. 2. proběhl v RC 
Havránek první ze série Eng-
lish Reading Workshops. Čte-
náři byli rozděleni do dvou 
skupin podle věku, v první 
skupině pro žáky 2. až 4. tříd 
jsme společně zpracovali kla-
sický příběh Wish Fish, který 
měl ovšem trošku jiný, zábav-
nější konec. V druhé skupině 
pro žáky 4. až 6. tříd jsme se 
věnovali příběhu Danny the 
Dragon.

Ohlédnutí za 1. anglickou  
čtenářskou dílnou
Hanka Hrubá

2nd ENGLISH  
READING 
WORKSHOP

3rd ENGLISH  
READING 

WORKSHOP

BŘEZEN

20

DUBEN

17

The Monster Dinner 
čas: 14.45 – 15.45, pro děti z 3. – 5. třídy
Zábavný příběh komiksového typu vhodný  
pro velmi mírně pokročilé angličtináře.

Around the World in 80 Days
čas: 15.55 – 17.25, pro děti ze 7. – 9. třídy
Oblíbený příběh převyprávěný pro děti, které  
již mají s angličtinou více zkušeností.

Cena: 300,- (kniha zapůjčena)
400,- (kniha zůstává dítěti)
Přihlášky zasílejte na: anglictina@accolang.cz

V obou workshopech jsme 
se s dětmi nejprve na čtení 
důkladně připravili, promy-
sleli, jaká slovní zásoba nás 
asi čeká a o čem by mohl pří-
běh být. V další části děti text 
poslouchaly a zároveň ho 
sledovaly přímo v knížce, te-
prve potom se do čtení pus-
tily samy. Každý četl svým 
tempem a na místě, které mu 
bylo pohodlné, nejoblíbeněj-
ší byl koberec.

Potom dostaly děti k vy-
pracování několik úkolů, 
které jim pomohly k lepšímu 
pochopení textu, a samozřej-
mě nemohla chybět kreativní 
část, ve které děti malovaly, 
a dokonce si zahrály i krátké 
scénky vycházející ze situací 
v knížce.

Myslím, že si děti dílny 
opravdu užily, někteří do-
konce zvládly v pauze přečíst 
ještě další knížku a jeden re-
kordman dokonce přečetl 3. 
Nejhezčím hodnocením byly 
jejich komentáře, jak to rych-
le uteklo a že je to bavilo.

Na další čtenáře se těším 
v pátek 20. 3. na English Rea-
ding Workshop 2.

www.accolang.cz

v prostorách RC Havránek  
(Palackého 450, Veltrusy)
 
Přijďte výhodně nakoupit:
• jarní a letní oblečení a obuv – dětské / mateřské / dámské
• sportovní vybavení pro děti na jaro a léto
• hračky pro děti

Sobota 21. 3. 2015 9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00
Neděle 22. 3. 2015 9.00 – 12.00

Více informací na  
http://havranek.dolnipovltavi.cz/  
nebo na e-mailu  
bazarekHAVRANEK@seznam.cz

BAZÁREKARNÍJ
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Sportujete? Chcete sporto-
vat? Nebo jen chcete podpo-
řit Sokol a jeho snahu udržet 
budovu a venkovní hřiště 
v provozuschopném stavu? 
To jsou všechno důvody, díky 
nimž jsou mnozí lidé – a ne-
jen z Veltrus – členy TJ So-
kol Veltrusy. Vědí, že jejich 
členský příspěvek je využit 
ve prospěch sportu ve městě. 
Příspěvky sice tvoří relativně 
malou část příjmů TJ Sokol 
Veltrusy, nicméně i tak je pro 
organizaci velmi důležitá.

Veškeré příjmy se sklá-
dají dohromady zejména 
na úhradu provozních ná-
kladů, tedy zejména plynu, 
elektřiny a vody, ale i nákla-
dy na opravy, běžnou údrž-
bu a pravidelné kontroly. 
Stejně tak směřují prostřed-
ky i do základní údržby ven-
kovního hřiště. Nikdo z členů 
výboru nebere za svou práci 
pro organizaci žádnou od-
měnu, naopak sami členské 
příspěvky platí a brigádně 
pomáhají při potřebných ak-
tivitách.

Členské příspěvky na rok 
2015 můžete platit už nyní, 
termín pro úhradu je konec 
dubna 2015.

Členské příspěvky může-
te uhradit v hotovosti člence 
výboru Heleně Šarochové, 
příp. starostovi Luďkovi 
Málkovi. Příspěvky můžete 
též uhradit bezhotovostně, 
tedy převodem na účet 107-
7782320237/0100 s uvede-
ním VS: rodné číslo osoby, 
za kterou je příspěvek hra-
zen; do zprávy pro příjemce 
pak prosím napište jméno 
a příjmení člena.

TJ Sokol Veltrusy ale mů-
žete podpořit i mimo členské 

příspěvky jakoukoliv část-
kou. Vedle darů je organiza-
ce připravena i pro reklamní 
dohody s možností umístění 
reklamy na budovu a webo-
vé stránky. Prostředky, kte-
ré získá navíc, chce využít 
zejména na nejdůležitější 
opravy, obměnu cvičebních 
pomůcek a na přípravu po-
třebných podkladů nutných 
k podání žádostí o dotace 
z různých evropských, stát-
ních i dalších fondů.

TJ Sokol Veltrusy
Podpořte místní Sokol, staňte se jeho členy

Celkem 24 různě zkušených, 
převážně neregistrovaných 
hráčů se sešlo v sobotu 
27. prosince 2014 na vánoč-
ním turnaji ve stolním tenise 
ve veltruské sokolovně. Ka-
ždý odehrál minimálně tři 
zápasy v rámci skupiny, po-
stupující pak čekala dvě vylu-
čovací kola a finále nejlepších 
tří se opět odehrálo ve skupi-
ně. Celkem se tak na čtyřech 
stolech během dopoledne 
stihlo odehrát 48  utkání, tři 
nejmladší účastníci přidali 
ještě dětské finále.

A jak to dopadlo? Ani šes-
tibodový hendikep nezabrá-
nil v celkovém vítězství Voj-
těchu Hudečkovi, druhý byl 
Jiří Kohl a třetí Albert Málek.

Chcete-li si pinknout 
na stolech také, budete mít 

šanci první jarní den, tedy 
v sobotu 21. března 2015 
na jarním turnaji ve stolním 
tenise.

Turnaj ve stolním tenise přilákal 24 účastníků

základní členské 
příspěvky

600 Kč

děti a mládež 
do 18 let 

300 Kč

důchodci 100 Kč
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Na budově TJ Sokol Veltrusy 
se v úterý 10. března 2015 
objeví tibetská vlajka. Naše 
jednota se tak už podruhé 
připojí ke stovkám obcím, 
městům, městským částem, 
magistrátům a krajům, ško-
lám a mnoha dalším místům, 
které alespoň symbolicky vy-
jadřují svou podporu utlačo-
vanému lidu Tibetu.

Čínská lidová republika 
v této zemi desítky let po-
rušuje základní lidská práva 
a opakovaně uplatňuje me-
tody násilného potlačování 
svobody a jakékoliv snahy 
o národní svébytnost.

V úvodu stanov České 
obce sokolské se mimo jiné 
píše: 

Posláním ČOS je zvy-
šovat tělesnou zdatnost 
svých členů a vychovávat je 
k čestnému jednání v živo-
tě soukromém i veřejném, 

k národnostní, rasové a ná-
boženské snášenlivosti, k de-
mokracii a humanismu. 

Cílem činnosti ČOS je 
přispívat ke zvyšování 
duchovní, kulturní a fyzické 
úrovně naší demokratické 
společnosti prostřednictvím 
tělesné výchovy a sportu, 
výchovy k mravnosti, spole-
čenské a kulturní činnosti.

Sokolové se nikdy v his-
torii nestarali jen o sebe 
samé, ale vždy stáli na stra-
ně neprávem utlačovaných. 
Dokladem je aktivita členů 
Sokola v období válek a ne-
svobody. Sokolové vždy byli 
a jsou připraveni se veřejně 
angažovat na straně demo-
kracie, práva a morálky.

Věříme, že letošním vy-
věšením vlajky v rámci akce 
Vlajka pro Tibet zahajujeme 
tradici a třeba se k nám po-
stupně přidají i další jednoty.

Tibetská vlajka na budově Sokola

„

“

“

„
VLAJKA PRO TIBET

JARNÍ TURNAJ 

VE STOLNÍM TENISE
pro neregistrované hráče

BĚH  
VELTRUSKÝM  

PARKEM

ŽABINCOVÝ 
PROLOG 

VE VŠESTUDECH
(spolupráce  

s Dolním Povltavím, o. s.,  
a SK Viktoria Všestudy)

BŘEZEN

10

BŘEZEN

21

DUBEN

25

ČERVEN

13

Plánované akce:

březen 2015 35
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ASPV Veltrusy

Dne 13. 12. 2014 se v soko-
lovně Veltrusy konala vá-
noční Zumba párty, které 
se zúčastnilo 23 tanečnic 
a tanečníků. Párty byla plná 
energie, latinsko-americ-
kých rytmů a optimismu. 
Společnými silami se nám 
podařilo báječně se odreago-
vat od předvánočního shonu 
a zahodit stres. Nechyběly 
ani vánoční hudba, občerst-
vení a dárečky. Všichni účast-
níci si párty báječně užili a už 
teď se těší na párty budoucí. 
Proto neváhejte a přidejte 
se příště k nám nebo na-

vštivte běžné 
Zumba hodiny, 
které probíhají 
každou neděli 
od 18.00 a v úte-
rý od 19.00.

Vánoční ZUMBA párty
Lenka Šloserová

Pyžamáček
Lenka Měšťánková
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Přehled akcí ASPV Veltrusy:

Poznamenejte si do svých diářů a kalendářů, kdy se konají sportovní akce, pořádané nejen pro 
naše členy, ale i pro širokou veřejnost:

datum název akce kde

so 25. 4. Běh veltruským parkem veltruský park

ne 10. 5. Atletický víceboj – regionální kolo hřiště ZŠ Veltrusy

so 16. 5. Medvědí stezkou – regionální kolo veltruský park

30. – 31.5. Předtáborový víkend klubovna ASPV

so 27. 6. Short triatlon Ocelový Mars veltruský park a okolí

10. – 17. 7. Letní tábor R + D Kocourkův mlýn, Pojbuky

17. – 26.7. Dětský letní tábor Kocourkův mlýn, Pojbuky

22. – 24. 5. Medvědí stezkou – krajské kolo* Čistá

so 6. 6. Atletický víceboj – republikové kolo* Houštka

19. – 21. 6. Medvědí stezkou – republikové kolo* Doubí u Třeboně

* ASPV Veltrusy není organizátorem akce, ale naši členové pravidelně každý rok do těchto vyš-
ších kol postupují

ZUMBA pro děti
ASPV Veltrusy přichází 
od února s novou cvičební 
hodinou ZUMBA PRO DĚTI. 
Cvičení je určeno pro kluky 
i holky ve věku 5 až 10 let. 
Hodiny vede lektorka Zuz-
ka Kárníková. Děti tančí 
(cvičí) každé úterý od 15.00 

do 15.45. Přidejte se k nim 
i vy!!

Zumba pro děti jsou la-
tinsko-americké tance ve fit-
ness podání, které se nijak 
neliší od Zumby pro dospělé, 
ale je přizpůsobena možnos-
tem a potřebám dětí. Styl 

hodiny je více ovlivněn zá-
bavností a hravostí. Hodiny 
představují výborné spor-
tovní vyžití pro děti, které 
zároveň přispívá k odreago-
vání, správnému prokrvení 
a zlepšení pohybové koordi-
nace.

Běh veltruským 
parkem
17. ročník běžeckého zá-
vodu BĚH VELTRUSKÝM 
PARKEM proběhne již tra-
dičně poslední dubnovou 
sobotu 25. 4. 2015. Prostor 
startu a cíle se po roce opět 
vrací do areálu letního kina 
Veltrusy. Závod je určen pro 
všechny milovníky běhu 
od nejmenších dětí, které 
startují od 10.00 v kategorii 
„rodiče a děti“ na trati dlouhé 
50 m, až po vytrvalkyně/vy-
trvalce na trati dlouhé 10 km. 
Stejně jako v minulém roce 
bude vyhodnocována soutěž 
tříd místní ZŠ. Závod je sou-
částí „KOBRAS BĚŽECKÉHO 
POHÁRU“. Délky tratí pro 
jednotlivé věkové katego-
rie naleznete v propozicích 
na www.aspv.veltrusy.cz, kde 
lze rovněž využít on-line při-
hlašování za nižší startovné.

Kocourkáč 2015
I letos se chystáme na Kocou-
rkáč – stanový tábor u obce 
Dolní Světlá uprostřed lesů, 
na břehu potoka, ve kterém 
lze ještě pozorovat raky po-
toční…, a to opět ve dvou 
turnusech. Nejprve nás čeká 
tábor pro rodiče a děti, kte-
rý již tradičně připravujeme 
a organizujeme s RC Havrá-
nek. Na „rodinný“ turnus 
bude navazovat tábor pro 
děti školou povinné. Témata 
celotáborových her jsou za-
tím tajná, děti se je již tradič-
ně dozvědí během předtábo-
rového víkendu, ale čekat se 
dá opět deset dní plných her, 
nočních i denních bojovek, 
soutěžení a různého vyrábě-
ní.

Oba tábory jsou již plně 
obsazeny. Velmi nás těší a vá-
žíme si zájmu dětí i rodičů 
o naše letní tábory.

Více informací o chysta-
ných i proběhlých akcí ASPV 
Veltrusy, stejně tak přihláš-
ky a propozice jednotlivých 
soutěží a závodů najdete na: 
aspv.veltrusy.cz.

Martina Voláková
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AFK Veltrusy

KVĚTEN

16

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Ner.-Byšk. B 15 13 1 1 52: 9 41 1 (16)
2. SK Vojkovice A 15 9 3 3 45: 14 32 2 (9)
3. Libiš B 15 8 4 3 36: 20 32 4 (7)
4. Velký Borek A 15 9 2 4 34: 21 30 1 (8)
5. SK Mšeno A 15 9 2 4 33: 27 30 1 (5)
6. Tišice 15 8 3 4 46: 25 29 2 (6)
7. Kly A 15 5 6 4 27: 25 24 3 (-3)
8. FC Lobkovice A 15 7 2 6 22: 28 24 1 (-1)
9. Hořín 15 5 5 5 33: 30 20 (-1)
10. FK Kralupy A 15 4 5 6 28: 27 20 3 (-7)
11. AFK Veltrusy 15 6 1 8 21: 38 19 (-2)
12. Pšovka B 15 4 3 8 30: 38 16 1 (-9)
13. Sokol Dolany A 15 4 2 9 32: 49 14 (-10)
14. PTZ Nelahozeves A 15 4 1 10 30: 53 14 1 (-8)
15. Chvatěruby A 15 2 2 11 16: 46 9 1 (-16)
16. Dolní Beřkovice 15 1 2 12 15: 50 6 1 (-16)

 

Družstvo AFK mužů zahájilo 
jarní část sezóny účastí v Čes-
kém poháru, kde sehrálo tři 
utkání. V prvním odehraném 
na umělé trávě v Neratovi-
cích naši fotbalisté porazili 
Tišice 3:2, ve druhém remi-
zovali 1:1 s PTZ Nelahozeves 
a vyhráli na pokutové kopy, 
které při remíze rozhodo-
valy o vítězi utkání, a ve tře-
tím porazili Kly 5:1, čímž si 
zajistili vítězství ve skupině 
a postup do čtvrtfinále. To se 
bude hrát 22. 4. 2015 na hři-
šti soupeře, který do té doby 
vzejde z další skupiny (Če-
chie Kralupy, Chlumín a Hor-
ní Beřkovice).

Přípravka přes zimu tré-
nuje v tělocvičně ZŠ a sehrála 
tři přípravná utkání v hale 
s různými soupeři. Výsledky 
jsou celkem pozitivní a uka-
zují se nám nové naděje v na-
šem týmu. Ještě děti čekají 
odvety v halách a začátkem 
dubna již odstartuje naplno 
okresní soutěž, kde chceme 

Ivan Krečun

Umístění týmu AFK Veltrusy po podzimní části sezónyopět co nejlépe reprezento-
vat náš oddíl a obec.

Více na:  
http://www.afkveltrusy.cz/

INZERCE

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Jídelna při ZŠ Veltrusy nabízí  
občanům obědy za výhodnou  

cenu 53 Kč 
(vč. DPH; celé menu s polévkou, hl. 
jídlem a moučníkem nebo salátem).

Bližší informace: 
na tel. 315 781 230  
a zdena.jezkova@skolaveltrusy.cz

Zdeňka Ježková 
vedoucí ŠJ
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NÁBOR  
MLADÝCH  
HASIČŮ

Kroužek začíná od nového roku,  
budeme se scházet  
každou neděli od 14.00  
v Hasičském domě

Přihlášky a další informace
každý čtvrtek od 18.00
v Hasičském domě

BŘEZEN

14
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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

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

10 let na trhu

PPřřemyslova 373, 278 01 Kralupy nad Vltavouemyslova 373, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 724 542, tel.: 315 724 542, rebys@rebys.rebys@rebys.czcz , Po, Po--PPáá: 9: 9--17.30 So 917.30 So 9--11.3011.30

INTERIINTERIÉÉROVROVÉÉ STUDIOSTUDIO

1 1 bmbm jijižž za 2.150,za 2.150,--KKčč

Od nOd náávrhuvrhu
po realizaci !!!po realizaci !!!

jsme pro vjsme pro váás rozs rozšíšířřili kuchynili kuchyněě a a ššatnatníí

skskřříínněě o sektorovo sektorovéé sestavy!sestavy!

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

• PRODEJ ŠTÍPANÉHO  
PALIVOVÉHO DŘEVA

• RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ
• VÝKUP DŘEVA A STROMŮ

www.alexandria.cz

Alexandria 
Kralupy

s programem
SENIOR 
a slevou 40 % 

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

Dovolená v pohodě

AX_INZ_KZ_93-41_0315.indd   1 17.02.15   13:01

kulička
maláHOMEOPATICKÁ PORADNA

Š e t r n á  c e l o s t n í  l é č b a
Te l . :  6 0 6  7 0  5 0  3 3
m o j z i s o v a @ m a l a k u l i c k a . c z
w w w. m a l a k u l i c k a . c z

Mgr. Marta Mojžišová

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

Tetra hnědá
Dominant černý, modrý,  
žlutý,  kropenatý a bílý
Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena  149 – 180,- Kč/ ks dle stáří. 
Prodáváme  slepičky pouze  našeho chovu! 
Prodej se uskuteční: 

12. dubna, 9. května  
a 14. června  v 16.00
Veltrusy – u  rest. Česká koruna
Při prodeji slepiček:  

výkup králičích kožek
cena dle poptávky

Případné bližší informace: 
Po-Pá 9.00–16.00 hod 
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840  

Ceník  
inzerce:

od 250,- Kč (velikost vizitky)
do 1.500,- Kč (celá A4 – obálka) 
Sleva za dlouhodobou spolupráci 10 %.
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tel.: 773 596 887, 315 623 565
NELAHOZEVES

www.popek-koupelny.cz

Koupelny POPEK
600m2 vzorkovna

www.sapho.cz

KOUPELNY 
PRO VŠECHNY 
GENERACE

P a M TÝŘ

T
R

UHLÁŘSTV
Í

P. a M. Týř
Vyrábíme na zakázku

 l kuchyňské linky
 l schodiště
 l vestavné skříně
 l dveře interiérové i vchodové
 l pergoly
 l kancelářský nábytek

V cihelnách 622, Veltrusy
truhlářství dočasně  

přestěhováno do Kralup: 
Vodárenská ulice,  
areál MONTAKO

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

m
ob

il: +420 721 852 018
+420 602 149 243
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televize s pauzou
více než 40 kanálů zdarma
posun pořadu o 30 hodin
40 hodin nahrávek

optickým kabelem i
bezdrátově vzduchem
kapacita dle přání až 100 Mbit

TV pořady v notebooku
                   v telefonu
                   v tabletu

www.radocom.cz

604 373 666

pořady pro dospělé i v HD

rychlý internet

YouTube - Skype - Facebook

v pohodě

pro děti v tabletu

hudba bez rušení
digitální
internetová rádia
všech žánrů

seriály k žehlení

WiFi po domě 
internet  v pokoji
               na zahradě
               v koupelně

dohromady 
televize + Internet 10 Mbit/s

Kč měsíčně

HD

350,-
akce



VÍTÁNÍ 
JARA

Bohatý
program
pro děti

AKČNÍ
CENY!

PROGRAM 8 - 18 hodin:
Aranžování jarních truhlíků
Představení novinek v sortimentu
Jarní hnojení rostlin
Zahradnický kvíz
Akční ceny vybraného zboží
Svíčky Yankee - jarní novinky
Jarní fotosoutěž

Kavárnička

Dětský koutek:
Pletení pomlázek
Zdobení kraslic
Výroba jarních a velikonočních dekorací.

18. - 19. 4. 2015 chystáme „Zelinářské dny“

OTEVÍRACÍ DOBA V BŘEZNU
PO-PÁ   8.00 - 17.30
SO-NE   8.00 - 16.00
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