
Slovo úvodem
A máme tu zase jaro. Po zim-
ních šedivých dnech se obje-
vily první žluté talovíny, pak 
bílé sněženky a nejdříve po-
malu, ale vzápětí až zběsile 
rychle vše v přírodě začalo 
pučet a rozkvétat, až je všude 
plno zeleně a ptačího štěbe-
tání. Kupodivu stejně rychle 
začala vyrůstat i další halda 
na Strachově, která bohužel 
zatím zelená není ani trochu 
a bůh ví, jestli někdy bude. 
Možná že se o tom rozho-
duje právě v těchto dnech 
na složitých jednáních mezi 
vedením obce, zhotovitelem, 
právníky… Nebo naopak už 
je dávno rozhodnuto?  K této 
kauze se opět vracíme, ať 
už stručnými informacemi 
na straně 3, které zazněly 
na některém z jednání zastu-
pitelstva, nebo obsáhlejším 
příspěvkem na stranách 6 a7.

S příchodem jara se také 
začalo viditelně více budo-
vat v zámeckém parku, což 
je dané hlavně tím, že re-
konstrukcí prochází mimo 
jiné cestní systém, tedy nej-
více viditelná část parku, se 
kterou přijde do styku kaž-
dý návštěvník. Něco o dění 
na zámku si můžete přečíst 

na stranách 8–10.
A pokud jste nebyli účast-

níky žádné z kulturních akcí, 
i o nich se dočtete blíže. 
Například na straně 5 o za-
hájení optimistického pro-
jektu rekonstrukce kláštera, 
na které k nám zavítaly i ses-
try z řádu, kterým původně 
klášter patřil, v čele s nejvyš-
ší představenou.

Včera se nám na zahradě 
poprali kosi se sojkou, kte-
rá jim nejspíš chtěla vybrat 
hnízdo, a byl u toho skoro 
takový křik, jako když jdete 
kolem plného dětského hři-
ště. Mimochodem zazname-
nali jste, že to naše školní, 
veltruské, je denně od 17 
do 20 hodin k dispozici ve-
řejnosti, tedy i Vám? 

A nepřehlédněte prosím 
pozvánku na straně 19 naho-
ře. Na 12. září pro vás obec 
chystá zajímavou akci na na-
šem sice starém, ale krásném 
mostě. Přijďte se podívat, 
nebo jestli dokonce máte 
nápad na oživení programu, 
dejte vědět předem. 

Všem čtenářům přeji pří-
jemné léto a pěkné počtení.

Jana Krejčová

www.veltrusy.cz

Vybrané LETNÍ akce  
ve Veltrusích
ČERVEN 2015
ČT 4. 6. 18.00   Schůzka zájemců o Grantový program 
  (klubovna ASPV) 
SO 6. 6. 17.00   Fotbalový zápas AFK Veltrusy  
  – FK Kralupy (Veltrusy)
PO 8. 6. 19.00   RC Havránek: Vstup dítěte do školy  
  a školky (beseda, klubovna ASPV) 
SO 13. 6. 14.00 Vernisáž výstavy obrazů bývalých  
  učitelů ZŠ (výstavní síň)
SO 13. 6. 10.00   Sokol: Žabincový prolog  
  (cyklozávod Všestudy)
SO 13. 6. 14.00   Zámek: Edukační centrum Schola  
  naturalis se představí veřejnosti
SO 13. 6. 17.00 Fotbalový zápas AFK Veltrusy 
  – Chvatěruby A
SO 13 – NE 14. 6. Zámek: Slavnost růží
SO 13 – NE 14. 6.   Zámek: Víkend otevřených zahrad
ST 17. 6. 18.00   Zasedání zastupitelstva (hasičský d.)
ČT 18. 6. 20.00   Filmový večer: Lovci hlav
SO 20. 6. 14.00   ZŠ: Bezva den (školní hřiště)
PO 22. 6. 19.00   RC Havránek: Celiakie a bezlepková  
  dieta (beseda, klubovna ASPV)
SO 27. 6. 13.00   Zelenej zákal (hudební festival,  
  louka u koupaliště)

ČERVENEC 2015
SO 11. – NE 12. 7.   Oddíl kanoistiky:  
  Česko-německý závod ve slalomu

SRPEN 2015
SO 1. 8.    Miřejovický půlmaraton
SO 8. 8.    Zámek: Dožínky hraběte Chotka
SO 29. 8.    Zámek: Pohádkový zámek 
  (Malá mořská víla)
SO 29. – SO 30. 8.   Oddíl kanoistiky: 
  Memoriál Jaroslava Froňka st.

ZÁŘÍ 2015
SO 12. 9.   Happening na starém mostě
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Redakce Veltruských  
listů vyhlašuje soutěž 
o nejhezčí předzahrádku, 
okno či balkon 
Líbí se vám veřejná zeleň 
ve Veltrusích? Zatím má sice 
k dokonalosti daleko, na no-
vém náměstí už ale pomalu 
přibývají obecní parkové 
úpravy. Vedení obce pracuje 
na realizaci dalšího ozeleňo-
vání, konzultuje se zahrad-
ním architektem, poptává 
sazenice… 
Ale v součtu mnohem vět-
ší plochy všem na očích 
jsou všemožné soukromé 
předzahrádky, balkony, truh-
líky na parapetech…  Ně-
kteří obyvatelé si na nich 
opravdu dávají záležet ku 
potěše oka svého i kolem-
jdoucích. Redakce VL proto 
vyhlašuje soutěž o nejhezčí 
předzahrádku, okno či bal-
kon. Podmínkou je, aby byl 

zkrášlen veřejný prostor, 
nikoliv jen vnitřní soukro-
má zahrádka někde za zdí 
či ve dvoře. Posílejte prosím 
své přihlášky (fotky, nebo 
přesnou adresu) do uzávěr-
ky příštího čísla Veltruských 
listů (14. 9. 2015) na adresu  
listy@veltrusy.cz, nebo osob-
ně do podatelny, nebo písem-
ně do schránky na městském 
úřadě. Kulturní výbor z nich 
vybere nejhezčí, kterou 
v příštím vydání zveřejní 
a odmění dárkovým balíč-
kem od zahradnického cen-
tra Jelínek v hodnotě 1.000,- 
Kč.

Jana Krejčová  

Úřední hodiny MěÚ
MATRIKA, STAVEBNÍ ÚŘAD, EVIDENCE OBYVATEL
PO a ST    8.00–12.00   13.00–17.30

PODATELNA, POKLADNA, CZECHPOINT,  
OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN (V PŘÍZEMÍ BUDOVY)
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

Starosta děkuje
Vážení čtenáři,
chtěl bych na tomto místě 
ještě jednou poděkovat všem 
dobrovolníkům, kteří se třetí 
dubnovou sobotu zúčastnili 
akce „Ukliďme Česko (a Vel-
trusy)“. Společně jsme přede-
vším na příjezdových lokali-
tách do obce nasbírali téměř 
5 tun odpadu (343 velkých 
pytlů) a na náměstí vysadi-
li 13 stromů a téměř stovku 
keřů. 

Dále děkuji ochotným ob-
čanům, kteří odevzdali vypl-
něný dotazník – sociologic-
ký průzkum, jehož výsledky 
budou použity pro tvorbu 
strategického plánu a roz-
vojových projektů. Dotazní-
ků se sešlo celkem 474, což 
pokládám za solidní zdroj 
informací a názorů od vel-
truských voličů.  Odpovědi 
se již začaly zpracovávat, 
konkrétní výsledky anketní-
ho šetření budou zveřejněny 
v příštím čísle Veltruských 
listů a na webových strán-
kách města,  které by měly 
v příštích měsících dostat 

novou podobu. V blízké době 
bude např. řešena také další 
etapa výsadby zeleně a podle 
finančních možností opravy 
vybraných částí chodníků. 

Závěrem bych chtěl rovněž 
v „děkovacím duchu“ ocenit 
ty z vás, kteří nezištně vě-
nujete svůj vlastní volný čas 
místu a lidem v našem měs-
tě – ať už jde o péči o veřejný 
prostor nebo energii věno-
vanou dětem (i dospělým) 
při organizování sportovních 
a společenských aktivit.

Velice si těchto dobrých 
počinů vážím, jsou pro mě 
vzpruhou, která mnohdy 
vyčnívá i nad ten strachovský 
kopec, který nám tak kazí ná-
ladu...

Milí čtenáři, přeji Vám do-
statek volného času, důvody 
k úsměvům a klidné léto.

Filip Volák
starosta@veltrusy.cz

Sadu tří kvalitních tašek 
na tříděný odpad si mohou zá-
jemci stále vyzvedávat na po-
datelně Měú (dole v přízemí).

Grantový program
Schůzka zájemců o zapojení se do Grantového  
programu na podporu kultury a sportu města  
Veltrusy 2015 proběhne  

ve čtvrtek 4. června od 18 hodin  
v klubovně ASPV.
Blíže viz: www.veltrusy.cz – sekce „Grantový program“

Technické služby informují
V červnu bude SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno

 § v úterý a ve čtvrtek od 16 do 18 hodin
 § v sobotu od 8 do 12 hodin.

Ohledně provozu během letních prázdnin se informujte 
na telefonním čísle Technických služeb, nebo  
na městském úřadě.

Upozorňujeme občany na:
 § jednosměrný provoz u ZŠ a MŠ
 § možnost využít kontejner na kovový odpad na par-

kovišti u Měú i na sběrném místě (za fotbalovým 
hřištěm) a dále kontejnery na elektroodpad  
(ul. Třebízského a Družstevní)

 § třídění separovaného odpadu na sběrném místě 
(plasty, papír, sklo; v jednání je kontejner na textil).

TECHNICKÉ SLUŽBY:  +420 728 233 228



3červen 2015

25. 3. 2015
Zastupitelé schválili:

 § účetní závěrky MŠ, ZŠ 
a města za rok 2014 

 § navýšení kapacity tří tříd 
v MŠ z 24 na 28 dětí

 § podání žádosti o dotaci na
1. hasičský vůz pro JSDH
2. program FROM Stř. kraje 

s min. 5% spoluúčastí
3. rekonstrukci místního 

rozhlasu a digitalizaci 
povodňového plánu.

Starosta informoval o:
 § podání žádostí o dotace 

na osvětlení přechodu, 
na svozové auto, kontej-
nery a kompostéry

 § konání akce „Ukliďme 
Česko“ v sobotu 18. dubna

 § otevírací době sběrného 
místa 

 § nových červených kontej-
nerech na elektroodpad.

V diskuzi zazněla:
 § stížnost na dopravní 

značení a provoz v ulici 
Seifertova

 § nespokojenost, že Česká 
rafinérská, a.s. nechala 
zrušit imisní monitorova-
cí buňku

 § informace o kauze ohled-
ně skládky Strachov (fir-
ma se snaží vymáhat sta-
tisícové náklady za soudní 
řízení od zahrádkářů; 
firma platí poplatek 
za každou navezenou 
tunu materiálu; do konce 
r. 2015 má být ukončeno 
navážení; majitel pozem-
ku ani majitel skládky 
neplní to, co bylo přislí-
beno na osobním setkání 
s vedením města).

22. 4. 2015 
Zastupitelé schválili

 § novou organizační struk-
turu MěÚ 

 § závěrečný účet města 
za rok 2014

 § nájemní smlouvu s firmou 
Sys-DataCom na části 
střech na ZŠ a MěÚ

 § grantový program 
na podporu kultury, 
sportu a společenských 
akcí, ve kterém se bude 
rozdělovat částka 90.000,- 

Kč, maximální výše dotace 
na jednorázovou akci je 
5.000,- Kč a 30.000,- Kč 
na činnost   

 § pozměňující směrnici 
o veřejných zakázkách 
města spočívající zejména 
v navýšení částky, o které 
může rozhodnout staros-
ta, ze stávajících 100.000,- 
Kč na 300.000,- Kč, ale 
současně se rozšířily 
i nutné podklady pro roz-
hodování.

Zazněly informace o
 § probíhajícím dotazníko-

vém šetření
 § plnění usnesení ze 

zasedání zastupitelstva, 
zejména usnesení finanč-
ního výboru týkajících se 
např. telefonních ope-
rátorů, evidence úkolů 
od zaměstnanců úřadu, 
městské policie i pracov-
níků technických služeb

 § zdravotní péče v MŠ 
 § aktualizaci nájemních 

smluv v prostorách obce
 § kulturních, sportovních 

a dalších akcích 
 § možné budoucnosti Ferdi-

nandovy vily na náměstí 
(současná majitelka zde 
plánuje „dům seniorů“, 
vedení města jednalo 
o event. využití přízem-
ních místností pro ordina-
ce lékařů).

20. 5. 2015 
Zastupitelé schválili

 § odměnu neuvolněným 
členům zastupitelstva 
ve výši 90 % z maximální 
možné částky

 § návrh odkupu pozemku 
za stávající trafikou na ná-
městí, který je potenciálně 
vhodný např. pro veřejně 
prospěšnou stavbu

 § žádost Přemyslovských 
středních Čech, o.p.s. 
o každoroční příspěvek 
na činnost.

Zasedání zastupitelstva 
se zúčastnili i dva hosté: 
zhotovitel „terénních úprav 
Strachov“ pan Filikar a paní 
Prchalová, vedoucí stavební-
ho úřadu. Před jejich vystou-
pením starosta krátce shrnul 

současný stav: 
 § začíná se navážet inertní 

materiál i na pozemek, 
který nebyl v rozhodnutí 
SÚ z roku 2010

 § městem bylo podáno vyjá-
dření se čtyřmi podněty 
pro stavební úřad

 § ze stavebního úřadu ná-
sledovalo vydání opravné-
ho rozhodnutí z důvodu 
administrativní chyby

 § záležitost předána právní-
mu poradci.

Současný zhotovitel terén-
ních úprav Strachovského 
parku pan Filikar vstoupil 
do projektu před dvěma lety 
a přebral projekt  od původ-
ního majitele. Uvedl, že :

 § již před třemi týdny se za-
čala zavážet ornice, která 
půjde na zalesnění první-
ho kopce a do konce roku 
2015 má proběhnout jeho 
kompletní rekultivace

 § 2. kopec bude poloviční 
a bude hotový zhruba 
do 2 let

 § bude zřízeno koryto, aby 
automobily přijíždějící 
na skládku a ze skládky 
neznečišťovaly silnici

 § bude sklon kopce posou-
zen statikem

 § současný vrchol vyššího 
kopce je 216 m n. m., výš 
se navážet nebude (povo-
lení je do výšky 222,6 m 
n. m.) 

 § neexistují kontrolní me-
chanismy pro to, aby se 
skládkoval pouze inertní 
materiál do 20 cm

 § do 14 dnů  bude známa 
finální verze projektu 
na rekultivaci

 § na první haldě vyjde 
ozelenění cca na 3 miliony 
korun

 § jako záruku, že dojde 
k rekultivaci a ozelenění 
kopců, bude mít město 
pod kontrolou účet, který 
je určen na rekultivaci, za-
tím je veden pod původní 
firmu Tezzav s.r.o. (zatím 
nezná částku)

 § za m3 navezeného mate-
riálu se účtuje 55–60,- Kč, 
na účet obce jde 1,50,- Kč

 § nabídl veřejnosti účast 
na kontrolních dnech, kte-
ré pravidelně probíhají.

Vedoucí stavebního úřadu, 
paní Prchalová na dotaz, jaké 
prostředky má stavební úřad 
pro to, aby nezůstaly „haldy“ 
bez rekultivace, odpověděla, 
že stavební úřad na to ná-
stroje nemá. Na dotaz, jakým 
způsobem řeší stavební úřad 
skutečnost, že se nepracuje 
podle projektu, uvedla, že to 
bude řešeno změnou stavby 
před dokončením. 

Starosta na závěr pozna-
menal, že je potřeba vyžado-
vat vysoké záruky. Poté byla 
debata k „terénním úpra-
vám“ zakončena.
Zazněly tyto informace:

 § školní hřiště je otevřeno 
pro veřejnost 17–20h

 § otevírací doba sběrného 
místa (3x týdně)

 § 11. června proběhne 
informativní schůzka 
ohledně udílení grantů

 § poděkování občanům 
za odevzdané dotazníky, 
sešlo se jich celkem 473

 § pozvání občanů na kultur-
ní akce  

V diskuzi se mluvilo o 
 § kamionech v ul. Žižkova
 § napojení části ulice Pod 

Horami na kanalizaci 
 § dopravním značením  kři-

žovatky Palackého a Pod 
Horami

 § problematice spalování 
na Kaučuku

 § reklamaci prací na ná-
městí, kvůli kterému bude 
od 1. června zastávka 
přesunuta do ul. Maršála 
Rybalka 

 § problematickém parková-
ní osobních aut u autobu-
sové zastávky na náměstí.

Kompletní zápisy ze 
zasedání zastupitelstva 
si můžete prohlédnout 
na obecních stránkách 
na adrese  http://www.
veltrusy.cz/phprs/
showpage.php?na-
me=zapisy, nebo přes 
odkazy: Městský úřad – 
Zastupitelstvo – Zápisy 
ze zasedání.

Z RADNICE

Střípky ze zasedání Zastupitelstva 
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MĚSTSKÁ POLICIE

Činnost Městské policie Veltrusy
MěPo Veltrusy  chce napl-
ňovat motto: „Každý by měl 
znát svého strážníka“. Důleži-
té jsou pro nás tyto hodnoty: 
osobní přístup a angažova-
nost strážníka, znalost místní 
problematiky, znalost kritic-
kých míst a znalost potřeb-
ných občanů ve městě Vel-
trusy a ve smluvních obcích.

Městská policie Veltrusy 
provádí stálé činnosti, zejmé-
na ranní dohled na vytipova-
ných místech se zvýšeným 
počtem dětí jdoucích do ško-
ly, řešení přestupků ohledně 
parkování ve městě, dodržo-
vání vyhlášek města, měření 
rychlosti radarem. 

Odchyt psů je pro měst-
skou policii činnost, která 
vyžaduje stále větší odvahu, 
odbornost a zručnost, pro-
tože v některých případech 
se jedná o agresivní psy. Žá-
dáme občany města o dohled 
nad jejich psími mazlíčky 
a aby respektovali vyhlášku 
města o volném pobíhání psů 
a měli své psy na vodítku. 

Strážníci MěPo při své 
pochůzkové činnosti rovněž 
vyhledávají vraky. Některé 
zjištěné vraky motorových 
vozidel byly ihned odstraně-
ny, neboť hlídka na základě 

místní znalosti vyrozuměla 
majitele nebo krátkým šetře-
ním byl majitel zjištěn.

MěPo připravila pro děti 
ze soukromé školky Veltru-
sy ve spolupráci s ARLET, 
kynologickým areálem Vel-
trusy, představení cvičených 
psů a ukázky poslušnosti 
a kousání. Tímto bychom 
chtěli poděkovat všem zú-
častněným za ochotné jedná-
ní a těšíme se na další spolu-
práci.

Dne 15. 5. 2015 uskutečni-
la MěPo přednášky v ZŠ Vel-
trusy o městské policii a její 
činnosti. 

Od 18. května 2015 
do 20. června 2015 se míst-
ní děti budou moct zúčastnit 
soutěže o hodnotné ceny. 
V rámci této akce bude MěPo 
provádět náhodné kontroly 
nošení bezpečnostní helmy 
při jízdě na kole a povinné 
výbavy jízdního kola. Děti, 
které budou mít všechno 
vybavení v pořádku, mohou 
od MěPo získat los, který 
bude 20. 6. na školním Bez-
va dni zařazen do slosování 
o ceny.

Lucie Jandová
Josef Mošna

Městská policie Veltrusy

foto:  archiv MP

Do Červeného Mlýna přijel  
besedovat herec Václa Vydra
Kdo v úterý 5. května zavítal 
do Domova seniorů Červe-
ný Mlýn Všestudy, rozhodně 
neprohloupil. Konala se zde 
veřejná akce, konkrétně šlo 
o setkání s televizním a fil-
movým hercem Václavem 
Vydrou.

Pozvání na tuto akci přijali 
i senioři z domovů v Roud-
nici nad Labem a ze Slaného 
a také ze Všestud. 

Václav Vydra nám vyprá-
věl o dětství se známými ro-
diči, divadle a filmu a přes 
zájmy jsme se dostali až 
k chovu koní. O koních nám 
promítl i kousek ze svého 

soukromého filmu a všech-
ny zaujal svým profesionál-
ním i skromným osobním 
vystupováním. Pro všechny 
účastníky bylo připraveno 
i drobné pohoštění. Budeme 
se těšit na další setkání.

Domov důchodců navštívila 
nejlepší česká handicapovaná 
cyklistka
„Jsem na vozíku,  
ale i přesto jsem žena…“
8. května náš domov navští-
vila nejlepší česká i evrop-
ská handicapovaná cyklistka 
z České Lípy.

Mezi její záliby patří tanec, 
plavání a ze všeho nejraději 
jezdí na speciálně uprave-
ném kole zvaném handbike. 
Je několikanásobnou mist-
ryní republiky a pátá v ev-
ropském poháru. Je také ma-
minkou vytouženého synka.

Petra nám vyprávěla 
o svém životě, o svých plá-
nech a snech a nakonec nám 
předvedla jízdu na již zmiňo-
vaném kole handbike.

Našim seniorům pak vě-
novala svůj portrét s věnová-
ním. Děkujeme Petře za čas, 
který s námi strávila.

Petr Kubíček 
ředitel domova důchodců

REPORTÁŽ Z ČERVENÉHO MLÝNA

foto:  archiv MP

foto:  archiv DD
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Základní kámen budoucího  
hospice ve Veltrusích byl poklepán
Veltrusy navštívila i nejvyšší představená Kongregace Dcer Božské Lásky. 
Podporu projektu vyjádřili zástupci církve, Středočeského kraje, Ministerstva 
zdravotnictví i obce. Ředitel Hospice knížete Václava, Lubomír Kníže,  
má s bývalým areálem kláštera velkolepé plány. 

Kníže v dopolední části pro-
gramu poděkoval sestřičkám 
z Kongregace Dcer Božské 
Lásky za věnování objektu 
bývalého kláštera Hospici 
Knížete Václava. O využi-
tí objektu k tomuto účelu 
začal uvažovat již cca před 
2 lety. Zhruba před rokem 
se setkal se sestrou Blankou, 
představenou České provin-
cie Kongregace Dcer Božské 
Lásky z Opavy. Kníže sestře 
Blance představil svou vizi - 
rozšíření hospicových služeb 
pro nevyléčitelně nemocné 
i na lůžkovou formu. Kon-
gregace reagovala rychle. 
Darování budovy se uskuteč-
nilo již koncem srpna 2014. 
„Za ten půlrok jsme s tím za-
tím nic neudělali, ale máme 
konkrétní představu“, uvádí 
Kníže. „V současné době ne-
máme přislíbenou ani koru-
nu, ale mám víru, že peníze 
seženeme“, doplňuje. Nejvíc 
spoléhá na zdroje ze struk-
turálních fondů Evropské 
unie, případně i z Norských 
fondů. Mohly by se zapojit 
i podniky. „Začíná být běžnou 

praxí, že podnikatelské sub-
jekty věnují část svého zisku 
na charitu,“ konstatuje. 

Poklepání základního ka-
mene se většinou děje v oka-
mžiku, kdy se zahajuje stav-
ba. „My k tomu přistupujeme 
tak, jako když se stavělo Ná-
rodní divadlo – také se tehdy 
nejprve položil základní ká-
men, a pak se teprve započala 
sbírka. Věříme, že položením 
a poklepáním základního ka-
mene se nastartuje „sbírka“ 
těch obrovských prostřed-
ků,“ sdělil svoji představu ře-
ditel hospice. Předpokládaný 
rozpočet na rekonstrukci 
staré budovy a na výstavbu 
nových budov je cca 350 mi-
lionů korun.

Na základní kámen spo-
lečně poklepali a projekt 
dále podpořili i starosta Vel-
trus, Filip Volák, sestra Marie 
a sestra Blanka z Kongrega-
ce, otec Gerndt v zastoupení 
kardinála Dominika Duky 
z Arcibiskupství pražského, 
Lucie Krausová, ředitelka le-
gislativního odboru  Minis-
terstva zdravotnictví a Milan 

Němec, statutární zástupce 
a náměstek hejtmana Stře-
dočeského kraje.

Otec Gerndt požehnal ce-
lému dílu, „ať všichni, kte-
ří na něm mají podíl, pocítí 
radost z toho, že jsou zase 
o něco více lidmi a božími 
dětmi.“ Němec slíbil, že Hos-
pic najde pochopení i u Stře-
dočeského kraje. Krausová 
vyjádřila podporu Minister-
stva zdravotnictví. „Pro nás 
jsou všechny tyto aktivity 
nesmírně důležité a velice si 
jich ceníme,“ sdělila Krauso-
vá. Akce se zúčastnila také 
poslankyně Věra Kovářová. 
Vyjádřila své nadšení z pro-
jektu, kde se spojuje tolik 
pilířů: církev, nezisková or-
ganizace, řád sester a obec. 
Zároveň poděkovala Knížeti, 
že vydržel ve své činnosti.

Sestra Marie poděkovala 
za příležitost být zde na čes-
ké půdě u zrodu tohoto pro-
jektu. „Vidím, že jste národ, 
který má hodně odvahy,“ řek-
la. Kongregace nemá peníze 
ani možnosti budovu bývalé-
ho kláštera zrekonstruovat. 
„Jsme ale velmi šťastné, že 
můžeme udělat něco, co po-

může mnoha lidem.“ Sestra 
Marie vzpomněla i na sestru 
Terezii Werner, pocházející 
z Brna, která přinesla du-
cha Kongregace do Brazílie. 
Z Brazílie v současné době 
pochází jedna třetina Dcer 
Božské Lásky.

Zahrady areálu ožily 
na celý den bohatým kultur-
ním programem. Ten zahájili 
Kralupští žesťoví sólisté, vy-
stoupily skupiny mažoretek 
z TJ Kladno a Kyšic, zazpí-
vali veltruští Tutti Canta-
te, dětský pěvecký soubor 
Sluníčko z Kladna i dudácká 
kapela Praštěnka. Vystou-
pil také dětský divadelní 
soubor ZŠ Veltrusy se svou 
hrou na pokračování – Tři 
zlaté zuby Děda Vševěda, 
folklórní soubor Jarošáček 
z Mělníka, nebo dětský balet 
Zuzany Štarkové se Slavnos-
tí na královském dvoře. Pro 
děti i dospělé zahrály kape-
ly Socha Hrocha a Jamband, 
neplánovaně improvizovala 
i moderátorka pořadu Mar-
kéta Wagnerová, či „náhod-
ný kolemjdoucí“, muzikálový 
zpěvák Jaromír Adamec.

Barbora Bělková

foto: red

Poklepání základního kamene, foto: red
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Na Strachově roste  
druhý kopec odpadu
Obyvatelé Veltrus se již několik let těžko smiřují se stále rostoucí skládkou 
odpadu v lokalitě Na Zájezdě. Před pár týdny ovšem začal v těsném  
sousedství prvního kopce růst kopec další.

Co na to vedoucí 
stavebního úřadu
Vedoucí stavebního úřadu 
Jaroslava Prchalová překva-
pená není. „Už projektová 
dokumentace ing. architekta 
Martina Stránského z roku 
2009 zahrnovala dva kopce. 
Administrativní chybou vy-
padl jeden pozemek z doda-
tečného povolení terénních 
úprav z roku 2010, jinak 
ve vyjádřeních, stanoviscích 
a rozhodnutích všech dotče-
ných orgánů pozemek uve-
den byl“, popisuje Prchalová 
své jediné pochybení v celé 
kauze, kterého si je vědoma. 
„Nejsem stroj, nevšimla jsem 
si toho.“ Dne 15. května 2015 
vydala vedoucí stavebního 
úřadu rozhodnutí – opravu 
zřejmých nesprávností dle 
§ 70 správního řádu – týkající 
se výrokové části rozhodnutí, 
kde zahrnuje i dříve zapome-
nutý pozemek. Tím pro ni 
záležitost končí. Pro pochyb-
nosti či úvahy o přerušení 
navážení odpadu na druhý 
kopec nemá úřednice důvod. 
„Proč? Na základě čeho?“ ptá 
se. Prohlašuje, že postupo-
vala podle zákona. Na dotaz, 
zda do řízení nyní zahrnula 
i majitele nově sousedících 
pozemků, odpovídá zápor-

ně. „Já nemůžu upravovat 
účastníky řízení, můžu zahr-
nout jen ty původní, uvedené 
v rozhodnutí z r. 2010,“ tvrdí 
Prchalová. Úřednice popírá, 
že by nově vzniklou situací 
měly být dotčeny další osoby.

Rozhodnutí není 
veřejné

Dodatečné povolení z roku 
2010 nelze dohledat na elek-
tronické úřední desce. „Není 
to veřejné“, uvádí Prchalová. 
„Stavební zákon ukládá po-
vinnost zveřejňování roz-
hodnutí pro stavby s větším 
počtem účastníků, nebo když 
se jedná o obec, která nemá 
územní plán. Uvedený do-
klad není samozřejmě veřej-
ností dohledatelný,“ oponuje 
vedoucí stavebního úřadu 

námitce, že celá kauza je za-
halena tajemstvím. Většina 
informací, které kolují mezi 
obyvateli Veltrus, jsou pouze 
domněnky. Na elektronické 
vývěsce ovšem město v tu 
samou dobu zveřejňovalo 
například povolení stavby 
zahradních domků na sou-
kromých pozemcích, které 
rovněž nemají větší počet 
účastníků řízení. Na důvod 
jejich zveřejňování si Prcha-
lová nevzpomíná.

Ozelenění  
a zabezpečení 
kopců 
Do konce roku 2015 je ter-
mín na dovezení veškeré-
ho materiálu, podorniční 
(70 cm) i orniční (30 cm) 
vrstvy. „První kopec se ještě 
domodeluje a sníží, druhý 
kopec má vyrůst do maxi-
mální výšky 198,6 m n. m.,“ 
uvádí Prchalová. Projekt 
ozelenění nebyl v dodateč-
ném rozhodnutí blíže speci-
fikován, detailně je popsán 
v prováděcí dokumentaci, 
jejíž hlavní body předsta-
vil Richard Filikar, vedoucí 
pracovník firmy Wataridori, 
s.r.o. (nová společnost, která 
dle jeho slov kupuje firmy 
GES-T a TEZZAV včetně jejich 
závazků či dluhů), na zase-

dání zastupitelstva 20. květ-
na 2015. Některé dřeviny 
mají být vysázeny na podzim 
2015, zbytek na jaře 2016. 

„Kopce budou také do-
statečně zabezpečeny pro-
ti erozi,“ prohlašuje ve-
doucí stavebního úřadu. 
Na příkřejších svazích budou 
vytvořeny tzv. krajinky, te-
rásky, které zabrání případ-
nému odplavování ornice na-
příklad působením prudkých 
dešťů. „Tyto práce zajišťuje 
pan Filikar, který má letité 
zkušenosti s podobnými pro-
jekty a je specialistou na te-
rénní úpravy. Obavy ze zbor-
cení kopce nejsou na místě,“ 
ujišťuje Prchalová. Filikar má 
rovněž doložit statické po-
souzení obou kopců.

Záruky  
neexistují

Ozelenění není jisté. Do prv-
ní etapy projektu Stránského, 
na které se odvolává vedoucí 
stavebního úřadu, patří pou-
ze hrubé terénní úpravy. Ná-
sledná rekultivace s využitím 
terénních úprav pro budou-
cí parkové úpravy, tj. další 
modelace terénu a ozeleně-
ní, podle místostarosty Ja-
roslava Morávka v projek-
tu zahrnuta není. „Naopak 
z projektové dokumentace Základ druhého kopce (1. května 2015), foto: Jakub Andrle

Pohled na první kopec a vpravo začínající druhý kopec (24. května 2015), foto: red
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vyplývá další etapa hrubých 
terénních úprav, které nave-
zený materiál ze dvou hald 
rozprostře do podkovitého 
tvaru,“ doplňuje Morávek. 

Podle Prchalové bylo ale 
už ve Stránského projektu 
uvedeno, že terénní úpravy 
budou dokončeny ozeleně-
ním. V nové prováděcí do-
kumentaci očekává pouze 
upřesnění konkrétní rekul-
tivace. Zároveň ale přiznává, 
že záruky, že k tomu opravdu 
dojde, nemá.  „Tohle nejsou 
podmínky, které může dávat 
stavební úřad. Mělo to být 
ošetřeno zvláštní smlouvou 
mezi zhotovitelem a městem. 
Žádná taková smlouva ale vy-
hotovena nebyla,“ vysvětluje 
Prchalová. „Z pozice vedoucí 
stavebního úřadu mám pou-
ze pravomoc zkontrolovat 
všechny podklady. Pokud 
jsou v pořádku, vydám po-
volení.“ Úřednice ale věří, že 
dokončovací práce se usku-
teční, jinak by firmě stavbu 
nezkolaudovala.

Morávek je toho názo-
ru, že problém je začíná již 
v zákonech. Domnívá se, že 
povolení terénních úprav by 
mělo být podmíněné slože-
ním vysoké kauce ještě před 
započetím prací. „Kauce by 
musela převyšovat náklady 
na následné ozelenění. Kdy-
by se případně projekt ne-
dokončil, kauce by propadla 
obci příslušného katastru 
a ona obec by měla peníze 
na rekultivaci“, přemýšlí mís-
tostarosta. Momentálně žád-
ná taková pojistka neexistuje.

Podle vedení obce by bylo 
optimální, kdyby se první ko-
pec zaoblil, snížil na 202 m 
n. m. a ozelenil, přesně jak 
je uvedeno v původním pro-
jektu Stránského. „Důležitý 
je dohled nad dodržováním 
projektové dokumentace, 
to je při každé stavbě zcela 
stěžejní záležitost příslušné-
ho stavebního úřadu,“ říká 
Morávek. Místostarosta se 
domnívá, že to se v případě 
první haldy minulo účinkem 
– realizované terénní úpravy 
jsou v rozporu s projektovou 
dokumentací, na kterou bylo 
vydáno stavebním úřadem 
rozhodnutí. Na prvním kop-
ci je navezen podstatně větší 
objem odpadu, než bylo plá-
nováno v projektu. „My vlast-

ně ani nevíme, jaké množství 
odpadu je již navezeno. Ni-
kdo nemá kontrolu,“ dodává. 
Tuto skutečnost potvrdil i Fi-
likar, který neznal odpověď 
na otázku týkající se objemu 
první haldy. Filikar však při-
slíbil, že vyjde vstříc změření 
jejího objemu.

Starosta  
s rozhodnutím 
stavebního úřadu  
nesouhlasí
Starostovi Veltrus Filipu Vo-
lákovi potvrdila schválenou 
„druhou haldu“ vedoucí sta-
vebního úřadu koncem le-
tošního února. „Stále jsem 
doufal, že se žádný druhý ko-
pec realizovat nebude,“ uvádí 
starosta Volák, který očeká-
val, že se k tomu bude moci 
vyjádřit nové zastupitelstvo. 
„Současná realizace terén-
ních úprav bohužel vychází 
z rozhodnutí Krajského úřa-
du, stavebního úřadu, Povodí 
Vltavy a.s. a postoje vedení 
města především z období 
2008 až 2010,“ vysvětluje 
Volák.  Jednou z jeho priorit 
je, aby halda napáchala ales-
poň co nejméně dalších škod. 
Snaží se tedy o nastavení 
kontrolních mechanismů, 
aby město mělo dostatečnou 
finanční záruku pro dokon-
čení rekultivace. Z těchto pe-
něz by pak mělo být realizo-
váno zazelenění obou kopců. 
Jako první mezikrok v dalším 
jednání zvolil starosta podá-
ní několika podnětů k pře-
šetření (14. května 2015). 
Tím chce starosta mimo jiné 
dosáhnout provedení kon-
trolní prohlídky staveniště 
a dočasného zastavení na-
vážení odpadu na druhý ko-
pec. Volák dal rovněž podnět 
ke změně stavebního zákona, 
který diskutoval s poslan-
kyní Kovářovou (býv. sta-
rostkou Chýně)  během její 
nedávné návštěvy Veltrus. 
„Možná nejzásadnější příči-
nou těchto problémů je prá-
vě legislativa, která v tomto 
případě umožňuje podobné 
typy podnikatelských zámě-
rů namísto ochrany krajiny 
a veřejného zájmu,“ stěžuje si 
starosta.

Majitelka  
sousedních  
pozemků není 
účastníkem řízení
Štěpánka Bulínová, majitelka 
několika pozemků v lokalitě 
Na Zájezdě, se za dotčenou 
osobu rozhodně považuje, 
přesto nebyla nikdy do ří-
zení zahrnuta. První kopec, 
který měl podle Stránského 
projektu sahat zhruba 45 m 
za její pozemek, se už před 
dvěma lety rozšířil až na její 
pozemek. „Celý rok trvalo, 
než byl materiál z mého po-
zemku odstraněn,“ prohlašu-
je Bulínová. Bulínová vlastní 
i pozemek pod betonovou 
cestou, po které se naváží. 
„V katastru je veden jako 
orná půda a cesta na něm 
nebyla nikdy zkolaudována,“ 

uvádí. Navíc pozemek, který 
Prchalová nově přidala do ří-
zení, přímo sousedí s dalším 
pozemkem Bulínové. „Žádné 
stanovisko nebo rozhodnutí 
jsem neobdržela. Prostě mě 
nepovažují za účastníka říze-
ní,“ konstatuje Bulínová.

Pro zajímavost 
Nadmořská výška hladi-
ny Vltavy ve Veltrusích je 
169 m, první kopec by tedy 
podle projektu mohl sahat 
až do výšky přes 50 m nad 
úroveň okolního terénu 
(222,6 m n. m.). Pro srovná-
ní: dominanta Kralup nad 
Vltavou, pískovcový masiv 
Hostibejk, se tyčí do nadmoř-
ské výšky 233 m (zdroj inter-
net).

Barbora Bělková

Reakce stavebního úřadu:  
Doplnění informací ohledně  
zveřejňování rozhodnutí
Dodatečné povolení 
z roku 2010, které je 
pravomocné, nelze najít 
na elektronické vývěsce. 
Probíhající řízení v r. 2010 
v souvislosti s dodatečným 
povolením terénních úprav 
bylo neveřejné; stavební 
úřad vychází z ustano-
vení stavebního zákona 
a příslušných prováděcích 
vyhlášek. Toto rozhodnutí 
není veřejným dokladem.

Stavební zákon 
č. 183/2006 Sb. zahrnuje 
stavby uvedené v § 103 
stavebního zákona, pro 
které není třeba stavebního 
povolení ani ohlášení. Tyto 
stavby se pouze umisťují 
a to na základě vydání 
územního souhlasu, popř. 
územního rozhodnutí. 
V případě staveb uvede-
ných v § 103 stavebního 
zákona s možností realiza-
ce stavby bez stavebního 
povolení nebo ohlášení, 
u kterých si však navrhova-
tel nezajistil souhlasy osob 
uvedených v § 85 odst. 2 
písm. a) a b) stavebního 
zákona, tj. vlastník pozem-

ku nebo stavby, kde má být 
požadovaný záměr stavby 
uskutečněn a dále osob, 
jejichž vlastnické nebo jiné 
věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám 
na nich může být územ-
ním rozhodnutím přímo 
dotčeno, popř. u staveb, 
u kterých byla povolena vý-
jimka na využívání území, 
tj. stavba, která se nachází 
např. při hranici se soused-
ním pozemkem, se územní 
rozhodnutí o umístění 
stavby rozesílá navrhova-
teli a obci, na jejímž území 
má být požadovaný záměr 
uskutečněn se zasílá dopo-
ručeně a ostatním účastní-
kům veřejnou vyhláškou; 
tato vyhláška se zveřejňuje 
vyvěšením na úřední desce 
úřadu, který ji vydal a dále 
na elektronické desce. Ja-
kou formou se písemnosti 
doručují, ukládá stavební 
mu úřadu stavební zákon. 
V případech, ve kterých 
to stavební zákon nepře-
depisuje, nestanovuje, se 
stavební úřad řídí správ-
ním řádem.
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ZÁMEK A PARK

Státní zámek na Ostrově  
ve Veltrusích prochází obdobím 
velkých změn 
Dokončují se opravy řady staveb v areálu, rozšiřuje se daňčí obora, finišuje se 
zahájením provozu skoro dvou desítek mostů a lávek, masivně jsou  
opravovány cesty... 

S končícími intenzivními sta-
vebními pracemi se naopak 
pomalu začínají posilovat 
činnosti služeb pro návštěv-
níky. Ještě na začátku léta 
se otevře nové infocentrum, 
provoz zahájí kavárna v bý-
valém domě lesního u brá-

ny do Veltrus, během léta se 
rozjede i nový občerstvovací 
provoz v hospodářském dvo-
ře. V provozu zůstává výstava 
historických kočárů a v cho-
du jsou přípravy na výsta-
vu o historických mírách 
a váhách. Areál oživí koně 

a ovce. S hlavními novinkami 
vás níže seznámí moje nové 
kolegyně, ale mně dovolte, 
abych učinil ještě jednu po-
zvánku. I když doufám, že si 
vyberete z bohaté nabídky 
akcí, přesto bych vás rád po-
zval jen tak na procházku. 

Až se dokončí letošní etapa 
oprav cest a cestiček, tak ur-
čitě přijďte i jen tak pobejt 
do parku. Bude tu moc krás-
ně.

Pavel Ecler
kastelán zámku Veltrusy

Poslední Chotkové na veltruském zámku
Po několika letech staveb-
ních obnov, restaurátorských 
prací a archivních rešerší se 
letos v létě otevře veřejnosti 
první část postupně opravo-
vaného zámeckého areálu. 

Nová edukačně zaměřená 
expozice v severozápadním 
křídle zavede návštěvníky 
do bytu posledního majitele 
zámku, hraběte Karla Chot-
ka z Velkého Března, a jeho 
manželky, uherské hraběnky 
Livie Mailáthové. Nyní nově 
zpřístupněné místnosti s vý-
hledem na nádvoří byly jejich 
domovem od roku 1921, kdy 
je sem jako své dědice pozval 
Arnošt Chotek, poslední člen 
veltruské linie rodu Chotků. 

Připravovaný prohlídkový 
okruh zahrnuje též Arnoš-
tův salón, připomínající jeho 
pozoruhodný život a kariéru 
v armádě Rakouského císař-
ství a ve službách habsbur-
ského arcidomu. Objevovány 
jsou tedy zejména osudy po-
sledních generací příslušní-
ků šlechtického rodu Chotků 
– tedy osudy spíše neznámé 
a možná až trošku zahalené 
tajemstvím. Shlédnutí expo-
zice spojené s poznáním his-
torie nepříliš vzdálené, vám 
mohu vřele doporučit. 

Sylvie Kročáková
vedoucí edukačního centra

Poslední majitel veltruského zámku Karel Chotek se svou man-
želkou Livií roz. hraběnkou Mailáth, zdroj: archiv SZ Veltrusy

Velký Templ, foto: Kamil Kristen Brzák-THERESIAE RTM foto: Kamil Kristen Brzák-THERESIAE RTM
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Léto na zámku Veltrusy
S blížícími se prázdninami se na zámku chystá hned  
několik akcí, na které bychom  návštěvníky rádi pozvali. 

Slavnost růží
(13.–14. června) Již tradič-
ní  Slavnost růží se ponese 
v duchu hudby. Hlavním lá-
kadlem však zůstává soutěž-
ní výstava růží s hlasováním 
návštěvníků „o nejkrásnější 
růži“. Bude připraven dopro-
vodný kulturní program pro 
děti i dospělé včetně výtvar-
ných dílen. 

Víkend  
otevřených  
zahrad
(13.–14. června) Letos popr-
vé se zámek připojí k akci 
oblíbené zejména mezi mi-
lovníky anglických parků: 
Víkendu otevřených zahrad. 
V nově zrekonstruovaném 
sbírkovém sadu historických 
odrůd ovocných dřevin vás 
čekají netradiční prohlídky 
s odborníky, kteří vás zasvě-
tí do tajů historického ovoc-
nářství. 

Edukační  
centrum

V sobotu 13. června se před-
staví veřejnosti nově vzniklé 

Edukační centrum Schola 
naturalis. Nakouknout bude 
možné do některých nově 
opravených objektů v zámec-
kém areálu.

Miřejovický  
půlmaraton 

1. srpna v sobotu se usku-
teční  hlavní závod Miřejo-
vického půlení, oblíbený Mi-
řejovický půlmaraton, který 
je také druhým závodem 
ve Středočeském kraji na kla-
sické poloviční maratonské 
trati 21,0975 km. Nabízí také 
více sportovních a zábav-
ných aktivit a je oblíbený pro 
svůj rodinný charakter. 

Dožínky hraběte  
Chotka

Na Dožínky hraběte Chot-
ka se můžete těšit v sobotu 
8. srpna. Oslava úrody a skliz-
ně, jak ji slavili naši předci 
před více než sto lety. Letos 
poprvé vyjede i alegorický 
vůz, který můžete pomoci 
nazdobit. Zažijete předávání 
věnce hraběti a jeho rodi-
ně v dobových kostýmech, 

průvod baráčníků a vystou-
pení lidových tanců a zpěvů. 
Čekají na vás lidové zvyky, 
sečení a mlácení obilí, výro-
ba mouky a pečení placek. 
Nebude chybět ani divadelní 
představení, zámecké tržiště 
a občerstvení.

Pohádkový zámek
29. srpna  na celou rodinu, 
ale hlavně na děti čeká Po-
hádkový zámek s podtitulem 
Malá mořská víla. Ostrov-Vel-
trusy se během své historie 
stal nejednou zámkem po-
hádkovým. Stěžejní roli měl 
i ve filmové pohádce Malá 
mořská víla. Celý den budou 
moci malí i velcí návštěvníci 
jít po stopách jejího krásné-
ho melancholického příběhu. 
Program naplní divadelní, 
hudební a taneční předsta-
vení. Velkým tématem bude 
vodní říše, děti se dozvědí 
něco nejen o pohádkových 
bytostech, ale i o zvířatech 
a rostlinách, které ve vodě 
žijí. 

Jana Raila Hlavsová
pracovnice vztahu  

s veřejností

Přivaděč  
v číslech
Dovolte mi ještě upřesnění 
k článku v posledních VL, 
který se týkal přivaděče. Byla 
v něm uvedena poněkud 
matoucí čísla, která mohla 
vyvolat pocit, že je přivaděč 
dvojnásobně předimenzo-
ván. Uvedených 50 % vyja-
dřuje míru otevření šoupě-
te na nátoku vody z Vltavy. 
Při průměru otvoru 120 cm 
bylo tedy hradítko vytaženo 
o 60 cm. Pro tento údaj jsme 
se rozhodli pro jeho prak-
tičnost a jednoznačnost při 
manipulaci s hradítkem. Tato 
hodnota ovšem nemá nic 
společného s mírou dosažení 
maximálního průtoku potru-
bím. Jelikož šoupě není tzv. 
nejužším místem systému, 
je maximální kapacity po-
trubí dosaženo dříve, než při 
nejvyšším vytažení hradítka. 
Nejužším místem je největ-
ší zlom potrubí, ze kterého 
byla v článku uveřejněna fo-
tografie. Na ní je dobře vidět, 
že hladina dosahuje podstat-
ně výše, než jen do poloviny 
průřezu. Odhadem to bylo 
cca 25–30 cm pod „strop“ 
potrubí. Z pohledu průměru 
potrubí (120 cm) tedy ko-
lem 75 %. Z pohledu plochy 
průřezu a tedy maximální-
ho průtoku to je ovšem 85–
90 % (jistě si vzpomenete 
na zmínku o vlastnostech 
kruhové úseče). Přivaděč je 
tedy záměrně mírně poddi-
menzován, co se týče potřeby 
vody pro prvotní fázi satura-
ce a obnovy funkce lužního 
lesa, a mírně předimenzován 
pro následný ustálený stav. 
Jak jistě víte, určitá rezer-
va se do výpočtů v technic-
ké praxi zavádí vždy, např. 
ve statice budov je díky ně-
kolika různým bezpečnost-
ním přirážkám často více než 
dvojnásobná. V našem přípa-
dě kryje přirážka nejistoty 
výpočtu a zejména „rozmary 
počasí“, např. zvýšený odpar 
v suchém horkém létě, jaké 
se vyskytují stále častěji.  

Jan Bulín

Dožínkový průvod, foto: Jan Kadeřábek
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REPORTÁŽ

Sousedské setkání 
neboli další májová pravidelná besídka na zámku

I letos odpoledne 1. května si 
mohli zájemci udělat vyjížď-
ku na kole (i bez) do zámku, 
aby se dozvěděli, co nového 
bylo dohotoveno, na čem se 
pracuje, jaké jsou starosti 
pana kastelána a pracovníků 
projektu Edukačního centra 
Schola naturalis. Takzvané 
Sousedské setkání se letos 
konalo v obměněné sestavě 
– spolu s kastelánem Pavlem 
Eclerem přednesli své infor-
mace také Jan Bulín, nový 
koordinátor stavebních pra-
cí, a Sylvie Kročáková, která 
vede vzdělávací centrum. 
Informace, které jsme slyše-
li od všech tří, byly stručné, 
přehledné, zajímavé, dopl-
něné promítáním snímků 
objektů, o nichž byla řeč. 
Jmenovaní píší pravidelně 
články do Veltruských listů, 
takže zde uvedu jen několik 
zajímavostí.

Na vlastní oči jsme mohli 
vidět restaurovanou bustu 
generála Laudona, která byla 
zničena a snad se do svého 
pavilonu zase vrátí v plném 
lesku. Rostou počty návštěv-
níků akcí, pořádaných jak 
správou zámku, tak i jiný-
mi subjekty. Stále probíhají 
práce v parku s mírně na-
výšeným počtem zaměst-
nanců a těžká technika by 
se měla příště pohybovat už 
jen v místech komunikací, 
kdežto na pomoc dělníkům 

teď nastoupí zdatní šumavští 
koně, i když zatím jen dva. 
Obnovovaná konírna jich po-
jme celkem šest, takže se mů-
žeme těšit, že občas uvidíme 
tyto pomocníky člověka. Po-
prvé se ve veltruském zám-
ku narodila paví mláďata. 
Pracuje se a někde se doho-
tovují práce na 20 stavbách 
a objektech parku tak, aby 
mohly být využity převáž-
ně ke svým původním úče-
lům – jako zmíněná konírna, 
sušárna ovoce, byt cukráře 
a jiné. Nutná je rovněž péče 
o cesty v celém areálu, ale 
při jejich celkové délce nelze 
pochopitelně rekonstruovat 
a zkvalitnit všechny najed-
nou. Probíhají testy vodní-
ho přivaděče do Mlýnského 
potoka tak, aby Všestudy 
neprožívaly permanentní 
povodně (pozemky majite-
lů ve Všestudech zasahují 
i do koryta potoka, takže 
není snadné právně ošetřit 
možnosti vodohospodářsky 
pečovat o jeho průtok). V se-

verozápadním křídle zámku 
(při pohledu z nádvoří na zá-
mek vpravo) budou mimo 
jiné prostory pro vzdělávací 
činnost, kde se budou ko-
nat přednášky a jiné akce. 
Už za několik týdnů tu bude 
probíhat program Zahra-
dy a parky, určený pro žáky 
2. stupně základních škol, 
později přibudou programy 
pro školy střední i vysoké.

Po krátké diskuzi a odpo-
vědích na otázky návštěvní-
ků byla Sousedská beseda 
skončena v Rudolfově sále 
a pokračovala v terénu par-
ku při cykloprojížďce. Ško-
da, že počasí nebylo ideální, 
snad za rok bude víc sluníčka 
a zase i dobrých zpráv o zám-
ku i parku!

Jan Novotný

Sousedské setkání, foto: Jan Novotný

Cykloprohlídka, foto: Jakub AndrleLaudon, foto: Jakub Andrle
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PROGRAM  
KULTURNÍHO 
DOMU  
VLTAVA – ČERVEN 2015

Čtvrtek 4. 6. Čaj o páté   16.30
Poslední čaj o páté v jarní sezoně. Další setkání s přá-
teli a příjemnou hudbou bude v září. Hraje Kozelkova 
trojka. Vstupenky slosovatelné. Vstupné: 50,- Kč

Pátek 5. 6.  Zušlechtění  uměním   17.00
ZUŠ v Kralupech připravila v rámci oslav Dnů Kralup 
pořad, ve kterém se představí všechny obory.
Neděle 7. 6. Cesta pohádkovým (ne)lesem s  Rolničkou   
Dobrodružná výprava k vltavské tůni s Kašpárkem 
a dalšími loutkovými kamarády z divadélka Rolnička, 
Start je od 14.30 do 15.15 u cukrárny U draka. 
Čtvrtek 11. 6.   Tančírna    19.30
Vaše oblíbené taneční večery pokračují i v nové sezóně. 
Vstupné: 70,- Kč osoba, 120,- pár
Sobota 13. 6.  Konkurz – Kralupský talent 2015
Hledáme nové talenty! Letos proběhne již  6. ročník 
oblíbené dětské pěvecké soutěže.  9.15–12.00
Neděle 14. 6.  Taneční koncert Tanečního a pohybového  
studia   Zuzany  Štarkové   17.00
Nenechte si  ujít výjimečný koncert TPS  Z. Štarkové 
a jeho hostů. Vstupné: 80,- Kč

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

PROGRAM  
červen – srpen 2015
30. 5. – 23. 8. Léto budiž pochváleno! – Interaktivní 
výstava, prostřednictvím které nahlédneme do volného 
letního času mělnických obyvatel i návštěvníků Mělní-
ka a jeho okolí v první třetině 20. století. Návštěvníci 
výstavy se pomocí dobových materiálů seznámí s feno-
ménem letních bytů, vyhledávaných letovisek Mšenska 
a Kokořínska. Zavítáme i na mělnickou plovárnu a mezi 
trampy. Výstavu budou v interaktivním duchu provázet 
zážitkový projekt pro školy, a v čase prázdnin progra-
my pro veřejnost s  Naďou Černou a Jitkou Královou. 
Slavnostní zahájení proběhne 29. 5. 2015 v 17.00 jako 
součást Mělnické muzejní noci. 
2. 6. – 26. 6.  Archeologie včera a dnes – výstava v pro-
storách kavárny bude zaměřena na archeologii jako 
celek. Nebude se věnovat archeologickým lokalitám 
a nálezům  na Mělnicku, ale zaměří se na současné bá-
dání, novější metody a historii archeologie jako takové.
16. 6. Chrapot – vystoupení mělnického komorního 
pěveckého sboru, malý sál – 19.00 
24. 6. Aktuálně rostoucí druhy hub – přednáška Mykolo-
gického kroužku Mělník v muzejní kavárně od 17.00
28. 6.–4. 9.  „Čajem se zapomíná na hluk světa“ – výsta-
va čajových sáčků a ubrousků sběratelek Aleny Šedové 
a Ivy Pitákové 
3. 7.–6. 9. Angličáci – výstava sbírky Angličáků Martina 
Švece, která obsahuje více jak 1 000 modelů  
14. 7.–31. 8. Jarošáček –  Výstava dokumentující čin-
nost k 20.výročí DFS Jarošáček, vstupní prostory 
14. 7. Interaktivní program k výstavě Léto budiž po-
chváleno! –  program pro RC Kašpárek a rodiny s dětmi 
od 9.30
19. 8. Projděte se Mělníkem s kocourkem Švarcíkem 
– výlet po městě pro RC Kašpárek a rodiny s dětmi, 
od 9.30
1. 4. 2014–31. 3. 2016  Z historie malé železnice aneb 
železniční hračky – dlouhodobá výstava mechanických 
hraček věnovaná historickým modelům a soupravám 
plechových vláčků z let 1890–1960. Součástí prohlíd-
ky expozice je předvádění jízdy historických vláčků 
na elektrifikovaném modelu kolejiště. 
Kavárna a víno
Muzeum nabízí svým návštěvníkům také ochutnávku 
kvalitních českých vín. Skupiny mohou po předchozí 
objednávce degustovat víno v původních středověkých 
sklepích z 2. poloviny 14. století. 
Otevírací doba muzea:  
úterý – neděle 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
Telefon: 315 630 936 – pokladna

POZVÁNKA

ČERVEN

13
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MALÉ OHLÉDNUTÍ

Co jste mohli vidět  
anebo viděli, slyšeli …
Několik dnů po skončení 
výstavy o restaurátorské 
činnosti Bohumila Zemánka 

hostila Výstavní síň Ladislava 
Čepeláka veltruskou Základ-
ní školu.

Výstava prací žáků  
základní školy
Oproti dřívějším byla tento-
krát výstava tematicky za-
měřena – na OBLOHU, OBLA-
KA, MRAKY… Bylo zajímavé 
spatřit, jak se děti vyrovnaly 
s poměrně úzce vymezenou 
oblastí a jak se v podvečer 
26. března výstavní síň jako-
by změnila v nekonečnou ob-
lohu, hýřící modří, bělobou 
a dalšími někdy i temnými 
barevnými odstíny.

Výstavu zahájily hudbou 
a zpěvem Kateřina Kosinová, 
Natálie Karhanová, Martina 
Hanousková, Markéta Zru-
becká, Julie Krejčová a sestry 
Jana a Lucie Čapkovy – za ří-
zení a doprovodu paní učitel-
ky Míly Váňové.

Cenu starosty získala 
Anna Špaldoňová, cenu mís-
tostarosty obdržel kolektiv 
Výtvarný ateliér vedený paní 
učitelkou Jirounkovou. Žá-
kovský parlament zhodnotil 
práce Jany Kovářové, Anny 
Špaldoňové a skupiny Balón-
ky 5. oddělení družiny paní 
vychovatelky Šnýdrové. Cena 
učitelů-výtvarníků putovala 
k Martinu Homolkovi, Anetě 
Vlčkové, Václavu Vokuličovi, 
Ivě Machutové, Oliveru Po-
nertovi a Elišce Halamové. 
Ředitelka školy ocenila prá-
ce Ondřeje Pecha, Veroniky 
Podhajské, Markéty Zrubec-
ké a 4. oddělení družiny vy-
chovatelky Saurové obdrželo 

cenu zástupkyně ředitelky 
školy. Za zdařilé fotogra-
fie dostali ceny Daniel Koš, 
Andrea Lochmanová, Klára 
Řiháková a Adéla Štorková. 
Ceny byly předávány v podo-
bě diplomů a malých dárků. 
Škoda, že mnoho laureátů se 
nedostavilo osobně.

Pietní zastavení  
u památníku na náměstí
Před vernisáží výstavy fo-
tografií se 7. 5. 2015 sešlo 
několik obyvatel Veltrus 
k pietní vzpomínce na ukon-
čení válečného utrpení 
u památníku bojovníků pro-
ti fašismu. Účastníci vzpo-
mněli i na paní učitelku 

Petříčkovou, která se spolu 
s malým okruhem pamět-
níků scházela u památníku  
každý rok. Měla spoustu 
vzpomínek. O každém hrdi-
novi, který má na památníku 
své jméno, vždy povyprávěla. 

bb

foto: Josef Hebr

Výstava fotografií z Veltrus  
z května 1945
V době vydání VL probíhá 
další výstava, jejíž vernisáž 
se uskutečnila 7. května.

Váže se k událostem konce 
války a osvobození Veltrus 
před sedmdesáti lety a je za-
jímavá tím, že jsou vystave-
ny snímky pořízené panem 
Marcelem Peškem a zveřej-
něné poprvé právě nyní. Byly 

vytvořeny na kinofilmu, tak-
že negativy jsou malé a pode-
psal se na jejich kvalitě i čas. 
Návštěvníci výstavy mohou 
posoudit, jak se podařilo Jo-
sefu Hebrovi a Jarině Šimůn-
kové jejich zrestaurování 
a zvětšení tak, aby vyhovova-
ly výstavním účelům.

Jan Novotný, red

foto: Barbora Bělková

foto: Barbora Bělková

foto: Marcel Pešek
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MALÉ OHLÉDNUTÍ

VÝZVA PRO  
OBYVATELE VELTRUS
Pokud máte nějaké fotografie nebo jiné 
dokumenty z válečného či poválečného 
období, a jste ochotni se o ně podělit, byli 
bychom velice vděčni za jejich zapůjčení 
za účelem oskenování a archivaci na měst-
ském úřadě. Kontakt: starosta@veltrusy.cz

Petr Šabach se 10. dubna 2015 mohl těšit z přeplněné klubovny, posluchači zase z autorského čtení úryvků z jeho nové 
knihy Rotschildova flaška. foto: archiv redakce

Účastníci vernisáže fotografií z konce války se mohli dozvědět o smutných 
osudech několika veltruských padlých z posledních dnů války. Všichni mají 
ve Veltrusích své pomníčky. O vzpomínky se podělili Jan Novotný, Karel 
Morávek, Ladislav Bubeníček a Vladimír Veselský. Foto: J. Hebr, J. Štrunc
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Z HISTORIE

Vzpomínáme na válečné oběti
U příležitosti letošního 70. výročí ukončení druhé světové války vzpomínáme 
na občany Veltrus – oběti, jež se svobody nedočkaly.
Mezi oběti patřili jednak ob-
čané židovské národnosti, 
jejichž jména uvedl již Jan 
Novotný ve Veltruských lis-
tech č. 4/2012. Ti zahynuli 
v německých koncentrač-
ních táborech (BENDOVÁ 
Hermína, FISCHMANNOVÁ 
Milada, HONIGSFELD Harry, 
HONIGSFELDOVÁ Kamila, 
KANTUREK Vilém, KANTUR-
KOVÁ Berta, LEHRFELDOVÁ 
Anna, SCHRECKEROVÁ Klá-
ra, STEINER Jakub, STEINE-
ROVÁ Beatrix, STRAKA Josef, 
STRAKA Karel, STRAKOVÁ 
Alžběta, STRAKOVÁ Helena, 
SZUSZ Jiří, SZUSZ Pavel, ZIF-
FEROVÁ Josefa).

K těmto sedmnácti obča-
nům je třeba přiřadit další 
veltruské občany, kteří se 
konce války nedožili.

Paní A. VAVERKOVÁ byla 
služebná v židovské rodině 
v Kralupech. Když židovskou 
rodinu transportovali, tak 
si u paní Vaverkové schovali 
nějaké věci. Německá policie 
se to dozvěděla a Vaverko-
vou sebrali a transportovali 
do Německa. Už se nevrátila. 

V prvních letech okupace 
naší republiky zatkla němec-
ká policie dva občany Veltrus, 
kteří byli členy Komunistické 
strany. Pan BLECHA a pan 
František BARTOŠ se stali 
nezvěstnými a konce oku-
pace se nedožili. Pan Bartoš 
zemřel v roce 1944 v Bran-
denburgu. 

Při náhodném bombar-
dování Veltrus a okolí dne 
28. prosince 1944 přišel o ži-
vot pan Josef HOLAJ z Rieg-
rovy ulice. 

Pan Karel TŮMA byl v Ně-
mecku totálně pracovně na-
sazen a v březnu 1945, před 
koncem války při bombardo-
vání, přišel o život. 

Pan Jaroslav MORÁVEK, 
také totálně nasazený, se 
dostal do kárného tábora 
v Brestu. S postupem fronty 
se tábor přemísťoval z Frank-
furtu nad Odrou do Oranien-
burgu. Při pochodu se mu 
rozpadly boty, omrzly nohy 

a bez pomoci a lékařského 
ošetření zemřel v polovině 
února 1945 na otravu krve 
v Germendorfu.

Již v květnových dnech 
skupina veltruských občanů 
vyslyšela volání Prahy o po-
moc a rozhodla se porazit 
stromy v lipové aleji u kláš-
tera a ztížit tak pohyb postu-
pujících německých vojáků 
do Prahy. Němečtí vojáci je 
však z mostu spatřili a začali 
na skupinu střílet, ti se dali 
na útěk, doběhli do kláštera 
k sestřičkám, které je ukryly 
a německým vojákům za-
přely. Jeden ze skupiny, pan 
Karel HNYK, se schoval v ka-
nálové propusti pod silnicí, 
němečtí vojáci ho však obje-
vili a následně na místě za-
střelili. To bylo 6. 5. 1945.

Pan Václav PANOCHA byl 
zastřelen německými vojáky 
dne 5. 5. 1945 v okolí veltrus-
kého zámku, který byl využí-
ván po dobu války německou 
armádou. 

Pan Antonín BITNER byl 
zastřelen u Nových Ouholic 
asi 6. května. 

6. 5. 1945 přibyly ještě 
další dvě oběti – bratři SVO-
BODOVÉ: jeden z nich, Franti-
šek (bydlel ve stejném domě 
jako naše rodina čp. 48 zva-
ném „Fišmanka“, ze dvora 
přes nízkou zídku bylo per-
fektně vidět na státní silni-
ci a na celé náměstí, viděli 
jsme, jak se německá armá-
da, někteří vojáci ve světlých 
maskovaných uniformách, 
jiní v černých uniformách 
na obrněných vozech, autech 

a motorkách, pohybovali 
na silnici), šel navštívit svého 
bratra Ladislava, který bydlel 
v bývalé Mostní ulici (dnes 
Maršála Rybalka). Němečtí 
vojáci je před domem bratra 
sebrali a vedli pod puškami 
po silnici přes náměstí (vojá-
ci byli oblečeni v černých uni-
formách) a na konci Veltrus 
u bývalé obecní váhy (dnes 
čerpací stanice RoBIN OIL) 
je ranou do týla zastřelili. 
Pamatuji, že paní Svobodová 
i ostatní nájemníci v baráku 
viděli, jak bratry vedou. Paní 
Svobodová to strašně proží-
vala, plakala a byla v šoku. 
Bohužel ji tato událost pro-
vázela až do její smrti.

Karel Morávek

Mapka míst ve Veltrusích, kam dopadly bomby při leteckém náletu dne 28. prosince 1944, 
zdroj: Karel Morávek
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Z HISTORIE

Souvislosti jen zdánlivě vzdálené
Antonín Leopold ani Karel Kuška sice nejsou veltruští rodáci, ale díky svému 
přátelství a nadšení pro umění Ladislava Čepeláka jistě za zmínku stojí.
Až do roku 1913 náležely 
Veltrusy pod správu okresu 
Slaný, takže není od věci při-
pomenout, že letos v únoru 
zemřel ve věku nedožitých 
88 let bývalý dlouholetý pro-
fesor slánského gymnázia  
Antonín Leopold. To ale není 
vše, protože do oblastí jeho 
zájmů kromě literatury a dal-
ších patřil i zájem o výtvarné 
umění.

Pamětníci si mohou vzpo-
menout na druhou výstavu 
Ladislava Čepeláka ve Veltru-
sích (Hasičský dům, 1974), 
kterou prof. Leopold zahajo-
val spolu s PhDr. Miloslavem 
Rackem. Těšil se ze zobrazení 
slánské krajiny, navštěvoval 
Čepeláka v jeho venkovských 
ateliérech v Kralovicích a Li-
dicích, patřil mezi jeho blíz-
ké přátele a oba rovněž spo-
jovala láska k hudbě. Patřil 
mezi zakladatele slánského 
komorního sdružení Lužec-
ké kvarteto, v němž řadu let 
hrál právě i Ladislav Čepelák. 
I v pokročilém věku byl An-
tonín Leopold nepřebernou 
studnicí pamětí a vzpomí-
nek, což prokázal v loňském 
roce při zahájení Čepelákovy 

výstavy v Okresním muzeu 
ve Slaném. Patrně to bylo 
jedno z posledních veřejných 
vystoupení a lze jen litovat, 
že své znalosti a zkušenosti 
nestačil zachytit kompletně 
v písemné formě. Dočetli by-
chom se jistě dost i o Veltru-
sích, zdejší krajině a o Ladi-
slavu Čepelákovi. 

Druhou takovou zprávou, 
přesahující region Veltrus je, 
že Karel Kuška, malíř žijící 
v Odolena Vodě, vystavoval 
na počátku letošního roku 
v galerii kralupského měst-
ského muzea řadu obrazů, 
mezi nimiž také jeden, nazva-
ný „V krajině s Ladislavem 
Čepelákem“. Autor vzdal hold 
veltruskému rodákovi a jeho 
tvorbě. Grafickou krajinnou 
kompozici přeměnil v její 
odraz, vytvořený na plátně 
kombinovanou technikou. 
Své obrazy představil před 
časem i ve Veltrusích a určitě 
ne naposledy. Řekl bych, že 
jména Antonín Leopold a Ka-
rel Kuška patří k veltruské 
historii.

Jan Novotný

foto: archiv redakce

Leopold s Čepelákem, foto: archiv redakce

17. 9. 2015, čt: ŽENA V KLECI
Mikkel Nørgaard, Dánsko/Německo/Švédsko,  
2013, 97 minut

15. 10. 2015, čt: ZÁZRAKY
Alice Rohrwacher, Itálie, 2014, 110 minut

19. 11. 2015, čt: SAMA NOCÍ TMOU
Ana Lily Amirpour, USA, 2014, 99 minut

17. 12. 2015, čt: PIETA
Kim Ki-Duk, Jižní Korea, 2012, 104 minut

18. 6. 2015, čt:  

LOVCI HLAV
Morten Tyldum, Švédsko/ 
Norsko / Německo, 2011, 
100 min

27. 6. 2015 od 13 h
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Josef Peis

Jejím ředitelem byl ustano-
ven dosavadní učitel z Kra-
lup nad Vltavou JOSEF PEIS 
(1920 až 1926). Protože 

v prvním ročníku bylo přes 
80 žáků, bylo nutno požádat 
o povolení otevřít paralelní 
třídu, k čemuž došlo počát-
kem listopadu 1920. Bylo 
započato s výukou němči-
ny a francouzštiny. V tomto 
1. ročníku se dvěma třídami 
vyučovaly kromě ředitele 
ještě tři učitelky. V příštích 
letech pak přibývaly další 
ročníky i učitelé. Škola nemě-
la např. kreslírnu a tělocvik 
probíhal na školním dvoře 
nebo v parku. Za pozornost 
stojí úryvek z inspekčního 
zápisu: „Místnosti učební 
jsou velmi nevhodné a pro 
měšťanskou školu nedůstoj-
né.“ Rostl počet žáků – ne-
jen z Veltrus a okolí, ale také 
z klášterního penzionátu 

a rovněž z místního sirotčin-
ce, který se nacházel v měst-
ské budově naproti bráně 
do parku, dnes lékařské or-
dinace.

Matěj Kulhánek
V roce 1926 odešel ředitel 
školy do důchodu a v letech 
1926 až 1928 ho zastupoval 
pan učitel MATĚJ KULHÁ-
NEK. Pocházel z jižních Čech 
ze Soběslavska a po krátkém 
působení na Třeboňsku vy-
učoval zde a v okolí. V roce 
1936 odešel z Veltrus, proto-
že získal místo ředitele měš-
ťanské školy v Tuchlovicích 
(vidíme ho ve výřezu škol-
ní fotky z r. 1930 vedle Jos. 

Novotného, prvního ředitele 
školy po skončení války).

Z HISTORIE

Obecná, měšťanská a základní 
škola ve Veltrusích (dokončení)
V článku o OBECNÉ ŠKOLE a jejích řídících učitelích jsme skončili v době před 
druhou světovou válkou. Dnes tento krátký a neúplný přehled ukončíme  
dalším obdobím, tj. koncem existence samostatné obecné školy a dalším  
vývojem, směřujícím k dnešní základní škole.

Jan Hilmera

Po odchodu řídícího Fran-
tiška Cinka byl ustanoven 
do této funkce JAN HILMERA 
(1938 až 1942), učitel a legi-

onář, a to paradoxně v době, 
kdy zanikla samostatná 
Československá republika. 
(Snímek pochází z konce 
50. let před jeho odchodem 
do důchodu, kdy končil jako 
zástupce ředitele osmileté 
střední školy.) Jan byl brat-
rem hudebního skladatele 
a pedagoga Oldřicha Hilme-
ry. Spolu s kolegyní Věrou 
Kleinovou působili v prvních 
dvou ročnících obecné školy 
v nově postavené malé školní 
budově (1932), takzvaném 
dvojdomku (dnes stále vy-
užívaném školní družinou), 
který byl jen malou náplastí 
na fakt, že se až do konce vál-
ky nepodařilo ve Veltrusích 
opatřit dost financí na posta-
vení nové školy.

Věra Kleinová

Když byl Jan Hilmera ve vál-
ce předčasně penzionován, 
vedením obecné školy byla 
pověřena VĚRA KLEINOVÁ 

(1942 až 1945), první vel-
truská učitelka ve vedoucí 
funkci. Byla drobné postavy, 
přívětivé povahy, výborná 
klavíristka. Snímek ji zachy-
cuje s částí žáků první třídy 
ročníku 1939–1940. 

Po válce se do funkce vrá-
til znovu Jan Hilmera a Věra 
Kleinová odešla do Kralup 
nad Vltavou. V roce 1948 dle 
nového školního zákona byly 
obecná a měšťanská školy 
sloučeny do jednotné školy, 
jejíž forma a označení se růz-
ně měnilo – osmiletá střední, 
později devítiletá základní 
škola – a v čele stál jeden ře-
ditel. Jan Hilmera byl posled-
ním veltruským „panem řídí-
cím“ do roku 1949 a potom 
až do odchodu do důchodu 
byl zástupcem ředitele.

Nyní se vrátíme do let první republiky, kdy byla ve Veltrusích ve škol. roce 
1920/1921 zřízena MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA. 
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Václav Žalman

Zpočátku nebývali ředitelé 
veltruské měšťanky vybíráni 
z místních učitelů. Proto taky 
nastoupil po M. Kulhánkovi 
opět učitel z Kralup, VÁCLAV 
ŽALMAN (1928 až 1937), 
který měl zkušenosti z řady 
škol v okolí (Zlonice, Velvary, 
Zeměchy aj.). Konal vzděláva-
cí přednášky a přispíval vlas-
tivědnými články do různých 
časopisů a publikací. V roce 
1937 se odebral do důchodu, 
krátce ho zastoupil zmíněný 
Josef Novotný.  

Václav Novotný

Definitivně byl pak usta-
noven ředitelem VÁCLAV 
NOVOTNÝ (1937 až 1941). 
Pocházel z Chržína u Velvar 
a působil na školách ve Vel-
varech a Kralupech nad Vl-
tavou. V roce 1941 odešel 
do penze, a v příštím roce 
byl tento bývalý starosta kra-
lupské TJ Sokol a člen odbo-
jové skupiny Obrana národa 
zatčen gestapem, uvězněn 
a odsouzen k smrti. Zemřel 
ještě před předpokládanou 
exekucí 8. září 1943. 

Jindřich Vachtl

V následujících válečných 
letech v čele školy působil 
jeden školní rok JINDŘICH 
VACHTL. (1941 až 1942) byl 
učitelem z Kralup nad Vlta-
vou, kam se s rodinou při-
stěhoval při záboru našeho 
pohraničí v r. 1938. 

Josef Rubeš
Potom až do konce války vy-
konával funkci ředitele JO-
SEF RUBEŠ (1942 až 1945), 
který pocházel z Kozomína 
a učil na školách na Slánsku 
a Velvarsku, jeho fotografii 
bohužel nemáme k dispozici.

Z HISTORIE

Josef Novotný

V tomto období se stal ředite-
lem školy (1946 až 1955), syn 
někdejšího řídícího Františka 
N., který učil na měšťanské 

škole už před válkou. V roce 
1940 byl zatčen gestapem 
a jako člen prozrazené stře-
dočeské větve Obrany náro-
da byl po celou válku vězněn. 
Po návratu a krátké dovolené 
nastoupil do ředitelny školy 
v lednu 1946 a plně se věno-
val realizaci plánů na výstav-
bu nové budovy veltruské 
školy, která byla úspěšně za-
vršena na podzim 1949. Dal-
ší ředitelé jsou veltruským 
občanům většinou spojeni 
se vzpomínkami na vlastní 
školní léta, proto o nich jen 
stručně. 

Vilém Paluska

(1955 až 1972), původem 
z Prahy, až do totálního na-
sazení učil také ve Veltrusích. 
Po válce pak krátce ve Velva-

ŘEDITELÉ VELTRUSKÝCH 
ŠKOL OD POČÁTKU AŽ 
DO SOUČASNOSTI

OBECNÁ ŠKOLA 
(1757 - 1949)

 § K. ŠALANSKÝ 
(do r. 1794)

 § JAN STRNAD  
(1794 až 1814)

 § JAN STRAKA  
(1814 až 1845)

 § ŠTĚPÁN BENDA  
(1845 až 1889)

 § FRANTIŠEK NOVOTNÝ 
(1889 až 1921)

 § FRANTIŠEK ŠAFAŘÍK 
(1921 až 1926)

 § JAN PAUKNER   
(1926 až 1932)

 § EMANUEL MARYŠKA 
(1929)

 § JAN NOVOTNÝ  
(1933 až 1934)

 § FRANTIŠEK CINK 
(1934 až 1938)

 § JAN HILMERA  
(1938 až 1942)

 § VĚRA KLEINOVÁ  
(1942 až 1945)

MĚSŤANSKÁ ŠKOLA 
(1920 - 1949)

 § JOSEF PEIS 
(1920 až 1926)

 § MATĚJ KULHÁNEK 
(1926 až 1928)

 § VÁCLAV ŽALMAN 
(1928 až 1937)

 § VÁCLAV NOVOTNÝ 
(1937 až 1941)

 § JINDŘICH VACHTL 
(1941 až 1942)

 § JOSEF RUBEŠ 
(1942 až 1945)

JEDNOTNÁ ŠKOLA 
(od r. 1949)

 § JOSEF NOVOTNÝ 
(1946 až 1955)

 § VILÉM PALUSKA 
(1955 až 1972)

 § MARIE ČMEJLOVÁ 
(1972 až 1980)

 § VĚRA TLÁSKALOVÁ 
(1980 až 1990)

 § MARIE HOMOLKOVÁ 
(1990 až 2012)

 § SVĚTLANA RACKOVÁ 
(od 2012)

Tímto výčtem je možné zakončit historii obecné  
a měšťanské školy, která jak už bylo řečeno, skončila 
v roce 1949 vytvořením JEDNOTNÉ ŠKOLY. 
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Z HISTORIE

rech a pak už ve Veltrusích. 
V prvních normalizačních le-
tech byl předčasně odvolán. 

Marie Čmejlová

Ředitelkou byla ustanovena 
MARIE ČMEJLOVÁ (1972 až 
1980). Zemřela náhle, přímo 
při školní práci.  

Věra Tláskalová

byla ustanovena do funkce 
nejprve prozatímně, pak de-
finitivně (1980 až 1990).

Po roce 1989 začala být 
místa ředitelů obsazována 
na základě vyhlášených kon-
kurzů. Takovými ředitelka-
mi, doporučenými konkurz-
ními komisemi, v níž jsou 
členy mimo jiné i zástupci 
města a učitelského sboru, 
jsou  MARIE HOMOLKOVÁ 
(1990 až 2012) a současná 
ředitelka školy SVĚTLANA  
RACKOVÁ. 

Marie Homolková 

Světlana Racková

Snad vám články o ředite-
lích naší školy řeknou něco 
o minulosti našeho města. 
Učitelů a hlavně učitelek, 
kteří prošli sborovnami a tří-
dami zdejší školy, by byly 
stovky a z období od roku 
1949 bývají jmenovitě uvá-
děni ve školních almanaších. 
Text si nedělá nárok na od-
bornost, čerpal jsem z krát-
kého studia školní kroniky, 
ze zmíněných almanachů 
a také z vlastních zkušenos-
tí a vzpomínek. Škola, ač se 
hodně mění a s ní žáci, uči-
telé, metody, prostředí atd., 
byla a bude stále jednou 
z důležitých institucí obce 
i státu.

Jan Novotný
foto archiv školy

POZVÁNKA

Oprava: v minulém čísle byl na str. 17 v 1. sloupci uveden nesprávný údaj 
funkčního období řídícího Fr. Šafaříka, správně má být 1921 až 1926.
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POZVÁNKA

sobota  

12. září 
2015  

od 14.00

OŽIVME STARÝ MOST, 
TÉMĚR ZAPOMENUTÝ  

SYMBOL VELTRUS  
A NELAHOZEVSI 

BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM:  
na každém břehu pódium,  

vystoupení amatérských  
i profesionálních hudebníků, divadelníků 

a výtvarníků (na pódiích i na mostě),  
pouliční muzikanti, kejklíři,  

výtvarné dílny pro děti i dospělé,  
prezentace místních spolků, škol a řemesel, 

ochutnávka minipivovarů a vín

  
 h
ap
pe
nin

g

na
 s
ta
ré
m 
mo

st
ě

Zájemce o hudební či divadelní vystoupení na mostě, zástupce spolků a škol, místní řemeslníky, malé pivovary a vinaře  
prosíme, aby se přihlásili na emailové adrese: kultura@veltrusy.cz

9. a 10. května se na umě-
lé slalomové dráze ve Vel-
trusích konal Český pohár 
ve slalomu na divoké vodě 
spojený s nominací do repre-
zentace. Vavřinec Hradilek 
a Štěpánka Hilgertová si do-
jeli pro zlato ve svých katego-
riích. Domácím závodníkům 
se moc nedařilo.

23. a 24. května se uskuteč-
nil Národní kontrolní závod 
ve slalomu, závod o stupeň 
nižší, kde se bojovalo o prá-
vo startu na příštím ročníku 
Českého poháru. Domácích 
závodníků se účastnilo pod-
statně více, proto si mohli 
zafandit i přátelé domácího 
oddílu. 

bb (zdroj fcb)

Oddíl kanoistiky TJ Kralupy pořádal  
ve Veltrusích dva významné závody

Závodník s číslem 30 - Jiří Řejha (TJ Kralupy, 24. 5. 2015), foto: archiv redakce

ZÁŘÍ

12

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
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KNIHOVNA

Městská knihovna ve Veltrusích 
informuje
Místní knihovnu navštívil  
spisovatel Petr Šabach
Těší nás, že se mu v knihovně 
líbilo, což dokládá i ta sku-
tečnost, že se v  její prospěch 
vzdal svého honoráře z be-
sedy uskutečněné následně 
v klubovně ASPV (10.  dubna 
2015). Za tuto částku bylo za-
koupeno 9 nových knih. Pan 

Šabach nám také podepsal 
všechny své knihy, které jsou 
v našem fondu (8 svazků). 
Jeho poslední kniha, z níž 
na besedě četl ukázky, byla 
zakoupena na knižním vele-
trhu.

Nové knihy z knižního veletrhu
Na knižním veletrhu Svět 
knihy v Praze bylo zakou-
peno 36 nových svazků, dal-
ších 24 svazků bylo poříze-
no v rámci běžného nákupu 
knih ve 2. čtvrtletí.

Přehled nakoupených knih 
(březen – květen 2015)
Přírůstky do fondu současné 
české literatury jsou novinka 
P. Soukupové Pod sněhem, 
úspěšný titul M. Mlynářové 
Důchodkyně nestřílejte, Sle-
pé mapy T. Brdečkové, Spolek 
osamělých srdcí L. Pecháčka 
a novinka Rothschildova flaš-
ka Petra Šabacha. 

Dalšími dvěma tituly jsou 
vzpomínkové knihy publicis-
ty a komentátora J. Petránka 
Na co jsem si ještě vzpomněl 
a lékaře J. Trachty Tichý dech. 
Tato kniha zvítězila v rám-
ci soutěže Magnesia Litera 
v kategorii Objev roku.

Ze světové literatury byly 
zakoupeny slavný román 
Francouzova milenka ang-

lického autora J. Fowlese, 
Stříbrná zátoka J. Moyesové, 
Rudý šál N. Robertsové, Ulič-
ka tisíce květů japonské spi-
sovatelky G. Tsukiamy a Do-
konalá harmonie B. Woodové.

Pro příznivce kriminální li-
teratury jsou připraveny tyto 
tituly: M. H. Clarková Za bílé-
ho dne, S. King: Pan Mercedes 
a D. Preston a L. Child: Dva 
hroby. Skupina severské kri-
mi se rozšířila o dvě novinky 
– Jo Nesbø. Policie (pro náš 
svazek byl získán autogram 
autora – představovalo to 1,5 
hodiny čekání před Palácem 
knih LUXOR!) a Lars Kepler: 
Stalker. 

V románech z dostihového 
prostředí jsou tři přírůstky: 
B. Osborne: Krvavé dědictví, 
K. Ehrmanová: Dotek mrt-
vého muže a J. Jaffeová: Kůň 
jiného zabijáka. 

K historickým kriminál-
ním románům přibyla Vraž-
da na Velký pátek L. Harris-
ové a dva tituly oblíbeného 

českého autora V. Vondrušky 
Ďáblův sluha a Pečeť smrti.

Vzrušující dobrodruž-
ství jistě zažívají hrdinové 
románů Přízrak C. Cussle-
ra, Útěk do pekel F. Niedla, 
Případ Ludvík O. Pötzche 
nebo Tajemství křišťálové 
lebky M. Thomase. Napína-
vý příběh z prostředí vele-
hor přináší kniha Cerro To-
rre legendárního horolezce 
R. Messnera.

Historickou tématikou 
se zabývají publikace Pod 
znakem orla a Vítězství orla 
S. Scarrowa (starověký Řím), 
Isabela. Neohrožená králov-
na C. Falconera (Anglie, 14. 
stol.), Příběhy domů slavných 
publicistky B. Kovaříkové 
(pražská místa pobytu slav-
ných osobností) a Krvavé fi-
nále Jiřího Padevěta (konec 
2. světové války na našem 
území).

Milovníkům turistiky 
po Čechách může být inspi-
rací průvodce Za českými 
čerty Pavla Toufara, podávají-
cí výčet míst spojených s čer-
tovskou tématikou (hrady, 
přírodní útvary…). 

Labužníky by mohly zau-
jmout publikace Vafle a pa-
lačinky a Výchova houbařů 
v Čechách aneb co v atlasech 
nenajdete.

Malým čtenářům jsou ur-
čeny bohatě ilustrované kni-
hy Strašidla – Mezi námi dra-
ky, Šťastný skřítek a Jakub 
a hvězdy R. Fučíkové a Bertík 
a čmuchadlo P. Soukupové. 

Formu komiksu mají tituly 
Malý princ a planeta ohnivé-
ho ptáka a Malý princ a větrná 
planeta. 

Série příběhů o pejscích 
a kočičkách se rozšiřuje 
o další dva tituly – Tulák Zr-
zek a O pralince, která chtěla 

Petr Šabach v knihovně, foto:  Jitka Lísková

Fronta na autogram spisovatele Nesbø, foto: Jitka Lísková

Nesbø, foto: Jitka Lísková autogram, foto: Jitka Lísková
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na procházku. 
Zdatnější čtenáři mohou 

sáhnout po titulech Babička 
drsňačka D. Williamse, fan-
tasy L. Taylorové Dcera kostí 
a dýmu a Dny krve a hvězd-
ného třpytu. 

Pro milovnice koní přibý-
vají tituly Dokonalý tým ze sé-

rie jezdecká akademie a Pro 
lásku ke koním. 

Úspěšný americký autor 
John Green je nyní v našem 
fondu zastoupen titulem 
Hvězdy nám nepřály, urče-
ným dospívajícím čtenář-
kám.

Z naučné literatury pro 

menší děti byly zakoupeny 
publikace V džungli (obráz-
ková), Jak zvířátka spí, Jak 
se staví města a Šmalcova 
abeceda. 

Větším dětem jsou určeny 
tituly Poznáváme dinosaury 
a další dva díly edice CO-JAK-
-PROČ – Starověké Řecko 

a Vikingové. 
Fyziku jako zajímavý obor 

přibližuje novinka tří čes-
kých autorů Rande s fyzikou.

Všechny uvedené tituly 
jsou připraveny k zapůjčení 
v naší knihovně každý pátek 
od 14 do 17 hodin.

Jitka Lísková

KNIHOVNA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ve školce si děti vyměnily třídy
V naší mateřské škole se 
ve středu 22. 4. 2015 konal 
projektový den s názvem 
„Hrajeme si na třídě kama-
rádů“, který probíhá každo-
ročně. Pro děti to bylo za-
jímavé dopoledne, protože 
měly možnost vyzkoušet si 
prostředí nové třídy, ve které 
budou trávit příští školní rok. 
Ráno se sešly na své třídě 
a poté si na celé dopoledne 
vyměnily třídu i zahradu. Tří-
da Berušek postoupila na Ža-
bičky, Žabičky na Motýlky 
a Motýlci na Kuřátka.

 Ve třídách se děti sezna-
movaly s novými hračkami, 

pomůckami a ostatním vy-
bavením, mohly nahlédnout 
i do portfolií svých starších 
kamarádů. Nejstarší Kuřát-
ka se vrátila na první třídu 
Berušek, kde vzpomínala, 
jaké to bylo, když nastupo-
vala do školky. Na zahradě si 
všechny užívaly na trampo-
línách, nových průlezkách, 
tvořily z písku. Dětem se ten-
to den velmi líbil. Po obědě se 
vrátily do svých tříd a odpo-
čívaly již ve svých postýlkách.

Michaela Koutecká
MŠ Veltrusy

Kuřátka, foto: archiv MŠ

Žabičky u Motýlků, foto: archiv MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Hlavní události letošního školního 
roku ve veltruské škole
Někdy se zdá, že čas plyne rychleji než voda ve Vltavě, a proto se ve škole  
začínáme pomalu chystat na závěrečné bilancování letošního školního roku.
Začátek letošního školního 
roku proběhl před nově zre-
konstruovanou školní budo-
vou, která po 65 letech exis-
tence dostala nový kabát. 

Máme nové  
školní hřiště  
i jeho správce
Na jaře jsme si pořídili nové 
hrací prvky na školní hřiš-
tě – na ty nám částečně při-
spělo SRPŠ, ale z velké části 
si na ně vydělaly samy děti 
v rámci několika sběrů staré-
ho papíru. Díky vstřícnému 
přístupu některých rodičů 
se nám ve spolupráci s měs-
tem podařilo zajistit správ-
ce školního hřiště, a tak si 
mohou veltruské děti chodit 
každý všední den od 17 ho-
din hrát na školní hřiště. To 
je po dlouhé době marného 
hledání člověka ochotného 
vzít si na starosti bezpečnost 
dětí hrajících si na školním 
hřišti velký úspěch.

Úspěšně  
dokončujeme 
grant
V posledních dvou letech 
jsme ve škole realizova-
li grant „Chci být jako vy“. 
Ten přinesl škole více než 
2 miliony korun, určených 
zejména na práci s dětmi se 
specifickými poruchami uče-
ní a na mimoškolní aktivity. 
V březnu letošního roku se 
nám podařilo grant úspěšně 
uzavřít. Nároky a požadav-
ky spojené s realizací byly 
přísné a náročné. Hlavní tíha 
realizace celého grantu při-
tom ležela na učitelích, ti se 
této práci věnovali nad rá-
mec svých povinností. Všem, 
kteří se o úspěšnou realizaci 
zasloužili, patří velké podě-

kování za odvedenou práci 
a úspěšné zakončení grantu.

Přátelíme se  
s budoucími  
prvňáčky
Kromě učení se v průbě-
hu školního roku věnujeme 
i dalším doprovodným akti-
vitám, které jsou důležité ze-
jména pro podporu rozvoje 
sociálního cítění a vnímání 
dětí. Opakovaně realizujeme 
ve spolupráci s veltruskou 
mateřskou školou projekt 
„Těšíme se do školy – Můj 
patron“. Projekt přispívá 
k usnadnění nástupu žáků 
do první třídy, ale funguje 
v rámci školy i jako prevence 
šikany.

Myslíme  
na životní  
prostředí
Další velký úspěch jsme 
zaznamenali v oblasti en-
vironmentální výchovy. 
V rámci Středočeského kraje 
jsme získali titul Škola udr-
žitelného rozvoje 1. stupně. 
Tímto hodnocením (1. stup-

ně) se může pochlubit jen 
několik škol a znamená, že se 
v naší škole ekologii oprav-
du úspěšně věnujeme ne-
jen na teoretické úrovni, ale 
hlavně v praxi. 

Školní parlament  
je aktivní

Aktivně letos pracuje i školní 
parlament. I když to na ško-
lách nebývá často zvykem, 
náš školní parlament je tvo-
řen zástupci všech ročníku 
od 2. třídy (na jiných školách 
jsou většinou členy školního 
parlamentu pouze žáci dru-
hého stupně). Tímto uspo-
řádáním se snažíme podpo-
řit vytváření kamarádských 
vztahů v rámci celé školy 
(jedná se o další formu pre-
vence šikany). Školní parla-
ment řeší problémy, které 
děti trápí v rámci školy. Jeho 
členové se ale také sešli s pa-
nem starostou a povídali si 
s ním nejen o školních pro-
blémech. Dozvěděli se hodně 
zajímavého o práci starosty 
a diskutovali o veltruských 
„problémech“ – děti se např. 
zajímaly o skládku, kterou 
vidíme ze školních oken, ale 
i o to, proč musí někteří vel-

truští obyvatelé chodit venčit 
své psy zrovna pod okna ško-
ly. Jedním z největších počinů 
školního parlamentu je pro-
jekt „Mezinárodní kuchyně“. 
Ten si děti samy domluvily 
s paní kuchařkami. Každý 
měsíc je věnován některé ná-
rodní nebo oblastní kuchyni. 
Mohli jsme již ochutnat jíd-
la italská, asijská, mexická 
a americká a v červnu nás 
čeká středomořská kuchyně.

Přijďte  
na Bezva den

Velkou a tradiční tečkou 
za školním rokem bude Bez-
va den. Ten letošní proběh-
ne v sobotu 20. června 2015 
od 14 hodin opět na školním 
hřišti a bude stejně jako 
v předchozích letech spojen 
s Dětským dnem. I nadále si 
Bezva den zachová svoji cha-
ritativní náplň. Komu kon-
krétně budete moci naším 
prostřednictvím letos pomo-
ci, se stále ještě řeší. Všichni 
jste srdečně zváni.

Světlana Racková
ředitelka školy

Školní jídelna, foto: archiv ZŠ
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CELIAKIE 
A BEZLEPKOVÁ 

DIETA
22. června od 19.00 

Rodinné centrum  
Havránek  
zve na besedy

Kde:
klubovna ASPV Veltrusy
Cena:
50,- Kč

VSTUP 
DÍTĚTE 
DO ŠKOLKY 
A ŠKOLY

1 + 2 = 3

8. června  
od 19.00 

NAŠE SPOLKY

RC Havránek
Přijďte posílit tým Havránka
Tým rodinného centra Ha-
vránek se stále mění a trochu 
ztenčuje, aktivní členky kon-
čí rodičovskou dovolenou 
a navracejí se do pracovních 
procesů, jiné se zase věnují či 
v nejbližší době budou věno-
vat rodičovským povinnos-
tem s druhými dětmi, a tak 
za ně hledáme další posily. 
Chcete-li se zapojit, máte ná-
pady anebo si chcete vyzkou-
šet vést program nebo za-

jišťovat hernu, napište nám. 
Nevyhýbáme se ani dvojicím 
lektorek – ve dvojici se někdy 
pracuje lépe, hodiny bývají 
pestřejší a v případě nemocí 
zbude alespoň jedna lektor-
ka, a tak setkání zbytečně ne-
odpadají. Nováčky samozřej-
mě zaškolíme a poskytneme 
jim dostatek materiálů pro 
vlastní činnosti. Kontaktujte 
na sona@dolnipovltavi.cz.

RC Havránek nezahálí ani v létě
Sezóna RC Havránek se po-
malu blíží ke konci. V červ-
nu bude Barevné dopoledne 
probíhat při procházkách 
venku, termíny, časy a místa 
setkání budou zveřejňová-
na na facebooku. Havránek 

se také podílí spolu s ASPV 
na červencovém táboru pro 
rodiče a děti a vidět se s námi 
můžete také při tradičních 
zámeckých Dožínkách hra-
běte Chotka 8. srpna.

Pedagogická a psychologická pomoc 
pro rodiny v Havránku
Projekt Podpora rodin v RC 
Havránek 2015 uspěl u Mi-
nisterstva práce a sociálních 
věcí a získal i letos jeho fi-
nanční podporu, kterou lze 
čerpat do konce kalendářní-
ho roku. Děti mohou za zvý-
hodněnou cenu navštěvovat 
kurz pro předškoláky, zamě-
řený na rozvoj grafomotori-
ky. Rodiny mají také možnost 
navštěvovat individuální 
konzultace s psycholožkami, 
se kterými rodinné centrum 
spolupracuje. Obracet se 
na ně mohou s většími i běž-
nými problémy, kterým se 
svými dětmi či dospívajícími 
čelí. Konzultace probíhají sa-

mozřejmě diskrétně, v době, 
kterou si sami dohodnete. 
V případě zájmu kontaktujte 
prosím PhDr. Pavlu Majero-
vou (http://www.psycho-
log-majerova.cz, pavla@psy-
cholog-majerova.cz) nebo 
Mgr. Petru Pírkovou Brune-
rovou (http://www.psy-
chologiekralupy.cz, psycho-
logiekralupy@seznam.cz). 
Součástí projektu je i několik 
besed na rozmanitá témata, 
např. první pomoc pro děti, 
alergie u dětí, školní zralost, 
vstup do školy a školky, agre-
sivita u dětí atd.

Žabincový prolog
V sobotu 13. června 2015 
o desáté dopolední odstar-
tuje před Obecním úřadem 
Všestudy další ročník cyk-
lozávodu pro všechny, už 
od osmdesátých let 20. stole-
tí zvaného Žabincový prolog. 
Usilovat o kýbl žabince a dal-
ší ceny může kdokoli, kdo do-
razí se strojem vlastní silou 
poháněným (kolo, koloběž-
ka, odrážedlo, jakýkoli jiný 
bezmotorový vůz). Nejmladší 
kategorie urazí jen 50 metrů, 

většina dětských kategorií 
pak 500 metrů a dospělí 5 ki-
lometrů v okolí obce. Kostý-
my patří k věci, neváhejte se 
jaksepatří vystrojit, ideálně 
v zelené, žabincové barvě. 
Hlásit se můžete předem 
na stránkách RC Havránek, 
kde najdete i videa, články 
a fotky z minulých ročníků. 
Spolu s Havránkem se na vás 
těší SK Viktoria Všestudy 
a TJ Sokol Veltrusy.

Soňa Dekastello

KVĚTEN

27
První pomoc  
u novorozenců  
a dětí
beseda
klubovna ASPV
19.00

ČERVEN

8
ČERVEN

13
ČERVEN

22
SRPEN

8
Vstup dítěte  
do školky a školy
beseda
klubovna ASPV
19.00

Žabincový prolog
cyklozávod
Všestudy
10.00

Celiakie  
a bezlepková dieta
beseda
klubovna ASPV
19.00

Dožínky hraběte 
Chotka
zámek Veltrusy
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Běh veltruským parkem

Veltruským  
parkem běželo 
325 závodníků
V sobotu 25. 4. 2015 se v are-
álu veltruského zámeckého 
parku konal již 17. ročník bě-
žeckého závodu Běh veltrus-
kým parkem. I když jsme byli 
nuceni kvůli úpravám cest 
v areálu letního kina na po-
slední chvíli přesunout pro-
stor startu a cíle opět před 
veltruský zámek, nikdo ze 
závodníků nebloudil, neztra-
til se, ani nepromeškal start 
svého závodu a na startovní 
čáru se postavilo úctyhod-
ných 325 závodníků, kteří 
změřili své síly na tratích 
od 50 m do 10 km.

Startovalo se ve 24 kate-
goriích od nejmenších dětí, 
které běžely s rodiči na trati 
dlouhé 50 m, až po vytrvalce 
veterány, kteří změřili své 
síly v závodě na 10 km. V dět-
ských a mládežnických ka-
tegoriích startovalo celkem 
209 závodníků. 

Počasí běhu přálo, hřálo 
sluníčko a foukalo jen mírně. 

V hlavním závodě 
na 10 km zvítězil Albert Má-
lek v čase 35:30,55 a v kate-
gorii ženy 5 500 m vítězství 
již potřetí obhájila Radka 
Churáňová z TJ Lokomoti-
va Trutnov v čase 20:26,84, 
který vylepšila oproti minu-
lému roku o více než minutu 
(21:33,4 – rok 2014).

Součástí závodů je také již 
tradičně soutěž tříd místní 
základní školy o dort starosty 
města. Ten se v letošním roč-
níku podařilo vybojovat žá-
kům 9. A, a to především zá-
sluhou třídního učitele, který 
si zaběhl závod na 10 km. 

Děkujeme všem, kteří nás 

jakkoli podpořili: ČUS-Spor-
tuj s námi, HECKL s.r.o., Pro-
mex, Eleven, Eko-kom P+P 
spol. s.r.o., Správa zámku 
Veltrusy. Poděkování patří 
RC Havránek za dětský kou-
tek pro nejmenší závodníky 
a všem pořadatelům ASPV 
a SOKOLA Veltrusy, kteří při-

spěli k hladkému průběhu 
závodu. Také všem závodní-
kům za hezké běžecké zážit-
ky a divákům za povzbuzo-
vání a vytvoření té správné 
atmosféry.

Těšíme se za rok na vidě-
nou na 18. ročníku Běhu vel-
truským parkem.

ASPV Veltrusy

Vítězové hlavních závodů: 
10 000 m muži 
1. Albert Málek  

(Sokol Veltrusy),  
čas: 35:30,55; 

2. Petr Havelka  
(ELEVEN RUN TEAM),  
čas: 36:09,02; 

3. Pavel Šimek  
(Praha 3), čas: 37:11,40. 

5 500 m ženy:
1. Radka Churáňová  

(TJ Lokomotiva Trutnov), 
čas: 20:26,84; 

2. Klára Příhodová  
(Slavoj Stará Boleslav), 
čas: 22:45,21; 

3. Natálie Kuželková  
(Olymp Praha),  
čas: 24:06 ,14.

10 000 m ženy:
1. Kateřina Kováč  

(Sokol Lipence),  
čas: 43:41,21; 

2. - 3. Františka a Zuzana 
Rakušanová,  
čas: 52:01,34.

Start dospělé kategorie, foto: Jan Kadeřábek

Vyhodnocení běhu předškolních dívek, foto: Jan KadeřábekZávod předškolních chlapců, foto: Jan Kadeřábek

Výsledky a fotografie ze závodu najdete na: 
http://aspv.skolaveltrusy.cz/?p=296
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Medvědi ve Veltrusích
V sobotu 16. května 2015 organizovala veltruská ASPV 
okresní kolo soutěže Medvědí stezka
Jde o běžecký závod terénem, 
kdy nezáleží pouze na běžec-
kém čase, ale výsledek závi-
sí i na tom, jak se dvojicím, 
které závod běží, daří odpo-
vídat na otázky a plnit úkoly 
z různých okruhů od znalostí 
přírody, uzlů, první pomoci, 
po luštění šifry nebo lezení 
přes lanovou lávku.

Počasí nám letos přálo. 
Slunce svítilo celé odpoled-
ne jako o život. Co nám ale 
nepřálo, byl časový harmo-
nogram hokejového mistrov-
ství světa, který na dobu, kdy 
se závod běžel, naplánoval 
semifinálové utkání našich 
reprezentantů. Díky úsilí ně-
kolika nadšenců pod vede-
ním Petra Procházky se na-

konec podařilo zorganizovat 
improvizované promítání zá-
pasu přímo u prostoru startu 
a cíle tak, aby nikdo z fanouš-
ků, kteří na závod dorazili, 
nebyl o zápas ochuzen. Ško-
da jen, že zápas nedopadl 
tak, jak jsme si představovali. 
Ale zpátky k samotné med-
vědí stezce. Na trať celkem 
vystartovalo 41 předškolních 
dětí v doprovodu svých rodi-
čů a 39 dětí školou povin-
ných, které absolvují závod 
ve dvojicích.

V kategorii dospělých vy-
razily na trať letos pouze 
3 dvojice, ostatní tradiční do-
spělí účastníci dali přednost 
sledování hokeje.

Kdo by se chtěl podívat 

na detailní výsledky jednot-
livých závodníků, nechť na-
vštíví naše webové stránky.

Velký dík patří všem orga-
nizátorům; bez jejich práce 
by vůbec nešlo takový závod 
uskutečnit. Ne menší dík pa-
tří i správě zámku Veltrusy, 
která nám umožnila pořádat 
závod i letos ve veltruském 
parku, ačkoliv jsou práce 
na nových cestách v plném 
proudu. Některé z těchto no-
vých cest jsme měli možnost 
otestovat i přímo při závodu 
a můžu vám jen doporučit, 
abyste je vyrazily také vy-
zkoušet…

Lenka Měšťánková

SPORT

Atletický víceboj
V neděli 10. května 2015 se na školním hřišti ZŠ Veltrusy  
uskutečnilo regionální kolo závodů ASPV v atletickém 
víceboji 

Své síly přišlo změřit celkem 
73 závodníků z Veltrus, Ne-
ratovic a Kralup. Soutěžilo se 
ve sprintu, skoku dalekém, 
hodu a běhu. Nejsilněji byla 
již tradičně obsazena kate-
gorie předškolních dětí, kte-
rých bylo 30. Velmi nás těší 
rostoucí zájem o atletické 
klání mezi dospělými. Letos 

si své dovednosti ze základní 
a u některých možná i střed-
ní školy přišlo připomenout 
15 závodníků.

A vzhledem k novým mož-
nostem využívat školní hřiš-
tě ke sportování v odpoled-
ních hodinách, čekáme příští 
rok ještě větší zájem o tyto 
závody z řad široké veřejnos-

ti. Těšíme se!!!
Rádi bychom poděkovali 

vedení ZŠ Veltrusy za mož-
nost využít školní hřiště a zá-
zemí pro konání závodů.

Kompletní výsledky na-
jdete na aspv.veltrusy.cz.

Martina Voláková

foto: Jan Pšenička foto: Jan Pšenička

foto: Jan Pšenička

foto: Jan Pšenička
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Florbal

Florbalový tým ASPV Veltrusy  
již počtvrté startoval v Regionální 
florbalové lize (RFL)
V právě skončené sezóně 
2014/15 tým odehrál celkem 
18 zápasů.

V play-off získaly Veltrusy 
cenný skalp favorizovaného 
týmu Lujs Vytón, který vyřa-
dily poměrem 2:0 na zápasy, 
po výsledcích 8:7 (sam. náj.) 
a 9:4.

V dalším kole již veltruš-
tí hráči nestačili na finalistu 

ligy, pražský tým ULProCesi, 
a obsadili v soutěži konečné 
šesté místo z 10 týmů.

Nejlepším střelcem týmu 
v základní části i v play-off 
byl Jan Procházka. Nejlepší-
mi nahrávači byli v základní 
části Zdeněk Karhan a v play-
-off Pavel Tóth.

Petr Procházka

foto: Petr Procházka

Viktorie Prokopová  
obhájila titul  
Vicemistryně Evropy
a úspěšně se nominovala  
na Mistrovství světa
12. - 16. 5. se v holandském 
Dordrechtu konalo Mist-
rovství Evropy v aerobiku, 
kterého se zúčastnilo mno-
ho závodníků a závodnic ze 
spousty zemí jako Belgie, 
Rusko, Německo, Polsko, 
Finsko, Francie, Švýcarsko, 
Itálie.

Viktorie Prokopová se 
pod vedením své trenérky 
Mgr. Báry Ptáčkové úspěšně 

nominovala na Mistrovství 
Evropy v mnoha domácích 
závodech a odjela reprezen-
tovat Českou republiku v ka-
tegorii sportovní aerobik 
singl, kde dokázala obhájit 
loňský titul a stala se Vi-
cemistryní Evropy pro rok 
2015 a přivezla si domu stří-
brnou medaili.

Michaela Prokopová, 
matka Viktorie

foto: Michaela Prokopová

Na hřišti Sokola se cvrnkaly kuličky
8. května 2015 se uskutečnil 
již tradiční turnaj ve cvrnká-
ní kuliček, zvaný „Memoriál 
Ládi Kubce“. Za krásného 
počasí neúprosně bojovalo 
bezmála sedmdesát malých 
i velkých kuličkářů.

Pořadatelé děkují všem 
členům organizačního týmu, 
generálnímu sponzoru měs-
tu Veltrusy a především 
všem dalším velkým a ma-
lým sponzorům. Byli to: Pa-
vel Srp sen., Zdravotní pojiš-
ťovna ministerstva vnitra ČR, 
Vendulka Husáková, Rado-
van Šváb, fa. CETELEM, Hana 
Veselá a soutěžící. foto: Jakub Andrlefoto: Jakub Andrle
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Veltruská stará garda  
se vrátila na fotbalovou scénu
Dne 20. 4. 2015 bylo sehrá-
no přátelské utkání „starých 
gard“ mezi Veltrusy a Postři-
žínem.

Bohužel, naše mužstvo 
prohrálo 1:3. Jedinou branku 
naše mužstvo vsítilo po krás-
né křídelní akci, kdy se míč 
dostal přes P. Kotáska a V. Za-
jace až k M. Tyralovi, který se 
při zakončení nemýlil. Byla 

to opravdu krásná moderní, 
rychlá akce, která se na na-
šich trávnících často neobje-
vuje.

Mužstvo Veltruské „staré 
gardy“ se začalo formovat 
teprve v listopadu loňského 
roku. Začátky nebyly vůbec 
jednoduché. Po prvních tré-
nincích a v případě někte-
rých až dvacetileté pauze 

od fotbalu bolelo celé tělo, 
přesto jsme toužili zahrát si 
nějaké opravdové utkání. Na-
táhnout přes hlavu fotbalový 
dres, obout si kopačky a zno-
vu zažít atmosféru zápasu. To 
vše přemohlo prvopočáteční 
bolesti, které u mnohých ov-
šem přetrvávají dodnes. Tou-
ha vše znovu okusit zvítězila 
a věříme, že časem zažijeme 

i krásný pocit z vítězství.
„Stará garda“ se schází 

každý pátek od 18.30 na hři-
šti při fotbálku. Když budete 
chtít, přijďte si zahrát a třeba 
zkusit i ten fotbalový zápas. 
Co závěrem? Držte nám pal-
ce, aby to nadšení a elán pře-
trval a fotbalový život naší 
„staré gardy“ byl co nejdelší.

Radovan Šváb

Horní řada: R. Nápravník, P. Kotásek, J. Bendl, M. Tyrala, V. Zajac, J. Horák, J. Čáp, A. Moravec
Dolní řada: P. Paluka, Z. Chládek, P. Heimrath, R. Král, R. Šváb, K. Fišer, foto: Eva Čermáková

FOTBAL: Termíny – A1A – Okresní přebor mužů
Zápas Domácí Hosté Termín Den
A1A2905 AFK Veltrusy FK Kralupy A 6. 6. 2015 17.00 SO
A1A3004 Chvatěruby A AFK Veltrusy 13. 6. 2015 17.00 SO

Výsledky Memoriálu Ládi Kubce
Kategorie 5 až 9 let

1. místo: Libuška Kadečková
2. místo: Martin Malotínský
3. místo: Adam Trešek

Kategorie 10 až 14 let

1. místo: Michal Malotínský
2. místo: Tereza Řídká
3. místo: Káťa Heimrathová

Kategorie 15 až 110 let

1. místo: Antonín Pražák
2. místo: Richard Kyselý
3. místo: Josef Šaroch

Rudolf Martíšek
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INTERIÉRY LUBOŠ LIBICH
NABÍZÍME VÁM NÍZKÉ CENY:
 § vinylové podlahy 
 § lina
 § koberce
 § 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

13 let na trhu
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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
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OBJEDNÁVKY NA TEL.: 773 25 24 24

POWER PLATE STUDIO
V CENTRU KRALUP NAD VLTAVOU

(v budově plaveckého bazénu)

CVIâENÍ S OSOBNÍM TRENÉREM
V ABSOLUTNÍM SOUKROMÍ 
JEN ZA 99 Kč ZA LEKCI*

c Redukce hmotnosti, tvarování
postavy a redukce celulitidy

c Zlep‰ení flexibility 
a rozsahu 
pohybu

c Cviky zamûfiené na prevenci
bolesti zad

c Zotavení a regenerace pro
osoby trpící artrózou,
osteoporózou, inkontinencí

c Speciální cviãení pro seniory

Slavím
e

již 3
. na

roze
niny

Přijďte se podívat,
těšíme se na Vaši návštěvu!

Areál plaveckého bazénu
V Luhu 1089, 
Kralupy nad Vltavou
info@powerplate-kralupy.cz

www.powerplate-kralupy.cz

*platí pfii zakoupení kurzovného na 10 lekcí do 30. 6. 2015 nebo do odvolání

inzerat 93x130_2015  14.05.15  19:16  Stránka 1

20%
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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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u Ovocné stromky 
v květináčích
u Růže – keřové, pnoucí, 
sadové, polyantky
u Široký sortiment 
okrasných  travin
u Nové okrasné dřeviny 
z letošní produkce
u Letní kolekce 
kvetoucích trvalek 

nyní 
nabízíme

OtevřenO:
po – pá: 8:00 – 18:00 so: 8:00 – 18:00 ne: 8:00 – 17:00
Svátky: 5. 7. zavřeno; 6. 7. otevřeno 8:00 – 17:00 hod.

od�12.�6.�velké�letní��
slevy�okrasných�keřů��
a�vzrostlých�stromů� sleva

30 až 70 %

Jelinek_Veltrusy_A4.indd   1 27.5.2015   10:50:12

INZERCE
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PRODEJNA Nad Benzinou 601, VELTRUSY, otevřeno 7,00 - 16,00 hod.
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PRODEJNA Nad Benzinou 601, VELTRUSY, otevřeno 7,00 - 16,00 hod.

Tričko

Čepice

652,-
655,-
149,-
63,-

1519,-
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PRODEJNA Nad Benzinou 601, VELTRUSY, otevřeno 7,00 - 16,00 hod.



SANDÁL MINNA
Lehký dámský sandál s vysoce odolnou 
a protiskluzovou TPR podešví, svršek v 
kombinaci tkané textilní pásky / kůže 
NUBUK
Velikost:  fialová 41-46
zelenohnědá 36-40

PONOŽKY ENIF
Speciální ponožky vytvořené pro náročné 
pracovní prostředí i sportovní aktivity, 
elastická bandáž na chodidle, jemný svěr 
lemu a velmi jemné šití, ideální odvod 
potu, reflexní prvek na zadní straně lemu
Materiál: 70% bavlna, 
25% polypropylén, 5% elastan
Velikost: 39-46

SANDÁL CROWAN
pohodlný pánský sandál s vysoce 
odolnou a protiskluzovou TPR podešví, 
svršek v kombinaci kůže NUBUK / PU
Velikost:  41-46

459,- 449,-
-20% -20%

49,-
-17%

RUKAVICE CHUKAR
Rukavice z bavlněného plátna, vinylová 
impregnace v dlani a na prstech 
částečně zabraňuje proniknutí vlhkosti 
dovnitř, základní rukavice pro domácí 
použití
Velikost: 10

RUKAVICE BUBO
Pletené bezešvé nylonové rukavice pro 
všeobecné použití, vrstva 
mikroporézního 
paropropustného 
měkčeného 
broušeného 
latexu v dlani a 
na prstech, 
materiál 
Supergrip pro 
pro přesný a 
citlivý úchop.
Velikost: 8, 10

RUKAVICE WAXWING
Rukavice šité z barevné bavlněné 
tkaniny, PVC terčíky v dlani a na prstech 
zvyšují odolnost vůči oděru, ideální pro 
použití na zahradě.
Velikost: 9

11,90- 19,90-
-51% -32%

39,-
-33%

BRÝLE SEIGY
Brýle sportovního designu s polykarbonátovým zorníkem třídy 
1F dle EN 166, poskytují ochranu proti poškrábání, zamlžení a 
proti létajícím částicím s nízkou energií, měkký nosní můstek

BRÝLE GIEVRES
Brýle sportovního designu bez obrouček s polykarbonátovým 
zorníkem třídy 1F dle EN 166, skvěle přiléhají na obličej, poskytují 
ochranu proti poškrábání a proti létajícím částicím s nízkou energií

139,-
-30% -34%

579,- 559,- 59,-

59,-29,-25,-

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

PRODEJNA Nad Benzinou 601, VELTRUSY, otevřeno 7,00 - 16,00 hod.

99,-149,-199,-


