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Slovo úvodem
V souvislosti se záběry proudu lidí přicházejících z jihu
do Evropy se občas mluví
a píše o ohroženosti „našich
tradičních hodnot“ a „zvyklostí“, to pak člověku nedá
a začne se ptát (sám sebe),
co to vlastně je. Jeden by řekl,
že hodnoty, ke kterým se
vztahujeme, by krom jiného
měly být viditelné, zřetelné
z toho, co nás obklopuje, nakonec tedy i z krajiny, o které
se domníváme, že nám tak
nějak odvěce patří a že jsme
ji zdědili navždy. Až po dese-

Říjen

tiletích, která projdou, budou
naši potomci zkoumat, čím
jsme v našich časech prospěli
své krajině, možná se podiví,
co jsme to byli zač, že jsme
si za humny nechali, kde se
dalo, hloubit písečné pustiny a na poli jen tak navršit
kopec z hlíny a bůhvíčeho.
Nebudou si už pamatovat,
že šlo prostě o něčí kšeft.
V upomínku na Jaroslava
Vrchlického, který tu trochu
žil a díry a kopce nevyráběl,
tiskneme jeho báseň Říjen.
mt

Jak otočil bys dlaní,
tak přes noc znenadání
tu máme podzimek,
a z dálky zamlžené
se roklí chladno žene
a fičí větru jek.

Jak stříbrná jsou lada
a z kaštanů juž padá
plod těžký, uzrálý
kožíšek otevírá,
ven zlatým okem zírá,
se v listí kutálí.

A listí rudé, žluté
plá zimy dechem tknuté,
park zasmušil se již,
jen havranů je vlastí
a šedý králík v chrastí
si hledá teplou skrýš.

jenž, nežli vypelichá,
si zacvrliká zticha;
nuž rychle, číše sem,
ať svět zví, že jsme žili
a milovali, pili –
a ostatní ďas vem!

Jen sem tam na strništi
se pavučiny blyští
a rosné kapky v nich,
červenka se jen mihne,
tu stéblo, klas tam zdvihne
a zmizí v blesk a mih.

V té elegii léta,
kde nivou ocún zkvétá,
sem víno! Jako hvozd
svět rovněž tmí se celý,
v něm básník osiřelý
jest jako starý drozd,

(z knihy Dni a noci, 1889)

Vybrané PODZIMNÍ akce
ve Veltrusích
ŘÍJEN 2015
čt 1. 10. 15.00 ZŠ: Podzimní setkání (školní hřiště)
so 3. 10. 	 9.30 ASPV Petanque cup (10. ročník,
			 před zámkem)
st 7. 10. 18.00 Zdravé stravování pro celou rodinu
			 (přednáška, klubovna ASPV)
po 12. 10. 19.00 RC Havránek: Agresivita u dětí
			 a jak s ní zacházet
			 (beseda, klubovna ASPV)
st 14. 10. 18.00 Zasedání zastupitelstva
			 (Hasičský dům)
po 19.10. 18.00 Informační setkání ohledně
			 rekultivace prostoru mezi MŠ a ZŠ
			 (Hasičský dům)
st 21. 10. 	18.00 Beseda o životě
			 v povodňovém území
			
(klubovna ASPV, Člověk v tísni)
čt 22. 10. 	20.15 Filmový večer: Zázraky
			 (klubovna ASPV)
po 26. 10. 19.00 RC Havránek: Grafomotorika
			 a její rozvoj v předškolním věku
			 (beseda, klubovna ASPV)
LISTOPAD 2015
po 9. 11. 19.00 RC Havránek: Jak zvládnout
			 mateřskou a rodičovskou dovolenou
			 (beseda, klubovna ASPV)
st 25. 11. 18.00 Zasedání zastupitelstva
			 (Hasičský dům)
pá 27.11. 18.00 Historie chotkovských honiteb
			 (přednáška, klubovna ASPV)
so 28. 11. 9.00 Adventní tvoření (zámek)
so 28. 11. 15.00 Pohádka s Mikulášskou nadílkou
			 (zámek)
ne 29. 11.		 Rozsvěcení vánočního stromu
			 (náměstí A. Dvořáka)
PROSINEC 2015
so 5. 12. 17.00  	Vánoční koncert (zámek)
st 16. 12. 18.00  	Zasedání zastupitelstva
			 (Hasičský dům)

Z RADNICE

Starosta informuje
Vážení čtenáři Veltruských
listů, jsem rád, že mohu
i v tomto čísle VL poděkovat
za další pozitivní přínos životu našeho města lidem či
společnostem z našeho města a okolí – děkuji všem partnerům „Happeningu na starém mostě“ – zvláště pak
společnosti ČEZ, a. s., dále
firmě Promex – Luksík, s. r. o.
a panu Luboši Merglovi. Velké poděkování patří také
všem účinkujícím, zvukařům,
panu Josefu Horovi z Povodí
Vltavy, a. s., panu Jaroslavu
Falberovi a panu Strejčkovi, panu Michalu Zemanovi,
zaměstnancům technických
služeb, SDH Veltrusy (zvláště
pak panu ing. Jiřímu Šlechtovi za hudební produkci),
RC Havránek, panu Tomáši
Skalickému, Dagmar Dobrovolné, dobrovolnicím ze
ZŠ – Báře Pokorné a Pavlíně
Straňákové. Za zdařilý průběh akce a především za náročné přípravy děkuji členům
kulturních komisí Veltrus
i Nelahozevsi a samozřejmě
všem, kteří přišli (a byly vás
stovky!) a vytvořili tak příjemnou a pohodovou atmosféru. V rámci dobrovolného
„mýtného“ se na veltruském
břehu vybralo 4510 Kč. Částku použijeme jako vklad pro
pořízení pódia na městské
kulturní akce. Fotoreportáž
z happeningu viz str. 8 a 9.

Letní sucha

V rámci ohlédnutí za letošním extrémně suchým létem
ještě jednou děkuji všem
občanům, kteří dobrovolně
zalévali zeleň v centru – jde
především o ulice Komenského, nám. Ant. Dvořáka
a ul. Maršála Rybalka. Dále
patří poděkování technickým
službám a naší jednotce dobrovolných hasičů, kteří také
přispěli k minimálním ztrátám letos vysázených dřevin.

Současné záměry

V kontextu aktuálního dění
a výsledků dotazníkového
šetření (viz str. 4–5) stručně
nastíním záměry, kterým se
bude věnovat vedení města
v blízké době. Je zřejmé, že
bolestivou záležitostí Veltrus je špatný stav či absence chodníků, a proto věřím,
že se na této prioritě shodne i zastupitelstvo při tvorbě rozpočtu na příští rok.
V těchto dnech je připravována rekonstrukce chodníku
před poštou včetně standardního napojení chybějících inženýrských sítí budovy pošty a knihovny. (Nejvíce
poničené části tohoto chodníku se opravují provizorně,
komplexní řešení by mělo
být realizováno nejpozději
na jaře.) Během podzimních

Kompostéry zdarma pro
občany Veltrus
Zájemci o kompostéry (o objemu 800 l) mohou stále posílat (či osobně doručovat)
svůj rezervační požadavek
na: podatelna@veltrusy.cz.
Kompostéry si mohou obča-

né pronajmout na 5 let zdarma, po té zůstanou v jejich
majetku. Jedná se o dotaci
„Svážíme bioodpad z města Veltrusy“ v rámci výzvy
z programu OPŽP.                 fv

měsíců bude doplněno dopravní značení na křižovatce
u fotbalového hřiště a informační značení v centru Veltrus. Dále probíhá příprava
obsahu nových webových
stránek a v říjnu by měl být
vybrán jejich zhotovitel.

Ke Strachovu

Stále složitá a neutěšená situace je kolem „terénních
úprav“ na Strachově. Stavebník přislíbil na jednání
s vedením i na veřejném
zasedání dne 29. 7. projekt
na ozelenění resp. rekultivaci včetně rozpočtu, který
však město stále neobdrželo.
Krajský úřad vydal v souvislosti s odvoláním města k tzv.
„opravě zřejmých nesprávností“ (v rámci které stavební úřad doplnil do svého rozhodnutí o realizaci terénních
úprav pozemek p. p. k. 435,
kde by dle projektové dokumentace měla stát „druhá
halda“) rozhodnutí, ve kterém tuto opravu potvrdil.
V době uzávěrky VL probíhají v této záležitosti jednání
s právním zástupcem města,
se kterým je zvažován další
postup nevylučující předání
této záležitosti k příslušnému správnímu soudu.
Filip Volák
starosta@veltrusy.cz

Na konci roku
proběhne
vítání občánků
Upozorňujeme rodiče dětí
s trvalým pobytem ve Veltrusích, kteří mají zájem zúčastnit se akce „Vítání občánků“,
aby se přihlásili osobně, telefonicky, případně e-mailem na městském úřadě (tel.:
315 781 143, podatelna@
veltrusy.cz) do 31. 10. 2015.
Akce je plánována na listopad – prosinec 2015.

foto: Kateřina Kohoutová

Otevření
sportovního
hřiště u ZŠ
V měsíci říjnu bude toto
hřiště otevřeno ve všední
den za příznivého počasí
od 16.30 do 18.30 hodin.
V případě dotazů se zájemci o sportování mohou
obracet na správce hřiště
p. Radka Švába: 602 315 727,
Svab@dkv.cd.cz.

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
ÚT a ČT
PÁ		

8.00–12.00 13.00–17.30
8.00–12.00 13.00–15.00
8.00–12.00
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Z RADNICE

Střípky ze zasedání Zastupitelstva
17. června

Zastupitelé schválili
§§ rozpočtové opatření
č. 1/2015 zahrnující
snížení daně z nemovitostí o cca 900 tisíc Kč,
navýšení dotace z úřadu
práce na zaměstnávání
osob znevýhodněných
na trhu práce, průtokovou
dotaci z krajského úřadu
na projekt „Chci být jako
vy“, dotace z OPŽP ve výši
cca 2,6 milionů Kč na akci
„Svážíme odpad z města
Veltrusy“
§§ úpravy nájmů ve vazbě
na inflaci
§§ žádost o prodloužení
nájmu v č. p. 669
§§ novou členku sportovního
výboru Annu Lískovou
místo Tomáše Veselého.

Neschválili záměr prodeje
pozemku parc. č. 125/86   –
v ul. Jahodová.
Zazněly tyto informace:
§§ zasedání budou probíhat
ve čtyřtýdenním rytmu
§§ byla schválena dotace
z OPŽP na pořízení svozového auta typu multikáry,
kontejnerů a kompostérů
§§ proběhly konzultace
s generální ředitelkou
firmy Synthos Kralupy
a. s. a České rafinérské,
a. s. o realizaci nového
chodníku, která vede podél průmyslového areálu
v Kralupech nad Vltavou
§§ jedná se s vedením
společnosti AVE CZ,
spalovnou průmyslových
odpadů o rozšíření spektra spalovaného odpadu;
reakce města je negativní,
schválení však podléhá
KÚ
§§ plánuje se oprava chodníku u pošty, proběhne
nacenění tří variant
§§ jedna z občanek žádala
o možnost pást koně
na obecním pozemku
za bytovými domy v ul.
Š. Bendy a nabízela, že by
koně mohla poskytovat
např. na dětské a další
akce
§§ řeší se ukončení spolu-

práce se zhotovitelem ÚP,
arch. Stránským
§§ výsadba zeleně na náměstí bude pokračovat
i dalšími plochami
§§ noví pracovníci úklidových služeb v obci jsou zatím zaměstnáni na 6 měsíců, protože jejich mzdy
jsou hrazeny 5 měsíců
z dotace z úřadu práce
(více než 90 % mzdy).
V budoucnu bude nejspíš
údržba zeleně řešena
veřejnou zakázkou

29. července

Proběhla prezentace projektu na rekultivaci terénních
úprav „Strachov“   s odhadovanou cenou 7–8 mil Kč
a následná diskuze s projektantem Ing. Dvořákem a  stavebníkem Mgr. Kottem.

Zastupitelé schválili:
§§ přidělení dotace obecně
prospěšné společnosti
„ALEGRIE, o. p. s.“ ve výši
53.325,- Kč na nadstandardní zdravotní péči
v MŠ
§§ zveřejnění záměru o pronájmu části parcely p. č.
125/1 v proluce mezi ulicí
Riegrova a Fr. Šafaříka,
a to i po částech
§§ smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch
NPÚ na pozemku parc.
č. 1079/1 v k. ú. Veltrusy
u nového vjezdu do letního kina
Zazněly tyto informace:
§§ výběr dodavatele plynu se
postupuje tzv. e-aukci
§§ za zeleň kolem hřbitova
bude město pravděpodobně vracet 25 % z dotace
(cca 1,4 mil. Kč)
§§ umístění střelnice, řetízkového kolotoče a skluzavky na začátku školního
roku v prostoru mezi
školou a školkou zastupitelé nepovažují za vhodné,
doporučí žadatelce jednat
s fotbalisty o umístění
atrakcí v areálu fotbalového hřiště
§§ přišlo několik žádostí

o přidělení zámkové
dlažby na svépomocné
budování chodníků, bude
vytvořen pořadník a při
přípravě rozpočtu na příští rok na to bude ponechána částka
§§ alej od kláštera k Libuši
je v havarijním stavu,
minimálně 11 stromů
z 22 musí být okamžitě
pokáceno

9. září

Zastupitelé schválili:
§§ 2. rozpočtové opatření
v tomto roce sestávající např. z navýšení
o 65.000,- Kč na opravu
radiátorů v MŠ, dále nárůst nákladů na zeleň
§§ směnu pozemků se společenstvím vlastníků v ulici
Štěpána Bendy
§§ smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení přípojek
na pozemcích města
parc. č. 125/150 a parc.
č. 114/38 a 114/39
§§ podání žádosti o zřízení
školního klubu při ZŠ
Zazněly tyto informace:
§§ výsledkem dotačního
titulu „Svážíme bioodpad z města Veltrusy“ je
podpis kupní smlouvy na
nákup multikáry, kontejnerů a kompostérů
§§ u dotace na digitalizaci
povodňového plánu a vybudování sítě varovného
a vyrozumívacího systému se zvýšila spoluúčast
na 30 % a kvůli prioritnějším záležitostem,
jako jsou např. chodníky,
nebude prozatím podána
žádost o tuto dotaci
§§ podle měření, které
zadalo město, byl překročen objem navezeného
materiálu o 24 %
§§ na říjnovém zasedání
bude prezentován projekt
11 skladových areálů
§§ diskutovalo se o malé
kapacitě školní družiny
a nutné rekonstrukci
dvojdomku
§§ v roce 2017 se bude
stavět nový vysokotlaký

plynovod v oblasti mezi
obcemi Veltrusy a Všestudy, kolem bývalého kravína a končit bude ve Veltrusích pod Horami
§§ řeší se změny dopravního značení v obci, např.
i zákaz stání na náměstí
Antonína Dvořáka, který
vyžaduje ČSAD
§§ proběhlo kácení několika stromů v ul. Maršála
Rybalka, bude dokončeno
pravděpodobně v období  
vegetačního klidu
§§ grantová komise navrhuje
podpořit spolky následovně: ASPV – 23.000,- Kč,
AFK – 23.000,- Kč,
Havránek – 23.000,- Kč,
Sokol – 21.000,- a dva
malé granty ve výši
2.000,- Kč pro AFK a ASPV
Diskutovalo se o zklidnění dopravy v ul. Fr. Šafaříka, o zveřejňování termínů
a programu zasedání zastupitelstva, o platbě Ing. arch.
Stránskému za strategický
plán rozvoje, o možnosti zakoupení budovy F. vily/statku na náměstí, o plánovaném
řešení parkování v zeleni
na ploše „u lékařů“.
Jana Krejčová

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

říjen 2015
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ZPRÁVY Z OBCE

Veltrusy mají k dispozici výsledky
dotazníkového průzkumu
Vyplněné dotazníky odevzdala téměř třetina obyvatelů Veltrus starších 18 let.
Za slabinu města lidé považují znečištěné ovzduší, naopak kladně hodnotí
sběr a svoz odpadů a čistotu veřejného prostranství.
Dotazníkový průzkum mezi
občany Veltrus se konal
v květnu letošního roku.
Obyvatelé, kteří se průzkumu zúčastnili, poskytli zastupitelům města důležité
informace, které budou využity při plánování a rozvoji
města. Významná část informací bude také použita pro
vytvoření Strategického plánu rozvoje Veltrus, který je
nezbytným podkladem pro
účelné plánování a čerpání dotací na investiční akce
v budoucích letech.
Dotazníky byly distribuovány na základě seznamu
voličů. Celkem bylo doručeno do schránek 1548 kusů
dotazníků a zpět na Městský
úřad bylo vráceno 474 kusů
dotazníků. V procentuálním
vyjádření byla tedy návratnost dotazníků ve výši 30 %.
To znamená, že necelá třetina občanů Veltrus nad 18 let
má zájem a chce se podílet
na rozvoji města. Pro srovnání: účast voličů v posledních
volbách do zastupitelstva
v roce 2014 byla 58 % voličů.

Statistické
údaje

V bodě 6 měli voliči možnost
vyplnit několik statistických
údajů. Průzkumu se zúčastnilo 474 respondentů, z toho
bylo:
§§ 54 % žen a 44 % mužů,
2 % neuvedlo  
§§ 36 % rodin s nezletilými
dětmi a 57 % bez nezletilých dětí, 7 % neuvedlo
§§ 6 % se základním vzděláním, 63 % se středoškolským a 26 % s vysokoškolským, 5 % neuvedlo
§§ 13 % do 30 let, 33 %
od 30 do 45let, 23 %
od 45 do 60 let a 30 %
nad 60 let, 1 % neuvedlo
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§§ 46 % z lokality A: vlevo
od Palackého ulice k silnici 608 (stará Teplická)
§§ 21 % z lokality B: mezi
Palackého ulicí a Jahodovým polem
§§ 16 % z lokality C: nová
zástavba na Jahodovém
poli a okolí
§§ 8 % z lokality D: lokalita
za Klášterem směrem
k Vltavě
§§ 5 % z lokality E: jiná
lokalita
§§ 4 % neuvedlo

Spokojenost
s oblastmi života
ve Veltrusích

Bod číslo 1 dotazníku obsahoval 28 otázek. Voliči měli
možnost známkovat od 1
do 5, nebo zvolit 0, pokud
nechtěli hodnotit. Níže jsou
uvedeny 3 nejlépe hodnocené a 3 nejhůře hodnocené
oblasti. Celkové vyhodnocení
všech otázek bude k dispozici na webových stránkách
města.
Nejhůře hodnocenou oblastí (tzn. nejčastěji s odpovědí se známkou 4 a 5) byla
Ochrana města před obtěžováním hlukem a zápachem
průmyslového areálu (otázka
č. 1.14), svůj nesouhlas vyjádřilo 65 % všech respondentů.
Jako druhá nejhorší oblast je
vnímána Kvalita a dostupnost
služeb pošty (otázka č. 1.23),
zde hlasovalo 64 % respondentů, dále (58 %) občany
Veltrus vydatně trápí Kvalita
ovzduší (otázka č. 1.15)
Nejlépe hodnocenou oblastí (s nejvyšší počtem známek 1 a 2) je Systém sběru
a odvozu odpadů (otázka
č. 1.22), tu pozitivně hodnotí 72 % respondentů. Druhou
nejlépe vnímanou oblastí je

Dostupnost veřejné dopravy
v pracovních dnech (otázka č.
1.19) s výsledkem 59 %. Třetí
místo zaujala Čistota veřejných prostranství (otázka č.
1.17) s počtem hlasujících
43 %.

Otázky
k rozvoji obce

Bod 2 dotazníku obsahoval
4 otázky. Jejich výsledky naleznete v této tabulce:
Otázka dotazníku

kala v rámci dotačního programu.

Přednosti
Veltrus

V bodě 4 dotazníku měli občané možnost vyjádřit svůj
názor na největší přednosti
Veltrus. Odpovědi lze roztřídit celkem do 41 oblastí. Prvních 5 oblastí zahrnuje téměř
80 % všech odpovědí. Lze
tedy konstatovat, že těchto
Ano

Ne

Nevím

2.1. Považujete investici (která
se odhaduje řádově v jednotkách mil. Kč) do obnovy
a nákupu nového technického
vybavení pro letní kino jako
smysluplnou?

46 %

32 %

22 %

2.2. Souhlasím, aby byl v neděli
omezen hluk, zejména byl zákaz
sekání trávy

40 %

52 %

8%

2.3. Mělo by město zřídit veřejné prostranství pro volný výběh
psů?

38 %

41 %

22 %

2.4. Považuji život ve Veltrusích
za lepší v porovnání s ostatními
městy a obcemi

40 %

26 %

34 %

Nakládání
s odpady

V bodě 3 jsme se dotazovali
na nakládání s odpady v naší
obci. Z průzkumu vyplynulo,
že 68 % respondentů nemá
zájem o zpoplatněný svoz
bioodpadu a naopak 56 % respondentů má zájem o likvidaci bioodpadu v kompostérech na zahradě. Tito občané
budou moci využít možnost
bezplatného pronájmu 70
kompostérů, které obec zís-

5 oblasti považují občané
za největší přednosti Veltrus:
Přednosti Veltrus
Park a obora

31,2 %

Zámek

16,9 %

Dobré spojení
s Prahou

14,6 %

Dostupnost
sociálních zařízení

10,4 %

Klid

5,4 %
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Náměty
na zlepšení

Co by se mělo změnit

To, co by se mělo ve Veltrusích změnit, bylo tématem
bodu 5. Zde se sešlo ještě
více názorů než v bodě 4.
Celkem voliči napsali 151
názorů na zlepšení. Uvedeno
je zde prvních 10, které tvoří
50,8 % odpovědí občanů:

Chodníky

12,4 %

Změna dopravy
přes náměstí

7,2 %

Skládka – Strachov

6,1 %

Bankomat

5,6 %

Zeleň

47 %

Otvírací doba
pošty

3,9 %

Socha

15 %

Uvést do provozu
letní kino

3,8 %

Vodní prvek

26 %

Vlastní nápad

12 %

Zrušení
parkovacích míst
na náměstí

3,6 %

Špatné životní
prostředí

3,2 %

Úprava zeleně

2,8 %

Psí exkrementy

2,3 %

Co umístit na náměstí?

Co umístit
na náměstí

Předposlední otázka v našem dotazníku se ptala, co
umístit na volné prostranství
na náměstí. V dotazníku bylo

možné hlasovat pro 4 varianty. Jednalo se o zeleň, sochu,
vodní prvek a jako poslední
možnost byla volba pro vlastní nápad. Sešlo i množství
dalších nápadů, mezi nimi
například hodiny, socha havrana, kamenný útvar, socha
Marie Terezie nebo strom.
Z hlasování je jednoznačná preference obyvatel pro
umístění zeleně.

exponovaných časech.
Názory obyvatel jsou pro
vedení obce důležité, obec
by se měla rozvíjet ve prospěch jejích obyvatel. Některá témata, která považují
lidé za velmi důležitá, jsou již
ve fázi řešení (strachovská
kauza, která byla dlouhodobě
neřešena; v přípravě je etapa
oprav chodníků, konkrétně
před poštou a jejím okolí;
v plánu je také další výsadba
zeleně v obci; je třeba systémově řešit neuspokojivý stav
nemovitého majetku obce).
Detailnější výsledky ankety budou k dispozici
na webových stránkách města, kde si je budete moci prohlédnout.
Martin Dykast,
zastupitel, předseda Výboru
pro rozvoj města a ekologii

Rozvoj Veltrus

Poslední bod číslo 8 v dotazníkové anketě byl určen
pro názory občanů k rozvoji
Veltrus. Názory voličů lze seřadit do 19 oblastí. Z těchto
19 oblastí však 2 témata zcela dominují, tvoří 57 % všech
odpovědí. Jedná se o chybějící cesty/pruhy pro cyklisty
a o posílení autobusových
spojů z a do Prahy v nejvíce

Činnost Městské policie Veltrusy
Dne 20. 6. 2015 na akci
BEZVA DEN S DOBRÝM ANDĚLEM proběhlo vyhlášení
vítězů soutěže MLADÝ CYKLISTA 2015, kde první místo
formou náhodného losování
vyhrála Justýna Kohoutová.
Touto cestou bychom chtěli
poděkovat všem sponzorům
za věcné i finanční dary.

V následujícím školním
roce je nadále základním
prvkem dohled nad dodržováním zákonů, zajištění
veřejného pořádku a bezpečnosti osob a jejich majetku.
Činnost se dělí na represivní a preventivní. Z dlouhodobého pohledu se zvyšuje
preventivní činnost. Její sou-

částí je pravidelná dohledová
a kontrolní činnost, přednášková činnost, výuková činnost. Ze statistik je zřejmé, že
nejvíce času stále zabírá řešení dopravní problematiky.
Městská policie je pravidelně i operativně informována
o pátrání po osobách a odcizených vozidlech.

Městská policie Veltrusy
vyzývá občany, aby neváhali kontaktovat MP Veltrusy
v případě jakéhokoliv problému.
Lucie Jandová
Josef Mošna
Městská policie Veltrusy

Statistické údaje o činnosti MP ČERVEN – ZÁŘÍ 2015

domluva

bloková
pokuta
v Kč

počet
blokových
pokut

§ 125c/1f 2, zák. č. 361/2000 Sb. – překročení rychlosti v obci o 40 km/h a více
– odebrání ŘP (správní řízení)

0

0

2

§ 125c/1f 4, zák. č. 361/2000 Sb. – překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/h

0

55,500

91

§ 125c/1f 3, zák. č. 361/2000 Sb. – překročení rychlosti v obci o 20 km/h a více

0

26,500

22

§ 125c/1 k, zák. č. 361/2000 Sb. – dopravní přestupky

26

2,500

13

§ 30 zák. č. 200/1990 Sb. – ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

12

1,000

12

Volné pobíhání psů dle § 27, odst.1, písm. Q, zák. 246/1992 Sb.

7

2,200

3

§ 46, odst. 2, zák. č. 200/1991 Sb. – porušení vyhlášky obce

4

500

1

Přestupek
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Technické služby informují
o své činnosti
V letošním hodně parném
létě se především zalévala
nová zeleň na nám. A Dvořáka a v přilehlých ulicích,
ale nejen tam – i stávající
zeleň se také v rámci možností zalévala. S pomocí jednotky sboru dobrovolných
hasičů Veltrusy byly zalévány velké plochy (především
hřbitov) a dále pro lepší
zvlhčení vzduchu na velkých
a hlavních ulicích města se
pomocí kropící lišty kropily silnice. Bohužel i tak část
zeleně vlivem velkého sucha
a vysokých teplot (na náměstí A. Dvořáka dosahovala
teplota několikrát po sobě
i 66°Celsia a v nočních hodinách cca 23 – 28 – 30°Celsia)
vzala za své hned po výsadbě, něco i vinou vandalismu,
což mě samozřejmě hodně
mrzí.
Dále byly opraveny hluboké výtluky ve vozovce na ul.
Palackého. Bylo obnoveno
vodorovné značení především u hasičárny a základní školy, kde se doplňovalo
i svislé dopravní značení
(SDZ). Ve vodorovném značení se bude i nadále pokračovat, samozřejmě záleží
na počasí a také na dalších
pracích, které jsou kolikrát
větší a neodkladnou prioritou.
V ulici maršála Rybalka
(lipová alej) se v polovině
léta zničehonic samovolně
rozlomil strom, se zřetelem
k bezpečnosti nejen motoristů, ale hlavně chodců jsme
zmapovali a posoudili, v jakém aktuálním stavu jsou
okolní stromy. Ukázalo se, že
je třeba neprodleně odstranit ještě během léta 8 dalších
stromů. Na přelomu srpna
a září se začalo s postupným
kácením stromů. Bohužel
bude muset být postupně
vykácena celá alej až do ulice Nerudovy: alej je ve velmi
špatném stavu.
Začátkem září se také
po dvou letech od povodní
konečně pořádně vyčistila
a prosvětlila ulice V Cihel-
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nách. Pomocí techniky (malý
bagr „Bob Cat“) a za pomoci
ručního vyškrábání a zametení byla odstraněna vrstva bahnitého nánosu podél
obou stran komunikace. Vyřezalo, vysekalo a odstranilo se nespočetné množství
náletových stromků a keřů
všeho nevzhledného a pichlavého, popínavého porostu.
Dále jsme v této ulici podél
této komunikace prořezali stromy, které přerostlými
větvemi zasahovaly do cesty
a bránily především motoristům v obousměrném projetí.
Samozřejmě i chodci a cyklisté, kteří se zde pohybují
stále ve větší a větší míře,
měli dosud zvláště po dešti
problémy projet tu bezpečně a čistě. Bohužel zde není
chodník a především motoristé zde jezdí rychleji a nebezpečněji a lidé se už ptají,
zda zde je možné něco udělat
pro zpomalení. Řešení však
nespočívá jen v tom, že se tu
sníží rychlost, pomohlo by
jistě i místní měření rychlosti, případně instalace příčného prahu (retardéru). Ale
je to především na každém
z nás, jak se budeme chovat
nejen tady, ale celkově i jinde
v jiných ulicích města. Nelze
udělat vše hned a všude.
Milí občané, budeme rádi
za zprávy o problémech,
s nimiž se ve městě potýkáte
(ať už jde např. o informace
o sběrném místě, o zarostlém křoví, pohozených odpadcích, nesvítícím veřejném
osvětlení, nefunkčním rozhlase, chybějícím odpadkovém koši, zničenou lavičku či
dopravní značku či o havárii
vody, pád sloupu nebo stromu, odpady) – volejte nebo
pište na číslo 728 233 228,
případně pište: kosek@veltrusy.cz . Jen znovu podotýkám: nelze udělat vše hned
a všude.
Tomáš Kosek
vedoucí TS

Samovolný pád stromu v ul. M. Rybalka, foto: Tomáš Kosek

Kácení v ul. M. Rybalka, foto: Tomáš Kosek

Vodorovné značení u ZŠ, foto: Tomáš Kosek

T EC HNIC K É SLUŽBY: +420 728 233 228

ZPRÁVY Z OBCE

Zelená linka
Město rozdává
Ekologického centra
separační tašky
v Kralupech nad Vltavou V rámci projektu společnosti EKOje k dispozici i Veltrusům -KOM, a. s., můžete získat zdarma

Na Zelenou linku 800 100 584
mohou zdarma volat občané
z měst a obcí našeho regionu jakékoliv dotazy z oblasti
ochrany životního prostředí
či ekoporadenského charakteru.  Občané zde mohou
získat také informace o nestandardních
událostech
v průmyslu, o nichž   ECK
dostává od dispečinků prů-

myslových podniků bližší informace a které  jsou umisťovány na webových stránkách
www.eckralupy.cz.
Telefonické dotazy zodpovídají dispečerky ECK každý
všední den v době od 6 do 22
hodin. Výjimku tvoří období dovolených, kdy je ECK
v provozu od pondělí do pátku v době od 8 do 16 hodin.

třídící tašky.

Tašky jsou barevně shodné
s barvou kontejnerů na papír, sklo a plast a jsou určeny k jednoduchému třídění
přímo v domácnosti. Jedna
separační sada obsahuje 3 ks
tašek (modrou, zelenou a žlutou). Tašky mají velikost 35 x
50 x 26 cm (š x v x h) a jsou
opatřeny suchým zipem, takže jednotlivé kusy je možno
k sobě jednoduše připnout.
Tašky nejsou určeny pro jednorázové použití, mají dlouhou životnost.
Zájemci si mohou tašky
vyzvednout na MěÚ Veltrusy. Počet separačních sad je
omezený a jsou určeny pouze
pro občany našeho města
fv

říjen 2015
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Veltrusy s Nelahozevsí oživily
starý železný most
12. září 2015 se uskutečnil Happening na starém mostě, který přilákal nečekané množství lidí i ze širokého okolí. Akce splnila svůj účel – lidé se setkali
s přáteli, pobavili se, a mohli navštívit i Malou vodní elektrárnu Miřejovice.

Teplé a slunečné počasí mělo
jistě velký podíl na tom, že
návštěvnost byla nad očekávání vysoká. Lukáš Kohout,
jeden z organizátorů akce,
odhaduje, že se na mostě odpoledne pohybovalo až 2 tisíce lidí.
Na obou březích Vltavy
vyrostla pódia, kde se celé
odpoledne střídala vystoupení amatérských i profesionálních hudebníků a divadelníků, dětských i dospělých
sborů a dětí z místních škol.
Návštěvníci, kteří si nechtěli
nechat ujít žádné vystoupení,
museli celé odpoledne přecházet po mostě tam a zpět.
Cestou se mohli občerstvit
čajem, kávou, šípkovou limonádou, pivem ze dvou minipivovarů, vínem, burčákem,
nebo se posilnit v několika
stáncích s občerstvením,
kterých ovšem pro takové
množství lidí nebylo dost.
Na tak hojnou účast nebyl nikdo připravený.
Na mostě se lidé mohli také nechat portrétovat
od mladé malířky, nebo si
prohlédnout historické motorky z doby první republiky
sběratele Tomáše Skalického
či vysoké kolo.
Pro děti byly v zahradě restaurace U Libuše připraveny
tvořivé dílničky s rodinným
centrem Havránek, mohly
se nechat povozit na koních,
nebo si nechat namalovat obličej od Terezy Tilajcsikové.
Program byl zahájen
na nelahozeveské straně
ve 14 hodin divadelními
vystoupeními žáků ZŠ Nelahozeves a Ochotníků Nelahozeves. Levý břeh dále
představil mladého písničkáře Dana Vertígo, skupiny
Cava, Interpret neznámý či
v pozdních hodinách Vlasatý žárovky. Součástí programu byla i ohnivá šou. Pravý
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břeh zahájil program vystoupením sboru Tutti cantate,
následovalo trio LABASA,
Sbor Markéty Wagnerové.
Po té následovali Václav Koubek, Petr Kroutil orchestra
a bigbeat Petra „Bati“ Kundráta. Nečekaně byla na poslední chvíli zrušena plánovaná živá hudba U Libuše,
které se nakonec chopili dva
kytaristi z řad návštěvníků.
Starosta Veltrus Filip Volák považuje akci za velmi
vydařenou. „Myšlenka byla
propojit obce Veltrusy a Nelahozeves, které mají krásný
most a jsou propojené i lidmi,“ říká Volák. Veltruský starosta dodává, že nápad, takovou akci uspořádat, je teprve
čtyři měsíce starý. Úmyslem
bylo připravit rozmanitý kulturní program pro všechny
generace.
Silniční ocelový most
přes Vltavu byl postaven
podle projektu prof. Záhorského v roce 1903 na říšské
silnici do Drážďan. Současně s mostem byl postaven
i jez pro regulaci a splavnění Vltavy. Od roku 1974 je ale
most využíván jen velmi málo
pěšími a cyklisty, postupně
chátrá a upadá v zapomnění.
Přitom se jedná o unikátní
národní technickou památku. „Máme k dispozici studii
zabývající se rekonstrukcí
mostu, který není v dobrém stavu, to asi každý vidí.
Rozpočet je ale zhruba 80
milionů korun,“ říká Volák.
Most přijeli navštívit i ředitelé z Povodí Vltavy, kteří ho
potřebují pro svůj technický
provoz. Starosta Veltrus doufá, že rekonstrukce mostu je
reálná a že akce tuto myšlenku podpoří.
Barbora Bělková

ZPRÁVY Z OBCE

Most a stánky navštívily stovky lidí

Most obohatily i staré
kočárky a motorky
veltruského sběratele
Tomáše Skalického

Svérázný písničkář a vypravěč Václav Koubek (na veltruské straně)

Ska-rocková formace Interpret neznámý z Brandýsa

Skvělý hudební zážitek poskytnul Petr Kroutil Orchestra

Pódium a publikum na nelahozeveském břehu

Petr „Baťa“ Kundrát a Tomáš Hádek

Agro-folk v podání místních Vlasatých žárovek
foto: Jan Kadeřábek, Jakub Andrle
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Nadace Via rozdělí 1,5 milionu korun lidem, kteří zlepšují své okolí
V pěti obcích, kde se místní lidé rozhodli změnit své
okolí, získají grant ve výši
300 000 korun, odborné semináře a pomoc konzultanta.
Vybrala je nezávislá hodnotící komise v rámci programu
Nadace Via nazvaného Místo,
kde žijeme. Z pozice generálního partnera tento program podporuje společnost
NET4GAS, partnerem jsou
projektové markety HORNBACH.
Hodnotitelé vybrali týmy,
které chtějí proměnit náves
či zanedbaná veřejná prostranství. Konkrétně jsou
z obcí Dolní Podluží (Děčínsko), Rašovice (Vyškovsko),
Bečice (Táborsko), Markoušovice (Trutnovsko) a Veltrusy (Mělnicko).
„Podstatné je, že lidé usilují o změnu společně. Nejenže
promění své okolí k lepšímu,
ale společná práce také přispěje k celkově lepší atmosféře v jejich obci,“ říká Ondřej
Šindelář, projektový manažer Nadace Via.
„NET4GAS jako výlučný
přepravce zemního plynu
podporuje rozvoj regionů
a zlepšení životních podmínek
v České republice, a proto je
program Místo, kde žijeme již
od roku 2011 nedílnou součástí našeho programu Blíž
regionům. Novým týmům pře-

jeme, ať se jim proměny místa, kde žijí, podaří,“ dodává
Zuzana Kučerová, ze společnosti NET4GAS.
Nadace Via dlouhodobě
podporuje projekty lidí, kteří
se dají dohromady ve snaze
vdechnout nový život zanedbaným
prostranstvím.
Kromě zkrášlování okolí
je podstatná společná práce na plánování a přeměně
prostor. Lidé se domlouvají
na společném cíli a tím zlepšují své vztahy vzájemně
i k místu, kde žijí.
„Myšlenka obnovy společných prostor, které pomohou
lidem opět nalézt cestu k sobě
navzájem, přímo korespondují s vizí Hornbachu vlastními
silami formou společného
projektu zvelebovat místa,
kde žijeme,“ uvádí David Kolář, marketingový ředitel
společnosti Hornbach pro
Českou republiku a Slovensko.

z mála v širokém okolí, která
zatím nemá svůj střed, svou
náves.
Rašovice (okres Vyškov)
– Dosud spící Rašovice se
pomalu probouzejí k životu.
Vedení obce chce ve spolupráci s místními spolky
vdechnout nový život areálu
v rámci obecního domu, který je obehnaný vzrostlými
lípami a působí dojmem malého amfiteátru. Společným
plánováním v Raškovicích
chtějí přijít na to, co obyvatelé na tomto místě opravdu
chtějí – a pak to společnými
silami udělat.
Bečice (okres Tábor) –
Malebná malá obec, kde se
místní pouštějí do společných brigád a úpravy okolí
už nyní. V současnosti chtějí
společně vybudovat na plácku před obecním úřadem

Více o podpořených projektech:

Dolní Podluží (okres Děčín) – Obec leží nedaleko
hranic s Německem, lidé
zde na základě společného
plánování a společné práce
chtějí vytvořit nové centrum
vsi. Vesnice je totiž jedna

Nadace VIA
Nadace VIA od svého vzniku v roce 1997 podpořila více než 3 400 dobročinných projektů
částkou téměř 275 milionů Kč. Řadí se tak mezi největší české nadace. Mezi její hlavní
témata patří rozvoj komunitního života a rozvoj filantropie v Česku.
www.nadacevia.cz

Generální partner:
Společnost NET4GAS je výlučným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn
v České republice a zaručuje dostupnost a dostatečnost kapacit pro domácí i zahraniční
poptávku.  NET4GAS aktivně podporuje projekty v oblastech ochrany přírody a životního
prostředí, výchovy a vzdělávání a regionálního rozvoje.
www.net4gas.cz
Partner:
Společnost HORNBACH je jedním z největších provozovatelů projektových marketů v Evropě. HORNBACH je již více než 130 let rodinnou firmou, která bere vážně svou odpovědnost vůči životnímu prostředí, zaměstnancům i celé společnosti.
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místo pro setkávání – pro
slavnosti, dětský den či kulturní představení.
Veltrusy (okres Mělník) –
Parčík s lavičkami, altánek
nebo pódium pro kulturní
akce. V městečku Veltrusy
se místní spojili, aby společně rozhodli, který z nápadů
zrealizují. Vznikne tak místo
přímo u tamní školy a školky,
které v současnosti nevyužívá svůj potenciál.
Markoušovice (okres Trutnov) – V obci chybí příjemné
místo, kde by se lidé setkávali. Jedno takové, přímo v centru vsi ten potenciál má, ale
zatím je zanedbané. Projekt
má pomoci nejen toto místo upravit, ale také propojit
starousedlíky, novousedlíky
a lidi napříč generacemi.
Nadace VIA

foto: archiv nadace VIA

ZPRÁVY Z OBCE

RC Havránek vyhrálo v soutěži
s Hamánkem 20 tisíc korun
8 měsíců sbíraly maminky víčka od příkrmů Hamánek. Účast v soutěži se vyplatila, Havránek získal dárky a finanční částku na vybavení pro své centrum.
Od 1. října 2014 do 31. května 2015 probíhala soutěž,
kterou uspořádala společnost Hamé, s. r. o. Zúčastnit
se mohla mateřská a rodinná
centra z celé republiky, cílem
bylo nasbírat co nejvíce víček v přepočtu na průměrný
počet návštěvníků. Jelikož
se jednalo o velkou výhru –
20 tisíc korun, dětská jídelní
židlička a nákup v hodnotě
čtyři tisíce korun v internetovém obchodě babypoint.
cz pro prvních deset center,
které nasbírají nejvíce víček
– rozhodla se i Soňa Dekaste-

foto: bb

llo, vedoucí Havránka, že rodinné centrum zapojí. „Díky
ochotě spousty lidí se   nám
podařilo nasbírat 660 víček,“
uvádí s úsměvem Dekastello.
„Ke konci soutěže jsem už
věděla, že máme naději vyhrát,“ dodává. Havránek se
v soutěži umístil na 4. místě.
24. června přijel obchodní
zástupce firmy Hamé předat ceny. „Peníze využijeme
na nákup nových židliček, ty
staré už nevyhovují,“ uvádí
Dekastello.
Barbora Bělková
red

REPORTÁŽ Z ČERVENÉHO MLÝNA

Senioři z Červeného Mlýna
mají šikovné ruce
Tvořit ruční práce různými technikami může člověk
v každém věku. Tohoto hesla se drží klienti domova
pro seniory Červený Mlýn Všestudy.

Společné tvoření vybízí
ke smysluplnému trávení
volného času klientů, kde si
všichni vzájemně pomáhají,
a zároveň je to možnost, jak
lépe poznat ostatní klienty
domova pro seniory.
Tento rok se klienti domova pro seniory Červený Mlýn
Všestudy účastnili soutěže
Šikovné ruce našich seniorů
– pro radost a potěšení, která
se pořádá v Lysé nad Labem
v rámci výstavy Senior Handicap – aktivní život 2015.
Do soutěže se může přihlásit
každé zařízení sociálních služeb, ale rovněž i senior, který žije v domácím prostředí.
Klienti se do soutěže přihlašují se svými výrobky, které

ručně vyrobili během roku.
Soutěží se v těchto činnostech: ruční práce, literární
práce, fotografie, počítačová
prezentace. Cílem soutěže
Šikovné ruce našich seniorů
je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,
zlepšení zdravotního a psychického stavu. Všechny ruční práce, které klienti vyrobili a s kterými se do soutěže
přihlásili, byly vystavovány
v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior – Handicap 11.
6. – 14. 6. 2015, která probíhala společně s Lázeňským
veletrhem a výstavou růží –
Růžová zahrada. Přihlášené
ruční práce klientů byly slavnostně vyhlášeny a oceněny

12. 6. 2015 v rámci slavnostního dne.
Klienti DD Všestudy se
do soutěže přihlásili s těmito
ručními pracemi: malba portrétu, zdobení svíček pomocí
ubrouskové techniky, výroba
domácích svíček ze včelího
vosku, výroba bambulkového koberce. Konkurence byla
veliká. Všechny vystavované
výrobky byly obdivuhodné.
Člověk žasl, co všechno dokáží senioři ve svém věku, jak
dokáží smysluplně trávit svůj
volný čas.
Slavnostního
vyhlášení
se senioři z Červeného Mlýna zúčastnili v rámci výletu.
Měli možnost načerpat inspiraci pro další tvorbu a záro-

foto: Petr Kubíček
veň si mohli poslechnout bohatý hudební program, který
zde probíhal. Na slavnostní
vyhlášení oceněných vítězů byli zvědaví snad všichni
v sále. Vyhlášení uváděl televizní moderátor Alexander
Hemala. Milým překvapením
bylo, když na stupnici mezi
deseti nejlepšími oceněnými
pracemi byla oceněna také
práce seniora ze Všestud,
který vyráběl domácí svíčky
ze včelího vosku.
Senioři už se těší na další
ročník této soutěže a přemýšlí, co by zajímavého vytvořili.
Petr Kubíček
ředitel domova důchodců

říjen 2015
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Zámek Veltrusy oslavil konec žní
Dožínkami hraběte Chotka
Tradiční akce Dožínky hraběte Chotka proběhla v sobotu
8. srpna a jako každý rok tak
i letos, se na ní podílelo také
Rodinné centrum Havránek,
které na tuto událost získalo finanční podporu z grantu
„Malý přemyslovský měšec“
obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední
Čechy. Lidé si zde mohli posekat a umlátit obilí, upéct
placky a přenést se společně s krojovaným průvodem
do dob našich předků.
Zámecká kuchyňská zahrada, kde se dříve pěstovalo
ovoce a zelenina, již několikátým rokem ožila slavností
konce žní. Místo zeleniny se
zde zazlátlo obilí, které jen
čekalo na sobotní posečení. Nechyběla ani historická
mlátička, která je dodnes
v chodu.
Mezi květinovými záhony
a rozstřikovači, které chladily horký letní vzduch a staly
se snad nejoblíbenější atrakcí dětí, vyrostla stanoviště,
která lákala návštěvníky
na zdobení perníčků, aranžování z přírodnin nebo jen

na skákání v pytli. Někdo si
postavil svého strašáka v dílně časopisu Krásný venkov,
jiný našel poklidnou čajovnu
na zahradní terase. Někoho
parno zavedlo k brouzdališti,
původně bazénu, který zde
nechali zbudovat poslední
majitelé zámku.  
Téměř všichni ale opustili
zábavné dílny a stánky, mezi
kterými nechyběly ani čtyři
malé pivovary, aby se podívali na divadelní vystoupení
Teatro Tyjátjátro. Vyvrcholením celého dne byl krojovaný průvod, který za cinkotu
rolniček koňského povozu
předal panu hraběti dožínkový věnec. Kdo chtěl, mohl si
pak s přítomnými zatancovat
na hudbu Kralupských žesťových sólistů.
Poděkování patří nejen
centru Havránek, ale také
Baráčníkům a všem dobrovolníkům, kteří se, někdy již
po několikáté, zámecké akce
účastnili.
Romana Semelková
Pracovník vztahů k veřejnosti
zámek Ostrov – Veltrusy

Ano, tak nějak by se bohužel dalo aktuálně veršovat
o vstupu do zámeckého are-

álu. Velké plochy chybějící
omítky zvýrazněné obnaženým tmavým podkladem

Předávání dožínkového věnce, foto: Jan Kadeřábek

Zlatá brána… opadána
mají k představě reprezentativního uvedení návštěvníků
dosti daleko. Ptáte se, jak je

to možné, když byla brána
v nedávné době opravena?
Vysvětlení je poměrně jed-

Vstupní brána, foto: Jan Bulín
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noduché. Hlavní „překlad“
je tvořen dvěma dřevěnými
nosníky s prkenným podbitím. Dle požadavků památkového dozoru bylo při opravě
nutno zachovat co nejvíce
původních prvků a k obnově
použít původní technologie.
Prkna tedy zůstala na svém
místě, byla petrifikována
a omítka provedena bez rákosu, pletiva (perlinky) či jiného adhezního můstku.
Petrifikace je konzervační
proces, při kterém je dřevo
zpevněno napuštěním kalafunou či pryskyřicí. To má
ovšem za následek zaplnění
a uzavření pórů a tedy „vyhlazení“ povrchu, na kterém
pak omítka obtížně drží.
K tomu se ještě přidalo letošní počasí, kdy dřevo pracovalo v širším rozsahu, než
je běžné a než byla omítka
schopna svou pružností přenést. Ne náhodou se trhliny
a odstávající kusy začaly objevovat po prvních srpnových deštích. Do současného,
ne moc estetického stavu
jí však bylo dopomoženo
z bezpečnostních důvodů –
kvůli riziku pádu a zranění
procházejících osob. Po mechanickém odstranění uvolněných částí se není čeho bát
a stav je od té doby pravidelně sledován. Na tento stav
jsme již upozornili a oprava
bude provedena v klimaticky příznivějším období, kdy
se vlhkost vzduchu ustálí
na vyšších hodnotách, což
bude signalizováno výskytem ranních mlh. Pokud vše
půjde dobře, pak by to mohlo
být již v říjnu.
Vlastní kovová vrata jsou
též „ozdobena“ několika vadami na kráse, a to bohužel
na velmi specifických místech, dávajících tušit hlavní
příčinu jejich koroze. Prosíme proto návštěvníky, aby
nenechávali své čtyřnohé
miláčky vykonávat potřebu
právě zde.
Jan Bulín

Přijďte posedět
„Rostou!“ mohli v létě na rozdíl od mykologů hrdě prohlásit návštěvníci veltruského
parku. Skoro jak ty houby
po dešti. Na mnoha místech
se nejdříve objevily tajuplně
vyhlížející seskupení pravidelně uspořádaných jam
v zemi. Ty se poté zaplnily
betonem, který se stal základem pro několik typů lavic
a stolů. A některé se obešly
i bez toho. Pojďme si je postupně představit.
Pokud bychom postupovali sestupně dle mohutnosti
či hmotnosti, umístilo by se
na první příčce seskupení
kulatého pískovcového stolu
a laviček. Co do počtu by to
byl ale opačný konec pořadí
– Artuš a jeho rytíři mohou
zasednout pouze na dvou
místech. Vítězem této kategorie je lavička, dalo by se
říci, nejobyčejnější – s kamennými nohami a sedákem
ze dvou fošen ovládla park
armádou čítající 53 kusů.
Jasného vítěze má i kategorie elegance: bílá zdobená
lavice, která jako jediná dostala i jméno – Kačina. Jako
by chtěla napovědět, kde se
její tvůrce nechal inspirovat.
Na zámku Kačina se totiž dochovaly lavice dle původního
chotkovského vzoru. Celkem 13 jich můžete spatřit
postávat v blízkosti zámku
a na čestném dvoře. V jednoduchosti by to pak byla zlatá
pro lavičku z opracovaného
kmene (8 ks).
Nakonec jsem si schvál-

ně nechal… ano, to nejlepší. Jedničku s hvězdičkou si
za praktičnost a vtipné řešení vysloužila sestava sklápěcího stolu, lavic a židlí.
Správnost volby potvrzuje
i mnoha pozorováními doložená nejvyšší oblíbenost
u návštěvníků. Tyto sestavy
naleznete na šesti místech –
pětkrát po dvou a u Laudonova pavilonu jednu. Celkem
tedy 11 stolů a dvakrát tolik
lavic a židlí. Sklápěcí jsou
desky stolů a sedáky. Ptáte-li
se proč to, pak stačí prohlédnout fotografie. Ty byly pořízeny po celonočním dešti a je
z nich patrné, že to funguje,
a nejen proti vodě. Jediné, co
občas zklame, je lidský faktor, lavice pak zůstávají rozložené, vystavené dešti a listí
napospas.
Ke kulatým stolům se pohodlně vejde celkem 14 sedících, a budeme-li počítat
u dlouhých lavic se čtyřmi
a u krátkých se dvěma lidmi,
pak nám vyjde celkový počet
314 nových míst k odpočinku. A kde že tohle všechno
najdete? Inu, přece v parku!
Napovím už jen, že lokality
byly vybrány tak, aby byly
dobře dostupné a atraktivní
co do místa či výhledu. Samozřejmě jsou i výjimky, které
nejsou tak snadno k nalezení, zato návštěvníkovi poskytnou samotu, ticho a klid.
Jedna lavička však své místo
získala náhodou. To když se
stavbaři ne úplně dobře zorientovali v předané mapě

a jimi označené místo bylo
následně shledáno natolik
útulné, že na něm byla jedna
z lavic, které měly původně
tvořit pár, nainstalována.
Za správu zámku vám
tedy přeji příjemné posezení, mnoho zážitků při hledání a DĚKUJEME VELICE, ŽE
SKLÁPÍTE LAVICE.
Jan Bulín

foto: Jan Bulín
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Veltruská zámecká obora
Už na začátku 18. století, při prvních úvahách o stavbě zámku na Ostrově
(tehdy byla lokalita ještě součástí Ouholic, ne Veltrus, jako je dnes), hrál významnou roli drobný lužní les a v něm žijící zvěř. Zámek byl původně zamýšlen jako lehká stavba pro letní pobyt a lovy.

Loveckému využití odpovídá
jak sochařská výzdoba schodiště od Ferdinanda Kuena,
navozující dojem, že koně
a psi jsou připravováni na lov,
tak i obrazy mladých pánů
(Jana Karla a Rudolfa Chotka) v loveckém oděvu a se
zámkem v pozadí. Celý areál
byl v té době oddělen od Veltrus kamennou zdí po celém
obvodu. V polovině 18. století dochází v habsburské monarchii k velmi významným
změnám. Monarchie se snaží
stát se moderním centralistickým státem a císařovna
Marie Terezie a její syn Josef II. vydávají řadu patentů
a nařízení. Jedním z nich je
i ochrana lesů a poprvé se
objevují požadavky na limitování počtů zvěře. Buď bylo
nutné stavy zvěře radikálně snížit, nebo zvěř uzavřít
do obor. Podobně jako jiní
šlechtici i příslušníci rodu
Chotků se vydali touto cestou. Úmysl vybudovat v parku oboru je doložen od roku
1802. První mapa, která
oboru již zachycuje, je z roku
1820.
Od počátku byla obora
soustředěna na chov daňka
skvrnitého. V našich končinách byl daněk v té době
ještě poměrně exotické zvíře, udivující svým pestrým
letním zbarvením a v zimě
mohutným parožím nezvyklého tvaru. Daňčí obora byla
vybudována jako součást
nové koncepce parku a stala se jeho nedílnou součástí.
Využitím tzv. ha-ha příkopu,
tedy zdi, která z jedné části
navazuje na terén svojí horní
hranou, a z druhé části svojí
dolní hranou, mohla obora
doplňovat i centrální průhledy v parku, aniž by byly
opticky přetnuty plotem.
Nerušeně se pasoucí daňky
tak bylo vidět přímo ze zámeckých komnat a salonů.
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Obora se soustředila do východnější části, jsa kontrolována z jedné strany z domu
lesního a z druhé strany
hajným z hájenky. Původní
zeď, jdoucí až na kraj areálu
za Chrámem přátel zahrad
a venkova (v plánech jako
Malá obůrka), měla sloužit
především jako útočiště zvěře při povodních. Během 19.
století vznikla v oboře též
řada staveb a stavbiček, které měly účel užitkový i okrasný. Pod domem lesního byla
vybudována stodůlka na krmivo (stojící dodnes), vedle
ní jáma na ruční katr, o kus
dál byl umístěn psí pomník
(poničený zloději po povodni
v roce 2002), naproti hřbitovu Čínské paraplíčko jako
střelecké místo a níže pak
velkolepě pojatý krmelec,
nazývaný pro svůj vznosný
vzhled též Pavilonem v zátiší

kterým je Národní památkový ústav, zavázat, že výměru
obory zvětší na požadovanou
úroveň. Po několika letech
hledání vhodného směru
rozšíření a vhodného technického řešení byla zvolena

(viz obrázek). Chov daňků se
i přes různá nepříznivá období válek a povodní podařilo udržet do dnešních dnů.
Ve druhé polovině 20. století
měl patronát nad daňčí oborou Výzkumný ústav lesního
hospodářství a myslivosti se
sídlem na Zbraslavi.
V roce 2004 další myslivecká reforma (v podobě zákona o myslivosti) stanovila
vůbec poprvé minimální rozlohu obory. I když se podařilo zrušení veltruské obory
zabránit, musel se vlastník,

jediná průchodná varianta
– a to rozšíření do bývalého
Vrchnostenského lesa pod
Veltrusy – do míst bývalé
oplocené honitby. Spojnice
obou částí obory byla po řadě
odborných debat vyřešena
tunelem. Vzorem se stal jak
Jelení tunel ze Zásmuk (který
je podstatně delší, užší a ještě jím protéká potok), tak
tunel z chotkovského zámku Kačina, jímž chodili koně
do konírny. Zdejší daňčí tunel je ze všech zmiňovaných
staveb nejkratší, nejprostor-

foto: Pavel Ecler
nější a nejsvětlejší. Po dokončení všech úprav budou
obě části obory pro zvěř propojeny, k čemuž by mělo dojít během letošní zimy. Nová
část obory je budována jako
část naučná. Do této části
tedy bude možné vstoupit
dvojicí vrátek a zvěř v přirozeném prostředí pozorovat.
Oproti návštěvám ochočené,
původně divoce žijící zvěře
v zoologických zahradách je
zpřístupnění obory s volně
žijící zvěří trendem, který
se začíná v poslední době
pomaličku prosazovat. A to
i přes základní problém, že
totiž lidé odvykli umění přírodu pozorovat a nerušit.
Chce to čas a trpělivost, což
jsou vlastnosti dnes nedostatkové. Možností pobývat
se zvěří v jednom místě dnes
v republice tolik není, a tak
je veltruský projekt v tomto
smyslu velmi významným
krokem. Nezbývá než se těšit,
že si budeme moct užít nové
zážitky v přírodě a mít radost, že i tentokrát se podařilo oboru s její dvousetletou
tradicí zachránit. Rozhodně
za to stojí.
Pavel Ecler
Kastelán zámku Veltrusy

MALÉ OHLÉDNUTÍ

Co jste mohli vidět
anebo viděli, slyšeli …
Výstava obrazů bývalých učitelů ZŠ Veltrusy
Žáci Základní školy ve Veltrusích, kteří končili v roce
1955, uspořádali akci věnovanou památce svých učitelů.
Před dvěma lety to byla výstava malíře Josefa Kosejka,
letos 13. června stejní žáci
uspořádali ve Výstavní síni
Ladislava Čepeláka výstavu
Milena Doležalová

foto: archiv rodiny
(1925 – 1994) přišla s rodiči
po záboru pohraničí v roce
1938 ze severočeských Er-

Jan Macháček

foto: archiv rodiny
(1916 – 1974), pocházel rovněž z učitelské rodiny, přišel do Veltrus v roce 1953.
V předválečných dobách zažil jako mladý učitel mnoho
různých „štací“, když býval

OBRAZY MILENY DOLEŽALOVÉ a JANA MACHÁČKA.
Výstava byla realizována
díky paní Mgr. Mileně Klepáčové, která na výstavu zapůjčila práce své matky, a pana
Vlastimila Macháčka, který
obrazy z pozůstalosti svého
otce bývalým žákům věnoval.

věnic přes Olešnou u Rakovníka do Kralup nad Vltavou.
Práce učitelky ji vedla nejprve do severních Čech a po návratu učila krátce ve Velvarech a potom ve Veltrusích
v nově otevřené budově
základní školy. Ve vzpomínkách žáků zůstala oblíbenou,
ráznou a spravedlivou učitelkou, mající smysl pro humor
i radosti a starosti dospívajících. Letos by se v červnu dožila 90 let. Její obrazy
a kresby jsou v mnoha veltruských i kralupských rodinách, několikrát vystavovala
samostatně i na společných
výstavách.
podle potřeby překládán
z jedné na druhou venkovskou školu. Po válce působil
na Chebsku a odtud vedla
jeho cesta do Veltrus, kde žil
a učil až do konce života. Jen
jednou vystavil své obrazy
v tehdejší veltruské spořitelně; byl skromný, nepovažoval se za umělce. Věnoval
se také hudbě, řadu let hrál
na violoncello v Komorním
orchestru Dvořákova kraje.
Zajímavými akvarely ilustroval pečlivě zapisované deníky z dálkových cyklistických
tras, které podnikal se svými syny. Nemoc předčasně
ukončila jeho život, v příštím
roce uplyne 100 let od jeho
narození.

Milena Doležalová: Tatínek

foto: Jan Novotný
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Výstava sprejovaných obrazů
Terezy Tilajcsikové

Po prázdninových tropických
měsících ožila ve čtvrtek 10.
září 2015 Výstavní síň LČ
barevnými OBRAZY TEREZY
TILAJCSIKOVÉ. Jak bylo řečeno v úvodním slovu Jany
Krejčové, Tereza má za sebou výtvarné vzdělání na bechyňské SUPŠ keramické.
Tomuto oboru se ale profesionálně nevěnuje, zato maluje obrazy, které barevně
sprejuje přes šablony, ručně
vyřezávané skalpelem. Není
to postup zcela běžný a vý-

sledky jsou barevně i výrazově neobvyklé. Tvoří převážně portréty, které mohou
připomínat díla A. Warhola
a jiných umělců. Příjemnou
vernisáž, při níž autorka své
výtvarné postupy popsala
i přiblížila videem, doplnil
zpěvem a kytarou Petr „Baťa“
Kundrát. Ve Veltrusích žijící
umělkyni přejeme nové nápady a úspěchy v další tvorbě!
Jan Novotný

foto: bb

Obraz se šablonou a pomůckami, foto: bb

foto: bb
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Prstýnek

Kdo se chtěl vrátit do světa roztomilých filmových
příběhů, dozvědět se něco
o vzniku filmu, životě herců
a komparzu a zavzpomínat
na poslední český protektorátní film, který byl natáčen
ještě v posledním válečném
létě a premiéru měl hned
na jaře roku 1945, ten navštívil 28. května 2015 veltruský
zámek. Konala se tam zajímavá akce – PŘIPOMÍNKA 70

LET OD PREMIÉRY SLAVNÉHO FILMU „PRSTÝNEK“, kde
si zahrál Otomar Korbelář,
Jaroslav Marvan, Vlasta Fabiánová a kromě dalších hvězd
tehdejšího filmového nebe
i spousta veltruských amatérských herců. Viděli jsme
slavnostní zahájení s průvodním slovem Katky K. Vitochové, příjezd kněžny na koni,
potěšili se vzpomínkami
pamětníků a také výstavou

fotografií z natáčení. Příjemné odpoledne na zámeckém
nádvoří bylo korunováno divadelními ukázkami výjevů
z filmu, které připravil místní
ochotnický spolek. Nechyběly ani pravé zámecké koláčky.
Film Prstýnek režíroval Martin Frič, který má
na svém kontě 80 oblíbených
českých filmů. Film vypráví téměř pohádkový příběh,
který se odehrává v zámec-

kém prostředí. Na zámek přijíždí kněžna v naději, že zde
otěhotní. Po setkání s chasníkem Sochorem porodí syna.
Když se po letech vrací, její
syn se zamiluje do Sochorovy dcery, ale její otec ji žene
řemenem... Jako kulisu využil
Frič právě zámek Veltrusy.
redakce

foto: Jan Kadeřábek
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Zmizelí sousedé
Před druhou světovou válkou žilo ve Veltrusích trvale šest lidí židovského
původu, několik dalších se do naší obce přistěhovalo v domnění, že na venkově nebudou tolik ohroženi sílícím antisemitismem. Ani jeden z nich holocaust
nepřežil.

V polovině 30. let minulého století došlo k zostření
politické situace v celé Evropě. Duch norimberských
rasových zákonů pronikl
i do opatření, která byla realizována na našem území
po podepsání mnichovské
dohody – Židům bylo zakázáno vykonávat určitá povolání, byla vymezena doba
možnosti přístup na veřejná
místa - do parků, kin, restaurací, do obchodů, byl určen
způsob cestování veřejnými
prostředky. Rychlost přijímání dalších opatření se
zvýšila pochopitelně po 15.
březnu 1939. V září 1941
bylo na poradě u Hitlera
rozhodnuto o vysídlení Židů
z Říše a z Protektorátu Čechy
a Morava do nově podmaněných území na východě.
Od této doby byli Židé od 6
let věku povinni se označovat
židovskou hvězdou.   V průběhu války ustoupili nacisté
od svého původního záměru

a bylo rozhodnuto o tzv. „konečném řešení“, to znamená
o úplné likvidaci židovského
obyvatelstva.
Veltrusy nepatřily k obcím
s větší předválečnou židovskou komunitou. Přesto počet odvlečených židovských
obyvatel z tohoto města, kteří zahynuli v nacistických vyhlazovacích táborech, dosáhl
19 osob včetně tří dětí. Všichni ale nežili ve Veltrusích
dlouho, většina se sem přistěhovala z Kralup nad Vlt.
Pod vlivem stále se zhoršující
situace očekávali na venkově
aspoň dočasný úkryt před
úřady.  
Systematické deportace
z   území protektorátu byly
zahájeny v říjnu 1941 transporty do ghetta v Lodži, které ale bylo záhy přeplněno.
Z Kladna, kam byli soustřeďováni Židé také z Kralupska, byly vypraveny dva velké transporty s označením
Y (22. 02. 1942) a Z (26. 02.

1942) do Terezína. Bylo jimi
deportováno celkem 1631
osob, konce války se dožilo
jen 123 z nich. Transportem
s označením Y jeli z Kladna
do Terezína všichni z Veltrus,
kromě Anny Lehrfeldové,
která transport nastoupila
v Praze 24. února 1942, tedy
o dva dny později.

Veltruští

Vilém Kantůrek (*1873) od r.
1898, vlastnil dům na dnešní
Palackého ulici, v němž provozoval koloniální obchod.
Jeho žena Berta Kantůrkova
(*1884), roz. Steinová z Dubejovic na Vlašimsku, se
do Veltrus provdala v roce
1920. Podle pamětníků měli
dva syny a dceru, ti však v databázi ani v evidenčních kartách uvedeni nejsou a podle
pamětníků se jim podařilo
emigrovat. Kantůrkova rodina byla relativně majetná,

Policejní přihláška Milady Fischmannové
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jako živnostníci měli kromě
zmíněného domu a obchodu ještě uložené poměrně
značné finanční prostředky.
Ani ty jim už nijak nemohly
prospět, neboť oba manželé
skončili své životy v Treblince. Podobně jako ostatním
byly převedeny na účty říšských úřadů. Klára Schreckerová (*1858) byla nejstarší
veltruská obyvatelka izraelitského vyznání. Nevíme, zda
byla v nějakém příbuzenském vztahu s Kantůrkovými, bydlela ale v jejich domě.
Pocházela z Křivous a domovskou příslušnost měla
v Nové Vsi, kde žila od svých
30 let a odkud se do Veltrus
přistěhovala v roce 1910.
Měla úspory a cenné papíry
uložené ve spořitelně, jiný
majetek nevlastnila. Zahynula v Treblince. Jak uvidíme
dále, v Kantůrkově domě našli dočasné útočiště ještě další čtyři kralupští Židé.
Další obětí holocaustu, žijící už před válkou ve Veltrusích, byla Milada Fischmannová (*1896), narozená
na pražském Žižkově, do Veltrus přišla ve svých 30 letech
z Postřižína. Živila se obchodem s kůží a peřím a vlastnila v Třebízského ul. dům,
který byl zbořen při stavebních úpravách po roce 1945.
Byla s transportem odvezena
do Terezína a zahynula v polském Lublinu.
V dnešní Komenského ulici
stojí patrový dům, v přízemí
jsou obchody. Tady hospodařila rodina Hermíny Bendové
(*1881), rozené Poláková
ze Zlosyně, žijící od roku
1919 ve Veltrusích. Z početného rodu Bendů, žijícího
na Kralupsku, bylo za války
odvlečeno do vyhlazovacích
táborů značné množství
osob. V únoru 1942 byla paní
Bendová, 61 letá vdova výměnkářka, transportována

Z HISTORIE
Steinerovi šli z Kralup v roce
1940 do Nových Dvorů u Domažlic, od listopadu 1940
byli v Kralupech a 26. 5. 1941
šli z Kralup do Veltrus. Jejich
syn Robert se s manželkou
Bertou přistěhovali se starými Steinerovými rovněž
ke Kantůrkům. Robert byl
zemědělský dělník, žádný
majetek neměl, jeho o 2 roky
mladší žena pocházela z rumunského Aradu a vlastnila
podíl ve frýdlantském pivovaře. Berta a Robert v databázi holocaustu chybí, známe
jen jejich evidenční karty,
a kde zahynuli, nevíme.

Strakovi

Evidenční karta Anny Lehrfeldové
do Terezína. Hlásila se k římsko-katolickému
vyznání,
přesto pro svůj původ se stala obětí a skončila v táboře
Izbica ve východním Polsku.
Její vnučka, nedávno zemřelá spisovatelka a básnířka
Vlasta Bakalová, vzpomněla
na svou babičku v úryvku,
uveřejněném ve Veltruských
listech 1/2014.
V jaké rodině žila Anna
Lehrfeldová (*1925) nevíme,
jen to, že v evidenční kartě
měla uvedeno, že od narození byla stále ve Veltrusích
v Čelakovského ulici. Domovskou příslušností patřila
do Vídně. V době transportu
jí bylo 16 a půl roku a učila se
švadlenou. Byla rovněž pokřtěná. Skončila život v Osvětimi.
Dalších třináct židovských
obyvatel se do Veltrus přistěhovalo, jak už bylo řečeno,
ve víře, že v malém městě
nebudou snad úřadům tolik
na očích. A tak si našli bydliště u někoho, s kým se znali.

Steinerovi

V roce 1941 se do Veltrus přistěhovali ze Svinař (okr. Beroun) Jakub Steiner (*1871),
Božena Steinerová (*1881),
Berta Steinerová (*1908)
a Robert Steiner (*1906). Šlo
zřejmě o starší manžele a jejich syna a snachu. Všichni
bydleli u Kantůrků v Palackého ulici, než byli povoláni
do transportu.
Jakub Steiner pocházel
z Kaliště u Humpolce, příslušný byl do Svinař a se svou
ženou Boženou, pocházející od Čáslavi, se přistěhoval
ke Kantůrkům v květnu 1941
z Kralup nad Vlt., kde žili podobně jako více židovských
rodin v domech na dnešním
Dvořákově náměstí. Karta
Jakuba Steinera uvádí povolání penzista, s poznámkou,
že ale žádnou penzi nedostává. Slušné úspory měl uloženy v kralupské spořitelně.
Jeho žena přiznala rovněž
uložené peníze. O jiném majetku se nic neuvádí, stejně
jako o zaměstnání. Skončili
v Osvětimi. Všichni kralupští

Už v roce 1939 se přistěhoval z Kralup do Riegrovy ulice ve Veltrusích Josef
Straka (*1900) a Helena
Straková (*1925), jeho dcera. Josef Straka byl podomní obchodník, nemajetný,
od r. 1931 ovdovělý. Dceru mu
zřejmě pomáhala vychovávat
jeho matka Alžběta Straková
(*1872), rovněž nemajetná,
ovdovělá ve stejném roce
jako její syn. Všichni tři se
přistěhovali do Veltrus z Třebenic, okr. Litoměřice. Čemu
se učila mladá Helena Straková nevíme, ale dozvídáme se
z evidenční karty, že vlastnila
zřejmě z dědického odkazu
17 strychů polí. Všichni zahynuli, babička v Osvětimi, otec
v Majdanku, poslední pobyt
Heleny je neznámý. Další
člen rodiny, který se o rok
později v r. 1940 přistěhoval
z Kralup do Riegrovy ulice
ve Veltrusích, byl Karel Straka (*1898), rozvedený zemědělský dělník, bez vyznání, nemajetný, zřejmě starší
bratr Josefa. Že se opravdu
rodina na své poslední cestě
naprosto rozpadla, svědčí to,
že „místem jeho posledního
pobytu“ (jak eufemisticky
uvádí databáze holocaustu)
bylo varšavské ghetto.

byla vdova, soukromnice, nemajetná. Proč zrovna přišla
do Veltrus, se můžeme jen
dohadovat, protože ale pobývala dříve v Třebenicích,
znala se patrně se Strakovými. Místo konce života matky
a syna zůstalo neznámé.
A nakonec – do Havlíčkovy ulice se přistěhovala Josefa Szüszová (*1901) a její dva
synové Pavel (12 let) a Jiří
(11). Paní Szüszová,v databázi uvedená pod jménem Zifferová, pocházela z Vídně, příslušná do Kralup, od r. 1941
ve Veltrusích. Uvedena byla
jako soukromnice a z těch,
kteří se do Veltrus přistěhovali, byla poměrně zámožná,
přiznala úspory ve spořitelně, na sirotčím účtu a v cenných papírech a půjčku Evženu Jontofovi z Kralup. Ze
záložny ani od věřitele už asi
peníze neviděla – zahynula
s oběma syny v ghettu v polské Zamošči.
Výčet zmizelých občanů
končí. Většina z nich asi neměla k našemu městu zvláštní vztah, nenarodili se tu, jejich rodiny až na výjimky zde
nežily, přesto tu našli na několik let nebo jen měsíců ještě poslední zbytky svobody.
Chodili po ulicích, možná, že
už se raději příliš neukazovali, ale ještě byli občany. V únorových dnech 1942 opustili
tito lidé Veltrusy natrvalo,
jen jména zůstala v databázích, v seznamech na stěnách
Pinkasovy synagogy v Praze,
na evidenčních kartách a jiných dokumentech. Nemají
ani malé pomníčky jako oběti války, na které každoročně
v květnu vzpomínáme. I oni
ale žili kratší či delší dobu
ve Veltrusích, takže to byli
sousedé, i když zmizeli najednou a navždy.
Jan Novotný
Zdroj: www.holocaust.cz;
Židovské evidenční karty,
SOkA Mělník

Matky a synové

V téže Riegrově ulici ve stejném domě od roku 1939 bydlela ještě Kamila Hönigsfeldová (*1900) a její syn Harry
(*1929). Paní Hönigsfeldová
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POZVÁNKA

Člověk v tísni, o. p. s.

Vážená paní, vážený pane,
Člověk v tísni, o. p. s. si Vás dovoluje pozvat na

BESEDU O POVODNÍCH
A MOŽNOSTECH PROTIPOVODŇOVÉ
OCHRANY
Záměrem tohoto setkání je
představit zkušenosti a znalosti,
které jsme nashromáždili při
naší pomoci během povodní
v České republice i cizině. Zároveň bychom chtěli slyšet i Váš
názor, protože Vaše zkušenosti
mohou být užitečné i pro další
občany žijící v oblastech ohrožených povodní.
Těšíme se na setkání s Vámi
Jan Jelínek
Projektový koordinátor,
Člověk v tísni, o. p. s.

Na této besedě Vám zároveň
představíme prezentaci a příručku Žijeme v záplavové
oblasti, které jsou cennými
zdroji informací potřebných pro
prevenci, ochranu a zpracování
následků v případě dalších povodní. Při organizaci této besedy
spolupracujeme s vedením Vaší
obce.

21. 10. 2015
v 18.00 hod
klubovna ASPV

INZERCE

PROGRAM
říjen 2015

víkend
10.00 – 20.00
Zveme Vás do naší nové kavárny Důlék
na příjemné posezení,
pivo z pivovaru Kocour,
domácí limonády
a širokou nabídku kávových
a čajových specialit.
Budeme se na Vás moc těšit!
Aktuální informace o nabídce
a změnách v otevíracích hodinách
naleznete na

kavarnadulek

Najdete nás u hlavní vstupní brány
do zámeckého parku ve Veltrusích.

www.veltrusy.cz

Chotkovské honitby, Šlechtické pojetí lovectví, Honitba
jako součást Okrasného statku, Zámecká obora, Čínská
bažantnice, Havraní kolonie,
Myslivecké výkaznictví,
Odraz myslivosti v architektuře a umění – to vše bude
obnášet přednáška o zámeckém areálu z mysliveckého
pohledu.

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

úterý – pátek
11.00 – 20.00
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Historie
Chotkovských
honiteb,
především
pak Ostrova

1. 10. – 1. 11.  – Ze starých časů hasičských – Výstava
prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy
Mělník pod vedením PaedDr. Ireny Wenkeové. Vstupní
prostory. Vernisáž se koná 1. 10. 2015 od 16.00 hodin.
4. 10. – 1. 11. – SKAUT – 95 let činnosti na Mělníku – výstava mělnického klubu skautů.  Vernisáž 3. 10. 14.00 h
3. 10. Ptačí festival – vycházka Hořínským parkem (cca
4 km) s ukázkou odchytu a kroužkování ptáků, sraz
v 8 h před budovou Regionálního muzea Mělník, nám.
Míru 54
6. 10. – 1. 11. – Kočárky na dobových fotografiích – prostory kavárny
14. 10. Holubinky jak je neznáte – přednáška Mykologického kroužku Mělník v muzejní kavárně od 17 h,
přednáší Ing. arch. Slavomír Žídek                                    
28. 10. Den Středočeského kraje – Muzeum tento den
nabídne snížené vstupné do svých prostor. Tématem
bude činnost skautů.
Otevírací doba muzea:
úterý – neděle 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
Telefon: 315 630 936 – pokladna

POZNÁVACÍ SOUTĚŽ

27. 11.
2015

18.00 h

Poznej místo na historické fotografii
Tomu, kdo pozná dům na této
fotografii a jako první pošle
jeho správnou identifikaci
(přesnou adresu místa v současné době) na email redakce

listy@veltrusy.cz,   poskytneme volný vstup na jednu kulturní akci pořádanou městem Veltrusy.
Vlastní-li někdo z Vás další

historické fotografie veltruských míst, rádi je využijeme
v této hádací soutěži.
bb

klubovna
ASPV
přednášet bude
PhDr. Pavel Ecler,
kastelán zámku
Veltrusy
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Divadlo v Řeznické
Stephen Sachs:
Kalifornská mlha
pondělí 12. 10. 2015
19.30
Partička
pondělí 19. 10. 2015
20.00

Divadlo Ungelt Keith
Huff:
Deštivé dny
pondělí 23.11.2015
19.30

JÍZDNÍ ŘÁDY

Pomocníček příjemného cestování
vám opět přináší jízdní řády
autobusů, které by měly platit minimálně do konce roku.
Zastávky se rovněž nebudou
v dohledné době posouvat,
takže stačí jen přijít včas
a jedete. Jak známo, odjezdy psané kurzívou označují
spoje, které nejezdí v režimu
Pražské integrované dopravy
(PID), a tak v nich všichni bez
rozdílu platí plné jízdné (kromě držitelů průkazek, vydaných MěÚ). Za povšimnutí
též stojí fakt, že na mnoha
linkách do Mělníka (i zpátky)
musíte přestoupit v Obříství,
Štěpánský most, na spoj, jedoucí z Prahy Ládví na Mělník. Tyto spoje jsou v rámci
PID. Spoje přes Vraňany jsou
rychlejší, ale platí v nich tarif
a přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD Střední Čechy, a. s. Šťastné návraty
ze všech cest vám přeje redakce VL!
jn

VELTRUSY – Praha

PRAHA – Veltrusy

5.20*  5.50*  6.20*  6.52*  7.22*  7.52*  
8.21  8.35K  9.31  9.42D  10.01K  11.31  
12.42D  13.41  13.53D  14.04W  14.08D  
14.52D  15.23  15.36  15.52K  16.36  
17.36  17.55  18.02D  18.50K  19.36  
20.35D  23.33  
mimo pracovní dny: (jako 370 a z Od.
Vody pokračuje jako 373)
6.35  9.19K  11.35  14.35  18.35  19.17K  
20.34Ob

5.07  5.40  6.25D  7.15  7.45K  8.30  
9.00D  9.30K  10.30K  11.30  11.45W  
12.10D  12.30K  13.30  14.10*  14.55*  
15.15  15.55*  16.25  17.05*  17.50*  
18.45  19.00  19.00D  20.00  20.50D  
22.10  
mimo pracovní dny: (jako 373
a z Od.Vody pokračuje jako 370)
7.30K  8.30  11.30  13.30K  16.30  
17.30K  23.10

VELTRUSY – Kralupy

KRALUPY – Veltrusy

4.56  5.21  5.25 5.30  5.45  5.47  6.19  
6.25  7.16  7.19  7.20  7.24 7.30  7.32  
7.54  8.35  9.07  9.19  10.01  10.35
12.09  12.35  13.06  13.35 13.45  13.49  
14.05 14.09  14.25  14.42  15.20  15.25  
15.30  15.34  15.52  16.25  16.45  17.02  
17.15  17.19  17.37  17.47  18.20  18.50
19.19  19.22  19.51  20.36  21.41  22.48
mimo pracovní dny:
5.45 7.17  9.19  10.17  12.19  13.17  
16.17 17.19  17.20  18.18  19.17  23.56

4.45   5.38 5.50  6.08  6.13  6.18  6.30
6.40  6.45  7.10  7.40  8.10  8.30 9.20  
9.32  10.00 10.25  11.20  12.00  12.29  
12.55  13.30  13.40  13.55  14.00 14.10
14.35  14.40  14.42  15.25  15.40 15.55  
16.25  16.55  17.15  17.25  17.52  18.25  
18.55  19.25  19.55  20.25  22.25  23.25
mimo pracovní dny:
5.20 6.00  6.25  8.25  11.25  13.00 13.20
14.25  17.25  18.25  20.25

VELTRUSY – Mělník

MĚLNÍK – Veltrusy

4.55 6.00 6.28  6.50 6.55 8.40 10.10
10.35Ob  12.10  13.05  14.13 14.20
14.50Ob  14.52  15.50 16.05Ob  17.25
18.35Ob  19.05Ob  20.05Ob
mimo pracovní dny:
8.34Ob  11.34  13.10 14.34Ob  17.34Ob  
20.34Ob

4.50 5.45 6.22Ob 6.30 8.00  8.09Ob  
10.00 12.00 12.55  13.00  13.05 13.45
14.45  14.45  16.00  16.30  18.15
mimo pracovní dny:
5.40Ob  9.12Ob  12.12Ob  15.12Ob 16.30
18.12Ob

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

Ob = přestup na Štěpánském mostě
W = nejede o škol. prázdninách
K = přestup Kralupy–Lobeček
D = přes Dřínov
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KNIHOVNA

Městská knihovna ve Veltrusích
informuje
Literatura o zámeckých parcích ve fondu naší knihovny
Významnou součástí fondu regionální literatury, který naše knihovna dlouhodobě buduje, je soubor publikací zabývajících se tématikou parků a zahrad.

Pohled na historii zahrad
zejména
aristokratických
sídel v celoevropském měřítku poskytuje publikace
Nejkrásnější zahrady Evropy
(autorka Maria Brambilla).
Obrazově bohatě vybavená
publikace seznamuje čtenáře se 32 evropskými zahradami. Obdobný cíl – ukázku
nejkrásnějších zahrad tentokrát v rámci našeho území – si klade publikace Petra
Dvořáčka Naše nejkrásnější
zahrady. V knize jsou barevné fotografie a doprovodný
text týkající se celkem 32
zahrad včetně veltruského
parku a pěti zahrad na území
Prahy. Velmi kvalitní obrazový materiál přináší publikace Toulky zámeckými parky Čech a Moravy (text Petr
Hora-Hořejš a kol., foto Josef
Ptáček). Tato výpravná fotografická publikace poskytuje
pohledy na 11 zámeckých
parků, včetně veltruského,
v různých ročních obdobích.
Zajímavý pohled na problematiku zahrad v dobových
souvislostech můžeme nalézt
v publikaci Aristokratická
sídla období klasicismu (autor Jiří Kuthan ve spolupráci
s Ivanem Muchkou). V textu
této knihy je kromě veltruského parku zmíněn i park
dalšího chotkovského sídla
– zámku Kačina. O specifické tematice dřevin v parcích
pojednává publikace České
zámecké parky a jejich dřeviny (autor Karel Hieke). V textu této knihy jsou uvedeny
jak historické a sadovnické
charakteristiky jednotlivých
parků, tak podrobný výčet
vyskytujících se dřevin.
Tematiku veltruského parku nalezneme i ve dvou publikacích zabývajících se problematikou parků a zahrad

22

www.veltrusy.cz

pouze na území středních
Čech. Jsou to Zámecké parky a zahrady středních Čech
(autor Jan Ondřej) a Slavné
zahrady a parky středočeského kraje (autor Jan Hendrych
a kol.). Druhá zmíněná kniha se věnuje vedle tematiky
zahrad aristokratických sídel (29 objektů) i městským
parkům, zahradám letovisek
a krajinným památkovým
zónám a přírodním parkům.
Text doplňuje 500 krajinných
fotografií.
Z literatury, která se věnuje výhradně popisu veltruského zámku a parku, je možno vyzdvihnout rozsahem
drobnou publikaci Adolfa
Weniga Veltrusy (1917).
Součástí textu jsou i dobové fotografie, zachycující
dnes již neexistující objekty
ve veltruském parku (Čínská
bažantnice, Ovčínek, pavilon
u Dušník).
Oživením přírody veltruského parku je již historicky
daňčí obora, nově se zde
můžeme setkat s koňským
spřežením či stádečkem
ovcí. V naší knihovně mohou zájemci nalézt literaturu
i o této tematice. Informace
o lovné zvěři přináší rozsáhlá encyklopedie Myslivost
(autor Jaroslav Červený). Milovníci koní mohou sáhnout
po publikacích Co by měl každý kůň znát (autorka Cherry Hillová) a Umění jízdy se
spřežením (autor Max Pape).
Chovem hospodářských zvířat se zabývá kniha Lenky
Skoupé Začínáme s chovem
ovcí a koz.
Všechny výše uvedené publikace jsou čtenářům k dispozici v naší knihovně, která je otevřena každý pátek
od 14 do 17 hodin.
Jitka Lísková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELTRUSY

Na začátku školního roku
Zdá se, že ještě nedávno se
děti proháněly po hřištích,
koupaly v rybnících nebo
běhaly po lese, ale nyní je
školní rok už v plném proudu. 1. září se nás sešlo před
školou zase o trochu víc než
vloni – celkem 435 žáků, kteří se budou učit v 19 třídách.
Plně je využita také kapacita
školní družiny, kam se zapsalo celkem 170 dětí prvního
stupně. Na obědy se přihlásilo celkem 392 žáků, tedy
90,77 % žáků školy. To jsou
základní fakta k letošnímu
školnímu roku. Ten u nás
ve škole začal letos opravdu
hekticky, bez pomalejšího
rozjezdu.

45 žáků navštívilo
Velkou Británii

V závěru loňského školního
roku se nám totiž podařilo
úspěšně reagovat na Výzvu
č. 56, která je vypsána v rámci dotačních titulů EU. Tato
výzva je zaměřena zejména na podporu jazykového
vzdělání ve školách. Získali

jsme finanční podporu pro
výjezd 45 žáků a 4 pedagogů
do Velké Británie. Během letních prázdnin jsme vypsali
výběrové řízení na zajištění
pobytu a hned první zářijovou neděli mohlo 45 vybraných žáků se svými učiteli
vyrazit směr Velká Británie.
O cíli cesty jsme měli původně trochu jiné představy, ale
nutnost vypisovat výběrové řízení opakovaně a velký
zájem všech škol nás nakonec nasměrovaly do města
Hastings. Žáci měli možnost
prostřednictvím vlastní zkušenosti poznávat odlišnosti
ve způsobu života lidí jiných
zemí, reálie Velké Británie
a odlišné kulturní tradice. Současně pobyt přispěl
k prohloubení vědomí nutnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance.
Vzhledem k tomu, že jazykový pobyt ve Velké Británii
se mohl díky finanční podpoře uskutečnit jen za minimálních nákladů pro žáky, stanovili jsme si ve škole pravidla,
podle kterých byli účastníci

vybíráni. Prvním předpokladem byl dobrý prospěch,
dále slušné chování a podíl
na školních i mimoškolních
aktivitách. V řadě případů
byl výběr jednoznačný, u některých žáků učitelé diskutovali. Chtěli jsme vybrat děti
šikovné, slušné a pracovité,
prostě žáky, kteří do školy
chodí nejen pro to, aby se
něco naučili, ale jsou také
ochotní udělat něco navíc
pro druhé.
A co děti ve Velké Británii
prožily? Bydlely v anglických
rodinách, absolvovaly devět
hodin výuky v anglické škole, navštívily Londýn, Leeds
Castle v Kentu, Hastings
a jeho okolí (např. Battle, kde
se v roce 1066 odehrála bitva, která rozhodla o nástupu
Normanů na anglický trůn),
a dokonce se i u městečka
Rye vykoupaly v moři (jsou
zde k vidění překrásné písečné duny). Šest dnů uteklo hodně rychle a všichni se
v pořádku vrátili zpět plni
dojmů, zážitků a vzpomínek.
Teď už účastníky čeká jen
zpracování podkladů ze zájezdu, abychom mohli podat
závěrečnou zprávu o realizaci akce. Ze stejného grantu
bude ještě koncem října do-
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PODZIMNÍ
SETKÁNÍ
15.00

tován studijní pobyt jednoho
učitele angličtiny v Londýně.

A co nás ve škole
čeká dál?

Samozřejmě se budeme
hlavně učit, čerpat další vědomosti a získávat nové dovednosti. Škola ale není jen
o učení, a tak připravujeme
na čtvrtek 1. října 2015 již
tradiční Podzimní setkání
dětí, učitelů a rodičů veltruské školy. Akce proběhne na školním hřišti a přijít
se podívat může i ten, kdo
do školy už nechodí nebo teprve půjde. Podzimní setkání
je otevřené pro všechny, kteří
chtějí strávit příjemné chvíle a třeba si jen popovídat
o tom, co je ve škole nového. Těšíme se na vás. Pokud
nebudete mít zrovna 1. října
čas nás navštívit, nebo pokud
vás průběžně zajímá, co se
ve škole děje, sledujte naše
webové stránky, kde najdete
aktuální informace o životě
ve škole: www.skola.veltrusy.
cz.
Světlana Racková
ředitelka ZŠ Veltrusy

Před odjezdem do Velké Británie, foto: Marie Kružicová
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RC Havránek
Prázdninový program
Letem světem za zvířetem

Poslední červencový týden
se v RC Havránek konal pod
vedením hudební pedagožky Míši Eremiášové prázdninový hudební program pro
děti s názvem Letem světem
za zvířetem. Každý den se
děti vypravily jinam, ale vždy
si povídaly a zpívaly o zvířátkách.
Pondělní dopoledne patřilo všem domácím zvířátkům a zvířátkům na farmě.
Děti zpívaly o strýčkovi Donaldovi a jeho farmě, o třech
čunících, hrály na ozvučná
dřívka tak, jako vraní koníci klapou kopýtky. Domů si
děti odnesly vlastnoručně
vyrobený obrázek farmy se
zvířátky.
V úterý jsme se vydali za zvířátky do Afriky, ale
i do ZOO – hráli jsme na lvy
a tygry, na opice a krokodýly.
Malého chňapíka si také děti
vyrobily a odnesly domů.
Ve středu jsme byli společně u moře: povídali jsme

si o různých zvířatech, která
zde můžeme potkat. Se zvukovou knihou jsme zkoušeli
a hádali, který zvuk vydává tučňák, delfín či lachtan.
Hráli jsme si i na potápěče,
pokoušeli jsme uplavat žralokovi a nakonec jsme si kousek korálového útesu odnesli
domů (začarovaný v malém
mořském kameni i s rybičkami).
Čtvrtek byl dnem lesních
zvířátek, děti si hrály na Zajíce na bobku a myslivce s flintou, uspávaly mravenečka
a domů si odnesly „lesní přáníčko“.
V pátek jsme se vydali
džunglí za pokladem, raději
jsme se maskovali a každý
z nás vypadal jako zvíře. Také
jsme si zazpívali a zatančili
všechny písničky, které jsme
se naučili, hráli jsme hry
a těšili jsme se z nalezeného
úlovku.
Michaela Eremiášová

Dopis od Felixe

Milé děti, milí rodiče,
jsem moc rád, že jste si vybrali moje příběhy jako téma
letošního tábora pro rodiče a děti ASPV + Havránka
na tábořišti Kocourkáč. Procestoval jsem celý svět, ale
tak úžasné místo v údolí potoka sevřeného zalesněnými
hřbety jsem ještě nenavštívil.
I v letošním tropickém počasí mi bylo v lese a v potoce
v zaječím kožíšku příjemně.
Ale vyšlo nám to jen o chlup!
Kdybyste nesháněli moji
knížku (kterou sepsala německá spisovatelka Annette
Langenová) a kdyby vám nepomáhaly obětavé knihovnice z Veltrus a Mělníka, možná
bychom se vůbec nepotkali.
Uznávám, že jste si vyrobili
moc pěkné schránky na moje
dopisy, které do nich pak putovaly až z Anglie, Francie,
Itálie, Egypta, Keni i z Ameriky. U her v lese (třeba na létání letadlem i u ranního cvičení) jste se asi protáhli víc
než já v letadle nebo na velbloudu. Zíral jsem na kufříky,
které vám tátové ohoblovali
a mámy pomohly dozdobit,
taky bych prosím jeden chtěl!

Já papeže v Itálii viděl jen
zdálky, zatímco na Kocourkáči se to papežskými tiárami na hlavách jen hemžilo.
A vážně jsem unešený, že jste
mohli mluvit anglicky se samotnou britskou královnou.
Nebo že jste potkali na safari
i slavného lovce a sami stříleli z vlastních vyrobených
luků, ale i z velikánského
luku pro profíky. Zaslechl
jsem, že se činili i borci v polní kuchyni – zřejmě znají
nějaká kouzla, protože jinak
nepochopím, jak mohli vyrobit denně tolik dobrot podle
receptů ze všech procestovaných zemí. Škoda jen, že ta
obrovská mapa světa, kterou
jste vyrobili ze šišek, mechu
a všeho možného, asi léto nepřežila. Aspoň jsem si ji vyfotil (odkaz na všechny fotky je
na stránkách Havránka).
Jsem rád, že jsem se k vám
aspoň poslední den mohl
připojit. Příště mě s sebou
vezměte rovnou od začátku,
platí? Do té doby určitě pošlu
všem táborovým dětem pár
dopisů z dalších cest.
Mějte se krásně,
Váš kamarád zajíček Felix.

foto: Michaela Eremiášová
ŘÍJEN
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Agresivita
u dětí a jak
s ní zacházet
beseda, 19.00,
klubovna ASPV
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Grafomotorika
a její rozvoj
v předškolním
věku
beseda, 19.00,
klubovna ASPV
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Jak zvládnout
mateřskou
a rodičovskou
dovolenou
beseda, 19.00,
klubovna ASPV

Jonáš s Felixem, foto: Jan Kadeřábek
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Grant Místo, kde žijeme

Rodinné centrum Havránek
zažádalo v červnu o grant
v programu „Místo, kde žijeme“, který každoročně
uděluje Nadace Via. Žádost
úspěšně postoupila do druhého kola programu, v srpnu
proběhla osobní schůzka
a pohovor s poskytovatelem
grantu. Žádost byla nakonec
vyhodnocena jako úspěšná
a RC Havránek se tak umístilo mezi 5 žadateli, kteří grant
získali.
Grant ve výši 300 000 Kč
bude použit na rekultivaci prostoru mezi ZŠ a MŠ
Veltrusy. Výsledná podoba

úprav tohoto prostoru vzejde z veřejného plánování
s občany města, které bude
probíhat na podzim tohoto a na jaře příštího roku.
Veškeré informace budou
dostupné na webových i facebookových stránkách RC
Havránek a Města Veltrusy,
které je hlavním partnerem
tohoto projektu, dále ve Veltruských listech a v Infolistu
Veltrus.
Zapojte se do plánovací
i realizační fáze i vy a pomozte proměnit tento prostor
ve Veltrusech i podle svých
představ!        Soňa Dekastello

Pedagogická a psychologická pomoc
pro rodiny v Havránku

V průběhu podzimu letošního roku je ještě možné využít
pedagogické a psychologické pomoci v rámci projektu
„Podpora rodin“ v RC Havránek 2015, jehož aktivity
jsou podpořeny z dotačního
programu „Rodina a ochrana
práv dětí“ MPSV. Děti mohou za zvýhodněnou cenu
navštěvovat kurz pro předškoláky, zaměřený na rozvoj
grafomotoriky. Rodiny mají
také možnost navštěvovat individuální konzultace
s psycholožkami, se kterými

rodinné centrum spolupracuje – s PhDr. Pavlou Majerovou a Mgr. Petrou Pírkovou
Brunerovou.
Pokračovat budou i besedy pro širokou veřejnost –
na podzim jsou připravována
témata jako „Školní zralost
a její hodnocení“, „Autorita
ve výchově“, „Alergie (nejen)
u dětí“, „Agresivita u dětí“,
„Jak zvládnout mateřskou
a rodičovskou dovolenou“
a další.
Soňa Dekastello
RC Havránek

Zveme Vás na informační setkání
19. října od 18.00
do Hasičského domu.

foto: Jakub Andrle

AGRESIVITA
u dětí a jak
s ní zacházet

Jak zvládat
výbuchy vzteku
u dětí?
Jak řešit neshody mezi
sourozenci?
Jak moc řešit konflikty
svého dítěte s okolím?
v pondělí 12.

října od 19.00

klubovna ASPV Veltrusy
Cena: 50,- Kč

Aktivity projektu Podpora rodin v RC Havránek 2015 jsou podpořeny
z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV

Vánoční krabice
od bot 2015

Také letos v listopadu budeme v Havránku shromažďovat krabice od bot, které
už několik let pilně plníte
drobnostmi pro děti, které
mnohdy nemají ani stromeček, natož kupu dárků
pod ním. Pokusíme se letos dárky darovat osobněji:
z okolních charit dostaneme
údaje o křestních jménech
a věku dětí a vy můžete věnovat knížky, tričko, hračku
nebo jiné drobnosti zabalené v krabici od bot už konkrétnímu „Honzíkovi“ nebo
„Terezce“. Více informací čekejte na webu Havránka koncem října. Předem děkujeme
za spolupráci!

Tábor pro rodiče a děti – Kocourkáč 2015, foto: Jan Kadeřábek

říjen 2015
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ASPV Veltrusy
Ve školním roce 2015/2016 pro vás ASPV Veltrusy připravilo následující
nabídku cvičebních hodin. Přijďte si s námi zacvičit. Těšíme se na vás.
Cvičení pro děti:

rodiče a děti:
pondělí 10.00 – 11.00
cvičitelka Martina Voláková
úterý 16.00 – 17.00
cvičitelka Lenka Měšťánková
Hravé cvičení rodičů (i prarodičů) s dětmi s tradičními
i netradičními cvičebními
pomůckami. Děti si pomocí říkánek a písniček osvojí
základní pohybové aktivity
(lezení, plazení, poskoky, házení…) a také je čeká první
poznávání cvičebního nářadí.
Pro děti od 1 roku do 4 let.
předškoláci:
úterý 17.00 – 18.00
cvičitelky Lenka Měšťánková, Martina Hanousková
Zábavné cvičení dětí ve věku
4 – 6 let plné her, při kterém
se děti také seznámí se cvičením na běžném nářadí jako
jsou žíněnky, lavičky, kruhy, trampolína, atd. Cvičení
vede ke zlepšení obratnosti
a zručnosti dětí.

mladší školáci:
čtvrtek 17.00 – 18.00
cvičitelky Martina Voláková,
Renata Fialová
Cvičení je určeno pro školáky I. stupně (1. - 5. třída)
a je zaměřeno především
na všestranný rozvoj pohybových dovedností dětí – vyzkouší si základy gymnastiky
(cvičení na nářadí), atletiky,
míčových her i celé řady netradičních her.
florbal mladší školáci:
středa 17.00 – 18.00
cvičitelé Bára Čapková, František Lísek, Michal Topor
florbalové tréninky pro děti
z 1. až 5. třídy
florbal starší školáci:
středa 18.00 – 19.00
cvičitelé Bára Čapková, František Lísek, Michal Topor
florbalové tréninky pro děti
z 6. až 9. třídy
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brenbal:
pondělí 17.00 – 18.00
cvičitelé Petr Procházka,
Honza Pšenička
Brenbal je pálkovací hra
podobná softballu nebo baseballu, se kterými má jak
společné rysy, tak i určité odlišnosti. V této hře mohou například bodovat i hráči v poli.
Hra je tak mnohem dynamičtější. Tréninky brenbalu
probíhají během podzimních
a jarních měsíců na fotbalovém hřišti AFK Veltrusy,
v zimním období budou v sokolovně a jsou určeny všem
školním dětem.
Brenbal podzim, jaro:
pondělí 17 – 18.30,
hřiště AFK Veltrusy

Cvičení
pro dospělé:

P-class:
pondělí 19.00 – 20.00
cvičitelka Věra Langrová
P-class je vytrvalostně silové aerobní cvičení zaměřené
na posilování zejména problémových partií - tj. břicha,
hýždí a stehen. Je vhodným
cvičením i pro začátečníky
neobsahuje složité aerobní
choreografie ani prvky high
aerobicu (poskoky).

kondiční gymbally + pilates:
středa 19.00 – 21.30
cvičitelka Jana Čapková
je aerobní cvičení pro všechny věkové kategorie – ženy
i muže. Posílí ochablé svaly, protáhne svaly zkrácené,
uvolní klouby na celém těle
a zlepší vaši rovnováhu. Cvičení při hudbě pročistí vaši
mysl a obnoví energii. Příjemně zrelaxujete před každodenním stresem.
Nácvik správného dýchání a držení těla, cvičení s balančními míčky „overbally“
zapojí každičký sval v těle.

volejbal:
úterý 19.00 – 20.30
cvičitelka Ivana Skalická
pátek 18:30 – 20:00
badminton:
čtvrtek 19.00 – 20.30
cvičitel Vašek Pospíšil

hry dorost a dospělí:
pátek 18.30 – 20.00
cvičitel Lenka Měšťánková
ping-pong, nohejbal, volejbal, badminton, tenis, fotbal,
florbal, basketbal, netradiční
hry… zkrátka na co je zrovna
chuť a nálada
florbal dorost, dospělí:
neděle 19.00 – 21.00
cvičitel František Lísek

Petanque cup X

Jubilejní 10. ročník turnaje
dvojic v petanque se uskuteční první říjnovou sobotu
3. 10. 2015 od 9.00 již tradičně v malebných prostorách
před veltruským zámkem.
Petanque je francouzská
společenská hra,
při které se hráči snaží umístit
koule co nejblíže
k cíli, který tvoří
dřevěná kulička, tzv. prasátko.
Mnozí z vás si
tuto hru jistě již
vyzkoušeli doma
nebo u přátel
na zahradě. Je
to sport, který
může hrát opravdu každý. Zveme
na
amatérský
turnaj vás, co už
jste někdy hráli
i vás, co jste to
ještě nikdy nezkusili a máte
chuť si zahrát.
Pravidla jsou velmi jednoduchá
a snadno se je
naučíte i na místě. Občerstvení

pro soutěžící na místě zajištěno.
Přihlášky zasílejte na adresu petanque@veltrusy.cz.

Hledáme nové
cvičitele

ASPV
Veltrusy
přijme
do svých řad další dobrovolné nadšence-cvičitele, kteří
chtějí cvičit ať s dětmi nebo
dospělými. Zapojit se můžete
do některého ze stávajících
cvičebních zaměření, ale rádi
zařadíme i něco zcela nového, něco co vám v naší nabídce doposud chybí. Stačí vaše
nadšení, chuť, elán a čas. Potřebná proškolení vám rádi
uhradíme.
Případné zájemce prosíme, aby se nám ozvali na adresu: aspv@veltrusy.cz
Více informací o chystaných i proběhlých akcích
ASPV
Veltrusy,
přihlášky a propozice jednotlivých soutěží najdete na:
aspv.skolaveltrusy.cz
Martina Voláková

foto: archiv ASPV
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Kocourkáč 2015:
Bájní Řekové
z Veltrus

V červenci už to asi jinak
nejde, v červenci se prostě
musí jet na Kocourkáč. A to
konkrétně na tábor pro děti
školou povinné. Holt už to
tak prostě je. My se tomu
nebráníme, dětí, co s námi
chtějí jet, je pořád dost, a tak
na tom asi zatím nebudeme ani nic měnit. Každý rok
si těch deset dní uprostřed
hvozdu okořeníme jiným
tématem, letos přišla řada
na téma, o kterém už asi každý něco slyšel, a to řecké
báje. Ponořili jsme se do světa medúz a sirén, urostlých
hrdinů, co je nikdo nemá
šanci porazit a jmenují se
Herakles, Perikles a já nevím,
jak ještě, a seshora nad tím
bdí všemocný Zeus z Olympu
(v našem případě převtělený
do Martiny Volákové alias
hlavní vedoucí).
A jak to bylo s počasím?
No nebála bych se říct, že
vlastně bylo taky skoro až
řecké, protože teplo bylo
ažaž. Jen to moře, to nám tam
nešplouchalo. I když vlastně
stačí, aby do přehrady na potoce naskákalo deset malých
Řeků nebo Řekyň a vlnobití
je to dost slušné. Dřevěná loď
uprostřed tábořiště by klidně na kapitánském můstku
mohla uvítat nejen Odyssea
– tvořila v letošním roce opět
příhodné místo pro všechna
ta divadla, která děti secvičili

a přehráli v nich všechny ty
úžasné příběhy řeckých bájí.
Děti v průběhu tábora zápolily jako obyvatelé
šesti významných řeckých
měst a za dosažené úspěchy získávaly pro své město postupně jednotlivé díly
chrámu, který skládaly, aby
v něm mohly uctít některého
z olympských bohů a tím si
jej naklonit na svoji stranu.
(Dřevěné chrámy vyrobil Michal Malotínský, velké díky
mu za to. Dokonce si chrámy
mohlo šest šťastlivců odvézt
nakonec domů – o tom rozhodl neúprosný, ale ke všem
stejně spravedlivý los. Prostě rozhodl osud, stejně jako
si osud zahrával i s bájnými
Řeky).
Celé to řecké putování
a zápolení završila nakonec
po deseti dnech bohatá společná hostina s olympskými bohy. Stoly se prohýbaly
pod jídlem i pitím, a kdyby
nás neotravovaly vosy, snad
bychom tam hodovali ještě
dnes. Nás ale čekal ještě poslední večer se slavnostním
ohněm a jedinečnou možností vyslechnout si před
spaním proslulou Delfskou
věštbu. A ráno už tradá přes
pole a lesy na vlak a vlakem
do Prahy a z Prahy elefantem.
A v tom elefantu strhlo se davové zpívání a to zpívání nebralo konce. A tak se nakonec
muselo zazpívat i rodičům.
A co jiného by se rodičům
mělo zazpívat než hitovka
letošního tábora, ranní píseň
z pera Báry Čapkové. Ještě

teď mi to zní v hlavě: „Zeus
nejmocnější ze všech z Olympu tě sledujéé, jeho žena

Héra tě před nebezpečím tiše
varujéé… Oujéééé.“
Lenka Měšťánková.

foto: Michal Koldinský

foto: Michal Koldinský
Tábor proběhl 17. – 26. 7. 2015,
organizační tým byl ve složení:
M. Voláková, F. Lísek, P. Černá, B. Čapková, T. Šulc,
L. Měšťánková, T. Kučerová, K. Černá, E. Málková, H. Koldinská,
M. Malotínský, H. Malotínská, H. Procházka, M. Koldinský,
A. Toldeová, A. Langrová

foto: Michal Koldinský
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Sokol Veltrusy
Sokolovna hostí tři nové organizace

V září začíná škola a také
sportovní sezona. Zahajuje ji
také TJ Sokol Veltrusy a ASPV
Veltrusy, ale i další organizace, jak snadno zjistíte při
pohledu do kalendáře obsazení tělocvičny. Přesto jsou
ještě v kalendáři (na webu je
online verze) volná okénka,
takže zájemci mohou přijít
s vlastním programem a tělocvičnu si pronajmout.
Kromě sportovních aktivit poskytuje budova Sokola zázemí také pro rodinné
centrum Havránek. Novinkou
pak je využití prvního patra vstupního objektu haly.
Přímo nad prostory Havrán-

ka nově provozuje jazykové
studio firma Accolang, která
kurzy v předchozích letech
pořádala v rámci programu
RC Havránek. Svou nabídku
ovšem rozšířilo jak rodinné
centrum, tak jazyková škola, takže má nyní každý svůj
prostor. V patře sídlí také
psycholožka PhDr. Pavla Majerová, která nabízí individuální i rodinné poradenství.
A do třetice novinek, tentokrát ovšem z druhé strany
budovy, tedy nad šatnami.
Tam začal fungovat masážní
salón Pohoda Lenky Šloserové, nabízející relaxační, rekondiční a sportovní masáže.

V loňském roce se ujalo pravidelné úterní běhání za tmy
a letos už se běžci nemohli
dočkat a hned v září znovu
nasadili čelovky i tempo. Přidat se může každý, kdo má
zájem si protáhnout tělo. Potkáváme se každé úterý ve 20
hodin u brány do zámeckého

parku, kde vždy začínáme
i končíme. Trasy se mohou
měnit, vždy se snažíme hledat cestu měkčím terénem,
i když se občas asfaltu nevyhneme. Délka běhu se pohybuje mezi 6 a 12 km – tempo
i délku přizpůsobujeme podle kondice účastníků.

Masážní salón Pohoda, foto: Lenka Šloserová

A protože se startuje
ve tmě, nezapomeňte na čelovku a výrazné oblečení.
Dáte-li nám na sebe kontakt
(například na našem webu
ve formuláři), budeme vám
moci dát v případě zrušení
běhu vědět.
Jan Kadeřábek

PODZIMNÍ BĚHÁNÍ VE TMĚ

V úterý ve 20.00 už zase běháme společně

KAŽDÉ
ÚTERÝ

ve 20.00
BĚHÁME

SRAZ
U BRÁNY
DO PARKU

ČELOVKU
A BLIKAČKY
S SEBOU

WWW.SOKOLVELTRUSY.CZ
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BĚŽÍME
ZA KAŽDÉHO
POČASÍ

PŘEDSTAVUJEME SPORTOVCE

Jan Čepelák se v downhillu
propracovává na evropskou špičku
JAN ČEPELÁK (21) se věnuje cyklistické disciplíně DOWNHILL jako člen týmu
CTB Bikestrike. Stal se juniorským mistrem republiky, celkovým vítězem českého poháru, předních umístění také dosáhl na evropském a světovém poháru. Mimořádně dobré výkony mu umožnily i účast na mistrovství světa.

Downhill: můžeš nám tuto
disciplínu nějak přiblížit?
Podstatou této disciplíny
je co nejrychleji projet určenou trasu. Ta bývá 1,5 až
5 km dlouhá, většinou jen
s přírodními, občas i s uměle vybudovanými překážkami. Celá trať je umístěna
na svahu s až 12 % klesáním
s téměř nulovým podílem rovinek a stoupání, se kterými
se v podstatě setkáváme jen
jako s nájezdy na skok. I přes
často velmi vysokou technickou náročnost je jediným
kritériem určujícím pořadí
jezdce dosažený čas.
V kolika letech jsi začal závodit na kole a jak ses k tomu
dostal? Nebo kdo tě k tomu
přivedl?
Začal jsem asi ve 12 letech,
s klukama jsme nejdřív jezdili po ulicích, ale pak jsme
jednou objevili menší dráhu
se skoky a od té doby jsem
s tím nepřestal.
Tento sport je jeden z těch
méně bezpečných, měl si už
někdy nějaký úraz?
Zatím jsem na tom celkem
dobře, měl jsem zlomený
prst, klíční kost, otřes mozku a nějaké výrony kotníku
a naraženiny. Doufám, že zranění v budoucnosti nebudou
moc přibývat.
Co na tvůj koníček říkají rodiče? Podporují tě?
Zpočátku asi nebyli úplně
nejšťastnější. Na závodech
jsem dojížděl kolem posledních míst, a proto mysleli, že
to asi nemá žádnou budoucnost. Ale za pár let se mi začalo dařit vyhrávat závody
a prosazovat se i v zahraničí,
a tak se jim to zalíbilo. Bez
jejich podpory, kterou do mě
vložili, bych se nedostal tam,
kde jsem teď. Za to jim musím hodně poděkovat.

Určitě se musíš na závody
dobře připravit, jak probíhá
tvůj trénink? Využíváš k tréninku také veltruský park
nebo nějaké místo v okolí
Veltrus?
Do parku si jdu občas zaběhat, jinak trénuju na silničním kole, v posilovně a taky
i na terénní motorce.
Kolik času trávíš v posilovně?
Přes zimu celkem dost, ale
zaměřuju se spíš na kruhové
tréninky a lehké pohybové
cviky, mým cílem není nabrat
velké množství svalů a síly.
Dělal jsi i jiné sporty? A co
v současnosti?
V mládí jsem vyzkoušel hodně sportů, pak jsem se chvíli věnoval fotbalu, nyní se
mimo kolo věnuju ještě motokrosu, který je pro mě dobrým tréninkem na kolo.
Na Downhill musíš mít speciální kolo, jak je to nákladné?
A jak je to s údržbou?
Dobré nové kolo, na kterém
se dá závodit, stojí kolem 100
tisíc. Jinak pokud chce mít
člověk kolo dobře připravené, tak to znamená ho skoro
po každém závodě rozebrat,
vyčistit a namazat, zvlášť
v bahnivých podmínkách.
Když většinou nezničíme nějaké věci při pádu, tak nejvíce
měníme asi pláště a brzdové
destičky.
Co považuješ za svůj největší
dosavadní úspěch?
Asi 12. místo na evropském
poháru ve Schladmingu, kde
byla mnohem větší konkurence jezdců ze světového
poháru než na ostatních závodech této série. V první
patnáctce najdete skoro jenom samé profesionály, kteří nedělají nic jiného, než že
závodí.
Díky závodům a různým
sportovním akcím jsi navští-

vil mnoho zemí
jak v Evropě, tak
i mimo Evropu.
Kde se ti nejvíce
líbilo?
Naposled jsem
byl v Andoře,
kde se mi hodně líbilo, každé
místo má něco
svého. Doufám,
že příští rok se
taky
podívám
někam dál, třeba
do Kanady nebo
Austrálie.
Studuješ nebo
už máš práci?
Momentálně
pracuji jako letecký mechanik,
bohužel mě to
časově omezuje při tréninku
a
přípravě
na závody, ale
Jan Čepelák, foto: Radek Petelík
nějak se živit
musím.
jsme „bezmozci“ a skáčeme
Bylo obtížné skloubit kolo jak blázni na kole. Ti lidé, co
a studium?
takhle jezdí a přeceňují své
Pro mě ani celkem ne, ve ško- schopnosti, většinou brzy
le jsem měl dobrý prospěch, skončí se zraněním.
tak mi vycházeli vstříc a pouštěli mě na závody.
Děkujeme Honzovi za rozJaké jsou tvoje plány do bu- hovor a přejeme hodně spordoucna?
tovních úspěchů a aby se mu
V příštím roce, pokud se mi splnilo vše, o co usiluje.
podaří sehnat nějaké sponAnna Lísková
zory, kteří mě podpoří, bych
Sportovní výbor
chtěl zkusit věnovat se jednu
sezonu závodění a tréninku
Jan Čepelák
na maximum a při troše štěs§§ datum nar.: 2. 7. 1994
tí zajet dobré výsledky a do§§ vystudoval Střední
stat se do nějakého světovéškolu letecké a výpoho týmu.
četní techniky Odolena
Jaké by měl mít zájemce
Voda
o tento sport předpoklady?
§
§
pracuje jako letecký
Pokud se chce člověk věnovat
mechanik
i závodům, tak určitě dobrou
§§ dědeček Jana Čepeláka
fyzickou kondici. Hlavně pobyl bratrem grafika
užívat hlavu a vše vždycky
Ladislava Čepeláka
dobře promyslet. Není to
tak, jak to většina lidí vidí, že
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Mistři jsou z Veltrus
Dne 13. 6. 2015 byl sportovním výborem uspořádán tenisový turnaj
ve čtyřhrách „VELTRUSY OPEN“ o mistra Veltrus pro rok 2015.

Tenisový turnaj byl bohužel
uspořádán na tenisových
kurtech v Kralupech nad Vltavou, kde je lepší zázemí
a možnosti pro pořádání takovýchto akcí. Na tenisový
turnaj bylo přihlášeno celkem 10 párů. Kromě veltruských tenistů se představily
páry z Odolené Vody, Loun
i Újezdu nad Lesy. Bohužel
na poslední chvíli se kvůli
pracovní zaneprázdněnosti
musel odhlásit jeden z favoritů na celkové prvenství,
deblová dvojice František
Pochobradský s Martinem
Švábem. Odhlásila se také
deblová dvojice Jan Čáp, Aleš
Moravec, která mohla také
pomýšlet na velice dobré celkové umístění.
Turnaj byl hrán systémem každý s každým. Každý
z účastníků odehrál 7 zápasů

na 6 vítězných setů, což je
v jednom dnu velice namáhavé, a za podmínek, které
zrovna panovaly, zcela vysilující.
Nejlépe se s těmito podmínkami vyrovnala deblová
dvojice Oldřich Šváb, Martin
Ponert, když neprohrála ani
v jednom zápase a po zásluze
získala celkově 1. místo a tím
i titul „MISTŘI VELTRUS PRO
ROK 2015 VE ČTYŘHRÁCH“.
Vicemistry se stala dvojice
Zdeněk Vlasák, Aneta Švábová (oběma je teprve 11 let),  
poražená jen pozdějšími vítězi. Na třetím místě skončila nejstarší dvojice Vladimír
Pohl, Petr Šváb, druhý z nich
byl v 73 letech nejstarším
účastníkem.
Celkově
musíme
mít
z účasti a předvedených výkonů radost.

Příští ročník „VELTRUSY
OPEN 2016“ budeme muset
rozložit do dvou hracích dnů
tak, aby dostalo prostor více
deblových dvojic a nemusely
být vystaveny tak velké fyzické zátěži. Zároveň věříme,
že i takováto akce se bude
moci pořádat na místních
veltruských tenisových kur-

tech za sokolovnou. Ovšem
k tomu je potřeba obměna
zázemí celého areálu s možností poskytnutí různých
jiných služeb. Nebude to lehké, ale splnitelné to je.
Sláva vítězům – čest poraženým.
Radovan Šváb
Sportovní výbor

foto: Radovan Šváb

Pohár v kopané ovládlo mládí
Dne 5. září 2015 byl odehrán fotbalový turnaj o „VELTRUSKÝ POHÁR“. Turnaje, který pořádalo místní AFK Veltrusy ve spolupráci se sportovním výborem,
se účastnilo 9 fotbalových týmů.

Veltruský fotbal reprezentovala družstva SG Veltrusy
(stará garda), ASPV, restaurace Závist, Koruna a pozdější hvězdy turnaje, naše ženy.
Hrálo se za nádherného
počasí na skvěle připravené hrací ploše 2 x 15 min,
týmy byly po losu rozděleny
do dvou skupin.
Do semifinále se probojovaly týmy ASPV Veltrusy, SG
Veltrusy, hosté SERVAL a tým
Kalinin, který byl mixem aktivních mladých veltruských
hráčů.
Finále si nakonec zahrál
tým Kalinin proti týmu SERVAL, po základní hrací době
se soupeři rozešli smírně 2:2
a o vítězi se rozhodovalo až  
pokutovými kopy.
Hvězdou finálového klání
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se stal hráč týmu Kalinin To- mu a M. Švancarovi, kteří se hodnocením výsledků.
máš Stejskal, jenž v základní museli vyrovnat jak s počtem
Závěrem nezbývá než vás
hrací době jednou skóroval, odpískaných zápasů, tak pozvat na druhý ročník, ktenemýlil se v penaltovém roz- někdy se stále diskutující- rý se bude konat již v červnu
střelu a sám vychytal soupe- mi hráči. Vše bylo vyřešeno roku 2016.
ře dvěma chycenými penal- a turnaj mohl být ukončen
Radovan Šváb
tami.
závěrečným společným vystará garda
Veltruský pohár tak po zásluze za první místo mohl
zvednout nad hlavy tým
KALININ. Budoucnost pro
veltruský fotbal?
Konečné umístění:
1. Kalinin, 2. Serval, 3. ASPV,
4. SG Veltrusy, 5. RIP, 6. Koruna, 7. Veltrusy ženy, 8. Závist,
9. FK Veltruby.
Za zdárné zvládnutí turnaje patří poděkování  nejen
realizačnímu týmu ve složení
J. Čáp, I. Krečun, M. Smetana,
R Šváb, J. Petinger, ale též
rozhodčím M. Slavkovské- Vítězové Veltruského poháru – tým Kalinin, foto: Radovan Šváb
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Pošli fotografii
a vyhraj
Blíží se zimní období, spousty radovánek, sportovní činnosti na „lyžích či sáňkách“.
Využijte příležitosti a neváhejte fotit.
Sportovní výbor Veltrusy, vyhlašuje fotosoutěž se
SPORTOVNÍ ZIMNÍ tématikou.
Bude-li se Vám Váš snímek natolik líbit, zašlete ho
ve formátu JPG na e-mail:
anyliskova@seznam.cz a samotnou fotografii o rozměrech 15x20 popřípadě 15x21
zanechte v městské knihovně
Veltrusy u paní Lískové.
Na zadní stranu fotografie
čitelně uveďte jméno a příjmení, adresu a Váš kontaktní
e-mail, nebo číslo mob. telefonu.
Na základě těchto splněných požadavků budete následně zařazeni do soutěže.
V opačném případě do soutěže nebudete zařazeni.
Vítěze fotosoutěže určí

tříčlenná komise ve složení:
Předseda – Eva Čermáková, členové – Anna Lísková,
Jan Čáp.
Poslední možný   termín
zaslání   Vámi vybrané jedné
fotografie je do 24.00 hod
dne 31. 3. 2016.
Do 14. 4. 2016 bude komisí určeno 1., 2. a 3. místo.
Autoři snímků, kteří se
umístí na prvních třech místech budou odměněni dárkovým poukazem k odběru
zboží v síti prodejen INTERSPORT v hodnotě:
1.
místo – 1.500,2.
místo – 1.000,3.
místo –    500,Zároveň bude uspořádána
závěrečná výstava zaslaných
fotografií.
Datum a místo výstavy,
bude dostatečně včas oznámeno.
Radovan Šváb

Mladší přípravka se zúčastnila turnaje ve Vojkovicích
a to 29. 8. 2015. Do utkání
nastoupili děti, které už sbírají zkušenosti déle, ale i děti
které se k naší partě připojily
teprve letos. V této sestavě
se nám podařilo dosáhnout
na třetí místo z pěti zúčast-

něných týmů. Individuálního
ocenění se dostalo i Davidu Kirlykovi pro nejlepšího
brankáře turnaje. Pochvala
patří celému týmu za předvedený výkon a nasazení.
Držte nám palce i v dalších
zápasech.
Ivan Krečun

Mladší přípravka
na turnaji ve Vojkovicích
vybojovala třetí místo

Sportovní výbor Veltrusy pořádá
dne

17. 10. 2015

KULTURNĚ – SPORTOVNÍ AKCI

PROCHÁZKA
KUTNOU HOROU

spojená s nákupy v nákupním centru Futurum Kolín
a fotbalový zápas staré gardy ve Veltrubech v rámci
posvícení Veltrub

PROGRAM:

Odjezd:
autobusem z náměstí ve Veltusích v 8.00 h
Po příjezdu do Kutné Hory:
rozchod a dle vlastního uvážení návštěva různých
památek (např. chrám sv. Barbory, Kamenná kašna,
Kostnice, adt.)
Odjezd z Kutné Hory:
v 15.00 h do Veltrub, kde někteří mohou povzbudit
naše fotbalisty a pro zbytek je naplánována návštěva
Kolína spojená s nákupy v nákupním centru Futurum,
pro některé procházka po staré částí Kolína.
Odjezd z Veltrub:
v 19.00 h
Předpokládaný návrat do Veltrus je 20.30 h
Cena za dopravu autobusem na osobu 100,- Kč
(v ceně není zahrnut vstup do navštívených památek).
Přihlášky prosím hlásit na sekretariátu MěÚ
ve Veltrusích u paní Kyselé

Rozpis utkání přípravek

Okresní přebor STARŠÍ přípravky – skupina C podzim
7. kolo so 03. 10. 11.00 Chvatěruby
: AFK VELTRUSY
8. kolo ne 11. 10. 10.00 AFK VELTRUSY : Čechie
Kralupy A
9. kolo ne 18. 10. 12.00 Neratovice/
: AFK VELTRUSY
Byškovice
1. kolo ne 25. 10.
Volno
: AFK VELTRUSY
2. kolo ne 01. 11. 10.00 AFK VELTRUSY : Kralupy 1901

Okresní přebor MLADŠÍ přípravky – skupina C podzim

foto: Tom Černý

7. kolo ne 04. 10. 13.00 Lužec
: AFK VELTRUSY
8. kolo ne 11. 10. 11.00 AFK VELTRUSY : Čechie
Kralupy A
9. kolo so 17. 10. 13.30 Vojkovice
: AFK VELTRUSY
1. kolo ne 25. 10. 11.00 Kralupy 1901 : AFK VELTRUSY
2. kolo ne 01. 11. 11.00 AFK VELTRUSY : Dynamo
Nelahozeves
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www.sheba-strom.cz

• PRODEJ ŠTÍPANÉHO
PALIVOVÉHO DŘEVA
• RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ
• VÝKUP DŘEVA A STROMŮ
Čermák Petr / Tel. 775 223 756
drevosscermak@seznam.cz

PRODEJ UHLÍ

NEJNIŽŠÍ CENY UHLÍ LEDVICE
DOPRAVA A UKLÁDKA PASEM ZDARMA

800 330 300

Prodám

pěkný urnový hrob
z přírodního kamene s vitrínou
na hřbitově ve Veltrusích

Cena 7.000 Kč

Tel.: 724 959 936 nebo 720 555 499
Případně k doptání na hřbitově
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P a M TÝŘ
V cihelnách 622, Veltrusy

mobil:

truhlářství dočasně
přestěhováno do Kralup:
Vodárenská ulice,
areál MONTAKO

+420 721 852 018
+420 602 149 243

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

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
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

INTERIÉRY LUBOŠ LIBICH

Obsluha strojů
na výrobu kosmetických prostředků
– Chemek laboratoře, spol. s r.o.

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

Požadujeme:
§§ základní znalost práce
na PC – MS Excel,
Word, Internet
§§ fyzickou zdatnost
(manipulace s břemeny
nad 15kg)
§§ řidičský průkaz sk. B
§§ flexibilitu, dochvilnost,
zodpovědnost
Nabízíme:
§§ zázemí prosperující
společnosti
§§ práci v příjemném
prostředí a menším
kolektivu
§§ pracovní doba
6.30–15.00
Místo pracoviště:
Sazená 5, Velvary 273 24

13 let na trhu
ZAMĚŘENÍ A CENOVÉ NABÍDKY
ZDARMA

Náplň práce:
§§ jednotlivé operace při
výrobě kosmetiky (míchání, plnění, balení)
§§ příprava zboží pro
odběratele + poštovních balíků
§§ údržba areálu firmy,
vozového parku
§§ v případě potřeby
vedení záznamu
o výrobě, došlých
surovinách, fakturace,
atd.
Typ smluvního vztahu:
Pracovní smlouva, dohoda
o pracovní činnosti
Požadované vzdělání:
Středoškolské nebo
odborné vyučení

Kontaktní osoba:
Vojtěch Nový – tel.: +420 602 377 626,
e-mail: objednavky@chemek.cz, www.chemek.cz

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

Koupelny POPEK

600m vzorkovna
2

www.sapho.cz

KOUPELNY
PRO VŠECHNY
GENERACE

tel.: 773 596 887, 315 623 565
NELAHOZEVES

www.popek-koupelny.cz
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Mop nové generace
s rotačním
samoždímacím
košíkem

jednoduché

pohodlné

účinné

• vysoce savý materiál
z mikrovlákna čistí
i bez chemických přípravků
• vhodný na všechny povrchy
včetně dřevěných parket
• díky otočné hlavě se dostanete
snadno do těžko přístupných
míst, rohů, i pod nábytek
• mřížka uvnitř kbelíku velice
účinně mop vypere
• utěrku lze lehce sejmout
a vyprat v pračce

Ke koupi v naší prodejně
Cena exkluzivně u nás

859 Kč
www.promex.cz

prodejna Nad Benzinou 601, Veltrusy
otevřeno 7–16 h
tel.: 315 781 911
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Víkendový program 8 - 17 hod.:
Vyřezávání dýní a soutěž o nejhezčí dýni.

Výroba podzimních věnečků a lucerniček.
Halloweenský koutek pro nejmenší.
Dětské kouzelnické vystoupení.
Strašidelný dýňový foto koutek.
Dýňové dobroty, kavárnička.
Uvítáme účast v maskách, strašidelná hudba.
Sobota – ochutnávka vín André se someliérkou .
Neděle – ochutnávka pečených čajů a českých moštů.

Podzimní nabídka:

Široký sortiment ovocných stromků a růží od 17. října.
Vřesy, macešky, chryzantémy,dušičkové zboží.
www.zahradnictvi-jelinek.cz
21.11.20
15
Tel. 315 781 019
zahájím
e
VÁNOČN
mobil: 725 955 772
Í VÝST

Otevírací doba:
Po-pá: 8.00 - 17.30
So:
8.00 - 16.00
Ne:
8.00 - 16.00
Ve státní svátky 28.9. a 28.10. otevřeno

AVU
j vánoč
ních
stromk
ů

a prode

