
AKCE VE VELTRUSÍCH
LEDEN 2017
so	 21.	1.	 16.00	 ASPV:	Pyžamáček	pro	předškolní	děti	 
	 	 	 (sokolovna)
	 	 18.00	 ASPV:	Pyžamáček	pro	děti	z 1.	–	5.	třídy	
	 	 20.00	 Ples	Základní	školy	Veltrusy	(Závist)
út	 24.	1.	 18.00	 Cestopisná	přednáška:	 
	 	 	 Washington	DC	(klubovna)
st	 25.	1.		 18.00	 Zasedání	zastupitelstva	(hasičárna)
čt	 26.	1.	 20.15	 Filmový	večer:	Líná	zátoka	 
	 	 	 (klubovna)
so	 28.	1.	 10.00	 Zámek:	výstava	o Arnoštu	Chotkovi

ÚNOR 2017
čt	 2.	2.	 18.00	 Výstava	grafik	Jiřího	Corvina	(síň)
čt	 16.	2.	 20.15	 Filmový	večer:	Mustang	(klubovna)
so	 18.	2.	 20.00	 Baráčnický	ples	(Na Závisti)
so	 25.	2.	 9.00	 Veltruský	masopust
	 	 20.00	 Ples	Mateřské	školy	Veltrusy	(Závist)
BŘEZEN 2017
st	 1.	3.		 18.00	 Zasedání	zastupitelstva	(hasičárna)
čt	 2.	3.	 18.00	 Vernisáž	výstavy	Milli	Janatkové	 
	 	 	 (výstavní	síň) 
	 	 19.00	 Koncert	Milli	„Klid,	prosím!“	 
	 	 	 (klubovna)
pá	 10.	3.	 20.00	 Ples	AFK	Veltrusy	(Na Závisti)
so	 11.	3.	 14.00	 RC	Havránek:	Odpoledne	pro	hračičky	 
	 	 	 (sokolovna)
čt	 16.	3.	 20.15	 Filmový	večer:	Komorná	(klubovna)
so	 18.	3.	 20.00	 Hasičský	ples	(Na Závisti) 
	 	 	 k tanci	zahraje	kapela	Globus
st	 29.	3.		 18.00	 Zasedání	zastupitelstva	(hasičárna)
pá	 31.	3.	 17.00	 Zámek:	Noc	s Andersenem
DUBEN 2017
so	 1.	4.	 18.00	 Autorské	čtení:	Tereza	Boučková 
	 	 	 –	Život	je	nádherný	(kavárna	Důlék)
čt	 6.	4.	 18.00	 Vernisáž	výstavy	prací	žáků	ZŠ
so	 8.	4.	 9.00	 Ukliďme	Česko	a Veltrusy
  10.00	 Zámek:	Vítání	jara
čt	 13.	4.		 20.00	 Zelený	čtvrtek	–	Pop	Rock	Veltrusy
čt	 20.	4.	 20.15	 Filmový	večer.	Rodinné	štěstí 
	 	 	 (klubovna)
so	 22.	4.	 	 	Zámek:	Den	památek	a sídel
	 	 18.00	 Psí	vojáci	po 35	letech	na zámku
st	 26.	4.		 18.00	 Zasedání	zastupitelstva	(hasičárna)
so	 29.	4.	 10.00	 Běh	veltruským	parkem
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INFORMAČNÍ PŘÍLOHA  
VELTRUSKÝCH LISTŮ

2017/1  INFO 
VELTRUSKÝ
NEBOJTE	SE	REGISTRACE	DO MOBILNÍHO	
ROZHLASU
Město	 nemá	 v  úmyslu	 zahl-
covat	 vaše	 mobilní	 telefony	
nevyžádanou	 reklamou.	
Nová	 služba	má	 za  úkol	 in-
formovat	 především	 o  důle-
žitých	 událostech	 ve  městě.	
Kategorie	 zpráv	 (zprávy	
z  radnice,	 kulturní	 a  spor-
tovní	 akce)	 si	 navíc	 volíte	
sami. Povinné	 jsou	 pouze	
informace	 o  krizových	 si-
tuacích.	 Ty	 vás	 v případě	 re-
gistrace	 rozhodně	 neminou	
–	 dostanou	 se	 k  vám	 včas,	
zdarma	 a  pohodlně	 přímo	

do mobilu,	 ať	už	 jste	 zrovna	
kdekoliv.	 Velkou	 výhodou	
nové	 služby	 je	 též	 registrace	
podle	 ulic.	 V  případě	 havá-
rie	 vody	může	vedení	města	
informovat	 pouze	 obyvatele	
dotčené	ulice.

Pro	 registraci	 je	 potřeba	
vyplnit	 online	 registrační	
formulář	 na  internetové	 ad-
rese	 veltrusy.mobilnirozhlas.cz 
nebo	se	dostavit	do podatel-
ny	MěÚ.	Informace	o aplikaci	
do  chytrých	 telefonů	 nalez-
nete	na webu	města.

POPLATKY,	POPLATKY,	POPLATKY

Výše	poplatků	za svoz	odpa-
du	 a  za  psa	 zůstává	 nezmě-
něna.	 Splatnost	 	 je	 do  31. 3. 
2017. 
ROČNÍ	POPLATEK	 
ZA KOMUNÁLNÍ	ODPAD:	

 § fyzická	osoba	s trvalým	
pobytem	hradí	500	Kč

 § děti	do 4	let	250	Kč
 § rekreační	objekt	500	Kč 
ROČNÍ	POPLATEK	ZE	PSŮ:	

 § za prvního	psa	200	Kč	
 § za 2.	a každého	dalšího	
psa	téhož	držitele	250	Kč

 § držitelé	psa	s výjimkou	
150	Kč	

Poplatky	 lze	uhradit	hotově	
v pokladně	MěÚ	nebo	převo-
dem	 na  účet	 (z  evidenčních	
důvodů	 nelze	 provést	 více	
plateb	najednou).
Informace	 k  poplatkům	 na-
jdete	 na  městském	 webu	
přes	odkaz	Městský úřad – Po-
platky nebo	 detailněji	 přes	
Městský úřad – Vyhlášky a  na-
řízení – Obecně závazná vyhláš-
ka města Veltrusy č. 2/2016
o místních poplatcích (z těchto	
se	 bude	 přísněji	 posuzovat	
především	užívání	veřejného	
prostranství,	viz	oddíl	III.).
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M
asopust 2017 podporují:

číslo	účtu: 0460025399/0800
variabilní	symbol:	

číslo	popisné	
zpráva	pro	příjemce:	

příjmení
specifický	symbol:	

1340	–	poplatek	za svoz	odpadu
1341 –	poplatek	za psa
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úterý	24.	ledna	2017
18:00

klubovna	nad	sokolovnou

KLID,	PROSÍM
!

čtvrtek,	2.	března	2017
18:00

vernisáž	obrazů	M
illi	Janatkové

Výstavní	síň	Ladislava	Čepeláka	

19:00
koncert	M

illi	Janatkové
klubovna	nad	sokolovnou

M
ěsto	Veltrusy	zve	na vernisáž	výstavy	

Grafiky	Jiřího	Corvina
ve	čtvrtek	2.	února	2017	v	18:00

do	Výstavní	síně	Ladislava	Čepeláka	na	m
ěstském

	úřadě



ÚŘEDNÍ	HODINY	MĚÚ	VELTRUSY

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

PODATELNA,	POKLADNA,	CZECHPOINT,	OVĚŘOVÁNÍ	PODPISŮ	A LISTIN	 
(PŘÍZEMÍ	BUDOVY	–	VCHOD	JE	PŘÍMO	Z ULICE)
PO a ST 8.00 – 12.00   13.00 – 17.30
ÚT a ČT 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00  
PÁ  8.00 – 12.00

V období	od  ledna	do břez-
na	 2017	 bude	 sběrné	místo	
otevřeno	 v  následujících	
dnech,	 vždy	od  8	 do  12	 ho-
din: 

 § 21.	ledna
 § 11.	a 25.	února
 § 11.	a 25.	března.
VÁNOČNÍ	 STROMKY	 lze	

do  konce	 ledna	 odkládat	
na  stanoviště	 kontejnerů	
na  tříděný	 odpad,	 od  úno-
ra	 již	 jen	 	 na  sběrné	 místo	
v otevíracích	hodinách.

Město	děkuje	 všem,	kte-
ří	 jsou	 ochotni	 uklidit	 	 sníh	
před	svým	domem.

777 919 156	 	
777 919 157
EMAIL:
mestska.policie@veltrusy.cz

VODOVODY	 
A KANALIZACE: 
840 121 121
602 128 127

ELEKTRICKÉ 
VEDENÍ	 
(ČEZ	DISTRIBUCE): 
800 850 860

VEŘEJNÉ	OSVĚTLENÍ	/
MÍSTNÍ	ROZHLAS: 
728 233 228
(TECHNICKÉ	SLUŽBY)

PORUCHOVÉ	LINKY...

Vzhledem	 k  opakujícím	 se	
dotazům	uvádíme	nejčastě-
ji	využívané	poruchové	linky	
externích	 firem	 pro	 řešení	
problémů	na sítích	v našem	

městě	 (dostupné	 24	 hodin	
denně,	 7	 dní	 v  týdnu).	 Kon-
taktní	 linka	 ČEZ	 Distribuce	
je	bezplatná.

Pro	 záležitosti	 řešené	 měs-
tem,	veřejné	osvětlení	nebo	
místní	 rozhlas,	 jsou	 tele-
fony	 dostupné	 v  pracovní	
době	úřadu.	Doporučujeme	

poruchu	osvětlení,	 rozhlasu	
nahlásit	formou	SMS	s udá-
ním	 ulice	 či	 křižovatky	 ulic,	
případně	 nejbližšího	 čísla	
popisného:

KONTAKTY	NA MĚÚ	VELTRUSY
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KONTAKTY	NA MĚSTSKOU	POLICII

MĚÚ	OBECNÉ	DOTAZY:	 	 	 	  
317 070 291
INFORMACE:	  
informace@veltrusy.cz

ELEKTRONICKÁ	PODATELNA:	 
podatelna@veltrusy.cz

i
TECHNICKÉ	SLUŽBY	A SBĚRNÉ	MÍSTO

TOMÁŠ	KOSEK
728 233 228
EMAIL:
kosek@veltrusy.cz

TERMÍNY	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	

MĚSTSKÝ	ÚŘAD	ZMĚNIL	UMÍSTĚNÍ	 
KANCELÁŘÍ
V  lednu	 dochází	 ke  změně	
umístění	 některých	 kance-
láří	 v  patře	 úřadu.	 Nejvíce	
navštěvovaný	stavební	úřad	
s  jeho	 novým	 vedoucím	
ing.  Josefem	 Košťálem	 se	
přesouvá	do první	kanceláře	
proti	schodišti	(dříve	kance-
lář	starosty	a místostarosty).	

Matrika	bude	na starono-
vém	místě	v sousední	druhé	
kanceláři	a účtárnu	najdete	
za  třetími	 dveřmi.	Starosta 
a místostarosta	sídlí	v zadní	

části	 úřadu,	 kanceláře	 mají	
propojeny	 s  kanceláří	 asis-
tentky	starosty.

Přízemí	budovy,	podatel-
na,	 CzechPoint	 a  též	 měst-
ská	 policie	 zůstávají	 beze	
změny.	 V  této	 souvislosti	
upozorňujeme,	 že	 VSTUP	
DO  PODATELNY	 (resp.	
na  CzechPoint)	 je	 na  roz-
díl	 od  ostatních	 kanceláří	
přímo	 z  ulice,	 a  to	 dveřmi	
vedoucími	 do  Výstavní	 síně	
Ladislava	Čepeláka.

Veltruský list, informační příloha Veltruských listů, 1/2017, vychází zdarma  
v lednu 2017, náklad 800 ks. List vydává MěÚ Veltrusy, Palackého 9, IČO: 
00237272. Redakce: Barbora Bělková, Lukáš Kohout, Katka K. Vitochová. Schvá-
leno ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E 10321. Email redakce:  
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INZERCE

přijmeme:
	prodavačka	v	zahradním	centru
	pokladní	v	zahradním	centru
	pracovník/-ce	venkovní	zahrady

	 v	zahr.	centru
	sezónní pracovník	ve	výrobě	

	 sadby	bylinek	aj.
	vedoucí pracovník/-ce	do	výroby

	 sadby	bylinek
	vedoucí	zahradního	centra
	brigádníky	pro	jarní	sezónu

Podrobnosti	k	jednotlivým	pozicím	naleznete	
na	www.zahradnictvi-jelinek.cz
V	případě	zájmu	zašlete	svůj	životopis	
na	email:	lenka@zahradnictvi-jelinek.cz
nebo	volejte	724 750 706 Veltrusy

PRODEJ			SLEPIČEK
Drůbež	Červený	Hrádek	prodává	slepičky		typu

Tetra		hnědá	a Dominant		
Stáří	14–19	týdnů.	Cena	149-180	Kč/ks.

Prodej:	5.	března,	22.	dubna,	20.	května	a 17.	června		2017 
Veltrusy:	parkoviště	u městského	úřadu,	16.00	hod

Informace:	Po–Pá		9–16	hod,	tel.	601 576 270,	728 605 840

GRANTOVÝ	PROGRAM	NA ROK	2017

Vyhlášení	 Grantového	 pro-
gramu	 na  podporu	 kultur-
ních,	 sportovních	 a  spolko-
vých	 aktivit	 na  rok	 2017	 se	
předpokládá	 po  lednovém	

zasedání	 zastupitelstva,	 
tj.	 po  25.	 lednu	 2017.	 Sle-
dujte	 webové	 stránky	 měs-
ta	 www.veltrusy.cz	 v  sekci	
„Grantový program“.

ZÁMEK

„ARNOŠT	HRABĚ	 
CHOTEK	–	VOJÁK,	 
ŠLECHTIC,	DVOŘAN“.
V  letošním	 roce	 je	 zahá-
jení	 víkendového	 provozu	
plánováno	 na  sobotu	 28. 1. 
2017.	Hlavní	novinkou	bude	
významná	 úprava	 edukač-
ního	 okruhu	 „Aristokracie	
–	 začátek	 konce“:	 několik	
místností	 jsme	 věnovali	
generálu	 Arnoštu	 hraběti	
Chotkovi,	 od  jehož	 úmrtí	

uplyne	letos	 	24.	ledna	2017	
přesně	 90	 let.	 Upravený	
okruh	bude	veřejnosti	k dis-
pozici	 o  všech	 víkendech	
a svátcích	až	do Velikonoc.			

 Pavel Ecler a Jakub Jukl 
správa zámku Veltrusy

Zámek	 Veltrusy	 vypisu-
je	 VÝBĚROVÉ	 ŘÍZENÍ	
NA PRŮVODCE.	Bližší	infor-
mace	 najdete	 na webových	
stránkách	www.npu.cz.

INZERÁT	ZŠ	VELTRUSY

ZŠ	 Veltrusy	 přijme	 na  čás-
tečný	 úvazek	 PEDAGOGA	
VOLNÉHO	 ČASU.	 Nástup	
ihned.	 Požadavky	 na  webu	

školy:	 skola.veltrusy.cz. Na-
bídky	 s  profesním	 životo-
pisem	 zasílejte	 na  e-mail:	 
svetlana.rackova@seznam.cz. 

RC	HAVRÁNEK

25.	ÚNORA	zveme	všechny	
děti	 v  15.00	 na  již	 tradiční	
MASOPUSTNÍ	 KARNEVAL 
do sokolovny.

11.	 BŘEZNA,	 OD  14.00	
se	 koná	 ODPOLEDNE	 
PRO	 HRAČIČKY	 pro	 mi-
lovníky	 různých	dopravních	
prostředků	 a  strojů	 na  dál-
kové	ovládání.

Děkujeme	 všem,	 kdo	 se	
zúčastnili	 akce	 VÁNOČNÍ	
KRABICE OD BOT.	Vybralo	
se	na dvě	stovky	dárků,	které	
dostaly	 pod	 stromeček	děti	
z  farních	charit	v Kralupech	
nad	 Vltavou	 a  v  Roudnici	
nad	Labem,	a také	ohromná	
kupa	 oblečení,	 sportovních	
potřeb	a hraček.

ASPV	VELTRUSY

KOCOURKÁČ	2017
Letní	 tábor	 ASPV	 Veltrusy	
pro	školní	děti	(od ukončené	
druhé	třídy)	proběhne	letos	
v  termínu	od 14.	do 23.	čer-
vence.	 Příjímání	 přihlášek	
bude	 zahájeno	 po  jarních	
prázdninách.

PYŽAMÁČEK	PRO	DĚTI
ASPV	 Veltrusy	 zve	 všechny	
holky	 a  kluky	 na  pyžamko-

vo-bačkorové	 odpoledne,	
které	 se	uskuteční	 v  sobotu	
21. 1. 2017	ve veltruské	soko-
lovně.	Nejprve	od 16	  hodin 
bude	připraven	program	pro	
menší	 kluky	 a  holky	 (před-
školáky	od 1,5	roku	do 6	let)	
a  od  18	 do  19:30	 se	mohou	
na řádění	v pyžamkách	těšit	
školní	 děti	 od  1.  do  5.	 třídy	
(ty	už	bez	rodičů).

DANCE	ZUMBA

Od  10.	 ledna	 se	můžete	 tě-
šit	 každé	 úterý	 od  18	 hod 
na  dance	 zumbu	 s  Pavlem	
Boucem.	 Ideální	 pro	 začá-

tečníky	 i  pokročilé	 bez	 roz-
dílu	věku.	

pobofitness.proweb.cz

Termíny	 zasedání	
do  konce	 letních	
prázdnin	2017:

 § 25. ledna
 § 1.	března
 § 29.	března

 § 26.	dubna
 § 31.	května
 § 28.	června
 § 26.	července
 § 30.	srpna.

MÍSTNÍ	KNIHOVNA

PO a PÁ 14.00 – 17.00
EMAIL: knihovna@veltrusy.cz
WEB: knihovnaveltrusy.wz.cz
Palackého	97,	1.	patro


