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TECHNICKÉ SLUŽBY A SBĚRNÉ MÍSTO 
V  období od  dubna do  října 
2017 bude sběrné místo otevře-
no již pravidelně třikrát v týdnu:

 § úterý a čtvrtek: 15.00 – 18.00
 § sobota: 8.00 – 12.00 hod

DOBROVOLNÍCI OPĚT PO ROCE UKLÍZELI 
ČESKO A PŘEDEVŠÍM SVÉ MĚSTO

Při letošní celorepublikové 
akci Ukliďme Česko, ke  které 
se Veltrusy připojily již potřetí, 
dobrovolníci naplnili 110 pytlů 
odpadu, podél silnic sesbírali 
22 pohozených pneumatik. 

V  porovnání s  předešlými 

ročníky množství nalezeného 
odpadu výrazně kleslo (vloni 
to bylo 350 pytlů/3,5 t odpadu, 
předloni 343 pytlů/5 t odpadu). 

Starosta města děkuje všem 
účastníkům a podporovatelům 
této prospěšné akce.

LiST
AKCE VE VELTRUSÍCH
DUBEN 2017
so 29. 4. 10.00 Běh veltruským parkem
  15.00 Zámek: Den koní (louka za letním kinem)
ne 30. 4. 14.00 Pálení čarodějnic (ul. Maršála Rybalka)

KVĚTEN 2017
po 1. 5. 15.00 Zámek: Co je na našem starém zámku nového
po 1. 5.  16.00 AFK: Benefiční fotbalové utkání generací
út 2. 5. 13.00 Zápis do mateřské školy (do 16.30)
po 8. 5. 9.00 Memoriál Ládi Kubce ve cvrnkání kuliček 
   (tenisové kurty za sokolovnou)
st 10. 5. 19.00 Divadelní zájezd do Divadla pod Palmovkou: 
   Edith a Marlene (odjezd busu 17:30 od MěÚ)
so 13. 5. 13.00  ASPV: Medvědí stezkou
ne 14. 5. 8.30 ASPV: Atletický víceboj
ne 14. 5.  Zámek: Rodinná neděle
čt 18. 5. 20.15 Filmový večer: Moonlight (klubovna)
út 23. 5. 18.00 Causa Carnivora (promítání filmu a beseda  
   o vlcích v Čechách, klubovna)
st 24. 5. 18.00 Zasedání zastupitelstva (hasičárna)

ČERVEN 2017
so 3. 6. – ne 4. 6.  ASPV: Předtáborový víkend
čt 8. 6. 18.00 Vernisáž obrazů Petra Pěnkavy 
út 13. 6. 15.00 ZŠ: Bezva den
čt 15. 6. 20.15 Filmový večer: Paterson (klubovna)
so 24. 6. – 25. 6.  Zámek: Slavnost růží
st 28. 6.  18.00 Zasedání zastupitelstva (hasičárna)
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Služba se na základě požadavků 
ze strany města dále vyvíjí, proto 
je jakákoliv zpětná vazba od ob-
čanů vítána. Připomínky můžete 
i nadále posílat na adresu info@
veltrusy.cz.

V  případě, že jste tak ještě 
neučinili, můžete se do  MR re-
gistrovat na  webu veltrusy.mo-

bilnirozhlas.cz nebo v  podatelně 
městského úřadu. 

Majitelé chytrých telefonů 
se díky nainstalování mobilní 
aplikace mohou dozvědět de-
tailnější informace, navíc městu 
ušetří peníze za  odeslané SMS 
zprávy. Mobilní aplikaci používá 
zatím 74 lidí z Veltrus. 

ZÁMECKÝ PARK SE JIŽ BRZY DOČKÁ  
DALŠÍCH NOVÝCH CEST

Druhá fáze obnovy cest již za-
počala.

U budoucích mlatových cest, 
zejména hlavní komunikace 
od brány k zámku a okružní ale-
je, již došlo k prvnímu předrcení 
původního povrchu. V další fázi 
(od  začátku května) bude po-
vrch do  hloubky asi 30 cm pro-
míchán se ztužujícími přísada-
mi a uválcován. Od července pak 
budou pokládány finální mla-
tové povrchy. Sem patří i  cesty 
od  Laudonova pavilonu (podél 
Mlýnského potoka) a  od  zámku 
(kolem Karoliňáku) k  Bílému 

mostu a  nová cesta pod hrází 
u Vltavy. Na těch bude obdobný 
postup zhruba o měsíc posunut. 

Asfaltové cesty, tedy osová 
alej a  příjezd od  kempu, budou 
poslední týden v  dubnu odfré-
zovány a v květnu položeny nové 
„koberce“. 

V  rámci možností jsou zho-
tovitelem vytyčovány objízdné 
trasy a  místa aktuálních prací 
označována, prosíme o dodržo-
vání pokynů a  zákazů vstupu 
na staveniště.

Děkujeme, 
správa zámku Veltrusy

JARNÍ PÁLENÍ – UŽ JSTE HO OHLÁSILI?
Pálení listí a dřeva je třeba vždy 
předem nahlásit. Vyhnete se tak 
zbytečným nepříjemnostem. 

Stačí vyplnit formulář 
na stránkách HZS paleni.izscr.cz, 
ohlašovateli poté přijde zpětné 
potvrzení. Kromě toho je tře-
ba podat zprávu o  pálení také 
JSDH Veltrusy, a  to telefonicky 

nebo emailem veliteli jednotky 
M. Florianovi.

Osobu zodpovědnou za pále-
ní nemine finanční postih za vý-
jezd všech povolaných jednotek. 
Včasným hlášením tedy přede-
jdete zbytečným výjezdům a še-
tříte vlastní peněženku. 

 

+420 728 233 228
kosek@veltrusy.cz

Martin Florian: +420 721 106 278
hasicimestaveltrusy@seznam.cz
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HŘIŠTĚ ZŠ JE ZNOVU OTEVŘENO  
PRO VEŘEJNOST

Po  zimní přestávce bude pro 
vaše sportovní aktivity opět 
otevřeno školní hřiště. Provoz-
ní doba je od pondělí do pátku, 
vždy za přítomnosti správce hři-

ště (o  víkendech a  prázdninách 
je vstup na hřiště zakázán).

 § duben, říjen  17.00 – 19.00
 § květen, červen, září  

17.00 – 20.00 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Hasiči Veltrusy vás srdečně 
zvou 30. 4. 2017 na  Pálení čaro-
dějnic v  ulici Maršála Rybalka. 
Od  14.00 bude  připraven pro-
gram pro děti: zajímavé  soutěže,                                                         

vlastnoruční výroba čarodějnic, 
projížďky na  koních. Všichni si 
již tradičně budou moci opéct 
špekáčky. Hranice bude zapále-
na ve 21.15 – 21.30.

PARČÍK U ZŠ
Tým pro obnovu parčíku si pro 
letošní rok stanovil jako  cíl do-
končit mlatový povrch v půlkru-
hu a  vybavit půlkruh lavičkami. 
Měly by se dořešit i  rozvody 
studniční vody. Bude opět ote-
vřena veřejná sbírka a uskuteč-
ní se několik akcí Pečeme pro 
parčík, které sklízely v  loňském 
roce velký úspěch. S prvním pe-

čením nám mohou pekaři a pe-
kařky pomoci hned 29. dubna 
na  Běhu veltruským parkem. 
Další možností podpory bude 
účast na  Benefičním fotbalo-
vém utkání generací 1.  května 
na  fotbalovém stadionu, kde 
je pro celé rodiny připraven do-
provodný program a živá hudba 
kapely Mošňáci.

AFK VELTRUSY ZVE 1. KVĚTNA  
NA FOTBALOVÉ UTKÁNÍ GENERACÍ

BESEDA: VLCI V ČESKÉ KRAJINĚ
V   úterý 23. května v  18.00 
můžete zhlédnout v  klubovně 
sokolovny dokument CAUSA 
CARNIVORA aneb Jak se daří 

vlkům a dalším šelmám návrat 
do  české krajiny? Besedovat 
o vlcích přijede do Veltrus Alena 
Fousková z Hnutí Duha.

ASPV VELTRUSY
BĚH VELTRUSKÝM PARKEM
19. ročník běžeckého závodu 
proběhne poslední dubnovou 
sobotu, 29. dubna 2017. Při-
praveny jsou pro vás opět tratě 
od  50 m pro nejmenší děti, kte-
ré běží s  rodiči, až po  10 km pro 
vytrvalce. Prostor startu a cíle je 

stejně jako loni v areálu letního 
kina. Délky tratí pro jednotli-
vé věkové kategorie naleznete 
v  propozicích na  www.aspv.vel-
trusy.cz, kde lze rovněž využít 
on-line přihlašování pro nižší 
startovné.

SOUTĚŽ V PŘÍRODĚ MEDVĚDÍ STEZKOU
V  sobotu 13. května od  13.00 
u  pavilonu „Chrámu přátel za-
hrad a venkova“ za letním kinem 
startuje závod Medvědí stezkou 
– outdoorový závod dvoučlen-
ných hlídek po  vyfáborované 
trati. Na ní bude připraveno 8  až 
10 stanovišť s  různými úkoly 

(např. hod na cíl, zdolávání lano-
vých překážek, vázání uzlů, po-
znávání topografických značek, 
součinnost dvojic, odhad, po-
znávání rostlin a zvířat, určování 
vzájemných vztahů řek, měst, 
hor, atd.). Předškolní děti běží 
ve dvojici s rodičem.

ATLETICKÝ VÍCEBOJ
V  neděli 14. května od  8.30 
proběhne na  školním hřišti re-
gionální kolo závodů v  lehké 
atletice. Závodníci od  těch nej-
mladších, školkových dětí až 

po dospělé změří své síly v atle-
tickém víceboji, který zahrnuje 
disciplíny: sprint, skok daleký, 
hod a „dlouhý“ běh.
     

POZVÁNKY NA ZÁMEK
DEN KONÍ ANEB LEGENDA O SV. JIŘÍ
Na  poslední dubnovou sobotu 
29. dubna si spolek Dámy v sed-
le připravil pestrý program, při 
kterém návštěvníkům předvede 
nejen jízdu v  dámském sedle. 
V  15.00 se koná zahájení akce, 
která se uskuteční v  oboře pod 
hájenkou. Na  závěr si návštěv-

níci budou moci prohlédnout 
zákoutí umělé jeskyně – grotty, 
která bude při této příležitos-
ti mimořádně zpřístupněna. 
Vstupné: dospělí 120 Kč; děti, 
studenti, důchodci a  ZTP 60 Kč; 
děti do 6 let zdarma.

CO JE NA NAŠEM VELTRUSKÉM ZÁMKU NOVÉHO
Jako každý rok vás zveme na sou-
sedské setkání dne 1. května. Po-
víme si, co nového se za posled-
ní rok u nás na zámku a v parku 

událo, prezentovány budou 
i  některé ukázky z  edukačních 
programů. Setkání začne v 15.00 
v Rudolfově sále.  

RODINNÁ NEDĚLE NA ZÁMKU VELTRUSY
Zavítejte 14. května s  dětmi 
na  zámek Veltrusy. Pro rodi-
ny s  dětmi budou přichystané 
speciální prohlídky pro rodiny 
a  také výtvarná dílna v  režii 
kralupské ZUŠ. U  Holandského 
selského domu, kam se dá dojít 
pohodlnou procházkou, bude 

k  dispozici drobné občerstvení, 
výstava fotografií a drobné spor-
tovní aktivity, potěší i  domácí 
zvířátka. Odpoledne uslyšíte 
hudební program v podání dět-
ských talentů, svěřenců Markéty 
Aptové. 

Více na www.zamek-veltrusy.cz

AFK VELTRUSY, z. s.
pořádá na fotbalovém hřišti  

ve Veltrusích akci

Finanční výtěžek bude  
věnován na dokončení  

PARČÍKU U ŠKOLY  
a část na rozvoj mládežnického  

fotbalu ve Veltrusích

PROGRAM
16:00–18:00  Živá hudba: MOŠŇÁCI 
  Doprovodný program pro rodiny s dětmi
  Pohybové a tvořivé aktivity ASPV Veltrusy a RC Havránek

od 17:00  STARÁ GARDA versus OTCOVÉ A SYNOVÉ 
  Uvidíte veltruské fotbalisty, kteří nastupují za Spartu, Slavii  
  a jiné přední ligové kluby

FOTBALOVÉ  

UTKANI  
GENERACÍ

‘ ‘
1. května 2017 od 16:00

AKCI PODPORUJÍ:

HAVRÁNEK

rodinné
 

centrum

VSTUPNÉ

50 Kč
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