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Úvodem
„Já totiž dostávám už po léta takové, ehm, anonymní dopisy. Jsou
asi — podle písma, papíru a tak —
od tří nebo čtyř lidí; dva píší na stroji
a dva ručně; z těch dvou jeden má
hrozně bídný pravopis a vůbec dělá
docela suterénní dojem, kdežto druhý píše přímo krasopisně, takovým
kresleným, pečlivým rukopisem,
— ukrutnou práci mu to musí dát.“
(Karel Čapek, Lidové noviny, 6. 11.
1938)
I dnes takové docházejí
na úřady, ačkoliv možná méně
často než před 80 lety, neboť se
vybouří hrubými komentáři pod
internetovými články. „Anonym
je vždycky daleko sprostší než to,
nad čím se pohoršuje,“ řekl pro
změnu Jan Werich. Písmo dnes
mají úpravné všechny, textový
editor dokonce vyhmátne i největší hrubice… jen tu myšlenkovou suterénnost skrýt nemůže.
Jeden nedávný by rád vzburcoval občany okolních obcí, aby
nedávali děti do veltruské školy,
poněvadž město zakoupilo pozemek na rozšíření školy za údajně přemrštěnou cenu. Že vám to
nedává smysl? Nevadí. Smyslem
anonymu je obvykle ublížit, vybít zlobu, nikoliv přispět k diskusi nebo uvést věci na pravou
míru. K žánru anonymu patří
otřít se hanlivě alespoň o jednu
osobu: tentokrát to (snad kvůli příjmení?) schytal jmenovitě
„světoznámý architekt Hánl“,
který podle pisatele zřejmě nemůže zhotovit dobrý projekt

přístavby, když je jen ze Všestud.
(Karel Čapek byl z Malých Svatoňovic a Patrik Hoffman, který
se na diskusi o přístavbě podílel, je světoznámý architekt
právě z Veltrus.) Dojem dobré
informovanosti se pisatel snaží učinit vršením přesných cen
a dat a váhu má zvýšit rádoby
hromadný podpis „znepokojení
občané Veltrus“. Proč „znepokojení občané Veltrus“ nepřijdou
na úřad a nevyčtou „neprůhlednost a megalomanství“ osobně,
je ve hvězdách. Tazatelů na úřad
dochází dost, ne vždy zcela při
smyslech, a přesto odpovědi dostávají, na ty mají právo. Jenže
anonym po odpovědi netouží.
Řeknete si, že rozumný člověk
se anonymem nezabývá… jen
ta pachuť zloby vám přece jen
na chvíli ulpí na mysli… komu
by se líbilo megalomanství a neprůhlednost?
Čapkův hrdina nakonec „svého anonyma“ úplně náhodou
potká na ulici a je v šoku: Takový
na pohled slušný človíček. Podá
mu vypadlou obálku a druhý
den nato ji, naplněnou záští,
sám dostane potrubní poštou.
„Jenže mně z toho bylo jen smutno.
Víte, takový je to ubožák, ten člověk: jak se ten chuděra musí žrát,
jen si to představte…“ Chce se mi
dodat: Zaplaťbánhůh, že se většinou ptáte a protestujete a nebojíte se podepsat. A nežerete
se, nejste totiž chuděrové. 
Katka Vitochová

AKCE VE VELTRUSÍCH
BŘEZEN 2017

čt
16. 3. 20.15
so 18. 3. – ne 19. 3.		
so
18. 3. 20.00
			
st
29. 3. 18.00
pá 31. 3. 17.00

DUBEN 2017
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1. 4. 9.30
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5. 4. 13.30
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6. 4. 18.00
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8. 4. 10.00
so
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9. 4. 9.00
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13. 4. 20.00
čt 20. 4. 20.15
			
so 22. 4.		
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so 29. 4. 10.00

KVĚTEN 2017

po
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po
1. 5. 17.00
út
2. 5. 13.00
po
8. 5. 9.00
			
so
13. 5.		
ne 14. 5.		
ne 14. 5.		
čt
18. 5. 20.15
st
31. 5. 18.00

ČERVEN 2017

čt
1. 6. 18.00
so 3. 6. – ne 4. 6.		
út
13. 6. 15.00
čt
15. 6. 20.15
st 28. 6. 18.00

Filmový večer: Komorná (klubovna)
Zahradnictví Jelínek: Vítání jara
Hasičský ples (Na Závisti)
k tanci zahraje kapela Globus
Zasedání zastupitelstva (hasičárna)
Zámek: Noc s Andersenem
RC Havránek: Jarní bazárek (sokolovna)
Autorské čtení: Tereza Boučková
– Život je nádherný (kavárna Důlék)
ZŠ: Zápis do 1. třídy (do 18.00)
Vernisáž prací žáků ZŠ
Zámek: Jaro na zámku
Country bál na Závisti (Hospic)
Ukliďme Česko a Veltrusy
Zelený čtvrtek – Pop Rock Veltrusy
Filmový večer. Rodinné štěstí
(klubovna)
Zámek: Den památek a sídel
Zahájení chodu hodinových cimbálů,
vystoupení Pražské mobilní zvonohry
Psí vojáci po 35 letech na zámku
Zasedání zastupitelstva (hasičárna)
Běh veltruským parkem
Zámek: Co je na našem starém zámku
nového
AFK: Fotbalové utkání generací
Zápis do mateřské školy (do 16.30)
Memoriál Ládi Kubce ve cvrnkání kuliček
(tenisové kurty za sokolovnou)
ASPV: Medvědí stezkou
ASPV: Atletický víceboj
Zámek: Rodinná neděle
Filmový večer: Moonlight (klubovna)
Zasedání zastupitelstva (hasičárna)
Vernisáž obrazů Petra Pěnkavy
ASPV: Předtáborový víkend
ZŠ: Bezva den
Filmový večer: Paterson (klubovna)
Zasedání zastupitelstva (hasičárna)

Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení čtenáři Veltruských listů,
rád bych v prvním letošním čísle VL informoval o několika projektech a záměrech,
které se různým způsobem dotýkají letošního roku. Záměrně tyto informace formuluji
jako odpovědi na tři otázky, které jsem dostal v různých podobách, ať už přímo na veřejném zasedání, v kanceláři nebo na ulici, či zcela nepřímo (a to bohužel i formou
podivných a velmi zavádějících anonymů, které byly rozeslány okolním obcím).
Jak je to s pozemkem v ulici U Školy
a s diskutovanou
možností přístavby
základní školy?
V tomto čísle VL je informacím k tomuto záměru věnován
značný prostor (viz str. 6, 8–9)
přesto bych zde rád připojil
svůj názor na tuto záležitost.
Ohledně pozemku, jehož koupi schválilo zastupitelstvo dne
25. 1. 2017, dodávám, že jsem nikdy nemohl rozhodnout o jeho
pořízení, ať už v roce 2013 nebo
ještě dříve (což mi také potvrdil
předchozí starosta). Samozřejmě mě netěší, že se pozemek
nekoupil za výhodnějších podmínek, nicméně se domnívám,
že cena (2450 Kč/m2) není přehnaná. Je třeba si uvědomit, že
obdobné pozemky kolem ZŠ
a MŠ již k dispozici nejsou a nebudou – právě proto považuji
jeho nákup za strategické rozhodnutí, ať už to s přístavbou ZŠ
vyjde, či nikoliv. Určitě nemůžeme do budoucna zcela vyloučit
i jeho jiný, také potřebný způsob využití – zejména na občanskou vybavenost (např. v souvislosti s případným rozšířením
předškolního vzdělávání či
zdravotnických služeb), pro kterou nemá město dostatek vhodných pozemků. Hlavní motivací
nákupu tohoto pozemku však
byla nepochybně možnost přístavby základní školy.
Ze všech možných variant
preferuji (jako většina zastupitelů) variantu D – tedy právě
variantu situovanou na předmětný pozemek naproti stávajícímu vchodu. V této souvislosti
uvádím, že se předpokládá takové řešení, které by zcela ne-
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uzavřelo ulici U Školy. Pro pěší
a cyklisty by tato lokalita zůstala nadále průchozí a podle mého názoru bude jedině
dobře, když se tak omezí současná dosti hektická dopravní
situace přímo před vchodem
do školy. Nástupním, bezpečnějším a důstojnějším místem
by se pak mohl stát nový vchod
do školy směrem z upraveného
parku a děti by po ránu udělaly
aspoň pár kroků pro své zdraví.
Možnost rozšířit školu směrem do školního hřiště (varianta A, F) či do parku (varianta E)
nepovažuji za šťastné řešení
– škola a děti hřiště zkrátka potřebují, stejně tak by Veltrusy
přišly prakticky o jediné veřejné
prostranství, kde se mohou lidé
shromáždit ve větším počtu při
nějaké kulturní nebo jiné události. Další diskutovanou možností byla nástavba (varianta B)
– zde se domnívám, že by další
patro už tak vysoké budovy
působilo z urbanistického pohledu dosti problematicky, což
potvrdili nezávisle na sobě tři
architekti. Navíc lze předpokládat u tak starého objektu problém se statikou a v neposlední řadě by se navýšily náklady
na nové rozvody v celé budově.
Kromě toho by rodiče i učitelé museli řešit složitou situaci
v podobě umístění žáků do jiných škol po dobu minimálně
jednoho školního roku (blíže viz
str. 8–9).
Důvody zabývat se přístavbou školy jsou dle mého
zřejmé: sedmdesát let stará
budova ZŠ již nepostačuje současným nárokům na vzdělávání, neustále stoupá počet dětí
(za posledních deset let stoupl
počet žáků v naší ZŠ téměř
o 30 %), zejména v souvislosti
s novou výstavbou (jen lokality
U Luhu a U Střelnice zahrnují

107 nových domů) a vysokou
spádovostí (více než 50 % dětí
dojíždí do naší školy z jiných
obcí). Z nároků vedení školy
a učitelského sboru pak logicky
vyplývá požadavek na navýšení
počtu učeben (o 4–6), kabinetů,
šaten, sociálního zázemí atp.
Velice diskutovanou záležitostí byla na posledním zasedání
potřeba nové tělocvičny – ta
stávající je také nedostačující
a docházení do staré sokolovny
není pro organizaci výuky vůbec ideální. Samozřejmě je vše
o financích. Je jasné, že zahrnutí
nové tělocvičny stavbu značně
prodraží, a bude tedy hodně
záležet na vhodné kombinaci
financování tohoto projektu,
který bude stát řádově desítky
miliónů korun. Přesto si myslím, že by byla velká škoda nevyužít možnosti žádat o dotace
(evropské i státní) – a to bez
pozemku a kvalitního projektu
zkrátka nelze.
Závěrem chci zdůraznit,
že v současné době je zadaná
pouze „studie proveditelnosti
přístavby ZŠ“, která prověří reálnost tohoto záměru především
v kontextu požadavků vedení
školy a požadavků hygieny, požární ochrany apod. Pro tuto zakázku byl vybrán Ing. arch. Jiří
Hánl, který se již podílel na řadě
stavebních úprav veltruské školy. Dalším krokem bude zadání
projektové dokumentace a vypracování žádosti o dotaci, jež
by pokryla výraznou většinu nákladů této investice, která bude
na desítky let. Je zřejmé, že bez
dotačních prostředků nebude
možné přístavbu ZŠ zrealizovat,
tedy financovat ji z běžného
rozpočtu města. O dalším vývoji
v této záležitosti budu informovat na veřejném zasedání,
na webových stránkách a v dalších číslech Veltruských listů.

Proč byly pokáceny
lípy v Opletalově
ulici?
Tyto stromy byly pokáceny z důvodu plánované rekonstrukce
chodníků v této ulici. Jde o hlavní pěší přístupovou trasu k základní (i mateřské) škole a průchodnost chodníku na straně
u školního hřiště je dosud velice
špatná (stromy byly situovány přímo doprostřed starého
chodníku). Jejich zachování
tedy není bohužel možné kvůli nutnosti stavebních prací
v kořenovém prostoru stromů,
a především z důvodu bezpečnosti. Stávajícím chodníkem
dvě děti či maminka s kočárkem
zkrátka neprojdou a jsou nuceni sejít na dost frekventovanou silnici. Z dendrologického
pohledu je třeba dodat, že je
nutné již řadu let udržovat tyto
lípy tzv. pravidelným hlavovým
řezem v nepřirozené malokorunné velikosti, což strom značně oslabuje a způsobuje časté
dutiny postupující shora, dále
ztloustlé báze, prasklé tlakové
větvení a podobně. Je mi jasné, že každý pokácený strom
ve městě může vyvolat negativní (až emotivní) reakce, ale je
na místě si uvědomit, že značné
množství těchto lip – a to i v jiných ulicích – je jednak nešťastně vysázeno uprostřed „chodníků“, resp. blízko domů, a kromě
toho jsou na hranici životnosti.
Samozřejmě je na místě usilovat o náhradní výsadbu: na protější (východní) části Opletalovy
ulice budou vysázeny malokorunné kultivary třešně Prunus
fruticosa ´Globosa´, které jsou
pro tyto účely a lokality vhodnějším druhem.

Z RADNICE

Jak to vypadá
s plánovaným
přechodem pro
chodce u zastávky
STS, Veltrusy?
Stavba tzv. „Oranžového přechodu“, který podpořila Nadace ČEZ částkou 100 tisíc korun,
proběhne v měsíci březnu
a dubnu. Od 13. 3. do 25. 3. bude
v této souvislosti uzavřena
autobusová zastávka STS, Veltrusy a Palackého ulice v této
lokalitě, zastávka na náměstí
zůstane plně funkční. Objízdná
trasa pro osobní automobily
povede po silnici II/101 (Pod
Horami) – Za hřištěm – U Sta-

dionu – Palackého ulice, objížďka pro autobusy linky PID 370
povede po trase nám. Antonína
Dvořáka – Maršála Rybalka –
II/608 a linky PID 372, 470 a 473
obousměrně po trase nám. Antonína Dvořáka – Komenského
– Fr. Šafaříka – II/101 (směr Zlosyň). Na webových stránkách
naleznete výlukové jízdní řády
(prakticky se však nezmění)
a aktuální informace k případným změnám ohledně termínů.
Opakované žádosti adresované ROPIDu (Pražská integrovaná doprava), aby byla
náhradní autobusová zastávka
dočasně zřízena v ul. U Stadionu nebylo z důvodu nedostatku
vhodného prostoru vyhověno.
Filip Volák
starosta

Poděkování
starosty
Děkuji tímto zaměstnancům technických služeb
za úklid sněhu během letošní nezvykle delší zimy
– neměli to kvůli delším
onemocněním vůbec jednoduché. Stejně tak děkuji
všem občanům, kteří sami
automaticky uklízeli sníh
v blízkosti svých domů.
FV

Jarní přání
Vážení čtenáři Veltruských
listů, přeji všem, ať vám
jaro přinese aspoň nějaký
ten úsměv na tvářích. Budu
se také těšit na setkání při
nějaké veřejné akci – ať
už na zasedání, při některé kulturní události nebo
na 3. ročníku „jarní brigády“ – Ukliďme Česko (a Veltrusy), která se tentokráte
uskuteční v neděli 9. dubna
od 9 hodin.
FV

Rozpočet města na rok 2017
Velkou část vydělaných peněz odevzdá běžný občan státu, mohlo by ho proto zajímat,
jak je naloženo s penězi, které doputují do obce. Důležitým okamžikem pro lidi, kteří
chtějí do problematiky financování obce proniknout, je tvorba jejího rozpočtu.
Veltruský rozpočet byl odsouhlasen zastupitelstvem až 8. 2.,
do té doby se město řídilo rozpočtovým provizoriem.
Z rozpočtu města se zajišťuje především základní chod
a údržba města, údržba a opravy majetku města, veřejné
osvětlení, sběr a svoz komunálního odpadu, chod městského
úřadu a příspěvkových organizací (školy a školky). Rozpočet
zahrnuje i výdaje na podporu
společenského života ve městě
v rámci grantového programu.
Příjmy rozpočtu jsou tvořeny
zejména daňovými příjmy, které představují 85 % veškerých

příjmů obce. Výše místních poplatků zůstává nezměněna.
Mezi hlavní výdaje, které v roce
2017 město plánuje, patří následující:
§§ dokončení přechodů
na nám. Ant. Dvořáka
§§ chodníky v Opletalově ulici,
části Klicperova, Třebízského
a Seifertova
§§ přechod v Palackého ulici
u STS
§§ parkovací místa a oprava
chodníku u sokolovny
§§ výstavba chodníků svépomocí
§§ pokračování v tvorbě územního plánu

Hlavní příjmy

kého mostu
§§ další projektové dokumentace (např. na ul. J. Dvořáka)
Vedení města očekává přidělení
dotací:
§§ z Operačního programu
Životní prostředí na pořízení
štěpkovače a nakladače
a obnovu lipové aleje
§§ z Evropského sociálního fondu na projekt „Zaměstnanost“ a „Moderní a otevřený
úřad“.
Bude se pokračovat ve splácení úvěru od ČS, a. s. (2,5 mil.
Kč), poskytnutého na „Zklidnění dopravy ve Veltrusích“.
Filip Volák, bb

Hlavní výdaje

(v tisících Kč)

celkem
34.660 tis. Kč

§§ pořízení kamerového
systému
§§ pořízení hasičského vozu,
případně dovybavení hasičské jednotky
Co se týče investic do majetku
města, mělo by se v letošním
roce uskutečnit následující:
§§ oprava domu hrobníka
§§ projektová dokumentace
přístavby MěÚ
§§ projektová dokumentace
přístavby ZŠ
§§ nákup pozemku proti vchodu do ZŠ
§§ projektová dokumentace
na protipovodňová opatření
v předpolí nového miřejovic-

(v tisících Kč)

Daň z DPH
Daň z příjmů fyz. osob ze závazné čin.
OSVČ
Daň z nemovitosti
Poplatek za komunální odpad
Dotace na školství v přen. působnosti
Ostatní daňové příjmy a dotace
Ostatní příjmy

celkem
42.659 tis. Kč

Územní rozvoj
Místní správa
Silnice
Chodníky
ZŠ a MŠ
Komunální služby
Odpady
Veřejné osvětlení
Bezpečnost (MP a hasiči)
Ostatní

březen 2017
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Střípky ze zasedání zastupitelstva
Následující články byly sestaveny ze zápisů zasedání 14. prosince 2016, 25. ledna,
8. února a 1. března 2017. Kompletní zápisy najdete na webu města (veltrusy.cz/urad/
zastupitelstvo).

Rozpočet
města na rok
2017
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2017 jako
schodkový. Schodek rozpočtu
bude hrazen přebytkem hospodaření z předchozích let.
§§ Příjmy: 34 660 000 Kč
§§ Výdaje: 42 659 000 Kč
§§ Financování: 7 999 000 Kč
(z běžného účtu)
Od února 2017 je na webu
města k dispozici rozklikávací
rozpočet, kde je možné prohlédnout si jednotlivé položky
příjmů a výdajů, členit je podle druhu apod. Odkaz najdete
v sekci HOSPODAŘENÍ MĚSTA či na http://rozpocet.alis.
cz/00237272/2017.

Oprava
hřbitovní kaple

Termín dokončení opravy hřbitovní kaple byl prodloužen
do 30. 12. 2016 z důvodu nedostatku potřebného množství
dlažby, kterou bylo třeba zadat
do výroby. Kvůli nepřízni počasí
nebyl prozatím proveden nátěr
střešní krytiny. Stavba byla předána 21. 12. 2016. Celkové náklady na její opravu byly 811.134 Kč
včetně DPH (včetně chodníku).
Z této částky bylo prostřed-
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nictvím dotačního titulu z Ministerstva pro místní rozvoj
uhrazeno 300.000 Kč. Střecha
a dveře budou opatřeny nátěrem v jarních měsících, kromě
toho dojde i k opravě mrazem
poškozeného zdiva.

Stav
hřbitovní zdi

Před rekonstrukcí zdi kolem
hřbitova je potřeba vyřešit několik problémů. Na několika
místech se zeď vzájemně podpírá s hroby v její těsné blízkosti
a stržení zdi by narušilo jejich
stabilitu. Stejně tak stabilitu zdi
ohrožují vzrostlé stromy v minulosti zasazené do její blízkosti. Kromě toho je třeba dořešit
sjednocení skutečného plotu
s katastrální hranicí pozemku
hřbitova. Prozatím byly vyhotoveny hrubé kalkulace různých
typů zdi:
§§ zděný plot − 2,7 mil. Kč
§§ kovový zdobný plot − 2,5
mil. Kč
§§ živý plot z habru (v drátěných kvádrech) − 1,3 mil. Kč
§§ likvidace stávajícího plotu −
550 000 Kč

ší. Soupis prací nacenila firma
na 349.992 Kč bez DPH.

Přístavba ZŠ
Během roku 2016 se potvrdila
potřeba rozšířit ZŠ (rozšiřování
spádovosti školy: 16 obcí, 50 %
žáků ZŠ jsou dojíždějící, výstavba v lokalitě U Luhu a U Střelnice). Podle ředitelky ZŠ Světlany
Rackové by v ideálním případě
mohlo vzniknout 6 odborných
učeben (především přírodovědných a jazykových) a nová
tělocvična. Ve stávajících prostorách školy se již v současné
době nedostává prostoru hlavně na půlené hodiny.
Město by mohlo na přístavbu využít výzvu z integrovaného regionálně operačního
programu (tzv. IROP). Hrubý
návrh investic je 67 milionů Kč.
Náklady na pořízení studie, která bude letos zadána architektu
Jiřímu Hánlovi, budou činit cca
280 tis. Kč bez DPH. Více informací k jednotlivým možnostem
přístavby na str. 8–9.

Rekonstrukce
počítačové
učebny ZŠ

Oranžový
přechod u STS
Hodnotící komise vyhodnotila
nabídku stavební firmy NEUMANN s. r. o. jako nejvýhodněj-

V rámci celkové rekonstrukce
učebny budou pořízeny nové

notebooky a počítačové lavice. Jako dodavatel nábytku byla
vybrána firma KECIP, s. r. o., dodavatelem PC je ALICOM, s.r.o.

Moderní
a otevřený úřad
Veltrusy
Zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu „Moderní a otevřený úřad Veltrusy“
z programu Operační program
Zaměstnanost, financovaného
z Evropského sociálního fondu.
Program zahrnuje:
§§ tvorbu strategických dokumentů (nakládání s majetkem města, dokončení
územního plánu, spolupráce
města a NPÚ)
§§ zpracování studií určených
k realizaci (rekonstrukce ulice Palackého, multifunkční
centrum, rozsah potřebnosti
sociálních služeb, revitalizace veřejné zeleně, sběrný
dvůr)
§§ optimalizaci procesů a postupů ve veřejné správě (personální audit včetně procesů
s dopadem do pracovních
procesů smluv a směrnic,
včetně hodnocení metodou
CAF)
§§ zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků
včetně zastupitelů (oblast
procesního a projektového
řízení, vzdělávání)
§§ posílení strategického řízení
organizací (systém hodnocení a odměňování zaměstnanců včetně zpětné vazby).
Finální žádost má rozpočet
ve výši 4 383 294,00 Kč, financování projektu:
85 % EU
§§ 10 % státní rozpočet
§§ 5 % žadatel, tj. 219 165 Kč
Projekt potrvá 24 měsíců.
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Technické
služby

Prodej
multikáry

Na zasedání 25. 1. bylo schváleno navýšení počtu zaměstnanců „technických služeb“ o jednoho pracovníka.
Technické služby by po rekonstrukci městského úřadu
mohly mít v přistavěné části budovy své nové zázemí.

Převod
městských
pozemků
na VKM
Zastupitelstvo schválilo převod několika pozemků města
Veltrusy do vodohospodářské
infrastruktury Vodárny Kladno − Mělník, a. s. (dále VKM).
Jedná se o pozemky na území
čističky odpadních vod, zhruba
o plochu 2 800 m2. V minulosti
byl společnosti prodán již pozemek pod cestou kolem čističky,
kterou VKM udržuje. Za převod
pozemků do vodohospodářské
infrastruktury město získá částečně akcie a částečně hotovost.

Kamerový
systém
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na městský
kamerový dohlížecí systém
(MKDS) na Ministerstvo vnitra ČR v rámci „Programu prevence kriminality na rok 2017“.
Pořízení kamerového systému
bylo již diskutováno s Policií ČR
i s Městskou policií Veltrusy. Kamery by měly plnit funkci prevence kriminality. V ideálním
případě by šlo o pořízení 7 kamerových bodů (náměstí, u ZŠ,
MŠ, hřiště ZŠ, ulice Palackého)
v odhadované hodnotě dle
projektu 638 000 Kč bez DPH.
Město počítá v rozpočtu s částkou 500 000 Kč. Systém bude
ošetřen s ohledem na ochranu
osobních údajů, paměťový záznam by se pořizoval zhruba
na 14 dní.

období (20-40 Kč / den). Odhad
nejnižšího ročního příjmu pro
město je zhruba 100 tisíc korun.

Kontrolní
výbor

tvorby ÚP je dokončena. Více
v samostatném článku na str. 7.

Vlajka
pro Tibet

Kontrolní výbor má od 25. ledna
2017 nového předsedu − zastupitele Vladimíra Štulíka. Marta
Baránková se funkce vzdala
ke konci roku 2016.
Zastupitelstvo města odsouhlasilo prodej motorového vozidla – Multicar M25 (rok výroby
1988, bez platné technické kontroly) za cenu 35.000 Kč. Návrh
na vyřazení vozidla z majetku
na základě častých a nákladných oprav předložil vedoucí
technických služeb. Vozidlo
bylo nabídnuto k prodeji prostřednictvím bazaru.

Kácení
v Opletalově
ulici
V únoru 2017 byly na základě
doporučení dendrologů i projektanta pokáceny všechny
lípy v Opletalově ulici. Stromy
nebyly v dobré kondici především kvůli neodborným řezům
u většiny z nich došlo ke vzniku dutin. Byly navíc nevhodně
umístěny uprostřed chodníku,
kde vedou dva vysokonapěťové
kabely. Nebylo zde dodrženo
třímetrové ochranné pásmo
po obou stranách kabelu. Celou
ulici čeká v letošním roce rekonstrukce chodníku.

Parkovací
automaty
u hřbitova
Návrh na zavedení parkomatů
u hřbitova nebyl schválen, ačkoliv by to městu nepřineslo žádné náklady a první hodina by
byla vždy zdarma. Návštěvníci
hřbitova by se tedy zavedení
parkovného nemuseli obávat.
Na parkovišti u hřbitova je
celkem 71 parkovacích míst. Tarify byly navrženy rozdílné pro
letní (40-60 Kč / den) a zimní

Strachov
Společnost TEZZAV a GES-T podaly kasační stížnost, kterou napadly pravomocné rozhodnutí
Krajského soudu. Ten po pěti
letech od vydání problematického stavebního povolení stavebním úřadem (r. 2010) potvrdil chybné doplnění pozemku
(býv. 435). Na tomto pozemku
měla vyrůst „druhá halda“, čemuž Krajský soud předběžným
opatřením zamezil. O kasační
stížnosti bude nyní rozhodovat
Nejvyšší správní soud. Společnost TEZZAV požaduje po městu Veltrusy vrácení všech peněz,
které Veltrusy obdržely za navážení haldy (jedná se cca o 700
tisíc Kč). Také tato záležitost
byla předána právnímu zástupci města JUDr. Tošnerovi.

Územní plán
Ve středu 8. 2. 2017 se v hasičárně uskutečnila veřejná beseda k návrhu zadání územního
plánu. První informativní fáze

Veltrusy se připojily k symbolické akci „Vlajka pro Tibet
2017“ vyvěšením tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10. března 2017. K této
mezinárodní kampani, kterou
si obce připomínají 58. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci v této oblasti, se vloni
připojilo cca 800 obcí.

Mobilní rozhlas
MR využívá již přes 200 občanů Veltrus. Registrace zdarma
na veltrusy.mobilnirozhlas.cz
nebo v podatelně MěÚ.

Radar
Za účelem kontroly dodržování
povolené rychlosti byl v únoru 2017 instalován radar v ulici
Františka Šafaříka. Další radar
se plánuje na silnici č. 101 (u Zahradnictví Jelínek).
text a foto: bb

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

Kontakty na MěÚ Veltrusy

i

MĚÚ obecné dotazy: 317 070 291
E-mail: INFORMACE@VELTRUSY.CZ
březen 2017
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Nová kruhová lavička oživila náměstí
Od začátku března 2017 zpříjemňuje cestujícím a kolemjdoucím jejich výpravy nová
kruhová lavička na náměstí
A. Dvořáka. Pro město ji navrhl
a vyrobil Petr Šebesta z Kralup
n. Vlt. Byla vyrobena z téměř
20 m dubového masivu a kovové konstrukce. Mohlo by se na ní
usadit až 40 lidí.

5. března 2017 před instalací

... a po, foto: Petr Šebesta, bb

V rámci grantového
Město koupilo pozemek
programu rozdělí Veltrusy naproti vchodu do ZŠ
letos 300 tisíc Kč
Zastupitelé se 25. 1. 2017 shod- pozemku 669 m se tedy jedná
2

Rozpočet města na rok 2017
počítá opět s podporou společenského a kulturního života
ve městě. Výdaje v této oblasti
byly pro letošní rok navýšeny
o 100 tisíc Kč, tj. na 300 tisíc Kč.
O příspěvky na činnost a tradiční akce mohou organizace
a spolky žádat v rámci grantového programu od 1. 3. 2017
do 31. 3. 2017 do 12:00 hodin
na podatelně MěÚ. Připravený
formulář žádosti lze stáhnout
na webu města v sekci GRANTOVÝ PROGRAM.
Na jednotlivé kulturní
a sportovní akce je možné žá-

dat až o 6 tisíc korun (jeden žadatel může podat maximálně
3 žádosti), na celoroční činnost
spolků a neziskových organizací
až o 70 tisíc korun (maximálně
1 žádost na 1 žadatele). Podrobnosti ke kritériím hodnocení žádostí jsou zveřejněny na webu
města ve Schématu grantového
programu. V žádosti jsou nově
požadovány informace ohledně ročních nákladů na údržbu
a provoz nemovitosti, četnosti
akcí za kalendářní rok, počet aktivních členů a počet podaných
žádostí o jiné granty a dotace.
bb

Provoz sběrného dvora
TELEFON: 728 233 228

BŘEZEN

25. března 8.00 – 12.00

DUBEN – ŘÍJEN
so 8.00 – 12.00
út + čt 15.00 – 18.00
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Na uvedeném čísle hlaste i poruchy veřejného osvětlení
a místního rozhlasu.
V ulici Fr. Šafaříka v místě bývalého vchodu do zahradnictví
bude v 2. polovině března umístěno nové stanoviště pro separovaný odpad.

li na koupi pozemku č. 406/28
od ing. Michala Matějčka jako
vhodné investici města. Jeho využití pro přístavbu ZŠ bude teprve potvrzeno na základě studie
proveditelnosti a úspěšnosti při
žádání o dotaci. Podle znaleckého posudku má pozemek hodnotu 2.003 Kč / m2, Matějček ho
nabízí za 2.450 Kč / m2 (při ploše

o částku 1.639.000 Kč).
Rozšíření ZŠ na tomto
pozemku by bylo v souladu
s platným územním plánem,
z urbanistického hlediska by
zapadalo do kontextu občanské
vybavenosti (ZŠ, MŠ) a sousedícího parku.
bb
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Tvorba územního plánu se překlopila
do druhé etapy – tvorby zadání ÚP
Územní plán (dále jen „ÚP“) je dohoda o budoucí podobě území včetně krajiny. Dohodnout se na ní mají zpracovatelé (Ateliér U-24, s. r. o.), pořizovatel (Milena Jakeschová z odboru územního plánování Kralupy nad Vltavou), zastupitelé města (zastoupení
starostou Filipem Volákem), dotčené orgány státní správy a veřejnost.

Tvorba ÚP má
několik etap
V současné době je dokončena
1. informativní etapa průzkumů
a rozborů, ve které se projektanti seznamovali s územím
a jeho vývojem, širšími vztahy
a současným stavem. Na besedě 8. února 2017 bylo možné
nahlédnout do výkresů, které
jsou výsledkem první etapy.
Jednotlivé výkresy zobrazují
hodnoty území, jeho limity,
problémy a záměry, které byly
do této doby podány (z předchozího ÚP, záměry podané
městem či občany města). Občané Veltrus, kteří zde vlastní
pozemek a mají s ním konkrétní
záměr, nebo měli k ÚP jakýkoliv
podnět, mohli požádat o jeho
zařazení do tvorby nového
územního plánu do 3. března

2017. Jednotlivé podněty jsou
posuzovány vzhledem k podmínkám platného stavebního
zákona, urbanistickým zásadám a podmínkám dotčených
orgánů státní správy.
Nyní se proces nachází v druhé etapě – projednávání návrhu
zadání ÚP. Zadání je obecnější
dokument stanovující, co se má
řešit, jaké jsou koncepce rozvoje
města a požadavky na zpracování ÚP. Dokument byl zveřejněn na webu města a vyjádřit
se k němu bylo možné ze strany
veřejnosti i dotčených orgánů
do 2. března 2017. Návrh zadání bude dle obdržených připomínek a vyjádření upraven
a následně schválen zastupitelstvem – předpoklad 29. 3. 2017.
Teprve po schválení zastupitelstvem se přikročí k vlastnímu
návrhu územního plánu (konkrétnímu řešení), vznikne tzv.

návrh pro společné jednání. Ten
bude projednán a na základě
připomínek veřejnosti a dotčených orgánů státní správy upraven, čímž vznikne druhý návrh,
tzv. návrh pro veřejné projednání. I ten bude opět projednán a upraven, následně vydán
zastupitelstvem jako závazný.
O dalším postupu bude město
včas informovat, budou se konat další besedy k ÚP.

Studie SEA
Na základě požadavku Krajského úřadu Středočeského kraje
bude zpracováno vyhodnocení
vlivů ÚP na životní prostředí
(tzv. SEA). Tento požadavek
není uplatňován Krajským úřadem vždy, ÚP Veltrus tak bude
zpracován a posouzen v maximálním možném rozsahu.

Životnost ÚP
Běžně se nový územní plán obcí
pořizuje po zhruba 10 letech.
V současné době platí ve Veltrusích ÚP z roku 2006 od architekta Romana Kouckého. Bohužel
již neodpovídá požadavkům
nového stavebního zákona,
proto se město již v minulých
letech pokusilo o pořízení nového ÚP s akademickým architektem Martinem Stránským.
Spolupráce s ním byla ovšem
ukončena bez zdárného výsledku. V roce 2016 získalo město
na pořízení nového ÚP dotaci
ze Středočeského kraje z Fondu
rozvoje obcí a měst. Zhotovitelem byl ve výběrovém řízení
zvolen Ateliér U - 24, s. r. o.
bb

Diskuze nad výkresy 8. února 2017
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Jakým způsobem a proč řešit
přístavbu ZŠ?
Oslovení architekti Jiří Hánl a Patrik Hoffman se problematikou přístavby zabývali
nejprve společně. Podle jejich názoru má
přístavba na novém pozemku hned několik
výhod:
§§ stavba se minimálně dotkne provozu
školy během školního roku
§§ nemusela by se provést celková rekonstrukce topení, na kterou by nutně došlo
při variantě vertikální nástavby na současnou budovu ZŠ
§§ varianta stavby “na zelené louce” je
nejlevnější
Na lednovém zasedání se rozpoutala
bouřlivá diskuze ohledně možných variant,
ani zastupitelé nebyli zajedno. Starosta nakonec slíbil vypracování přehledu jednotlivých variant s jejich výhodami i nevýhodami včetně hrubého odhadu rozpočtu a jeho
představení na dalším zasedání zastupitelstva.
Na zasedání počátkem března představil Jiří Hánl šest variant řešení přístavby. 3D
pohledy, výhody a nevýhody jednotlivých
variant jsou popsány v následujících odstavcích. Zastupitelstvo nakonec odsouhlasilo zadání studie proveditelnosti ing. arch.

Jiřímu Hánlovi, a sice pro variantu D. V rámci této studie budou prověřeny možnosti
přístavby − počet učeben a kabinetů, vybudování nové tělocvičny, vytvoření vstupního
prostoru do budovy, přemístění kanceláří
vedení školy, bezbariérovost a další.
Ředitelka školy Světlana Racková uvedla, že kapacita školy co do počtu žáků sice
není naplněna (470 žáků, kapacita 540), ale
vzhledem k rozdělení do tříd chybí učebny.
Škola disponuje 19 kmenovými učebnami
a 2 počítačovými učebnami, z odborných
učeben se musely stát kmenové. V současné
době probíhá výuka i v „dvojdomku“ mimo
budovu a v jídelně. Učitelé 1. stupně nemají
své kabinety, všechny pomůcky mají ve třídách. Navíc hygienické zázemí neodpovídá
potřebám 21. století.
Co se týče hrubého odhadu rozpočtu jednotlivých variant přístavby školy, architekt
Hánl vysvětlil, že je těžké jej stanovit. „Záleží na konkrétních požadavcích. Nejdražší
varianta uspokojí pochopitelně nejvíc požadavků,“ uvedl.
Hánl také podotkl, že při navýšení kapacity školy o více než 10 % bude škola celkově
posuzována jako novostavba, a musí proto

být vyřešena bezbariérovost, protipožární
úpravy. Žádná varianta se neobejde bez
úprav stávající budovy školy.

Potřebuje škola
novou tělocvičnu?
Podle ředitelky Rackové současná tělocvična nevyhovuje dnešním rozměrovým požadavkům (ani na sporty, ani na setkání školy), nestačí ani kapacitně uspokojit potřeby
školy, takže děti docházejí do vzdálenější
sokolovny. Z 45 minut tělocviku je ovšem
přechodem ubráno až 20 minut. Současná
tělocvična má navíc nedostatečné hygienické zázemí a odpoledním návštěvníkům
se otevírá přístup do celé budovy školy, což
nevyhovuje z bezpečnostních důvodů.
Zastupitelka Barbora Šťastná vyjádřila
na zasedání své obavy o neúnosné výdaje
pro město, pokud by tělocvična nemohla
být financována z dotace. Vedení města
bude usilovat o financování tohoto významného a nákladného projektu z více
zdrojů.
bb

Varianta A: přístavba do hřiště podél ulice Opletalovy
Výhody
§§
§§
§§
§§

+

není požadavek na nové pozemky
vznikne nová tělocvična
bude zachován stávající školní provoz
možnost odděleného řešení topení,
vody, elektřiny (nemusí souviset s původní budovou)
§§ možnost využívat nové, oddělené prostory k pronajímání
§§ 1-2 podlaží učeben nad tělocvičnou

Nevýhody –

§§ ZTRÁTA HŘIŠTĚ
§§ nedojde k požadovanému rozšíření
centrálních šaten
§§ problém s podjezdem spojovacího krčku
zásobováním školní kuchyně
§§ bezbariérovost - nutno řešit v rámci celé
budovy
§§ zajištění bezpečnosti dvou vchodů (prostor pro vrátné)

Varianta B: nástavba části nebo celé stávající budovy ZŠ
Výhody

+

§§ není požadavek na nové pozemky
§§ zachování hřiště

Nevýhody –

§§ proveditelnost závislá na statickém posouzení stávající budovy
§§ likvidace celé střechy
§§ nutnost vybudování dalšího schodiště
§§ nebude nová tělocvična
§§ nutnost uzavření celé školy na celý jeden

8
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školní rok, 500 dětí by se muselo dosti
problematicky umístit do jiných škol
v regionu
§§ nutno zrekonstruovat nejprve vytápění,
elektřinu a vodu v rámci celé školy
§§ problematické začlenění takto vysoké
budovy do vzhledu města
§§ nedojde k rozšíření centrálních šaten

ZPRÁVY Z OBCE

Varianta C: přístavba podél stávající budovy směrem do hřiště
Výhody +

§§ není požadavek na nové pozemky
§§ bude zachován stávající školní provoz
s určitým omezením
§§ další schodiště - nebude se budovat
v rámci „staré“ budovy

Nevýhody –

§§ částečná ZTRÁTA HŘIŠTĚ
§§ nedojde k rozšíření centrálních šaten
§§ problém s přemístěním zásobování
školní kuchyně - nutné přemístění?
§§ omezení výuky během přístavby
§§ nutnost vybudování dalšího schodiště
v hlavní budově (na úkor učebny či
kabinetu)
§§ bezpečnost dvou vchodů
§§ osvětlení stávajících chodeb
§§ nebude nová tělocvična

Varianta D: přístavba na novém pozemku včetně ulice U Školy
Výhody +

§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

zachování školního hřiště
rozšíření centrálních šaten
nová tělocvična
vybudování vrátnice + jednotného
vchodu do ZŠ
rozšíření jídelny na úkor stávajících
učeben
hygienické zázemí v přízemí
topení, voda, elektřina nejsou závislé
na hl. budově
poskytne nejvíce nových prostor pro
nové učebny a kabinety
vznik nových prostor pro družinu
zklidnění prostoru okolo ZŠ

§§ zůstane zachován resp. se posílí význam
nově rekonstruovaného parku
§§ vznikne výrazně důstojnější vchod
do školy

Nevýhody –

§§ požadavek na nový pozemek

Varianta E: přístavba do parčíku, ulice Opletalova
Nevýhody –
Výhody +
§§
§§
§§
§§
§§
§§

není požadavek na nové pozemky
vznikne nová tělocvična
bude zachován stávající školní provoz
oddělené řešení topení, vody, elektřiny
možnost pronajímání nových prostorů
1-2 podlaží nad tělocvičnou

§§ částečná ZTRÁTA nově vybudovaného
PARČÍKU
§§ nedojde k požadovanému rozšíření
centrálních šaten
§§ problém s podjezdem spojovacího krčku
zásobováním školní kuchyně
§§ bezbariérovost - nutno řešit v rámci celé
budovy
§§ zajištění bezpečnosti dvou vchodů (prostor pro vrátné)
§§ zajištění bezpečnosti dvou vchodů

Varianta F: přístavba přes hřiště směrem ke dvojdomku
Výhody +

§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

není požadavek na nové pozemky
vznikne nová tělocvična
bude zachován stávající školní provoz
další schodiště
oddělené řešení topení, vody, elektřiny
nové oddělené prostory k pronajímání
1-2 podlaží učeben nad tělocvičnou

Nevýhody –

§§ ZTRÁTA HŘIŠTĚ
§§ nedojde k požadovanému rozšíření
centrálních šaten
§§ částečné omezení výuky
§§ nutnost vybudování nového schodiště
§§ nové hygienické zázemí
§§ zajištění bezpečnosti dvou vchodů
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Činnost Městské policie v roce 2016
Také v loňském roce měl dvoučlenný tým strážníků MP Veltrusy plné ruce práce při
výkonu činnosti ve Veltrusích, Nové Vsi a Zlosyni, kde působí na základě veřejnoprávní
smlouvy.
Současně příkladně spolupracoval – téměř denně – s ostatními složkami Integrovaného
záchranného systému. Vybíráme pro vás nejzajímavější statistické údaje ze zprávy o činnosti
policie za uplynulých 12 měsíců.
Za celý rok bylo předáno podezření ze spáchání přestupků
příslušným orgánům ve třech
případech – vždy se jednalo
o překroční nejvyšší povolené
rychlosti.
U jiných správních deliktů
byl dokonce oznámen pouze
jeden případ.
Smutný je fakt, že třikrát
byli strážníci fyzicky napadeni, naopak pozitivně vnímáme
skutečnost, že strážníci nebyli
nuceni použít zbraň.
V blokovém řízení MP Veltrusy uložila pokuty v celkové
výši 107 900 Kč.
Strážníci také odchytili 35
zvířat.
Strážníci v uplynulém roce
absolvovali několik školení zakončených osvědčením. Kromě
toho musí jednou za tři roky
složit prolongační zkoušku před
komisí Ministerstva vnitra ČR.

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení
z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
(vyjma překročení nejvyšší dovolené rychlosti)
z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti

73
164

z toho přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

1

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

5

z toho přestupků proti občanskému soužití

0

z toho přestupků proti majetku

1

z toho ostatních

12

Veřejný
pořádek
Přestupky proti veřejnému pořádku jsou souhrnem nepřijatelného chování, které občan
nejvíce vnímá při každodenním
životě ve městě. Toto nestandardní chování značnou měrou
ovlivňuje obyvatele ve vnímání bezpečí, klidu, čistoty, a tím
i pohody a spokojenosti se životem ve městě.
Velkým problémem je i odkládání odpadu na místa, která
k tomu nejsou určena. Bohužel
jen v mizivém počtu případů se
podařilo zjistit přestupce.

Silniční provoz, Prevence
doprava
kriminality
Měření nejvyšší povolené rychlosti probíhá ve městě v úsecích, které městské policii
schválila Policie ČR. Tyto úseky
jsou vybírány a odsouhlaseny
tak, aby se co nejlépe zajistila
bezpečnost chodců a ostatních
účastníků silničního provozu.
Nikoliv však proto, aby strážníci plnili pokladnu města, jak se
někteří řidiči snaží obhájit svůj
přestupek za rychlou jízdu.
Chabou útěchou je, že ve většině případů šlo o překročení
rychlosti do 20 km v hodině.
Strážníci MP zjistili i jednoho řidiče, který byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
Tento řidič je okamžitě předán
Policii ČR k dalšímu opatření.
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Městská policie Veltrusy v uplynulém roce 2016 uskutečnila
několik přednášek zejména pro
první stupeň na téma „bezpečnost na cestě do školy“ a seznámení s prací Městské policie,
proběhla i ukázka výcviku poslušnosti služebního psa.
Městská policie provádí prevenci i při běžné pochůzkové
činnosti informováním občanů
při běžné komunikaci.
Dále se MP zúčastnila akcí
města jako „Rozsvícení vánočního stromku“, „Mikulášská
nadílka“, “Lampionový průvod“
a dalších.
V roce 2017 se chystá MP
Veltrusy již podruhé uskutečnit
soutěž pro děti v letních měsí-

Josef Mošna při dokumentování

cích, která se bude týkat bezpečného chování na silnici.
Závěrem bychom chtěli
jménem Městské policie Veltrusy poděkovat vedení města
a zastupitelům města Veltrusy
za podporu materiální a morál-

ní, která pro práci strážníka není
o nic méně důležitá.
Lucie Jandová
zástupce velitele Městské policie
foto: Kateřina Kohoutová

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY
Palackého 9, 277 46 Veltrusy
e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz

Tel: 777 919 156, 777 919 157
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Pochod pro Aleppo
se na noc zastavil
ve Veltrusích...
O tom, že mírový pochod z Berlína do Sýrie se zastaví právě
v našem městě, se vedení města
a spolky dozvěděly na poslední
chvíli. Požadavky organizátorů
byly ale skromné: stačila jim
střecha nad hlavou. Jelikož nebyl předem znám přesný počet
nocležníků, připravena byla
hasičárna i sokolovna. Díky
hasičům a místním pekařkám
na poutníky čekal i obrovský
hrnec teplé polévky a několik
pekáčů buchet. „To je specialita
Čech, že k noclehu dostaneme
skoro automaticky i hromadu
jídla,“ pochvalovala si Iris, Němka, která měla na starosti stravování.
V pátek 13. ledna 2017 přišlo
do Veltrus zhruba 15 zastánců
míru, s podvečerem ale lidu přibývalo. „Někteří přes týden pracují a k pochodu se přidávají jen
na víkend,“ vysvětlila aktivistka
z Polska. V sobotu ráno vyšlo
z Veltrus již přes padesát lidí,

kteří měli namířeno do Roztok,
v neděli pak do Prahy.
Praha a současně touha
podpořit dobrou věc přilákala do Veltrus i belgický pár.
Manželé přiletěli do Prahy letadlem, našli autobusové spojení do Veltrus a večer hledali
s krosnami na zádech ostatní
poutníky. „O pochodu jsme se
dozvěděli na začátku prosince
2016 v místním tisku. Řekli jsme
si, proč se nepřipojit, nevíme, co
jiného bychom mohli udělat,“
říká Belgičan Erik.
Mírový pochod má především upozornit na nedodržování mezinárodních práv v Sýrii,
kde jsou bombardovány školy,
nemocnice i dodávky s humanitární pomocí. Účelem pochodu
je také rozvířit diskuzi na toto
téma v zemích podél trasy pochodu. Na strategických zastávkách probíhají besedy s veřejností.
bb

7. březen 2017
Vážený pane Floriane,
je to už přes 30 dní, co jsme opustili území České republiky. Pořád pokračujeme směrem na Aleppo, každý den přináší nové výzvy
a zážitky. Naše česká etapa se zdá být hodně daleko, propochodovali
jsme už celé Rakousko a Slovinsko, jsme momentálně v Chorvatsku
a už za pár dnů se octneme na bosenské hranici.
Stále ale vzpomínáme na všechno dobré, co jsme zažili v Česku,
mimo jiné ve Veltrusech, a na velikou pohostinnost všech, které jsme
na naší cestě potkali. Náš pochod a šíření míru je možné díky úžasným, otevřeným lidem, jako jste Vy.
Děkujeme mockrát za podporu, dobré srdce a víru, že společně
můžeme změnit svět a postavit se proti násilí a nespravedlnosti.
Se srdečným pozdravem a přáním všeho nejlepšího
Dorota Nowak, Civil March For Aleppo

Před odchodem z Veltrus 14. ledna 2017

... a Veltruští se k pochodu
následující den přidali
„Cílem je, aby nás OSN a všechny
ostatní lidskoprávní i jiné instituce
nebo entity, které mohou zabránit
masakru syrských civilistů, vyslechly ještě předtím, než dorazíme
na (syrskou) hranici. Nechceme
žádné další utrpení nebo oběti.
Neříkáme, že známe řešení. Jde
nám o to, abychom získali pozornost těch, kteří tuto situaci řešit
mohou.“
Anna Alboth, zakladatelka pochodu
K takové myšlence bylo škoda se nepřidat. A tak jsme v sobotu 14. ledna ráno přišli před
veltruskou hasičárnu – tady už
postávaly hloučky lidí s krosnami, kteří zde strávili noc. Kolem
deváté už byla celá asi čtyřicetičlenná skupinka nachystaná
k odchodu, ještě poslední focení
s hasičským autem a mohlo se
vyrazit směrem k Palackého ulici. Tam jsme si stoupli do velkého kruhu a organizátoři nám nastínili plán trasy pro tento den,
samozřejmě v angličtině. Následovalo představování, každý řekl své jméno, a odkud pochází. Největší zastoupení zde
měli Poláci, pak Němci a ráno
se připojilo asi deset Čechů
(většina z Veltrus). Pochodu se
účastnil i jeden manželský pár
z Belgie, Američanka, Francouzka se syrskými předky a mnoho
dalších zajímavých lidí.
Na cestě z Veltrus do Kralup
jsem mluvila s mladíkem, který kvůli pochodu opustil práci
a chce jej teď podporovat svou
účastí po celou trasu. Dozvěděla jsem se, že z Berlína vyšli 26.
prosince a asi za 4 – 5 měsíců
by chtěli urazit 3000 kilometrů

až k turecko-syrským hranicím. Zda dojdou až do Aleppa,
nikdo neví, nicméně budou se
snažit dojít tak daleko, jak jen
to bude bezpečné. Mnoho lidí
se ptá, k čemu je vlastně takový pochod dobrý a co je jeho
smyslem. Na mnohé z otázek
odpovídá Anna Alboth, polská
novinářka a cestovatelka, citovaná už v úvodu článku. Na internetových stránkách Pochodu
pro Aleppo také uvádí: „Důležitá je každá část pochodu, chceme ukázat, že je nás mnoho,
chceme podpořit uprchlíky,
které cestou potkáme, chceme
dát světu vědět, že nám záleží
na tom, co se děje v Sýrii. Sýrie
leží na druhém konci cesty, ale
není jejím jediným cílem – tím
je celá cesta, stejně jako její
podpora z vaší strany.“
Podpořit pochod můžete
různými způsoby – pokud máte
čas, stačí si najít na stránkách
www.civilmarch.org, odkud kam
daný den pochod jde a připojit
se stejně jako více než stovka
lidí při průchodu Prahou. Pokud
nemáte celý den, nevadí, můžete donést drobné pohoštění,
za které jsou vyhládlí účastníci
vděční. A jestli nemáte ani trošku času nazbyt, můžete podpořit pochod zaslanou finanční
částkou: té je třeba na zaplacení
paliva pro auta, která převážejí
vybavení účastníků, plynové
bomby na vaření nebo materiál na zajištění zdravotnické
péče. Libovolnou částku můžete
zaslat prostřednictvím www.
gofundme.com/CivilMarchForAleppo.
Tereza Popová

Příchod průvodu do Prahy 15. ledna 2017
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Zámecká ohlédnutí
a výhledy
S blížícím se jarem zámek Veltrusy znovu ožije kulturními akcemi
a nabídkou pro návštěvníky.
Od 27. ledna je o víkendech
opět otevřen edukační prohlídkový okruh Aristokracie – začátek konce, a také výstava Míry,
váhy, závaží, na zámku Vám
ukáží. V provozu je o víkendech
zámecká restaurace i kavárna
Důlék. V infocentru v Domě
lesního byla otevřena výstava
obrazů Josefa Kocourka.

Letos uplynulo 90 let od smrti předposledního majitele
Veltruského panství Arnošta
hraběte Chotka. Proto jsou mu
na zámku věnovány dvě místnosti prohlídkového vzdělávacího okruhu Aristokracie - začátek konce. Až do Velikonoc jsou
zde k vidění artefakty spojené
s jeho vojenskou i dvořanskou

Čaj o páté zahájil výstavu
Obrazy z parků
Josef Kocourek se jako choreograf, scénograf a malíř rád
nechává inspirovat památkami
a zajímavými místy. Navštěvuje je s přáteli v rychlém tempu,
s batohem na zádech a odnáší
si z nich dojmy, které pak spatříme v náznaku na jeho obrazech.
Pro naše prostory v Domě lesního (infocentru) vybral a dotvořil
kolekci 26 malých formátů, které ztvárnil technikou lakované
vrstvené tempery a instaloval
v salonním stylu. A tak se výji-

mečně při vernisáži nepřipíjelo
jen vínem, ale také anglickým
čajem. Nečekaně se hostům
předvedly také modelky v originálních benátských karnevalových kostýmech a maskách,
které Josef Kocourek rovněž vytvořil. Obrazy parkových zákoutí a pavilonků, ve kterých cituje
nejrůznější autory i styly a kloubí staré techniky s vlastními
přístupy, si v infocentru můžete
prohlédnout až do 17. dubna.
Katka Vitochová

kariérou, jako jsou vojenské
pokrývky hlavy, generálská uniforma, vojenská vyznamenání
nebo vycházková hůl – osobní
dar španělské královny.
Informace o dalších kulturních akcích naleznete v příspěvcích mých kolegů.
V předjaří se obnoví také
stavební ruch oprav a rekon-

Jarní akce na veltruském zámku
Sníh za okny sotva roztál, a zámek už se chystá na jaro, které s sebou v průběhu března
a dubna přinese první letošní
kulturní akce pro veřejnost.
Noc s Andersenem proběhne ve dnech 31. března
a 1. dubna, kdy s dětmi vyrazíme do světa pohádek, přespíme společně na zámku a čeká
nás nejedno dobrodružství při
hrách a četbě. Letošní ročník
této celostátní akce děti prožijí
společně s hrdiny komiksového
časopisu Čtyřlístek, s Fifinkou,
Bobíkem, Pinďou i Myšpulínem… A aby to dospělým nebylo líto, mohou 1. dubna dorazit
do kavárny Důlék v zámeckém
areálu na Večer bez Andersena,
který pro ně přichystalo město
Veltrusy. Ze své knihy „Život je
nádherný“ bude předčítat Tereza Boučková.
Jaro na zámku přivítáme týden před Velikonocemi, 8. dubNoc
s Andersenem

DUBEN

DUBEN

Jaro
na zámku

DUBEN
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na. Můžete s dívkami a dětmi
vynést Moranu, aby se zima už
nevrátila, namalovat si vajíčka,
nebo si s pány kluky uplést pomlázku. Anebo jen trochu utrácet na tržišti. Nebudou chybět
ani živá zvířátka. Těšit se můžete na taneční vystoupení souboru Jarošáček, k poslechu zazpívá
Pražský dívčí sbor.
Zámecké hodiny již díky
sponzorům z benefiční akce
„Cross country golf Veltrusy“
jdou a ukazují přesný čas, jak
můžete na nádvoří v otvírací
dny vidět. Od letošního roku je
budete moci i slyšet. Stejná akce
věnovala finanční částku na obnovu bití hodin. 22. dubna je
slavnostně uvedeme do chodu.
Nebude chybět ani doprovodný
program – koncert Pražské mobilní zvonohry o padesáti sedmi
zvonech. To si nemůžete nechat
ujít.
Romana Indrová Semelková

BŘEZEN

31

Josef Kocourek připravuje masku na vernisáž, foto: Jan Kadeřábek

strukcí. Mezi nejvýznamnější
z nich bude na přelomu března
a dubna patřit zahájení rekonstrukce přístupové cesty z Veltrus k zámku, se kterou by měli
všichni pěší v tuto dobu počítat.
Pavel Ecler
kastelán

1
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Večer
bez Andersena

Nové cimbály
a koncert Pražské
mobilní zvonohry

ZÁMEK A PARK

V infocentru zámku můžete sdílet
osivo nejrůznějších bylin
Co je semínkovna?
Tato iniciativa vznikala pro
podporu svobodného sdílení
osiva, semenaření a přírodního
zahradničení. Zahradníci zde
mohou mezi sebou bezplatně
sdílet osivo ze svých zahrádek.
Osivo by mělo být výhradně
nemořené a z chemicky neošetřovaných rostlin. Semínka jsou
nabízena v malých dávkách
pouze pro osobní spotřebu.
Kdokoliv může semínkovnu za-

ložit a propagovat ve svém okolí. A tak vzniká i ta v infocentru
veltruského zámku.

Co nabízí veltruská
semínkovna?

nečnice, krásenka, lichořeřišnice,
cínie (růžová, žlutá, bílá, červená),
povíjnice nachová, sléz maurský,
kukuřice cukrová, libeček, laskavec, sluncovka, jedle normandská,

klokočí či třapatka.
Bližší info k projektu nalezntet na tomto odkaze: https://seminkovny.wordpress.com/.
bb

V krabici je zde v popsaných
pytlíčcích k dispozici osivo ze
zámecké produkce, případně
z domácích zdrojů zaměstnanců: světlice barvířská, slaměnka
(žlutá, bílá, oranžová), skočec,
měsíček lékařský, šuškarda, slu-

Studenti kralupského gymnázia
natáčeli na veltruském zámku
„Za časů české královny Marie Terezie“, tak zní téma výtvarné soutěže k 300. výročí narození této české královny.
Toto téma nás okamžitě nadchlo. Hned jsme se dali do vymýšlení a pátrali po reformách,
které se za jejího panování
uskutečnily. Nápadů se nám
v hlavě rojilo mnoho, ale zvítězil film, který jsme chtěli
uskutečnit právě ve Veltrusech
v krásném zámeckém parku,
který Marie Terezie roku 1754
navštívila. K natáčení jsme také
potřebovali kostýmy. To byl velký problém, protože půjčovné
těchto kostýmů je finančně
nákladné. Přesto se nám podařilo bezplatně zapůjčit kostýmy
od „Souboru historického tance
Mariane“ z Libčic nad Vltavou.
Pak už nám nic nebránilo v realizaci.
8. února jsme autobusem
vyjeli do Veltrus. Cesta na zámek utekla rychle, ještě jsme
stačili mrknout na daňčí oboru.
Měli jsme dojednány prostory v zámku, kde nastalo velké
převlékání do kostýmů, líčení
a úpravy vlasů. No a to nejdůležitější: natáčení. Nikdy před
tím jsme netušili, že bude vše
trvat tak dlouho. Celé dopoledne jsme běhali po zámeckém
nádvoří, na schodech a po při-

lehlých budovách. Všude vznikaly záběry našeho filmu.
Jediný problém bylo mrazivé
počasí, ale to bohužel nešlo
ovlivnit. Proto jsme se po každém záběru uchylovali do teplé
místnosti.

Teď se snažíme zkompletovat vše, co jsme natočili. Máme
mnoho práce se střihem, zvukem a fůrou dalšího, co k filmování patří. Na výsledek se
všichni těšíme. Budeme ho prezentovat nejen v soutěži, ale bu-

dete jej moci vidět na stránkách
naší školy (www.dgkralupy.cz).
Držte nám palce!
text a foto studenti 1.G
Dvořákova gymnázia
Kralupy nad Vltavou

Prima z kralupského gymnázia při natáčení na veltruském zámku
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Zažili jsme ve Veltrusích
Upředená výstava
8. prosince 2016 jste mohli přijít zapříst hovor na vernisáž výrobků z přástek. Asi většina lidí
tuší, že přástky se říkalo zimním
večerním sedánkům u kolovratů s košíčkem lnu, na kterých se
spřádala příze. A víte, co mají
společného keramický betlém,
organzové brože, ručně malované tašky, drátkované vánoční
ozdoby, z pedigu ale i z novinového papíru pletené ošatky,
scrapbooková alba na fotografie, patchworkové tašky či deky,
ručně šité panenky pro nejmenší děti, ubrouskovou technikou
zdobená skříňka, zahradní dekorace ve tvaru japonské lampy, domovní znamení, zápichy
do květináčů, velikonoční vejce,
ale třeba i popelníky či medaile
pro Žabincový prolog a spousta
dalších předmětů? Všechny je
vyráběly účastnice přástek, těch
novodobých, které pořádá RC
Havránek a na kterých zapřá-

dáme nejen hovor, ale hlavně se
snažíme rukama vyrábět něco
pěkného, užitečného nebo zajímavého a za těch několik let,
co se takto občas po večerech
scházíme, vzniklo už tolik různých věcí, že jsme se chtěly také
pochlubit, protože část z nich je
myslím i celkem povedená.
Jana Krejčová
foto: bb

Vernisáž výrobků z přástek 8. 12. 2016

Keramický betlém

Keramické panenky

Průvodem k živému betlému na zámek
18. prosince se doslova davy
lidí nechaly zlákat pozvánkou
na společný průvod směrem
k zámku. Ve 14:30 se jeden průvod i s oslíkem a velbloudem
vydal od Holandského selského domu ze všestudské strany
a druhý v 15 hodin od veltruské
brány. Cestou se zpívalo a hrálo
na kytaru a flétny. První ročník
této slavnosti měl sice pár nedostatků v podobě chybějících
not a textů koled pro příchozí,

zpěv a kytara se v průvodu trochu ztrácely, ale lidé vypadali
spokojeně.
U zámku pak příchozí mohli
zhlédnout scénky živého betléma. Nechyběl ani čerstvý Ježíšek v podobě Theušky Toporové.
V 16 hodin následovala loutková pohádka Vánoční putování
s anděly, při které se děti ohřály
v Rudolfově sále zámku.
bb, foto: Jan Kadeřábek

Oslík s velbloudem přicházejí s průvodem k zámku
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Anděla v průvodu

Marie s Josefem a Ježíškem

Setkání průvodů u zámku

KULTURA

Na náměstí se na Štědrý den opět zpívaly koledy
24. prosince 2016 už tradičně
nechybělo zpívání na náměstí.
I když je vskutku náročné přerušit, byť jen na chvíli, vánoční
přípravy a všechno vaření a pečení, setkává se zde každým
rokem více a více lidí. Společně
si zazpívají, zahrají (děkujeme
místním muzikantům za hudební doprovod), popřejí si klidné svátky a odeberou se zpátky
do svých domovů, aby společně
se svými rodinami oslavili tento
jedinečný vánoční večer.
Odnést si domů betlémské
světlo nebylo tenktokrát kvůli
silnému větru vůbec jednoduché.
text a foto: bb

Zpívání na náměstí na štědrý den

O Washingtonu D. C. přijel povyprávět David Šťáva
24. ledna přijal pozvání
do Veltrus David Šťáva, který
ve Washingtonu strávil s rodinou přes půl roku a vrátil se
opravdu plný zážitků z každodenního života.
Amerika je podle Davida
země, ve které člověk zažije kulturní šok. Nikde jinde (na svých
cestách po Rusku, jižní Evropě
nebo Přední Asii) ho nezažil tak
intenzivně.
Jen pár příkladů za všechny: Svůj poštovní balík najdete
běžně na zápraží svého domu
a nemusíte s lístečkem nikam
na poštu. Nikoho nenapadne balík odcizit, než se vrátíte
z práce domů.
Když v zimě hodně nasněží,
přestane okamžitě jezdit veřejná doprava včetně metra,
ve školách se vyhlásí prázdniny, lidé ukázněně nevycházejí
z domu.
Na dálnicích se jezdí větši-

David Šťáva ukazuje, kde ve Washingtonu najdeme lavičku Václava Havla

nou maximálně 70 mil/h. Rychlá jízda je klasifikovaná jako agresivní, jsou za ni vyšší pokuty
a hříšníkům automaticky stoupají částky za pojištění.
Velké zmatky působí měrné
jednotky. Člověk se snadno na-

učí, že libra je půl kila, galon je
zhruba 4 litry, kolik měří stopa
či palec. Ale teplota ve fahrenheitech už je oříšek.
Odpad se třídí jen částečně.
Všechno se hází do modrého
kontejneru - sklo, papír i plasty.

Z úřadu chodí kontroly a za každou se tučně platí. Opravdové
třídění by v údajně USA nefungovalo. Obsah modrého kontejneru se vozí do Číny a tam se
dále dotřídí a recykluje.
text a foto: bb

V únoru město vystavovalo grafiky Jiřího Corvina
Jiří Corvin (1931-2004), rodák
z Nové Vsi a původně vyučený
zahradník, v 50. letech vystudoval Akademii výtvarných umění
v Praze. Vernisáž 2. února uvedl
svými vzpomínkami František
Saifrt z Velvar, který Corvinovo
dílo spravuje a laskavě městu obrazy zapůjčil. Saifrt byl
Corvinovým žákem na Základní umělecké škole v Kralupech.
Spojoval je vztah k přírodě
a ke krajině. Měl tu čest navště-

vovat Corvina v jeho ateliérech,
učit se od něj a poslouchat
jeho vyprávění. Corvin byl velmi všestranný, byl výborným
zahradníkem, sadařem, včelařem, perníkářem, kuchařem,
uměl postavit kachlová kamna
i opravit housle. Při společných
setkáních také rád vzpomínal
na společně prožitá výtvarná
léta s Ladislavem Čepelákem…
či na čtyřku z kreslení, kterou
utržil na základní škole.
bb
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Veltruský masopust 2017

Průvod maškar s dechovkou v čele

V sobotu 25. února proběhl
v našem městě již tradiční Veltruský Masopust. Tento původně křesťanský svátek, který
připadá vždy na sobotu 40 dní
před Popeleční středou, je zahájením období, po které se
věřící až do Velikonoc zříkají
masa. Zde tedy můžeme nalézt
kořeny dnes tak populárních
jarních “očistných kúr”. Tradice oslav masopustu se v české
kotlině zabydlela a zdomácněla
a dnes si na její náboženský původ mnozí ani nevzpomenou.
Asi největší nebo nejznámější masopustní tradicí je
průvod maškar, tedy lidí v nejrůznějších maskách. Dříve byly
maškary přesně určené, nesměl
chybět turek, medvěd, slámák,
kůň či smrtka. Dnes už je výběr
masek volný a záleží na fantazii jednoho každého, čím masopustní průvod obohatí.
Dalším neméně příjemným
masopustním zvykem je “hodování”. Jak už bylo napsáno,
masopustní sobota předcházela dlouhému období střídmosti
a odříkání, a proto si při ní každý
dopřával plnými hrstmi a doušky vše, co bylo k mání, a stejně
tak činíme dodnes. Jen s následným půstem už málokdo počítá. Ruku na srdce: při pohledu
do statistik obezity či srdečních
chorob by to i dnes prospělo
mnohým z nás.
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I u nás ve Veltrusích se těchto krásných tradic držíme a náš
masopust je vyhledávanou společenskou akcí pro mnoho místních i přespolních. Krásnou tradicí je zapojení místních spolků
do příprav a organizace. A tak si
i letos každý nedočkavec již v 9
hodin ráno mohl dát ve sportovním areálu AFK Veltrusy,
který je tradičně cílem průvodu,
nějakou zabijačkovou specialitu, kterou každoročně připravuje jeden z velkých mecenášů
a dárce hlavní ceny pro vítěznou
masku, řeznictví a uzenářství
Kohout & synové.
I já takto posílen jsem dorazil v 10 hodin na náměstí, kde
starosta města zahájil průvod
městem. Ten se za krásného
počasí a v rytmu lidových písní,
jež obstarali Kralupští žesťoví sólisté, vydal Žižkovou ulicí
ke své první zastávce – obchodu pro mazlíčky Věrky Krčmové, kde si maškary zatančily se
štědrou hostitelkou. O hladký
průchod městem a bezpečnost
jeho účastníků se od začátku
do konce příkladně starali naší
městští strážníci a veltruští
dobrovolní hasiči. Již podruhé
a doufejme, že ne naposledy se
zapojily i jezdkyně na koních –
tentokrát Dámy v sedle. Ve zrekonstruovaném parčíku mezi
školou a školkou nás přivítali
s občerstvením zástupci reali-

začního týmu tohoto projektu
Nadace VIA a RC Havránek.
Pak už se pokračovalo Alešovou
ulicí k Baráčnické rychtě, aby
tu účastníky průvodu pohostili
baráčníci a baráčnice, jako vždy
oděni v krásných krojích. Na své
si přišli milovníci slaných i sladkých dobrot a také likérů všemožných chutí i síly. Poslední
zastávkou před cílem průvodu
na fotbalovém hřišti byl městský úřad. Zde starosta města
předal symbolicky správu nad
městem po dobu trvání masopustní veselice baráčnickému
drábovi.
V půl dvanácté dorazil špalír maškar do svého cíle, kde
na všechny návštěvníky čekala česká klasika – zabíjačkové
hody či stánek s trdelníky a langoši. Kromě příjmu energie
tu zejména děti mohly nějaké
kalorie spálit při pohybových
hrách, o které se postarala ASPV
Veltrusy. Ta také připravila, pro
ty, co už unesou pušku, soutěž
ve střelbě z laserové vzduchovky. Vrcholem celé veselice byla
soutěž masek o mnoho hodnotných cen, jejichž zlatým
hřeben bylo uzené sele. Porotci
to jako každoročně neměli vůbec lehké, protože kreativita
tvůrců kostýmů je hodnota jen
těžko měřitelná. Nakonec se
ale po dlouhých diskuzích jury
přeci jen shodla na konečných

výsledcích. V dětské kategorii
zaujali porotu nejvíce: Doktor
“krvák”, strašačka do zelí či děsivá mumie. Mezi dospělými
si nejhodnotnější ceny odnesli: bába s nůší, víla Zuběnka
a skupina čarodějů a čarodějnic na koních, která si vyhrála
jackpot!
Přestože shodný termín masopustních průvodů v širokém
okolí letos odlákal řadu stánkařů do potenciálně lukrativnějších lokalit, jsem přesvědčen,
že si všichni, kdo přišli na letošní masopust, akci užili plnými doušky i sousty a spoustou
zážitků a zábavy. Mně osobně
se komornější atmosféra, která
měla k masopustní tradici blíže
než celofánové balonky, barevná žužu či trampolínové katapulty, vlastně i líbila více.
Ani letošní masopustní
veselí by se neobešlo jak bez
dobrovolnické práce lidí z výše
zmíněných spolků, tak bez přispění našich sponzorů zejména z řad místních podnikatelů:
SUEZ - svoz odpadu, Řeznictví
a jatka Kohout & synové, Módní
MIX, PROMEX a Zahradnictví
Jelínek. Tímto jim všem patří
obrovský dík.
lk
foto: Kateřina Kohoutová,
Zdeněk Bejbl

KULTURA

Nejprve pohoštění u Krčmů...

... pak u baráčníků

Tradiční občerstvení u baráčníků

... a premiéra masopustní zastávky v novém parčíku u školy

Bába s nůší si v průvodu docela „mákla“

Poděkování za další ročník masopustu

Nové „kámošky“ – ježibaba se zoubkovou vílou

Rád bych na tomto místě poděkoval
všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošního masopustu – zvláště pak
AFK Veltrusy za zázemí, ASPV Veltrusy
a jejich dobrovolníkům za uspořádání
sportovních soutěží pro děti, RC Havránek za karneval i novou občerstvovací
zastávku v „parčíku“, drábovi Luďku Málkovi, paní Věře Krčmové, Věře Novotné,
Mirce Libichové, baráčníkům za výborné a bohaté občerstvení. Za tradičně
kvalitní živou hudbu děkuji kralupské
dechovce pod vedením pana Radka Dvořáka a hasičům (SDH) a Městské policii
za bezpečnostní dohled nad průvodem.

Velký dík patří Dámám v sedle a jejich
doprovodu, dále kulturnímu výboru
za celkovou organizaci a také partnerům
letošního masopustu: společnosti SUEZ
Využití zdrojů CZ, a. s. (býv. SITA CZ a. s.)
a místním firmám za poskytnutí cen
do soutěže o nejzajímavější masky: Řeznictví Kohout a synové, Jindře Hlaváčkové – Módní MIX, firmě Luksík – Promex,
s. r. o., Zahradnictví Jelínek, Kateřině Kohoutové – fotoslužby a Jaroslavu Morávkovi za cenu pro vítěze střelecké soutěže.
Filip Volák
starosta@veltrusy.cz

Mach a Šebestová s utrženým sluchátkem

Strašačka do zelí

Krásní roboti

Maškary na hřišti

A je potřeba se pořádně nacpat...

Výherci hlavní ceny: čarodějky na koních
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Milli Janatková spojila vernisáž svých
obrazů s hudebním vystoupením
Výstava
Mým kořenům

Protiúzkostná
srdeční hudba

2. března 2017 zahájila všestranná Milli svou výstavu obrazů
v půvabných šatech vlastní
výroby. Každý, kdo ji podpořil
v jejím projektu Mým kořenům,
najde na šatech „svůj kořínek“.
Projekt vznikl s cílem najít kořeny vlastní rodiny a zároveň
je zaměřen na obnovení úcty
ke zdraví a životu, odvahy a naděje. Námětem umístěných
akvarelů a linorytů jsou proto
krajiny z okolí Kokořínska, Mělníka a kraje předků, Pošumaví.
Zobrazeny jsou převážně linie,
často tedy kopce a horizonty,
symbolizující navázání na to
nejlepší v rodě, co člověk může
najít.
Vernisáž umělkyně sama
doprovodila skladbou z připravovaného „kořenového“ alba,
jehož křest se uskuteční 1. dubna v Praze. Netradičním, velmi
energickým zážitkem byla společně zazpívaná skladba „Lásko,
bože lásko“.
Obrazy a malby budou ve výstavní síni Ladislava Čepeláka
ke zhlédnutí do 31. března 2017.
Jakub Andrle

Jelikož je Milli v pravdě renesanční ženou a záběr její tvorby
se neomezuje jen na výtvarno,
následovalo po vernisáži jejích grafik a maleb vystoupení s projektem „Klid, prosím!“
v klubovně ASPV. Úmyslně jsem
v jejím případě nepoužil slovo
koncert, protože její představení se neomezuje pouze na běžnou interpretaci vlastních písní,
ale je hudebně-pohybovou performancí, která vtáhne do děje
i obecenstvo. Tématem tohoto
projektu, jak napovídají názvy
některých skladeb: Protiúzkostná, Srdeční, Hormonální či
Život, jsou trable a neduhy, se
kterými máme všichni větší či
menší zkušenost. Milli je velice
otevřená žena a o příběhy, které
ji při skládání inspirovaly a ze
kterých se “vyzpívává” se s diváky ráda podělila a také si s chutí
vyslechla jejich příběhy. Tím,
jak dokáže Milli bez zábran
hovořit, zpívat a hrát o věcech,
o kterých se mnohdy zdráháme přemýšlet, natož veřejně
mluvit, získal celý večer další
rozměr zcela uvolněné a místy

až terapeutické atmosféry. Nedílnou součástí tohoto projektu jsou improvizace na témata,
která vzejdou z publika. Je až
neuvěřitelné, s jakou lehkostí
dokáže Milli během několika
desítek vteřin vymyslet a zrealizovat nápady diváků kombinací
kytary, tance a zpěvu tak, že je
v její improvizaci zadání zcela
zřejmé a uchopitelné. Na závěr
koncertu jsme si všichni dohromady znovu zazpívali lidovou
písničku “Lásko, bože lásko”
a pozitivně naladěni se rozešli
do svých domovů. Milli tak patří
veliký dík za nevšední zážitek.
lk
foto: Hynek Šnajdar

Hlavním partnerem
projektu Mým kořenům
je město Mělník

18

www.veltrusy.cz

POZVÁNKA

Město Veltrusy zve
na setkání se spisovatelkou

TEREZOU
BOUČKOVOU
nad její novou knihou

Život je nádherný

SOBOTA

1. DUBEN

KAVÁRNA DŮLÉK

2017

FR. ŠAFAŘÍKA 312, VELTRUSY

18:00

Kapacita kavárny omezena.
Doporučujeme rezervaci míst na kultura@veltrusy.cz.

Pop rock Veltrusy
Na Zelený čtvrtek, 13. dubna
2017, vás čeká ve Veltrusích
„u hasičů“ večer plný živé hudby.
Zahraje vám kapela Vocal Band
Markéty Aptové, která představí písně z vlastní tvorby a hity
české i zahraniční pop music
ve čtyřhlasých úpravách. Kapela
vystoupila v loňském i předloňském roce na velké stage Staroměstského náměstí v rámci
rozsvěcení vánočního stromu
a na stejném místě bude letos
8. dubna zahajovat pražské velikonoční trhy. Dále vám muziku k poslechu i tanci nabídnou

DUBEN

1

DUBEN

místní Made in Garage, kteří
svá vystoupení naplňují energickým rockem. Kapelu můžete
znát z kralupských i okolních
hudebních klubů. Jako předskokan a host večera zpestří
program duo mladých rapperů
z nedalekého města Slaný Chelioss & Lucas, které skládá vlastní skladby a společně vystupuje
druhým rokem. V loňském roce
se představili kralupskému publiku na multižánrovém festivalu MusicFest.
David Šír

13

Country bál
Veltrusy, Na závisti
8. dubna 2017 20:00

Zahraje kapela Veterán Western
na úvod bálu bude krátce představena
Studie rekonstrukce a přístavby kláštera
na lůžkové hospicové zařízení

DUBEN

8
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ANKETA

Anketa: Co pro vás
znamená zavedení EET?
Kauza EET patří ke vděčným tématům všech médií už po měsíce a zdá se, že hlavně
drobné podnikatele nenechává chladnými. Zajímalo nás, jak věc vnímají živnostníci
u nás – je to pro ně zásadní problém? Po spuštění nového systému evidence tržeb jsme
se tedy zeptali v 15 veltruských obchodech a restauracích.
Co pro vás znamenalo zavedení
elektronické evidence tržeb?
Jen ve dvou případech se zdá být
zavedení EET zcela bez komplikací: „Nic nového, všechno jsem
měla zařízeno již několik let,“
uvádí J. Hlaváčová (Módní mix),
s dostatečným předstihem byla
také připravena na EET Lékárna
Pod štítem. Jinak si majitelé firem stěžovali většinou na větší
časové a finanční zatížení, nárůst administrativy a nutnost
průběžné kontroly účtenek
s cílem zjistit, zda všechny „prošly“ (např. Zelenina, pan Jícha).
L. Glettová, provozní Kavárny Důlek, shrnula přínos EET
do jednoho ilustrativního slova:

„Vopruz“. Zaměstnancům zase
nejvíce vadí výpadky systému
a zdržování při čekání, než jim
vyjede účtenka. Některým je
nepříjemná až „komunistická“
kontrola. Obsluha terminálu ale
ani staršímu personálu nečiní
velké potíže, s novou technikou
si s trochou trpělivosti všichni
poradí. Z patnácti oslovených
však pro nikoho EET nebyla
hlavním důvodem pro zrušení
živnosti, jen v jednom případě zafungovala jako „poslední
kapka“ v řadě mnoha důvodů
(zdravotní, osobní důvody aj.).

Vidíte na EET nějaká pozitiva?
Téměř ve všech případech hledali dotazovaní pozitiva marně. Majitelka právě rušeného

INZERCE – POZVÁNKA NA AKCI
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obchodu však uvádí, že u velkých firem je podle ní kontrola potřebná: „Pračky peněz
je potřeba regulovat. Ovšem
u drobných, např. venkovských
podnikatelů, je to někdy jen neúnosné, až likvidační zatížení.“
Michal Kohout (Řeznictví Kohout) vidí v zavedení EET snahu
o „likvidaci konkurence ze strany Agrofertu“.
Někteří obchodníci nakonec
uznávají výhodu pro zákazníka
– k balíčku ke službám některých poskytovatelů připojení
byl pro podnikatele také terminál na platební karty, což
klientům umožní zaplatit bez
hotovosti v kapse. Pro obchodníka ale tato služba není tak
jednoznačně výhodná, banka si
za platby samozřejmě strhává
poplatek a například číšníkům
se také zdaňuje spropitné.

Kolik jste museli
do zavedení EET
investovat?
Počáteční investice se pohybovala v rozmezí 3000 (Věra Krčmová, chovatelské potřeby) až
30 000 Kč podle druhu obchodu a počtu pokladen. V jednom
případě se částka vyšplhala až
k sumě 270 000 korun (řeznictví Kohout), což pochopitelně
vyplývá z velikosti firmy a počtu
prodejen a pokladen. Samozřejmě ale téměř všude přibyly
pravidelné měsíční poplatky
za internet, zhruba od 500 Kč
měsíčně.
Z ankety vyplývá, že veltruští
obchodníci přijali zavedení systému většinou spíše neochotně
a vnímají ho jako způsob šikany.
kv
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… přijede do Veltrus Romek Hanzlík
– někdejší kytarista kapely Už jsme doma, dnes hudební manažer řady jiných, svého
času i legendárních Psích vojáků –, aby svou přítomností i slovem doprovodil projekci
dokumentu Takovej barevnej vocas letící komety (2015), přivolávajícího aspoň na několik minut do viditelného světa básníka a muzikanta Filipa Topola.
Ta přitom má pozoruhodné,
speciální zázemí: právě v areálu zámeckého zahradnictví –
pracoval tu tehdy Václav Krůta,
otec Víta Krůty, jednoho z Psích
vojáků, a později, v emigraci,
osobní zahradník Miloše Formana – 10. července 1981 Psí
vojáci poprvé odehráli padesátiminutovou suitu nazvanou Baroko v Čechách. Při této
příležitosti se sem sjela pozoruhodná společnost, mezigeneračně protínající kruhy tzv.
disentní či undergroundové,
včetně Martina Ivana Jirouse
(v samizdatovém Voknu potom
rozvinul zážitek textem Psí vojáci, na podzim t. r. byl už Jirous
znovu ve vězení) či Gábiny Fárové, jejíž fotografie koncert dodnes mohou evokovat. Jáchym
Topol mi k tomu před časem

(28. 11. 2007) mj. psal: „bylo to
opravdu jedno z nejdůležitějších
vystoupení – protože tam Ivan Bierhanzl z DG 307 a dnes snad ještě
z AGONU přivedl Jirouse a Danu
Němcovou a my jsme se seznámili
a začal ten sešup do podzemí – já si
pamatuju, jak bylo bezvadný tam
koupání v zasklenym bazénu –
a jak jsme ještě jako děti ale vůbec
nic netušili, jakej můžem mít průšvih, a vše to bylo veselý“, Petruška
Šustrová pak (3. 12. 2007) třeba:
„odjížděli jsme druhý den na Hrádeček [Václav Havel byl zrovna zavřený] a zahradník nám pro Olgu
Havlovou ustřihl květ juky, což mě
velmi překvapilo, protože tam byla
jediná“.
Michal Topor

DUBEN
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150 Kč
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vstupné

10. července 1981 – příprava koncertu
(foto: Gábina Fárová)

kapacita prostoru omezena
doporučujeme rezervace
na kultura@veltrusy.cz

Filip Topol na kole v parku
(foto: Gábina Fárová)

Filip Topol v rozhovoru pro Rock & Pop (1999) říká: „O undergroundu jsem věděl, ale když jsme Psí vojáky zakládali, nepředpokládali jsme,
že bychom se dostali do stejné situace jako Plastici a podobné kapely,
navíc že to bude tak rychlé a rapidní… Až do července 1981, kdy jsme si
zorganizovali vlastní soukromý koncert ve Veltrusích, jsme pořád věřili,
že budeme moci hrát i veřejně… Do undergroundu jsme neodešli vědomě,
nebyl to náš cíl, ale byli jsme do něj opravdu zatlačeni policií.“ Koncert
měl tečku v podobě zadržení a vyslýchání obou Topolů. Následně
na to kytarista Vítek Krůta emigroval.
Srpnový koncert s Extempore (byli na černé Trojanově listině)
ve Všenorech byl už jen potvrzením, že se Psí vojáci definitivně
dostali mezi protisocialistické hudební vyvrhely.

PSÍ VOJÁCI
NA VELTRUSKÉM ZÁMKU

Přesné místo bude překvapením
Promítání dokumentárního filmu

TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ KOMETY

Přislíbena účast Romka Hanzlíka i režiséra filmu Václava Kučery
Koncert kapely UŽ JSME DOMA
březen 2017
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VÝZVA UMĚLCŮM
MÍSTNÍM I PŘESPOLNÍM

UKLIĎME

ČESKO

a Veltrusy!

Podělte se o své výtvory a přijďte je vystavit do Výstavní síně
Ladislava Čepeláka na městském úřadě ve Veltrusích.
Kontakt: kultura@veltrusy.cz
Web: veltrusy.cz
(Život v obci – Výstavní síň Ladislava Čepeláka)

Dobrovolnická akce zaměřená na úklid
veřejných prostranství, odpadků a černých skládek

PŘIPRAVUJEME (termín v jednání):

„Vlci v ČR“

v neděli 9. dubna 2017
sraz v

DUBEN

9

9:00 u městského úřadu

POŽADAVKY:
pracovní oděv a reflexní vesta s sebou
děti pod 15 let pouze v doprovodu rodičů
(občanky s sebou)
občerstvení zajištěno

Beseda a film v klubovně nad sokolovnou

7. Hasičský ples
BŘEZEN

uklidmecesko.cz

www.veltrusy.cz

Akci podporují:
Promex-Luksík, s.r.o.

Řeznictví Kohout
a synové

18

SDH Veltrusy

Veltrusy, Na Závisti

18. března 2017 20:00

k tanci a poslechu hraje kapela GLOBUS
KVĚTEN

2

Zápis

do Mateřské školy Veltrusy
pro školní rok 2017/2018
se koná

v úterý 2. května 2017
od 13.00 do 16.30
v budově MŠ

Vítání občánků
se uskuteční

ve čtvrtek 11. května 2017 v 15.00
KVĚTEN

11
22

na městském úřadě

(týká se dětí narozených
od dubna 2016 do února 2017)

www.veltrusy.cz

Okresní fotbalový přebor muži

Jaro 2017
So 11. 3. 2017 14:30

Veltrusy:

Mšeno

Ne 19. 3. 2017 15:00 Všestudy:

Veltrusy

So 25. 3. 2017 15:00

Veltrusy:

Horní Počaply

So 1. 4. 2017 16:30

Lobkovice:

Veltrusy

So 8. 4. 2017 16:30

Veltrusy:

Obříství

So 15. 4. 2017 17:00

Vehlovice:

Veltrusy

So 22. 4. 2017 17:00

Veltrusy:

H. Beřkovice

Ne 30. 4. 2017 17:00 Pšovka Mělník B: Veltrusy
So 6. 5. 2017 17:00

Veltrusy:

Vojkovice

So 13. 5. 2017 17:00

L. Kostelec:

Veltrusy

So 20. 5. 2017 17:00

Veltrusy:

Řepín

So 27. 5. 2017 14:00

Dolní Beřkovice:

Veltrusy

So 03. 6. 2017 17:00

Veltrusy:

Vysoká

So 10. 6. 2017 17:00

Veltrusy:

Libiš B

So 17. 6. 2017 10:45

Hořín:

Veltrusy

PARČÍK U ZŠ

Parčík – konec a nový začátek
V lednu 2017 skončila spolupráce s Nadací VIA, díky níž jsme
pro projekt parčíku mezi školami získali 300 000 korun. Spolu se zástupci dalších čtyř obcí,
které byly v posledním ročníku
podpořeny, jsme se sešli v jedné
z pražských kaváren, abychom
sdíleli své úspěchy, radosti či
zklamání. Z jihomoravských
Rašovic dorazily krom starosty a aktivních občanů také dvě
láhve komunitní slivovice, setkání se i díky tomu neslo v poněkud neformálním duchu.
Zástupci jednotlivých projektů
prezentovali, co vše jim program přinesl, jak zapojovali lidi
z obce, jak se jim práce dařila
a jaké mají plány do budoucna.
Veltruský projekt představoval Jakub Andrle podle
závěrečné zprávy, kterou si

můžete stáhnout i online. Odkaz ke stažení najdete např.
na facebookových stránkách či
na webových stránkách projektu www.veltrusy.estranky.cz.
Zima pomalu končí a my se
všichni těšíme, až parčík rozkvete a zazelená se. Pevně věříme,
že se všechna zasazená zeleň
uchytí a bude dělat radost všem
kolemjdoucím. V současné
době se pokoušíme získat další
finanční prostředky, abychom
mohli pokračovat v dalším budování – v plánu je především
dokončení mlatového půlkruhu, osazení parčíku lavičkami
či osázení zeleně v druhém
poldru u budovy školy. Budeme
rádi, pokud nás i letos podpoříte a zapojíte se do plánovaných
brigád.
Soňa Dekastello

Závěrečné setkání týmů z celé republiky, foto: Anna Šolcová

POZVÁNKA

JÍZDNÍ ŘÁDY
AFK VELTRUSY , z. s.
srdečně zve na

FOTBALOVÉ

UTKÁNÍ
GENERACÍ

SG VELTRUSY versus OTCOVÉ, SYNOVÉ

1. 5. 2017
17:00 hod

na fotbalovém hřišti AFK Veltrusy
Finanční výtěžek bude věnován
na dokončení parčíku před školkou
a část na rozvoj mládežnického fotbalu ve veltrusích
Přijďte oslavit 1. máj na fotbalové hřiště
a nebudete zklamáni.
Uvidíte fotbalisty, kteří nastupují za Spartu,
Slavii a jiné přední ligové kluby
a jsou to veltrušáci – úspěšní sportovci.

Pomocníček cestování
Na lince do Prahy a zpět uvádíme spoje, které doplňují nepříliš častou frekvenci ve dnech
pracovního klidu. V Pomocníčku jsou označeny Ob a směrem
do Prahy se přestupuje na Štěpánském mostě na autobus
linky 369 (od Mělníka!), který
končí v Ládví, metro C. Z Prahy
zase naopak.

Protože se jízdní řády občas
mění, nespoléhejte jen na Pomocníčka a na zastávce se raději podívejte (odjezdy byly
sestaveny aktuálně k 7. březnu
2017). Upozorňujeme, že od 13.
do 25. března bude zrušena
zastáva Veltrusy STS. Přejeme
Vám klidné jízdy a šťastné návraty domů.
Jan Novotný

VELTRUSY – Praha

PRAHA – Veltrusy

5,20* 5,50* 6,20* 6,52* 7,22* 7,52*
8,21 9,31 9,42D 10,01K 11,31 12,09K
12,42D 13,41 13,53D 14,08D 14,42K
14,52D 15,36 15,52K 16,36 17,36
17,50K 18,02D 18,50K 19,36 20,35D
23,33
mimo pracovní dny: (jako 370 a z Od.
Vody pokračuje jako 373)
6,35  8,34 Ob  9,19K  11,35  14,35  17,34
Ob  18,35  19,17K  20,34 Ob

5,07 5,40 6,25D 7,15 8,30 9,00D 9,30K
10,30K 11,30 12,10D 12,30K 13,35
14,10* 14,55* 15,15 15,55* 16,25
17,05* 17,50* 18,45 19,00D 20,00
20,50D 22,10
mimo pracovní dny: (jako 373 a z Od.
Vody pokračuje jako 370)
6,00 Ob  7,30K  8,30  9,00 Ob  11,30  
12,00 Ob 13,30K  15,00 Ob  16,30  17,30K
18,00 Ob 23,10

VELTRUSY – Kralupy

KRALUPY – Veltrusy

4,56 5,21 5,40 5,45 5,47 6,05 6,19
6,20 7,16 7,20 7,21 7,34 7,54 8,20
8,50 9,07 9,18 10,01 10,20 10,50
12,09 13,06 13,20 13,45 13,48 13,50
14,14 14,22N 14,42 14,50 15,20 15,25
15,30 15,33 15,50 15,52 16,25 16,50
17,02 17,15 17,18 17,20 17,37 17,47
17,50 18,17N 18,20 18,50 19,18 19,22
19,51 20,36 21,41 22,48 23,42
mimo pracovní dny:
5,45 6,12N 7,17 9,19 10,17 12,19 13,17
13,30N 16,17 17,19 17,20 18,18 19,17
23,56

4,55 5,38 5,55 6,08 6,17 6,18 6,20
6,35 6,40 6,45 7,10 7,40 8,10 8,25
9,20 9,25 9,32 9,55 10,25 11,20 11,55
12,25 12,29 12,55 13,25 13,30 13,40
13,55 14,10 14,15 14,25 14,40 14,42
14,55 15,25 15,35 15,55 16,25 16,55
17,20N 17,25 17,52 18,05 18,25 18,55
19,25 19,55 20,25 22,25 23,20N 23,25
mimo pracovní dny:
5,20N 6,00 6,25 7,50N 8,25 11,25
13,20 13,25 14,25 17,25 18,25 20,25

* = spoj míjí obec Od. Voda
N = jede přes Nelahozeves             
K = přestup Kralupy-Lobeček

Ob = přestup na Štěpánském mostě, linka 369
vyjíždí nebo končí v Ládví                      
D = jede přes Dřínov

březen 2017
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KNIHOVNA

Rok 2016 v Městské knihovně
Výpůjční doba byla rozšířena o další výpůjční den, v rámci týdne je nyní otevřeno
6 hodin.

Čtenáři
V minulém roce bylo v knihovně zaregistrováno celkem 139
čtenářů, z toho 39 čtenářů
mladších 15 let.

139

registrovaných
čtenářů
celkem

39

čtenářů
mladších
15 let

Návštěvnost
Registrovaní čtenáři uskutečnili
celkem 1058 návštěv knihovny, z toho čtenáři do 15 let 263
návštěv. Průměrná týdenní
návštěvnost činila 20 čtenářů.
Ve čtvrtém čtvrtletí byla průměrná návštěvnost v pondělí
8 čtenářů, v pátek 14 čtenářů.

Výpůjčky
Celkem bylo zapůjčeno 2 683
svazků.
Z toho beletrie a naučné literatury dospělým čtenářům
2 095 svazků, mládeži 588 svazků.
Za jeden týden bylo zapůjčeno průměrně 40 svazků literatury pro dospělé a 11 svazků
literatury pro mládež.

Přírůstky
Výpůjčky ze
knižního fondu Středočeské
– nákupy knih vědecké
Za částku 23 970 Kč od MÚ Vel- knihovny
trusy bylo zakoupeno 121 svazků, z darů čtenářů bylo na kniž- Kladno
ním veletrhu Svět knihy v Praze
zakoupeno 48 svazků. Dalších
71 svazků bylo získáno darem.
Všem dárcům děkujeme! Celkem se knižní fond rozrostl
o 127 svazků beletrie pro dospělé, 48 svazků naučné literatury
pro dospělé, 51 svazků beletrie
pro mládež, 14 svazků naučné
literatury pro mládež. Novinky
v knižním fondu jsou čtvrtletně
zveřejňovány na internetových
stránkách knihovny.

121

svazků zakoupeno
za peníze
od města

240

knižních
přírůstků
celkem

71

svazků získáno
darem

48

svazků koupeno
z darů čtenářů

Během roku jsme měli zapůjčeny tři soubory knih. První soubor
o 197 svazcích zapůjčený v prosinci 2015 byl na jaře nahrazen
souborem o 182 svazcích. V září
nám byl zapůjčen soubor o 201
svazcích, který byl čtenářům
k dispozici do 6. 2. 2017.

Internet,
elektronický
katalog
V knihovně je možnost připojení k internetu. Ke 31. 12. 2016
bylo v elektronickém katalogu
uloženo 12 441 záznamů, což
zahrnuje veškeré knihy umístěné ve volném výběru i ve skladu.
Ve fondu je evidováno 12 440
svazků knih a 1 mapa, z toho
2 916 je svazků naučné literatury pro dospělé a 345 svazků
naučné literatury pro mládež,
7 384 svazků beletrie pro dospělé a 1795 svazků beletrie pro
mládež.
Knihovna provozuje internetové stránky www.knihovnaveltrusy.wz.cz.

Palackého 97
277 46 Veltrusy
Knihovna se nachází
v 1. patře nad poštou,
vchází se přes dvůr
knihovna@veltrusy.cz

w w w.k n i h o v n a v e l t r u s y.w z .c z
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V prostoru knihovny jsou
průběžně pořádány malé tematické výstavky knih k literárním
a historickým výročím. Aktuality z činnosti knihovny a zajímavosti z knižního fondu knihovny
byly publikovány ve Veltruských
listech.
Jitka Lísková

Akce knihovny
na podporu
čtenářství
u žáků
ZŠ Veltrusy
Na podzim 2016 byl domluven
mezi knihovnou a ZŠ Veltrusy
plán besed. Prostorové možnosti knihovny nedovolují uskutečnit besedu na místě v knihovně,
proto vždy proběhla nejprve
beseda ve škole a následující
týden žáci navštívili knihovnu
formou exkurze. Do konce roku
2016 se zúčastnily třetí a páté
ročníky ZŠ Veltrusy, to je pět
tříd.
Helena Richterová

OTEVÍRACÍ DOBA

KNIHOVNY
PONDĚLÍ
14 – 17 hod
knihovnice
Helena Richterová

PÁTEK
14 – 17 hod
knihovnice
Jitka Lísková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELTRUSY

Co nového ve škole?
Celý školní rok je pro děti i dospělé naplněn usilovnou prací.
Osvojování znalostí a dovedností je průběžně podporováno
nejrůznějšími aktivitami, které
doplňují, zpestřují a zpříjemňují školní práci, a přispívají
tak k upevňování získaných
poznatků. V průběhu školního roku zrealizujeme opravdu
hodně akcí. Některé jsou určeny pro konkrétní ročník, třídu,
jiné se týkají celé školy. A jaké
byly v poslední době ty největší
nebo nejúspěšnější?
Před vánočními svátky to
byly tradiční vánoční trhy. Letos
jsme je uspořádali jen v rámci
školy, ale i tak se setkaly s velkým ohlasem. Ruku k dílu přiložili všichni: děti, učitelé, ale
i řada rodičů. A výsledek byl
nádherný. Někdo nakoupil dárky pro své nejbližší, jiný vánoční
dekorace, které mu zpříjemnily
adventní období. Předvánoční pohodu ve škole si ale užili
všichni.
Další pravidelnou velkou
akcí je lyžařský výcvik určený
žákům 7. ročníku. Již několik
let si účastníci mohou vybrat
mezi výcvikem lyžařským, nebo
snowboardovým. Kromě toho
se lyžařští adepti věnují také
běžkování. Naší výhodou je,
že ve škole máme k dispozici
běžecké vybavení pro 25 žáků,
které jsme pořídili z peněz vydělaných sběrem starého papíru a plastových víček. Toto
vybavení využíváme opakovaně
nejen na lyžáku, ale i v průběhu
zimy, kdy při dobrých lyžařských
podmínkách vyjíždějí zájemci
na jednodenní výlety na běžkách. Lyžařský kurz již v lednu úspěšně proběhl a výjezd
na běžkách se v současné době
připravuje.
Termín odjezdu na lyžák se
ale letos bohužel shodoval s termínem 17. školního plesu. A tak
zatímco někteří sportovali, jiní
se vrhli do víru tance. Letošní
ples měl opravdu bohatý doprovodný program – řadu sportovních vystoupení, vystoupení
roztleskávaček a krásné předtančení deváťáků. Poděkování
za celou přípravu a realizaci
plesu patří nejen vystupujícím
a jejich vedoucím, ale hlavně
několika maminkám, členkám

SRPŠ, na jejichž bedrech velká
část přípravy plesu již řadu let
leží.
Největší akcí probíhající
v současné době v prostorách
školy je rekonstrukce počítačové učebny. Ta bude kompletně
nově vybavena a kromě zlepšení odborného vybavení bude
hlavním přínosem to, že se zde
bude moci vyučovat i v rámci
běžných vyučovacích hodin.
Škola tak ve stávajících prostorách získá navíc jednu plně
funkční učebnu, která je vzhledem k dlouhodobému nárůstu
počtu žáků ve škole velmi potřebná. Finančně nákladnou
akci zajišťujeme z řady zdrojů,
ale významně se na ní podílejí i žáci školy prostřednictvím
sběru papíru. Ten již dlouhá
léta patří k našim aktivitám
zaměřeným na podporu ekologického hospodaření v rámci
školy, ale i na podporu vytváření
ekologického povědomí dětí.
Získané finanční prostředky
jsou příjemným bonusem, který využíváme ve prospěch dětí
(např. nákup výše uvedeného
vybavení na běžky, rekonstrukce hracích prvků určených pro
družinové děti a nyní podpora
rekonstrukce počítačové učebny).
Závěrem informace o připravované akci – jedná se o Bezva
den, naši tradiční charitativní
akademii. Letos nově proběhne
ve všední den odpoledne, a to
konkrétně v úterý 13. června
2017 od 15 hodin na školním
hřišti. K přesunu na všední den
jsme přistoupili hlavně z organizačních důvodů. Řada dětí se
totiž na sobotních vystoupeních
nemohla podílet, protože se aktivně zúčastňují nejrůznějších
mimoškolních aktivit, které
právě v období červnových víkendů zakončují svoji celoroční
činnost. A protože pro nás je
Bezva den jedním z důležitých
momentů školního roku, upravili jsme termínově jeho uspořádání. Přejeme si totiž, aby
se Bezva dne mohli účastnit
opravdu všichni žáci školy, a těšíme se samozřejmě i na vás diváky. Všichni jste srdečně zváni.
Světlana Racková
ředitelka ZŠ

DUBEN

5

Zápis do
1. třídy

ČERVEN

13

Bezva den

Zápis do 1. třídy
ZŠ Veltrusy pro školní rok 2017 – 2018

ve středu 5. dubna 2017
od 13.30 do 18.00 v budově školy
K zápisu se dostaví děti narozené v době
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a starší,
které dosud školu nenavštěvují.
Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat
o odklad školní docházky.
Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou
školní docházku z loňského školního roku.
Vezměte si s sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz rodiče.

Bližší informace k zápisu najdete na webových
stránkách školy – skola.veltrusy.cz.

Školní ples, 21. 1. 2017

Lyžařský výcvik, leden 2017

březen 2017
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ASPV Veltrusy
Pyžamáček v roce 17
I v letošním roce jsme uspořádali tradiční lednovou akci pyžamkovo-bačkorové odpoledne, která je určena předškolním
dětem a dětem prvního stupně
základní školy. Opět jsme si dovolili pyžamáček rozdělit na dvě
části podle věku, což se v minulém roce osvědčilo, a opět jsme
si to letos pochvalovali. Program odpoledne jsme mírně

upravili, ale v žádném případě
jsme se nevzdali oblíbených
zábav, mezi něž patří Cukrkávalimonáda, pěvecká soutěž nebo
hromadné praskání bublin.
Účastníků v pyžamech a nočních košilích se sešlo dost, takže
to vypadá, že v lednu 2018 zase
půjdem znovu do pyžam.
Lenka Měšťánková

Pyžamáček 21. 1. 2017, foto: Martina Voláková

Přehled jarních akcí ASPV Veltrusy
Poznamenejte si do svých diářů
a kalendářů důležitá data našich sportovních akcí. Zúčastnit
se jich můžou nejen naši členové, ale i široká veřejnost.

* ASPV Veltrusy není organizátorem akce, ale naši členové každý
rok do těchto vyšších kol postupují

datum

název akce

kde

so 29. 4.

Běh veltruským parkem

veltruský park

so 13. 5.

Medvědí stezkou – regionální kolo

veltruský park

ne 14. 5.

Atletický víceboj – regionální kolo

hřiště ZŠ Veltrusy

3. - 4. 6.

Předtáborový víkend

klubovna ASPV

14. - 23. 7.

Dětský letní tábor

Kocourkův mlýn, Pojbuky

26. - 28. 5.

Medvědí stezkou – krajské kolo*

Mšeno

so 27. 5.

Atletický víceboj – republikové kolo*

Třebíč

16. - 18. 6.

Medvědí stezkou – republikové kolo*

bude upřesněno

Běh veltruským parkem
– největší veltruská sportovní
událost opět poslední dubnovou sobotu –
19. ročník běžeckého závodu
BĚH VELTRUSKÝM PARKEM
proběhne v sobotu 29. 4. 2017.
Prostor startu a cíle najdete,
stejně jako loni, v areálu letního kina. V posledních ročnících se na startu pravidelně
objevuje okolo 350 závodníků
od nejmenších dětí, které startují od 10:00 v kategorii „rodiče a děti“ na trati dlouhé 50 m,
až po vytrvalkyně/vytrvalce
na trati dlouhé 10 km. Stejně
jako v minulých letech bude vyhodnocována soutěž tříd místní
ZŠ a třída s nejvyšším počtem
běžců se již tradičně může těšit na sladkou výhru – dort. Závod je součástí „BĚŽECKÉHO
POHÁRU KOBRAS“. Délky tratí
pro jednotlivé věkové kategorie naleznete v propozicích na
aspv.skolaveltrusy.cz, kde lze rovněž využít on-line přihlašování
za nižší startovné.
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DUBEN

29

Běh veltruským parkem 2016, foto: Jan Kadeřábek

SPORT

Kocourkáč 2017 – letní dětský tábor ASP Veltrusy
I letos se chystáme na Kocourkáč, a to dokonce už po devatenácté!!! Téma celotáborové hry
je zatím tajné. Ale zkuste hádat,
co by to letos mohlo být? Loni
jsme se na 10 dní ocitli ve Středozemi a spolu s Bilbo Pytlíkem
a trpaslíky zažili spoustu dobrodružství, legrace i napínavých
chvil při soubojích se skřety, pavouky z Temného hvozdu, vrrky
či drakem Šmakem. A na setkání s Glumem nebo Gandalfem
určitě jen tak dlouho nezapomeneme.
A co nás čeká letos – minulost nebo daleká budoucnost
nebo snad něco současného?
Děti se již tradičně téma letošInformace o chystaných
i proběhlých akcích ASPV
Veltrusy, přihlášky a propozice jednotlivých soutěží
a závodů najdete na:
aspv.skolaveltrusy.cz

ní celotáborové hry dozvědí
během předtáborového víkendu, který chystáme na víkend
3. a 4. června ve Veltrusích. Jisté
je, že nás opět čeká deset dní
plných her, nočních i denních
bojovek, soutěžení a různého
vyrábění.
Tábor je určen pro děti
od ukončené druhé třídy až
po deváťáky.
V tuto chvíli je kapacita tábora
(48 dětí) zcela naplněna. Od dalších zájemců o dětský letní tábor
budeme přijímat pouze přihlášky
a tito přihlášení budou v pozici náhradníků.
Martina Voláková

DUBEN

29
Běh veltruským
parkem

KVĚTEN

13
Medvědí stezkou

Kocourkáč 2016, foto: Michal Koldinský

KVĚTEN

14
Atletický víceboj

ČERVEN

ČERVEN

3 4

Předtáborový víkend

INZERCE
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INZERCE

PC SERVIS Veltrusy
… to nejlepší pro Váš po íta !

P ijedeme

Poradíme

Opravíme

Vylepšíme

Pro rychlou pomoc

Vždy pro Vás najdeme

Uzdravíme, vyladíme

Nekupujte nový,

volejte počítačovou

optimální řešení.

a zabezpečíme Váš

zrychlíme Váš starý!

pohotovost!

počítač.

www.pocitaceveltrusy.cz
Volejte 773 067 833 (8:00 - 21:00)
28
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INZERCE

R E B Y S

KOUPELNOVÉ
A KUCHYŇSKÉ
STUDIO

od grafického návrhu
po realizaci

V Kralupském studiu
jsme pro vás připravili akci:

AKCE

na každou kuchyňskou
sestavu sleva

20%

grafický návrh a montáž
spotřebičů Mora

zdarma

Přemyslova 373
Kralupy n/Vlt 27801
tel.: 315 724 542
web: www.rebys.cz
otvírací doba:
Po — Pá 8.00 — 17.30
So
9.00 — 11.30

www.sheba-strom.cz

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
výroba kovových konstrukcí
pojezdová a křídlová vrata
zábradlí, oplocení, schodiště
ohýbání, zakružování v délce 2 m
TELEFON:
+ 420 777 010 076
+ 420 778 088 109

E-MAIL:
info@letrepair.cz

ADRESA:
Palackého 608
277 46 Veltrusy

Ceník
inzerce:
Více na:
veltrusy.cz/
cenik-inzerce

vizitka
1/8 strany A4
1/4 strany A4
1/2 strany A4
celá strana A4
obálka

150 Kč
250 Kč
400 Kč
700 Kč
1.200 Kč
1.500 Kč

Veltruské listy, periodický tisk samosprávného územního
celku, ročník 19, číslo 1/2017, vychází v březnu 2017,
cena výtisku 15 Kč, četnost 4 vydání za rok, náklad 350 ks.
Listy vydává MěÚ Veltrusy, Palackého 9, IČO: 00237272.
Redakce: Barbora Bělková (bb), Lukáš Kohout (lk),
Katka K. Vitochová (kv). Schváleno ministerstvem kultury
pod číslem MK ČR E 10321. Tisk Tiskárna v Ráji, s. r. o.,
email redakce listy@veltrusy.cz. Zveřejněné příspěvky
se nemusejí shodovat s názorem redakce.
Uzávěrka příštího čísla je 15. 5. 2017.

březen 2017

29

INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek
prodává z vlastního chovu slepičky plemen:

NABÍZÍME:

Tetra hnědá
Dominant ve všech barvách

§ vinylové podlahy

Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena 149 – 180 Kč/ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční:

22. dubna, 20. května
a 17. června 2017 v 16:00
Veltrusy – parkoviště u MěÚ

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

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

Při prodeji slepiček

ZAMĚŘENÍ A CENOVÉ NABÍDKY

cena dle poptávky

ZDARMA

výkup králičích kožek
Případné bližší informace:
Po–Pá: 9.00–16.00 hod

Á
H L ŘS

TV
Í

TRU

tel.: 601 576 270, 728 605 840

P a M TÝŘ

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

P. a M. Týř
Vyrábíme na zakázku
l kuchyňské linky

+420 721 852 018
+420 602 149 243

l vestavné skříně

mobil:

V cihelnách 622, Veltrusy

info@zakazkove-truhlarstvi.cz
www.zakazkove-truhlarstvi.cz
30

INTERIÉRY LUBOŠ LIBICH

www.veltrusy.cz

l schodiště
l dveře interiérové i vchodové
l pergoly
l kancelářský nábytek

INZERCE

NOVĚ: PRODEJ JÍZDNÍCH KOL ZN. CTM

SERVIS A OPRAVY KOL
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Veltrusy, B. Němcové 609

mobil: 606 900 147

Koupelny POPEK

600m vzorkovna
2

www.sapho.cz

KOUPELNY
PRO VŠECHNY
GENERACE

tel.: 773 596 887, 315 623 565
NELAHOZEVES

www.popek-koupelny.cz
březen 2017
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INZERCE

Firma Koever CZ s.r.o. hledá
nové zaměstnance na pozice:
 OBSLUHY ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ
 OBSLUHY CNC STROJŮ

Koever CZ - Libčice nad Vltavou – Česká republika
s tradicí od roku 2006

NABÍZÍME:

Stálé zaměstnání na HPP v Libčicích n.Vlt.
(200 m. od vlakového nádraží)
Nástupní plat 125,- Kč/hod. a po zapracování navýšení mzdy.
+ Prémie za kvalitu a pravidelnou docházku
+ Příspěvky na životní pojištění
+ 5 týdnů dovolené
+ Stravenky
Kontakt: 233 004 155, 774 456 432, v.gerzova@koever.de
Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo, Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr
březen 2017
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Jazykové studio
Accolang s. r. o.
nabízí letní kurzy angličtiny
a příměstské tábory
English Sports Camp
•

Letní intenzivní
kurzy pro dospělé
• TERMÍNY:
•
•
•

A) 10. 7. – 14. 7. 2017 – mírně pokročilí
B) 17. 7. – 21. 7. 2017 – středně pokr.
ČAS: po – pá 17:00 – 20:15.
CENA: 2 000 Kč
MÍSTO: jazykové studio, Palackého 450,
Veltrusy

Angličtina s Poseroutkou
•
•

•
•

intenzivní kurzy angličtiny pro děti
od 5. do 9. třídy ZŠ
TERMÍN:
A) 10. 7. – 14. 7. 2017
B) 17. 7. – 21. 7. 2017
KDE: jazykové studio,
Palackého 450, Veltrusy
CENA: 2 200 Kč

•
•
•
•

příměstský tábor s anglickým
a sportovním programem
TERMÍN: 14. 8. – 18. 8. 2017
PRO KOHO: děti ve věku od 7 do 12 let
KDE: prostory ZŠ Úžice
CENA: 2 500 Kč

Příměstské tábory
s angličtinou pro děti MŠ
•
•
•

pohádkový příměstský tábor s angličtinou
PRO KOHO: děti ve věku od 4 do 7 let
KDE: prostory MŠ Postřižín

1. ENGLISH FAIRYTALE CAMP
•
•

TERMÍN: 24. – 28. 7. 2017
CENA: 2 500 Kč

2. PEPPA PIG
•
•

TERMÍN: 31. 7. – 4. 8. 2017
CENA: 2 500 Kč

přihlášky
a podrobné informace na

www.accolang.cz
34
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NÁZEV RUBRIKY

Bohatý
program
i
t
ě
d
o
r
p

VÍTÁNÍ
JARA
Í
N
Č
K
A NY
CE

!

www.zahradnictvi-jelinek.cz

PROGRAM 8 – 18 hodin:
Akční nabídka zboží
Jarní dekorace, aranžmá
Svíčky Yankee – jarní novinky
Čokoládové pralinky
Kavárnička, občerstvení
DĚTSKÝ PROGRAM :
• Hledání ukrytých vajíček v zahradě
• Výroba marcipánových vajíček
• Zdobení perníčků
• Výroba látkových zajíců

OTEVÍRACÍ DOBA V BŘEZNU
PO-SO
8.00 - 18.00
NE
8.00 - 17.00
březen 2017
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módní
Módní
Mix

Alešova 291
Veltrusy
www.modni-mix.cz

315 781 097
774 032 157

Po - Pá:
8 – 17:30 hod
So:
8 – 11 hod

