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Úvodem
Americký autor Truman Capote před lety prohlásil: „Mladá
generace si i dnes váží stáří.
Ovšem jen pokud jde o víno,
whisky a nábytek.“ A jeho věta
platí dnes možná ještě víc.
Při zkoušení barokních paruk
se školní děti pravidelně vyděsí
tím, že před 200 – 300 lety bylo
módou vypadat „staře“, tedy
důstojně. Ozývají se i zhnusené reakce. Co není v neustálém
pohybu, není zajímavé pro děti,
mládež… ale ani pro starší, kteří se snaží mladé dohnat co
do vzhledu a zájmů. Podle sociologů je dnes nejméně respektovanou osobou ve společnosti
žena 50+, což by jistě potvrdily
i úřednice pracovních úřadů. Co
tento náhled podpoří, je i fakt,
že sami senioři někdy dokonce
skromně prohlašují, že tomu či
onomu „už nemůžou rozumět“…
aby si raději jen mezi vrstevníky
později posteskli, že jim totiž to
či ono připadá divné a nepatřičné. Podle všeho se zdá, že senior
je v představách většiny společnosti osoba zaclánějící ve frontách, jejímž jediným zájmem
je urvat zboží se slevou, člověk
zcela pasivní a bez schopnosti předat cokoliv zajímavého…
na milost je vzat snad jen hyperaktivní stařík s lyžemi v jedné a notebookem v druhé ruce,
ovšem jen do chvíle, než si na lyžích zlomí končetinu a zůstane
odsouzen k poloze vleže.
Že i ti lidé, kterým už více
učaruje zahrádka než výlet
do zahraničí, mají co říct, ukazují naštěstí třeba projekty jako
Příběhy našich sousedů. Školáci
v nich vyzpovídají pamětníky,
jejich vzpomínky dokumentují, natočí, opatří komentářem,
někdy i vystaví nebo zorgani-

zují širší akci… a ze senilního
dědy je najednou respektovaná
osobnost. A když nám (padesátníkům nebo mladším) rodiče
odcházejí, rvali bychom si vlasy
za to, že jsme je víc neposlouchali, že o jejich životě vlastně
tak málo víme a tápeme, co další
generaci o nich předat.
Tohle vydání Veltruských listů
snad může také napomoci mezigenerační výměně informací:
kromě novinek a pozvánek pro
aktivní se věnuje větším dílem
i minulosti a vzpomínkám. Najdete tu připomínku veltruských
„hračičků“ – 1. díl historie modelářství ve Veltrusích, kapitolu
z historie veltruské knihovny,
článek o utkání generací, v němž
vyjadřujeme uznání Staré gardě, vzpomínáme i v příspěvku
o Vojenu Očenáškovi a Komorním orchestru Dvořákova kraje
a nechybí zamyšlení nad sociálními službami pro seniory, které v našem městě zatím nejsou
dostatečné.
Mládí občas nezaškodí sednout na zadek a chvíli soustředěně poslouchat anebo číst.
Katka Vitochová

AKCE VE VELTRUSÍCH
ČERVEN 2017

so
3. 6. 8.30
čt
8. 6. 18.00
so 3. 6. – ne 4. 6.		
so 10. 6. – ne 11. 6.		
so 10. 6. 10.00
			
út
13. 6. 15.00
čt
15. 6. 20.15
so 24. 6. – ne 25. 6.		
po 26. 6. 18.00
			
st 28. 6. 18.00

Dětský den v MŠ Veltrusy
Vernisáž obrazů Petra Pěnkavy
ASPV: Předtáborový víkend
Zahradnictví Jelínek: Levandulový víkend
Kanoisti: Pádlování na divoké vodě
v rámci Dnů Kralup
ZŠ: Bezva den
Filmový večer: Paterson (klubovna)
Zámek: Slavnost růží
Veřejná beseda k územnímu plánu
(hasičárna)
Zasedání zastupitelstva (hasičárna)

ČERVENEC 2017
st

26. 7. 18.00 Zasedání zastupitelstva (hasičárna)

SRPEN 2017

so 12. 8. 10.00
so 19. 8. – ne 20. 9.		
			
st 30. 8. 18.00

ZÁŘÍ 2017

so
9. 9. 15.00
so 16. 9. 10.00
po 25. 9. 19.30
			
st
27. 9. 18.00

Zámek: Dožínky hraběte Chotka
Kanoisti: Slalom ve Veltrusech
– Memoriál Jaroslava Froňka st.
Zasedání zastupitelstva (hasičárna)
Happening na starém mostě
Zámek: Válka bramborová
Divadelní zájezd:
Činoherní klub – Maska a tvář
Zasedání zastupitelstva (hasičárna)

Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení čtenáři Veltruských listů, navazuji tímto na předchozí číslo VL (1/2017) a níže se
pokusím ve stručnosti odpovědět na nejčastější otázku, kterou v posledních týdnech
stále dostávám.

Proč se opět naváží na strachovskou haldu?
Na tuto otázku je opravdu nesnadné odpovědět stručně –
jde o složitou kauzu s historií
sahající především mezi roky
2006 – 2010. Současnou činnost
stavebníka (tedy firmy Tezzav,
s. r. o.) i Krajského úřadu (KÚ)
město rozporuje u Krajského
soudu (KS), ke kterému podalo
město dvě správní žaloby.
První se týkala Rozhodnutí
SÚ, které potvrdil KÚ, čímž mělo
být potvrzeno přidání pozemku
422/33 (býv. 435) pro „druhou
haldu“. Tento úkon byl proveden
po pěti (!) letech od zásadního
a problematického rozhodnutí
SÚ ze dne 2. 6. 2010 ve věci dodatečného povolení terénních
úprav. Krajský soud vydal počátkem prosince 2016 rozsudek,
kterým dal žalobci (tedy městu
Veltrusy) za pravdu – předmětný pozemek není možné takto
doplňovat (tzv. „opravou zřej-

mých nesprávností“), i když se
objevuje v dosti problematické
projektové dokumentaci. V této
souvislosti bylo vydáno i předběžné opatření (tedy nástroj,
který měl zastavit navážení),
které však stavebník nerespektoval a za několik dní navezl základ druhé haldy. Krajský úřad
(i stavebník) se proti rozsudku
Krajského soudu odvolal k Nejvyššímu soudu, který tuto kauzu v současnosti posuzuje.
Druhou žalobou u KS město vyjadřuje nesouhlas s „prodloužením termínu dokončení
terénních úprav do 31. 12. 2017“
(z 07/2016). V tomto rozhodnutí (nejdříve SÚ, následně též
KÚ) též figuruje problematický pozemek, na kterém chce
stavebník realizovat „haldu č.
2.“ Pro úplnost připomínám, že
celá halda č. 1 má schválenou
maximální výšku 222,6 m. n. m.,

které však stále dosud nebylo
dosaženo (pro porovnání: vrch
kralupského kopce Hostibejk
má cca 232 m. n. n.).
--Další navážení materiálu
mě samozřejmě netěší. Krajský úřad vydal navíc další verzi
„Provozního řádu“ – pro zařízení
k nakládání s odpady (03/2017),
který umožňuje stavebníkovi
navážet nejen zeminu, ale též
recyklát do vel. 12,5 cm (k tomuto rozhodnutí podalo město
odvolání na Ministerstvo životního prostředí).
Jako velmi problematické se
jeví používání čísel resp. hodnot
ohledně povoleného objemu
navezeného materiálu – z celkového pohledu je povolený objem překročen (již v létě r. 2015
to bylo dle dronového měření
o cca 24 %), komplikací však je,
že se SÚ v r. 2010 pravděpodob-

Strachovská halda:
Vyjádření vedoucího stavebního úřadu
Nyní se naváží materiál, který by
měl být hlavně použit na dotvarování „haldy“ do požadovaného tvaru. Pro dosažení výšky dle
projektové dokumentace ještě
několik metrů chybělo, proto se
naváží i na samotný vrchol.
Pozitivním signálem je to, že
se kontrolní prohlídky, kterou
svolal stavební úřad, zúčastnila Česká inspekce životního
prostředí. Dle svého vyjádření
prověří, jaký objem materiálu byl od zahájení prací 30. 3.
2017 na „haldu“ navezen. Na-

kládání s odpady se pečlivě
eviduje a tento údaj bude nezpochybnitelný. Stavební úřad
zažádal o sdělení výsledku šetření. V současné době provádí
kontrolu navezeného odpadu
na haldu z údajů uvedených
ve stavebním deníku.
Objem umístěného odpadu
je z hlediska celé stavby jedna
z klíčových informací. Další je
výška a dodržení sklonů „haldy“.
Tyto údaje se prověřují geodetickým měřením, které pro
TEZZAV s. r. o. provádí Tesařík

a Frank, geodetické práce s. r. o.
Na závěr bych chtěl shrnout
důležité kroky pro nejbližší období:
1. sledování množství naváženého materiálu
2. ochrana okolních pozemků před zasypáním nebo
znečištěním
O dalším vývoji okolo Strachova
budeme průběžně informovat.
Ing. Josef Košťál,
kostal@veltrusy.cz

ně vůbec nezabýval tím, že bylo
v době dodatečného povolení
již X-metrů navezeno (místy až
8 m nad nivelitu terénu) a „stavbu“ zkrátka povolil nad tímto již
existujícím objemem inertního
odpadu, který čítá desítky tisíc
m 3.
Závěrem chci upozornit, že
město (tedy volená samospráva) bude alespoň usilovat o minimalizaci rizik, které mohou
souviset s negativním vlivem
na okolní pozemky a veltruský
katastr. Hlavní vliv na rozhodování v řízeních ohledně dalšího
vývoje má nicméně státní správa – tedy stavební úřad a jeho
nadřízený orgán – Krajský úřad.
Město se též nebrání jednání
se stavebníkem, budou-li však
jeho předložené návrhy a záruky míněny vážně a budou-li realizovatelné.
Filip Volák, starosta

Poděkování
za úklid města
Vedení města velice děkuje
všem dobrovolníkům, kteří se
zúčastnili v dubnu 2017 brigády
v rámci „Ukliďme Česko“.
Téměř 40 ochotných spoluobčanů (a dětí) nasbíralo v různých lokalitách našeho katastru
cca 110 pytlů rozmanitého odpadu, dále bylo vypleto několik
záhonů v centru obce a doseta
tráva v parku u MŠ a ZŠ. Velké
poděkování patří všem, kteří se
na akci podíleli.
Filip Volák, starosta

Veltruské listy, periodický tisk samosprávného územního celku, ročník 19, číslo 2/2017, vychází v červnu 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., e-mail redakce listy@veltrusy.cz.
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ZPRÁVY Z OBCE

V grantovém programu město letos
rozdělilo o 100 tisíc korun víc než vloni
Finanční podpora spolkového, kulturního a sportovního života se letos zvýšila
z loňských 200 na 300 tisíc korun. O příspěvky na činnost a tradiční akce zažádaly
všechny místní organizace a spolky.
Grantový program byl poprvé
vyhlášen na rok 2016 a důvodem pro jeho zavedení bylo
především zajištění rovných
podmínek pro všechny žadatele
a stanovení jasného řádu.
O poskytování dotací nad
50.000 Kč rozhoduje zastupitelstvo města, do 50.000 Kč starosta a zastupitelstvu se dává
pouze na vědomí. Podklady pro
rozhodnutí připravuje komise
složená ze zástupců finančního, sportovního a kulturního
výboru. Letos jimi byli Barbora
Šťastná, Radovan Šváb a Petr
Procházka.
Grantový program má dvě
oblasti. V oblasti č. 1 lze žádat
město o příspěvek na kulturní,
společenské a sportovní akce.
Organizace mohou žádat až
o 6.000 Kč na jednu akci (1 žadatel = max. 3 žádosti). Na první
oblast bylo letos vyčleněno celkem 60.000 Kč.
V oblasti č. 2 se žádá o příspěvek na celoroční činnost
spolků a organizací, a sice až
o 70.000 Kč (1 žadatel = max.
1 žádost). Celkem se rozdělovalo 240.000 Kč.
Kritéria hodnocení žádostí
v 1. oblasti jsou např. význam
akce pro město, propagace
města, návaznost na předchozí
ročníky či účast místních lidí.
V druhé oblasti se hodnotí velikost členské základny, údržba
a provoz nemovitosti, četnost
akcí v daném roce či snaha o získání peněz i z jiných zdrojů.

Žádosti na oblast č. 1 – pořádání kulturní,
společenské a sportovní akce:
Žadatel

Požadováno

Účel

Schváleno v Kč

ASPV Veltrusy

6 000 Kč

Pronájem mobilních toalet

5 500 Kč

ASPV Veltrusy

6 000 Kč

Koupě táborových triček

5 500 Kč

ASPV Veltrusy

2 000 Kč

Nákup cen (Petanque cup)

2 000 Kč

AFK Veltrusy

4 000 Kč

Veltruský pohár 3.ročník

3 500 Kč

AFK Veltrusy

5 000 Kč

Fotbalový ples

4 500 Kč

AFK Veltrusy

6 000 Kč

3 turnaje pro děti

5 500 Kč

SRPŠ MŠ

6 000 Kč

40 let otevření MŠ

6 000 Kč

SRPŠ MŠ

2 000 Kč

14. ples MŠ

2 000 Kč

SRPŠ MŠ

6 000 Kč

Den dětí

5 500 Kč

SRPŠ ZŠ

1 275 Kč

Ples SRPŠ

1 275 Kč

SDH Veltrusy

5 000 Kč

Mikulášská nadílka

4 500 Kč

Obec Baráčníků

5 100 Kč

Ples Baráčníků

4 600 Kč

Markéta Hrdinová

6 000 Kč

festiválek pro děti v parku

5 500 Kč

David Šír

6 000 Kč

festival Zelený čtvrtek

5 500 Kč

Dámy v sedle

5 000 Kč

Jezdecko-šermířský program

4 500 Kč

CELKEM

81 375 Kč

65 875 Kč

Žádosti na oblast č. 2 – obecně prospěšnou činnost
v oblasti sportu, dětí a mládeže:

Kontakty
na poruchové
linky

Žadatel

Požadováno

Účel

RC Havránek

50 000 Kč

Provoz rodinného centra

45 000 Kč

ASPV Veltrusy

65 000 Kč

Uhrazení energií v budově

60 000 Kč

AFK Veltrusy

70 000 Kč

Provoz a údržba areálu

65 000 Kč

TJ Sokol Veltrusy

70 000 Kč

Provoz budovy

65 000 Kč

CELKEM

324 800 Kč

VODOVODY
A KANALIZACE:
840 121 121
602 128 127

Schváleno v Kč

235 000 Kč

ELEKTRICKÉ
VEDENÍ
(ČEZ DISTRIBUCE):
800 850 860

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ /
MÍSTNÍ ROZHLAS:
728 233 228
(technické služby)
červen 2017
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Střípky ze zasedání zastupitelstva
Následující odstavce byly sestaveny ze zápisů zasedání 29. března 2017, 26. dubna
a 24. května 2017. Kompletní zápisy najdete na webu města (veltrusy.cz/urad/zastupitelstvo).

Schválení
zadání územního plánu
Po vyhodnocení připomínek
a podnětů byl upraven návrh
zadání ÚP a 29. března zastupitelstvem schválen. Nyní se
nacházíme ve fázi tvorby vlastního návrhu ÚP. Tento návrh
bude projednáván obdobně
jako návrh zadání, i k němu se
bude konat beseda s veřejností,
na které jej bude moci veřejnost
opět připomínkovat.

Nové složení
kontrolního
výboru
Na 27. zasedání zastupitelstva
25. 1. 2017 byl předsedou kontrolního výboru zvolen Ing. Vladimír Štulík. 29. března byli
novými členy kontrolního výboru zvoleni Ing. Jakub Andrle
a Ing. Alena Kohlová.

Oranžový
přechod u STS

Nový přechod u zastávek STS je
plně funkční. V rámci dohodnutých víceprací bylo prostranství
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osázeno zelení a zároveň byl
opraven stávající chodník, který
se na několika místech propadal z důvodu nekvalitního podkladu. Tyto vícepráce navýšily
finální částku zhruba o 60 tisíc
Kč včetně DPH.

Podpora SRPŠ
při ZŠ
SRPŠ při ZŠ Veltrusy podá žádost o dotaci ve výši 100 000 Kč
v programu Středočeského
kraje na „Podporu tvořivosti
v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit“ – obnovu vybavení
školní dílny. Pokud bude mít
škola spoluúčast dalšího subjektu, má žádost větší naději
na úspěch. Zastupitelé schválili
podporu žádosti o dotaci symbolickou částkou ve výši 5555 Kč.

Navýšení
kapacity školní
jídelny ZŠ
Zastupitelstvo
odsouhlasilo
podání žádosti na Krajský úřad
Středočeského kraje o navýšení
kapacity školní jídelny ze stávajícího počtu 600 na 700 strávníků. Od září 2017 naroste počet
žáků ZŠ o 30, tj. na 500 žáků
celkem. K tomu je nutno připočítat učitele a další personál ZŠ,
všechny strávníky z mateřské
školy a strávníky (důchodce)
z řad veřejnosti.

ZŠ: žádost
o dotaci na
preventivní
programy
Zastupitelstvo schválilo podání
žádosti ZŠ Veltrusy na projekt

prevence sociálně patologických jevů v rámci programu
„Podpora primární prevence“
ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární
prevence. Spoluúčast žadatele
(tedy příspěvkové organizace)
je minimálně 20 procent. V případě neúspěchu žádosti pokryje zbývající náklady město.

Školský obvod
MŠ Veltrusy
Dle novely školského zákona
je školský obvod stanoven územím obce. Pokud je v obci jedna MŠ, přednostně se přijímají
děti z této obce. Dřívější dohody
o stanovení školského obvodu
s obcemi Všestudy a Zlosyň byly
zrušeny. Mění se kritéria pro zápis do MŠ:
1. dítě s trvalým pobytem
ve Veltrusích
2. dítě, pro které je předškolní
vzdělávání povinné
3. věk dítěte (řazeno od nejstarších)
4. dítě z jiných obcí (řazeno
od nejstarších).

za finanční, tato část představuje 90 % majetku) a finanční
vypořádání ve výši 5 419 471 Kč
(10 % majetku).
Vklad vodohospodářského
majetku (kanalizační infrastruktury, podtlakové stanice
včetně její technologie a venkovních úprav) je pro město
výhodný, protože nebude mít
s infrastrukturou žádné výdaje
na opravy a údržbu, což obzvláště platí s ohledem na použitou
technologii splaškové kanalizace – podtlakový systém.
Součástí vkladů do VKM je
i několik pozemkových parcel
včetně betonové cesty ke Strachovu, kterou se VKM zavázalo
zrekonstruovat a udržovat.

Grantový
program 2017
Na základě doporučení grantové komise zastupitelstvo schválilo rozdělení dotací z rozpočtu
města a veřejnoprávní smlouvy
se spolky nad 50 tis. Kč (AFK Veltrusy, Sokol Veltrusy a ASPV Veltrusy). Jednotlivé částky najdete v tabulkách na str. 3 a zároveň
budou k nalezení na webu města (http://www.veltrusy.cz/grantovy-program).

Převod a vklad
vodohospodářského majetku Žádost
do společnosti o podporu
VKM, a. s.
Happeningu
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. na starém
(VKM) byly založeny městy
a obcemi a ty vlastní 96 procent mostě
akcií společnosti.
Město mělo vodárenskou infrastrukturu ve svém majetku
a s VKM byla uzavřena smlouva
o jejím nájmu a provozování.
Nyní se majetek vloží do VKM
a výměnou město získá 48 775
kusů akcií v hodnotě 1000 Kč /1
akcii (hmotný majetek vymění

Starosta zažádal o dotaci ze
Středočeského fondu kultury
a obnovy památek na projekt
„Happening na starém mostě –
3. ročník“, který proběhne 9. září
2017. Předpokládaný rozpočet
akce je cca 75 tisíc Kč, zastupitelé schválili povinné kofinan-
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cování v minimální výši 20 procent z celkových nákladů.

Pronájem
domku
hrobníka
Zastupitelstvo schválilo prodloužení dočasného pronájmu
domku hrobníka do 30. 6. 2017.

Ceny za
hrobová místa
Ceník za hrobová místa na veltruském hřbitově nebyl aktualizován od r. 2004. Zastupitelstvo
schválilo navýšení cen tak, aby
byly pokryty průměrné roční
náklady na provoz hřbitova
(cena za 10 let):
§§ Urnový hrob 276 Kč → 360 Kč
§§ Jednohrob, jednohrobka
474 Kč → 1 080 Kč
§§ Dvojhrob 589 Kč → 1 950 Kč
§§ Dvojhrobka 719 Kč → 1 950 Kč
Nový ceník má účinnost
od 27. 4. 2017.

Parkovné
u hřbitova
Na parkovišti u hřbitova se
od poloviny června 2017 bude
platit parkovné. Parkovací automat bude pronajat na dobu
12 měsíců na zkušební provoz.
První hodina parkování bude
zdarma. Ostatní tarify se pohybují podle sezóny od 20
do 60 Kč za celodenní parkování
pro osobní automobily a 150 Kč
zaplatí majitelé minibusů a karavanů bez ohledu na sezónu.
Parkovné bude možné zaplatit
i pomocí SMS zprávy, cena se

tím ale lehce navýší.
Město vydalo nařízení
č. 1/2017 o placeném stání
na místních komunikacích
ve vymezených oblastech města Veltrusy.

Po prošetření bylo prokázáno
neoprávněné použití peněžních
prostředků a řada pochybení.
Zastupitelé schválili vyhovění
výzvě a vrácení dotačních peněz. V opačném případě (tedy
po výměru ze strany Finančního
úřadu včetně pravděpodobných
penále) by město mohlo být
pokutováno až dvojnásobnou
částkou. Zastupitelé rozhodli,
že se bude po vinících požadovat náhrada škody.

Navýšení
rozpočtu ZŠ
LÉTO
PO-PÁ
40 Kč
SO+NE+SVÁTKY 60 Kč
ZIMA
PO-PÁ
20 Kč
SO+NE+SVÁTKY 40 Kč
--MINIBUSY        150 Kč

Nadstandardní
služby svatebních obřadů
Nadstandardní službou se rozumí svatební obřady mimo
termíny stanovené zastupitelstvem města a mimo obřadní
místnost. Nově jsou provozní
poplatky za ně stanoveny takto:
§§ 200 Kč za svatební obřad
mimo schválený termín
ve výstavní síni
§§ 600 Kč za obřad mimo
výstavní síň
§§ 300 Kč za účast matrikářky
na jiném místě (oddává
starosta/tka jiné obce)

Vrácení dotace
z ministerstva
dopravy
Starosta informoval o výzvě
k vrácení dotace z ministerstva
dopravy v hodnotě 1 963 000 Kč,
která byla poskytnuta na „Odstranění škod v důsledku povodní v květnu a červnu 2013“.

Ředitelka ZŠ Světlana Racková
požádala zastupitelstvo o navýšení rozpočtu ZŠ na rok 2017
(2,6 mil. Kč) minimálně o 500
tis. Kč. Výše rozpočtu se nezměnila od r. 2012, kdy škola měla
o 109 žáků méně. Současně
s nárůstem počtu žáků se od letošního září musí zvýšit i počet
tříd (na 20), které se ale pro výuku některých předmětů musí
dělit na menší skupiny.
Částka navyšující rozpočet bude použita z velké části
na nákup „shockeru“ do školní
kuchyně za cca 170 tis. Kč. Toto
zařízení je nezbytné pro rychlé
zchlazení uvařených pokrmů
na nízkou teplotu, tak aby mohly být v souladu s hygienickými
požadavky dohřívány postupně podle potřeby pro všechny
strávníky. Udržování tolika jídel
při dostatečně vysoké teplotě
po celou dobu výdejů je velmi
finančně náročné.
Dalšími položkami jsou
mimo jiné:
§§ nové šatní skříňky (60 tis. Kč)
§§ lavice do 1 třídy (100 tis. Kč)
§§ 2 interaktivní tabule
(160 tis. Kč)
§§ rekonstrukce WC v 1. patře
(115 tis. Kč)
§§ případně notebooky pro
učitele (200 tis. Kč) aj.
Zastupitelstvo přijalo v souladu
s výše zmíněným rozpočtové
opatření č. 1/2017.

Nová cisterna
pro hasiče
JSDH Veltrusy se obrátila
na starostu s žádostí o posouzení schválené částky v rozpočtu na tento rok. Částka 1,6 mil.

není dostatečná k pořízení nové
cisterny, minimální pořizovací
cena repasované cisterny se pohybuje okolo 2,16 mil. Kč.

Spalovna AVE
Kralupy
Starosta informoval, že proběhlo jednání s vedením spalovny
AVE Kralupy, s. r. o. a vedení
města bylo opakovaně ubezpečeno, že se nemusí obávat spalování ostravských kalů.
bb

Chodníky
svépomocí
Zájemci o zámkovou dlažbu na chodníky v okolí svých
domů (vyjma hlavních ulic)
můžou podávat žádost s konkrétním požadavkem (tzn.
především plochou v m2) na:
podatelna@veltrusy.cz.

Další veřejná

ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA
se budou konat
28. června,
26. července,
30. srpna
a 27. září.

Plánované
přerušení dodávky elektřiny
V pondělí 19. června 2017
od 8 do 15 hodin bude přerušena dodávka elektřiny v několika
ulicích Veltrus. Čísla popisná
jsou k nalezení na webu města.

červen 2017

5

ZPRÁVY Z OBCE

Veltrusy v poskytování sociálních
služeb zatím zaostávají
Našemu městu stále chybí sociální služby pro seniory a handicapované, které jsou
dnes běžné dokonce i ve vesnicích. Veltrusy zatím nabízejí pouze dovoz obědů
ve všedních dnech, s naplněním dalších potřeb ale cílové skupině pomoci nedokážou.

Nelze se
spoléhat
na okolní
obce...
Sociální služby z okolních obcí
se do našeho města naplno rozšířit nemohou, neboť mají plné
kapacity a na péči o veltruské
klienty by se mohly podílet pouze ve výjimečných případech.

Veltrusy musí
začít samy
Nezbývá tedy, než aby Veltrusy
sociální péči ve městě vyřešily samy. A co nejdříve, neboť
projekty zaměřené na sociální
služby a seniory mají v současné době velkou naději na získání výrazné podpory z Evropské
unie i dalších fondů. Jak ukazují zkušenosti z jiných oblastí,
může brzy přijít doba, kdy tyto
prameny vyschnou. Kohoutek
se zavře a dotace budou plynout do jiných oblastí.
Po celém Česku je vidět, jaká

pozornost se v minulých letech
věnovala dětem, například už
ve většině vesnic mají hezká hřiště. A je to dobře. Pozornost je
ale třeba zaměřit i na věkovou
skupinu, která zažívá takzvaný podzim života. Na seniory.
Neměli bychom zapomínat,
že v pozdním věku jsou naše
babičky a dědečkové, budou
v něm naši rodiče a samozřejmě i my sami. Mnoho seniorů
je osamělých nebo jsou jejich
blízcí hodně zaměstnaní. Proto
je systém sociální péče tak důležitý.

celodenní péči. Ve všedních
dnech proto pobývají od rána
do odpoledne ve stacionáři, kde
mají společnost a zábavu, jídlo,
dohled nad užíváním léků, zajištěnou hygienu a další služby,
například koupání s asistencí
v bezbariérové koupelně, kadeřnictví, pedikúru.

Inspirujme se
Obřístvím

To všechno by mohly mít i Veltrusy. Přímo v centru města jsou
dokonce i vhodné prostory, vila
Ferdinandiových. Její majitelce se tento záměr líbí a byla by
ochotna s městem jednat o prodeji. Kromě sociálních služeb
by tam například mohla sídlit
i městská knihovna, které už
stávající prostory nestačí, ordinace místních lékařů, zázemí
pro městskou policii, klubovna
pro menší společenská setkání
nebo tvůrčí dílny. Výhodou vily
Ferdinandiových je i venkovní
prostor pro malou zahrádku
s posezením a samozřejmě také

Příkladem, jakou cestou se vydat, by pro Veltrusy mohlo být
Obříství, kde už se sociálním
službám věnují dlouho. V tamním domě s pečovatelskou službou je několik malých bytů pro
seniory a denní stacionář pro seniory a postižené, kteří jsou osamělí a potřebují kontakt s okolním světem, nebo žijí se svými
rodinami, ty jim ale vzhledem
k zaměstnání nemohou dopřát

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		
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8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
8.00 – 12.00

www.veltrusy.cz

Mají Veltrusy
vhodné
prostory?

Kontakty
na MěÚ
Veltrusy

i
@

Obecné dotazy:

317 070 291
E-mail:
INFORMACE
@VELTRUSY.CZ

parkovací stání. Takové využití
by navíc oživilo centrum města.
Pokud by vilu koupil soukromý
investor, nemělo by město žádné nebo velmi omezené možnosti ovlivnit účel, kterému by
pak sloužila.

Diskuze dotazníkem nekončí
Je nám jasné, že Veltrusy sociální služby potřebují. Na tom, jak
konkrétně by mohly vypadat, se
svými názory a připomínkami
mohli v zimě podílet i místní
občané. Vyplněných dotazníků se ale sešlo málo. Stále ale
máte možnost říci k tomu své,
stačí se zastavit v Chovatelských potřebách v Žižkově ulici. Přijďte si popovídat o tom,
zda si myslíte, že je to dobrý
nápad a jaké služby by podle vás byly potřeba. Můžete
rovněž poslat mail na adresu
vera.krcmova@tiscali.cz
nebo
vhodit lístek s pár řádky
do schránky městského úřadu.
Věra Krčmová
Výbor pro rozvoj obce a ekologii

Provoz
sběrného
dvora
TELEFON: 728 233 228

DUBEN – ŘÍJEN

út + čt 15.00 – 18.00
so 8.00 – 12.00
Na uvedeném čísle hlaste i poruchy veřejného osvětlení
a místního rozhlasu.
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Tvorba územního plánu
Městská policie Veltrusy
postupuje do třetí etapy – pořádá soutěž o kolo
návrh územního plánu pro Již podruhé proběhne ve Vel- bíhat náhodné losování, které
trusích soutěž s názvem „Mladý rozhodne o výherci dárkových
společné jednání
cyklista“ pro děti předškolního poukazů a dalších cen. HlavZpracování územního plánu (dále jen „ÚP“) postoupilo
do třetí etapy, kterou je již návrh vlastního územního plánu
pro společné jednání. Tento
oficiální návrh ÚP č. 1 již oproti
etapám předchozím obsahuje
výkresovou část, ve které jsou
patrné navržené rozvojové
plochy, v textové části jsou pak
k těmto plochám stanoveny tzv.
regulativy – podmínky výstavby.
Společným jednáním je dle stavebního zákona myšleno projednání návrhu ÚP s dotčenými
orgány státní správy, bez účasti
veřejnosti.
Paralelně k tomuto jednání
město pořádá, nad rámec stavebního zákona, besedu k ÚP,
která se bude konat 26. června
2017 od 18.00 v hasičárně. Tímto jsou všichni občané a vlastníci nemovitostí na besedu zváni.
Na besedě bude představen
návrh ÚP, a jak s ním pracovat,
následovat bude diskuse se zástupci města a zpracovateli ÚP.
Vystavení návrhu ÚP na úřední
desku města bude následovat
po vystavení ÚP na úřední desce města Kralup. Od termínu
besedy poběží lhůta v délce 30

dní, v jejímž rámci bude možné k návrhu ÚP zaslat oficiální
písemnou připomínku pořizovateli ÚP, kterým je Úřad územního plánování ORP Kralupy
nad Vltavou (podrobněji bude
vysvětleno na besedě).
Na základě vypořádání došlých připomínek a stanovisek
dotčených orgánů státní správy
bude zmiňovaný návrh ÚP (číslo
1) upraven, tím vznikne oficiální
návrh (číslo 2), tzv. návrh územního plánu pro veřejné projednání. Tento návrh č. 2 bude projednán obdobným způsobem,
ovšem již za účasti veřejnosti.
O projednání bude veřejnost
včas informována. Termín nelze
dopředu stanovit, bude záležet
na množství a závažnosti připomínek a stanovisek k tomuto
návrhu a s tím související době
případných úprav návrhu č. 1 ÚP.
Za ateliér U-24, s. r. o.
Mgr. David Třešňák
(tresnak@u-24.cz,
602 168 684)
ČERVEN
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VEŘEJNÁ BESEDA
K ÚZEMNÍMU
PLÁNU, 18.00
(Hasičský dům)

a školního věku, která se týká
správné výbavy jízdního kola
a nošení cyklistické helmy při
jízdě na jízdním kole. V případě, že budou mít děti vše v pořádku, strážníci si jejich jména
zapíší na losovací lístky. Dne
13. 6. 2017 na Bezva dni v areálu ZŠ Veltrusy pak bude pro-

ní cena bude poukaz na jízdní
kolo v hodnotě 5 000 Kč, který
věnuje město Veltrusy. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům za finanční a věcné
dary.
Josef Mošna
Strážník Městské policie

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY
e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz

Tel: 777 919 156, 777 919 157

Ve Veltrusích přibylo 9 nových občánků
Ve čtvrtek 11. května 2017 byli
na městském úřadě slavnostně přivítáni další noví občánci.
Jsou jimi Ema Vávrová, Kristýna
Štípková, Thea Toporová, Vojtěch Jírový, Jáchym Novotný,
Anna Králová, Vojtěch Řejha,
Barbora Hanušová a Šimon
Douda. Všem přejeme krásný
start do života.
Barbora Bělková
foto: Zdeňka Petrovičová

Společné foto nově přivítaných občánků 11. května 2017

Hřiště ZŠ je
otevřeno pro
veřejnost
Do začátku prázdnin můžou
občané Veltrus pro své sportovní aktivity využívat hřiště
základní školy. Provozní doba
je od pondělí do pátku, vždy
za přítomnosti správce hřiště
(o víkendech a prázdninách je
vstup na hřiště zakázán).
§§ duben, říjen 17.00 – 19.00
§§ květen, červen, září
17.00 – 20.00

červen 2017
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„Oranžový přechod“ u STS
V měsíci květnu byl dokončen
přechod v ulici Palackého u fotbalového hřiště a to včetně doplňkové zeleně i opravy části
přiléhajícího chodníku. Tato
stavba byla podpořena Nadací
ČEZ částkou 100 tisíc Kč (celkem
stála cca 460 tisíc Kč). Během
června proběhne slavností otevření přechodu za přítomnosti
podporovatelů tohoto projektu
– přesný termín bude upřesněn
na webových stránkách města.
(Nedávno jsem obdržel několik dotazů, proč je přechod tak

úzký – stručně tímto reaguji, že
projekt byl takto schválen Dopravním inspektorátem Policie ČR.
Dále doplňuji, že je takto umístěn
ve stávající, dané šíři ulice Palackého. Zaznamenal jsem však více
pochvalných reakcí, které poukazovaly na potřebnou, zpomalovací
funkci tohoto nového dopravního
prvku v našem městě.)
Filip Volák, starosta

Návštěvníci
Co se bude dít
hřbitova
v letních
parkovné
měsících?
platit nebudou Během letošního léta bude reZastupitelé v dubnu na 31. zasedání schválili použití parkovacího automatu na parkovišti
u hřbitova. Od té doby jsme už
mnohokrát odpovídali na dotaz, proč mají veltruští občané
platit poplatek, když půjdou
na běžnou návštěvu hřbitova.
Ubezpečujeme občany, že na ně
zastupitelé při rozhodování
o placení mysleli. Parkovné je
směrováno na návštěvníky zámeckého areálu, nikoliv na návštěvníky hřbitova. Proto je první hodina použití parkoviště
zdarma. Pro účel kontroly doby
stání na parkovišti je ovšem nezbytné, aby si také návštěvníci
hřbitova vyzvedli parkovací
lístek a umístili ho viditelně
za čelním sklem svého vozidla.
Jaroslav Morávek,
místostarosta

alizována rekonstrukce chodníků v Opletalově a části Klicperově ulici (během prázdnin zde
tedy dbejte zvýšené opatrnosti) a proběhne výběrové řízení
na dodavatele nového kamerového systému. Očekáváme
také dokončení projektových
dokumentací na rekonstrukci
části Tyršovy ulice, Seifertovu
(Třebízského), část Alešovy ul.
a ul. Hálkovu. V dalším čísle
VL budeme informovat o výsledcích studií proveditelnosti
na přístavbu ZŠ a na přístavbu
lékařských ordinací, u kterých
se řeší finální lokalizace. Ohledně dalších kroků o tvorbě nového územního plánu se dočtete
na str 7.
S přáním krásného léta
a povedených dovolených
Filip Volák, starosta
Jaroslav Morávek, místostarosta

Studii budoucího hospice
ve Veltrusích představil sám autor
Lubomír Kníže, ředitel Hospice knížete Václava, uspořádal 8. dubna v restauraci
Na závisti country zábavu, jejíž součástí bylo i představení studie hospice, který
vznikne v budově bývalého veltruského kláštera. Studie byla financována Středočeským krajem a jejím autorem je ing. arch. Jan Zikmund.
Studie se zabývá jednak rekonstrukcí staré budovy a jednak přístavbou dalších křídel
a objektů. „Nebude to klasický hospic, ale zařízení mnohem složitější,“ uvádí Lubomír
Kníže. Bude sloužit čtyřem
skupinám nevyléčitelně nemocných: pacientům v terminálním stavu převážně s onkologickým
onemocněním,
pacientům s roztroušenou
sklerózou, s Alzheimerovou
chorobou a dlouhodobě a trvale upoutaným na lůžko bez rozdílu diagnózy. Kapacita hospice
bude celkem 110 lůžek a ta se
rovnoměrně rozdělí mezi jednotlivé skupiny.
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Architekt Jan Zikmund celou studii podrobně představil.
„Hlavním autorem projektu je
především sám pan Kníže. Vypracoval obzvláště dokonalé
a detailní zadání, o celém areálu měl velmi konkrétní představu,“ oceňuje architekt.
Areál by měl být velice komplexní. Kromě své primární
funkce – zajištění péče o nevyléčitelně nemocné – by mělo
zařízení plnit zároveň společensko-kulturní, vzdělávací a relaxační funkci. Přístup sem bude
mít i veřejnost, v plánu je i mini
zoologická zahrada pro děti.
bb

Celkový pohled na areál
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Hasiči: Nemusíte hlásit opékání buřtů
Spalování hořlavých látek podléhá ze zákona přísným pravidlům, i když se tak děje
na soukromých pozemcích. Při jejich nedodržení hrozí pokuta až 500 tisíc korun.
Není ale nutné hlásit zahradní ohýnek na opékání buřtů.

Co říká zákon?
Vypalování porostu (trávy)
je zákonem zakázáno (zákon
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně). Podnikajícím fyzickým
a právnickým osobám, které
plánují spalování hořlavých
látek na volném prostranství,
zákon ukládá povinnost:
§§ spalování předem ohlásit
příslušnému hasičskému
záchrannému sboru (HZS)
§§ stanovit a předem oznámit
opatření proti vzniku a šíření požáru .
HZS může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat.

Jak spalování
ohlásit?
HZS Středočeského kraje poskytuje pro tyto účely novou
službu – evidenci pálení prostřednictvím internetu: na
paleni.izscr.cz vyplníte příslušnou tabulku a odešlete ji. Je
potřeba uvést datum a místo
pálení, zodpovědnou osobu,
dobu pálení a kontakt.
Služba je určena především
pro podnikající právnické a fyzické osoby, které provádějí
spalování hořlavých látek, ale
mohou ji využít i řadoví občané (jim zákon ohlašovací

povinnost nestanovuje), kteří
provádějí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu
(příkladně jarní spalování větví
z průklestu ovocných stromů).
Preventivně je vhodné hlásit
i pálení větších ohňů na čarodějnice.
Účelem elektronického ohlašování je především menší zatěžování telefonních linek, které
slouží pro dispečink operačních
středisek. Výjimečně lze pálení
ohlásit i telefonicky.
Krajské operační a informační
středisko Kladno:

Tel: 950 870 444

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů děkuje všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách pálení čarodějnic
30. dubna 2017, za jejich pomoc. Především díky nim byla
návštěvnost a úspěšnost akce
tak vysoká.
Hasiči se dále podíleli
na dětském dni pro zaměstnance Tesco Úžice, kam byli pozváni
4. června i s technikou.
9. – 11. června budou vykonávat hasičský dozor na 23. ročníku motorkářského srazu FOE
v Jinolicích.
Josef Dolejší

Jak postupovat
dál?
E-mail se zpětným potvrzením z paleni.izscr.cz je třeba
přeposlat místní jednotce
SDH na hasicimestaveltrusy
@seznam.cz nebo ji o této skutečnosti informovat telefonicky:

E-mail:
hasicimestaveltrusy
@seznam.cz
Telefony:
721 106 278
606 531 902
724 594 627

Pálení čarodějnic 30. dubna 2017

Co vlastně pálit či nepálit na zahradách?
Na otevřených ohništích a zahradních krbech lze pálit:
§§ dřevo a dřevěné uhlí
§§ suché rostlinné materiály.

Co se zahradním odpadem?

Je zakázáno pálit:
§§ plasty a igelity
§§ barevné časopisy a noviny
§§ chemicky ošetřené dřevo
(lakem nebo barvou)
§§ vlhké zahradní odpady
§§ gumu
§§ chemické přípravky apod.

Pálení listí, klestu a shrabané
trávy zákon výslovně nezakazuje. Životnímu prostředí (a dobrým sousedským vztahům též)
ale rozhodně prospěje likvidace
těchto odpadů kompostováním nebo mulčováním přímo
na vlastním pozemku či odvo-

zem na sběrný dvůr. Výjimkou,
kdy je potřeba pálit, je listí napadené chorobami.

Pravidla pro
pálení odpadu
na zahradě:
§§ pálení musí být přítomna
osoba starší 18 let

§§ ohniště nenechávat bez
dozoru
§§ vzdálenost minimálně 50 m
od okraje lesa
§§ mít k dispozici prostředky
pro případné hašení – kbelík
s vodou, písek apod.
§§ vyvarovat se období dlouhotrvajícího sucha a větru
§§ po skončení pálení ohniště
uhasit a kontrolovat (8 h)
Zdroj: ireceptar.cz
bb
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Anketa: Jste spokojeni
s informovaností ve Veltrusích?
Vedení obce se snaží informovanost průběžně zlepšovat, proto měla tentokrát anketa
pomoci zjistit, do jaké míry je tato snaha úspěšná. Vědí místní lidé, kde hledat informace o dění ve městě, a zajímá je vůbec? Na 9 anketních otázek bylo možné odpovídat vyplněním elektronického formuláře či papírové verze, která byla k dispozici v podatelně MěÚ a v obchodě u Purnochů.
Respondentů bylo celkem 55,
nejpočetnější skupinou (68 %)
byli občané ve věku 31 až 50
let. Potěšujícím faktem je, že
většina respondentů se o dění
ve Veltrusích zajímá.
Z ankety vyplynulo, jaké informační kanály lidem vyhovují
a o kterých možnostech nevědí.
V následujícím článku odpovídáme i na další související dotazy.

Veltruské listy
69 % dotazovaných čte Veltruské listy pravidelně, čtvrtina čte
zpravodaj občas. Užitečnost
Infolistu do schránky oceňují
téměř všichni (93 % dotázaných). Jakékoliv připomínky k obsahu Veltruských listů i názory
čtenářů na dění v obci jsou kdykoliv vítány na adrese redakce:
listy@veltrusy.cz

Městský web
Pravidelně ho sleduje 38 %
účastníků ankety, 60 % se podívá občas. Zasílání novinek
z webu na vlastní e-mail rozdělilo respondenty na tři přibližně
stejně velké skupiny – jedna
skupina o službě ví a využívá jí,
druhá skupina o ni nemá zájem
a třetí o této možnosti vůbec
neví.
Pro ty, kdo by o službu měli
zájem, ale nevědí jak na to: odkaz
na registraci k odběru novinek najdete na hlavní stránce městského
webu v levé liště pod UŽITEČNÝMI
ODKAZY: „Registrace k odběru novinek“. Zde je potřeba zadat e-mail
a registrace je hotova. Každý den
jsou pak automaticky rozesílány
e-maily s novinkami, které byly
na web přidány předešlý den.
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Nové registrace do MR jsou
stále vítány. Nově mají občané Veltrus možnost využít odkaz přímo
z hlavní stránky městského webu,
který se nachází v dolní části levé
lišty.

občas, na tento informační kanál se tedy nelze příliš spoléhat.
Informace, které byly hlášeny rozhlasem, jsou k nalezení
na webu města přes rychlou navigaci v levé liště:

I nadále platí, že město nemá
v plánu zahlcovat občany nevyžádanými informacemi, proto je
důležité vybrat při registraci jen
ty kategorie informací, které vás
zajímají.
Nově se mohou registrovat
i obyvatelé okolních obcí, kteří se
zajímají o dění ve Veltrusích (například z důvodu umístění jejich
dětí v ZŠ Veltrusy). Při registraci je
potřeba vybrat skupinu NEJSEM
OBČAN. Lidé zaregistrovaní do mimoveltruské skupiny nebudou
získávat informace typu výpadek
elektřiny či odstávka vody.
Kromě toho, na stránkách veltrusy.mobilnirozhlas.cz/archiv je
archiv všech zpráv, které byly přes
MR rozeslány, a je přístupný všem
i bez registrace.
Mobilní rozhlas získává na popularitě, ale stěžejním zdrojem
informací zůstává web, který má
mnohem širší informační záběr.

nebo na http://www.veltrusy.cz/
hlaseni-rozhlasu.
Na četné dotazy občanů Veltrus potvrzujeme, že je v pořádku,
když se na mobilním telefonu (ať
v mobilní aplikaci či SMS) neobjeví
každé hlášení klasického rozhlasu.
Důvodem, že se všechna hlášení
klasického rozhlasu neobjeví v mobilu, může být komerční charakter
hlášení klasického rozhlasu, nebo
adresování některých typů hlášení
pouze určité části obce (např. plánovaný výpadek elektrické energie) nebo uživatel MR při registraci
nepožadoval určitou kategorii informací.
bb

Mobilní rozhlas
V Mobilním rozhlase (MR) je
v současné době registrováno
251 občanů Veltrusy (12 % pokrytí města). Většina dotazovaných uvedla, že se již registrovala, 13 % o službu nemá vůbec
zájem a 24 % má v plánu se
ještě registrovat. Aplikaci Mobilního rozhlasu pro chytré telefony využívá 55 % respondentů,
22 % respondentů o aplikaci ale
vůbec neví.
Mobilní rozhlas má několik
možností informování občanů.
Veltrusy v současné době využívají
dvě z nich: SMS zprávy a upozornění do mobilní aplikace MR.
Zkušenost ukázala, že pro majitele chytrých telefonů je lepším
řešením využití mobilní aplikace
MR, protože tato mobilní aplikace
navíc zobrazuje v AKTUALITÁCH
všechny novinky z městského
webu, takže v podstatě nahradí
odběr novinek přímo z webu. Nutno ještě zmínit, že upozornění nejsou zasílána automaticky ke všem
aktualitám, nýbrž převážně k pozvánkám na městské akce. Je proto
potřeba všímat si i ostatních aktualit, pokud vás zajímají.
Aplikace MR je na základě připomínkování (z velké míry z Veltrus) momentálně v rekonstrukci.
V dohledné době se uživatelé dočkají pravděpodobně nejen lepšího
provázání s webem, ale i přehlednější a čitelnější grafiky. O dostupnosti aktualizované verze aplikace
budou uživatelé mobilní aplikace
informováni.

Městský
rozhlas
Pouze 9 % respondentů uvedlo,
že hodně čerpá informace z hlášení klasického rozhlasu. Pro
24 % dotázaných je obtěžující či
ho nemají šanci slyšet. Většina
respondentů slyší rozhlas jen

KULTURA

Zažili jsme ve Veltrusích
Přednáška o Arnoštu Chotkovi
Letos 27. ledna uplynulo 90
let od úmrtí předposledního
majitele veltruského zámku
z rodu Chotků, hraběte Arnošta (1844 – 1927). Tuto pozoruhodnou osobnost připomněla
jednak malá výstava na zámku, jednak přednáška, konaná
v den jeho narozenin 13. března
ve společenské místnosti veltruské sokolovny. Posluchači
měli možnost seznámit se s životem této zajímavé osobnosti,
která během svého dlouhého
života stihla projít několika životními drahami. Hrabě Arnošt
začínal jako voják, bojovým
křtem prošel roku 1866 v bitvě
u Hradce Králové. Jako důstojník jezdectva působil i v násle-

dujících desetiletích. Později se
stal dvořanem a jako hofmistr
habsburské arcivévodkyně Alžběty procestoval celou Evropu
včetně Španělska. Po odchodu
na penzi v hodnosti generála
očekával, že prožije klidné stáří
ve Vídni. Ale nestalo se tak –
kvůli nedostatku jiných dědiců
získal roku 1911 po smrti svého
staršího bratra veltruské panství a začal je spravovat jako
řádný hospodář. Na Veltrusích
prožil první světovou válku, přivítal tu vznik republiky a roku
1927 na našem zámku i zemřel.
Veltrusy po něm zdědil prasynovec Cary Chotek z velkobřezenské větve.
Jakub Jukl
foto: Jakub Andrle

Přednáška o Arnoštu Chotkovi 13. března 2017

Autorské čtení Terezy Boučkové
Stejně jako děti tráví Noc s Andersenem na zámku, i dospělí
mají ve Veltrusích možnost
setkání s literární tématikou.
V rámci druhého ročníku Noci
bez Andersena se 1. dubna
uskutečnil v příjemném prostředí kavárny Důlék druhý ročník autorského čtení, tentokrát
se spisovatelkou Terezou Boučkovou.
Autorka přečetla nejen několik úryvků ze své poslední
knihy Život je nádherný, ale
seznámila účastníky i se svou
předchozí literární tvorbou,
která je úzce spojena s jejími
životními osudy. Zejména knihy
Indiánský běh (1991) a Rok kohouta (2008), na které nyní vol-

ně navazuje Život je nádherný,
jsou osobní zpovědí, ve kterých
autorka čtenářům otevírá svou
duši i srdce.
Jak bylo patrné z autentického vyprávění, byl její život poznamenán řadou těžkých momentů a osudových zkoušek. Ať
již se jednalo o vztah ke slavnému otci (Pavel Kohout), výchovu dvou osvojených romských
chlapců nebo těžkou nemoc
matky. Přesto nám prostřednictvím své tvorby dává jasnou
zprávu: Život prostě má občas
své šílené smutky, bez nich by
ale sotva mohl být jindy nádherný.
Soňa Machová
foto: Káča Kohoutová

Tereza Boučková v Důlku 1. dubna 2017

Vernisáž ZŠ Veltrusy 6. dubna 2017

Vernisáž prací žáků ZŠ
6. dubna byla slavnostně otevřena výstava výtvarných prací
žáků základní školy. Hlavní organizátorkou výstavy byla stejně jako v minulosti paní učitelka G. Váchová, která pro letošní
rok vybrala téma živlů: ohně
a vody.
Vernisáže základní školy každoročně vítězí v návštěvnosti
a letos tomu nebylo jinak. Děti
se přišly pokochat a pochlubit

svými výtvory, přivedly své rodiče i prarodiče. Mnohé si odnesly drobná ocenění. Výstavní
síň během této výstavy doslova
praskala ve švech – i co se týče
počtu výtvorů, na kterých tentokrát pochopitelně dominovala
červená a modrá.
Kéž by tyto živly v extrémní
podobě zůstaly jen ve výtvarném ztvárnění našich dětí a našemu městu se vyhýbaly.
bb

Souboj živlů
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Hasičská zábava v zeleném hávu
Na Zelený čtvrtek pro nás veltruští hasiči spolu s Markétou
Hrdinovou Aptovou a Davidem
Šírem připravili v místním hasičském domě pestrobarevný
hudební večírek, který potěšil
hudbychtivé posluchače napříč
věkovým i žánrovým spektrem.
Úvodu se chopila sama organizátorka se svým Vocal Bandem. Ačkoli jí pro tento večer ze
sestavy vypadli dva muzikanti,
ani s náhradníky na postech
kytaristy a baskytaristy to jejich
profesionálnímu výkonu neubralo ani jediný okvětní lístek
příslovečné květinky. Markétin
Vocal Band se prezentuje nejen slavnými skladbami domácích i zahraničních hvězd, které
jsou velmi zajímavě zaranžovány do vícehlasých vokálů, ale
i vlastní tvorbou, která si svou
kvalitou se známými hity v ničem nezadá. Můj názor potvrdilo i početné publikum, které
si mohutným skandováním vynutilo několik přídavků.
Po krátké pauze se obecenstvu představilo mladé česko-slovenské hip-hopové duo
Chelioss & Lucas, které zatím
pódiové zkušenosti sbírá. I přes
drobnosti, které mohly ucho
zkušeného posluchače trochu
poškádlit, byla performance

obou raperů energická a sebevědomá, jak to ostatně k tomuto žánru neodmyslitelně patří.
O závěrečný mejdan se
postarala kralupská formace
Made In Garage. Tato parta má
precizně nastudované popové,
bluesové, rockové i punkové
hity za několik dekád nazpět.
Jejich nespoutaná energie spolu s muzikantstvím byla tím
pravým na závěr večírku, kdy
pokročilá hodina a vyprázdňující se sudy – v tuto dobu stále
populárnějšího „zeleného speciálu“ – uvolnily atmosféru i zábrany některých návštěvníků.
Kdyby se nepřiblížila hodina
nočního klidu a nedošlo pivo,
mohla by tahle parta tahat svá
esa z rukávu až do rozbřesku…
Závěrem je nutné poděkovat
ještě Davidu Šírovi, bez jehož
aparatury a zvukařského umu
by tato akce nebyla tím, čím
byla. A také SDH Veltrusy, že
nechávají pomalu ožívat další
prostor, kde je možné v našem
krásném městě zajít za zábavou. Doufám, že brzy budu mít
zase možnost vám o dalším
podobném zážitku poreferovat
a ještě lépe, že se tam s vámi
potkám.
Lukáš Kohout
foto: Jakub Andrle

Vocal band Markéty Aptové

Made In Garage

Barevná kometa v zámeckém
sklepení
V sobotu 22. dubna se ve sklepě
pod jedním ze skleníků zámeckého zahradnictví odehrála velice zajímavá událost s neméně
zajímavým historickým kontextem. Mohli jste zde zhlédnout
dokument Takovej barevnej
vocas letící komety, který zachycuje životní osudy jedné
z nejoriginálnějších osobností
českého undergroundu, básníka, skladatele, klavíristy, introvertního bouřliváka a lídra
legendární skupiny Psí Vojáci
– Filipa Topola. Možná se ptáte:
„Proč právě tam?“ Protože právě
tam se na jaře roku 1981 odehrál
jeden z prvních koncertů tohoto
nezaměnitelného hudebního
tělesa vedeného právě Filipem
Topolem.
Promítání bylo obohaceno
hudebním vystoupením Jiřího
Kabeše (The Plastic People of
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the Universe) & Vlastina Jírů,
vyprávěním režiséra a scénáristy filmu Václava Kučery a také
dlouholetého manažera Psích
vojáků Romka Hanzlíka, nejen
o vzniku filmu, ale i o životě
ve společnosti Filipa Topola.
O filmu, který mapuje životní osudy Filipa Topola, do kterých se silně otiskla jeho vášeň
k hudbě, láska k Mozartovi,
doba normalizace i porevoluční
atmosféra a v neposlední řadě
i jeho vážná nemoc, související
s bohémským způsobem života, se příliš rozepisovat nebudu,
ale mohu vám jej vřele doporučit. Uvidíte v něm mnoho unikátních a dosud nepoužitých
záběrů z archivů rodiny a přátel,
rozhovory s jeho souputníky či
úryvky z jeho básní.
Tento dokonalý mix prostředí, lidí a skvělého dokumentu

Sklepení, kde se v roce 1981 odehrál legendární koncert Psích vojáků

Jiří Kabeš a Vlastin Jírů

KULTURA
ve mně zanechal opravdu velmi silný zážitek, a proto bych
chtěl všem, kteří se na realizaci
této akce podíleli, poděkovat.
Zejména pak Filipu Volákovi
a Michalu Toporovi, kteří to
celé vymysleli, a také kastelá-

novi veltruského zámku Pavlu
Eclerovi, který umožnil konání
v tomto autentickém prostředí,
které jí dodalo nezapomenutelný rozměr.
Lukáš Kohout
foto: Jan Kadeřábek

Beseda o vlcích v Čechách
Vlky, rysy a medvědy se podařilo člověku v české krajině
vyhubit již koncem 17. století. Nyní se ale pomalu vracejí
a (nejen) ochráncům přírody
dávají naději na obnovení alespoň části divočiny. Na jejich
ochranu a jako prevence pytláctví vznikají tzv. vlčí hlídky, které
mapují život těchto šelem. Jsou
to skupinky nadšenců, kteří se
vydávají většinou proti stopám,
aby zvířata nerušily, a sledují
známky jejich pobytu. Členkou
takové hlídky je i Alena Fousková z Hnutí DUHA, která v úterý
23. května přijela do Veltrus
promítnout film Jana Svatoše
Causa Carnivora a poté rozpoutala živou besedu s příchozími.
Podle Hnutí DUHA vypadá
Česká republika jako osamocený ostrov uprostřed Evropy,
ve kterém jsme se zatím nenaučili šelmy v přírodě respektovat. Neohrožují je jen pytláci
a myslivci, ale velkou měrou
i doprava. „Bohužel umístění

ekoduktů (mosty pro přechod
živočichů přes frekventované
silnice a dálnice), které se v ČR
v posledních letech budují, není
konzultováno s odborníky, a tak
divoké zvěři nemají šanci posloužit. Ze 30 ekoduktů na území ČR jsou funkční zhruba tři“,
uvedla Fousková.
Za další nebezpečí pro vlky
považuje zooložka pověry o jejich nebezpečnosti a škodlivosti, přitom opak je pravdou.
„Ve volné přírodě vůbec není
třeba se jich obávat, jsou velice
ostražití a plaší a kontaktu s člověkem se vyhýbají,“ popisuje
vlastní zkušenosti z terénu Fousková. Navíc přirozeně regulují
stav spárkaté zvěře. Nejsnadnější obětí jsou jim nemocní
jedinci, proto můžeme vlky považovat za „lesní zdravotníky“ –
starají se o lepší kondici a dobrý
zdravotní stav své kořisti.
Více informací: selmy.cz.
text a foto: bb

POZVÁNKA

Město Veltrusy pořádá divadelní zájezd
do ČINOHERNÍHO KLUBU v Praze
DÉLKA: 1:50 hod
Hrají: O. Vetchý, I. Chýlková,
P. Nárožný, J. Dulava a další
Kdo chce ujít směšnosti,
ten do ní určitě co nejdřív spadne.

pondělí 25. 9. 2017, 19.30
V případě zájmu o vstupenky objednávejte
závazně na kultura@veltrusy.cz nebo
v podatelně MěÚ. Vstupenky budou
k vyzvednutí během června.
Autobus bude zajištěn, odjezd v 18.00
z parkoviště u MěÚ, v 18.05 ze zastávky STS.
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Ze zámku
Vážení čtenáři, na zámku se dějí nejen akce plánované, jako obnova
cest, výmalba sálu a pokladny,… ale také ty neplánované.
Letošní jaro s sebou přineslo
dvě po sobě jdoucí vichřice, které poškodily hájenku a vyvrátily či polámaly několik desítek
stromů. Těch obzvlášť velkých
nám je velmi líto. Také pro volně
žijící zvěř byla odcházející zima
nepříznivá, jak se dočtete v příspěvku správce obory.
Přes probíhající rekonstrukce proběhly závody Běh veltruským parkem a Medvědí stezkou
bez větších komplikací. Naopak
počasí zkomplikovalo velmi
ambiciózní letošní projekt s názvem Den koní, aneb Legenda
o svatém Jiří, který organizovaly
v rámci projektu Schola naturalis Dámy v sedle. Dvouapůlhodinový program s koňmi a šermířskými vystoupeními představil
divákům jízdu v dámském sed-

le ve všech myslitelných disciplínách a vysvětlil i historii vývoje dámského sedla. Naopak
ryze pánské využití koně viděli
diváci v hrdinském příběhu svatého Jiří, který koňmo bojoval
se skoro čtyřmetrovým drakem.
Všichni koně, kteří se představení zúčastnili, jsou v současné
době ustájení v zámecké konírně, obnovené v rámci stejného
projektu, a trénují v přilehlých
prostorách. Návrat koní do zámecké konírny tím dostává
nový rozměr. Akci využila správa zámku k unikátnímu jednorázovému zpřístupnění umělé
jeskyně – grotty, která není běžně dostupná.
Mimo klasické kulturní akce
připravujeme na letošní prázdniny i horkou novinku – pří-

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

Po vichřici...

městské tábory. Dva turnusy
chystá ve spolupráci s partnery
správa zámku (více informací
bude zveřejněno v dohledné
době na stránkách zámku)
a další dva turnusy zajistí v rámci projektu Schola naturalis

partnerský spolek Dámy v sedle
(více informací na http://www.
damyvsedle.cz).
Pavel Ecler
kastelán zámku

Druhá fáze obnovy parkových cest začala
Obyvatelé Veltrus a návštěvníci zámeckého areálu již jistě zaznamenali ztížené podmínky při procházkách po parkových cestách. Jsou způsobeny započetím druhé fáze
obnovy, o jejímž plánovaném průběhu jsme vás již informovali v Infolistu.
V době, kdy čtete tento článek,
je již v celém rozsahu dokončena pokládka asfaltu na osové aleji od Červeného mlýna.
Na náš popud byla ke stavbě
přidána také oprava několika
výtluků na parkovišti u kempu.
Také jsou hotové gloritové
podklady pod mlatové cesty
a ty již jsou uválcované dohladka. Mlatové povrchy dostávají:
hlavní cesta od brány, odbočka
z ní k domu zahradníka a kolem
tzv. hruškárny (vedle zahrad-

nictví). Pro tyto cesty byla požadována vyšší únosnost, ostatní
mlatové cesty budou mít podklad s příměsí Dorosolu. Cesty
získávají dvojí barevnost: cesta
od hlavní brány a okružní alej
do žluta, ostatní do červena.
Cesty jsou vedeny ve stávajícím výškovém profilu kromě
jednoho místa, kde došlo k výraznému snížení, a to u Charlottina mostu. Před a za mostem
byla nivelita snížena přibližně
o 80 cm, čímž vznikly tzv. ob-

Fréza
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toky. Ty zajistí ochranu mostu
v případě povodně. Vzduje-li
se hladina na úroveň asi 10 cm
pod vrchol klenby mostu, začne
voda přetékat přes cestu. Před
úpravou nivelity by se opřela
z boku do mostovky a mohla by
most poškodit vlastním tlakem
i zachycenými kmeny stromů.
Obtoky musejí být samozřejmě
v patřičné vzdálenosti od mostu (1 – 1,5násobek délky mostu
mezi podpěrami), jinak by ho
mohla voda naopak podemlít.

Nový asfalt na osové aleji

Tento poměr nebyl na počátku
prací dodržen, naštěstí se tuto
chybu podařilo včas podchytit.
Vedlejším, avšak zamýšleným
efektem je výškové zvýraznění
Charlottiny kapličky, která je
nyní oproti cestě výše položena, zatímco dříve byla mírně
„utopena“. Toto uspořádání bylo
i historicky podloženo, jednak
sondami do skladby cesty, ale
i dobovými malbami a fotografiemi.
text a foto: Jan Bulín

Finální řešení cesty kolem Charlottina mostku
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Akcemi nabité zámecké jaro
Noc s Andersenem
Noc s Andersenem se konala letos po sedmnácté na 1.694 řádně registrovaných místech, kde
strávilo noc s knížkami a pohádkou více než 98.000 dětí
a dospělých.
Na veltruském zámku jsme
nocovali podruhé a zúčastnilo
se 31 dětí z Veltrus i širšího okolí. V pět odpoledne je u brány
uvítala Fifi a Myšpulín jim naložil zavazadla do elektrického
vozíku. Cestou k zámku děti
hledaly díly komiksu k Noci
s Andersenem, sestavovaly
příběh a nakonec, aby si potrápily paměť, doplňovaly texty
do některých zabělených bublin. Na zámku se děti ubytovaly
v bývalých hostinských pokojích
a vyběhly ještě na komiksovou
hru do podzámčí, kde jim plány trochu hatil Zádrhel. Vrátily
se na večeři (slavné boloňské
špagety) a poté rotovaly podle
vlastní chuti ve čtyřech výtvarných dílničkách. S Pinďou vyráběly balonek, s Bobíkem zdobily perníčky ve tvaru čtyřlístku,
s Fifi si poskládaly a ozdobily
záložky s obličeji oblíbené postavy a Myšpulín jim předvedl
několik svých vynálezů. O deváté začalo v kapli divadlo: pro

tuto příležitost sepsaný příběh
o návštěvě Čtyřlístku na Veltrusích. Protože Pinďa zapomněl
čtyřlístky pro děti na prohlídce
v zámecké expozici, musely si
pro ně děti po jednom nebo
dvou dojít do pracovny hraběte
Chotka samy. Vůbec se nebály,
ale i pro ten případ je na několika místech jistily kolegyně
i pan kastelán. Pak už se uléhalo a ve všech třech ložnicích
četl naklonovaný robot Apobab
na dobrou noc. Co? Samozřejmě
příběhy o kamarádech a kamarádství. Ráno se Pinďa postaral
o krátkou rozcvičku, snídaly se
maminkami napečené dobroty
a společně se plánovalo, co vylepšit příští rok. Zbyl čas i na kvízové otázky a jednu kratší hru.
Na programu se kromě zámeckých zaměstnanců opět
výrazně podílely členky ASPV
Martina Voláková a Lenka
Měšťánková a večeři uvařil Michal Malotínský – všem velké
díky! Děkujeme i do veltruské
knihovny Jitce Lískové a Heleně
Richterové za vyhledání a vypůjčení knížek.
Tak zase za rok kolem páně
Andersenových narozenin!
kv

Zámecké jaro ve znamení
hudby, tance a jarního tvoření
Jaro na zámku Veltrusy je každoročně akcí především tvořivou. Letos se vyrábělo v dílnách
severozápadního křídla: papírové drobnosti, látkové věnečky, skládané květiny, vajíčka
zdobená voskovou technikou.
Tvoření dekorací ze živých květin zaujalo děti i dospělé a také
pomlázky si kromě kluků pletly
i holčičky! Ani na venkovním
tržišti nebyla o zábavu nouze,
některé stánky nabízely dílny
(v obležení byla například dílna
„sladká“, cukrovinková) a také
řadu řemeslných výrobků, své
umění předvedl třeba kovář
nebo flašinetář. Ukázku živých
zvířat doplnila disciplína králičí
hop, kterou si mohly děti zhlédnout, případně si i vyzkoušet

králíka vodit.
Pražský dívčí sbor zazpíval
jarní písně ze svého repertoáru a děti z mělnického souboru Jarošáček předvedly před
zámkem lidové tance za doprovodu dětského orchestru
Muzička. Pak se spolu s dalšími
vydaly k Bílému mostku vhodit
do vody Moranu a tím definitivně ukončit vládu paní Zimy.
Cestou se opakovaly říkačky,
které k tradici patří, a na závěr si
děti vykoledovaly u „panímám“
koláčky.
kv
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Mezinárodní den památek a sídel
Letošní Mezinárodní den památek a sídel jsme oslavili
spuštěním nových cimbálů
zámeckých hodin. Zájemci si
prohlédli staré i nové hodinové
cimbály. Po celé odpoledne nás
svou hudbou doprovázela Pražská mobilní zvonohra. Sám autor Carillonu o 57 různě velkých
zvonech, zvonař Petr Manou-

šek, si vystoupení na členitém
čestném dvoře zámku užil. Ne
každý prostor má tak příznivou
akustiku na poslech tohoto originálního nástroje. Hudebník
Petr Rejšek vybral repertoár odpovídající době vzniku cimbálů
a přidal něco variací na známá
hudební témata.
kv

Starý...

... a nový cimbál

Rodinná neděle aneb císařovna ve Veltrusích
V sobotu 13. května 2017 jsme
si připomněli 300. narozeniny
české královny, rakouské arcivévodkyně a německé císařovny
Marie Terezie. Tuto významnou
událost jsme oslavili i na veltruském zámku, a to formou
Rodinného dne – vždyť Marie
Terezie byla vzornou matkou
a dbala o příkladný život své
početné rodiny. Rodiny s dětmi mohly na zámku navštívit
speciálně vedenou prohlídku,
v parku pak byla připravena výtvarná, koncert v galerii Na konci světa a od zámku k pavilonu
Marie Terezie vedla naučná
stezka s úkoly pro menší i větší
děti.
A proč to všechno? Chotkové,
majitelé veltruského panství,
byli blízkými spolupracovníky
panovnice a císařovna dokonce dvakrát Veltrusy navštívila.
Poprvé při své korunovaci českou královnou v roce 1743 a podruhé v roce 1754 se na konci

srpna zdržela dokonce dva dny
a s manželem Františkem Štěpánem Lotrinským a dcerou
Marii Karolinou na zámku přenocovala. Hrabě Rudolf Chotek,
který tehdy zastával významné
funkce v oblasti finanční správy a hospodářství monarchie,
spolu s blízkým spolupracovníkem Otto Ludvíkem Loscanim
připravili „velký trh tovarů království českého“, tedy prodejní
výstavu regionálních produktů
vyrobených v manufakturách.
Vystavovalo se především textilní zboží ve stáncích v parku
a v zahradě, v omezené míře
pak také skleněné a další výrobky, které byly umístěny přímo
v zámecké budově. Ze skromných dobových svědectví víme,
že panovnický pár si po obědě
30. srpna prohlédl pestrou výstavu vlněných a lněných látek,
z nichž některé nakoupili, a prodávající ocenili zlatými medailemi. Navečer pro ně hostitel

přichystal projížďku po rameni
Vltavy a večerní osvětlení aleje
a zahrady.
Tato výjimečná akce byla
vlastně prvním vzorkovým veletrhem, i když na dlouhou dobu
ojedinělým a nedoceněným,
na oblíbenosti totiž tento typ
výstav získal až v 19. století.
Eliška Papcunová
foto: Jan Kadeřábek

Děti si mohly vyzkoušet zpívání na pódiu
V neděli 14. května ve v zámeckém parku uskutečnil již druhý
ročník Dětského hudebního
festiválku. V loňském roce se
festival odehrál v areálu kavárny Důlék, letos se akce konala u Holandského selského
domu. Na pódiu se představili
mladí zpěváci z Veltrus a okolí.
I když počasí bylo zpočátku velice proměnlivé a s prvními tóny
nejmenších zpěváku spadlo
pár jarních kapek, nakonec se
umoudřilo a akci čekalo krásné
slunné odpoledne.
Jako první se představila nejmladší zpěvačka, teprve 5letá
Karlička Plamínková, následo-
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valo vystoupení 7leté Vanesky
Koucké. Obě mladé zpěvačky
si na závěr svého vystoupení
zazpívaly společně tři duety.
Další účinkující byla Eminka Jarešová, žákyně 2. třídy veltruské
ZŠ, která bravurně zvládla technicky náročnější písně včetně
Touhy po jaru od W. A. Mozarta.
Poté následovalo klavírní vystoupení Josefa Majerčáka, rovněž druháka ZŠ Veltrusy, vítěze
krajského kola letošní Noty D.
Profesionální výkon předvedl
již zkušený zpěvák a vítěz mnoha talentových soutěží 12letý
Tomáš Drgo. Kromě několika
známých hitů představil Tom

svou první autorskou píseň Dreamer. Závěr sólových vystoupení patřil dvěma členkám kapely
Vocal Band Markéty Aptové,
a to Aničce Štětkové (16 let, studentka DG Kralupy) a Veronice
Langrové. Obě jsou již ostřílené
zpěvačky, a tak jejich vystou-

pení v triu s Markétou Aptovou
bylo příjemnou tečkou za povedenou akcí s názvem Hudebně
zábavné odpoledne pro děti.
Akce se konala v rámci zámecké
Rodinné neděle a za podpory
města Veltrusy. Děkujeme!
Markéta Hrdinová
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Jaro v parku a v oboře
Letošní zima byla dlouhá, teplotně a sněhově nadprůměrná, a proto byla zvěř v oboře
a okolním parku více dokrmována, zejména senem, ovsem
a ječmenem a přečkala zimu
bez úhony. Stejně tak přečkaly všechny stromy, zasázené
na podzim v oboře do dvou školek ve spolupráci se členy Hnutí
Brontosaurus: jednalo se o 300
sazenic stromků, hlavně jírovce,
lípy, a duby.
Došlo i na několik smutných
okamžiků, když jsme nalezli
postupně tři uhynulé vyhublé
kusy srnčí zvěře. O pár dní později se nám naskytla příležitost
k pravděpodobnému vysvětlení
situace. Před zámkem se totiž
objevila pohublá srna nevelkého vzrůstu, která nejevila
známky plachosti a divokosti,
byla odchycena a dána do karantény. Zdá se, že původně
žila v zajetí a měla zdravotní
problém, s nímž si „chovatel“
nevěděl rady, a tak ji vypustil
do přírody. Po konzultaci s odborníky jsme zahájili záchranu
Amálky, jak jsme srnečku pojmenovali, a několikrát denně
jí byla aplikována glukóza i pro-

středky na odčervení a vyčištění
střev. Rozbor vzorků, které jsme
odeslali do laboratoří Státní veterinární správy v Praze, ukázal,
že nešlo o virovou infekci. Úhyny zvěře se vysvětlily: V předjaří
se zvěř stahovala na okolní polnosti, kde se pásla na čerstvých
výhoncích řepky – ta jim bohužel přivozuje velké zdravotní
problémy. Amálka se uzdravila,
opět začala růst a byla vypuštěna zpět do přírody.
Ve stejné době jsme na zavolání zasahovali u Červeného
mlýna, kde jsme další dezorientovanou srnu vytáhli z Mlýnského potoka zcela vysílenou
a podchlazenou. I ji se podařilo
velkým úsilím zachránit a poté
byla vypuštěna zpět do přírody.
Zbytečný problém pro nás
také stále představuje aktivita
vandalů, kteří ničí zámky a dřevěné závory na vratech obory.
Uvědomme si, že obora je především pro zvířata… a návštěvník si ji užije mnohem více, pokud se bude chovat tiše a klidně.
Pak se mu místní příroda ukáže
v plné kráse.
Jiří Budín
foto: Eliška Papcunová

Zachráněná Amálka

Pozvánky na zámek
Slavnost růží v duchu
Malého prince
Zámek opět provoní vůně růží.
O posledním červnovém víkendu, 24. – 25. června 2017 se
asi stovka růží z českých růžových sadů, ale také od jednotlivců nastěhuje do zámecké
oranžerie a i hlas návštěvníků
rozhodne o té nejkrásnější. Přilehlá loučka se promění v malé
voňavé tržiště, nebudou chybět

ČERVEN
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ani růžové dílny a doprovodný
program v podobě hudebních
i divadelních vystoupení.
Více informací k programu
se dozvíte v červnu na našem
webu. Pokud i vy patříte mezi
vášnivé pěstitele růží, neváhejte a přihlaste své květiny
na:
chlupacek.tomas@npu.cz,
602 452 444.

Dožínky
hraběte Chotka

12

I letos se můžete těšit na již
tradiční Dožínky hraběte Chotka, které vycházejí na sobotu
12. srpna a konat se budou
po celý den – od 10 do 17 hodin
v zámecké zásobní zahradě,
která se vždy celé týdny před
dožínkami postupně připravuje, upravuje a rozkvétá. Doprovodný program bude zahrnovat
nejen živé hudební vystoupení,

ale i divadlo. O zábavu se postará také klaun a žonglér, budete
si moct vyzkoušet upéct chlebové placky. Baráčnický průvod
opět přinese hraběti dožínkový
věnec. Děti si jistě užijí sportovní stanoviště, rostlinný tunel
a vodní mlýnek.
O novinkách v programu
se před akcí dovíte na našem
webu.
Barbora Frindová

SRPEN

Příprava na mlácení obilí, foto: Jan Kadeřábek

POZVÁNKA
VZDUCHOLOĎ
Město Veltrusy zve
do Výstavní síně Ladislava Čepeláka
na městském úřadě na vernisáž výstavy

Petra Pěnkavy
Čtvrtek 8. června 2017 v 18:00
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ZÁMEK A PARK

Zvony na kolech
U příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a zahájení provozu nových cimbálů se
na zámek dostavilo unikátní vozidlo a hudební nástroj v jednom. O jeho vzniku a provozu
jsme si povídali se zvonařem Petrem Manouškem, jeho autorem i majitelem.
Kdy a jak jste přišel
na nápad vyrobit
zvonohru?
Poprvé jsem něco podobného
viděl v Holandsku v roce 1990
a od té doby jsem stále přemýšlel, jak takový nástroj postavit
pro naši zemi. Dlouho to byl jen
nereálný sen. Teprve v roce 1998
se otevřela možnost realizace
jako jeden z projektů pro Prahu
2000 – Evropské město kultury.
Společnost PEMK nejprve přislíbila plné financování, později
však z projektu postupně vycouvala a žádné peníze do něj
neinvestovala.

Kde je takový velký
nástroj doma?
Zvonohra je v mém majetku
a je českým koncertním nástrojem, takže domov má v České
republice.

Proč má zvonohra právě
57 zvonů? Z konstrukčních důvodů?
Vůbec ne. Zvonohra se měla
stát symbolem hlavního města
Prahy, které se skládá právě z 57
městských částí.

Jak nástroj funguje?
Můžete ho stručně
popsat?
Nástroj má klaviaturu se stejným rozložením kláves jako
na klavíru, tj. ve spodní řadě
celé tóny a v horní řadě půltóny. Zvonohra funguje na čistě
mechanickém principu, pohyb
klávesy na klaviatuře je pomocí ocelového lanka a převodů
přenášen na srdce zvonu bez
jakýchkoliv posilovačů. Hráč
může tedy silou a rychlostí úderu na klávesu ovlivnit dynamiku
hry od pianissima až po forte.
Největší zvon váží 860 kg, nejmenší 5 kg, celková hmotnost
zvonohry dosahuje 12 000 kg.

Pomáhal vám někdo
s výrobou?
Nástroj vznikl ve spolupráci tří
firem: ZVONAŘSTVÍ MANOUŠEK (Česká republika), ROYAL
EIJSBOUTS (Nizozemí), CLOCK-O-MATIC (Belgie). Zvony jsem
odléval v holandské zvonárně,
srdce byla vykována v Čechách,
nosnou konstrukci, mechaniku
a klaviaturu zhotovili v Belgii.
Mnohá konstrukční řešení zde
použitá jsou unikátní a nenajdete je na žádném jiném nástroji.

A máte tedy vůbec
nějakou konkurenci?

Vlevo zvonař Petr Manoušek, vpravo carillonér

V současné době existuje
na světě celkem pouze pět mobilních zvonoher srovnatelné
velikosti: USA, Portugalsko,
Česká republika, Francie, Polsko. Kromě české zvonohry však
ostatní nástroje koncertují pouze v domovském místě nebo
blízkém okolí.

bývají, setkávám se téměř vždy
s velmi vstřícným a pružným
přístupem ze strany objednatelů, úřadů i policie. K velmi
nepříjemným zážitkům patřila
předloňská havárie vinou defektu přední pneumatiky v plné
rychlosti na dálnici. Zvonohře
ani mně se naštěstí nic nestalo,
poškození auta však bylo totální
a musel jsem koupit nový vůz.

Jak probíhá cestování
s tak velkým nástrojem?
Zažil jste nějaké potíže?

Kde zvonohra hraje
nejčastěji? Při jakých
příležitostech?

Zvonohra je převážena kamionem RENAULT MAGNUM,
celková hmotnost včetně vozu
činí 22 tun. Doprava tedy musí
respektovat předpisy a všechna
omezení pro těžkou nákladní
dopravu, což je stále náročnější a dražší (palivo, mýtné,
pojištění). Potíže jsou především v Čechách kvůli byrokracii
(různá povolení atd.). Naopak
v zahraničí tyhle problémy ne-

Se zvonohrou se můžete setkat
při nejrůznějších příležitostech:
hudební festival, Muzejní noc,
výročí historických památek či
měst, zahájení slavností, kongresy, svěcení zvonů, vánoční
akce, různé soukromé události.
Za jednu z nejvýznamnějších
akcí považuji koncertování
na oslavě zlaté svatby belgického krále Alberta v Královském
paláci v Bruselu roku 2009.

Unikátní zvonohra na nádvoří veltruského zámku
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Jaká hudba je pro
zvonohru vhodná?
Zvonohra nemá žádná hudební
omezení, vše je pouze v rukou
carillonéra (= hráče na zvonohru). Skladby klasické vážné
hudby, lidové písně, populární
melodie i soudobá hudba – vše
zní velmi dobře. Posluchačsky
atraktivní jsou také kombinace
hry na zvonohru s dalšími hudebními nástroji (klavír, varhany, saxofon, dixieland, dechové
nástroje či celé orchestry), specialitou některých carillonérů
je třeba živá hra na zvonohru
s doprovodem reprodukované
hudby ve zvláštní úpravě. V zahraničí jsou velmi oblíbené také
jazzové koncerty.

Co ji čeká v nejbližší
době?
V květnu jsem se zvonohrou
v nizozemském Astenu, pak se
vracím na červnové koncerty
v Praze 7 (Muzejní noc) a v Bakově nad Jizerou. V létě pak pokračují další koncerty v Nizozemí a v Belgii, na podzim se budu
vracet na tradiční předvánoční
koncerty v Čechách. K dnešnímu dni má zvonohra za sebou
475 koncertů po celé Evropě.
kv
foto: Jan Kadeřábek

KULTURA

Čtyřicetiletý Komorní orchestr
Dvořákova kraje má kořeny
i ve Veltrusích
11. dubna 2017 oslavil orchestr
40 let od svého prvního veřejného vystoupení. Koncert se
konal na stejném místě (v kulturním domě Vltava) s téměř
totožným programem jako první veřejné vystoupení souboru
v dubnu 1977.
Soubor KODK byl založen již
na jaře 1976 a jeho jádro tvořili
manželé Mazáčkovi a Krušinovi. „První hudební setkání
probíhala buď u Mazáčků v Nelahozevsi nebo u nás doma,“
vzpomíná violistka Marcela
Krušinová z Veltrus. Je jedním
z pěti původních členů, které
najdeme i v současném obsazení orchestru. Kromě dirigenta
Václava Mazáčka jsou jimi ještě
Jaroslava Mazáčková, Josef Štibinger a Vladislav Uher. Mezi
zakládajícími členy byli mimo
jiné i další veltruští hudebníci: Tomáš Čapek a Jan a Václav
Čepelákovi, hudebních večerů
u Krušinů se účastnil i výtvarník
Ladislav Čepelák.
Václav Mazáček před koncertem uvedl, že nabídku tehdejšího ředitele LŠU v Kralupech
Josefa Hladkého na obnovení
(původně symfonického) orchestru přijal s tím, že orchestr
pomůže sestavit a „rozjet“,
smlouvu měl původně na jeden

rok. Orchestru se začalo záhy
dařit na soutěžích, dostávalo
se mu uznání odborné poroty.
Žádný nástupce dirigenta se ovšem neobjevil. Z členů souboru
se postupem času stala dobrá
parta kamarádů. „Celý orchestr
se vlastně od počátku budoval
na přátelství. Václav je nesmírně
trpělivý, obětavý a dobrý člověk,
nikdy na nikoho nezvýšil hlas,“
vysvětluje Krušinová. Celých 40
let se věnuje amatérskému muzicírování ve svém volném čase
bez jakéhokoliv nároku na odměnu. „Nepamatuji si, že by
vynechal jedinou zkoušku, ani
ze zdravotních důvodů. Přitom
byl nesmírně vytížený jako profesor na pražské konzervatoři
a člen České filharmonie,“ obdivuje ho veltruská violistka.
Zakládající dirigent tedy zůstal dodnes a kromě dirigování
má též funkci uměleckého vedoucího orchestru. Programy
koncertů sestavuje sám. Kde je
potřeba, upravuje skladby pro
smyčcový orchestr či dokomponuje cembalový part. Sám je
autorem několika skladeb, se
kterými orchestr sklidil velký
úspěch například i během francouzského turné v roce 2000.
„Vypracovali jsme se mezi
nejlepší neprofesionální or-

Koncert KODK 11. dubna 2017

chestry v Čechách a na Moravě,“ uvádí veltruská hudebnice.
Nové členy získává soubor většinou na doporučení různých
učitelů hudby. A ti posílají své
nejlepší žáky. Mezi ně patří
i několik japonských studentek
významné světové houslistky
Shizuky Ishikawy, které se v posledních letech v orchestru vystřídaly. Stále větší část souboru
tvoří rodina dirigenta Václava
Mazáčka. Kromě jeho ženy zde
trvale či sólově vystupují syn
Viktor, dcera Veronika a jejich
děti. Koncerty často zpestřili členové České filharmonie
(např. Miroslav Kejmar, Jan
Buble), profesoři pražské konzervatoře (Petr Paulů, Ladislav
Horák) či hudební osobnosti
jako Felix Slováček, Václav Žilka,

Kralupský Kruh přátel hudby přišel
o svého dlouholetého předsedu
7. dubna 2017 zesnul ve věku 73
let Vojen Očenášek, velmi výrazná osobnost kralupského kulturního života. V čele KPH působil již od roku 1972, byl velkým
propagátorem klasické, jazzové
a dechové hudby na Kralupsku.
Se spoustou umělců navázal
velmi vřelé vztahy, díky kterým
se hudebníci vracejí do Nelahozevsi každoročně. Mezi ně patří
například Radoslav Kvapil, Václav Hudeček, dirigent Komor-

ního orchestru Dvořákova kraje
Václav Mazáček, Jan Páleníček
a mnoho dalších. Významným
počinem Vojena Očenáška bylo
mimo jiné i zařazení Nelahozevsi mezi pořádající města festivalu Americké jaro, který každoročně představuje nové talenty
klasické a jazzové hudby právě
v menších městech.
Následnicí v čele KPH bude
Vojenu Očenáškovi jeho dcera
Petra.
bb

Vstupenky
na koncerty
jsou v prodeji před koncerty
na místě. Vzhledem k omezené kapacitě Rytířského sálu
je potřeba vstupenky objednat týden před koncertem
u Ilony Hronkové, tajemnice
KPH.
tel.: 725 837 912
e-mail: hronkovai@seznam.cz

Jiří Stivín či Milan Svoboda.
Členové orchestru se scházejí na zkouškách pravidelně jednou týdně. Míst pro své zkoušky
již vystřídali v Kralupech několik. Začínali v dnešní budově
knihovny, nějakou dobu pak
zkoušeli v budově dnešního
domu dětí a mládeže na Františku a v současné době jsou
vřele vítáni v domově důchodců. Jejich zkoušky jsou otevřené
pro veřejnost.
V archivu souboru se za 40
let jeho působení nashromáždilo již přes 300 titulů. Orchestr
působí nejen v České republice,
ale i v zahraničí. Mezi časté destinace, kde členové orchestru
navázali četná přátelství, patří
Francie, Německo a Holandsko.
bb, foto: archiv orchestru

PLÁNOVANÉ KONCERTY
KRUHU PŘÁTEL HUDBY
V NELAHOZEVSI
ZÁŘÍ
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Smetanovo trio
(Jitka Čechová,
Jiří Vodička,
Jan Páleníček)
Muchovo
kvarteto
(Fr. Novotný –
housle)
Koncert laureátů Mezinárodní
pěvecké soutěže
A. Dvořáka
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KNIHOVNA

15 let ve veltruské knihovně
Vážení čtenáři a příznivci veltruské knihovny, ve Veltruských listech 2/2007 jsem se
pokusila shrnout mně známá fakta o historii veltruské knihovny a zhodnotit provoz
knihovny po pěti letech mého působení ve funkci knihovnice. Protože jsem v loňském
roce završila již 15 let své práce ve zdejší knihovně, chtěla bych v popisu její historie
pokračovat a uvést, jaké úkoly se v posledních 15 letech podařilo naplnit.

Mé první
dojmy
… z veltruské knihovny na podzim 2001? Bývalý knihovník,
pan učitel Stanislav, byl výraznou osobností historie naší
knihovny. Za 57 let svého působení knihovně věnoval nesporně množství času a úsilí.
Výsledkem byl velký a na svoji
dobu kvalitní fond. Prostředí
knihovny ne příliš vlídné: chybějící úložné prostory, stará
výmalba, poruchové topení…
Knihy ve volném výběru nebyly
zabalené a byly řazené v tom
pořadí, jak byly zakoupeny.

První změny
Prvním počinem proto bylo pořízení nového regálu na čelní
stěnu knihovny a umístění knih
na stoly ve středu místnosti.
Tam byly vystavovány novinky,
dětské knihy a knihy z výměnného fondu mělnické městské
knihovny.
K prvořadým úkolům patřila celková revize fondu. Revize
části knih ve volném výběru
byla provedena v součinnosti
s kladenskou knihovnou, revize skladu se se mnou zcela
nezištně ujal kralupský antikvář pan Karel Novák. Jednou
za dva týdny v pátek ráno dojížděl do naší knihovny a probíral
svazek po svazku (tj. cca 2 000
dětských knih, 6 000 knih pro
dospělé). Pracovali jsme takto
déle než rok. Na práci ve velkém
skladu knih navázalo úplné vyklizení prostor malého skladu.
Výsledkem byla spousta vyřazeného materiálu. Snažila jsem
se počítat plné banánové krabice, které z knihovny vynosili
pracovníci technických služeb.
S počítáním jsem přestala u po-
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čtu 60, ale bylo jich více… Na vyřazené knihy to představovalo
přes 4 000 svazků.

Dětské
oddělení
Výsledkem vyklizení a stavebních úprav v malém skladu byl
vznik dnešního byť malého, ale
přece prvního samostatného
dětského oddělení, které malým čtenářům nabízí cca 1 500
svazků. Z tohoto počtu bylo
necelých 500 svazků zakoupeno po roce 2002, ostatní svazky
byly vybrány ze skladu, zabaleny do průhledné folie a dle
potřeby opraveny nebo vyčištěny. Realizaci stavebních úprav
v budoucím dětském oddělení
organizoval pan ing. Jiří Purnoch. Dětské oddělení bylo otevřeno v březnu 2008. Prostory
původně temného a od podlahy ke stropu zarovnaného malého skladu ukrývaly pro naši
knihovnu pravý poklad – historické materiály o fungování veltruské Čtenářské besedy a veltruské Městské knihovny. Za to
velký dík již zemřelému panu
učiteli Stanislavovi, který přes
trojí stěhování knihovny tyto
cenné materiály uchránil!

Elektronický
katalog
Provedená revize fondu dovolila přikročení k dalšímu zásadnímu úkolu – pořízení dat
knihovního fondu do elektronického katalogu. S tím se pojil
nákup počítače, programového
vybavení (knihovní systém CLAVIUS) a zavedení internetového
připojení. Elektronický katalog
se začal vytvářet počátkem roku
2008. Zápis veškerých knih

umístěných ve volném výběru
i ve skladu byl dokončen v roce
2013. V březnu 2008 byly zprovozněny internetové stránky
knihovny a byla zřízena e-mailová schránka.

Opravy
a úpravy
K velmi výraznému posunu, co
se týká vzhledu prostor knihovny, došlo v roce 2011. Původně
plánovaná výměna oken a následné malování se rozšířilo
ještě o úpravu elektrických rozvodů a s ní spojenou výměnu
svítidel a položení nové podlahové krytiny ve výpůjčním prostoru pro dospělé. Nutnost vyklidit pro tyto úpravy výpůjční
prostory „dohola“ dala předpoklad realizace dalšího zásadního kroku – celkové reorganizaci
fondu literatury pro dospělé
ve volném výběru (to představovalo více než 2 000 svazků).
S vyklízením knih pomohlo několik ochotných dobrovolníků.
Tyto úpravy probíhaly z větší
části o prázdninách, knihovna
byla po rekonstrukci otevřena
v polovině září 2011. Ve výpůjčním prostoru pro dospělé je literatura řazena dle tematických
celků, beletrie je v rámci těchto
celků řazena abecedně.

Organizace
fondu a nákupy
Knihovní fond čítal k lednu
2002 přibližně 14 000 svazků,
počet přírůstků (nákupy, dary)
od této do současné doby je
3 823 svazků. V elektronickém
katalogu byla v závěru roku
2016 uložena data o 12 500 svazcích. Cílem budování fondu je
soubor kvalitní naučné literatu-

ry a beletrie, dostupnost doporučené četby pro žáky a studenty, literatury zařazené do akcí
na podporu čtenářství (Čtení
pomáhá). Zvláštní pozornost
je věnována regionální literatuře, soustavně je doplňována
literatura o veltruském zámku
a parku. Knihy jsou v posledních letech nakupovány v internetových obchodech, využívány
jsou slevové akce i nabídka antikvariátů. Značná část nových
knih je každoročně pořizována
na knižním veletrhu Svět knihy
v Praze. Díky tomu je již několik
desítek našich knih obohaceno
o věnování autorů naší knihovně. Ze zahraničních autorů to
jsou např. Wilbur Smith, Felix
Francis, Sandra Brown nebo
Jo Nesbo. Zdrojem přírůstků
do našeho fondu jsou i dary
od čtenářů. Ročně do fondu přibývá přibližně 170 zakoupených
svazků a 100 darů. Významným
rozšířením našeho fondu jsou
zápůjčky výměnných souborů
nyní z kladenské, dříve mělnické knihovny. Každoročně si zapůjčujeme okolo 400 svazků.
S kontrolou výměnných souborů před jejich vrácením mi
po řadu let vždy ochotně pomáhala paní Alena Reichlová.

Výstavy
Prostory knihovny umožnily
uspořádání několika výstav:
§§ 2003 – Oldřich Hilmera,
sbormistr, pedagog a hudební skladatel, veltruský
rodák
§§ 2004 – Ladislav Čepelák,
grafik, veltruský rodák
§§ 2008 – Historie a současnost
veltruské knihovny, spojeno s otevřením dětského
oddělení
§§ 2012 – Dny otevřených dveří
§§ 2014 – Knižní ilustrace Ladislava Čepeláka

KNIHOVNA

Spolupráce se
školou
K návštěvě knihovny byli pravidelně zváni žáci ZŠ (zpravidla
4. tříd), knihovnu navštívily
i děti z MŠ. Větším počtem žáků
ZŠ pak byly navštíveny výše
uvedené výstavy. V souvislosti
se vzhledem prostor knihovny
(výpůjční prostory, schodiště,
dvůr) je třeba ocenit dlouholetou a nezištnou pomoc paní Jiřiny Ratajové, která je obohacuje
a zkrášluje originální výzdobou.

Rozšíření
otevírací doby
V březnu 2016 došlo v souvislosti s nástupem další knihovnice, paní Heleny Richterové, k rozšíření otevírací doby

v knihovně o další odpoledne.
Paní Richterová se rovněž ujala propagace čtenářství a naší
knihovny u žáků veltruské ZŠ.
Oproti dosud zajišťované návštěvě zpravidla dvou tříd během školního roku to přináší výrazné prohloubení a zkvalitnění
spolupráce se zdejší školou.

Co knihovnu
čeká?
Knihovna by určitě nejvíce
potřebovala rozsáhlejší a bezbariérové prostory – to však
nelze v nejbližším horizontu
očekávat. Ke zkvalitnění služeb čtenářům by mohlo v bližší
budoucnosti dojít v souvislosti
s chystaným projektem na automatizaci provozu malých
knihoven, který bude realizovat
Středočeská vědecká knihovna.

Naše knihovna bude nadále
pokračovat v rozšiřování svého fondu a bude podporovat
čtenářství formou spolupráce
s místní školou. Ve své činnosti
budeme využívat již léta osvědčených služeb poskytovaných
Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, zejména zapůjčování výměnných souborů knih
a školení knihovníků, nově pak
budeme spolupracovat na zavedení kvalitnějšího knihovního systému.
Jitka Lísková

Palackého 97
277 46 Veltrusy

KNIHOVNY
PONDĚLÍ
14 – 17 hod
knihovnice
Helena Richterová

PÁTEK
14 – 17 hod
knihovnice
Jitka Lísková

k n i h o v n a @ v e l t r u s y.c z
w w w.k n i h o v n a v e l t r u s y.w z .c z

Josef Klofát:
Modelářství ve Veltrusích
Je to právě pět let, co velký veltruský příznivec letecké modelařiny
Josef Klofát sepsal své vzpomínky
na historii tohoto oboru v našem
městě. Chvílemi plné dat a popisů
modelů, chvílemi naplněné napětím při líčení příhod a skoro vždy
humorem a nadhledem, s jakým
pan Klofát pohlíží i na vlastní omyly. Máme radost, že předal redakci
Veltruských listů texty, které budeme ve zkrácené a mírně upravené
podobě otiskovat na pokračování,
a spolu s nimi také fotografie.
Děti jeho generace měly možnost denně pozorovat letadla,
vzlétající z plochy mezi Veltrusy
a Kralupy, a po nějakou dobu ještě
prozkoumávat vraky německých
letadel sestřelených během druhé
světové války, nepřekvapí tedy,
že letecké modelářství se tu stalo
populárním koníčkem. Nahlédněte s námi do historie, která voní
lepidlem i benzínem a která zahrnuje triumfální výhry s letounem
na nebi i potupné pády hodiny
a hodiny lepených „letadýlek“.
kv

OTEVÍRACÍ DOBA

Z HISTORIE

Jak jsme
začínali
Organizovaná modelářská činnost ve Veltrusích se datuje přibližně rokem 1953. Do této doby
(a také později) však modelařilo
několik lidí samostatně, potkávali se na letišti. K povzbuzení
zájmu o modelařinu přispívalo
i to, že na letišti v Kralupech se
konala různá modelářská školení, soustředění, létání a soutěže, kam vždy zavítali kluci
a někdy i děvčata z Veltrus jako
diváci, případně nosiči modelů.
V té době jsme poznali takové
mistry, jako jsou pánové Radoslav Čížek, Vladimír Procházka,
Česlav Rak a mnozí jiní. Pokládali jsme si za velikou čest, když
jsme jim mohli donést model,
jako například při Celostátní
modelářské soutěži v roce 1954!
Intenzivní provoz na letišti, jak
v navijákových startech větroňů, tak v motorových vlecích,
případně motorový výcvik nám
umožnoval neustálý pobyt
na letišti, možnost tlačení vět-

Josef Klofát za autodílnou
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roňů po přistání zpět na start,
prohlídku letadel zblízka. Když
byl vedoucím v Kochmance,
továrničce na opravy a stavbu bezmotorových letadel,
pan Maštalíř, někdy souhlasil, aby nás pilot Čápa při motorovém vleku větroně k záletu
i svezl. Jinak nám dovolili sedět
ve větroni na zemi a balancovat
pomocí kniplu v protivětru.
Modelářskou činností se
v našem městě zabýval Josef
Kučera, pan Bártl, Josef Verner a hlavně pan Vaněk, který
nám konstruoval a kreslil plány.
Stavbě draků a létáním s nimi
se věnoval kominický mistr pan
Skalický.

Materiál
zdarma nebo
za hubičku
Blízkost letiště a Kochmanky
nám poskytovaly možnost získávat odpadový materiál, překližku a někdy i vzácnou balzu
na výrobu modelů. Z kralupského kovošrotu, kde končily
vraky německých letadel, jsme
získávali zase lehké kovy a z vedlejší skládky odpady z výroby
překližek a dýhy. V Kochmance
bylo zase šrotiště větroňů, kam
nám povolovali vrátní přístup:

vždy však maximálně pěti klukům na půlhodinu. Za řekou,
v Nelahozevsi, byla malá továrnička pana Popka, kde se
vyráběly kancelářské potřeby,
a na její skládce se nalézalo
velké množství celuloidových
odpadů z pravítek, odkud jsme
získávali bezplatně celuloid.
Z něho jsme si rozpuštěním
v acetonu vyráběli dobré acetonové lepidlo. Bylo však bílé,
a proto jsme později lepidlo
vyráběli z očištěných celuloidových filmů. Lak jsme si vyráběli
lihový, rozpuštěním pečetního
vosku v denaturovaném lihu.
Další potřebný materiál se nakupoval v papírnictví u kostela
v Kralupech, kde vedli modelářský materiál a stavebnice.

Zrod modelářského kroužku
Modelářský kroužek byl založen na škole v roce 1953 jedním
z kralupských plachtařů Zdeňkem Pokorným, přezdívaným
Pazoun, který byl bratrem paní
Kábové z Veltrus. Ke členům
patřili v té době: Ivan Doležal
(předseda), Václav Plachý, Josef
Klofát, Zdeněk Spurný, Karel
Macal, Karel Karlovský, Jiří Holub, Jaroslav Ponert, Miroslav
Kazda a dvě děvčata, Bohumila

Jiroušková a Irena Justová.
V kroužku se jako první model stavěl kolektivně komorový
drak a potom papírový kluzáček Sojka. Dalším modelem byl
jednoduchý model Pionýr K-M
s tyčkovým trupem a jednoduchým potahem křídla, stavěný
ve dvou verzích, typ K byl kluzák
a typ M byl model s gumovým
pohonem. Při létání s Pionýry jsme si užili mnoho zábavy
a získali znalosti o mechanice
letu a seřizování modelů.
Následovaly velice výkonné modely od R. Čížka Sluka II
a později Káně a Orlík. Veškerý
materiál nám byl přidělován
zdarma a každý z členů také
obdržel knihu Stavíme modely
od B. Semráda a Létací modely
autorů Zrny a Hemzy. Čekalo
nás rovněž přezkušování z teorie, které provedl instruktor
Pokorný. O tom, že ani vedoucí
nebyl v teorii kovaný, svědčí zápis v deníku kroužku: při projednávání otázky, co je tandemový model, velice vážně tvrdil,
že je to jakýkoliv model, který
se po rozložení připevní na tandem kola nebo motocyklu.

První vavříny
Činnost probíhala v pionýrské
klubovně ve škole, ale protože
nebylo kde skladovat rozesta-

věné modely, každý si model
nosil domů a pokračoval tam
ve stavbě. Na schůzkách se spíše konzultovalo a radilo. Každý
navíc stavěl další model doma.
V té době jsme chodili prakticky
denně létat na letiště a všichni
jsme se těšili na oslavy 1. máje,
kdy jsme se hrdě chlubili modely v průvodu vedoucím kolem
letiště. Po průvodu jsme odcházeli létat, čemuž přihlíželo
mnoho rodinných příslušníků.
Členové se účastnili soutěží
a výstav Tvořivosti mládeže, zde
získal například Z. Spurný ocenění za motorový model Sirius
aj. Ponert za model Saša i J. Klofát za samokřídlo Marabu.
Kroužek ukončil činnosti
v roce 1955, protože vedoucí
Pazoun nemohl pravidelně
docházet. Krátkou dobu vedl
v novém školním roce kroužek
Alois Derka, bývalý vojenský pilot, který pracoval v Kochmance
a motorově létal v Kralupech.
A. Derku ještě vystřídal Čestmír
Vaněk, který se později přestěhoval. O činnosti tohoto kroužku není mnoho známo kromě
článku a fotografie v časopise
Letecký modelář 6/56. Organizovaná činnost modelářů u nás
na dlouho dobu ustala, ačkoliv
jednotlivci sami modelařili pro
potěšení své a svých rodin.
(pokračování v příštím vydání)

POZVÁNKY

HUDEBNÍ PODZIM VE VELTRUSÍCH
so 4. 11. 2017
VELTRUSY
NA ZÁVISTI

KRAUSBERRY
pátek 1. 12. 2017
NA ZÁVISTI
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RC Havránek
Pedagogická
a psychologická pomoc
pro rodiny
v Havránku
Projekt Podpora rodin v RC
Havránek 2017 opět uspěl
u Ministerstva práce a sociálních věcí a získal i letos jeho
finanční podporu, kterou lze
čerpat do konce kalendářního
roku. Rodiny tak mají možnost navštěvovat individuální
konzultace s psycholožkami,
se kterými rodinné centrum
spolupracuje. Obracet se na ně
mohou s většími i běžnými problémy, kterým se svými dětmi,
dospívajícími nebo i rodiči čelí.
Konzultace probíhají samozřejmě diskrétně, v době, kterou si
sami dohodnete.
PhDr. Pavla Majerová

www.psycholog-majerova.cz
pavla@psycholog-majerova.cz

Mgr. Petra Pírková Brunerová
www.psychologiekralupy.cz
psychologiekralupy@seznam.cz

Součástí projektu je i několik
besed na rozmanitá témata,
které proběhnou v druhé polovině roku 2017.

Přijďte posílit
tým Havránka
Tým Rodinného centra Havránek se stále mění a trochu ztenčuje, aktivní členky končí rodičovskou dovolenou a navracejí
se do pracovních procesů, jiné
se zase věnují či v nejbližší době
budou věnovat rodičovským
povinnostem s druhými dětmi, a tak za ně hledáme další
posily. Chcete-li se zapojit,
máte nápady anebo si chcete
vyzkoušet vést program nebo
zajišťovat hernu, napište nám.
Nevyhýbáme se ani dvojicím
lektorek – ve dvojici se někdy
pracuje lépe, hodiny bývají
pestřejší a v případě nemocí

rodinné
centrum

HAVRÁNEK

zbude alespoň jedna lektorka,
a tak setkání zbytečně neodpadají. Nováčky samozřejmě
zaškolíme a poskytneme jim
dostatek materiálů pro vlastní
činnosti. Kontaktujte nás na
havranek@dolnipovltavi.cz

Havránek
spolupracoval
s fotbalisty
O sváteční pondělí 1. 5. 2017 se
uskutečnilo benefiční fotbalové utkání generací na fotbalovém hřišti ve Veltrusích. Kromě
zápasu veltruské Staré gardy,
která měla za protivníky otce
a syny veltruského fotbalu a kde
bylo možno zhlédnout fotbalisty, kteří nastupují za přední
české ligové kluby, byl i bohatý
doprovodný program. Od čtyř
hodin odpoledne hrála kapela
Mošňáci a RC Havránek spolu s ASPV Veltrusy připravilo
sportovní a tvořivá stanoviště.
Děti si mohly vyrobit záložku
do knížky, proběhnout si překážkovou dráhu, prolézt „laserovou“ sítí či zapojit logické
myšlení při hledání správných
obrázků. Na každém stanovišti
za splnění úkolu získaly razítko
a vyplněnou kartičku si mohly
vyměnit za sladkou upečenou
dobrotu nebo ovoce. Část finančního výtěžku ze vstupného
se fotbalisté rozhodli věnovat
na dokončení parčíku u školy,

Na fotbalovém hřišti 1. května 2017

čímž se parčíkový účet obohatil o dalších 5.000 korun. Celou
akci podporovalo také město
Veltrusy.

Pomozte RC
svým nákupem
na internetu
Nakupujete alespoň občas přes
internet? Chcete podpořit činnost našeho rodinného centra?
Nakupujte přes GIVT.cz a část
z vaší útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc! Zapojeno
je nyní téměř 1300 organizací
a přes 300 e-shopů.
Nákup přes GIVT je velmi
jednoduchý a nebude vás stát
více času než obvykle. Více
na www.givt.cz Za vaši podporu
děkujeme!

Parčík jede dál
Kdo prochází dennodenně kolem školy a školky, jistě si všiml,
jak se parčík s přicházejícím
jarem krásně zazelenal a rozkvetl. Naše spolupráce s nadací
Via sice skončila, ale v parčíku
nás čeká ještě spousta práce.
V letošním roce jsme si stanovili za cíl dokončit mlatový
půlkruh a vybavit ho lavičkami.
Momentálně se snažíme sehnat další finanční prostředky
prostřednictvím žádostí o grant
a sponzorství, otevíráme opět
veřejnou sbírku, spolupracujeme s dalšími veltruskými spolky, základní školou i s městem
Veltrusy. Doufáme, že se nám
to podaří a že nám opět přijdete
pomoci na brigády.
Soňa Dekastello
foto: bb

Parčík se zazelenal a rozkvetl 17. 5. 2017

červen 2017

23

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELTRUSY

Jaká bude veltruská škola
v příštích letech?
V posledních měsících se o naší škole ve městě hodně mluví. Otázek je mnoho. Hodně
občanů se ptá, zda je skutečně nutné přistavovat školu. Často zaznívá: Škola vždycky stačila, musí tedy stačit v budoucnu. V následujícím textu se pokusím odpovědět
na některé nejčastější otázky.

Zvenku důstoj- Dětí stále
ná, uvnitř nepřibývá
dostačuje
Školou prochází třetí a v brzké
Od doby, kdy byla zavedena povinná školní docházka, což už je
několik století, patří škola v každé obci k jejím dominantám.
Stejně je tomu i ve Veltrusích.
Veltrusy mají nepochybně krásnou školu, která je vzhledově
minimálně zvenčí dominantou
důstojnou. Co se týče výuky, patří veltruská škola dlouhodobě
ke školám vyhledávaným rodiči
i žáky. Na druhé straně má škola i své slabé stránky. Mezi nejslabší místa patří vnitřní prostory školy, a to hlavně svým
rozsahem a velikostí. Ze všech
původních prostor „navíc“ (klubovna, sprchy, dílny, lékařská
ordinace, část bytu pro učitele
apod.) byly postupně vytvořeny
učebny a další potřebné zázemí
(např. rozšíření jídelny). Jinak
jsou ale vnitřní prostory udržované, opravované a postupně
vylepšované. Jejich nedílnou
součástí je i krásná výzdoba,
která převážně vzniká během
školních i mimoškolních aktivit
našich žáků.
Každý majitel rodinného
domku mi určitě dá za pravdu,
že i ten nejlépe průběžně udržovaný dům potřebuje po téměř 70 letech užívání nějakou
zásadnější rekonstrukci. Koupelna zůstává koupelnou po 10,
20, 30 i 70 letech používání, ale
pokud chceme užívat moderní
a účelné prostory, musíme rekonstruovat a modernizovat.
A právě v takové etapě se nachází interiér veltruské školy.
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době i čtvrtá generace občanů
Veltrus a blízkého okolí. Veltruská škola je po celou svou
existenci navíc školou spádovou – do obvodu patří dalších
16 vesnic, ale i v samotných Veltrusích dlouhodobě vzrůstá počet obyvatel, a tím pádem přibývá i dětí = žáků školy. Kromě
potřeby modernizace souvisejí
tedy požadavky na rekonstrukci i s narůstajícím počtem žáků
(od roku 2012 vzrostl počet
žáků o 110 – od 1. 9. 2017 bude
mít škola cca 500 žáků).

Nároky
se zvyšují
Vzrůstají i požadavky na současnou moderní výuku, pro
jejíž zajištění je jedním z podstatných předpokladů příprava
žáků za odpovídajících podmínek. Současným žákům totiž
nemůže k získání kvalitního
vzdělání stačit sedět ve třídách
naplněných 30 žáky a poslouchat výklad učitele. Děti by
měly být v rámci vyučování
aktivní a tvořivé, měly by se seznamovat s moderními trendy,
měly by na řadu věcí přicházet
samy za podnětného učitelova
vedení.
Pro takovou výuku je ale nutné vytvářet vhodné podmínky.
Nestačí pouze kvalitní učitelé,
kteří nepochybně na veltruské
škole jsou. Důležitý je i dostatek
prostoru, aby se daly třídy dělit
na skupiny. Potřebné je kvalitní materiální zázemí, protože
dnes už nestačí tabule a křída,

ale je nutné učit v kvalitních
jazykových učebnách, mít k dispozici specializované učebny,
prostory pro kreativní nebo
manuální činnosti, sportoviště
a počítačové a informační zázemí. Tyto základní pedagogické
podmínky veltruské škole ale
stále více chybí. Naše aktuální
školní problémy v této oblasti
jsou v rámci dosavadních školních prostor řešitelné jen s velkými obtížemi a takovým způsobem, který není důstojný pro
jakoukoliv školu ve 21. století.

Učeben je málo
Škola v současné době využívá
20 učeben, z nichž ale tři jsou
tak malé, že se do nich v žádném případě nevejde 30 žáků.
Úplně jsme museli zrušit specializované učebny, protože každá třída slouží současně jako
kmenová učebna. Navíc počet
místností pro výuku = učeben
bude od září 2017 přesně odpovídat i počtu tříd na škole. Zcela
tak bude chybět jakýkoliv prostor pro výuku např. jazyků, kdy
se třídy dělí na menší skupiny.
Abychom mohli zachovat kvalitu výuky, musíme proto i nadále využívat pro dělenou výuku
prostory školní jídelny, sborovny, družiny ve dvojdomku, příp.
využívat učebny prvního stupně
pro starší žáky.

Chybí prostory
pro družinu, ...
Nedostatečné jsou i prostory
školní družiny, která musí využívat pro svou činnost třídy,
v nichž se dopoledne děti učí.
Chybí místo pro aktivity školního klubu, který nabízí možnost

strávit příjemným způsobem
volný čas i starším dětem, které
již nemají možnost navštěvovat
školní družinu. V roce 2012 jich
mohlo do družiny docházet 110
a provoz družiny zajišťovalo 3,1
přepočtených vychovatelek =
vychovatelky na plný úvazek,
v roce 2017 může být do družiny
zapsaných maximálně 170 žáků
a v družině pracuje 5,4 přepočtené vychovatelky; kromě toho
je v provozu školní klub, do něhož se v případě zájmu mohou
zapojit všichni ostatní žáci školy, tzn. cca 330 žáků.

jídelnu, ...
Dalším velkým prostorovým
problémem je malá kapacita
školní jídelny. Kvůli ní se neúměrně protahuje každodenní
výdej jídla a děti jsou nuceny strávit poměrně dost času
ve frontě na oběd. V roce 2012
v jídelně obědvalo 401 školních
strávníků a obědy byly připravovány pro 138 strávníků z MŠ,
v roce 2017 zajišťovala jídelna
obědy pro 482 strávníků ze školy a 108 strávníků z MŠ. Nedostatečný a limitující je i prostor
šaten a počet toalet.

tělocvičnu
Ve škole rovněž chybí prostorově dostatečné sportovní zázemí. Současná tělocvična je malá
a vůbec neodpovídá potřebám
a velikosti školy. Nárůst počtu
dětí ve třídách v posledních letech způsobuje, že ani při využívání místní sokolovny nejsou
zajištěny potřeby školy pro výuku tělesné výchovy v odpovídajícím rozsahu.
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Zázemí chybí
i učitelům

čet přepočtených učitelů vždy
představuje vyšší počet fyzických osob, cca o 5.

Vzrůstající počet žáků musí
rovněž učit více učitelů a i těm
chybí zázemí, neboť počet kabinetů je velmi nízký (kabinet –
místo na uložení pomůcek, ale
i příprav na hodiny a osobních
věcí). Řada učitelů na rozdíl
od žáků nemá v podstatě k dispozici ani skříňku na uložení
svých osobních věcí a všechny
své osobní věci, přípravy a pomůcky je nucena ukládat přímo
ve třídách (v roce 2012 vyučovalo celkem 24,1 tzv. přepočtených
učitelů, tzn. učitelů na plný
úvazek, od září 2017 bude pro
zajištění výuky nutných téměř
29 přepočtených učitelů). Po-

Nechtěla bych, aby tento
článek vyzněl jako stěžování si
na nedobré podmínky. Ve škole
si uvědomujeme, že se v posledních letech do školy investovalo
dost peněz, např. na nová okna,
zateplení. Na druhou stranu je
ale stále ještě hodně věcí, jejichž realizace je nezbytná nejen pro udržení dobrého chodu
školy, ale i pro zachování její
dobré pověsti a výsledků. A tyto
potřeby nelze uskutečnit bez
podstatných finančních investic. Proto by bylo velmi žádoucí,
kdyby se v současné době síly
zastupitelů města i vedení školy
mohly orientovat hlavně smě-

rem k přípravě podkladů pro
získání dotace, která by umožnila rekonstruovat školu za přijatelných finančních podmínek.
Zájemci o bližší informace
o chodu školy i o přípravě podkladů pro dotaci mají ve škole
i na radnici dveře otevřeny, mohou se přijít podívat, zeptat se
na problémy, které je zajímají.
Je ale vždy nutné zachovat racionální přístup k problému,
vše hodnotit s určitým nadhledem a mít na paměti, že se
jedná o dlouhodobou investici
do několika budoucích generací dětí a ty vždy představovaly
a také dnes představují naši budoucnost.
Věřím, že můj příspěvek
pomohl objasnit a obhájit připravované investice do školní

Když můžeme, pomůžeme

budovy, a tak přispěl k tomu,
aby následné debaty o úpravách školy byly již pouze věcné
a konkrétní a nezpochybňovaly
vůbec jejich nutnost a potřebnost.
Závěrem si dovoluji poděkovat místnímu sboru dobrovolných hasičů, který nám nezištně
zapůjčil jednu místnost v hasičárně. Poděkování patří rovněž
městu Veltrusy, které pro školu
užívání místnosti v hasičárně financuje. Díky těmto vstřícným
krokům můžeme rozvíjet aktivity školního klubu v mimoškolním prostředí.
Mgr. Světlana Racková
ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA VELTRUSY

Tak se nazývá projekt, který počátkem měsíce března paní učitelky v MŠ
zařadily do výuky.
Našim žáčkům není vždy zřejmé, že existují i děti, které jsou
nemocné, handicapované, sociálně slabé a se speciálními
vzdělávacími potřebami. Proto
se při různých debatách a rozhovorech nad obrázky seznámili s různými druhy postižení
a uvědomili si, že tito lidé potřebují naší pomoc a podporu.
Paní učitelky se snažily v dětech
pěstovat ohleduplnost a solidaritu. V různých hrách procvičily
děti své smysly, nejvíce zrak,
hmat, sluch, hrála se například
Kimova hra (zaměřená na paměť), sluchové a hmatové pexeso, hmatové domino.
Vyzkoušely si v praxi kreslení
poslepu, nedominantní rukou,
malbu pusou, nohou, spojování
značek poslepu, grafický zápis
svého jména Braillovým písmenem, odezírání slov, konzumaci
jídla poslepu, cvičení a pohybové hry s různým ztížením. Též je
zaujala praktická zkouška vodičů nevidomých se slovní navigací, zdolávání překážek i nápodoba vodicích a asistenčních
psů nebo jízda na invalidním
vozíku.
Jak je z výčtu aktivit patrné,
v tomto projektu bylo hodně

využito prožitkové učení, což
se vyplatilo. Při četbě různých
příběhů byly děti soustředěné,
měly zájem o nové poznatky.
Paní učitelky rovněž vysvětlily, že existují různé nadace
a projekty, které dětem s handicapy pomáhají. Naše MŠ
i s rodiči se pravidelně zúčastňuje prodeje upomínkových
předmětů, knížeček a přispívá
na fond SIDUS. Vystupujeme
na “Bezva dni”, jehož výtěžek
putuje na konkrétní handicapované dítě.
V závěru projektu se uskutečnila beseda s veltruským
vozíčkářem Jirkou. Starší děti
si připravily otázky a nestyděly
se, Jirka velmi mile a trpělivě
odpovídal a vysvětloval. Děti
se zájmem poslouchaly vyprávění a odpovědi a líbily se jim
fotografie a medaile, které jim
přinesl ukázat.
Máme radost, že se projekt
ukázal jako zajímavý a poučný
a vedl k uvědomění, jak výrazně
je pro lidi s určitým handicapem
život náročnější než pro zdravé.
za MŠ Veltrusy
Ivana Skalická

Vážení občané Veltrus,
v tomto roce slaví naše
mateřská škola 40. výročí
svého otevření. V sobotu 23.
září 2017 plánujeme ve spolupráci se SRPŠ a městem
Veltrusy oslavy tohoto výročí
v areálu a okolí MŠ včetně večerní zábavy v sále restaurace
Na Závisti.
Prosíme vás tímto, pokud
vlastníte jakékoli staré fotografie v souvislosti s mateřskou školou, o jejich zapůjčení (v obálce se jménem
a telefonním číslem), eventuelně nascanované na e-mail:
skolkaveltrusy@seznam.cz

Dále chceme požádat pro
plánovaný RETRO KOUTEK
o věci ze 70. – 90. let (hračky, dětské oblečení, nádobí,
pomůcky atd., taktéž v podepsaném obalu (tašce) s vaším
telefonickým kontaktem.
Vše již můžete nosit do MŠ
a předat kterémukoli zaměstnanci. V případě dotazů jsem
vám k dispozici na telefonu
602 825 648, 315 781 140 nebo
na výše uvedeném e-mailu.
Předem mnohokrát děkuji
a těším se na setkání při této
akci.
za MŠ Veltrusy
Leona Kyselá - ředitelka

40 let MŠ

červen 2017
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ASPV Veltrusy má za sebou
náročné období jarních soutěží
Běh veltruským parkem
Bezesporu největší veltruskou sportovní událostí je již několik let Běh veltruským parkem, jehož 19. ročník proběhl tradičně poslední dubnovou sobotu, 29. dubna.
Za tu spoustu let, co závod pořádáme, jsme si už zvykli, že počasí nám vždycky přeje a že poslední dubnová sobota je vždy
krásný, teplý, slunečný den.
Předpověď počasí letos tvrdila
úplně něco jiného, a tak jsme
se trochu báli, jak moc se běžci
zaleknou nepříznivých vyhlídek
a deště a kolik se jich tedy letos
na startu závodů vůbec sejde.
Naštěstí se ukázalo, že předpověď počasí opět úplně nevyšla
a hlavně že běžci se deště nebojí. Na startu se sešlo úctyhodných 338 závodníků, z toho 223
startovalo v dětských a mládežnických kategoriích. Závodilo se tradičně od nejmenších
dětí, které běžely s rodiči na trati dlouhé 50 m, až po vytrvalce
veterány, kteří změřili své síly
v závodě na 10 km. Děti stihly
své běhy ještě bez deště, zatímco některé závody dospělých už
doprovázely dešťové kapky.
V hlavním závodě na 10 km
zvítězil Dominik Šonský v čase

VÍTĚZOVÉ HLAVNÍCH ZÁVODŮ
10 km muži

5 km ženy

10 km ženy

1. Dominik Šonský
(FK Neratovice)
čas: 36:50,3
2. Jan Kadeřábek
(TJ Sokol Veltrusy)
čas: 37:13,3. 3
3. Pavel Šimek
(Praha 3)
čas: 37:23,3

1. Kristýna Vinklerová
(Hostivice)
čas: 23:47,0
2. Petronela Černejová
čas: 27:18,4
3. Lenka Osladilová
(Kralupy) čas: 27:23,0

1. Veronika Zemanová
čas: 47:02,0
2. Markéta Korecká
čas: 47:34,1. 3
3. Tereza Popová
(TOM – KČT Kralupy)
čas: 48:21,5

jakkoli podpořili: ČUS-Sportuj
s námi, HECKL s.r.o., Promex,
Řeznictví Kohout a synové, Eko-kom, Česká spořitelna, P+P
spol. s.r.o., Eleven, město Veltrusy, Správa zámku Veltrusy,
RC Havránek. Poděkování patří rovněž všem pořadatelům
ASPV a SOKOLA Veltrusy, kteří
přispěli k hladkému průběhu
závodu a také všem závodníkům za hezké běžecké zážitky

a divákům za povzbuzování
a vytvoření té správné atmosféry.
Těšíme se za rok na viděnou
na jubilejním 20. ročníku Běhu
veltruským parkem.
Všem účastníkům ještě jednou děkujeme za účast a gratulujeme ke krásným výsledkům.
Martina Voláková

36:50,3 a v kategorii ženy
5 000 m se vítězkou stala Kristýna Vinklerová z Hostivic
v čase 23:47,0.
Součástí závodů je také neodmyslitelná soutěž tříd místní
základní školy o dort starosty
města. V letošním roce se ho
podařilo „vyběhat“ 1. A, která
jen těsně o jediný bod porazila
2. A.
Děkujeme všem, kteří nás

§§ KOMPLETNÍ VÝSLEDKY: http://aspv.skolaveltrusy.cz/storage/behparkem/170430_XIX.BP_vysledky.pdf
§§ FOTOGRAFIE ZE ZÁVODU: https://www.flickr.com/photos/yancad/albums/72157668127689542
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Víkend plný soutěží aneb nejdřív medvěd a pak atlet(ika)
O víkendu 13. až 14. května 2017 uspořádala ASPV Veltrusy okresní kola dvou soutěží:
Medvědí stezky a Atletického víceboje. V letošním roce jsme se poprvé rozhodli nahustit tyto dvě soutěže do jednoho víkendu a s napětím jsme čekali, jestli to neodradí
některé závodníky, a také, zda to ve zdraví přežijeme my organizátoři.

Nejdřív
medvěd…
Nejprve se v sobotu 13. května
uskutečnilo v zámeckém parku okresní kolo závodu Medvědí stezkou. Trať absolvovalo
26 dětí v doprovodu rodičů
v kategorii předškolní žactvo,
68 dětí školního věku a 10 dospělých. Všichni zdárně dorazili
do cíle, ačkoliv letos jim v cestě
stála nejen náročná trať, otázky
a úkoly, ale i rozmary květnového počasí, které přineslo dvě
bouřkové přepršky.

…pak atlet
V neděli 14. května pak proběhlo na školním hřišti ZŠ Veltrusy okresní kolo atletického
víceboje. Závodu se zúčastnilo
celkem 82 dětí a 12 dospělých.
Jako každoročně dorazilo plno
veltruských dětí, ale přijely i výpravy závodníků z Kralup a Neratovic, které postupně podle
věkových kategorií nastoupily
k základním atletickým disciplínám: skoku do dálky, hodu
a běhu. Na školním hřišti vládla
po celou dobu přátelská atmosféra vzájemného povzbuzování a počasí se naštěstí zkazilo až
po ukončení závodu dětských
kategorií, takže nic nebránilo
tomu, aby si každý závodění
užil. Opět bylo k vidění hned
několik výrazných atletických
talentů, ačkoliv šlo hlavně o to,
že i ti, kteří nedostali od pánaboha atletický talent, si můžou
zkusit, kam až doskočí, dohodí nebo jak rychle doběhnou.
Radost z pohybu nezáleží
na umístění „na bedně“, ale
mohou ji mít úplně všichni, co
se dokážou v neděli ráno „vykopat“ z postele, postavit se mezi
ostatní závodníky a každým
hodem, během nebo skokem
překonají sami sebe.
Jak vidíte, obě akce nakonec zdárně proběhly a zá-

vodníků bylo dost a dost. Děkujeme všem, kteří pomohli
s organizací, děkujeme ZŠ Veltrusy za poskytnutí školního
hřiště a zámku Veltrusy za svolení k pořádání Medvědí stezky

v areálu zámeckého parku. Podrobné výsledky a více fotek si
můžete prohlédnout na webo-

vých stránkách ASPV Veltrusy.
Lenka Měšťánková

aspv.skolaveltrusy.cz
červen 2017
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Co nás ještě čeká do prázdnin?
Pro děti, které s námi jedou
na letní tábor, připravujeme
předtáborový víkend (3. – 4.
června). Loni jsme pro tuto akci
prvně využili nově zrekonstruovanou hájenku nad grottou

v zámeckém parku a moc se
nám tam líbilo, a tak letos víkend bude opět probíhat tam.
Pro děti je připraveno plno
her, bojovek denních i nočních
a drobné tvoření, zkrátka pro-

gram podobný tomu táborovému. Děti se konečně dovědí
téma letošní celotáborové hry,
aby se už mohly pustit do čtení
příběhů. V celovíkendové soutěži mohou vyhrát třeba spa-

ní na táboře ve velkém stanu
s předsíňkou nebo si vybrat svého oddílového vedoucího.
No a pak už začnou prázdniny a my s dětmi vyrážíme na Kocourkáč – už se moc těšíme.

Krajské kolo soutěže Medvědí stezkou
Krajské kolo soutěže Medvědí
stezkou proběhlo o víkendu
26. – 28. května v nedalekém
Mšeně. Početná veltruská výprava čítající 31 závodníků byla
velmi úspěšná. Celkem 11 dvoučlenných hlídek si ze Mšena přivezlo medaili a diplom. Kromě
samotného závodu bylo pro
děti připraveno spoustu dalších
soutěží – noční bojovka s Ohniváky, cesta skalním bludištěm

s úkoly i tvůrčí činnost ve skupinkách a mezi tím míčové hry,
trampolíny, atd.
Úspěšné hlídky z krajského kola (v našem případě se
jedná o 15 dětí) čeká ještě kolo
republikové, které se uskuteční 16. – 18. června v Kletečné
na Vysočině. Všem našim závodníkům budeme držet palce.
Martina Voláková

Dne 8. května 2017 se uskutečnil
již 15. ročník tradičního turnaje
ve cvrnkání kuliček „Memoriál
Ládi Kubce“. Za mírně větrného
a deštivého počasí neúprosně
bojovalo bezmála sedmdesát
malých i velkých kuličkářů.
Pořadatelé děkují všem členům organizačního týmu, ge-

nerálnímu sponzoru městu Veltrusy, a především všem dalším
velkým a malým sponzorům.
Byli to: p. t. Pavel Srp sen., Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra ČR, Vendulka Husáková,
Radovan Šváb, firma CETELEM,
Hana Veselá a někteří soutěžící.
AR + RM

VÝSLEDKY

Memoriál Ládi Kubce
se odehrál už po patnácté

Kategorie 5 až 9 let
1. místo Libuška Kadečková
2. místo Ladislav Dvorský
3. místo Leona Šobová
Kategorie 10 až 14 let
1. místo Tereza Řídká
2. místo Oliver Jareš
3. místo Jan Marek
Kategorie 15 až 110 let
1. místo Miroslav Liška
2. místo Jan Forro
3. místo Oldřich Šváb

Veltruská volejbalistka se podílela na získání
titulu mistryně ČR ve volejbalu starších žákyň
Kralupská volejbalová družstva patří již tradičně v České republice ke špičce.
Do týmu mladších a starších žákyň patří i Kateřina Hlaváčková z Veltrus.
Kateřina (13) již delší dobu trénuje zároveň se staršími i mladšími žákyněmi, ačkoliv věkově
patří do mladší kategorie. „Tréninky střídám podle toho, komu
se blíží závody,” vysvětluje Kateřina. Největším a dlouho nepřemožitelným soupeřem bylo
pro Kralupy brněnské družstvo.
„Holky se nechaly namotivovat
takovou legráckou: trenéři dali
v sázku svoje vlasy – jejich obarvení na růžovo, jestli vyhrajeme
pohár,“ usmívá se Ivoš Hlaváček,
otec Kateřiny a zároveň druhý
trenér dívek. Takové nabídce se
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nedá odolat. Už během přestávky finálového zápasu 1. května
2017 v Karlových Varech děvčata údajně chystala barvu a s výhrou si tedy užila nejen medaile a pohár,
ale i své trenéry na růžovo.
Kateřina se pak ještě za dva týdny vydala
na další mistrovství
do Uherského Hradiště, tentokrát s mladším týmem, kde její
družstvo čekalo dalších 7 vyčerpávajících

zápasů. Mladší žákyně jen těsně neobsadily medailové pozice, skončily na 4. místě.
bb, foto: Ivoš Hlaváček
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Stará garda zabodovala!
První máj, lásky čas.
Na fotbalovém stadionu místního AFK Veltrusy se sice pod
rozkvetlým stromem nikdo
nelíbal, ale uskutečnilo se ojedinělé a asi neopakovatelné
benefiční fotbalové utkání generací.
Ovšem celý program, který
začínal od 16 hodin v místním
fotbalovém areálu, nebyl jenom o fotbale.
Na přípravě této akce se podílel MÚ Veltrusy, dále Rodinné
centrum Havránek, ASPV a Sokol Veltrusy. Ti nabídli těm nejmenším návštěvníkům různé
hry. Zajímavá byla i ukázka výcviku psů spolku z Ledčic. V neposlední řadě musíme zmínit
country kapelu Mošňáci, která
dotvořila příjemnou atmosféru
a podtrhla tak hudebně úspěch
celé akce.
Je to již delší doba, kdy
po jednom pravidelném tréninku Staré gardy (dále jen SG)
přišel jeden z hráčů – R. Král
– s nápadem, že by se mohlo

uskutečnit fotbalové utkání pro
širší veřejnost a výdělek z utkání
by mohl být adresně věnován.
Ale koho vybrat jako protihráče
a koho obdarovat?
Padala zvučná jména týmů,
jako např. Kozlovna L. Vízka, SG
Bohemians Praha, SG Sparta
Praha a další. Nic takového ale
neprošlo! Následně hráči SG
Veltrusy uvažovali, že by chtěli
ukázat lidem místní fotbalisty, kteří ve Veltrusích nekopou
anebo již kopat úplně přestali.
Nebyla by to paráda, kdyby se
jednou mohli do veltruského
dresu obléknout hráči, kteří
působili nebo doposud působí
ve špičkových tuzemských klubech?
Např.: D. Zajac, M. Málek,
T. Hájek – Slávia Praha nebo T.
Stejskal, J. Čáp, P. Jindřich, D.
Weiner – Sparta Praha… a to
není konečný výčet, protože v okolních klubech běhají
po zeleném pažitu další super
fotbalisté – P. a R. Královi či M.

Šváb. Opravdu to byla trefa!
Dne 1. 5. 2017 se tedy uskutečnilo fotbalové „utkání generací“, což znamená, že proti sobě
se postavily týmy: SG Veltrusy
– Generace (otcové, synové +
hosté).
Ve fotbalové kabině se opět
mohli sejít fotbalisté, kteří
místní občany bavili v 50. a 60.
letech.
Jako kapitán týmu GENERACE nastoupil J. Král a s trenérem J. Sůrou přivedl na krásně
připravené hřiště např. hráče:
P. Švába (brankář), J. Purnocha,
J. Čápa, M. Matějčka, J. Švába,
O. Libicha a své milované vnuky. Soupeře SG Veltrusy vedl
do „fotbalového boje“ R. Král.
A jaký byl výsledek utkání?
6:6! Za krásného počasí byly
během celého utkání vidět pohledné akce a krásné branky
na obou stranách, kde mladší
fotbalisté byli vždy ohleduplní
ke svým starším protihráčům.
A teď k obdarovaným. Cel-

kově se na této akci vybralo
bezmála 8.000 Kč. Tato částka
se rozdělila na dvě části. Symbolický šek v hodnotě 5.000 Kč
předal předseda pořádajícího
oddílů AFK Veltrusy, z. s. zástupkyni Rodinného centra Havránek na pořízení generačních
laviček v parčíku u školy a zbytek, tedy 2.700 Kč, byl věnován
zástupcem SG Veltrusy místní
fotbalové mládeži.
Závěrem se sluší poděkovat
za vstřícný postoj k celé akci starostovi města Veltrusy – Filipu
Volákovi, vedení AFK Veltrusy
za práce spojené s přípravou
areálu a všem spolkům podílejícím se na zdaru celé akce.
Jak bylo vidět, spolupráce
místních spolků se velmi zdařila. Jen tak dále a hodně úspěšných společných akcí v následujících letech!
Za Starou gardu R. Šváb

červen 2017
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Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i ﬁnanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.
Více informací na www.elektrowin.cz
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Soňa Machová
Interiérový design

design@machovasona.cz
tel. 724 978 972
www.machovasona.cz

„Každý může hezky bydlet.“

¢ Návrhy originálních interiérů
¢ Zajištění kompletní realizace bez starostí
¢ Neomezený počet konzultací
¢ Sezonní dekorace
¢ Jednorázové konzultace
¢ Příprava interiérů k prezentaci za účelem
prodeje či pronájmu
¢ 2D a 3D vizualizace pro lepší představu
¢ Proměny interiérů s minimálními náklady
a velkým efektem
170601_Sona-interiery.indd 5

04.06.17 22:37

Zveme vás
k příjemnému posezení
do nově otevřené
stylové restaurace
s penzionem

PŘIPRAVÍME
PRO VÁS
•

SVATEBNÍ HOSTINU

•

OSLAVY RODINNÝCH
VÝROČÍ

Statek 1738
mobil: 724 004 005
email: rezervace@statek1738.cz
www.statek1738.cz
facebook.com/statek1738

170602_Statek-Dusniky.indd 2

•

PODNIKOVÝ VEČÍREK

•

RŮZNÁ ŠKOLENÍ

Dušníky nad Vltavou

OTEVŘENO
DENNĚ
od 11:00 do 21:30 hodin

04.06.17 22:36

červen 2017
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CHOVATELSKÉ POTŘEBY

Věra
Krčmová

Žižkova 281
Veltrusy
tel: 315 781 042

chovatelské potřeby
krmiva pro zvířata
příjem a výdej zásilek PPL

32
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úterý – pátek
11.00 – 20.00
•
•
•
•

pivo z pivovaru Kocour
domácí limonády
kávové a čajové speciality
zákusky a zmrzlina

Fr. Šafaříka 312
Veltrusy
tel.: 603 175 204

INZERCE

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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)
červen 2017
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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

František Klejna

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
34
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Žižkova 324
277 46 Veltrusy

+420 777 615 672
frantisekklejna@seznam.cz
www.truhlarstvi-klejna.cz

Hrdý partner
celostátní soutěže

INZERCE

INTERIÉRY LUBOŠ LIBICH
NABÍZÍME:
§ vinylové podlahy

www.sheba-strom.cz

Prodej slepiček
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách

Drůbež
Červený
Hrádek

Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180 Kč/ks dle stáří.

17. června 2017 v 16:00
Veltrusy – parkoviště u MěÚ

tel.: 601 576 270, 728 605 840

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

lina
koberce
žaluzie
sítě proti hmyzu
rolety
dveřní rolovací sítě
malířské práce
plovoucí podlahy
praní koberců a sedacích souprav
shrnovací dveře na míru
fólie na okna

ZAMĚŘENÍ A CENOVÉ NABÍDKY

Ceník
inzerce:

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

Á
H L ŘS

TV
Í

TRU

Více na:
veltrusy.cz/cenik-inzerce

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

P a M TÝŘ

ZDARMA
tel/fax: 315 781 505, mob: 777 309 315, 606 386 916
e-mail: interiery.libich@seznam.cz
adresa: Štěpána Bendy 584, Veltrusy 277 46

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

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

červen 2017
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zahradnické centrum

10. a 11. 6. 2017

LEVANDULOVÝ
VÍKEND

- rozšířená nabídk
a le
- levandulové deko vandulí
race,
svíčky, mýdla

Letní nabídka:
valky, okrasné trávy
ovocné stromky, růže, tr
jelinek.cz

iwww.zahradnictv

8-18 hodin
Otevřeno po-ne
tel.: 315 781 019

Koupelny POPEK

600m vzorkovna
2

www.sapho.cz

KOUPELNY
PRO VŠECHNY
GENERACE

tel.: 773 596 887, 315 623 565
NELAHOZEVES

www.popek-koupelny.cz
36
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Firma Koever CZ s. r. o. hledá
nové zaměstnance na pozice:

OBSLUHA ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ         
OBSLUHA CNC STROJŮ
Koever CZ – Libčice nad Vltavou
– Česká republika s tradicí od roku 2006
Našimi zákazníky jsou: MAN, Volvo,
Bugatti, Daimler, Bomag, Liebherr

Kontakt:		233 004 155
		774 456 432 			
		v.gerzova@koever.de

NABÍZÍME:

Stálé zaměstnání na HPP v Libčicích n. Vlt.
(200 m od vlakového nádraží)
Nástupní plat 135 Kč/hod. a po zapracování navýšení mzdy.
+ Měsíční prémie za kvalitu (0 Kč – 2.500 Kč)
+ Měsíční prémie za přesčasy (250 Kč – 3.500 Kč)
+ Měsíční prémie za pravidelnou docházku (1.000 Kč)
+ Roční prémie za nenemoc (15.000 Kč)
+ Příspěvky na životní pojištění (750 Kč)
+ 5 týdnů dovolené
+ Stravenky
Po šesti odpracovaných měsících odměna 7500 Kč.
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Jazykové studio
Accolang s. r. o.
nabízí letní kurzy angličtiny
a příměstské tábory
English Sports Camp
•
•
•
•
•

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

Letní intenzivní
kurzy pro dospělé
• TERMÍNY:
•
•
•

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

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

Kurzy angličtiny
pro děti i dospělé
ve školním roce
2017/18
•

zápis bude brzy zahájen

přihlášky
a podrobné informace na

www.accolang.cz
červen 2017
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