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Úvodem
Na  průčelí turistické chaty 
na  staroslavném Řípu se skví 
patriotický nápis Co Mohame-
du Mekka, to Čechu Říp. Výšlap 
na Říp je vnímán téměř jako po-
vinnost každého, kdo se cítí být 
Čechem, a  to nejpozději od  Ji-
ráskových dob. Místo samotné 
se těší návštěvám v zimě, v létě, 
a  přesto odolává snad s  vý-
jimkou doby Svatojiřské pouti 
(která byla nakonec vždycky 
kýčovitá) nemístným zásahům, 
lacinému krášlení a  přeplácané 
komerci. Kolotoče odjedou, ale 
zvoncovitý kopec si nedáme vzít. 

Řipské panorama ale pro-
měny podstupuje. Hora má po-
měrně rozsáhlé pásmo ochrany, 
a  tak ani v  lhostejných dobách 
budovatelských a  normalizač-
ních nevzniklo v  blízkosti příliš 
mnoho staveb, které by pano-
rama rušily. Sjednocená pole 
jsou sice trochu fádní, porostu 
na  Řípu je víc než v  minulosti, 
jinak ale Říp stále vyhlíží v pod-
statě stejně jako na  nástěnných 
obrazech v  každé druhé hospo-
dě. Tedy tak, aby mohl být ještě 
vnímán jako významný prvek 
krajinný i kulturní. 

Ochrana panoramatu je chá-
pána jako důležitá součást pa-
mátkové péče i  ochrany krajiny. 
Nepřipustili bychom na Hradča-
nech žádnou „zrůdu“ a  památ-
káři se budou nadále bít třeba 
i  za  ochranu pohledů na  měst-
ské památkové zóny. Například 
v  době nedávné jeden tako-
vý boj v  Prachaticích prohráli 
a  místo vyhlídky na  město teď 
z  jedné strany spatříte moder-
ní budovu domu seniorů. Snad 
aspoň senioři se můžou z  oken 
kochat. 

A  co naše Mekka, Říp? O  ko-
chání se při pohledu z  kopce 

od  Odolena Vody už teď mluvit 
nedá: komíny chemiček, sklad 
firmy Tesco... proč by ho tedy ne-
mohla doplnit ještě další hala, 
další halda? Aktuálně se projed-
nává hala společnosti Daimler, 
podle plánu větší než obří sklad 
Amazonu v Dobrovízi (vyjádření 
radnice dále v  Listech). Takový 
objekt už se projeví, nejen v pa-
noramatu krajiny. 

Možná jsou někteří z  nás 
ochotni snést další zatížení 
už tak přetížené silnice, další 
emise, další narušení přírody 
a  zastavění krajiny s  poukazem 
na  to, že nám přece vznikne 
spousta pracovních příležitostí 
a pro ty je přece třeba něco pře-
kousnout.  Pohled na  symbol 
české státnosti je ale záležitost 
emocí. Troufám si říct, že žádný 
z  nás není potěšen přezdívkou 
„národ skladníků“.  Že žádného 
Čecha ten pohled z  „Vodolky“ 
k  Řípu nenaplní vlasteneckou 
hrdostí. A že je jeho povinností – 
i když na praotce nevěří a za celý 
život na kopec nevylezl – tenhle 
pohled od Prahy k Řípu před dal-
ší devalvací chránit. 

Katka Vitochová
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AKCE VE VELTRUSÍCH
ŘÍJEN 2017

čt 19. 10. 20.15 Filmový večer: Nejšťastnější den  
   v životě Olliho Mäkiho (klubovna)
pá 20. 10. – so  21. 10. Volby do Poslanecké sněmovny  
   Parlamentu České republiky
st 25. 10. 18.00 Zasedání zastupitelstva (hasičárna)

LISTOPAD 2017
pá 3. 11.  18.00 Zámek: Dušičky
so 4. 11. 15.00 Vernisáž v parčíku: Cestami proměn
so 4. 11. 20.00 Krausberry na Závisti
so 11. 11. 17.00 RC Havránek: Svatomartinský  
   lampionový průvod
čt 23. 11. 20.15 Filmový večer: Pěkně blbě (klubovna)
so 25. 11. 10.00 Zámek: Adventní tvoření
st 29. 11. 18.00 Zasedání zastupitelstva (hasičárna)
čt 30. 11. 19.00 Horolezecká beseda s Markem Holečkem

PROSINEC 2017
pá 1. 12. 20.00 Brutus na Závisti
so 2. 12.   Zámek: Mikulášská pohádka s nadílkou
ne  3. 12. 16.00 Rozsvěcení vánočního stromu
čt 7. 12. 18.00 Vernisáž karikatur Pavla Rychtaříka
so 9. 12.  Zámek: Adventní koncert (Lenka Nová)
čt 14. 12. 20.15 Filmový večer: Tanečnice
so 16. 12. 16.00 Filmové odpoledne pro děti:  
   Až na severní pól (klubovna)
ne 17. 12.  Zámek: Živý betlém a vánoční pohádka
st 20. 12. 18.00 Zasedání zastupitelstva (hasičárna)
ne 24. 12. 14.00 Zpívání u vánočního stromku (náměstí)

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 19, číslo 3/2017, ŘÍJEN 2017, cena 15 Kč

Pohled z výšky objeví v krajině ještě dost vad na kráse. Pojďme chránit alespoň vzácná panoramata.



2 www.veltrusy.cz

Z RADNICE

Veltruské listy, periodický tisk samosprávného územního celku, ročník 19, číslo 3/2017, vychází v říjnu 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.  
Zveřejněné příspěvky se nemusejí shodovat s názorem redakce. Uzávěrka příštího čísla je 15. 11. 2017.

Slovo starosty
Vážení čtenáři Veltruských listů,
předpokládám, že mnozí z  vás 
zaregistrovali záměr města za-
bývat se přístavbou naší základ-
ní školy. Je zřejmé, že ideální 
řešení, se kterým by byl spo-
kojen úplně každý, neexistuje. 
V minulém čísle VL jste se mohli 
seznámit s  různými variantami 
přístaveb ZŠ, ze kterých se vět-
šina zastupitelů přiklonila k va-
riantě přístavby na  sousedním 
pozemku, který je v  majetku 
města. Osobně se domnívám, 
že přistavovat školu do  parku 
mezi stávající budovu ZŠ a  MŠ 
je nežádoucí – město by tak 
přišlo o jedno z mála veřejných 
prostranství, které má a  bude 
mít v obci svůj význam (o potře-

bě zachovat školní hřiště ani ne-
mluvě). Následně bylo zadáno 
vypracování studie proveditel-
nosti, ve  které je zahrnuta vět-
šina potřeb a požadavků vedení 
školy (kmenové i odborné učeb-
ny, rozšíření jídelny, sociálních 
zařízení, kabinetů pro učitele, 
nová tělocvična aj.). Je mi jas-
né, že právě varianta s tělocvič-
nou je dosti odvážným cílem, 
nicméně je nasnadě, že škola 
a město tělocvičnu potřebuje.

(Zamyšlení o  významu vel-
truské školy od  její ředitelky 
Světlany Rackové si můžete pře-
číst na str. 17)

Zásadní otázkou je samo-
zřejmě financování tohoto pro-
jektu, řádově v  desítkách mil. 

Kč, který podle mého názoru 
může být realizován jen s  pod-
porou dotací – a  k  tomu bude 
potřeba právě projektová doku-
mentace, alespoň ve stupni pro 
stavební povolení. Bez ní nelze 
o  finanční podporu usilovat. 
V  současné době není známa 
ani částka za projekt (tím méně 
za celou přístavbu a další úpra-
vy ve stávající budově), proto je 
třeba připravit veřejnou zakáz-
ku na  zhotovitele projektové 
dokumentace.

Tomuto tématu se bude za-
stupitelstvo (a  předpokládám, 
že i redakce VL) v příštích měsí-
cích nadále věnovat.

Závěrem si dovolím popřát 
všem čtenářům hezký, pokud 

možno klidný podzim – ať 
máte alespoň nějaký důvod 
k úsměvům a dostatek nadhle-
du třeba i  nad nepodepsanými 
„zaručenými“ informacemi, kte-
ré se porůznu objevují po městě 
či ve vašich schránkách.

Filip Volák
(starosta@veltrusy.cz)

To nejpodstatnější ze studie 
přístavby ZŠ naleznete na webu 
města: https://www.veltrusy.cz/
studie-pristavby-zs

S novou smlouvou na svoz odpadu  
se změní i pravidla a poplatky
Vedení města plánuje dosáhnout šetrnějšího nakládání s odpadem skrze motivo-
vání obyvatel k jeho pečlivějšímu třídění. Kdo třídí, posílá méně směsného odpadu 
na skládku, a tím vzniká předpoklad nižšího doplatku města za svoz odpadů. Nová 
smlouva začne platit od 1. ledna 2018.

Poplatky 
za svoz odpadu 
se od příštího 
roku budou 
platit jinak
Jednou z novinek bude variabi-
lita v  poplatcích za  svoz komu-
nálního odpadu. Občané budou 
mít volbu mezi týdenním a čtr-
náctidenním výsypem popelni-
ce na  směsný odpad, přičemž 
v  poplatku se zohlední nejen 

četnost vyvážení, ale i  veli-
kost popelnice. Platit se bude 
za popelnici, nikoliv za fyzickou 
osobu, jak tomu bylo doposud. 
Četnost svozu a  objem popel-
nic budou mít občané možnost 
změnit vždy k 1. lednu každého 
roku. Vedení města zvažuje, zda 
by bylo vhodné usilovat o mož-
nost prvé změny již po  6 měsí-
cích, tedy k 1. 7. 2018.

Ve  Veltrusích se momentál-
ně nachází zhruba 900 popel-
nic na směsný odpad o různém 
objemu. U  velkých sběrných 
nádob (1100 l) u bytových domů 
se s možností volby četnosti vy-
vážení nepočítá. První měsíce 

roku 2018 (upřesní nová vyhláš-
ka města) budou přechodným 
obdobím, kdy popelnice budou 
vyváženy v  týdenním režimu 
jako dosud. Během placení 
ročních poplatků za odpad lidé 
obdrží nálepku příslušné bar-
vy, podle níž se bude rozlišovat 
četnost svozu a objem popelni-
ce. Bez označení popelnice pří-
slušnou samolepkou zůstane 
nádoba nevyvezena. Nová výše 
poplatků se objeví v  nové vy-
hlášce, kterou bude schvalovat 
zastupitelstvo města.

Do směsného 
odpadu jen to, 
co tam patří
Novou smlouvou na  svoz od-
padu se kromě poplatků mění 
i  systém kontroly obsahu vyvá-
žených nádob. Sběrná nádoba 
nemusí být vyvezena, pokud 
do  ní budou umístěny odpa-
dy, které tam nepatří. Svozová 
firma zajistí fotodokumentaci 
a popis a uvědomí městský úřad 
i  občana (letákem, označením 
popelnice). Dokud nebude ne-
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Provoz  
sběrného  
dvora

TELEFON: 728 233 228 
kosek@veltrusy.cz

ŘÍJEN 
út + čt 15.00 – 18.00

so 8.00 – 12.00

LISTOPAD 
út 15.00 – 17.00
so 8.00 – 12.00

12. a 16. PROSINEC 
so 8.00 – 12.00

Svoz  
bioodpadu  
každou středu
Od  středy 27. září do  konce lis-
topadu 2017 jsou každou středu 
na 4 lokalitách zhruba mezi 14. 
– 18. hodinou umísťovány kon-
tejnery na svoz bioodpadu: 

 § konec ul. Žižkova  
(u ul. Josefa Dvořáka)

 § ul. Šafaříkova (u hřbitova)
 § ul. Opletalova  

(u brány do zahrady MŠ)
 § ul. M. Rybalka  

(naproti restauraci U Libuše)

Na  požádání může být biokon-
tejner přistaven i  do  jiné loka-
lity. Neváhejte se dohodnout 
na  výše uvedeném telefonním 
čísle s Tomášem Koskem.

Žádáme občany o  důklad-
né dodržování toho, co patří 
do bioodpadu.

Do směsného 
odpadu  

NEPATŘÍ:
 § nebezpečné odpady 

(zbytky barev, lepidel 
a ostatních chemiká-
lií ani obaly od nich, 
zářivky, baterie, 
akumulátory)

 § stavební odpad  
(beton, cihly, polysty-
ren s omítkou, atp.)

 § bioodpad
 § využitelné odpady, 

které můžeme třídit 
(papír, sklo, plasty, 
nápojové kartony, 
kov, elektroodpad, 
textil a oděvy)

 

 

Veltrusy zavádí Mobilní rozhlas 

Vážení občané, 

v souvislosti se zlepšováním 
informovanosti občanů, 
zavádíme novou službu – 
Mobilní rozhlas.  

 
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail, zvolte 
skupinu. Následně budete ZDARMA dostávat SMS zprávy, 
hlasové zprávy a e-maily o dění ve městě – upozornění na 
výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní a 
sportovní události a mnoho dalšího. 
 

Váš starosta 
 

Jak se mohu zaregistrovat? 
 
 
Přes registrační formulář 
na adrese veltrusy.mobilnirozhlas.cz 

 

Vyplněním registračního ústřižku 
leták potom stačí doručit na městský úřad 

Vážení občané, v sobotu  
10. května se na náměstí 
uskuteční tradiční oslavy 
výroční založení obce. 
Jste srdečně zváni. 
Váš starosta. 

Registrace do služby 

Jméno: 

Tel. číslo: E-mail: 

Zvolte skupinu: 

Krizové informace 

Kulturní a sportovní akce 

Informace z úřadu 

Příjmení: 

Bydliště: 

Mobilní rozhlas stále nabývá  
na důležitosti
Mobilní rozhlas (MR) je moder-
ní způsob komunikace města 
s občany. Je natolik inteligentní, 
že může poslat zprávu o výpad-
ku elektřiny jen obyvatelům 
postižené ulice, pozvat do  di-
vadla jen lidi, kteří mají zájem 
o  kulturní pozvánky, na  zase-
dání zastupitelstva pozve jen 
ty, kteří mají zájem o  informa-
ce z  úřadu, krizové informace 
(v případě nebezpečí) dostanou 

všichni bez rozdílu. Lidé si sami 
určují kategorie zpráv, které je 
zajímají. MR má i  další výho-
dy.  Zprávy z  města dostávají 
občané zcela zdarma a  poho-
dlně do  svého mobilu nebo na   
e-mail. Pro majitele „chytrých 
telefonů“ je nejpohodlnější 
využívat mobilní aplikaci MR, 
kterou si také může každý nain-
stalovat zdarma. Sem přicháze-
jí zprávy podobné SMS, najdete 

zde „nástěnku“, kde jsou všech-
ny aktuality z webu města i ce-
lou historii rozeslaných zpráv. 
Využívání aplikace město dopo-
ručuje. 

Do MR se zatím registrovalo 
270 lidí, což ve  Veltrusích zna-
mená 15,7 % pokrytí obce. Mo-
bilní aplikaci si nainstalovalo 94 
registrovaných. Chcete-li výhod 
MR využívat i  vy, zaregistrujte 
se. Registrace je velmi jedno-

duchá. Stačí vyplnit ústřižek 
a doručit ho do podatelny MěÚ, 
nebo se registrovat elektronic-
ky, odkaz na  registrační formu-
lář najdete na veltrusy.cz (v levé 
navigační liště dole). Pro využití 
všech výhod samozřejmě po-
může, když budou vyplněné 
všechny kontaktní údaje, které 
registrace nabízí. Dříve regis-
trovaní mohou své údaje i  do-
datečně měnit a doplňovat.    bb

Po vyplnění stačí ústřižek doručit do podatelny městského úřadu

dostatek odstraněn, popelnice 
vyvezena nebude.

Svozový den 
začíná v 6 h ráno
Svozové trasy nejsou pevně sta-
noveny a během roku se mohou 
měnit. Proto je důležité, aby 
všechny popelnice na  směsný 
odpad byly v  6 hodin ráno na-
chystané na  ulici. Nevyvezení 
popelnice z  důvodu jejího poz- 
dního přistavení nelze reklamo-
vat. Svozovým dnem pravděpo-
dobně zůstane čtvrtek.

Nová úprava 
vyhlášek
Na  základě změn se budou 
do konce roku 2017 aktualizovat 
i  obě dotčené obecně závazné 
vyhlášky:

 § č. 6/2003 o nakládání  
s komunálním odpadem

 § č. 1/2013 o místním poplatku 
za svoz odpadu.

bb

Na  výše uvedeném čísle hlaste 
i  poruchy veřejného osvětlení 
a místního rozhlasu.
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Střípky ze zasedání zastupitelstva
Následující odstavce byly sestaveny ze zápisů zasedání 28. června, 26. července,  
30. srpna a 27. září 2017. Kompletní zápisy najdete na webu města (veltrusy.cz/urad/
zastupitelstvo).

Ing. arch. Jiří Hánl představuje studii proveditelnosti přístavby ZŠ na červnovém zasedání zastupitelstva

Šokový  
zchlazovač 
a zmrazovač 
pro ZŠ
Za  účelem hygieničtějšího 
nakládání s  pokrmy během 
dlouhé výdejní doby ve  školní 
jídelně se pořídí tzv. shocker. 
Nejvýhodnější nabídku poda-
la firma Aligastro, s. r. o., a  to 
147.608 Kč bez DPH.

Obnova  
lipové aleje
Na veřejnou zakázku vypsanou 
na  obnovu lipové aleje v  ulici 
Maršála Rybalka město obdr-
želo jedinou nabídku od  Petra 
Šebesty. Zakázka bude doto-
vána Operačním programem 
životního prostředí (OPŽP). 
S  ošetřením starých stromů se 
začne v  listopadu 2017. Kácet 
se bude jen částečně s ohledem 
na  výskyt vzácného páchníka 
hnědého. Bude dosázeno asi 20 
lip a založen extenzivní trávník.

Studie  
proveditelnosti 
přístavby ZŠ
Na  zasedání zastupitelstva 
28.  června 2017 představil 
ing.  arch. Jiří Hánl studii pro-
veditelnosti přístavby základní 
školy. Novou přístavbou by byla 
přerušena ulice U Školy a vznik-
ly by tak dvě slepé ulice. Škola 
by získala zhruba 10 nových 
tříd, nové kabinety pro učitele, 
větší sborovnu, novou velkou 
tělocvičnu s bohatým zázemím, 
důstojnější vchod a  další šat-
ny, větší jídelnu (i  s  toaletami) 
a  v  neposlední řadě např. bez-
bariérovost.
Velkou diskuzi vyvolali přímí 
sousedé. Nová budova ZŠ by 
byla vysoká zhruba 12 met-
rů a  nacházela by se 4 metry 
od  hranice jejich pozemku. 
Stěžovali si především na ztrátu 
soukromí. Požadovali přehod-
nocení záměru a  umístění pří-
stavby do parčíku. 
Po  vleklé diskuzi na  zasedání 
27. 9. 2017 zastupitelstvo od-
souhlasilo vypsání výběrového 
řízení na  projektovou doku-
mentaci přístavby ZŠ pro účely 
stavebního povolení. Přes velké 
názorové rozdíly se nadále jed-
ná o  variantu D, tj. přístavbu 
na nově koupeném pozemku.

Halda  
na Strachově
Na  zasedání zastupitelstva 
28.   června 2017 se představil 
jako host nový jednatel firmy 
Tezzav Petr Stříbrnský. Účelem 
jeho návštěvy zasedání bylo 
„narovnat vztahy“ s  městem 
Veltrusy a  podle svých slov 
„přinesl mnoho dobrých zpráv, 
které občany Veltrus budou za-
jímat“. Výsledkem byla ovšem 
pouze bouřlivá diskuze s  obča-
ny (přítomno bylo okolo 40), 
kteří vyjadřovali převážně ne-
důvěru v  jeho slova, pramenící 
ze špatné předešlé zkušenosti. 
Mezi pozitivní novinky patři-
lo např. ozelenění první haldy. 
V  jaké míře proběhne, není ale 
jisté. Podle Stříbrnského záleží 
mimo jiné na spolupráci s měs-
tem při získávání dotace na oze-
lenění. O  vzniku druhé haldy 
neměl Stříbrnský žádných po-
chyb. 
Firma Tezzav a  město Veltrusy 
řeší v  současné době soudně 
hned několik sporů. Město Vel-
trusy bylo zažalováno za  ušlý 
zisk a porušení dobrých mravů, 
firma Tezzav po městu požadu-
je též vrácení peněz, které podle 
dohody z  roku 2013 společnost 
městu již vyplatila (1,50 Kč 
za  každý navezený m3, celkem 
se jedná zhruba o 700 tisíc Kč).

Nejnovější informací je verdikt 
Nejvyššího správního soudu. 
Ten zamítl kasační stížnosti, 
které podal Krajský úřad Stře-
dočeského kraje, firma TEZ-
ZAV, s. r. o. a firma GEST-T, s. r. o. 
Tím potvrdil, že nový pozemek 
(na druhou haldu) nelze doplnit 
do  stavebního povolení opra-
vou zřejmých nesprávností. 

Svoz a nakládá-
ní s odpadem 
města Veltrusy
Svoz odpadu ve Veltrusích bude 
od  roku 2018 provádět nově 
sdružení FCC Česká republika, 
s. r. o. a  SUEZ Využití zdrojů a. 
s. Sdružení, které vyhrálo výbě-
rové řízení vyhlášené v  srpnu 
2017, bylo zároveň jediným 
uchazečem. Nová smlouva 
bude opět podepsána na 4 roky, 
cenová nabídka na svoz odpadu 
na 4leté období činí zhruba 6,5 
mil. Kč bez DPH. Oproti přede-
šlé smlouvě došlo k  cenovému 
navýšení, nově je ovšem do svo-
zu zahrnut i svoz veškerého tří-
děného odpadu. Částka navíc 
není pevná, bude záviset na po-
čtu vyvezených popelnic a  váze 
vyvezeného odpadu. S tím sou-
visí i  nový systém placení po-
platků za odpad. Více na str. 2-3.
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zení multifunkčního nakladače, 
štěpkovače a 4 kontejnerů. Kofi-
nancování projektu městem je 
min. 15 %.

Úprava  
sběrného místa
Zastupitelstvo města schválilo 
podání žádosti o dotaci na pro-
jekt úpravy sběrného místa 
ve Veltrusích z Operačního pro-
gramu životní prostředí. Rozpo-
čet činí 1 mil. Kč, kofinancování 
tohoto projektu městem je min. 
15 %. Jednalo by se o  stavební 
úpravy (vybudování přístřešku, 
zázemí pro obsluhu, nová vra-
ta a  úprava oplocení), opatření 
proti vandalismu (kamery) a vy-
bavení (kontejnery).

Dotace  
na Happening 
na starém  
mostě
Město Veltrusy přijalo dotaci 
ve výši 64 tisíc Kč ze Středočes-
kého fondu kultury a  obnovy 

Územní plán: 
Návrh pro spo-
lečné jednání
V současné době se zpracováva-
jí připomínky k  návrhu ÚP. Ter-
mín veřejného projednání bude 
včas oznámen.

Přemístění  
lékařských  
ordinací
Projektem se zabývá ing.  arch. 
Patrik Hoffman. Původním plá-
nem bylo přesunout ordinace 
do  rozšířeného městského úřa-
du, to se ale ukázalo, zejména 
z  časového hlediska, jako řeše-
ní nevhodné. Novou variantu 
umístění do  budovy bývalého 
kulturního domu přijel archi-
tekt detailněji představit na za-
sedání zastupitelstva 27. září 
2017.

Nová cisterna 
pro hasiče
Zastupitelstvo města odsouhla-
silo vypracování rozpočtového 
opatření kvůli navýšení původ-
ně plánované částky 1,6 milionu 
Kč na  zakoupení cisternového 
vozidla o 450 000 Kč.

Názvy  
nových ulic
Nové ulice, které vznikají v loka-
litě U Luhu a U Střelnice, už mají 
svá jména: U Luhu, U Střelnice, 
Dubová, Kaštanová, Akátová 
a Platanová.

Rekonstrukce 
chodníků v uli-
ci Opletalova 
a Klicperova
V  rámci veřejné zakázky bylo 
osloveno několik firem. Ví-
tězným uchazečem se stala 
Stavební firma Neumann, 
s.  r.  o. s  předloženou nabídkou 

1.998.683 Kč bez DPH. V  sou-
časné době se čeká na stavební 
povolení.

Řád veřejného 
pohřebiště
Zastupitelstvo města 26. 7. 2017 
schválilo nový řád a  ceník slu-
žeb veřejného pohřebiště. Obojí 
je k nalezení na webu města.

Nové složení 
finančního  
výboru
Na  35. zasedání zastupitelstva 
30. 8. 2017 se novou členkou fi-
nančního výboru stala ing. Lud-
mila Hrubešová. Nahrazuje tak 
odstoupivšího Michala Kohou-
ta.

Oddělený  
sběr BRKO  
ve Veltrusích

Město získalo dotaci z  OPŽP 
na  pořízení vybavení na  sepa-
rovaný sběr BRKO (biologicky 
rozložitelný komunální odpad) 
v  celkové maximální výši 1,8 
mil. Kč. Dotace zahrnuje poří-

ZPRÁVY Z OBCE

Další veřejná  
ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA 
se budou  konat 

 25. října  
29. listopadu
20. prosince

VOLBY
Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky  
se budou konat 

v pátek 20. října 2017  
od 14:00 hodin do 22:00 hodin 

a v sobotu 21. října 2017  
od 8:00 hodin do 14:00 hodin 

v přízemí budovy městského úřadu  
ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka, 

Palackého 9, 277 46 Veltrusy.

památek na  projekt „Happe-
ning na  starém mostě – 3. roč-
ník“, který se uskutečnil 9. září 
2017. 

Dům hrobníka
Nájemci byla prodlouže-
na smlouva o  pronájmu 
do 28. února 2018.
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Architekt Patrik Hoffman nahlíží 
na Veltrusy v širších souvislostech
Architekt byl osloven vedením města Veltrusy za účelem konzultace rekonstrukce 
městského úřadu a domu služeb. Veltrusy ale podle Hoffmana potřebují komplexní 
architektonické řešení městských budov. Péče o ně byla navíc dlouhodobě zanedbává-
na, proto je jejich stav mnohdy havarijní. Své představy popsal na červencovém zase-
dání zastupitelstva.
Kde mají  
Veltrusy  
centrum?
Patrik Hoffman považuje tuto 
otázku za  velmi důležitou. 
„Náměstí na  mě působí spíš 
jako dopravní prostor, krásně 
vydlážděná autobusová zastáv-
ka. Centrum je jednoznačně 
začátek ulice Palackého. Člověk 
zde očekává víc, ovšem žádný 
kvalitní veřejný prostor se zde 
nenachází,“ uvedl architekt. 
Dům služeb vidí jako budoucí 
komunitní centrum, u  radnice 
mu chybí dostatečný respekt, 
lékaře chce trvale přesunout 
do  bývalého kulturního domu. 
Ulice Chotkova, která směřuje 
přímo k  zámeckému parku, by 
podle představ Patrika Hoffma-
na měla být tou nejvýznamnější 
ulicí s  krásnou alejí v  symbióze 
s  parkem, nikoliv parkoviště. 
Celý trojúhelník mezi ulicemi 
Palackého, Chotkova a  Fr. Šafa-
říka považuje za  slepenec ne-
povedených budov ve  špatném 
technickém stavu.

Rekonstrukce 
radnice a domu 
služeb by  
situaci mohla 
vylepšit
Podle architekta nebudí vel-
truská radnice správný dojem, 
chybí jí jakási důstojnost. Zadní 
část budovy evokuje spíš peri-
ferii města nežli centrum. „Co 
do  funkčnosti je budova záro-

veň velmi bizarně nakombino-
vaná,“ upozorňuje Patrik Hof-
fman. Kromě úřadu zde sídlí 
také technické služby, městská 
policie, nachází se zde byt škol-
níka.  Dobrý dojem nebudí ani 
přístavek se zeleninou. Přístup 
do  budovy není bezbariérový, 
není využitá půda, nevhodné 
jsou i prostory obřadní/výstavní 
síně.

V  případě příznivé finanční 
situace města či možnosti vyu-

žití vhodných dotačních titulů 
navrhuje architekt věnovat se 
zároveň s radnicí i domu služeb. 
Intenzivně se zabýval pokusem 
o  nalezení kontinuity kultur-
ního života, který se dříve ode-
hrával právě v  hospodě U  Ha-
vrana, sousedící se současným 
domem služeb. Toto místo si 
podle Hoffmana zaslouží lep-
ší zapojení do  dění ve  městě. 
V  budoucnu by z  něj mohlo 
vzniknout atraktivní komunit-

ní centrum, ve  kterém se na-
bízí vybudování např. kavárny, 
informačního centra, knihovny, 
podkrovního bytu či klubov-
ny. Do  případné přístavby by 
se mohla přesunout výstavní/
obřadní síň či menší divadelní/
kino sál. Kultura ve městě by se 
mohla vrátit do míst, kde se pů-
vodně nacházela.

Tato rekonstrukce by podle 
hrubého odhadu stála 18 milio-
nů Kč bez DPH.

Jedna z možných podob budoucího komunitního centra (současný dům služeb) – pohled z ulice Palackého

... s dodatečnou přístavbou sálu
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Tvorba územního plánu 
města Veltrusy se nachází 
ve třetí etapě
V pondělí 26. června 2017 se v hasič-
ském domě uskutečnila veřejná beseda 
k územnímu plánu (ÚP). 

Byl zde představen návrh ÚP 
a  občané Veltrus mohli disku-
tovat o jeho podobě s vedením 
města a  především s  jeho zho-
toviteli – zástupci Ateliéru U-24, 
s. r. o. Tento oficiální návrh ÚP 
(č. 1) již obsahuje výkresovou 
část, ve  které jsou patrné navr-
žené rozvojové plochy, v textové 
části jsou pak k těmto plochám 
stanoveny tzv. regulativy – pod-
mínky výstavby. Byl vyvěšen 
na úřední desce města a najde-
te ho též na  městském webu 
pod záložkou „Územní plán“.

K  návrhu ÚP bylo možné 
podávat písemné připomínky 
do 16. 8. 2017 přímo pořizovateli 
– tedy Odboru výstavby a územ-
ního plánování MěÚ Kralupy 

nad Vltavou.
V  současné době se pracuje 

na  vypořádání došlých připo-
mínek a  stanovisek dotčených 
orgánů státní správy. Podle nich 
(a jejich závažnosti) bude návrh 
ÚP upraven do  návrhu č. 2, tj. 
návrhu územního plánu pro ve-
řejné projednání.

Vzhledem k  velkému množ-
ství došlých připomínek se doba 
úprav může značně prodloužit. 
O  datu projednání bude veřej-
nost včas informována.

bb

Projekt nových 
lékařských  
ordinací má 
zelenou
Patrik Hoffman navrhl v prvním 
kroku vyřešit neutěšenou situa-
ci lékařských ordinací. Na  záři-
jovém zasedání zastupitelstva 
představil projekt přestěhování 
ordinací do  bývalého kulturní-
ho domu. 

Zde by vznikly ordinace 
pro tři lékaře s  veškerým záze-
mím, podkroví by se připravilo 
na případnou budoucí vestavbu 
(např. pro denní stacionář).

„V současné době se řeší do-
pravní obslužnost na  doprav-
ním inspektorátu Policie ČR,“ 
uvedl Hoffman. Vjezd pro auta 
se nabízí přímo z  Palackého 
ulice nebo z  vedlejší ulice Pa-
nochovy. Druhá varianta počítá 
s  využitím věcného břemene 
chůze a  jízdy na  soukromém 
pozemku, z  hlediska dopravní 
obslužnosti se obě varianty pro-
věří u správního orgánu. 

Na  základě diskuze se za-
stupiteli architekt dospěl k  ná-
vrhu úplně zbořit sál bývalého 
kina. „Navrhuji demolici včetně 
všech přístavků, které jsou v ha-
varijním stavu“, uvedl architekt. 
Pro získání určitého komfortu 
pro nové ordinace by se budo-
va částečně rozšířila směrem 
do  dvora, přesto by vznikl i  do-
statečný prostor pro parková-
ní. Tím by se otázka ordinací 
vyřešila natrvalo. Původně se 
ordinace měly stěhovat dočas-
ně, aby mohl být opraven dům 
služeb. 

Hlavní bezbariérový vchod 
do ordinací je plánován ze dvo-
ra, počítá se i s prostorem na ko-
čárky. 

První cenové odhady re-
konstrukce se pohybují mezi 6 
a  8 mil. Kč. Vybudování patra 
by pravděpodobně stálo další 
4 mil. Kč. Za  daných okolností 
byla řešena varianta s přípravou 
na  využití podkroví formou vy-
budování nového stropu a vyve-
dení všech přípojek nad úroveň 
stropu.

Zastupitelé v  září odsouhla-
sili přípravu výběrového řízení 
na projektovou dokumentaci.

bb

ULICE PALACKÉHO

NAVRHOVANÝ PŘÍJEZD  Z ULICE PANOCHOVY

PARKOVACÍ MÍSTA

Herní prvky současného 
dětského hřiště by s největší 
pravděpodobností musely 
být přemístěny do  jiné lo-
kality. Starosta Filip Volák 
označil umístění tohoto hři-
ště vzhledem k  častým pří-
padům vandalismu beztak 
za nešťastné.

Koncerty  
Kruhu přátel 

hudby  
v Nelahozevsi

12. 10. 2017
Muchovo kvarteto, Franti-

šek Novotný – housle

Listopad 2017  
(v jednání)

Pěvecký koncert laureátů 
Mezinárodní pěvecké 

soutěže Antonína Dvořáka 
v Karlových Varech

VSTUPENKY  
NA KONCERTY

 je potřeba objednat  
nejpozději týden  
před koncertem  
tel. 725 837 912 

e-mail:  
hronkovai@seznam.cz 

POZVÁNKA
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Hned za hranicí veltruského katastru  
se chystá výstavba největšího skladu v ČR
Vedení města Veltrusy se přitom o plánu dozvědělo jen náhodou od starostů okolních 
obcí a svoje stanovisko k záměru poslalo doslova za minutu dvanáct.

Starosta Veltrus Filip Volák 
chce docílit, aby Veltrusy byly 
považovány za  účastníky řízení 
a  mohly se k  případu vyjádřit. 
Ve  svém nesouhlasném sta-
novisku odkazuje na  Program 
zlepšování kvality ovzduší 
ve Středních Čechách, které vlo-
ni vydalo Ministerstvo životního 
prostředí (MŽP). Ministerstvo 
v  dokumentu nabádá ke  sni-
žování emisí, které v  našem 
regionu vinou chemického prů-
myslu a  velké dopravní zátěže 
již nyní překračují limity dané 
zákonem. S  dalším velkým ná-
růstem dopravy (předpokládá 
se denní navýšení o 2,1 tisíce aut 
na silnici 3. třídy – II/608) by se 
ovzduší v okolí Veltrus ještě vý-
razně zhoršilo, což by programu 
MŽP odporovalo. Samozřejmě 
by tak výrazně utrpělo doprav-

ní spojení do  Prahy, které je už 
v  dnešní situaci velice proble-
matické.

Volák nesouhlasí ani s  dal-
ším záborem kvalitní zeměděl-
ské půdy ani s  budováním tak 
obrovských zpevněných ploch, 
které pak zamezují vsakování 
srážkové vody a mohou mít ne-
gativní vliv na  klima. Očekávat 
lze i problém s pitnou a odpad-
ní vodou. Projekt skladu počí-
tá s  celkovou rozlohou areálu 
téměř 440 tisíc m2 (zhruba je-
denáct Václavských náměstí). 
Samotná hala by měla zasta-
vět území o  ploše 229 tisíc m2. 
Veltruský starosta poukazuje 
rovněž na negativní změnu kra-
jinného rázu a  na  nebezpečí, 
která by mohla vzniknout pro 
Černávku, vodní tok nacházející 
se v bezprostřední blízkosti plá-

novaného skladu.
Celý záměr je navíc zahalen 

do tajemného hávu. „Pojmeno-
vané je to jen jako Objekt D 8.7, 
hlavní investor CTP ani společ-
nost Daimler nikde nefigurují, 
jen těžko jsme se dopátráva-
li toho, že má v  naší blízkosti 
vzniknout největší hala v  České 
republice,“ říká Volák. 

Německá automobilka 
Daimler se chystá halu využívat 
jako svůj celoevropský sklad ná-
hradních dílů. CTP (Central Tra-
de Park) je developerská společ-
nost, která stavbu pro Daimler 
připravuje.

Zdroj a více informací na: veltrusy.
cz, praha.idnes.cz, ctidoma.cz

bb

Vítání občánků
Město Veltrusy  informuje, že 
v  listopadu 2017 se bude konat 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.

Rodiče dětí narozených v ob-
dobí od 1. 2. do 31. 8. 2017 s trva-
lým pobytem ve  Veltrusích se 
mohou přihlásit do  konce října 
2017 na  MěÚ Veltrusy u  ma-
trikářky Martiny Pražákové, 
tel. 315 781 143 nebo na  e-mail: 
prazakova@veltrusy.cz. 

Byla spuštěna další vlna 
kotlíkových dotací  
ve Středočeském kraji
Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tep-
la na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 
2017 – 2019“. 

Díky němu si mohou obyvatelé 
Středočeského kraje zažádat 
o  příspěvek na  výměnu kotlů 
na  tuhá paliva s  ručním přiklá-
dáním. Podpořena tak bude 
realizace výměny zdroje tepla 
na pevná paliva s ručním přiklá-
dáním za

 § tepelné čerpadlo
 § kotel výhradně určený pro 

spalování biomasy
 § automatický kotel na uhlí 

a biomasu 
 § plynový kondenzační kotel. 

Finanční podpora může do-
sáhnout výše 75  000 Kč až 
120  000 Kč, a  to podle katego-
rie nově pořízeného tepelného 
zdroje. Výměnu starého kotle 
mohou realizovat fyzické osoby 
v  rodinných domech, v  objek-
tech k  bydlení a  zemědělských 
usedlostech s maximálně třemi 
bytovými jednotkami. Dota-
ce se nevztahuje na  rekreační 
objekty ani na  výměnu kamen, 
krbových kamen a krbů. 

 Žádost o  podporu se nově 

podává pouze elektronicky. 
Odkaz na  formulář najdete 
na webu města (Aktuality – Kot-
líkové dotace). Příjem žádostí 
bude zahájen dne 4. 10. 2017 
v  8 hod. a  ukončen 29. 6. 2018 
ve  14 hod. nebo při vyčerpání 
určených finančních zdrojů. 

Další informace a podmínky 
dotace najdete na  webu města 
a Středočeského kraje.

bb

PODĚKOVÁNÍ

Kamarádi a přátelé  
Josefa Novotného,

chtěla bych vám touto 
cestou všem poděkovat  

za projevenou účast  
na rozloučení  

s mým manželem  
a obdržené kondolence.

Olga Novotná s rodinou
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Činnost veltruských hasičů  
o prázdninách
Ani v době dovolených hasiči města Veltrusy nezaháleli  
a pokračovali, byť v omezené míře, ve své činnosti. 

Na  začátku prázdnin jsme za-
počali rekonstrukci kuchyně 
a  výstavbu toalety a  sprchové-
ho koutu v  prvním patře hasič-
ského domu. Kromě toho jsme 
se věnovali údržbě techniky. 
Ve dnech, kdy teplota venkovní-
ho vzduchu šplhala vysoko nad 
30° C, naše jednotka zalévala 
stromky a  ostatní vysázenou 
zeleň každý podvečer. V  těchto 
parných dnech naštěstí v  na-
šem okolí nedocházelo k  ta-
kovému množství požárů jako 
v  předchozích letech. I  tak se 
naše jednotka zúčastnila něko-
lika výjezdů. Především šlo o li-
kvidaci obtížného hmyzu nebo 

úklid rozlitých provozních kapa-
lin na silnici.

Naši hasiči Milan Tirala, Jan 
Kóňa, Antonín Pražák a  jediná 
zástupkyně žen Helena Hájko-
vá úspěšně absolvovali zdravot-
nický kurz v Praze pod záštitou 
červeného kříže. 

A  jak se říká, nejen prací je 
člověk živ. V  krásných letních 
dnech jsme se zúčastnili ně-
kolika setkání s  jinými hasiči, 
abychom se společně podělili 
o  nabyté zkušenosti, zasoutě-
žili si a  pobavili se. Začátkem 
srpna jsme se ve  Štěchovicích 
zúčastnili závodů Dračích lodí 
a  bez zkušeností s  tímto spor-

tem jsme se probojovali za pod-
pory dalších členů posádky lodi 
na čtvrté místo.

Září pak přínáší účast 
na  Gladiátorovi, Happeningu 
na starém mostě, Disco zábavu 
v  hasičském domě a  přípravy 
na Železného hasiče.

Zveme děti, které mají zá-
jem dozvědět se a  naučit se 
něco z  činnosti hasičů, mezi 
nás. Oddíl mladých hasičů po-
vede Helena Hájková za  asis-
tence dalších členů jednotky. 
Případné dotazy zodpoví na tel. 
603  348  665 každý všední den 
po 17. hodině.

Josef Dolejší

Hromadné ošetření  
napadených buxusů
Město Veltrusy a správa veltrus-
kého zámku usilují o  jednotný 
postup v  ošetření buxusů proti 
zavíječi zimostrázovému v rám-
ci katastrů Veltrus a Všestud. 

Nejúčinnější je provést 
postřik proti zimostrázu hro-
madně v  jeden den a  nejlépe 
stejným prostředkem. Město 
proto vyzývá občany, kteří mají 
postižené buxusy, aby se za tím-
to účelem přihlásili na  úřadě. 
V  případě zájmu je možné 
nakoupit postřik hromadně 

a  zaplatit jen skutečnou spo-
třebu chemikálie (a  nekupovat 
zbytečně velké balení). Snahou 
bude vypomoci i  s  aplikací, po-
kud dotyčný nevlastní rozpra-
šovač. 

Prosíme zájemce o hromad-
ný postřik, aby nahlásili svou 
adresu a  rozsah postižení (ve-
likost a počet rostlin) na email: 
sobova@veltrusy.cz, případně 
telefonicky na čísle 317 070 294 
anebo osobně v podatelně úřa-
du.                                                            bb

Vánoční krabice:  
Nejhezčí je čtení lístečků
Když se pracovnice charitních 
domů měly shodnout na  tom, 
co je nejhezčí na  předávání 197 
loňských dárků od  neznámých 
dárců dětem – jejich klientům, 
shodly se právě na  téhle větič-
ce. Hlavně menší děti vždycky 
upoutá, když je na  jmenovce 
přímo jejich jméno, anebo když 
je dokonce připojen osobní 
vzkaz od dítěte nebo i dospělé-
ho. Na  druhém místě je radost 
z  toho, že Ježíšek splnil jejich 
přání, i kdyby to byla drobnost, 
že se zkrátka a dobře trefil do je-
jich vkusu. Nezáleží na  tom, 
jestli obsah krabice voní novo-
tou, nemusí to tak vždy být. No 
a pak už si děti bez zábran hrají, 
zkoumají, co dostali ostatní, 
a vrhají se na cukroví, které jim 
připravily tety z charity.

I letos máte možnost v prů-
běhu listopadu a  počátku pro-
since nosit dárky pro děti od 0 
do 18 let, stejně tak i pro nastá-
vající nebo mladé maminky 
z  azylových domů v  Kralupech 
a  Roudnici.  Tradičně se nej-
méně dostává dárků pro starší, 

náctileté děti. Seznam dětských 
vánočních se jmény a  věkem 
dětí (stejně jako další podrob-
nosti) zveřejníme na  začátku 
listopadu na  webových strán-
kách Havránka i  na  facebooko-
vé stránce projektu Vánoční 
krabice od  bot. Letos sháníme 
také dobrovolníky s  většími 
auty nebo dodávkami, kteří by 
mohli okolo 15. prosince dopra-
vit dárky do  obou měst. Kon-
taktovat nás můžete i na adrese  
vanocnikrabice@gmail.com. 

Děkujeme všem, kdo se 
spolu s  námi rozhodnou dávat 
radost! 

Katka Vitochová 
a Helena Malotínská

Obstarej si prázdnou krabici od bot.
Rozhodni se, pro koho bude určena – pro chlapce nebo pro dívku, a také 
v jakém věku v rozmezí 2-4 roky, 5-9 let, 10-14 let má budoucí obdarovaný 
být. Stáří a pohlaví potom nadepiš na štítek. 

Naplň postupně krabici věcmi, které by i tobě udělaly radost – pastelkami, 
sešity či bloky na kreslení, hračkami, hezkým tričkem, bonbóny, co tě 
napadne... Navrch můžeš přidat svou fotografii a třeba i vánoční pozdrav.

Až bude krabice plná, hezky ji zabal, navrch nalep štítek a dones ji na sběrné 
místo. Pomohou ti případně rodiče nebo učitelé ve škole. 

Tvou krabici dostane k Vánocům chudé dítě a určitě mu udělá velkou 
radost. Možná nedostane skoro žádné jiné vánoční dárky.

Adresy sběrných míst a více informací najdeš ty i tvoje rodina či třída na 
www.krabiceodbot.cz   /  www.facebook.com/darujkrabiciodbot

1.

2.

3.

4.

5.

Akce pro jednotlivce, spolky, školy i rodiny.

KRABICE OD BOT ANEB

STAŇ SE MLADÝM  
HASIČEM 

 § Chceš nové kamarády?
 § Naučit se spoustu nových  

věcí?
 § Rád/a soutěžíš?
 § Lákají tě výlety a zábava?

Tak přijď mezi nás!
SDH Veltrusy láká holky  
a kluky od 5 let.

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme sponzorům, kteří po-
mohli jednotce svými příspěvky 
k nákupu potřebného vybavení 
pro zásahy. Především firmě 
Cor Caroli s. r. o. v čele s jedna-
telkou Veronikou Hanzlíkovou 
za příspěvek 10.000 Kč, za které 
jednotka pořídila tři hydranto-
vé klíče, čtyři hasičské opasky 
s karabinou, dvě záchranářské 
vesty na vodu a reflexní vesty. 
Dále pak patří poděkování panu 
Josefu Jindřichovi za nákup čtyř 
vyváděcích masek.
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Zažili jsme ve Veltrusích
Vernisáž obrazů Petra Pěnkavy
Ve  čtvrtek 8. června přijel 
do  veltruské výstavní síně ote-
vřít svou výstavu obrazů Petr 
Pěnkava. Jedná se o  malíře, 
který své obrazy už vůbec nevy-
stavuje a nerad s nimi kamkoliv 
cestuje. Proto si velmi považuje-
me, že v  případě Veltrus udělal 
výjimku.

Na  vernisáži Pěnkava vyprá-
věl nejen o  svých malířských 
začátcích, ale i o tom, jak v roce 
1968 emigroval do  Švýcarska. 
Už tam mu přátelé uspořádali 
první výstavu, protože se jeho 
obrazy líbily.

Po  úplně nepovedeném ná-
vratu do Čech vykonával všech-
na možná zaměstnání, dokonce 
dlouhá léta pečoval o veltruský 
zámek.

K  malování obrazů se vrátil 
až v roce 2000 a namaloval jich 
již přes šest desítek. „Jde v pod-

statě o  takové naivní umění, 
které se snažím oživit nějakým 
vtípkem, pointou,“ říká o  své 
tvorbě Pěnkava. Své obrazy 
považuje za  jakousi revoltu 
proti moderním „mazanicím“, 
kterým nikdo nerozumí. Svůj 
svéráz projevuje i  tím, že obra-
zy neprodává, což jeho tvorbě 
dává naprostou svobodu.

Vernisáž se velmi vydařila 
i  díky neplánovanému hudeb-
nímu doprovodu jeho přátel. 
Jeden složil píseň přímo k  této 
vernisáži, druhý přivezl svůj 
hangdrum, na který si nakonec 
zahráli i  všichni příchozí. A  au-
tor obrazů se mezitím po svém 
tak trochu „vypařil“ do svého kli-
du na chalupu na Kokořínsku.

Celkově byla výstava ale vel-
mi úspěšná a  pobavila mnoho 
návštěvníků.

text a foto: bb

Happening na starém mostě  
– do třetice všeho dobrého
I letos patřil druhý zářijový víkend multikulturnímu happeningu, který již třetím  
rokem pořádají obce Veltrusy a Nelahozeves, propojené právě tímto mostem. 

Tvář letošních plakátů opět poctila most svou přítomností  
a peníze za focení v historické Aerovce putovaly na charitu

Nápad se zrodil před více než 
třemi roky zrodil v  hlavě vel-
truského starosty Filipa Voláka 
a  stále rostoucí návštěvnost 
potvrzuje, že byl skvělý. Přes-
tože konec léta přináší velkou 
konkurenci akcí v  širším okolí, 
„genius loci“ starého mostu 
spolu s pestrým kulturním pro-
gramem a zajímavou nabídkou 
řemeslných stánků i  gastrono-
mických výrobků zkrátka při-
tahuje. Největší radost mám 
z  toho, že se daří naplňovat 
a  udržovat duch původního 
záměru, tedy propojení přes 
řeku sousedících obcí a  jejich 
obyvatel v  atmosféře, která je 
důstojná a  i  přes velký počet 
korzujících by se dalo ještě říci 
komorní. Organizátoři pečlivě 
dbají nejen na výběr vystupují-
cích umělců, ale i na výběr pro-

dejních a propagačních stánků, 
což činí z  Happeningu na  sta-
rém mostě něco ojedinělého.

Věřím, že kdo z  vás letos 
na  starý most zavítal, ať už jen 
na chvíli, nebo vydržel od začát-
ku do konce, ten má slova potvr-
dí. I když se nám letos nevyhnu-
ly technické problémy v podobě 
asi dvouhodinového výpadku 
elektřiny v  části mostu, což 
mělo zejména vliv na  rychlost 
odbavování jídla a pití chtivých 
návštěvníků, jen málokdo si 
tím jistě nechal zkazit náladu. 
Také musím příslovečně zakle-
pat, že se nám zatím vyhýbají 
vážnější incidenty těch, kteří 
svůj temperament po množství 
ochutnaných vzorků piv z  mi-
nipivovarů či vín od  lokálních 
vinařů hůře drží na uzdě. Prostě 
organizace takové akce, která se 
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Happening na  starém mostě 
jsem navštívila poprvé, pobavila 
jsem se tam vystoupením zpě-
váků, pookřála jsem, když mě 
oslovovali mí bývalí žáci a žáky-
ně a hlásili se ke mně.

Zaujaly mě mimo běžných 
stánků i  ty tvořivé a  výtvarné. 
Výsledek jednoho z  nich vám 
předkládám na  přiložené foto-

grafii, kterou jsem si jako mno-
ho dalších na mostě pořídila.

Má radost z  tohoto zážitku 
byla tak velká, že jsem se roz-
hodla tímto přispět do  Veltrus-
kých listů.

Děkuji.
Vlasta Štulíková

bývalá učitelka ZŠ, 90 let

Z OHLASŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ HAPPENINGU

podle mého názoru letos velmi 
přiblížila svému kapacitnímu 
stropu, má svá rizika i  úskalí. 
Tím spíše patří velký dík té partě 
nadšenců a  dobrovolníků, bez 
jejichž úsilí bychom se v  tento 
den na  tomto místě setkali asi 
jen náhodou.

Mým velkým přáním je, aby-
chom se začátkem září setkávali 
znovu a znovu v hojném počtu. 
Věřím, že se podaří zajistit sta-
bilní financování, aby byla udr-
žena vysoká laťka kvality. Také 

doufám, že se díky stále větší-
mu věhlasu Happeningu podaří 
jeho stěžejní bod – tedy samot-
ný most – postupně opravovat: 
pro začátek třeba tak, aby byla 
na  příštích ročnících přístupná 
i  část s  vlečkou na  nelahoze-
veské straně. V neposlední řadě 
přeji dalším ročníkům stejnou 
přízeň počasí, jaká jim byla do-
přána doposud.

Těším se na shledanou příští 
rok na stejném místě.

Lukáš Kohout

Vybíralo se dobrovolné mýtné Lidí bylo jako na pražském mostě

Děti  si vyhrály s bublifuky... ... zahrály si na hasiče

Tvořilo seJezdilo se na konících

Celý most byl letos poprvé osvětlen pěti obřími lampiony

Tomáš Skalický opět ozdobil most  
svými veterány

Vašek Koubek ocenil atmosféru  
na mostě a spojování břehů

Gothigh  
na nelahozeveském břehu

Ještě hodinu před půlnocí bylo  
u Libuše hodně živo

Petr Kroutil a jeho Original Vintage Orchestra  roztančili veltruský břeh

Divadelní soubor Scéna z Kralup zabavil děti i dospělé

Děkujeme Středočeskému kraji za významnou podporu, všem ná-
vštěvníkům, že přišli a přispěli skrze dobrovolné mýtné, a samozřej-
mě všem nadšencům, kteří se na hladkém průběhu akce podíleli.

Filip Volák 
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Bigbítový podzim ve Veltrusích
Nenechte si ujít podzimní koncerty skupin Krausberry a Brutus ve Veltrusích. 
Krausberry zahrají v  sále re-
staurace Na  Závisti v  sobotu 
4.  listopadu  2017 v  tzv. „malé 
partě“ – Martin Kraus (zpěv + 
kytara + harmonika), Mário 
Císař (kytara) a  Jiří Ježek Kred-
ba (kontrabas). I  ve  třech hrají 
Krausberry poctivý bigbít, jen 
víc prostoru dostává Martinova 
harmonika a  Máriova kytara. 
A  dostane se i  na  písně, které 
na  koncertech „velké party“ ne-
uslyšíte. 

Na začátku prosince na stej-
né místo zavítá skupina Brutus. 
Ta ve  Veltrusích s  velkým ohla-
sem zahrála už loni na podzim –  
sál byl nabitý, zpívalo se, tančilo 
se... To samé nás čeká i  letos, 
tentokrát v  „mikulášském“ ter-
mínu –  v pátek 1. prosince 2017.

Vstupenky na  oba koncerty 
budou k  zakoupení vždy měsíc 
předem na  Městském úřadě 
ve  Veltrusích a  v  Informačním 
centru „pod mostem“ v  Kralu-
pech.                             Petr Procházka

POZVÁNKY

1. prosinec 2017 20:00
Na Závisti, Veltrusy

KRAUSBERRY

sobota
4. listopad 2017 20:00
Na Závisti, Veltrusy

pátek

REZERVACE MÍST: 
KULTURA.SPORT@

VELTRUSY.CZ

Léto 1962. Olli Mäki je velkou nadějí finského boxu a právě se chystá na životní zápas o 

titul mistra světa. Z poklidného venkova se dostává do víru velkoměsta, kde je vystaven 

tlaku médií, trenérů a sponzorů. Skromný Olli má na dosah všechnu slávu a bohatství a 

snaží se dělat to, co se od něj očekává. Je v tom ale jeden háček – Olli se totiž zamiloval do 

Raiji, dívky ze své rodné vesnice.

pořádá  
kulturní výbor  
města veltrusy

vstup  
zdarma

19. 10. 2017

klubovna aspv

ČTVRTEK

veltrusy20:15

Životopisný / Drama / Romantický / Sportovní, Finsko / Švédsko / Německo, 2016, 92 min

Režie: Juho Kuosmanen

PĚKNĚ BLBĚ23. 11. 2017ČTVRTEK
Kumail je stand-up komik, příležitostný řidič Uberu a největší fanoušek Akt X. Emily 
studuje psychologii, má skvělý smysl pro humor a rozhodně se teď nechce vázat. Alespoň 

do chvíle, než vyrazí na večer stand-up komiků. Duchapřítomný Kumail Emily okamžitě 

padne do oka, a i když oba tvrdí opak, brzy je jasné, že nepůjde jen o záležitost na jednu 

noc...

Komedie / Romantický, USA, 2017, 119 min, Režie: Michael Showalter

Nejšťastnější den v životě  Olliho MAkiho

:
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MÁ VLAST 2017
CESTAMI PROMĚN

Národní putovní výstava
o úctě k domovu a odpovědnosti za svůj kraj
Výstava přináší svědectví o proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty 
s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a návsích, o rekonstruovaných  
nádražích, zachráněných sakrálních stavbách a znovuoživené přírodě.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  
SOBOTA 4. 11. 2017 V 15:00

Drobné občerstvení, úkoly pro školáky

OD PONDĚLÍ 30. ŘÍJNA DO 19. LISTOPADU 2017, PARČÍK U ŠKOLY VE VELTRUSÍCH

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

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

VELTRUSY – Kralupy KRALUPY – Veltrusy
4,56  5,21  5,40  5,45  5,47  6,05  6,19  
6,20  7,16  7,18  7,20  7,21  7,34  7,54  
8,20  8,50  9,07  9,18  10,01  10,20   
10,50  11,50  12,09  13,06  13,20  
13,45  13,48  13,50  14,14  14,22N  
14,42  14,50  15,20  15,25  15,30  
15,33  15,50  15,52  16,25  16,50  
17,02  17,15  17,18  17,20  17,37  
17,47  18,17N  18,20  18,50  19,18  
19,22  19,51  20,36  21,41  22,48  
23,42
mimo pracovní dny: 
5,45  6,12N  7,17  9,19  10,17  12,19  
13,17  13,30N  16,17   17,19  17,20  
18,18  19,17  23,56

4,55  5,38  5,55  6,08  6,17  6,18  6,20  
6,35  6,40  6,45  7,10  7,40  8,10  8,25  
9,20  9,25  9,32  9,55  10,25  11,20  
11,55  12,25  12,29  12,55  13,25  
13,30  13,40  13,55  14,10  14,15  
14,25  14,40  14,42  14,55  15,25  
15,35  15,55  16,25  16,55  17,20N  
17,25  17,52  18,05 18,25  18,55  19,25  
19,55  20,25  22,25  23,20N 23,25
mimo pracovní dny: 
5,20N  6,00  6,25  7,50N  8,25  11,25  
13,20  13,25  14,25  17,25  18,25  20,2

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

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

Pomocníček cestování
JÍZDNÍ ŘÁDY

Přijďte si vyslechnout  
jeden silný příběh o touze, vášni, 
tragédii, prohrách,  
který přetavila lidská  
úpornost a dovednost,  
za přispění nebes,  
na celosvětový úspěch. 

Mé povídání o genezi pokusů  
a nakonec dokončení prvovýstupu 
na GHASHERBRUM I. 8080 m n. m.,  
neboli „Krásnou horu“,  
ležící v severovýchodním  
pákistánském Karakoramu,  
doprovodí obrázky  
včetně filmových šotů.  

Těším se na setkání! 
Mára 

Město Veltrusy zve na horolezeckou besedu  
s Markem Holečkem o prvovýstupu na Gasherbrum I.

čtvrtek 30. 11. 2017 19:00
klubovna  nad sokolovnou, Veltrusy

SATISFACTION!
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covává na  Okružní aleji mezi 
Železným mostem a  mostem 
se sfingou velký stroj, kvůli 
kterému bylo nutno vybudovat 
objezd Železného mostu. I když 
se na vyřízení všech potřebných 
povolení k  vybudování náhrad-
ního sypaného přejezdu přes 
boční koryto Mlýnské strouhy 
čekalo několik měsíců, pře-

organizovaly se práce tak, že 
celkový harmonogram stavby 
nebude ohrožen. Po  ukončení 
prací na podkladní vrstvě se při-
stoupí k finální vrstvě a posled-
ním úpravám i na Okružní aleji. 
Tím budou před zimou hotovy 
základní nejpoužívanější cesty 
v areálu. A to je rozhodně dobrá 
zpráva. 

Nový archeologický objev
Další dobrou zprávou, spíše 
však zajímavostí, je archeolo-
gický objev původního topeni-
ště a  topné komory oranžerie. 
Jedná se o  zajímavý doklad 
stavebně historického vývoje 
technologie vytápění této ho-
nosné stavby. V  celé republice 
je původní způsob vytápění 
oranžerií zachován jen ve  dvou 
případech (zámek v  Telči a  zá-
mek v  Českém Krumlově). Vel-
truský nález by tedy byl třetím, 
nebýt toho, že obě výše zmíně-
né oranžerie jsou stavěny jako 
dvoutraktové, zatímco veltrus-
ká zámecká oranžerie je jedno-
traktová. Nemá tedy topeniště 
v druhém traktu, ale bylo umís-
těno v  přístavku mimo vlastní 

objekt, a  to pod úrovní terénu. 
Ve  světle těchto informací lze 
tedy tento objev považovat 
za unikátní. 

Neposlušní pejskaři
Špatnou zprávou jsou množící 
se stížnosti na  volné pobíhání 
psů v  parku. Stěžují si nejen 
běžci, rodiče s dětmi, ale i slušní 
pejskaři, kteří mají své psy vzor-
ně na  vodítku. Minulý týden 
opět došlo k  útoku psa, který 
byl na  volno, na  psa, který byl 
na vodítku. Je potřeba si uvědo-
mit, že zákaz volného pobíhání 
psů platí pro všechny. To, že ně-
kdo má psa, který „nic neudělá“, 
ještě neznamená, že má právo 
ignorovat povinnost vodění psa 
na  vodítku. Naopak tím dává 
špatný příklad ostatním pejska-
řům. Signalizuje tím, že to ne-
vadí, když je pes na  volno. A  to 
není pravda. Bohužel jsou mezi 
oběťmi z  řad psů i  lidí včetně 
dětí, psem napadenými, větši-
nou obyvatelé Veltrus a  okolí, 
zatímco většina neukázněných 
majitelů psů jsou přespolní. 
Ti se ovšem často hájí tím, že 

když vidí místní se psy na volno, 
tak je vypustí rovněž. Tento ar-
gument je potřeba jim sebrat. 
Zákaz volného pobíhání psů 
po  parku platí bez rozdílu pro 
všechny. Proběhání psů na  vol-
no je potřeba provádět jinde 
než  po  parku. Ten patří pro 
klidné procházky. Klidně i  se 
psem, ale kráčícím na  vodítku. 
Velká řada veltruských občanů 
to tak dělá – takže to jde. Těm 
vzorným děkujeme. 

Děkuji za pozornost, s další-
mi špatnými zprávami se přidá 
kolega. A  já se budu těšit, že 
příště převáží zprávy dobré… 

text a foto: Pavel Ecler, kastelán 

ZÁMEK A PARK

Ze zámku zprávy dobré i špatné STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

Obnova cest se chýlí ke konci
Vážení čtenáři, dobrou zprá-
vou ze zámku je určitě nástup 
poslední fáze obnovy cest 
v parku. Pracuje se na finálních 

površích na  cestě mezi Veltru-
sy a  zámkem, kde se čekalo, až 
po sezoně opadne největší pěší 
provoz. Podkladní vrstvu zpra-

Původní topeniště oranžerie

Objezd Železného mostu

Budování podkladní vrstvy

Práce na Okružní aleji
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ZÁMEK A PARK

Nezvaní návštěvníci v letním kině
Možná až překvapivě dlouhou 
dobu unikalo letní kino pozor-
nosti vandalů. O tom, že to tam 
„žije“, svědčily pouze odhozené 
lahve od  alkoholu a  krabičky 
od  cigaret. Jinak ale v  podstatě 
zůstávalo vše na  svém místě, 
bez poškození. To se bohužel 
změnilo letos v půli června, kdy 
ostraha při pochůzce nalezla 
vyražené levé dveře do  promí-
tací kabiny. Na místo byla přivo-
lána státní policie a také bývalý 
promítač pan Fischer, který měl 
klíče a  také mohl jako jediný 
určit rozsah škod. Po  konstato-
vání, že se nic významného ne-
ztratilo, jsou „jen“ rozbita světla 
a  žárovky, vybavení rozházeno 
a  škoda je tedy nízká, policisté 
odjeli. Byl namontován nový 
zámek, dveře uzamčeny a  s  os-
trahou dohodnuta častější fre-
kvence pochůzek. Asi za  týden 
se situace opakovala, jen s  tím 
rozdílem, že policii zavolal oko-
lojdoucí pejskař a  dveře byly 
kompletně odstraněny a  od-
hozeny pod podiem. Tentokrát 
již nešly opravit, a  proto byly 
ve  spolupráci s  p.  Fischerem 
zapřeny zevnitř, stav vnitřního 
vybavení nafocen a  fotodoku-
mentace předána městu, které 
je jeho vlastníkem. Zapření ale 
též neodolalo a  tak bylo ješ-
tě posíleno. Sotva půl hodiny 
po  dokončení této úpravy se 
z místa ozvalo několik ran a za-
městnancem zámku, který byl 
tou dobou na  nedaleké hájen-
ce, zde byli přistiženi tři mladí-
ci ve  věku kolem 16 let, kteří se 
okamžitě dali na útěk. Podařilo 

se ale pořídit několik fotografií, 
které snad budou dostačující 
k identifikaci. Ty na tomto místě 
ze známých důvodů (je upřed-
nostňováno právo pachatele 
na  soukromí) uveřejnit nelze, 
byly však předány městské po-
lici, a tak se snad brzy dočkáme 
rozuzlení v  její rubrice. O  dr-
zosti pachatelů svědčí fakt, že 
tou dobou bylo v  okolí letního 
kina a „pavilonu Přátel“ přítom-
no několik turistů. Dveře byly 
zpevněny mříží a  od  té doby je 
zatím klid.

Vzhledem k  tomu, že nelze 
z  ostrahy vyčlenit pracovníka, 
který by se věnoval pouze této 

části parku, nezbylo, než dopo-
ručit městu, aby bylo vybavení, 
které má ještě nějakou hodno-
tu, uskladněno na  bezpečněj-
ším místě. Při této příležitosti 
byl též konstatován havarijní 
stav budov za kinem, ze kterých 
v  současné době zbývají již jen 
obvodové zdi a  příroda si vše 
„bere zpět“. Budovy byly zřejmě 
ke  konci využívány už jen jako 
skládka, pod sesutými krovy 
jsou patrné pytle s  odpadky. 
Jelikož ruiny nelze zajistit proti 
vnikání osob a  mohlo by dojít 
k  tragédii, bylo bohužel dopo-
ručeno jejich stržení.

text a foto: Jan Bulín

Havarijní stav budov za kinem

Poničený zámek

Ohlédnutí za dožínkami
Oslavy sklizně obilí, doprováze-
né hudbou, divadlem a  spous-
tou zábavných i  poznávacích 
aktivit. Tak vypadaly letošní 
Dožínky hraběte Chotka v  zá-
mecké zásobní zahradě. Ná-
vštěvníci si mohli projít stanovi-
ště Cesty chleba a oživit si jeho 
přípravu od  zrna přes kosení 
až k  pečení chlebové placky. 
Letos byly dožínky věnovány 
také chmelu, a  proto nesmělo 
chybět pivo, které bylo možno 
ochutnat hned u několika stán-
ků českých pivovarů. Dožínkový 

průvod tvořený dobrovolníky 
a (nejen) veltruskými baráčníky 
v  tradičních krojích předal hra-
běti dožínkový věnec jako sym-
bol úspěšného zakončení žní. 
K  tomu všemu zahrál dechový 
orchestr Vranovanka. Menší 
návštěvníci si vyzkoušeli zruč-
nost u výtvarných dílen a odmě-
nou jim bylo třeba odpolední 
představení Kuchyňská skříň 
divadla Pruhované panenky či 
svezení na  koni, které pořádaly 
zámecké Dámy v  sedle. Muže 
naopak přilákaly nejen histo-

rické zemědělské stroje, které 
byly k  vidění i  v  hospodářském 
dvoře. Dorazil také kejklíř Lu-
káš Vláčil nebo žonglér Michal 
Topinka. Návštěvníky navíc 
na  akci i  po  areálu lákaly naše 
pokladní a  průvodkyně ve  sty-
lových modrotiskových sukních. 
Díky patří především zámec-
kým zahradníkům za  jejich 
úpravu a  výzdobu zahradnictví 
do  nevídané krásy, ale i  všem 
dobrovolníkům, kteří pomoh-
li zámeckým zaměstnancům 
v přípravách i v průběhu akce. text a foto: Barbora Frindová
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INZERCE

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává 
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mate riály 
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

• Můžete je odevzdat prodejci 
 při koupi nového spotřebiče

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

•  Využijte mobilních sběrných míst 
– informujte se na obecních úřadech

•  Další možnosti pro odevzdání 
naleznete na www.elektrowin.cz

Odkládejte 
vysloužilé elektrospotřebiče 
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz

zdarma
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELTRUSY

Jaká bude veltruská škola  
v příštích letech?
Stejný titulek jste viděli ve veltruských listech už před prázdninami. Původně jsem 
na tomto místě chtěla psát o našich plánech pro začínající školní rok. Nakonec se ale 
vrátím k tématu, které jsem ve Veltruských listech probírala již na začátku léta. 

Za  těch několik měsíců, které 
uplynuly, byla dokončena stu-
die proveditelnosti přístavby 
školní budovy a nyní je na řadě 
rozhodnutí o práci na projektu. 
Zatím ale pořád není jasné, zda 
se k  tomuto kroku přistoupí, 
a proto bych chtěla ve svém za-
myšlení nabídnout ještě něko-
lik dalších pohledů na  proble-
matiku, které v  minulém textu 
chyběly.

Fungující a  naplněná škola 
bezpochyby vždy patří k základ-
ním pilířům jakékoliv prosperu-
jící vesnice, natož města, jímž 
se Veltrusy po  dlouhých letech 
snahy v nedávné minulosti sta-
ly. Status města s sebou nenese 
jen větší prestiž, ale např. také 
vyšší finance pro město ze stát-
ního daňového přerozdělování 
financí (řečeno hodně zjedno-
dušeně, protože přesná pravidla 
jsou komplikovaná a  rozebírat 
je zde by bylo náročné a nejspíš 
i zbytečné). Tyto finance jsou sa-
mozřejmě na jedné straně urče-
ny pro další rozvoj města, a tedy 
i  školy a  na  straně druhé také 
na  to, aby dané město mohlo 
poskytovat určité služby pro své 
blízké okolí. A  právě mezi tyto 
služby patří i  zajišťování školní 
docházky pro žáky z  okolních 
vesnic. Dobrá škola tak může 
významně podpořit dobré jmé-
no města. Myslím, že už dost 
dlouhou dobu se tato podpora 
veltruské škole daří. Proto je 
zarážející, že se právě v  době, 
kdy se ukazuje nutnost rozšířit 
školu, začíná hovořit o  tom, že 
by měla sloužit jen pro místní 
žáky, že jiné nepotřebujeme, že 
mohou chodit do jiných škol. 

Již minule jsem zmiňova-
la, že do  veltruské školy v  nej-
bližší době nastoupí již čtvrtá 
generace veltruských občanů. 
Stejně tomu ale je i  u  přespol-
ních žáků – i oni budou do stá-
vající budovy veltruské školy 
docházet již ve  čtvrté generaci 

(přespolní děti ale do veltruské 
školy chodily již od  jejího zalo-
žení v  18. století!). Proč by tedy 
najednou měli přespolní žáci 
chodit jinam než jejich rodiče, 
prarodiče a  praprarodiče? Není 
taková kontinuita a udržení zá-
jmu dokladem kvality školy, ale 
i  dokladem snahy města o  bu-
dování sounáležitosti v  rámci 
blízkého okolí, dokladem snahy 
o udržení pospolitosti a tradice? 
Neměly by si Veltrusy tohoto 
zájmu spíš cenit, než ho odmí-
tat?

Zkusme se podívat na  pře-
spolní žáky i z jiné strany. Každý 
den přijede do  Veltrus asi 250 
dětí z  okolních vesnic. Aby se 
děti do školy dostaly, má krajský 
úřad povinnost zajistit doprav-
ní obslužnost Veltrus. Pokud 
děti cíleně přestanou do Veltrus 
dojíždět, dopravní obslužnost 
se může pro Veltrusy podstatně 
zhoršit.

Většina dětí také téměř ka-
ždý den vyrazí do  nějakého 
obchodu a  koupí si minimálně 
nějakou dobrotu. Nebo pro 
děti přijíždějí odpoledne rodiče 
a ve Veltrusích často pořídí ale-
spoň základní nákup. Škola má 
tedy pro Veltrusy i  ekonomický 
přínos.

Dalším ekonomickým příno-
sem pro Veltrusy, který souvisí 
se školou, je i  vyšší sazba z  da-
ňového přerozdělování, kterou 
Veltrusy jako sídlo velké školy 
získávají. Pokud se škola zmen-
ší, budou i  přicházející státní 
finance podstatně nižší, což se 
odrazí i  v  městském rozpočtu, 
protože zdaleka ne všechny 
takto získané peníze do  vel-
truských příjmů jsou určeny pro 
školu. Jsou to peníze, které Vel-
trusy získávají právě proto, že 
zajišťují určité služby pro okolní 
obce. Pokud bude škola vzdělá-
vat jen veltruské žáky, příjem se 
sníží. Škola bude sice méně na-
plněná, ale topit a svítit se bude 

stejně jako dnes. Při výrazně 
nižším počtu žáků se totiž může 
stát, že přidělené rozpočtové 
peníze budou stačit jen na  zá-
kladní provoz školy a  moderni-
zace vnitřních prostor, na  které 
by z  dnešního pohledu mohly 
prostředky zbývat, bude jen 
přáním, nikoliv realitou.

Dalším důležitým bodem 
v  otázce přístavby školní budo-
vy je i  to, že současná škola by 
i  při případném snížení počtu 
žáků měla v  dohledné době 
projít zásadní rekonstrukcí, 
neboť její současná podoba 
neodpovídá platným požadav-
kům např. v oblasti bezpečnosti 
(chybí další schodiště), hygieny 
(sociální zázemí, sprchy…), bez-
bariérovosti, tělocvičny, speci-
álních učeben… Všechny tyto 
požadavky by se řešily v  rámci 
plánované přístavby. Pokud 
k  přístavbě nedojde, tyto pro-
blémy se budou muset řešit 
stejně. Nebylo by tedy vhod-
nější rekonstruovat školu pro 
vyšší počet žáků, kteří ji naplní 
a  využijí a  současně s  sebou 
přinesou zajímavou finanční 
částku na provoz a rozvoj školy, 
než realizovat rekonstrukci pro 
poloviční počet žáků a provozo-
vat pak budovu s  výrazně nižší 
podporou ze státního rozpočtu?

Škola, její vedení, učitelé 
i děti a rodiče chápou, že budo-
va, její provoz a  zajištění výuky 
je pro město velký závazek. 
Na  druhou stranu je to i  velká 
chlouba a  pozitivní přínos pro 

město. Škola nikdy nečekala 
s nataženou rukou jen na to, co 
od  města dostane. Po  finanč-
ní stránce se nám např. jen 
za  posledních pět let podařilo 
získat téměř 6 milionů korun 
navíc z různých dotací a grantů. 
Po  stránce společenské a  kul-
turní také škola vždy přispívala 
a  stále přispívá k  životu města 
– vzpomeňme jen např. Bezva 
den, školní výstavu, vítání ob-
čánků… Záměrně neuvádím 
výčet všech aktivit školy – bližší 
informace můžete průběžně 
nacházet na školních webových 
stránkách.

Není v  souhrnném pohle-
du dobrá škola pozitivním 
prvkem ve  městě? Nestálo by 
za to hledat spíš důvody pro to, 
aby se škola dále mohla rozví-
jet? Zájmem nás dospělých by 
mělo být především to, aby se 
naši potomci stali vzdělanými, 
schopnými a  aktivními lidmi 
a  občany. Jedině tak budeme 
moci hledět i  na  svou budouc-
nost s optimismem a nadějí. 

Věřím, že vám toto zamyšle-
ní přinese nové pozitivní pod-
něty pro přemýšlení o  nutnosti 
přístavby a tím i dalšího rozvoje 
veltruské školy a  jménem žáků 
i učitelů děkuji všem, kteří další 
rozvoj a lepší budoucnost školy 
podpoří.

Za ZŠ Veltrusy 
Mgr. Světlana Racková

ředitelka školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Z kroniky Mateřské školy Veltrusy
Při příležitosti 40. výročí nové školky ve Veltrusích se hodí nahlédnout do kroniky  
a připomenout si, čím školka žila a jak se během čtyř desetiletí proměňovala.

INZERCE
Mateřská škola Veltrusy  

přijme 

PRACOVNÍKA  
NA ÚDRŽBU ZAHRADY

– vhodné jako přivýdělek 
nebo pro zdatnějšího  

důchodce a

ŠKOLNÍHO ASISTENTA  
na poloviční úvazek

Bližší informace  
u ředitelky MŠ

nebo na telefonu  
+420 602 825 648

Oslavy 40. výročí otevření MŠ
Na  konci srpna uplynulo již 40 
let od  otevření Mateřské školy 
Veltrusy. V  sobotu 23. září 2017 
se proto od 13 do 17 hodin kona-
ly ve spolupráci se SRPŠ a měs-
tem Veltrusy oslavy tohoto 
výročí v  areálu MŠ a  přilehlém 
parčíku. 

Na  programu byla výstava 
dobových fotografií a  kronik, 
otevření retrokoutku, pro zá-
jemce proběhla i  prohlídka 
mateřské školy. Pro děti byly 

připraveny atrakce za  snížené 
vstupné, cukrová vata zdarma, 
pro dospělé stánky s  občerst-
vením. Návštěvníci obdrželi při 
vstupu noviny s  historií mateř-
ské školy, přívěsek s  logem MŠ, 
děti ovoce a vitamínky.

Večer se konala v sále restau-
race Na Závisti taneční zábava.

Děkuji tímto všem, kteří se 
na přípravě oslav podíleli.

text a foto: Leona Kyselá
ředitelka MŠ

Stavba školky
O stavbě bylo rozhodnuto v prů-
běhu školního roku 1973 – 1974, 
a  to náhradou za  původně plá-
novanou výstavbu zdravotního 
střediska. Rada ONV v  Mělníce 
schválila budovu MŠ pro 90 dětí 
v  akci Z. Projektový úkol zpra-
coval Okresní stavební podnik 
v Kralupech nad Vltavou a bylo 
navrženo budování pavilono-
vého typu školy technologií Ve-
lox. Podstatou této technologie 
je použití lehkých stavebních 
desek zhotovených z  drcené-
ho dřeva, které je spojeno ce-
mentem a  dalšími chemickými 
přísadami a vyplněno litým be-
tonem. Při výstavbě bylo odpra-
cováno 22  560 brigádnických 
hodin.

Financování této investice se 
zajišťovalo sdruženými finanč-
ními prostředky z těchto podni-
ků: 

 § Kaučuk Kralupy nad Vltavou  
 3. 350 000 Kč

 § N. p. Aero Vodochody  
 600 000 Kč

 § Povodí Vltavy  200 000 Kč
 § Celkem 4. 150 000 Kč

Vlastní výstavba byla zahájena 
2. ledna 1975 pracovníky míst-
ního hospodářství, kteří přípra-
vovali staveniště a v květnu 1975 
zahájili hrubou stavbu. Ta byla 
předána 6. července 1976. 

Počátky nové školky
První zápis do  kroniky MŠ je 
učiněn 31. srpna 1977, v  den, 
kdy byla slavnostně předána 
do  provozu nová MŠ o  třech 
odděleních včetně hospodář-
ského pavilonu a bytové jednot-
ky.  Slavnostním otevření MŠ 
za  široké účasti veřejnosti byl 
zahájen normální školní pro-
voz v  pondělí dne 5. září 1977. 
Ředitelkou MŠ se stala Libuše 
Láchová. Do  MŠ bylo zapsáno 
104 dětí ve třech odděleních.  L. 
Láchovou vystřídala 1. 9. 1984 
ve funkci ředitelky Helena Sou-
keníková.

Po roce 1989 
Výchovně vzdělávací práce 
po 17. listopadu 1989 dostala re-
formu v obsahu. Děti si na změ-
nu práce i  oslovení učitelek 
velice brzy zvykly. Pracovalo se 
podle tematických plánů a  roč-
ního plánu. Oba tyto dokumen-
ty byly operativně přizpůsobo-
vány dané situaci.

28. 2. 1992 Helena Souke-
níková ukončila své působení 
v MŠ a místo ředitelky do doby 
konkurzu převzala Ludmila Far-
ská – v  červnu 1992 byla potvr-
zena její funkce. 

Srpnové povodně v  roce 
2002 odsunuly otevření MŠ 
po  prázdninách na  16. 9. 2002, 
neboť zasáhly část města Vel-
trusy a  odstavily kanalizační 

systém. 
V roce 2003 se mateřská ško-

la stala příspěvkovou organi-
zací. V  letech 2003 – 2004 pak 
proběhla rekonstrukce hygie-
nického zařízení a kuchyněk. 

8. června 2004 je vyhlášen 
konkurz na  post nové ředitelky 
školy, ta z  konkurzu nevzešla, 
a tak pověřena touto funkcí Leo-
na Kyselá, která poté 23. 6. 2005 
v konkurzu uspěla. 

Školka v posledních  
12 letech
Hned v  roce 2005 v  souladu 
s  předpisy EU byly během let-
ních prázdnin ze zahrady od-
straněny všechny kovové prů-
lezky, houpačky a  skluzavky 
a  postupně nahrazovány nový-
mi. Také třídy získávaly nový ná-
bytek a  vybavení. K  31. 8. 2005 
byl ukončen provoz kuchyně 
v MŠ a strava se začala dovážet 
z nově rekonstruované kuchyně 
ZŠ. 

Od  počátku školního roku 
2005–2006 se ve  všech třídách 
s  dětmi pracovalo podle nové-
ho školního vzdělávacího pro-
gramu s  názvem Objevujeme 
svět kolem nás, který na  zákla-
dě Rámcového programu pro 
předškolní vzdělávání vytvořily 
pedagogické pracovnice školky.

Na  začátku července 2006 
začala přestavba spojovací 
chodby a vzhledem k tepelným 
ztrátám byly vyměněny i vstup-

ní dveře v  jednotlivých pavilo-
nech a okna v 1. třídě.

Od 1. 9. 2008 začala fungovat 
zdravotní péče pod vedením 
MUDr. I. Vokálové, čímž výrazně 
klesla nemocnost dětí. Během 
prázdnin byly zvětšeny herní 
prostory probouráním učitel-
ských kabinetů a  mohlo tak 
dojít k  navýšení kapacity ze 75 
na 84 dětí.

V  roce 2010 je MŠ rozšířena 
o  novou třídu, která byla vy-
budována místo bytu školníka 
a slavnostně otevřena v dubnu. 
Kapacita byla opět navýšena, 
a to na 108 dětí.

V  červenci 2016 proběhla 
rekonstrukce celého vodovod-
ního potrubí z  důvodů velkého 
úniku pitné vody. 

Další rozsáhlá rekonstruk-
ce se konala od  května 2016 
do  konce září. Byla vyměněna 
všechna původní okna za  nová 
plastová, včetně vnitřních a ven-
kovních parapetů a  instalace 
žaluzií. Budova i  se střechou je 
zateplena, došlo též k  instalaci 
nových hromosvodů. Zrekon-
struovaly se rozvody topení 
v  celém areálu až k  přívodu ze 
ZŠ. Na zahradě jsou nové chod-
níky, budova dostala krásnou 
barevnou fasádu podle barev 
jednotlivých tříd s motivy jejich 
názvů na  pavilonech. Některé 
plochy byly znovu zatravněny, 
zeleň prořezána a upravena, vy-
sázely se nové keře. V roce 2017 
byla v  areálu zřízena studna 
a MŠ má tak svůj vlastní zavla-
žovací systém. 

Za MŠ Veltrusy
Kristýna Myšáková
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KNIHOVNA

Městská knihovna ve Veltrusích  
informuje
Nabídka knih na podzimní večery (výběr z posledních přírůstků do fondu)

Česká  
literatura

 § Cimický J.:  Blanický rytíř
 § Hájíček J.: Vzpomínky 

na vesnickou tancovačku
 § Hartl P.: Malý pražský 

erotikon
 § Holcová M.: Láska v moll
 § Hrabal B.: Domácí úkoly
 § Kučík: Barvy slečny Toyen
 § Kujan R.:  Běhej, dokud 

můžeš
 § Langerová Ž.:  Žila jsem 

s oddaným komunistou
 § Skácel J.: Třináctý černý kůň
 § Slíva J.: Nonsens? Nesmysl! 

(kreslený humor)
 § Svěrák Z.: Tiché šlapací 

království
 § Topol J.: Citlivý člověk
 § Vopěnka  M.:  Můj bratr 

Mesiáš

 
Světová  
literatura

 § Keith S.: Kluk z kostek  
(problematika autismu)

 § Kollár J.: 55 minut mezi živo-
tem a smrtí (útěky za želez-
nou oponu)

 § Márai S.: Svíce dohořívají
 § Munroová A.: Příliš mnoho 

štěstí
 § Teegeová J.: Můj dědeček by 

mě popravil

Detektivky
 § Hawkins P.: Do vody
 § Lapena S.: Manželé odvedle
 § Marsomsová A.: Ďábelské 

hry
 § Nesbo J.: Žízeň
 § Vondruška V.: 

 § Nitranská brána smrtí
 § Vzpoura goliardů

Sci-fi, fantasy
 § Bradbury R.: Vždycky bude-

me mít Paříž
 § Liou Cch‘-Sin: Problém tří 

těles
 § Lukjaněnko S.: 

 § Chladné břehy
 § Nadchází ráno
 § Lord z planety Země
 § Bludiště odrazů
 § Lživá zrcadla
 § Hvězdy, ty studené 

hračky
 § Svět stínu

 § Rothová V.: Divergence, 
Rezistence, Aliance

 § Scott O.: Enderova hra
 § Simak C.: Předivo času

Naučná  
literatura

 § Herman M.: Najděte si své-
ho marťana (psychologie)

 § Prekopová J.: Malý tyran 
(výchova dětí)

 § Warrick J.: Vzestup islám-
ského státu

 § Eliáš P.: Jízdní kolo – vyná-
lez, který sblížil svět

 § Hawking S.: Černé díry
 § Lausser M.: Stopy zvířat
 § Bohne B.: Bylinky do ku-

chyně
 § Goudelotti Ch.: Slané dorty 

s chutnými náplněmi
 § Uysová D.: Háčkování vel-

kým háčkem

Romány  
pro ženy

 § Cartland B.: Láska zvítězí
 § Deveraux J.: Vůně jasmínu
 § Garwood J.: 

 § Svatba
 § Tajemství

 § Moriarty L.: Poslední výročí, 
Tři přání

 § Robertsová N.: Krajina 
světla

 § Steel  D.: Primabalerina

Knihy pro děti 
a mládež
pro menší děti

 § Crowther K.: Skříp, škráp, 
píp a žbluňk

 § Huxley A.: Vrány z Hruš-
kovic

 § Končinský T.: Překlep 
a Škraloup

 § Lomová L.: Anča a Pepík
 § Mortka M.: Příhody Tappiho 

ze Šeptajícího lesa
 § Stamp E.: Čuníkův supertaj-

ný deník
 § Stoličný P.: Dobrý den, 

opičko
 § Vopěnka M.: O duši a dívce 

pro zdatnější čtenáře

 § Černý J., Veis J.: Obrázky 
z československých dějin

 § Dahl R.: Jirkova zázračná 
medicína 

 § Downerová A.: Krotitelka 
dráčků

 § Oliver M.: Jak přežít téměř 
cokoli – pro kluky

 § Šlik P.H.: Ve staré cihelně 
se svítí

 § Válková V.:
 § Marie Terezie
 § Terezínské ghetto

 § Walliams D.: Nejhorší děti 
na světě

 § Wilsonová J.: V hlavní roli 
Tracy Beakerová

Na  zájemce o  tyto a  další 
tituly se těšíme každé pondělí 
a pátek od 14 do 17 hodin!

Jitka Lísková
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Josef Klofát:  
Modelářství ve Veltrusích. Díl 2
V minulém vydání nás Josef Klofát provedl začátky leteckého modelářství ve městě 
a prvními úspěchy kroužku až do druhé půle 50. let. Tentokrát se zaměříme na činnost 
obnovené organizace v sedmdesátých letech minulého století, její hledání střechy nad 
hlavou, úspěchy, populární modely a také na úctyhodnou prezentační činnost mode-
lářského klubu. (Text J. Klofáta prošel zkrácením a redakčními úpravami.)

Znovu  
modelaříme
Letiště u  Kralup, kde veltruští 
modeláři po válce začínali, bylo 
kvůli stavbě Kaučuku zrušeno. 
Na  poletování se tak začalo vy-
užívat pole za  Veltrusy, kde se 
roku 1970 zcela náhodně setka-
la šestice pánů, jež se dohodla, 
že se pokusí obnovit organizo-
vanou modelářskou činnost. 
Pánové G. Staněk, J.  Klofát, 
K.  Macal, K. Zelenka, Vl. Macal 
a Z. Spurný za pomoci školníka 
ze základní školy J. Peška a ředi-
telky M. Čmejlové a  za  finanč-
ního přispění SRPŠ v  září 1970 
modelářský kroužek vskutku 
založili. Z  kroužku se později 
stal registrovaný Leteckomo-
delářský klub Veltrusy. Při za-
ložení bylo přihlášeno 20 dětí 
a tento počet v průběhu jednot-
livých školních roků kolísal mezi 
15 až 20. Většina přihlášených 
dětí měla zájem o modelářskou 
činnost velmi povrchní, někteří 
se přihlásili pouze pro ukrácení 
dlouhé chvíle, jiní byli napros-
tými technickými antitalenty, 
takže vedoucí kroužku měli 
dost práce.

Po  stavbě papírových háze-
cích kluzáků bylo přistoupeno 
ke  stavbě modelů ze stavebni-
ce IGRA, ŠÍDLO. Poté byl stavěn 
další kluzák LIBELLE, kluzák 
RAY, model na  gumu PINTO 
a  jiné. Ze všech chlapců, kteří 
byli při založení kroužku, zů-
stali modelařině věrni delší 
dobu pouze V. Kaucký, který 
v  dospělosti emigroval do  cizi-
ny, a  B.  Hudeček, který se poz-
ději stal pilotem motorového  
Rogala.

V  květnu následujícího roku 
jsme se zúčastnili pro nás první 
veřejné soutěže, a  to soutěže 
házedel na  letišti Mělník. Zde 
jsme se seznámili s  výbornými 
mělnickými modeláři, jmeno-
vitě s  nestorem Lumírem Svo-
bodou a  Otakarem Boudným 
zvaným „Oťas“, se kterými jsme 
poté udržovali dobrou spo-
lupráci po  celé roky. Na  měl-
nické soutěži se v  kategorii 
do  300 mm umístil na  první 
příčce J. Klofát a  ani ostat-
ní členové nedopadli špatně. 
V témže roce jsme se zúčastnili 
ještě klubové soutěže Vánoční 
házedlo. Jediná trofej, kterou 
jsme dovezli, byla cena útěchy 
pro G.  Staňka, dřevěná silueta 
poháru, vlastnoručně vyrobená 
Lumírem Svobodou.

Ze školy  
přes hřiště  
až na náměstí
Kroužek poté změnil název 
na  Leteckomodelářský klub 
(LMK) při ZO Svazarmu Veltru-
sy. Náčelníkem klubu byl zvolen 
G. Staněk a jednatelem J. Klofát, 
pokladnu držel VI. Macal. Čin-
nost LMK Veltrusy byla bohatá, 
byli jsme nadále sponzorováni 
místním SRPŠ, přispívala nám 
bohatě i místní organizace Sva-
zarmu, dobrou spolupráci jsme 
měli s  požárníky, kteří nám 
bezplatně zapůjčovali vůz, se 
kterým jsme jezdili na soutěže. 
S  podnikem Místní hospodář-
ství, jehož autobus jsme moh-
li rovněž bezplatně využívat, 
byla uzavřena dohoda o  tom, 

že v  době vegetačního klidu se 
můžeme pohybovat po  polích 
státního statku a trvale využívat 
lány, kde rostla vojtěška na  kr-
mení. Velice nám fandil tajem-
ník MNV a předseda fotbalové-
ho klubu v  jedné osobě, který 
projednal a  zřejmě i  prosadil, 
že nám fotbalový klub vyhradil 
zdarma jednu místnost v budo-
vě kabin na  fotbalovém hřišti. 
Hřiště bylo sice stranou středu 
města, ale zase jsme měli mož-
nost na hřišti modely zaklouzá-
vat, létat s házedly a raketovými 
modely.

Na  hřišti jsme při různých 
příležitostech prováděli propa-
gační vystoupení k  všeobecné 
spokojenosti všech organizací. 
Svou činnost jsme propagovali 
při každé příležitosti ale nej-
více při oslavách 1. máje, kdy 
bylo v průvodu neseno i dvacet 
a  více letuschopných modelů 
a po oslavách byla vždy uspořá-
dána výstavka a  beseda s  mo-
delářem. To se již dávno s  prů-

vodem nechodilo do  Kralup, 
ale do  areálu přírodního kina 
ve Veltrusech.

Jiné vystoupení jsme před-
vedli při příležitosti krajského 
mistrovství v  orbě, které se 
pořádalo na  polích místního 
statku. Bylo dohodnuto, že 
předvedeme lety volných mo-
delů větroňů, rádiem řízených 
motorových modelů, házedel, 
raket a  raketoplánů. Vše se po-
dařilo, až na  jeden start výško-
vé rakety: raketa explodovala 
na  startovací rampě a  hořící 
papírové zbytky trubek zapálily 
slámu v okolí rampy. Samozřej-
mě bylo vše ihned uhašeno, ale 
toto naše „faux pas“ bylo ihned 
duchapřítomně okomentováno 
s  tím, že k  něčemu takovému 
může dojít i na skutečných kos-
modromech. Aplaudovaným 
vystoupením jsme si šplhli 
u  papalášů okresního formátu 
i MNV, a tak jsme od národního 
výboru jsme dostali přidělený 
zchátralý dům za poštou na ná-

Z HISTORIE

Květen 1971 – soutěž házedel na letišti Hořín u Mělníka.  
Vráťa Kaucký,  Pavel Florian, Jirka Kuzel, Honza Kniha a bratři Hrdličkové
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městí a MNV nám zakoupil taš-
ky na obnovu střechy. Tak jsme 
konečně získali „svůj“ objekt, 
ačkoliv na  jeho úpravě jsme 
museli ještě hodně pracovat.

Létáme, 
 s čím se dá – 
sériové i vlastní 
modely
Mezitím běžela klubová činnost 
na  plné obrátky, klub nechal 
proškolit tři sportovní komisaře 
II. třídy, byli to K. Macal, Vl. Vébr 
a  J. Klofát, nebylo tedy již nut-
né shánět externího komisaře. 
Podle možností jsme se zúčast-
ňovali soutěží házedel, větroňů 
A1 i A2, později i větroňů RC V2. 
Jezdilo se například do Mělníka, 
Kladna, Chabařovic, Vlašimi, 
Slaného a jinam.

Mimo házedla, která si 
konstruoval každý sám, děti 
v  kroužku stavěly házedla MH1 
a  MH2, jejichž autorem byl 
O.  Boudný. Rovněž se létalo 
s A jedničkami TOM, KLIĎÁSEK, 
ELIPSA, bezvadně zpracovaný-
mi Advojkami K. Macala SAPÉR, 
RC V1, později přestavěným 
na RC V2, ADMIRÁL a dalšími.

Pro rekreační polétání se 
v  klubu používaly modely jak 
volné, tak RC motorové, a  to 
na  jednopovelové i  vícepove-
lové radiové soupravy. Jmenuj-
me modely APOLO, MAJOR, 
CENTAUR, KIWI, PLUTO, LION, 
A2 ORION, ČEJKA, ADMIRÁL, 
G. Staněk létal s vícepovelovým 
motorovým modelem vlastní 
konstrukce, B. Hudeček provo-
zoval mj. vlastní motorák, který 
nazval KATASTROFÁK. K  ovlá-
dání používal každý vlastní RC 
soupravu, jednopovelové mo-
dely používaly soupravy GAMA 
a  nebo MARS, vícepovelové 
byly některé amatérské, jiné 
komerčního provedení, a  proto 
musela být při létání dodržo-
vána určitá kázeň a  dohoda. 
Určili jsme si dny tréninků 
na určeném místě. Tato dohoda 
byla ke  konci některými členy 
porušována, a  tak docházelo 
i  k  haváriím následkem rušení. 
Rušení radiových souprav, které 
jsme používali v začátcích, způ-
sobovaly i  signály, kterými byly 
ovládány čerpací a  regulační 

stanice různých produktovodů 
a vodáren v okolí.

Ukážeme,  
co dokážeme
V  rámci propagace jsme 
po třech letech činnosti uspořá-
dali výstavu modelů. Osvětová 
beseda nám ji zdarma umožnila 
v malém sále kulturního domu. 
Na výstavě bylo instalováno 102 
exponátů počínaje materiálem 
přes stavebnice, motory, plas-
tikové modely, RC soupravy až 
po létající modely letadel všech 
kategorií a  lodě. Vystavována 
byla i kolekce dřevěných maket 
bojových letadel NATO v měřít-
ku 1:50 (zapůjčená od bývalého 
žáka zdejší ZŠ Václava Hánla ze 
Všestud, před rokem zesnulé-
ho bratra současného starosty 
Všestud, pozn. redakce) a  jako 
lahůdka byl předveden nejprac-
nější model, stolní model galé-
ry se čtyřiceti páry vesel. Výsta-
va trvala celý týden, otevřeno 
bylo denně od  16 do  19 hodin 
a v sobotu a v neděli od 9 do 19 
hodin. Navštívilo ji více než 
šest set návštěvníků. Výtěžek 
z  dobrovolného vstupného byl 
věnován na  nákup materiálu 
pro mládež.

Další výstava proběhla 
po  dvou letech od  první, a  sice 
v sále restaurace U České koru-
ny. I zde jsme mohli vystavovat 

(díky vedoucí restaurace paní 
Kolmistrové) zdarma, s  tím, 
že zajistíme úklid. Celkem 137 
exponátů i  rozšířenou auto-
dráhu, na  níž si návštěvníci 
mohli zajezdit, vidělo 1428 pří-
chozích. Za  jednu jízdu, která 
trvala 5  minut, se do  poklad-
ničky vybírala jedna koruna. 
Za  dobu trvání výstavy – jeden 
týden – byly „oježděny“ dva 
modely aut a  jeden regulátor. 
Zájem byl obrovský, bylo ote-
vřeno denně od  9 do  18 hodin, 
přitom ve  službě na  sále jsme 
se střídali. Na  výstavu se přišli 
podívat mimo zástupců všech 
organizací, spolků a  podniků 
v  obci i  všichni členové rady 
MNV a  předseda OV Svazarmu 
v  Mělníku. Svou návštěvou nás 
poctila řada modelářů z  okol-
ních i  vzdálených klubů, mimo 
jiné zde byli Jiří Kalina a Otakar 
Šaffek. Po  dohodě s  ředitelkou 
školy byla zorganizována ná-
vštěva několika tříd. Podívat 
se přišla i  celá místní mateřská 
škola. Výdělek z  pokladničky 
autodráhy jsme využili k  ná-
kupu nových aut a  dílů k  au-
todráze, zisk z  dobrovolného 
vstupného pak na  dobudování 
klubovny.

Třetí výstava modelů 
(a  pravděpodobně na  dlouhou 
dobu poslední) byla uspořádá-
na znovu po  třech letech tam-
též. Vystavováno bylo celkem 
198 exponátů rozdělených 
do  uzavřených skupin. Pracov-

ník n. p. IGRA pan J. Kalina nám 
zapůjčil k  vystavení všechny 
jejich modelářské stavebnice, 
byly vystavovány samostatně 
modelářské motory a  radiové 
vybavení, samostatně dostup-
ný modelářský materiál a  mo-
delářské a  letecké časopisy, 
plastikové modely, lodě, rakety 
a  raketoplány a  všechny dru-
hy modelů letadel. Byla znovu 
nainstalována rozšířená auto-
dráha a  nad ní model lanové 
dráhy, obojí v  provozu. Byla 
vystavena i  malá část z  obo-
ru železničního modelářství. 
Provoz autodráhy byl tentokrát 
upraven na  dobu jedné minu-
ty za  jednu korunu a  byl řízen 
elektronicky. Na výstavě se bylo 
podívat celkem 2 126 návštěvní-
ků, kromě tradičních místních 
a  okresních funkcionářů výsta-
vu navštívil i  tehdejší předseda 
UV Svazarmu gen. Rytíř. Na vý-
stavě se vystřídaly všechny třídy 
zdejší školy. Největší zájem byl 
pochopitelně o ježdění na auto-
dráze, kvůli čemuž mnoho žáků 
zanedbalo výuku.

Let prvními roky obnovené-
ho modelářství byl rychlý a pro-
vázený horečnatou aktivitou 
při hledání a  opravě vytoužené 
vlastní klubovny. Tam vás po-
drobněji zavedeme v  příštím 
dílu. 

(pokračování v příštím vydání) 
Zpracovala Katka K. Vitochová

Z HISTORIE

Děti se ŠÍDLY
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RC Havránek
Nová sezóna v Havránku začíná
Od  poloviny září je možné na-
vštěvovat v  Havránku kurzy 
pro děti i dospělé podle nového 
programu. Nabídka je i v letoš-
ním roce široká, vybírat můžete 
z  dopoledních i  odpoledních 
kurzů. Celý program včetně 
podrobnějších informací, vol-
ných míst, možností přihlášení 
a  kontaktů na  lektory najdete 
na  http://havranek.dolnipovl-
tavi.cz

Program RC Havránek – pro-
voz rodinného centra je realizo-
ván s finančním přispěním Stře-
dočeského kraje. 

Soňa Dekastello

HAVRÁNEK

rodinné
 

centrum

PONDĚLÍ 10:00-11:00
Cvičení pro 
děti 1-3 roky

15:30-16:15
Hrátky se 
školkáčky

16:20-17:05 
Předškolák

17:10-17:55
Předškolák

ÚTERÝ 9:00-10:00
Cvičení pro 
děti 1-3 roky

10:00-11:30
Volná herna

STŘEDA 9:00 – 10:30
S hudbou 
spolu

15:30-16:30
Hravá jóga 
s angličtinou

16:30-17:15
WUM 1

17:25-18:10
WUM II

od 20:00 
Přástky  
(1x za měsíc)

ČTVRTEK 9:00 – 9:45
První krůčky 
k hudbě I

10:00-10:45
Robátka

11:00-11:45 
První krůčky 
k hudbě II

15:00-15:45
První krůčky 
k hudbě III

16:00-17:00 
Barevné 
odpoledne

PÁTEK 10:00 – 11:30
Cvičení  
s miminky

Ohlédnutí za prázdninami
V  červencových prázdninových 
dnech proběhl v Havránku pod 
vedením Míši Eremiášové již 
tradiční příměstský minitábor. 
Tentokrát jsme putovali S  hud-
bou po stopách civilizací.

Pobyli jsme v  pravěku, kde 
jsme lovili mamuty a  stavěli 
pasti, bubnovali, naučili se prv-
ní řeč a  zpívali pravěké písně. 
Navštívili jsme rovněž starově-
ký Egypt. Další den jsme se ocit-

li na  středověkém hradě, kde 
jsme na  nádvoří bojovali s  dra-
kem, ale také se naučili dvořit 
dámě a tančit jako na bále.

A  nakonec jsme se stali In-
diány a  kovboji a  plnili jsme 
náročné úkoly v  honbě za  po-
kladem.

Zkrátka dobrodružství bylo 
mnoho, nudy málo, a tak se zase 
těšíme na příští léto.

text a foto: Míša Eremiášová

Parčík u školy
Základní škola přispěla na parčík
Základní škola Veltrusy se 
rozhodla pomoci získat další 
peníze na  dokončení parčíku – 
věnovala parčíku výtěžek z červ-
nového sběru papíru. Papíru 
se sešlo 7.107,5 kg a  parčík díky 

tomu získal 13.458 Kč na  svůj 
účet. Velice děkujeme škole 
za podporu a důvěru. Velký dík 
patří i  všem, kteří vyslyšeli vý-
zvu a nějaký ten papír donesli. 

V parčíku se už zavlažuje
Během letních prázdnin si par-
číkový tým mohl odškrtnout 
první položku z  letošního plá-
nu: závlahu. Vloni vysázená 
zeleň měla v  suchém období 
tendenci uvadat a  jednorázová 
závlaha celého parčíku trvala 

dobrovolníkům několik hodin. 
Proto se v  srpnu realizovalo 
osazení vloni vyvrtané studny 
šachtou a  čerpadlem a  rozvo-
dy k  dalším nápojným místům 
usnadňují nyní zalévání nejen 
v parčíku, ale i na zahradě MŠ.
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Probíhají přípravy mobiliáře
Na  konci srpna se také konala 
porada části týmu s  architek-
tem Patrikem Hoffmanem a re-
alizátory laviček v  půlkruhu: 
zámečnické práce a  zabetono-
vání patek provede Petr Částka 

a  dřevěnou část laviček vyrobí 
František Klejna. V  současné 
době probíhají přípravné práce. 
V  letošním plánu je dokončení 
celého půlkruhu včetně mlato-
vého povrchu.

Letošní sbírka pro parčík  
je u konce
Pokladnička letošní veřejné 
sbírky byla oficiálně na  měst-
ském úřadě otevřena v  pá-
tek 29.  září 2017. Celkem se 
do  ní za  3  měsíce podařilo na-
shromáždit neuvěřitelných 
30.001  Kč, a  to především díky 
pečení pro parčík, které si již 
na  místních akcích získalo své 
místo a  popularitu. Velké díky 
patří především velkým týmo-
vým hráčkám těchto akcí: Olině 
Novotné, Věře Krčmové a Marii 
Kunové, která se k  týmu letos 
připojila. Tyto dámy jsou nejen 
výborné pekařky, ale zároveň 

velké improvizátorky. Když 
např. na  zámeckých dožínkách 
došly napečené dobroty, poho-
tově nakoupily pět bochníků 
chleba a  rozdávaly ho (samo-
zřejmě za  dobrovolný příspě-
vek do  pokladničky) se sádlem 
a domácími škvarky.

Rovněž děkujeme všem 
ostatním pekařkám, které po-
každé rozšířily nabídku parčí-
kového stánku a  bez nichž by 
nebylo co nabízet.

Peníze ze sbírky budou in-
vestovány do  právě připravova-
ného mobiliáře v půlkruhu.

První výstava v parčíku
Letos v  listopadu čeká parčík 
jedna premiéra: první výstava.
Proměna parčíku byla přihlá-
šena do  celostátní soutěže Má 
vlast 2017 – Cestami proměn. 
Z  té vzejde každým rokem pu-
tovní venkovní výstava, která 
se po  úvodním představení 
v  Praze na  Vyšehradě rozute-
če v  několika kolekcích po  celé 
České republice (vždy od května 
do  dubna následujícího roku). 
Výstava přináší svědectví o pro-
měnách zanedbaných míst 

v místa upravená a užitečná.
Do  veltruského parčíku 

připutuje jedna kolekce z  této 
výstavy v pondělí 30. října 2017 
a zůstane do 19. listopadu 2017. 
Slavnostně bude otevřena v so-
botu 4. listopadu v  15 hodin. 
Představena zde bude kolekce 
obsahující projekty ze Středo-
českého, Královéhradeckého 
a  Pardubického kraje a  z  Vyso-
činy. Přijďte si prohlédnout, jak 
své okolí zvelebují v  jiných čás-
tech naší země. 

Na lampionový průvod se opět 
sejdeme v parčíku
Sraz k  průvodu bude již tradič-
ně na  svatého Martina 11.  lis-
topadu v  17 hodin v  parčíku. 
Samozřejmostí jsou svatomar-
tinské rohlíčky, ohňová show, 
cesta světýlek zámeckým par-
kem a  setkání s  bílým koněm 
svatého Martina. Nic z  toho si 

určitě nenechte ujít... A  pokud 
propásnete vernisáž listopado-
vé parčíkové výstavy, můžete 
přijít do  parčíku o  něco dříve 
a  výstavu si prohlédnout ještě 
před startem lampionového 
průvodu.

text a foto: bb

Porada nad novým mobiliářem v parčíku

Přípravy napečených buchet a koláčů na Happeningu na starém 
mostě

Svatomartinský 
lampionový  
průvod
SOBOTA 11. listopadu 2017 v 17 hod
PARČÍK U ŠKOLY, VELTRUSY

Oficiální otevření pokladničky veřejné sbírky
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Stejné tábořiště, jiná řeka
Že do  stejné řeky se nedá ni-
kdy vstoupit, platí přeneseně 
a  doslovně i  o  letním táboru 
Kocourkáč, který jsme letos na-
vštívili mezi 7. a 14. červencem. 
Starší děti jsou samostatnější 
a  ty kočárkové zase zatím ještě 
nedorostly do  věku, kdy budou 
běhat a  snažit se konkurovat 
ostatním, proto byl letošní Ko-
courkáč víc zaměřen na  (před)
školáky. Rodičů se do  přípra-
vy zapojilo zatím nejvíc v  celé 
táborové historii: v  červnu si 
odsouhlasili téma Mach a  Še-
bestová a  téměř každá rodina 
vyfasovala nějaký úkol nebo 
činnost, které na  táboře zajiš-
ťovala. Bohužel se dá taky kon-
statovat, že v posledních letech 
byl i  potok obtékající tábořiště 
opravdu jiným vodním tokem, 
vody v něm totiž kvůli suchému 
počasí ubývá.

Když pomineme poněkud 
dramatičtější příjezdy na  tábo-
řiště (že parta jedoucí vlakem 
se kvůli překážce na  trati sta-
la na  půlden takřka zajatcem 

Českých drah, je ještě legrační 
příběh), převládalo v  závěreč-
ném hodnocení slovo „pohoda“. 
Po  loňském výplachu z  nebe 
nemohly letošní deštíky nikoho 
zaskočit, i dětských hádek a kři-
ku zažil Kocourkáč minimum.

O miminka v kočárech (jedno 
pouze 6týdenní) se přetahovaly 
naše vynikající náctileté vycho-
vatelky, cesta pěšmo kamkoliv 
se obešla bez kňourání. Dřevo 
nařezat, oheň  nachystat a  za-
pálit dovedl po  letech tréninku 
opravdu každý špunt a  starší 
holky perfektně doplnily svý-
mi flétnami a  zpěvem hudeb-
ní sekci. Co den, to cvičení, to 
tvoření, co den, to čtení z  kníž-
ky a  další písnička o  Machovi 
a  Šebestové a  jejich dobro-
družstvích, co den, to oblíbená 
odpolední hra v  lese a  očistný 
večerní oheň (v štiplavým kouři 
odcházejí všechny stesky, maily 
a hádky, vadný esemesky).

Všichni dostali kouzelná 
(dřevěná) sluchátka, vyzdobili 
si sešitky na splněné úkoly a pís-

ničky, vyrobili provázkového 
Jonatána nebo třeba brýle pro 
Macha, zpovídali zaječí rodinu, 
tvořili v  lese vlastní zoo, nelí-
tostně bojovali s bacily, pobíjeli 
piráty, stali se pradětmi... a spo-
řádali mezitím rekordní kvanta 
jídla, za  která vděčíme opět 
nejenom kuchaři Jardovi, ale 
i  jeho pomocnicím Evě a  Máje 
a hospodáři Honzovi.

kv

Prosím, my bysme rádi  
strávili léto  
na Kocourkáči

No tak do
bře, jak s

i přejete.
..

2017

HAVRÁNEK

rodinné
 

centrum

Děti si vyrábějí záložkyCelotáborové foto

Piráti a jejich zajatci
Děti se připravují  

na zapálení posledního  táborákuPřivezli dřevo

Chůva Štěpánka Společně tvoříme na lodi

Šebestová je trochu falšovaná,
ale Mach je opravdový!

Tady se připravují ty největší   
táborové dobroty

Hlídací strejda MetůdŘetězový přesun dříví

Tábor pro rodiče a děti
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Skandální odhalení: Sherlock Holmes 
strávil červenec 2017 na Kocourkáči!
Letošní tábor u  Kocourkova 
mlýna, jak nadpis napovídá, byl 
zasvěcen řešení kriminálních 
případů. Průvodcem nám nebyl 
nikdo jiný než slovutný Sherlock 
Holmes a jeho věrný přítel dok-
tor Watson. Bylo ustaveno hned 
několik detektivních kanceláří 
(družstev), které se do  proslu-
lých Sherlockových případů za-
kously s  vytrvalostí – nebojím 
se říci – buldočí. Hned několik 
etapových her jsme museli až 
téměř násilím ukončit, protože 
jinak by mladí detektivové po-
kračovali neúnavně až do  noci. 
To jsme samozřejmě nemohli 
připustit, pokud jsme nechtěli 
místo dětí vracet po  táboře ro-
dičům vysáté trosky.

K  vidění bylo samozřejmě 
všechno, co k  Holmesovi pa-
tří: od  dýmky nebo čapky až 
po  housle. Nechyběly ani po-
věstné převleky, na které si Hol-
mes potrpěl. Ve  sportovní části 
dne si mohli mladí džentlmeni 
a  dámy zahrát po  čertech dob-
rý anglický kriket i  kroket. Kri-
minální případy se neřešily jen 
v rámci etapových her, ale i v ko-
miksové podobě, při zkouškách 
a v divadle, které bylo tento rok 
ve  znamení baletů, muzikálů 
a oper. Kromě toho se detektivní 
kanceláře účastnily i  takzvané 
Sherlockovy výzvy: v  průběhu 
tábora měla jednotlivá druž-
stva pokoutně splnit úkol tak, 
aby nebyla viděna a  odhalena 

– takže se musely detektivní 
mozky našich adeptů neustále 
soustředit a analyzovat veškeré 
dění v  táboře i  jeho nejbližším 
okolí. 

A  co by to bylo za  Londýn, 
kdyby v  něm nevycházely no-
viny, v  našem případě Sherloc-
koviny, které sepisovali sami 
adepti detektivního řemesla 
(děti) na  starém psacím stroji. 
O  jejich žurnalistickém nadání 
se můžete přesvědčit v  přilože-
ných úryvcích. (Pokud byste si 
chtěli přečíst noviny kompletní, 
najdete je na  webu ASPV Vel-
trusy.)

Nakonec, když byly všech-
ny případy uzavřeny a  všechny 
nekalé živly poraženy (včetně 
psa baskervillského na  závěr), 
nezbývalo než zapálit posled-
ní slavnostní oheň, naposledy 
zazpívat a  následující ráno se 
vypravit za  deště na  cestu zpět 
k  našim všedním životům. Tak 
uvidíme, jaké dobrodružství 
na nás bude čekat napřesrok. 

Tábor proběhl 14. - 23. 7. 2017
Organizační tým byl ve složení:  

M. Voláková,  F. Lísek, P. Černá, B. Čapková, 
A. Málek, T. Popová, K. Kučerová,  

M. Koldinský, L. Měšťánková,  
T. Kučerová, H. Koldinská, M. Malotínský,  

K. Černá, H. Procházka, A. Toldeová,  
T. Čapek jr., M. Orgoník, M. Husák,  

Au-Pair: M. Pěknic, L. Husáková

P.S.: Začátkem listopadu se 
můžete těšit na  další táborový 
film od Tomáše Čapka jr., jehož 
promítání proběhne opět v klu-
bovně ASPV Veltrusy. Přesný 
termín v  dostatečném předsti-
hu zveřejníme.

text: Lenka Měšťánková
foto: archiv ASPV

Dětský tábor
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Ve školním roce 2017/2018 pro vás ASPV Veltrusy připravilo následující nabídku  
cvičebních hodin. Přijďte si s námi zacvičit. Těšíme se na vás.

Cvičení  
pro děti: 
brenbal: 
pondělí 17:00 – 18:00
cvičitelé Petr Procházka,  
Honza Pšenička
Brenbal je pálkovací hra podob-
ná softballu nebo baseballu, se 
kterými má jak společné rysy, 
tak i určité odlišnosti. V této hře 
mohou například bodovat i hrá-
či v poli. Hra je tak mnohem dy-
namičtější. Tréninky brenbalu 
probíhají během podzimních 
a  jarních měsíců na  fotbalo-
vém hřišti AFK Veltrusy (od  17 
do 18:30 hod), v zimním období 
budou v sokolovně a jsou urče-
ny všem školním dětem.

rodiče a děti:
úterý 16:00 – 17:00
cvičitelky Martina Voláková, 
Lenka Měšťánková
pátek 10:15 – 11:15  
cvičitelky Alice Palkosková,  
Lenka Měšťánková 
Hravé cvičení rodičů (i  praro-
dičů) s  dětmi s  tradičními i  ne-
tradičními cvičebními pomůc-
kami. Děti si pomocí říkanek 
a  písniček osvojí základní po-
hybové aktivity (lezení, plazení, 
poskoky, házení…) a také je čeká 
první poznávání cvičebního ná-
řadí. Cvičení je určeno pro děti 
od 1 roku do 4 let.

předškoláci: 
úterý 17:00 – 18:00 
cvičitelky Lenka Měšťánková, 
Martina Hanousková
Zábavné cvičení dětí ve  věku 
4 – 6 let plné her, při kterém se 
děti také seznámí se cvičením 
na běžném nářadí, jako jsou ží-
něnky, lavičky, kruhy, trampolí-
na atd. Cvičení vede ke zlepšení 
obratnosti a zručnosti dětí.

mladší školáci:
čtvrtek 17:00 – 18:00
cvičitelka Martina Voláková, 
Helena Šarochová
Cvičení je určeno pro školáky 
I. stupně (1. - 5. třída) a je zamě-
řeno především na  všestranný 
rozvoj pohybových dovedností 
dětí – vyzkouší si základy gym-
nastiky (cvičení na  nářadí), at-
letiky, míčových her i  celé řady 
netradičních her.

tanečky: 
pátek 16:00 – 17:00, 
cvičitelka Katka Kučerová
začíná od října 
Cvičení zaměřené na  lidové ta-
nečky je určeno dětem (klukům 
i holkám!) od 5 let. Děti se v prů-
běhu roku naučí lidové tance 
a  písničky, krokové variace roz-
víjející pohybovou průpravu pro 
lidové tanečky. Děti se budou 
učit nejen tančit a  zpívat, ale 
osvojí si i  základy správného 
držení těla, zvětší svůj rozsah 
pohybu a  naučí se základům 
rytmiky.

Cvičitelka je dlouhodobou člen-
kou mělnických folklorních sou-
borů Jarošáček a Jarošovci.

florbal mladší školáci: 
pátek 17:00 – 18:00
cvičitelé František Lísek, Michal 
Topor, Michal Koldinský
florbalové tréninky pro děti 
z 1. až 5. třídy 

florbal starší školáci: 
pátek 18:00 – 19:00
cvičitelé František Lísek, Michal 
Topor, Michal Koldinský
florbalové tréninky pro děti 
z 6. až 9. třídy 

Cvičení  
pro dospělé: 
P-class: 
pondělí 19:00 – 20:00
cvičitelka Věra Langrová
P-class je vytrvalostně silové ae-
robní cvičení zaměřené na posi-
lování zejména problémových 
partií – tj. břicha, hýždí a  ste-
hen. Je vhodným cvičením i pro 
začátečníky, neobsahuje složité 
aerobní choreografie ani prvky 
high aerobiku (poskoky).

kondiční gymbally + pilates: 
středa 19:00 – 20:30
cvičitelka Jana Čapková
začíná od října
je aerobní cvičení pro všechny 
věkové kategorie – ženy i muže. 

Posílí ochablé svaly, protáhne 
svaly zkrácené, uvolní klouby 
na  celém těle a  zlepší vaši rov-
nováhu. Cvičení při hudbě pro-
čistí vaši mysl a  obnoví energii. 
Příjemně se uvolníte po každo-
denním stresu. 
Nácvik správného dýchání a dr-
žení těla, cvičení s  balančními 
míčky „overbally“ zapojí každič-
ký sval v těle. 

volejbal: 
úterý 19:00 – 20:30
cvičitelka Ivana Skalická
 pátek 19:00 – 20:30

badminton: 
čtvrtek 19:30 – 21:00
cvičitel Vašek Pospíšil

hry dorost a dospělí: 
pátek 20:30 – 22:00
cvičitel František Lísek, 
Michal Koldinský
ping-pong, nohejbal, volejbal, 
badminton, tenis, fotbal, flor-
bal, basketbal, netradiční hry… 
zkrátka to, na co je zrovna chuť 
a nálada.

florbal dorost, dospělí: 
neděle 19:00 – 20:30
cvičitel František Lísek

10:15-11:15 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22
Po brenbal P-class
Út rodiče a děti předškoláci               volejbal
St        kond. gymbally
Čt mladší školáci                           badminton  
Pá rodiče a děti tanečky florbal ml. florbal st. volejbal                              hry dospělí
So
Ne florbal dospělí

Rozvrh cvičebních hodin ASPV Veltrusy pro rok 2016/2017

Brenbal podzim, jaro: pondělí 17 – 18:30, hřiště AFK Veltrusy

Informace o akcích, přihlášky 
a propozice soutěží a závodů: 
aspv.skolaveltrusy.cz

Martina Voláková
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Hledáme  
nové cvičitele
ASPV Veltrusy přijme do  svých 
řad další dobrovolné nadšen-
ce-cvičitele, kteří chtějí cvičit, ať 
s dětmi, nebo dospělými. Zapo-
jit se můžete do  některého ze 
stávajících cvičebních zaměře-
ní, ale rádi zařadíme i něco zce-
la nového, něco, co vám v  naší 
nabídce doposud chybí. Stačí 
vaše nadšení, chuť, elán a  čas. 
Potřebná proškolení vám rádi 
uhradíme.

Případné zájemce prosíme, 
aby se nám ozvali na  adresu: 
aspv@veltrusy.cz.

Ploc si doskočil ve Veltrusích  
pro vítězství
 Sportovní výbor města Veltrusy pořádal 19. srpna 2017 druhý ročník mezinárodního 
turnaje O pohár starosty města Veltrusy. Turnaje se účastnila čtyři mužstva.

První zápas sehrálo domácí 
mužstvo proti Kirschau Alte  
Herren, a  to vítězně, v  poměru 
3:0.

Výkony byly po  celou dobu 
utkání strhující, došlo na  plno 
soubojů a krásných akcí. Po zá-
sluze do odpoledního finále po-
stoupili naši fotbalisté.

V přestávce mezi zápasy byli 

za  přítomnosti starosty města 
Veltrusy Filipa Voláka účastníci 
turnaje oficiálně přivítáni, sta-
rosta jim popřál mnoho zdaru 
v utkáních.

Následovalo druhé utkání, 
které mělo určit soupeře Vel-
trus pro odpolední finále. Střet-
la se mužstva Jiskra Harrachov 
a FK Poříčany s výsledkem 6:1. 

Odpoledne, po  troše volna 
a  regeneraci sil, vyhrálo muž-
stvo FK Poříčany nad Kirschau 
Alte Herren v poměru 3:1 a v ko-
nečném pořadí se mohlo rado-
vat z konečného 3. místa. Pomy-
slná bramborová medaile tedy 
tentokráte zůstala přátelům 
z Německa.

Mohlo se rozehrát finále. 

Za  znělky ligy mistrů přivedla 
na  plac trojice rozhodčích fot-
balisty Veltrus a  Harrachova. 
Krásný fotbal, dokonce s fotba-
lovou kulisou, prohráli domácí 
v  poměru 1:3. Ještě 20 minut 
před koncem snižoval R. Král 
krásnou střelou na  1:2 a  zdálo 
se, že vyrovnání na  sebe nene-
chá dlouho čekat. Tým Harra-
chova byl přišpendlen na vlast-
ní půlce hřiště, ovšem branka 
po několika vyložených šancích 
nepadla. 

Vítězem se stal tým Jiskry 
Harrachov a  pro putovní pohár 
a  pohár pro vítěze si tak mohl 
dojít Tomáš Ploc, bratr repre-
zentata ve  skocích na  lyžích, 
úspěšného olympionika Pavla 
Ploce. 

Závěrem děkuji spolupořa-
datelům, zúčastněným týmům 
za výkony a hru v rámci fair play, 
O. Markovi za  přípravu hřiště, 
týmu SG Veltrusy a sponzorům, 
kterými jsou město Veltrusy, 
LET REPAIR. s. r. o., zelenina Jí-
cha, P+P.

Těšíme se na  3. ročník, snad 
i s kulturním programem.
 Za sportovní výbor města Veltrusy 

Radovan Šváb
foto. J. Weinerová

Poslední zářijovou sobotu se 
v  prostorách hospodářského 
dvora zámku Veltrusy sešlo 
30 soutěžních dvojic, aby zde 
poměřily své síly a  dovednosti 
ve  hře pétanque. Celkovými ví-
tězi 12. ročníku se stala dvojice 
Zdeněk Bejbl a Jarda Říha, kte-
ří se na  stupeň nejvyšší vrátili 
po  čtyřech letech. Na  druhém 
místě skončili Katka a  Kuba 
Kučerovi a  třetí příčku obsadili 
Lenka Kotrbatá a  Pavel Pon-
dělík. Pohodovou přátelskou 
atmosféru v  příjemných pro-

storách hospodářského dvora 
umocnily poslední teplé sluneč-
ní paprsky i  vynikající občerst-
vení. 

Děkujeme městu Veltrusy 
za  podporu a  státnímu zámku 
Veltrusy za ochotu a spolupráci.

ASPV Veltrusy pořádalo 12. ročník turnaje  
v pétanque
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 www.zahradnictvi-jelinek.cz   

21. a 22. 10.
zahradnické centrum

VELTRUSY

25.11.2017zahájíme
PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVU

Víkendový program 8 - 18 hod.:

- Vyřezávání dýní a soutěž o nejhezčí dýni

- Bohatý doprovodný program pro děti

- Malování na obličej

- Dětské kouzelnické vystoupení

- Hledání truhly Dýňového krále

- Prodej čokoládových pralinek

- Kavárnička, dýňová polévka

- Ochutnávky rakytníkových výrobků aj.
- Ochutnávky moštů, pečených čajů -   
   novinky v sortimentu
Podzimní nabídka: 
- Vřesy, macešky, chryzantémy, 
- Dušičkové zboží
- Široký sortiment ovocných stromků 
   a růží od 20. října
Tel. 315 781 019
mobil: 725 955 772

Otevírací doba:  
Po-pá:   8.00 - 18.00
So:   8.00 - 18.00
Ne:   8.00 - 17.00
Ve státní svátek  28.10. zavřeno

inzerát Jelínek A5 d˘Àování_017_KZ.pdf   1   25.08.17   15:09
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PC SERVIS Veltrusy 
… to nejlepší pro Váš po íta  !

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

 
P ijedeme 

Pro rychlou pomoc 
volejte počítačovou

pohotovost! 

 
Poradíme 

Vždy pro Vás najdeme 
optimální řešení. 

 
Opravíme 

Uzdravíme, vyladíme  
a zabezpečíme Váš

počítač. 

 
Vylepšíme 

Nekupujte nový, 
zrychlíme Váš starý! 
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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

Žižkova 324
277 46 Veltrusy

+420 777 615 672
frantisekklejna@seznam.cz

www.truhlarstvi-klejna.cz

František Klejna

Přijmeme  
truhláře nebo brigádníka  

ihned

www.sheba-strom.cz

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

PŘIPRAVÍME  
PRO VÁS
• SVATEBNÍ HOSTINU

• OSLAVY RODINNÝCH  

VÝROČÍ

• PODNIKOVÝ VEČÍREK

• RŮZNÁ ŠKOLENÍ

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

OTEVŘENO  
DENNĚ  
od 11:00 do 21:30 hodin

Statek 1738 Dušníky nad Vltavou

170602_Statek-Dusniky.indd   2 04.06.17   22:36
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INTERIÉRY LUBOŠ LIBICH
NABÍZÍME:
 § vinylové podlahy 
 § lina
 § koberce
 § žaluzie
 § sítě proti hmyzu
 § rolety
 § dveřní rolovací sítě
 § malířské práce
 § plovoucí podlahy
 § praní koberců a sedacích souprav
 § shrnovací dveře na míru
 § fólie na okna

ZAMĚŘENÍ A CENOVÉ NABÍDKY 
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

T
R

UHLÁŘSTV
Í P. a M. Týř

Vyrábíme na zakázku
 l kuchyňské linky
 l schodiště
 l vestavné skříně
 l dveře interiérové i vchodové
 l pergoly
 l kancelářský nábytek

V cihelnách 622, Veltrusy

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

m
ob

il: +420 721 852 018
+420 602 149 243

 lyže
 boty
 snowboardy

dětské lyžáky od 390 kč
dětské lyže od 1600 kč

skicentrum
neratovice
www.skineratovice.cz

 prodej
 půjčovna
 servis

vojtěšská 179
po-pá 13.00 - 19.00 hod.
so 9.00 - 13.00 hod.
ne 13.00 - 19.00 hod.

tel.: 608 752 779

Ceník  
inzerce:

od 150,- Kč (velikost vizitky)
do 1.500,- Kč (celá A4 – obálka) 
Sleva za dlouhodobou spolupráci 10 %
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aktuální

příjem a výdej zásilek PPL
krmiva pro zvířata

chovatelské potřeby

tel: 315 781 042

Věra 
Krčmová

CHOVATELSKÉ POTŘEBY

Žižkova 281
Veltrusy

R E B Y S
KOUPELNOVÉ  
A KUCHYŇSKÉ   
STUDIO 
od grafického návrhu  
po realizaci

V Kralupském studiu 
jsme pro vás připravili akci:

na každou kuchyňskou 
sestavu sleva

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

AKCE

20%
zdarma

grafický návrh a montáž  
spotřebičů Mora
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 � Technická správa budov a rodinných domů

 � Revize – zdvihacích zařízení, elektro, plyn, tlakových nádob

 � Prohlídky – dřevěných nebo ocelových konstrukcí

 � Bezpečnost práce – plnění úkolů odborně způsobilé osoby  
v oblasti prevence rizik

 � Požární ochrana – plnění úkolů technika požární ochrany

 � Chemické látky – zpracování bezpečnostních listů, pravidla  
pro nakládání s chemickými látkami

 � Montáž elektroinstalace, hromosvodního zařízení, vodovodu, plynu

 � Opravy elektroinstalace, vodovodního a plynového zařízení

Radovan Šváb, Družstevní 352, Veltrusy 277 46
mobil: 602 315 727, mail: euroinspekt@seznam.cz

Euro
Inspekt s. r. o.

tel.: 773 596 887, 315 623 565
NELAHOZEVES

www.popek-koupelny.cz

Koupelny POPEK
600m2 vzorkovna

www.sapho.cz

KOUPELNY 
PRO VŠECHNY 
GENERACE
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INZERCE

Firma Koever CZ s. r. o. hledá 
nové zaměstnance na pozice:

OBSLUHA ZAŘÍZENÍ NA LITÍ PLASTŮ         
OBSLUHA CNC STROJŮ

NABÍZÍME:
Stálé zaměstnání na HPP v Libčicích n. Vlt. nebo brigádně 
(200 m od vlakového nádraží)

Nástupní plat 24 600 – 37 800 Kč 
a po zapracování stabilní růst mzdy.
• měsíční prémie za kvalitu
• měsíční prémie za přesčasy
• měsíční prémie za pravidelnou docházku
• roční prémie za nenemoc

Po šesti odpracovaných měsících odměna 12 500 Kč.
Jedná se o třísměnný provoz.

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

DÁLE POSKYTUJEME:
• příspěvky na životní pojištění
• 5 týdnů dovolené
• stravenky



Módní 
Mix

Alešova 291
Veltrusy

www.modni-mix.cz 
315 781 097
774 032 057

Po - Pá:  
8 – 17 hod  

So:  
8 – 11 hod


