
Veltruské
listy
Úvodem
Taky vás nedojímají videa osla-
vující „everyday heroes“?  Na-
příklad chodce, který podá ne-
vidomému ruku (možná o  ni 
nestál), zaplatí chudé holčičce 
oběd (jednou v  životě, asi ho 
hlodá svědomí), rozjasní sklíče-
nou (samozřejmě překrásnou) 
úřednici za  přepážkou květinou 
(pěstovanou za  nelidských pod-
mínek v  severní Africe)? Moje 
babička by opovržlivě mávla ru-
kou nad termínem „koncept hr-
dinů všedního dne“ a  pravila by 
s  výčitkou v  oku: Myslíš jako, že 
se k sobě lidi mají chovat slušně? 
To je snad normální.

Koncept ale oblétá svět a ne-
chá se propagovat třeba slavným 
psychologem Philipem Zim-
bardem. Ano, tím, který před 
lety koordinoval experiment se 
studenty, zavřenými ve  vězeň-
ských podmínkách ve  sklepení 
školní budovy. Tím, který zjistil, 
že přestože šlo o  hru, studen-
ti v  rolích bachařů a  vězňů se 
po čase začali chovat opravdově: 
u jedněch došlo až k sadistické-
mu chování, u druhých k depre-
sím. Nuže Zimbardo dnes raději 
zkoumá dobro a  koncept letí, 
snad proto, že lidí jako moje ba-
bička nebo školák Tadeáš Tůma 
(str. 19) není na světě dost...

Před dvaceti lety jsem měla 
dokonce pocit, že je jich žalost-
ně málo, to v  době, kdy našeho 
tátu v příměstském ranním vla-
ku ranila mrtvice, všichni lidé 
vystoupili a  jeho probral až zří-
zenec po  dobrých 90 minutách. 
Dneska si myslím, že je jich plno, 
jenom nejsou dostatečně hluční 
a  neumějí se tolik prezentovat. 
Všednodenní hrdina je máma, 
která se stará o  vlastní nedo-
spělé děti a  nemocnou babič-
ku zároveň a  už jí to samotné 

ani moc nesluší, pán, který mě 
upozorní, že mi vypadla z peně-
ženky velká bankovka, člověk, 
který běží s  prodlužovačkou 
na  poslední chvíli zachránit vy-
stoupení v  parčíku, anebo ten, 
který na  stejném místě přenáší 
várnice s  nápoji. Taky ten, kdo 
mi přinese snídani do  postele 
(i  když se pokrm nedá rozkou-
sat), ten, kdo přijde pomoct 
spravit střechu po  vichřici, ten, 
kdo koupí dárky pro děti z azylo-
vého domu, ten, kdo je tam rád 
ve  svém čase odveze, i  ten, kdo 
řekne naoko skoro hrubě spo-
lužačce: Dej to sem, vždyť teď pí-
šeš písemku, já za tebe tu tabuli 
smažu... Ten obzvlášť, protože 
být ve  13 letech za  gentlemana 
je někdy před pubertálními spo-
lužáky trochu trapné. 

Nic zvlášť fotogenického, nic 
moc voňavého ani lákavého, 
ale o  to důležitějšího, to si totiž 
v sobě neseme. Celý advent, celý 
rok, celý život. Jen ať se toho pro-
boha nechopí reklamní tvůrce.
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AKCE VE VELTRUSÍCH
PROSINEC 2017

čt	 7.	12.	 18.00	 Vernisáž	karikatur	Pavla	Rychtaříka
so 9. 12. 17.00 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. 15.30 Zámek: Živý betlém
  16.30 Zámek: pohádka – Jak nás vidí andělé
st	 20.	12.	 18.00	 Zasedání	zastupitelstva	(hasičárna)
ne	 24.	12.	 14.00	 Zpívání	u vánočního	stromku	(náměstí)
	 	 22.30 Půlnoční mše v kostele sv. Jana Křtitele
po 25.12. 17.00 Vánoční koncert Tutti cantate (kostel)

LEDEN 2018
pá	 12.	1.	 14.00	 1.	kolo	prezidentských	voleb
so	 13.	1.	 8.00	 1.	kolo	prezidentských	voleb
so 13. 1. 16.00 Pyžamáček pro předškolní děti
so 13. 1. 18.00 Pyžamáček pro děti z 1. – 5. třídy
ne	 14.	1.	 15.00	 Povídání	o kávě	s ochutnávkou
pá	 26.	1.	 14.00	 2.	kolo	prezidentských	voleb
so	 27.	1.	 8.00	 2.	kolo	prezidentských	voleb
po 29. 1. 18.00 ZŠ: Vernisáž ve Výstavní síni L. Čepeláka

ÚNOR 2018
so 10. 2. 20.00 MŠ: Ples MŠ
ne	 11.	2.	 10.00	 Masopust

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 19, číslo 4/2017, PROSINEC 2017, cena 15 Kč

... v našich podmínkách také hrdina
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Tři otázky pro starostu
Co se tento rok 
ve městě povedlo  
či nepovedlo?

Myslím, že se podařilo napří-
klad výrazně vylepšit chodníky 
kolem ZŠ (Opletalova ul.) a MŠ 
(U Školy) a zvýšit tak bezpečnost 
zejména dětí v  těchto lokali-
tách. Dále mám dobrou odezvu 
na  nový web města a  mobilní 
rozhlas. Věřím, že značný po-
tenciál mají též zadané pro-
jektové dokumentace na  další 
chodníky a veřejná prostranství 
(např. ul. Tyršova, Josefa Dvo-
řáka, Hálkova). Pozitivem je 
také získání dvou dotací z OPŽP 
na  zkvalitnění nakládání s  od-
pady a  na  obnovu lipové aleje 
v  ul. Maršála Rybalka. Radost 
jsem měl také z povedených, již 
tradičních kulturních akcí pro 
širokou veřejnost: z masopustu, 
Happeningu na  starém mostě 
a  čerstvě také ze „Zahájení ad-
ventu“ v novém parku u školy.
A co se letos nepovedlo? Samo-
zřejmě, že bych si přál, aby se re-
alizovalo více – tedy větší množ-

ství nových chodníků (např. 
v  Palackého a  v  Šafaříkově ul.), 
dále považuji za nezbytné zabý-
vat se rekonstrukcí městských 
nemovitostí a  přístavbou zá-
kladní školy, což je samo o sobě 
složité téma, které jistě přesa-
huje období pouhého roku.

Jak se vyvíjí projekt 
výstavby obří haly 
D8.7 mezi Úžicemi, 
Kozomínem a naším 
městem? Proběhla 
nějaká jednání? 
V  listopadu proběhlo jednání 
se zástupci obou společností 
(tedy s  developerskou spo-
lečností CTP a  spol. Daimler 
– Mercedes) a  se zájemci z  na-
šeho zastupitelstva. Na  tomto 
setkání byl představen celý zá-
měr výstavby této haly (Struč-
ně v  číslech: budovy o  241  200 
m2 + 93  700 m2 zpevněných 
ploch, denně v  optimalizované 
variantě jednosměrně cca 380 
osobních automobilů, 180 těž-

kých nákladních a  20 lehkých 
nákladních aut; celkově cca 
600 zaměstnanců). Celý záměr 
byl podle požadavků účastníků 
řízení postoupen „Zjišťovací-
mu řízení dopadu na  životní 
prostředí“ (tzv. EIA), s  jehož vý-
sledky mají být seznámeni za-
stupitelé okolních obcí v  první 
polovině prosince. Jsem zvláště 
zvědav na  výsledky dopravní 
studie, která by měla zhodno-
tit vliv na hlavní krajskou silnici 
II/608, již dnes značně zatíže-
nou. Investor již teď jedná se 
Středočeským krajem o realiza-
ci kruhového objezdu před Ko-
zomínem na  odbočce z  II/608 
na D8. Podotýkám jen, že před-
mětná lokalita tohoto záměru 
je mimo katastr města Veltrusy 
a leží většinově na katastrálním 
území obce Úžice.

 Co Vás na práci staros-
ty baví? Co Vás naopak 
trápí?
Baví mě rozmanitost práce 
– každý den je opravdu jiný. 

Dobrý pocit přichází poté, co 
se podaří dovést nějaký pro-
jekt až do  finále a  je vidět vý-
sledek. Cesta k  tomu je však 
dosti dlouhá – od  rozhodnutí 
zastupitelstva, zajištění finan-
cování přes dokončení projek-
tové dokumentace a  výběrové 
řízení na  dodavatele a  pak už 
se to „jen“ postaví/ohlídá/při-
praví na  rozmanité kontroly… 
Možná právě ten byrokratický 
svět, který se nezmenšuje, není 
vůbec milý, stát totiž obcím 
v jejich nesnadném životě příliš 
nepomáhá. Kromě starých kauz 
mě také trápí skutečnost, že 
se ve  své funkci setkávám čas-
to s  lidmi, kteří se spíše mračí 
a  tak nějak „po  česku remcají“ 
místo toho, aby dobrovolně, ne-
zištně udělali něco pozitivního 
pro svou obec. O  to víc mě pak 
těší a  nabíjí, když se potkávám 
na  akcích s  těmi druhými, kteří 
rádi a ochotně přispějí k hezčím 
Veltrusům. Myslím, že přáním 
každého starosty je mít tako-
vých lidí v obci co nejvíce.

Filip Volák
starosta

Nová vyhláška o odpadech
S  příchodem roku 2018 dojde 
k zásadním změnám při výběru 
příspěvku na  likvidaci odpadů, 
které vznikají na katastru města 
Veltrus. Dnes se likvidace odpa-
dů a  příspěvek občanů na  tuto 
likvidaci řídí dvěma obecně 
závaznými vyhláškami, které 
však již pozbyly aktuálnosti. 
Navíc proběhlo výběrové řízení 
ke  změně svozové firmy, a  tak 
je přijetí nové vyhlášky přiro-
zeným, ale nelehkým krokem, 
kterému předcházejí delší pří-
pravy. 

Vyhláška vychází z  platné 
legislativy, ovšem druhy a  výše 
poplatku jsou záležitosti míst-
ní samosprávy. Druhy	 a  výše	
poplatků	 budou	 projedná-

ny	 na  prosincovém	 zasedání	
zastupitelstva	 a  zveřejněny	
na  webu	města.	 Podrobné	 in-
formace	budou	také	v nejbliž-
ším	INFOLISTU.

Stěžejním bodem je zavede-
ní tří nových pojmů: „poplat-
níkem“ je každá fyzická osoba, 
při jejíž činnosti vzniká komu-
nální odpad na  území města; 
„plátcem“ poplatku je vlastník 
nemovitosti na  území města, 
kde vzniká komunální odpad 
(tj. v  případě pronájmu nemo-
vitosti bude poplatek hradit 
městu pronajímatel nemovi-
tosti, nikoliv nájemce); „ohla-
šovací	a registrační	povinnost“	
(tj.	 vyplněním	 formuláře)	 má 
každý plátce, a  to za  každou 

jím vlastněnou nemovitost. Po-
vinnost se splní tím, že správci 
poplatku plátce sdělí údaje ne-
zbytné ke správnému vyměření 
a  úhradě poplatku. „Komunál-
ním odpadem“ je veškerý odpad 
vznikající na  území města, vy-
hláška jej dělí na složky, které je 
poplatník povinen třídit (papír	
a  lepenka;	 plasty;	 sklo;	 kom-
pozitní	obaly	–	tetrapak;	kovy;	
biologicky	 rozložitelný	 odpad	
rostlinného	 původu;	 objemný	
odpad;	 nebezpečný	 odpad) 
a  na odpad	zbytkový. Likvidaci 
stavebního odpadu tato OZV 
neřeší.

Ve vyhlášce, resp. v její přílo-
ze najdete:

 § vysvětlení základních pojmů

 § typy a objemy sběrných 
nádob (popelnic)

 § četnosti svozů jednotlivých 
druhů tříděných odpadů

 § četnosti svozů zbytkového 
odpadu

 § povinnosti fyzických osob
 § povinnosti plátce poplatku
 § výčet údajů, které musí plát-

ce poplatku sdělit správci 
poplatku

 § jak jsou ve městě rozmístě-
na sběrná místa pro tříděný 
odpad

 § sazbu a výši poplatku.

Splatnost	poplatků	bude	
do 31. března	2018.	

Jaroslav Morávek
místostarosta



3

Novinky Mobilního rozhlasu
Mobilní rozhlas připravuje 
v současné době novou	mobilní	
aplikaci, které by se uživatelé 
měli dočkat po  Novém roce. 
Měla by přinést např. zpřehled-
nění zpráv a  čitelnější velikost 
písma.

Již fungující novinkou jsou 
facebookové	 stránky	 Město	
Veltrusy	 –	 Mobilní	 rozhlas, 
kam se automaticky přeposí-
lají zprávy z  veřejného archivu 
na webu. 

V  Mobilním rozhlase vidí 
vedení města velký potenciál 
a na jeho vývoji se četnými do-
tazy a  požadavky spolupodílí. 
Je velmi důležité, aby se také 
lidé z  řad veřejnosti nezdráhali 

nahlásit jakoukoliv nefunkč-
nost, poruchu anebo i  nápad 
na  vylepšení. Několik takových 
již bylo zaznamenáno, za  což 
děkujeme.

Nejnovějším poznatkem je, 
že se zprávy	posílané	emailem	
mohou příjemcům automatic-
ky zařazovat do  složky „HRO-
MADNÉ“, kde pozornosti lehce 
uniknou. Návod na  nápravu je 
ovšem velice jednoduchý. Po-
třebný email v této složce je po-
třeba označit a  „PŘESUNOUT“ 
do  složky „DORUČENÉ“. Poté 
se všechny emaily z  dotyčné 
adresy (v tomto případě z adre-
sy Mobilního rozhlasu) začnou 
automaticky umísťovat do  „do-

ručené“ pošty.
Jak už bylo zmíněno v minu-

lém čísle Veltruských listů, měs-
to doporučuje majitelům chyt-
rých telefonů využívání mobilní 
aplikace, skrze niž je komunika-
ce nejjednodušší.

Do MR se zatím registrovalo 
285 lidí (16,6	%	 pokrytí	 obce). 
Pro registraci stačí vyplnit ústři-
žek a  doručit ho do  podatelny 
MěÚ nebo se registrovat elek-
tronicky. Odkaz na  registrační 
formulář najdete na veltrusy.cz 
(v levé navigační liště dole).     
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Ministerstvem vnitra bylo 
potvrzeno devět kandidátů 
na  prezidenta. Současný prezi-
dent kandiduje znovu (mandát 
mu končí na  začátku března 
2018). Dalšími uchazeči o prezi-
dentské křeslo jsou podnikatel 
a  textař Michal Horáček, vědec 
Jiří Drahoš, lékař Marek Hilšer, 
bývalý šéf Škoda Auto Vratislav 
Kulhánek, Petr Hannig, bývalý 
velvyslanec Pavel Fischer, Jiří 

Hynek a  bývalý premiér Mirek 
Topolánek.

Nového prezidenta volí sami 
občané, a  sice v  dvoukolovém 
systému. Prezident může být 
zvolen již v  prvním kole, jestli-
že získá nadpoloviční většinu 
hlasů. Pokud se tak nestane, 
do  druhého kola postupují dva 
nejsilnější kandidáti.

Přejeme šťastnou volbu!
bb

PREZIDENTSKÉ  
VOLBY 2018

se budou konat 

v pátek	12.	ledna	2018		
od 14:00	hodin	do 22:00	hodin	
a v sobotu	13.	ledna	2018		
od 8:00	hodin	do 14:00	hodin	

v přízemí budovy městského úřadu  
ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka, 

Palackého 9, 277 46 Veltrusy.

Případné druhé kolo se uskuteční

v pátek	26.	ledna	2018		
od 14:00	hodin	do 22:00	hodin	
a v sobotu	27.	ledna	2018		
od 8:00	hodin	do 14:00	hodin

1.K
O

LO
2.

KO
LO

Výsledky voleb 2017  
ve Veltrusích
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se konaly 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR. Veltruští si v nové vládě přejí ANO 
2011 v čele s Andrejem Babišem. Strana 
zde získala 281 hlasů (26,2 %).

Jako druhá v  pořadí se ve  Vel-
trusích umístila Česká pirátská 
strana se 147 hlasy (13,7 %), 
třetí místo zaujala politická 
strana Svoboda a  přímá de-
mokracie – Tomio Okamura 
se 138 hlasy (12,8 %). V  grafice 
je uveden přehled veltruských 
volebních výsledků politických 
stran, které získaly mandáty 
ve sněmovně. Uvedena je tudíž 
i strana TOP 09, která by za Vel-
trusy mandát nezískala, jelikož 
zde nedosáhla potřebných 5 % 
hlasů. Z celkového počtu voličů 
ve  Veltrusích (1.574) odevzdalo 

platný hlas 68,36 % (1.074).
Oproti roku 2013 se volební 

účast v  parlamentních volbách 
ve Veltrusích lehce zvýšila (teh-
dy přišlo volit 65,89 % voličů). 
Přibližně stejný nárůst hlasů 
jako ANO 2011 (+ 74 hlasů) má 
i ODS (+ 72 hlasů). Nejvýrazněj-
ší pokles hlasů zde zaznamena-
la TOP 09 (- 107 hlasů) a  ČSSD 
(- 92 hlasů), hodně si pohoršila 
i KSČM (- 55 hlasů). O prvenství 
se v roce 2013 dělily strany ANO 
2011, ČSSD a TOP 09.

bb
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pirátská 
strana ODS

KSČM
TOP09ČSSD

STAN

SPD

ANO 2011

Volební	účast Strany,	které	získaly	zastupitelská	křesla

68,36 % 

Registrace  
do služby MR
JMÉNO:

PŘÍJMENÍ:

TELEFONNÍ ČÍSLO:

EMAIL:

KŘÍŽKEM ZVOLTE SKUPINU:
• KRIZOVÉ INFORMACE
• KULTURNÍ  

A SPORTOVNÍ POZVÁNKY
• INFORMACE Z ÚŘADU

X
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Střípky ze zasedání zastupitelstva
Následující odstavce byly sestaveny ze zápisů zasedání 25. října a 29. listopadu 2017. 
Kompletní zápisy najdete na webu města (veltrusy.cz/urad/zastupitelstvo).

ní ochraně města i  sousedních 
obcí. Životnost nového vozu se 
odhaduje na 10-15 let.

Komunitní  
centrum dostá-
vá přednost
Vzhledem k  současným do-
tačním možnostem se zastu-
pitelstvo města rozhodlo pro 
podání žádosti o  dotaci z  IRO-
Pu (Integrovaného regionální-
ho operačního programu EU) 
na  výstavbu polyfunkčního ko-
munitního centra v  domě slu-
žeb. V případě vyhovění žádosti 
by město mohlo z dotace pokrýt 
až 90 % uznatelných nákladů. 
Projektové práce byly zadány 
Ing.  architektovi Patriku Hoff-
manovi, který se městskými ne-
movitostmi zabývá delší dobu. 
Veškerou administrativu žádos-
ti řešila Mgr. Irena Kvízová. 

Někteří zastupitelé se ohra-
zovali proti podávání žádosti 
narychlo. Příjem žádostí byl 
ukončen 16. listopadu 2017, tj. 
pouze 3 týdny od  rozhodnutí 
zastupitelstva 25. 10. 2017. Sta-
rosta města vysvětlil, že teprve 
na  zářijovém zasedání se roz-
hodlo, jaká bude náplň jednot-
livých městských budov. Navíc 
se o dotační výzvě dozvěděl te-
prve nedávno a má i informaci, 
že se výzva pravděpodobně ne-
bude opakovat. Starosta navrhl 
přehodnotit priority a  projek-
tovou dokumentaci na  lékař-
ské ordinace, na  které dotace 
vypsané nejsou, řešit hned ná-
sledně po podání žádosti o do-
taci na KC.  

Podmínky výzvy stanovují 
čtyři účely centra: 

 § sociální služby (využila by se 
spolupráce s Farní charitou 
v Kralupech n. Vlt.), 

Podpora Farní 
charity v Kralu-
pech 
Zastupitelé schválili finanční 
podporu charity ve výši 2.000 Kč 
na  rok 2017 a  10.000 Kč na  rok 
2018. Tato částka bude využita 
na  provoz sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s  dětmi, kte-
rou charita poskytuje ve Veltru-
sích. Jedná se zhruba o 15 rodin. 
Starosta spolupráci s  charitou 
pochválil, je přislíbeno i  rozší-
ření její působnosti v  budouc-
nosti. 

Rozpočtové 
opatření  
č. 3/2017 
Schválený rozpočet města do-
znal několika změn, které byly 
provedeny rozpočtovým opat-
řením č. 3/2017. Objem příjmů 
i  výdajů se opatřením navýšil 
o 1.045.140 Kč. Mezi větší částky 
patřily např. průtokové dotace 
pro MŠ a ZŠ, příjem za další vlnu 
prodeje vodohospodářského 
majetku VKM a.s., výdaj na ob-
novu lipové aleje v  ul. Maršála 
Rybalka, příjem dotace na Hap-
pening na starém mostě, příjem 
finančních darů od firem z oko-
lí Veltrus či zisk z  parkomatů 
u  hřbitova. Jednotlivé položky 
lze nastudovat v  dokumentu 
na webu města.

Hřbitov –  
dokončení  
chodníku 
a zadní vjezd
Zastupitelstvo města rozhodlo 
o  přípravě výběrového řízení 
na prodloužení vloni vybudova-
ného chodníku kolem hřbitovní 
kaple až do  zadní (jižní) části 

hřbitova. Délka nové části chod-
níku je 180 metrů, předpoklá-
daná cena je 820 tis. Kč včetně 
DPH. 

Vzhledem k  nutnosti do-
pravní obsluhy v  jižní části 
hřbitova bylo rovněž rozhod-
nuto o vybudování zadních vrat 
a  s  tím související rekonstrukci 
jižního plotu (zadní stěna, cca 
47 metrů délky), přičemž celá 
zadní stěna bude kvůli vzrostlé 
zeleni posunuta o 2 metry smě-
rem ven ze hřbitova. Starosta 
zajistí studie oplocení ve  vari-
antách kov/kov s  podezdívkou/
zděný plot. Předpokládané 
náklady na  jednotlivé varianty 
jsou zhruba od 300 do 350 tisíc 
Kč včetně DPH. Přístup k  zad-
ním vratům bude řešen pomocí 
zatravňovacích dlaždic. Vjezd 
zadními vraty bude fungovat 
ve  stejném režimu jako hlav-
ní vchod – pouze pro údržbu, 
kameníky a  na  požádání pro 
osoby se sníženou schopností 
pohybu.

Pronájem 
a prodej  
pozemku  
podél obory
Část pozemku č. 923/1 by měla 
být prodána NPÚ za  účelem 
rozšíření daňčí obory a  pro 
zachování trosek původního 
chotkovského oplocení. Jedná 
se o pozemek velikosti 2.184 m2, 
cenový posudek stanovil částku 
50 tisíc Kč. Zastupitelé požadují, 
aby vyrovnání za  využívání po-

zemku od  roku 2015 bylo sou-
částí kupní smlouvy.

Kamerový  
systém 
Zastupitelstvo města schválilo 
25. 10. 2017 zadávací dokumen-
taci veřejné zakázky na kamero-
vý systém (1. etapa). 29. 11. 2017 
byl již schválen vybraný ucha-
zeč, firma T-Technology, s. r. o., 
s předloženou nabídkou ve výši 
459.483 Kč včetně DPH. Ve měs-
tě bude zřízeno 5 kamerových 
bodů (2x nám. Ant. Dvořáka, 1x 
u stadionu u vjezdu do obce, 1x 
u  MěÚ na  parkovišti a  1x u  ZŠ, 
ul. Opletalova), řídicí centrum 
bude ve služebně městské poli-
cie. První etapu financuje město 
z vlastních zdrojů. Ve 2. etapě se 
uvažuje o rozšíření na křižovat-
ku ulic Palackého a  Komenské-
ho, sběrné místo, hřbitov, 2x 
u ZŠ a MŠ a další vjezdová místa 
do Veltrus včetně ulice Žižkovy. 

Nová cisterna 
pro hasiče
Byla vyhlášena veřejná zakázka 
na  dodávku požárního vozidla 
CAS (cisternová automobilová 
stříkačka).

Stávající cisterna (Tatra 148, 
r. v. 1979) je již zastaralá a poří-
zením novějšího (rychlejšího, 
prostornějšího) vozu typu T 815 
CAS 32 se předpokládá vyšší ak-
ceschopnost jednotky, která by 
tak byla využívána k  četnějším 
výjezdům a  kvalitnější požár-
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Odměny  
zastupitelů
S  účinností od  1. 1. 2018 sta-
novuje nové nařízení vlády 
(č.  318/2017 Sb.) přehodnocení 
výše odměn zastupitelů, před-
sedů a členů výborů zastupitel-
stva. ZM Veltrusy odsouhlasilo 
stejnou výši odměny jako do-
posud. Nový je pouze příplatek 
oddávajícím neuvolněným za-
stupitelům ve výši 100 Kč/měsíc.

 § zastupitel bez další funkce: 
530 Kč/měsíc

 § člen výboru nebo komise: 
1590 Kč/měsíc

 § předseda výboru nebo 
komise: 1830 Kč/měsíc

 § předseda výboru nebo komi-
se + člen jiného výboru nebo 
komise: 2.890 Kč/měsíc

Zpřesnění cen 
za nájem hro-
bových míst
S  účinností od  30. 11. 2017 se 
výše nájmu hrobového místa 
bude odvíjet, v  souladu s  plat-
nou legislativou, pouze od  ve-
likosti plochy hrobu. Nebude 
už záležet na tom, zda se jedná 
o urnový hrob, jednohrob, dvou-
hrob či hrobku. Nový ceník sta-
novuje výši nájmu za  hrobové 
místo včetně služeb s  nájmem 
spojených na 30 Kč/m2/rok.

 § volnočasové aktivity (široké 
spektrum: přednášky, 
workshopy, koncerty, 
výstavy), 

 § kulturní/výchovně-vzdě-
lávací služby (přednášky, 
workshopy, působnost 
místních spolků, klubovna 
pro důchodce), 

 § environmentální služby 
(např. besedy o životním 
prostředí). 

Chodníky 
v okolí MŠ a ZŠ 
Dokončení chodníku v  ulici 
U  Školy (délka 71 metrů) pova-

žovalo vedení města již dlouho 
za  nutné, především vzhledem 
k velkému provozu v těchto mís-
tech v ranních hodinách. Město 
využilo služeb Petra Pauzy, se 
kterým má dobré zkušenosti. 
Náklady na nový chodník činily 
263.232 Kč včetně DPH. Chod-
ník byl dokončen na  přelomu 
listopadu a  prosince. Keře po-
dél chodníku budou vysázeny 
na jaře 2018.

Ve  stejnou dobu se rekon-
struuje chodník v  ulici Opleta-
lově. Ulice Klicperova se bude 
dokončovat až v roce 2018 kvůli 
přeložce nízkého napětí společ-
nosti ČEZ, a.s.. Ulice Opletalova 
by měla být předána do  22. 12. 
2017.

ZPRÁVY Z MĚSTA

Termíny	dalších	veřejných		
ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA		

budou	do konce	roku	zveřejněny	na webu	města:		
https://www.veltrusy.cz/urad/zastupitelstvo

VZ: Odděle-
ný sběr BRKO 
ve Veltrusích
Zastupitelstvo 29. 11. 2017 
schválilo vybraného uchaze-
če, firmu Komunální technika, 
s.  r. o., který předložil nabídku 
ve výši 1.933.580 Kč včetně DPH 
na  pořízení nakladače, štěpko-
vače a  4 kontejnery na  biolo-
gicky rozložitelný komunální 
odpad (BRKO). Projekt bude 
podpořen z  dotačního titulu 
OPŽP ve  výši 85 % uznatelných 
nákladů.

Školská rada
Stávající členové školské rady 
(Jaroslav Morávek, Martin Po-
nert a  Filip Volák) byli zvoleni 
i na další tříleté funkční období. 

Zprávy o čin-
nosti výborů
Počínaje lednem 2018 budou 
předsedové výborů zastupitel-
stva čtvrtletně na  zasedáních 
prezentovat činnost výboru.

Možná podoba  
budoucího komunitního centra

Pokojný advent, krásné vánoce  
a v novém roce 2018 pevné zdraví 

a důvody k úsměvům   
přejí

Filip Volák a Jaroslav Morávek
starosta místostarosta

Opletalova

U Školy
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OHLÉDNUTÍ

Ohlédnutí za rokem 2017

2. února: vernisáž grafik Jiřího Corvina 25. února: masopust 3. března: Milli Janatková 1. dubna: autorské čtení Terezy Boučkové

6. dubna: výstava prací žáků ZŠ

13. dubna: Pop-rock Veltrusy

8. dubna: vynášení Morany

22. dubna: Pocta Filipu Topolovi 29. dubna: Běh veltruským parkem 29. dubna: pálení čarodějnic

9. dubna: Ukliďme Česko a Veltrusy

8. června: vernisáž Petra Pěnkavy 13. června: Bezva den ZŠ 9. září: Happening na starém mostě

4. listopadu: putovní výstava Má vlast cestami proměn

30. listopadu: beseda s Márou Holečkem 1. prosince: kapela Brutus na Závisti

4. listopadu: Krausberry na Závisti

3. prosince: Rozsvěcení vánočního stromu v parčíku

11. listopadu: Svatomartinský lampionový průvod

30. září: Pétanque Cup



ZPRÁVY Z MĚSTA

Veltrusy přiví-
taly pět nových  
občánků
V  úterý 21. listopadu 2017 se 
ve Veltrusích opět vítalo. Tento-
krát do Veltrus přibylo 5 občán-
ků: Šimon Douda, Tomáš Penk, 
Jaroslav Bittner, Kristina Kane, 
Jindřiška Dykastová. Přejeme 
hodně zdraví a pohody do živo-
ta.

bb, foto: Kateřina Kohoutová

Sledujeme 
účast zastupi-
telů na zasedá-
ních
Přinášíme vám po roce přehled 
účasti zastupitelů na  zasedá-
ních během jednotlivých let vo-
lebního období. 

K  vydání VL proběhlo 38 za-
sedání. Informace byly čerpány 
ze zveřejněných zápisů.

Jakub Andrle

1. rok  
volebního období

2. rok  
volebního období

3. rok  
volebního období

celé  
volební období

ZASTUPITEL/KA účast absence účast absence účast absence účast absence

Marta Baránková 11 2 9 3 12 1 32 6
Tomáš Čapek 11 2 6 6 4 9 21 17
Martin Dykast 12 1 10 2 11 2 33 5

Michal Kohout 8 5 8 4 7 6 23 15
Richard Kyselý 6 7 3 9 1 12 10 28
Jaroslav Morávek 13 0 12 0 13 0 38 0
František Pochobradský 12 1 9 3 13 0 34 4
Martin Ponert 13 0 12 0 11 2 36 2
Barbora Šťastná 13 0 12 0 12 1 37 1
Vladimír Štulík 13 0 12 0 13 0 38 0
Filip Volák 13 0 12 0 13 0 38 0
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Úřední hodiny MěÚ
MATRIKA,	STAVEBNÍ	ÚŘAD,		
EVIDENCE	OBYVATEL
PO a ST   8.00 – 12.00   13.00 – 17.30

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

PROSINEC

7
POZVÁNKAMěsto Veltrusy zve  

ve čtvrtek 7. prosince v 18 hodin  
do Výstavní síně Ladislava Čepeláka

PODĚKOVÁNÍ
panu starostovi Volákovi  

a místostarostovi Morávkovi za návštěvu  
a blahopřání k mým 95. narozeninám.

 Srdečně děkuji. 
Emilie Jursíková
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Ano, čtete správně. Opravdu je naše jednotka zde pro naše spoluobčany.  
Respektive ku pomoci při likvidaci obtížného hmyzu, k ochraně majetku a zdraví.
V  současné době je jednot-
ka rozdělena na  dvě družstva 
(modré a  červené), která stří-
davě drží pohotovost. Techniku 
udržujeme v  neustálé provo-
zuschopnosti. K  tomu všemu 
nám velice pomáhá nový svo-
lávací systém FIREPORT. Ten-
to systém je daleko přesnější 
a lehce ovladatelný. 

Akce,  
kterých jsme se 
zúčastnili
V září jsme asistovali hned u ně-
kolika pro nás příjemných akcí: 
9. září 2017 u  Kralupského Gla-
diátora a tentýž den i u Happe-
ningu na  starém mostě. Při ak-
cích dohlížíme na  bezpečnost 
a  máme připravený zábavní 
program pro děti. Na  Happe-
ningu si děti mohly např. vy-
zkoušet stříkání požární proud-
nicí na  dálku či prozkoumat 
hasičské auto a  jeho vybavení. 
Obě akce se vydařily a  počasí 
bylo také příznivé. 

15. září jsme pořádali disko-
téku v hasičském domě.

6. října proběhlo prověřo-
vací cvičení ve  školce, kdy jsme 

si na  vlastní kůži vyzkoušeli 
akceschopnost a  souhru všech 
zúčastněných v  krizové situaci. 
Následně jsme dětem předved-
li hasičskou techniku a  některé 
děti si vyzkoušely práci hasičů 
při požáru napodobeniny dom-
ku. I  přes nepřízeň počasí se 
akce povedla a děti byly spoko-
jené.

20. října se podobná akce 
opakovala v  mateřské škole 
v  Praze-Holešovicích. Členové 
červeného družstva představili 
dětem techniku a  prostředky 
k likvidaci požáru a jeho násled-
ků. Děti si vyzkoušely stříkání 
vody z hasičské proudnice a při 
besedě měly mnoho zajíma-
vých dotazů.

Po  této akci vrcholily pří-
pravy na  5. ročník Železného 
hasiče, který se konal v  sobotu 
21.  října 2017. Do  tohoto pro 
nás prestižního závodu se při-
hlásilo 27  účastníků (z  toho 
5  žen), do  cíle jich doběhlo 25. 
V  kategorii muži se na  1. místě 
umístil Ondra Tesař z  JSDH Jir-
kov, 2. místo obsadil Jakub Jan-
da JSDH Libiš, 3. místo Miloslav 
Tlustý JSDH Veltrusy. V katego-
rii muži – dříve narození získal 
zlatou medaili za 1. místo René 
Hanzl delegovaný restaura-
cí Vedle pily, jako 2. se umístil 

Milan Tirala z  JSDH Veltrusy, 
na 3. místě Martin Fiala z JSDH 
Veltrusy. V kategorii ženy 1. mís-
to vybojovala Barbora Škodo-
vá z  JSDH Chrášťany, 2. místo 
Vendula Kelbichová z  JSDH Jir-
kov a 3. místo Simona Novotná 
z JSDH Libiš. Celým dnem a ve-
černí diskotékou provázel Petr 
P.  z  V. Všem soutěžícím a  orga-
nizátorům celého dne velice 
děkujeme.

Děkujeme i  rodičům našich 
mladých hasičů, že se finanč-
ně podíleli na  oblečení dětí 
pracovním stejnokrojem PS2. 
Všem jim to moc slušelo.

Co se děje 
v zimě?
Po této zdařilé akci by si kdekdo 
mohl myslet, že se připravuje-
me na  zimní spánek. Opak je 
pravdou. Jak jsem již avizoval 
v  minulém čísle VL, náš sbor 
pod vedením Heleny Hájkové 
a  za  pomoci velitele družstva 
M. Tiraly a  starosty SDH Vel-
trusy A. Pražáka intenzivně 
pracují s naší mladou generací, 
která nás jednou snad nahradí. 
V  listopadu se děti připravova-
ly na  slib, který složily v  úterý 

21. listopadu v hasičském domě 
za  účasti představitelů OSH 
Mělník. V  sobotu 25. 11. se děti 
zúčastnily svého prvního hasič-
ského závodu „Libišský čtyřboj“. 
Nejmenší děti v  kategorii 6-9 
let se umístily na 6. místě, v ka-
tegorii 8-11 let se zúčastnila 
2  družstva, která se umístila 
na  4. a  16. místě. Dušan Veselý 
byl navíc vyhlášen jako 3. nej-
lepší v motání hadic. Celkem se 
soutěže zúčastnilo 45 družstev, 
tedy zhruba 250 dětí.

V sobotu 2. prosince uspořá-
dali členové jednotky pro děti 
Mikulášskou nadílku s  pohád-
kou, večer pak Ďábelskou dis-
kotéku pro dospělé v  maskách. 
Tím byly ukončeny letošní akce 
pro veřejnost.

Děkujeme všem za přízeň
Josef Dolejší

ZPRÁVY Z MĚSTA

Okénko veltruských hasičů 
Hasiči města Veltrusy jsou zde pro vás

Zleva spodní řada: Martin Florian, Milan Tirala, Josef Dolejší, Antonín Pražák,  
Tomáš Enzmann, Vladimír Florian
Stojící zleva: Jan Kóňa st., Martin Lochman, Jan Kóňa ml., Miloslav Tlustý,  
Jaroslav Rudínský, Martin Fiala a František Tirala

PODĚKOVÁNÍ	
Děkujeme sponzorům, kteří příspěli k nákupu  
potřebného vybavení pro zásahy nebo podpořili akce. 

 § firma MaxDrinks, s. r. o. dodala energetické nápoje 
pro účastníky Železného hasiče

 § firma Cor Caroli, s. r. o.  
 § Josef Jindřich

STAŇ	SE	MLADÝM	HASIČEM	
 § Chceš nové kamarády?
 § Naučit se spoustu nových věcí?
 § Rád/a soutěžíš?
 § Lákají tě výlety a zábava?
Přijď	mezi	nás!	SDH Veltrusy přijímá děti od 5 let.

721 106 278
724 594 627

jsdhveltrusy@seznam.cz

pf     2018
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Výjezdy JSDH Veltrusy za 2. pololetí 2017
Od  1. června do  29. listopadu 
2017 vykázala jednotka sboru 
dobrovolných hasičů 22 výjezdů 
nejen ve Veltrusích, ale i do Kra-
lup a  Miřejovic. Asistovala při 
hašení několika požárů, likvida-
ci škod v  zatopené hale, u  roz-
vodněného potoka, odstraňo-
vala olejové skvrny na zámecké 
cestě.

Na  konci října zasáhl celé 
Česko extrémně silný vítr, kte-
rý způsobil četné škody. Ani 
ve  Veltrusích tomu nebylo ji-
nak. V neděli 29. října 2017 byla 
jednotka SDH povolána hned 
v  ranních hodinách k  uvolněné 
střešní krytině MěÚ Veltrusy. 

To byl teprve začátek. Vichřice 
nabírala na  síle, působila polo-
my, odnášela plechové střechy 
a  střešní tašky. Jednotka byla 
tímto orkánem a  jeho násled-
ky zaměstnána po  celý den až 
do  19 h. Další členové jednotky 
drželi pohotovost na  základně 
po celou nedělní noc. V pondělí 
dopoledne byl jednotce vyhlá-
šen poplach s  technickou po-
mocí k  budově kláštera, kde se 
uvolnily vlivem větru plechy.

Další výjezd se konal v úterý 
7. listopadu, kdy byl nahlášen 
pád stromu v  chatové oblasti 
v Zahrádkách u násypky.

Josef Dolejší

ZPRÁVY Z MĚSTA

Městská policie i  v  tomto roce 
pracovala v zájmu zajištění bez-
pečnosti, ochrany a  zajištění 
nároků a požadavků našich ob-
čanů. Usilovala o  prohlubování 
důvěry občanů a  jejich pocitu 
bezpečí ve městě. Jejím úkolem 
také bylo zvýšit účinnost práce 
za  použití přiměřené a  účelné 
represe k  prosazování záko-
nů, norem občanského soužití 
a  obecně závazných vyhlášek. 
Je však na  místě zdůraznit, 
že městská policie přistupuje 
k  represi spíše marginálně a  až 
tehdy, když jsou vyčerpány veš-
keré prostředky preventivního 
charakteru.

Policie pracovala bez ome-
zení i  za  ztížených podmínek, 
způsobených nástupem str. Lu-
cie Jandové na mateřskou dovo-
lenou. Rád bych kolegyni touto 

cestou poděkoval za spolupráci 
i  vysokou profesionalitu a  po-
přál jí mnoho štěstí v nastávající 
roli maminky. 

Zájemce o  pozici nového 
strážníka Bc. Miroslav Maršík	se 
zúčastnil přednášky na 1. stupni 
ZŠ.

Od  počátku roku bylo v  na-
šem městě zaznamenáno alar-
mující číslo 33	 případů	majet-
kové	trestné	činnosti, vloupání 
do  objektů v  ulicích Jahodová, 
Nová a následně i v dalších čás-
tech obce. Bylo proto přistou-
peno – za  přispění městského 
kamerového dohlížecího systé-
mu, který bude v  naší obci in-
stalován – k  eliminaci zmíněné 
kriminality.

Žádáme všechny občany 
o pomoc a spolupráci hlášením 
výskytu podezřelých vozidel či 
osob na  telefonním čísle Měst-
ské policie Veltrusy: 777 919 156, 
či na tísňové lince Policie České 
republiky: 158.

Závěrem mi dovolte popřát 
vám krásné prožití nadcházejí-
cích vánočních svátků a  do  no-
vého roku vše jen a jen nejlepší.

text a foto: Josef Mošna

Okénko městské policie

MĚSTSKÁ	POLICIE	VELTRUSY
e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz
Telefon: 777 919 156

TÍSŇOVÁ	LINKA	POLICIE	ČR
Telefon: 158

Z besedy se žáky ZŠ Veltrusy

Lucie Jandová

Řidiči, pozor na zvěř
V listopadu 2017 došlo k několika střetům aut se srnami v ul. Františka Šafaříka. Prosíme proto všechny řidiče pro-
jíždějící ulicí podél parku o zvýšenou obezřetnost a snížení rychlosti jízdy. Na nepozornost a nepřiměřenou rychlost 
pak zbytečně doplácí zvěř i řidiči poškozením svého vozidla. 
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Zažili jsme ve Veltrusích
Bluesrocková smršť  
aneb Krausberry na Závisti
Příznivci hudby s  kořeny dale-
ko na  americkém jihu, říznuté 
rock & rollem a  dochucené ty-
pickou českou poetikou, se sešli 
4. listopadu v  sále restaurace 
Na Závisti. Tam se totiž odehrál 
koncert české bluesrockové le-
gendy, skupiny Krausberry. Její 
lídr Martin Kraus s sebou tento-
kráte přivezl „malou partu”, kte-
rou kromě něj tvoří kontrabasi-
sta Jiří Kradba a kytarista Mário 
Císař. Přestože v  tomto složení 
hrají své písně takzvaně „unplu-
gged”, na jejich energii jim to ni-
kterak neubralo. Martin se svou 
nezaměnitelnou barvou hlasu, 
která v člověku ze všeho nejvíce 
evokuje pocit, že o něj musí ka-
ždým dalším slovem definitiv-
ně přijít, odzpíval mezi jinými 
tradičně i  ty největší hity jako 

Do nebe, Šiksa a Gadžo či Starý 
časy. K  většině písniček přidal 
i nějaký krátký příběh s ní spoje-
ný. Mezi nimi si našla své místo 
i krásná skladba „Sluneční hrob” 
Petra Kalandry, kterou budete 
zajisté znát z  kultovního filmu 
Pelíšky a  kterou nám již její 
autor na  tomto světě již nikdy 
nebude moci zahrát. Atmosfé-
ra v  beznadějně vyprodaném 
sále byla fantastická, ale i  přes 
veškerou snahu natěšených fa-
noušků kolem půlnoci a za sbo-
rového zpěvu přídavku Můstek 
koncert skončil. Nicméně mno-
hým z  nás ho živě připomínal 
vlastní hlas, který se tomu Krau-
sovu ještě několik následujících 
dní nebezpečně podobal. 

Lukáš Kohout

Brutus – do roka a 14 dnů
Takřka přesně po  12 měsících 
a  dvou týdnech jsme se mohli 
v sále restaurace Na Závisti opět 
potěšit legendární zábavovou 
kapelou Brutus, která brázdí 
česká hudební kolbiště již neu-
věřitelných 50 let. Jejich bezmá-
la tříhodinový set obsahoval 
jako vždy mix těch největších 
hitů, které za pět dekád fungo-
vání nasbírali. A možná právě to 
mohl být jeden z  důvodů, proč 
se letošní vystoupení nesetkalo 
s  takovým návštěvnickým zá-
jmem jako koncert loňský. Ale 
i  fakt, že v posledním roce Bru-
tus zahrál dvakrát v  Kralupech 
a  jednou v  nedalekém Mšeně, 
mohl být důvodem, proč do-
razili hlavně místní fanoušci 
a  z  těch přespolních ti skalní. 
Stovka dorazivších si ovšem 
tímto nenechala zkazit náladu 
a po prvních skladbách, které si 
ještě většina vyslechla vsedě, se 
postupně taneční parket zaplnil 
a tak to vydrželo až do samého 
závěru. Z  letošního koncertu 
jsem si osobně, jako největší 
zážitek a  příjemné překvapení, 
odnesl tóny příčné flétny, jejíž 
melodická linka se táhla jako 
pojítko většinou skladeb. Když 

člověk zavřel oči, mohl si místy 
přestavovat, že na  pódiu s  mu-
zikanty Brutusu stojí Ian Ande-
rson z legendárních Jethro Tull. 
Závěrem bych chtěl poděkovat 
Petrovi Procházkovi, který pro 
nás tyto koncerty ve  Veltrusích 
zorganizoval. O něco slabší, ale 
i tak důstojná návštěva ho dou-
fejme napříště neodradí a  my 
se budeme moci u nás i nadále 
těšit na  další hudební zážitky 
v jeho produkci.

Lukáš Kohout
foto: Vlasta Kašpar, Jakub Andrle
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Rozsvěcení vánočního stromu 3. prosince
Advent ve Veltrusích byl letos již 
podruhé zahájen v  novém par-
číku mezi veltruskou základní 
a  mateřskou školou. Tradičně 
byl spojen s  rozsvěcením stro-
mu a  především příjemným 
setkáním občanů, kteří se přišli 
pozdravit, poslechnout hudbu 
a pochutnat si na různých dob-
rotách.

V  programu nemohl chy-
bět Vocal band Markéty Apto-
vé, místní pěvecký sbor Tutti 
cantate a  krásné tóny zazněly 
i  od  kralupských žesťových só-
listů pod taktovkou kapelníka 
Radka Dvořáka. Velkou pozor-
nost a  zasloužené ovace si od-
nesli i  dětští hudebníci, jednak 
zpěváčci hudební školy Markéty 
Aptové, jednak žáčci veltruské 
školy s flétničkami.

Slavnostní rozsvěcení vánoč-
ního stromu bylo letos spojeno 
i  s  oceněním šesťáka Tadeáše 
Tůmy za  hrdinský počin (více 
na  stránce 19). Starosta Filip 

Volák Tadeášovi rovněž podě-
koval a  předal mu své čestné 
uznání. Odměněn byl i  dary, 
které mu věnovaly Módní mix 
Jindry Hlaváčkové a Cykloservis 
Jana Čepeláka. Tadeášovi náleží 
velký dík a  od  veltruských ob-
čanů sklidil zasloužený aplaus. 
Společně se starostou pak za-
hájil odpočítávání rozsvěcová-
ní, k  čemuž se nakonec přidali 
všichni přítomní a  především 
děti. Návštěvníci si měli mož-
nost během celého podvečera 
pochutnávat na  široké nabídce 
jídla a pití. Například na cukroví 
upečeném místními mamin-
kami, svařeném vínu připrave-
ném kuchařkami ze ZŠ, slaných 
gruzínských plackách manželů 
Trnobranských z Úžic, výrobcích 
z  medu Kamily Rubešové nebo 
masových pochoutkách uzenář-
ství Kohout a synové. Advent byl 
ve  Veltrusích zahájen skutečně 
důstojně a velmi příjemně.

Soňa Machová

KULTURA
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Jít cestou, kterou ještě nikdo nešel
Markovi Holečkovi a jeho parťákovi Zdeňkovi Hákovi se letos v létě podařil prvovýstup 
na osmitisícovku Gasherbrum I (11. nejvyšší horu světa), kterým se zapsali do horole-
zecké historie. Jedná se o nový český prvovýstup po 27 letech.

Dostat časově vytíženého Máru 
Holečka do  Veltrus nebylo vů-
bec jednoduché. Pro velký zá-
jem o  setkání s  ním se beseda 
nakonec musela přesunout 
z  komorní klubovny do  hasič-
ského domu. 

Jak se tak stane  
z člověka profesionál-
ní horolezec?
Pro lezení se Mára nadchl už 
jako malé dítě a  hovořil o  vel-
kém štěstí. Narodil se dobrým 
rodičům, kteří mu dali prostor, 
uměl si vybrat správné lidi ko-
lem sebe, kteří ho „táhli“, naro-
dil se v úžasné zemi s horolezec-
kou historií, která má krásnou, 
rozmanitou krajinu a  dává 
spoustu příležitostí k  lezení. 
Navíc mu nechyběla odhodla-
nost až umanutost. „Pro svůj 
sen musí člověk udělat nějaký 
krok navíc, začít pro to žít,“ popi-
suje Mára své odhodlání. „A ne-
mít strach. Mít jen obavy, které 
jsou přirozené.“ A zároveň věřit, 
že všechny zádrhele na  cestě 
se nějak vyřeší. Mára také vy-
zdvihuje psychickou odolnost, 
kterou je potřeba neustále tré-
novat. „Já to trénuju například 
tak, že si na den naplánuju tolik 
akcí, že nejsem schopnej nikam 
přijet včas. Pak tedy trénuju 
nejen sebe, ale i své okolí,“  říká 
s úsměvem. Žádnou nepovede-
nou cestu nepovažuje za ztrace-
nou investici. Pokaždé se něco 
naučí, zjistí, co má zlepšovat, 

čemu se vyhnout, co příště udě-
lat jinak. Každá cesta je velká 
škola. K výrazu „úspěšný horole-
zec“ poznamenává, že úspěšný 
je v  téhle branži vlastně každý, 
kdo přežije. A  nemusí zrovna 
zdolat osmitisícovku.

Jaký má člověk pocit 
na vrcholu?
Mára pouští autentické video 
z Himalájí, v záběru je i se svým 
parťákem, oba jsou omrzlí, vy-
čerpaní, sotva dýchají, skoro 
jim není rozumět… a  hned se 
dozvídáme, co na  tom vrchol-
ku vlastně našli: úplné h… (nic)
„Lidi si myslí, že tam lezu kvůli 
tomu nadhledu, ptačí perspek-
tivě, ze který najednou člověk 
kouká na  svět, že to přinese 
radost, něco éterickýho, co vás 
spojuje s vesmírem, ale vlastně 
tam čeká holé zoufalství, opuš-
těnost, dochází energie a  navíc 
máte před sebou často velmi 
dramatický sestup.“ Je to takový 
kontrast k tomu, co ho pak čeká 
doma: milující žena a potomek, 
pohoda, barevné louky… A tako-
vých běžných záležitostí si pak 
člověk víc váží.

Jaké je kouzlo  
prvovýstupu?
Márovým cílem rozhodně není 
dosáhnout co největší nadmoř-
ské výšky. Zajímají ho cesty, 
kudy ještě nikdy nikdo nešel 
a  jsou zároveň dostatečně ná-
ročné. „Na Everestu už snad ani 

není místo, denně se tam na vr-
cholku mačká asi 250 lidí. To 
není nic pro mě,“ odmítá horole-
zec, aniž by dotyčné odsuzoval. 
On sám chce objevovat nové, 
ještě nepoznané cesty s  mno-
ha otazníky a  dávkou nejistoty. 
Chce zažít kouzlo překvapení, 
v  tom vidí to pravé dobrodruž-
ství, které ho tolik baví. Zamilo-
val si např. i  nepředvídatelnou 
Patagonii či hory na Antarktidě. 
Velkým vzorem je mu Fernando 
Magalhaes, který objevil cestu 
kolem světa. Kdo zeměkouli 
obeplul jako druhý, už nikoho 
moc nezajímá, cesta už je ote-
vřená. Jde o  to objevování, po-
souvání lidských hranic.

Proč právě  
Gasherbrum I?
Hora musí Máru něčím zau-
jmout, je to podobné jako se 
ženami. Když zájem trvá, je 
ochoten do ní investovat spous-
tu energie. A  Gasherbrum I  ho 
zaujal na  první pohled. Není 
divu, že v  jazyce Balti zname-
ná „krásná hora“. „Propojení 
s  tímhle nádherným kopcem 
začalo fungovat rychle. Celý 
severní Pákistán je úžasný, fan-
tastický opuštěný místo, kudy 
projde ročně zhruba 1500 lidí. 
Naprosto klidová zóna.“ Vrchol 
Gasherbrumu I  byl dokonce již 
mnohokrát pokořen, ovšem 
z čínské strany. Máru lákala ale 
nová cesta, z jihozápadu.

Jak moc byla cesta 
trnitá?
„Cesta na  Gasherbrum I  mě 
stála osm měsíců života,“ po-
pisuje Mára. Vedla úžasnou 
krajinou, stála ho kus zdraví, 
parťáka a  spoustu dalších obě-
tí. Teprve pátý pokus se vydařil. 
„Pro někoho je nepochopitelný, 
proč jdu po  několikátý na  ko-
pec, kterej mě setřásl. Mě to ale 
prostě baví. Připadalo by mi to 
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Městská knihovna ve Veltrusích  
informuje
Na vánoční stromeček i na vánoční stoleček  aneb Naučná literatura s tématikou  
vánočních svátků ve fondu městské knihovny ve Veltrusích

Publikace 
o zvycích  
spojených  
s adventem 
a Vánocemi:

 § Valburga Vavřinová: 
 § Malá	encyklopedie	
Vánoc

 § Abeceda	Vánoc
 § Kamila Skopová: Vánoční	
svátky	o století	zpátky

 § Václav Frolec: Vánoce		
v české	kultuře

 § Zdeněk Kuchyňka: Nastal	
nám	den	veselý	(adventní 
a vánoční zvyky na Kladen-
sku a Slánsku).

 § Karel Plicka: Český	rok	
v pohádkách,	písních,	hrách	
a tancích,	říkadlech	a há-
dankách-Zima

Recepty  
na vánoční  
pokrmy  
a cukroví:

 § Marie Janků-Sandtnerová: 
Cukrovinky	a pamlsky	
na vánoční	stromeček	
i na vánoční	stoleček

 § Pečeme	perníčky
 § Klára Trnková: 

 § Tajné	vánoční	recepty	
naší	babičky

 § Vánoce	z babiččina	
kapsáře

 § Vladimíra Jakouběová: V ba-
biččině	kuchyni	od Tří	králů	
do Vánoc

 § Vilém Vrabec: Jihočeský	
kapr	v naší	a zahraniční	
kuchyni

Výroba vánoč-
ních ozdob 
a dekorací:

 § Petr Herynek: 
 § Lidové	vánoční	ozdoby
 § Vánoční	ozdoby	s láskou	
tvořené

 § Marie Brahová: 
 § Vánoční	háčkování	
ve zlaté	a bílé

 § Háčkovaní	andělíčci
 § Caitlin Saini: Sněhové		
vločky	(háčkované)

 § Armin Tauber: Půvabné	
hvězdy	z papíru

 § Radka Křivánková: Ozdobné	
balení	dárků

Tyto publikace a  řadu dalších 
z  oblasti beletrie pro dospě-
lé i  mládež si můžete zapůjčit 
z výstavky knih s vánoční téma-
tikou, která po celý advent pro-
bíhá v knihovně.

V  knihovně jsou dále vysta-
veny obrázky vytvořené dětmi 
z  MŠ Veltrusy, které vznikly 
na  základě četby knihy Maxe 
Bolligera Šťastný skřítek. V ma-
teřské škole dětem předčítala 
a  besedovala paní knihovnice 
Helena Richterová.

Knihovna je otevřena každé 
pondělí a pátek od 14 do 17 ho-
din.

text a foto:  
Jitka Lísková

zajímavý, i  kdybych šel po  sto-
padesátý. Ta cesta není nikdy 
nudná, je pořád krásná, pokaž-
dé jiná.“ První pokus se „Zdená-
lem“ Hrubým v roce 2009 nevy-
šel kvůli Zdeňkovým prasklým 
žaludečním vředům. Tehdy si 
Mára Gasherbrum vylezl sólo, 
ale severní, standardní cestou, 
což ho nenaplnilo. O  čtyři roky 
později se spolu vrátili „na mís-
to činu“ a  učinili druhý pokus, 
který byl mnohem dramatičtěj-
ší – Zdeněk udělal chybu a spadl 
do  1000m hloubky. Třetí pokus 
s  Tomášem Petrečkem (2015) 
a  čtvrtý s  Ondrou Mandulou 
(2016) nevyšly kvůli špatnému 

počasí. V  roce 2016 se dostali 
dokonce do  nadmořské výšky 
7700 m, kde zůstali ve  sněhové 
vánici uvězněni dvanáct dní. Vý-
prava se neobešla bez velkých 
omrzlin. Na  pátý pokus (2017) 
se Mára vypravil se Zdeňkem 
Hákem alias „Hookem“. Až le-
tos dostal šanci zdolat poslední 
úsek skalní věže, kde se pohy-
bovali rychlostí jeden výškový 
metr za  osm minut. Podepsal 
se na  tom náročný terén, velký 
chlad, vysoká nadmořská výška 
a  samozřejmě velká vyčerpa-
nost. Kousek před vrcholem je 
navíc zastihl silný uragán. Vý-
stup se ale povedl.

Neodradí ani ztráta 
kamaráda?
„Psychika je trénovaná a  ví, že 
se může něco stát,“ vysvětluje 
Mára. Když Zdeněk Hrubý spa-
dl, Mára začal okamžitě slézat 
dolů. Trvalo mu 9 hodin, než se 
k  němu dostal. Pak teprve dal 
průchod emocím a  vybrečel se. 
„Zajímavý bylo, že jsem nej-
dřív nelitoval Zdeňka, ale sebe. 
Až později dojde na  strádání, 
že člověk nemá parťáka.“ Lidé 
Máru odrazovali, ať zbytečně 
„netahá čerta za  ocas“ a  svého 
cíle se vzdá. Mára ale nechtěl 
zanevřít, ta hora za  to nemůže. 

Pro něj měl výstup smysl i  dál, 
nenarazil na  svoje psychické 
ani fyzické hranice, nechtěl se 
vzdát.

A nějaký vzkaz  
nakonec?
„Důležitý je uspokojovat svý 
sny, dělat se šťastným. Každý 
den si udělat hezký, protože 
nikdy nevíme, kdy přijde náš 
konec. Pak člověk vyzařuje pozi-
tivní energii i na ostatní.“ 

text a foto: bb
Márova nová kniha ČESKÉ HIMA-
LÁJSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ II byla 
zakoupena do veltruské knihovny.

KNIHOVNA
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ZPÍVÁNÍ  
u vánocního stromku
24. prosince 2017, 14:00
námestí Antonína Dvoráka

PROSINEC

24

Vánoční koncert folklorních  
souborů Jarošovci a Jarošáček

sobota, 16. 12. 2017, 
17.00 hod. 
Masarykův kulturní 
dům, Mělník

vstupné: 

100 Kč dospělí,  
60 Kč děti a senioři

PROSINEC

16

POZVÁNKY

PROSINEC

25

TANEČNICE
Francie / Belgie / Česko,  2016, 108 min, 
Režie: Stéphanie Di Giusto

14.12.2017
klubovna aspv

čtvrtek

veltrusy

20:15

AŽ NA  
SEVERNÍ PÓL

FILMOVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI

16.12.2017
klubovna aspv

SOBOTA

veltrusy

16:00

PLES
v sále restaurace Na Závisti

ve Veltrusech

v sobotu 10. 2. 2018
od 20.00 hod.

Kdy:

Kde:

20.00 zahájení
20.15	 roztleskávačky

22.00 Kapela jebuto
23.00	 noční překvapení

24.00 losoVání
 VstupeneK

 o luxusní výhry

vstupenky si můžete
zakoupit v MŠ Veltrusy

od 8. 1. 2018
tel.:  315 781 140

 602 825 648
Cena vstupenky: 170 kč

srdečně vás
zveme na

srpŠ při mŠ veltrusy

ÚNOR

10

PROSINEC

14

PROSINEC

16
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POZVÁNKY

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat  
na výstavu

Ladislav Čepelák
Dveře k tvorbě neznámé

Výstava potrvá od 4. 12. 2017 do 31. 1. 2018
Otevřeno pondělí – pátek od 10 do 18 hodin

Vernisáž se koná v pondělí 4. 12. v 17 hodin
Úvodní slovo doc. Magdalena Vovsová

VÝZVA		
UMĚLCŮM		
MÍSTNÍM		
I PŘESPOLNÍM
Podělte se o své výtvo-
ry a přijďte je vystavit 
do Výstavní síně Ladislava 
Čepeláka na městském 
úřadě ve Veltrusích. 

Kontakt:		
kultura@veltrusy.cz

Web:
veltrusy.cz  
(Život v  obci – Výstavní síň 
Ladislava Čepeláka)

VELTRUSKÝ 

MASO 
PUST

NE D Ě L E	  11 

Ú N O R
2 0 1 8

DS SCÉNA KRALUPY NAD VLTAVOU  
ve spolupráci s KD Vltava zvou  

v rámci festivalu amatérského divadla Tyjátjátra
na představení

VALÉRIE A TÝDEN DIVŮ
v sobotu 16. 12. 2017 ve 20:00
Latrina Magika (V.A.D. Kladno)

dark kabaret horror peep show podle Vítězslava Nezvala
VSTUPNÉ 80 Kč, klubovna DS Scény

PROSINEC

16

KaSS Kralupy nad Vltavou uvádí

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
(Divadlo v Rytířské, Eric Assous)

ve čtvrtek 18. 1. 2018 v 19:30
Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kostková, 

Nela Boudová, Michaela Sejnová/ Lucie Okounová

Samostatný prodej od 3.1.2018
Vstupné: 420 Kč / 390 Kč senior, student

LEDEN

18

LEDEN

20

LEDNOVÝ
undergroundunderground

14. ROČNÍK KRALUPSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALUSO
BO

TA
 

20
. 1

. 2
01

8

další účinkující v jednání
WWW.LUKRALUPY.CZ

fcb Lednový underground

Original Vintage Orchestra  Petra Kroutila
The OXX

Ivan Hlas  
TRIO PískoMil

SE VRACÍ

KD
 V

LT
AV

A
 K

RA
LU

PY
 N

. V
LT

.
Neděle 14. ledna 2018, 15:00-18:00

Povídání	o kávě  
s ochutnávkou	4	druhů	kávy
s panem Lněníčkem z Kralup

Ochutnáte to nejlepší z celého světa
Cena: 290	Kč, nutná objednávka na kultura@veltrusy.cz
nebo v podatelně MěÚ a úhrada ceny do 5. 1. 2018 tamtéž. 
Místo konání: klubovna	nad	sokolovnou

LEDEN

14

Sbor DG

TROMBENÍK
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ZÁMEK A PARK

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

Zprávy ze zámku
Orkán Herwart řádil i v zámeckém areálu 
V neděli 29. října se přes Česko 
přehnal orkán a  nevyhnul se 
ani Veltrusům, kde napáchal 
mnoho škod. Podle likvidátora 
pojišťovny jsou škody po  celé 
republice dokonce větší než 
před deseti lety při orkánu Ky-
rill, který sice dosahoval vyš-
ších rychlostí, ale pohyboval se 
ve větší výšce nad zemí. 

V  zámeckém parku padlo 
přes 90 stromů, z toho 12 v blíz-
kosti cest či přímo na  ně, park 
byl tedy z důvodu ochrany bez-
pečnosti uzavřen. Cesty byly, 
pokud to situace a  bezpečnost 
pracovníků umožnila, zprůjezd-
ňovány už během vichřice. Ně-
které stromy poničily ohrazení 
obory, ale naštěstí se tentokrát 
vyhnuly budovám. Poničeným 

ohrazením ovšem uteklo 12 
daňků a  není vyloučen jejich 
pohyb v  okolí, prosíme	 tedy	
řidiče	 o  dodržování	 bezpečné	
rychlosti	 na  silnicích	 kolem	
obory. Mezi padlými stromy 
je bohužel i  jeden památný – 
borovice vejmutovka na  louce 
u  bočního kanálu Mlýnského 
potoka. Té je opravdu velká 
škoda, přesto se zde dá hovořit 
i o troše štěstí: pod borovicí byly 
umístěny nové stoly s lavičkami, 
které padající strom minul sot-
va o půl metru.

Bylo též strženo či uvolně-
no mnoho tašek a  hřebenáčů 
zejména na  budovách kolem 
hospodářského dvora, stejně 
tak i břidličných šablon z hlavní 
budovy a křídel kolem čestného 

dvora. Zde byly taktéž poničeny 
plechové stříšky na  komínech 
a  vyvrácena vrata. Zábradlí 
mostku pod Hájenkou poško-
zené spadlou větví se v  tomto 
kontextu jeví jako maličkost.

Nečekané následky se pro-
jevily ještě po 14 dnech, kdy byl 
zaznamenán vzestup hladiny 
Mlýnského potoka u Červeného 
mlýna. Při následné prohlídce 
koryta byla na  lokalitě Kuban-
tov v  zúžené navigaci pod dál-
nicí nalezena příčina – „bobří 
hráz“ z  nahromaděného mate-
riálu, zřejmě strženého do vody 
právě větrem. V této části koryta 
jsou bohužel neustále problé-
my se zanášením a zarůstáním, 
které majitel dlouhodobě neře-
ší. Bobři se zde naštěstí zatím 

neusídlili, hráz se vytvořila po-
stupným nabalováním materi-
álu na první zaseklou větev.  

Největší „díry“ ve  střechách 
byly zakryty ihned, aby do  ob-
jektů nezatékalo, koryto bylo 
uvolněno (v  případě déletrva-
jícího deště by jinak hrozilo, že 
hladina dosáhne až ke  zdi Čer-
veného mlýna) a mezi čestným 
a  hospodářským dvorem již 
někteří z  vás o  Adventním tvo-
ření procházeli novou branou. 
Mnoho dalších, méně akutních 
poškození však na opravu zatím 
čeká a vzhledem k jejich množ-
ství odhadujeme ukončení 
všech prací na  příští léto. Zpra-
covávání padlých stromů bude 
trvat nejspíše ještě o něco déle.   

text a foto: Jan Bulín
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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  
20,05Ob  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  17,50  18,17N  
18,20  18,50  19,18  19,22  19,51  
20,36  21,41  22,48  23,42
mimo pracovní dny: 
5,45  6,12N  7,17  9,19  10,17  12,19  
13,17  13,30N  16,17   17,19  17,20  
18,18  19,17  23,56

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

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

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

Pomocníček cestování
JÍZDNÍ ŘÁDY

ZÁMEK A PARK

Dušičková vzpomínka
V  pátek 3. listopadu se ve  Vel-
trusích uskutečnila dušičková 
vzpomínka, věnovaná knížeti 
Ferdinandu Kinskému a hraběti 
Rudolfu Chotkovi. Účastníci při 
ní navštívili nejprve pohřební 
kapli Kinských, před níž pro-
mluvil starosta města Filip Vo-
lák a poté kostel Narození Jana 
Křtitele, před nímž na závěr za-
pálili svíčky na  památku všech 
zesnulých.  Akci pořádal zámek 
Veltrusy za podpory města Vel-
trusy. 

Jakub Jukl

Advent na zámku
V sobotu 25. listopadu 2017 pa-
třil veltruský zámek všem pří-
znivcům adventního tvoření. 
Od rána do večera se zde střída-
li dospělí s dětmi při výrobě růz-
ných vánočních dekorací. V hos-
podářském dvoře se do  výroby 
adventních věnců a svícnů pus-
tili všichni společně. Zámečtí 
zahradníci a  šikovní dobrovol-
níci pomáhali, aby si všichni ná-
vštěvníci domů odnesli krásnou 
adventní výzdobu.

V  severozápadním křídle 
byly připraveny dílničky nejen 
pro děti, kde se zdobily perníč-
ky, vyráběly rozmanité vánoční 
ozdoby z  vosku, skla, papíru 
a  jiných – převážně přírodních 
materiálů.  

Návštěvníci si mohli také 
prohlédnout výstavu „Tajná vá-

noční přání“, absolvovat speci-
ální adventní prohlídku zámku 
či se projet koňským povozem 
po  parku. Připraven pro ně byl 
i  malý vánoční jarmark, kde se 
daly pořídit vánoční dekorace 
či dárky a  tradiční i  netradiční 
vánoční občerstvení. 

Rudolfův sál se odpoledne 
rozezvučel vánočním koncert-
ním vystoupením učitelů a žáků 
Základní umělecké školy v Kra-
lupech nad Vltavou.

Navzdory nepřízni počasí se 
akce zúčastnilo 380 lidí. Všem 
návštěvníkům i  dalším přízniv-
cům přejeme krásné a  klidné 
prožití vánočních svátků a  těší-
me se na  shledanou na  dalších 
akcích v zámeckém areálu.

Kateřina Husáková
foto: bb

Pozvánka na živý betlém
I  letos se vydá živý betlém 
s  průvody k  Jezulátku. V  15:30 
budou vycházet dva průvody 
– jeden od  Holandského sel-
ského domu, druhý i  s  hudbou 
od hlavní zámecké brány ve Vel-
trusích. Průvody se shledají 
před zámkem, kde na  ně bude 
čekat Panna Marie s  Ježíškem 
a  Josefem. Chybět nebude ani 
teplé občerstvení. Od  16:30 
jsme pro vás připravili pohádku 
Jak nás vidí andělé v  Rudolfo-
vě sále. Přijďte a  vychutnejte si 
s námi vánoční atmosféru. 

Barbora Frindová
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 Zachraňte své zimostrázy, dokud není pozdě
V  nedávné době k  nám dorazil 
nový škůdce zavíječ zimostrá-
zový. Malý motýlek, jehož hou-
senky od  středu keře spásají 
listy a  zelenou kůru okrasného 
zimostrázu neboli buxusu. Po-
čátek napadení často pěstitel 
přehlédne a  všimne si teprve 
v  momentu, kdy je už pozdě 
a keř můžeme jen zkusit zachrá-
nit razantním ostříháním větví, 
vypláchnutím škůdce proudem 
vody a  následným chemickým 
postřikem. 

Zatím nebyla nalezena účin-
ná biologická ochrana, v  malé 
výsadbě může fungovat ruční 
sběr housenek. Ovšem pou-
ze opakovaný každé dva až tři 
dny od  března do  října. Zavíječ 
totiž vytváří několik generací 
za  rok, takže dospělec schop-
ný naklást vajíčka se vyskytuje 
téměř po  celou sezonu. Zatím 
se nejlépe osvědčil insekticidní 
postřik proti žravým škůdcům 
provedený ve  třech termínech: 
v půlce dubna, června a října. 

Jelikož se škůdce velmi rych-
le šíří a  rozmnožuje, je maxi-

málně žádoucí sjednotit dobu 
a druh postřiku proti němu u co 
největšího množství pěstite-
lů a  na  co největší ploše. Proto 
město Veltrusy a  správa zám-
ku usilují o  jednotný postup 
v ošetření buxusů proti zavíječi 
zimostrázovému v  rámci kata-
strů Veltrus a Všestud. Nabízejí 
hromadné	 zakoupení	 a  apli-
kaci	 postřiku	 za  přibližnou	
cenu	cca	10	Kč	za keř,	případně	
metr	živého	plotu. Město proto 
vyzývá občany, kteří mají na za-
hrádkách buxusy (byť i zdánlivě 
zdravé), aby za  tímto účelem 
na úřadě nahlásili svou adresu, 
přibližnou velikost a počet rost-
lin na  email: sobova@veltrusy.
cz, případně telefonicky na čísle 
317 070 294 anebo osobně v po-
datelně úřadu. Začátkem dub-
na je pak kontaktují zaměst-
nanci zámeckého zahradnictví 
ohledně dohodnutí přesného 
termínu ošetření zahrady.

Jana Krejčová
zahradnice zámku Veltrusy

foto: www.zahrada-centrum.cz

Veltruské Vánoce: přejete si světový mír, auto,  
miminko, mládí i konec konzumu
Advent přešlapoval za dveřmi, a tak se otázky po jeho prožívání samy nabízely.  
Tentokrát proběhla anketa jen na internetu a odpovědělo na ni 32 občanů. 

Tvrdí se, že advent ztratil pů-
vodní smysl a kouzlo a každý jen 
shání a  finišuje. Záběry zákaz-
níků, kterak se rvou o zlevněné 
televizory, případně o  máslo 
v akci, ať nechodíme daleko, nás 
v tom jen utvrzují. Jak jsme tedy 
na tom ve Veltrusích? 

Jako uspěchanou dobu, pl-
nou práce a  stresu, vnímá ad-
vent 34 % dotázaných, oproti 
tomu bezmála 39 procent ho 
chápe jako období klidu a užívá 
si ho. Zbylá skupina buď rozdě-
luje advent na  období shánění 
a  pozdějšího klidu anebo při-
znává, že zažívá oboje a vědomě 
se snaží šílenství nepodlehnout. 
Jeden respondent připomněl 
původní smysl adventu: očeká-
vání příchodu Krista.

Jak jsme na tom byli na konci 
listopadu s  nakupováním dár-
ků? Skoro třetina ještě neměla 
ani jediný, 40 procent už něko-
lik dárků pořídilo a celá čtvrtina 
se mohla pochlubit tím, že už 
má všechny nebo téměř všech-
ny dárky pod střechou! Jeden 
odpovídající dárky nedává. Po-
slední dvě skupiny tedy mají 
k adventnímu klidu zřejmě blíž.

Na  veltruské adventní akce 
se chystáte, zdá se, také ve  vel-
kém počtu. Na  rozsvěcení 
stromku se připravovalo asi 70 
procent dotázaných, na  někte-
rou ze zámeckých akcí přes 40 
procent, na  školní vánoční trhy 
20 procent. Malý počet si vzpo-
mněl také na  vánoční zpívání 
u  stromečku na  Štědrý den. 

Jen pět dotázaných nedorazí 
na žádnou z akcí.

Samotné Vánoce tráví ¾ od-
povídajících doma nebo u  pří-
buzných, bezmála 10 procent 
z nich tráví svátky v práci a zby-
tek rozdělí čas mezi rodinu, ka-
marády, lyžování a práci.

V  poslední otázce jsme byli 
zvědaví na vaše skryté přání: co 
byste si přáli, kdybyste si mohli 
přát cokoli. Odpovědi jako zdra-
ví, mír a  klid, pohoda, úsměvy 
a radost se opakovaly u několika 
zpovídaných. Jinak se ale přání 
velmi lišila, poslyšte některá: 
hodinky, auto, střecha na  do-
meček, miminko, sníh, dovo-
lená u  moře, peníze nebo nový 
notebook, zájezd do  Norska, 
osobní životní kouč. Hospodář 

nebo hospodyňka mezi námi si 
toužebně přeje, aby se pod stro-
mečkem postupem času nehro-
madilo jehličí. A to všechno byly 
jen ty skromnější požadavky. Ti 
neskromní by chtěli mládí, více 
životů nebo konec konzumu. Je-
den náročný respondent by rád, 
aby si na  něj spoluobčané při 
výkonu práce neotvírali hubu. 
Bez ohledu na  to, kdo to je, to-
hle přání můžeme splnit!

Děkujeme vám moc za vypl-
nění ankety, vážíme si vašeho 
předadventního času a  přeje-
me, ať je u  vás advent co nej-
krásnější!

kv

ANKETA
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Několik zajímavostí  
z letošního školního roku 
Školní život je opravdu pestrý a přináší s sebou nejen nové vědomosti pro děti, ale 
i krásné nebo zajímavé chvíle. O některé z nich bychom se chtěli se čtenáři Veltruských 
listů podělit. 

Žák šesté třídy naší školy Tade-
áš	Tůma se letos v létě zachoval 
jako hrdina. Na koupališti v Kra-
lupech nad Vltavou zachránil	
společně	 se	 svým	kamarádem	
život	tříletému	chlapci. Za ten-
to hrdinský čin jsme Tadeáše 
ve  škole chválili hned první 
den školního roku. Nyní se mu 
dostalo ocenění i  na  celostátní 
úrovni. Byl nominován na Cenu	
Michala	 Velíška. Ministerstvo 
školství vybralo mezi lidmi no-
minovanými na  tuto cenu děti 
ve  věku do  15 let a  udělilo jim 
zvláštní uznání. Mezi oceněný-
mi dětmi byl i náš Tadeáš Tůma. 
Jsme na  Tadeáše velmi pyšní 
a děkujeme mu za jeho odvahu 
a pohotovost.

A jaké jsou no-
vinky v oblasti 
vzdělávání?
Během listopadu proběhl v naší 
škole preventivní program VZP 
nazvaný Vzpoura	úrazům. Na-
vštívili nás lidé – ambasadoři 
projektu, kteří se po úrazu ocitli 
doživotně připoutaní na vozíku. 
Vyprávěli dětem, jak se jim úraz 
stal, jakou chybu udělali a  jak 
jim těch pár vteřin zcela změ-
nilo dosavadní život. Dozvěděli 
jsme se, jak vypadá běžný den 
člověka na  vozíku a  s  jakými 
těžkostmi se musí vypořádat. 
Společně jsme probrali různé 
riskantní situace, se kterými 
se v  životě setkáváme, a  ujas-
nili si, jak své zdraví co nejlépe 
ochránit. Setkání byla velmi 
působivá. Přes svou mrazivou 
náplň nevyzněla smutně, na-
opak jsme všichni obdivovali, 
jak se ambasadoři znovu doká-
zali zapojit do aktivního života, 
sportují a žijí naplno. Jak říkají: 
„Úrazem život nekončí, ale je 
lepší mu předcházet.“ 

V  letošním školním roce 
jsme se zapojili do soutěže 100	
let	Československa	 v naší	 ško-
le	–	Rodino,	 vyprávěj!, která je 
součástí soutěžního projektu 
Národního muzea a Slovenské-
ho národního muzea. Projekt je 
organizován při příležitosti 100. 
výročí vyhlášení Českosloven-
ské republiky.

Úkolem žáků osmých a  de-
vátých ročníků je zapátrat 
v  šuplících a  skříních rodičů, 
prarodičů, příbuzných či zná-
mých, kteří zažili dobu Česko-
slovenska, a  nalézt zajímavé 
předměty, jejichž příběhy by 
rozhodně neměly zůstat uta-
jeny a  zapomenuty. Cílem pro-
jektu je odhalit jejich minulost 
a osudy majitelů. Vše pak bude 
prezentováno na  výstavě, kte-
rou naše škola uspořádá ve vý-
stavní	 síni	 Ladislava	 Čepeláka	
ve Veltrusích. Vernisáž proběh-
ne 29.	ledna	2018. Těšíme se, že 
výstavu navštívíte i  vy – čtenáři 
Veltruských listů. 

Od  počátku roku 2017 je 
naše škola zapojena do  výzvy 

Státní tajemník Jindřich Fryč 8. listopadu 2017 ocenil Tadeáše Tůmu za záchranu lidského života

Podpora	škol	formou	projektů	
zjednodušeného	 vykazování	
–	 tzv.	 šablony. V  rámci tohoto 
projektu jsme si pro podporu 
vybrali dvě personální šablony – 
finanční podporu pro poloviční 
úvazek speciálního	 pedagoga	
a pro poloviční úvazek školního	
psychologa. Díky tomu se nám 
podařilo zachovat kontinuitu 
v  činnosti těchto dvou odbor-
níků na  naší škole. Speciální 
pedagog se věnuje podpoře 
žáků s  přiznanými podpůrný-
mi opatřeními. Současně ale 
věnuje čas i  žákům, kteří po-
třebují individuální podporu, 
aby zvládli výukové problémy 
apod. Speciální pedagog rovněž 
pomáhá prvňáčkům zdolat ná-
strahy prvních školních úkolů. 

Školní psycholog zajišťuje 
péči o žáky s osobními, školními 
i  dalšími individuálními pro-

blémy. Dle potřeby se věnuje 
nejen dětem, ale pomáhá s  ře-
šením různých problémů také 
rodičům. Kromě toho se školní 
psycholog dlouhodobě věnu-
je práci se třídními kolektivy. 
Ve  spolupráci s  třídními učiteli 
podporuje práci s  nimi, zlepšo-
vání vztahů v  rámci kolektivu 
a  nácvik spolupráce při řešení 
různých problémů a úkolů. 

Další podpořenou oblastí 
je další vzdělávání pedagogů. 
Celková suma čerpaná v  rámci 
dotace dosahuje 1.224.734 Kč. 
Částka bude čerpána od  ledna 
2017 do  října 2018 a  v  rozpoč-
tu školy představuje výraznou 
podporu čerpaných finančních 
prostředků. 

Za ZŠ Veltrusy 
Lenka Homolková, 
Jana Majerčáková
Světlana Racková

Podpora pro ZŠ Veltrusy , CZ.02.3.68/0.0/0.0P/16_022/0004232
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Josef Klofát:  
Modelářství ve Veltrusích. Díl 3
Cesta veltruských modelářů k vytoužené vlastní klubovně se jeví stejně náročná jako 
samotná práce modeláře: hodiny a hodiny dřiny s nejistým úspěchem (kdo ví, zda 
model poletí a jestli se už cestou nebo při prvním letu nerozbije?).  Úspěch veltruských 
modelářských výstav a předváděcích akcí, o kterém jsme psali v posledním vydání, 
ale ukázal, že poctivá práce měla a má smysl. Už po první výstavě v kulturním domě 
dostala modelářská klubovna zelenou. (Text J. Klofáta prošel zkrácením a redakčními 
úpravami.)

Bez dřiny  
nebude  
klubovna
Po  výstavě pozvala tehdejší 
rada MNV G. Staňka a J. Klofáta 
na  jednání, na  němž tajemník 
MNV přislíbil pomoc při zajiš-
tění vlastní klubovny. Fotbalo-
vý oddíl se totiž také rozrůstal 
a potřeboval uvolnit pronajatou 
místnost na stadionu. 

Během týdne nám byl při-
dělen k  bezplatnému užívání 
objekt ve  dvoře místní pošty 
na  náměstí. Polohou výtečný, 
k autobusu by to měly děti 100 
metrů a my všichni místní jsme 
bydleli v  dochozí vzdálenosti 
pěti minut. V objektu, který dří-
ve sloužil jako byt pana Neme-
jovského, se nacházely dvě větší 
místnosti, jedna místnost malá 
a chodba. K tomu půda, na kte-
rou se však vstupovalo z  kolny, 
kde měla pošta uskladněno to-
pivo, a venkovský suchý záchod. 
Objekt byl v  dost silně zaned-
baném stavu, okna shnilá, stře-
cha z  tašek „bobrovek“ děravá, 
komín polorozpadlý, podlahy 
shnilé, omítky poškozené, elek-
trický proud nebyl zaveden.

Když to viděli někteří čle-
nové, pesimisti, tvrdili, že to 
„nedáme dohromady ani za ně-
kolik let“, přesto jsme se ale 
rozhodli pro opravu. Při jednání 
nám bylo slíbeno, že materiál 
MNV poskytne, práci si však 
musíme zajistit sami. Výboru 
ZOV Svazarmu se naše rozhod-
nutí objekt rekonstruovat moc 
nelíbilo, protože C. Neuberg 
stále prosazoval, abychom měli 

klubovnu v  prostorách AC, kde 
by k  našim povinnostem patřil 
úklid samotného kempu. S  tím 
jsme ovšem nesouhlasili (i když 
jsme si byli vědomi, že zadar-
mo nás kemp „živit“ nemůže), 
a tak ve volných chvílích chodili 
někteří chlapci do  kempu pra-
covat.

Abychom získali nějaké pe-
níze, zorganizovali jsme s  po-
mocí MNV dvě „sběrové so-
boty“, pro které nám dal MNV 
k  dispozici traktor a  valníky. 
Za dva sběrové dny jsme odvez-
li 6 vrchovatě naložených vleků 
přímo do  kovošrotu a  tak jsme 
získali větší obnos do pokladny. 
Stanovili jsme si měsíční příspě-
vek pro výdělečně činné 10 Kč, 
žáci ale neplatili kromě členské 
známky nic. 

MNV slib pomoci beze zbyt-
ku dodržel. Přivezli nám taš-

ky na  celou střechu, cement, 
vápno, písek na  opravy omítek 
a zajistili povolení rekonstrukce 
objektu, dodali nám zárubně 
a dveře.

Z  vlastních zdrojů jsme 
k tomu zakoupili sice starší, ale 
dobrá špaletová okna, elektro-
materiál, desky na  podlahu, 
linoleum, nátěrové hmoty, pár 
cihel, střešní latě.

A dali jsme se 
do práce...
MH (Místní hospodářství) při-
stavilo traktor s vlekem a jednu 
sobotu ráno v 8 hodin jsme za-
čali. Za dozoru místního pokrý-
vače pana M. Holuba jsme se-
jmuli starou krytinu a  provedli 
přelaťování celé střechy. Potom 

nám pokrývač položil novou 
krytinu, K. Zelenka mezitím 
zboural a  znovu vyzdil komín. 
Tyto práce byly provedeny bě-
hem dvou dnů, takže v  neděli 
večer jsme měli objekt pod stře-
chou. 

Pokrývač poté tašky pře-
rovnal, podmazal hřebenáče 
a  začistil kolem komína. Ple-
chování komína vyrobil známý 
klempíř. Po zakrytí objektu stře-
chou jsme vybourali stará okna, 
položili překlady, které nám 
rovněž věnoval  MNV, a  byla 
zazděna okna. Zároveň se vy-
bourala stará dřevěná futra 
a  zazdily se nové zárubně. Byly 
osazeny hlavní vchodové dveře. 
Současně se sekaly drážky pro 
kabely a  krabice, pokládalo se 
vedení a připevňoval se podklad 
pro obložení stěn hliníkovými 
panely, které jsme zakoupili 

Kostra historického modelu Sluka, konstrukce Čížek
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u  SI Praha za  minimální cenu. 
Zabudoval se nástřešník a  při-
vedl přívod elektrického proudu 
ze sloupu. Opravila se podlaha 
a  položily se podlahové desky. 
Je pravda, že jsme neprovedli 
izolaci proti vlhku, a  tak pod-
laha nebyla kvalitní. Osvětlení 
bylo provedeno zářivkami, vždy 
jedna nad jedním pracovním 
stolem v  dílně a  dvě centrální 
v klubovně. Vytápění bylo zajiš-
těno naftovými kamny, protože 
litr nafty v té době se dal pořídit 
za 0,50 Kč. 

Během tří měsíců byla klu-
bovna zcela dohotovena a  Sil-
vestra toho roku jsme zde, 
alespoň chvíli, slavili. Na  pra-
cích při budování klubovny se 
nejvíce podílel Vladimír Macal, 
který tam odpracoval nejvíce 
hodin. Dále se na  stavbě aktiv-
ně nejvíce podíleli K. Zelenka, 
G. Staněk, B. Hudeček, K. Macal, 
J. Klofát, Vr. Kautský, J. Malotín-
ský a mnozí další, členové klubu 
i občané a příznivci.

Pohodlí klubu 
nepřeje?
Během opravy klubovny všich-
ni pracovali s  ohromným na-
sazením a  kolektiv byl celkem 
stmelený. Kolovaly však řeči, 
že po  dobudování zájem členů 
opadne a  klubovnu bude na-
vštěvovat čím dále míň lidí. Čas 
bohužel tuto předpověď potvr-
dil.

Po  dobudování klubovny se 
obnovil klubový život a  konaly 
se akce, které jsme již popsali 
v  minulém dílu vyprávění. Vý-
hodou i  nevýhodou byla blíz-
kost restaurace, kam se vždy 
po schůzi zašlo na pivo, což ne-
bylo mnohým manželkám příliš 
milé.

Kroužek mládeže nadále 
vedl až do  roku 1986 J. Klofát 
střídavě s  G. Staňkem. V  tom-
to roce se J. Klofát odstěhoval 
do  Prahy, a  tak již dál činnost 
klubu nesledoval. Kdy se klub 
rozpadl a co bylo toho příčinou, 
se jenom domníváme.

Klubovnu jsme používali 
do  doby, než ZO Svazarmu za-
koupila dům, kde dříve bylo 
holičství pana Holuba, a zřídila 
tam sklady a  modelářskou díl-
nu. Tento objekt však nebyl ni-
kdy využíván tak jako námi zbu-
dovaná klubovna za  poštou. Ta 

po opuštění chátrala a již nikdy 
nebyla pro zájmovou činnost 
využita. Nový majitel domu zde 
poté zbudoval kuželnu a malou 
restauraci.

Víc než jen pár 
zaprášených 
letadel
Za  dobu činnosti LMK Veltrusy 
byl jednou s našimi žáky z mo-
delářského kroužku a s několika 
dospělými natáčen šot Česko-
slovenské televize v  prostorách 
autokempinku Obora, kde byly 
předvedeny lety házedel, let 
motorového RC modelu a  byl 
natočen rozhovor se žáky o  ve-
dení modelářského kroužku. 
Tento příspěvek měl být vysí-
lán za týden po natočení kolem 
22.  hodiny, ale těsně před vy-
síláním došlo v  televizi k  poru-
še. Byl tedy vysílán druhý den 
ve stejnou dobu, ale většina čle-
nů ho již neviděla. Přesto vysílá-
ní vzbudilo pozornost u občanů 
a prestiž klubu zase stoupla.

Někdy v  roce 1984 jsme byli 
požádáni Závodním výborem 
Stavební izolace Praha o  pro-
pagační vystoupení s  několika 
modely na  jejich odborovém 
turistickém srazu, který se ko-
nal v  rekreačním středisku 
v obci Český Šternberk na Sáza-
vě. Vystoupení zajistili tři naši 
členové, a to G. Staněk, R. Dolejš 
a  B.  Hudeček. Byly předvedeny 
lety motorizovaných větroňů 
a  motorových modelů, pocho-
pitelně řízených RC. Létalo se 

Zahrádka pravého modeláře

na velkém poli v těsné blízkosti 
střediska za  účasti asi 80 divá-
ků. Šlo o  jednu z  posledních 
společných prezentací.

Co ještě kromě vzpomínek 
zbylo z  mnohaleté aktivní čin-
nosti modelářů, je trochu obe-
střeno záhadou. Množství kusů 
a  typů modelů, které postavili 
veltruští modeláři, nelze spo-
čítat, protože prakticky nikdo 
mimo J. Klofáta si nevedl evi-
denci všech vlastnoručně po-
stavených modelů. Josef Klofát 

od  roku 1950, kdy jako malý 
kluk začal modelařit, postavil 
do  současnosti asi 180 kusů lé-
tajících modelů všech kategorií, 
11 modelů lodí a 14 kusů jiných 
modelů. Plánky všech těchto 
modelů má uloženy ve  svém 
archivu, fotodokumentace však 
není příliš bohatá. Kromě zmí-
něných modelů postavil pro 
své potěšení celkem 93 plasti-
kových kitů (souprava dílů letadel 
určená pro modelářství, pozn. red).

Zpracovala Katka K. Vitochová

Rodinné družstvo na soutěži  
Mělnická minutka 26. 6. 2004 – 2., 6. a 8. místo
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HAVRÁNEK

rodinné
 

centrumRodinné centrum Havránek
Svatý Martin nepřivezl sníh, ale dešťové kapky

Parčík u školy
Parčík se stále proměňuje
V parčíku mezi školou a školkou 
dochází k  dalším proměnám. 
Obě strany byly osazeny do-
pravními značkami stezka	 pro	
chodce	a cyklisty, které zname-
nají zákaz pohybu po  novém 
chodníku pro ostatní účastníky 
provozu. Přesto je pořád zákaz 
porušován a  téměř každý den 
zde projíždí minimálně jedno 
motorové vozidlo. Na  dodržo-
vání pravidel silničního provozu 
v těchto místech dohlíží přede-
vším v  ranní špičce i  městská 

policie, přesto se najdou tací, 
kteří parčík považují za rychlou 
zkratku mezi ulicemi U  Školy 
a Opletalova a někdy projíždějí 
velmi rychle a  nedbají pohybu 
dětí po cestě. 

Protože je parčík určen 
k  relaxaci a  odpočinku, vzniká 
v  půlkruhu u  dřevěného plotu 
školky klidová zóna. Pod třemi 
katalpami se v posledních třech 
týdnech postupně objevilo 6	no-
vých	laviček různé výšky a  jed-
na velká plocha, která může 

Martin čekal na děti v zámeckém parku, foto: Karolína Fränkelová

V  letošním roce připadl svátek 
svatého Martina na  sobotu. 
Rodinné centrum Havránek 
společně s  ASPV Veltrusy při-
pravilo pro malé i  velké již tra-
diční program. Před 17. hodinou 
se začali v  parčíku před školou 
scházet první účastníci průvodu 
s lampiony. Do začátku ohňové 
show se mohli občerstvit na-
pečenými rohlíčky a  zahřát se 
čajem či svařeným vínem. Ro-
hlíčky, ať už makové, tvaroho-
vé, povidlové či ořechové všem 
opět velmi chutnaly a všech 600 
kusů zmizelo během několika 
minut. Po skončení představení 
s ohněm se lampionový průvod, 
který začaly smáčet drobné 

dešťové kapky, vydal ulicemi 
Veltrus k  parku pod náměstí. 
Zde již čekal i  Martin na  bílém 
koni a pro statečné děti byly při-
praveny 3 stezky odvahy – nej-
méně náročnou a  nejkratší si 
mohli ti nejmenší projít s rodiči 
či ve  skupinkách vlastním tem-
pem a  dle vlastních možností, 
na  středně dlouhou a  nejdelší 
trať byly děti vypouštěny v časo-
vých intervalech postupně, aby 
si stezku prošly opravdu samy. 
Na  cestě je čekala i  žebračka, 
kterou potěšila třeba i  píseň či 
vlídné slovo. Na konci všech ces-
tiček děti za svoji odvahu získa-
ly perníkového koníka. 

Ohlédnutí za rokem 2017
Konec roku se pomalu blí-
ží a  nastává čas bilancování 
a  hodnocení. Rok 2017 byl pro 
rodinné centrum rokem úspěš-
ným – centrum získalo dotaci 
z  programu Rodina MPSV pro 
projekt Podpora rodin v  RC 
Havránek, dále byl podpořen 
projekt RC Havránek – provoz 
rodinného centra z Humanitár-
ního fondu Středočeského kra-
je. Dotaci centrum získalo také 
od  města Veltrusy. I  v  letošním 

roce do našeho centra věnovala 
hygienické potřeby společnost 
Rossmann, které tímto velmi 
děkujeme. 

Co čeká naše centrum v roce 
nadcházejícím? Budoucnost	
centra	 a  především	 pravidel-
ného	 programu	 je	 ohrožena, 
protože většina lektorek, která 
doposud vedla kroužky, se vrací 
po  mateřských a  rodičovských 
dovolených zpět do  svých za-
městnání. Hledáme	proto	stále	

nové	maminky,	 které	 by	měly	
zájem	 s  centrem	 při	 vedení	
různých	 kroužků	 spolupraco-
vat.	 Chcete se k  nám přidat?  
Napište na havranek@dolnipovl-
tavi.cz.  

Děkujeme za  vaši přízeň 
a přejeme vám krásný nový rok 
2018! 

Soňa Dekastello
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NAŠE SPOLKY

sloužit jako lavička na  sezení, 
ležení či jako malé pódium. La-
vičky jsou vyrobeny z kvalitního 
modřínového dřeva a  jejich vý-
robu u truhláře Františka Klejny 
financovalo z části RC Havránek 
z  peněz vybraných ve  veřejné 
sbírce (viz článek VL 03/2017 

str. 23) a z části město Veltrusy. 
Příprava kovových konstrukcí 
a  betonování patek je dílem 
firmy Petra Částky Let Repair. 
Oběma pánům a jejich pomoc-
níkům patří velké díky, protože 
se při budování nového rela-
xačního koutku řešilo nejedno 

úskalí. Připraveny jsou i základy 
pro stojany na kola a odpadko-
vé koše, které by při troše štěs-
tí mohly být instalovány před 
koncem roku. Poděkování patří 
též panu Kleinovi, který se po-
staral o dokončení elektrického 
připojení v parčíku. V současné 

době dochází k další úpravě po-
vrchu v půlkruhu, finální vrstva 
bude ale vzhledem ke klimatic-
kým podmínkám dokončena až 
na jaře 2018. 

Vernisáž výstavy Cestami proměn

Nové lavičky a platforma v půlkruhu, foto: bb

Děti na vernisáži plnily různé úkoly, foto: Jakub Andrle

V  sobotu 4.	 11.	 2017 proběhla 
v  parčíku vernisáž výstavy Má	
vlast	cestami	proměn. Tato pu-
tovní výstava přináší svědectví 
o příznivých proměnách zaned-
baných míst a sídel v naší kraji-
ně. Díky odhodlání místních lidí 
a ochotě řady dárců se chátrající 
stavby mění v důstojné objekty 

s užitečnou náplní, veřejný pro-
stor dostává novou tvář, sakrální 
objekty nacházejí svůj ztracený 
smysl a  příroda se nadechuje 
k novému životu. 

Na  vernisáži byla připrave-
na soutěž pro děti, které měly 
za  úkol hledat na  výstavních 
panelech různé informace vzta-

hující se k proměněným objek-
tům. Menší soutěžící hledali 
s  pomocí svých rodičů pohád-
kové postavy, zvířata či počítaly 
schody, dráty nebo poschodí. 
Starší děti, které si již uměly 
otázky přečíst samy, se při hle-
dání odpovědí například dozvě-
děly, že tato putovní výstava se 

koná již devátým rokem či že 
jedno z  rekonstruovaných ná-
draží v Kostomlatech je zároveň 
dějištěm Hrabalova díla Ostře 
sledované vlaky. Vernisáž na-
vštívilo kolem 30 dětí a  dospě-
lých a výstava 19. 11. odputovala 
do dalšího českého města.

Soňa Dekastello

Parčík v médiích
Proměně parčíku u  školy se 
nově věnoval dvoustránkový 
prostor v  listopadovém vydání 
časopisu Pro města a obce.
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	Jak	zní	starší	české	označení	
vánočky?
a. Štědrovka
b. Pletenka
c.  Německy Weinachtsbrot –  

česky vánoční chleba
d. Copatec

4

Ahoj děti,
mrzelo vás trochu, že se na vás ve Veltruských listech zapomínalo? Pak se to můžeme pokusit společně napravit. 
Napište nám, co byste tu rádi četli, nakreslete obrázek, pošlete nám vlastní článek nebo fotku z Veltrus! Do příštího 
čísla uvítáme příspěvky na téma Veltrusy v roce 2050. Pište a posílejte na adresu listy@veltrusy.cz.

Adventní kvíz pro otevřené hlavy
Máte pocit, že už víte o adventu a Vánocích všechno? Zkuste si vyplnit náš malý vánoční kvíz a teprve se uvidí. 😊

STRÁNKA PRO DĚTI

Adventní	postavě,	která	c
hodívala	

po	domech	a	kontrolovala
,	zda	se	

děti	postí	(nejedí	maso),	s
e	říkalo:

a. Bára
b. Lucka
c. Sára
d. Klára

1

Ve	které	knížce	si	čert,	který	do-provází	Mikuláše,	namohl	záda,	když	strýček	předváděl	dětem,	kterak	ho	čert	unese?
a. Vánoční příběhy  

Astrid Lindgrenové
b.  Vánoční knížka  

Terezy Říčanové 
c.  Vánoční koleda  

Charlese Dickense
d.  Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána 

a my Miloše Kratochvíla

2

Co	se	ve	Veltrusích	před	
Vánocemi	 

nekoná?
a.  Mikulášská nadílka s pohádkou

b.  Živý betlém

c.  Rozsvěcení stromku a vánoční trhy

d.  Sbírka dárků v krabicích od bot

3

Jaké	dárky	do
stávaly	děti	a

	dospělí	

u	nás	pod	str
omeček	před

	sto	lety?

a.  Ponožky, slipy,  

punčocháče a bačkory

b.  Dárkový poukaz,  

pouzdro na brýle, ryba

c.  Dřevěný koník, kniha,  

tabatěrka, sáňky

d.  Mandarinky, banány, pomeranče

5

Výsledky:
0 správných odpovědí: To nás mrzí, ale všechno se dá napravit. 
O Vánocích a adventu se můžete hodně dovědět, třeba na internetu 
(zadejte „vánoční tradice“) nebo ve  vyjmenovaných knížkách, kte-
ré vám všechny doporučujeme, stejně jako Romanci štědrovečerní 
Jana Nerudy. 
1-2 správné odpovědi: Něco o Vánocích už víte, ale máte co zlepšo-
vat (viz předchozí tipy)
3-5 správných odpovědí: Gratulujeme k  dobrému výsledku. Máte 
dobré znalosti, anebo dobrý odhad, případně oboje.

Správné odpovědi kvízu: 1b, 2d, 3 žádná odpověď není správná, 4a, 5c
Najděte 7 rozdílů – řešení: na 2. fotografii je červený svícen v bílé barvě, chybí jedna zelená hvězdička, chybí ozdůbka na plechovém tácku, chybí prskavky 
vložené pod věnec, zmizela svíčka z adventního kalendáře, zmizela část řetězu před prskavkami, přibyl dárek v levém horním rohu.

Najděte 7 rozdílů!
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Jana Jíchová: Starého psa novým 
kouskům klidně naučím
Kromě toho, že prodává ve Veltrusích ovoce a zeleninu, žije ještě láskou k psímu ple-
menu. To ostatně poznáte i v obchodě podle koutu s pytli a plechovkami psí stravy. 
Jana Jíchová se výchově psů věnuje dlouhodobě a se svými psími svěřenci získala řadu 
ocenění. Sousedé ji potkávají v parku i ve večerních a nočních hodinách a díky vycho-
vání psů už se přestali divit, že se sama venku nebojí. 

Prozraďte	nám	nejdřív,	co	jsou	
Vaši	psi	zač.
Cvičím všechna plemena, ale 
specializuji se na  německé ov-
čáky. Asi je to tím, že jsem byla 
od  dětství s  nimi, mám k  nim 
blízko. Můj tatínek pejskařil, 
vyrůstala jsem obklopena psy. 
Svého prvního psa jsem dostala 
v  pěti letech. Od  té doby jsem 
členem ZKO, občas jen změním 
místo působení.
Jakému	výcviku	se	nejvíc	věnu-
jete,	je	to	něco	neobvyklého?
Říká se tomu mondioring, jde 
o  kousání na  ringo. Trénink vy-
padá velice opravdově a  pes 
musí na sto procent poslouchat. 
Situace jsou velmi reálné a  ně-
kdy může jít téměř figurantovi 
o  život, pokud udělá chybu. Při 
trénincích například figurant 
vyleze na  bagr a  pes ho zne-
škodní i v té výšce. Samozřejmě 
jsou figuranti speciálně školení, 
z řad policie. Figurant musí pře-
mýšlet o  každém svém kroku, 
musí být vyrovnaný, psa se ne-
smí bát. 
Vaši	psi	dosáhli	úspěchů	v sou-
těžích.	Za co	vlastně?
Ocenění máme z  loňska, letos 
mám dvě mladé feny a  s  těmi 
jsem samozřejmě nevyjížděla. 
Pes, který závodí, byl zraněný 

a  potřeboval klid. Jezdím tedy 
cvičit pro radost. V  roce 2016 
jsme se ale zúčastnili tří mis-
trovství ČR a  reprezentovali 
jsme, bodově bychom dosáhli 
na  světové závody mondiorin-
gu, ale tato soutěž je bohužel 
vyhrazena jen belgickým ovčá-
kům. Vyjela jsem ale na  mezi-
národní mistrovství do  Polska 
a Belgie. 
Jak	takové	mistrovství	vypadá?
Je náročné i pro nás závodníky: 
„na  place“ se mluví jazykem 
dané země a nikdy předem ne-
víte, jaké budou podmínky. To 
je právě na  mondioringu kou-
zelné – nemůžete se dopředu 
připravit. Nevíte, kde budou 
překážky, kde bude pes skákat 
1,20 metru, kde 3 metry do dál-
ky, kde budou obrany a všechny 
další disciplíny. Pořadí si musíte 
zapamatovat, jinak vás vyloučí 
ze závodu.
Můžete	 přiblížit	 některou	 dis-
ciplínu?
Například při polohách si vás 
rozhodčí zavolá, pes dostane 
povel Stůj, Zůstaň, poté ode-
jdete 30 kroků, zůstáváte zády 
k psovi a rozhodčí vám ukazuje 
na  destičkách, co má pes vyko-
nat. Pak už jen dáváte povely. 
Pravidel je spousta a  je třeba 

si je zapamatovat. I  ukončení 
činnosti má svůj řád, po prvním 
zahoukání rozhodčího přivo-
lám psa, nehybně stojím, tepr-
ve po druhém zahoukání smím 
psa hlasem pochválit anebo po-
hladit, ale nic víc. 
Jak	 dlouho	 se	 pes	 připravuje	
na takovou	soutěž?	
Tři až čtyři roky. Samozřejmě 
musíte splnit zkoušky, abyste 
byli vpuštěni na  mistrovské zá-
vody. Platí to i  pro IPO – mezi-
národní zkušební řád, který je 
fixně daný a  není vůbec nevyz-
pytatelný jako mondioring.
Slyšela	jsem	tvrzení,	že	výcho-
va	psa	je	v podstatě	stejná	jako	
výchova	dítěte.	Co	Vy	na to?
Ano, s  tím názorem úplně sou-
hlasím. Hlavní zásada je držet 
se pravidel, stát si za  danými 
zásadami a  nepovolit. Pes se 
musí striktně držet toho, co mu 
říkám, potom můžeme být ka-
marádi. A s dětmi také musíme 
být hlavně důslední, přísní, ale 
spravedliví.
Existuje	 nevychovatelný	 pes?	
Zažila	jste	něco	takového?
Ne, to se mi nestává, za pět mi-
nut mě poslouchá jakýkoliv pes 
jakéhokoliv věku. Pracovala 
jsem i  s  trpasličím jezevčíkem, 

i s ním se dají základní zkoušky 
složit. Každého psa připravuji 
v  klidu, každý je schopen a  ka-
ždý to dělá viditelně s  radostí. 
Nesoustředím se na  to, jestli je 
to žravé zvíře nebo aportér, sou-
středím se celkově na  psychiku 
zvířat, přemýšlím o  nich. Stačí 
mi kousek trávy, abych po chvíli 
poznala, čím je potřeba ho mo-
tivovat. 
Jak	jste	úspěšná	s fenami?
Mám fenu, která složila sto-
pařské speciálky. Je jedinečná 
v tom, že chodí i bez stopovačky, 
speciálního stopovacího vodít-
ka, to je vzácné.
Může	u vás	pejsek	do postele?
Až na fenu všichni mají jiný řád 
a  jsou ve  svém kotci. Fenka má 
výjimku a  smí spát u  postele. 
Ale není to výchovná chyba: 
jsou psi, kteří tráví noc u  svého 
majitele v posteli a nemají pro-
blémy s poslušností. Všechno je 
na majiteli.
Jaké	máte	se	psy	plány	do bu-
doucna?
Čekám, až se uzdraví zraněný 
pes. Nepospíchám, teď si odpo-
čineme, a pokud vyjedeme, pak 
až přibližně za 4 roky.

kv
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ASPV Veltrusy
Badmintonový turnaj
V neděli 26. listopadu pořádala 
ASPV Veltrusy badmintonový 
turnaj v kralupské hale. Turnaje 
ve  smíšených čtyřhrách se zú-
častnilo 8 párů. Vítězi se stala 
dvojice Andrea Blažková a  Va-
šek Pospíšil ml., duhou příčku 
obsadili Katka a Jakub Kučerovi 
a  třetí místo vybojovali Irena 
Fričová a Vašek Pospíšil. 

Martina Voláková

Více informací o chystaných i proběhlých 
akcí ASPV Veltrusy, stejně tak přihlášky 
a propozice jednotlivých soutěží a závodů 
najdete na: aspv.skolaveltrusy.cz

ASPV V ELT RUSY  
přeje klidné prožití vánočních svátků 

a úspěšný rok 2018 všem svým  
cvičencům, cvičitelům a příznivcům.

AFK Veltrusy
Fotbalový  
podzim 2017  
je za námi
Pro všechny naše fotbalisty již 
skončila podzimní část soutěží, 
ve  kterých hrdě reprezentovali 
náš klub i  obec se střídavými 
výsledky. Ty se budeme snažit 
napravit na jaře. Za to vše patří 
díky, a  nejen hráčům, ale všem 
trenérům, rodičům, realizač-
ním týmům a  věrným fanouš-
kům našeho klubu, kteří na nás 
nezanevřeli, i  když se ne zcela 
vše dařilo.

Jménem našeho  fotbalové-
ho klubu AFK Veltrusy bych rád 
popřál všem hráčům, fanouš-
kům, rodičům, trenérům, spon-
zorům, vedení města a  jeho 
občanům klidné prožití svátků 
vánočních a  mnoho úspěchů 
do nového roku 2018. Věřím, že 
se v něm ve zdraví opět sejdeme 
na nějaké společné akci.

Ivan Krečun

Stará garda Veltrusy reprezentovala v Kobylí
Když se chlapi scházejí u  piva, 
není na  tom nic zvláštního. Ale 
když se parta chlapů schází po-
ctivě každý týden na  tréninku, 
aby si zahrála fotbal a  vylep-
šila svoji fyzičku, to už je jiná. 
A  když se z  těch chlapů stanou 
kamarádi, kteří se podporují 
nejen na hřišti, nemůže jít o nic 
jiného než o  Starou gardu Vel-
trusy.

Stará garda pořádá několi-
krát do  roka turnaje ve  Veltru-
sech, během roku se účastní zá-
pasů s mančafty v okolí a občas 
vyjede na  přátelské utkání ně-
kam dál. Třeba do  Harrachova 
nebo až do Německa.

Na  poslední zářijový víkend 

domluvil Radek Šváb přátelské 
utkání na  jižní Moravě, v  obci 
Kobylí, známé svými vinnými 
sklepy. Jet do  Kobylí jen na  zá-
pas by byla věčná škoda, a pro-
tože časem se i  z  manželek 
našich reprezentantů staly pří-
telkyně, vymyslel se velký výlet-
ní víkend. 

Někdo projel okolní krajinu 
na kole, někdo ochutnával víno, 
někdo hrál tenis nebo poznával 
místní historii. Vrcholem ví-
kendu bylo ale samotné fotba-
lové utkání, ve  kterém nebyla 
nouze o  skvělé zákroky hráčů 
a napínavé gólové šance. Zápas 
nakonec dopadl výsledkem 2:1 
pro domácí. SG Veltrusy hra-

je hlavně pro radost ze hry, ze 
společně stráveného času a pro 
zábavu, a tak nikoho neopustila 
dobrá nálada. Hned po  zápase 
pro naše hráče soupeři připra-
vili skvělé pohoštění na  hřišti. 
Později celé osazenstvo pokra-
čovalo do „sklepovatýho“ sklepa 
na ochutnávku místních vín.

Skvělá atmosféra, nálada 
a  legrace nás neopustila celý 
víkend. Děkujeme fotbalovému 
klubu v  Kobylí za  vlídné přijetí 
a pohoštění a těšíme se na příš-
tě. Pokud budete mít chuť a čas, 
přijďte Starou gardu podpořit 
na některý z jejích zápasů!

text a foto: Alžběta Blahoutová
(Stará garda v modrých dresech)

PYŽAMKOVO-BAČKOROVÉ  
ŘÁDĚNÍ V SOKOLOVNĚ

13.1.  
2018
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Váš autorizovaný 
prodejce vozů ŠKODA:

AUTO KRALUPY a.s.
V Růžovém údolí 554
278 01  Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 723 056
www.autokralupy.cz

AUTO KRALUPY naděluje po celý prosinec...

Přijďte si k nám pro svůj dárek a zařaďte se 
do slosování o hlavní cenu vůz ŠKODA KAROQ 

S PLNOU NÁDRŽÍ NA CELÝ VÍKEND!

STROM 
     SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Sokol Veltrusy
Vichr odnesl kus střechy, druhý den byla 
střecha sokolovny celá
Vichřice Herwart, která se v  neděli 29. 
října prohnala Českem, nevynechala 
ani Veltrusy. A  bohužel se jí zalíbila 
i střecha sokolovny, odkud shodila ně-
kolik tašek – naštěstí nespadly nikomu 
na  hlavu. Nicméně už druhý den od-
poledne byla střecha opět v původním 

(tedy předvichřicovém) stavu, což se 
před nadcházejícím deštěm dost ho-
dilo. Velký dík za  to patří rychlé a  ne-
zištné pomoci Jana Bulína. S opravami 
a úklidem v areálu sokola pomohl také 
Marek Mach. 

text a foto: Jan Kadeřábek

INZERCE

TJ Sokol Veltrusy 

Aktuality, program a další informace 
najdete na webových stránkách: 
http://sokolveltrusy.cz  
www.facebook.com/SokolVeltrusy 

středa 1/1/18 v 10.00 hod. 
u brány zámeckého parku 
 
• čeká nás velké kolečko parkem (cca 5,5 km) 
• nebudeme závodit, poběžíme volným 

(povídacím) tempem  
• běží se za každého počasí  
• bez diplomů i cen 
• jak na Nový rok, tak po celý rok 

vás zve na 

Novoroční výběh 
  veltruským parkem 

LEDEN

1
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s rychlostí až 60 Mbps ve vybraných lokalitách

Nové AC tarify 

po dobu 3 měsíců při přechodu do jiného 
poskytovatele 

u vybraných tarifů

Cena od 199 Kč
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Nejlepší dárek je, když máte 
pohodové Vánoce. Udělám pro to 
všechno, co budu moct.

Přidejte se 
k Tesco týmu!
Skladníky/skladnice 
až 20 930 Kč/měs.
Do 2 let nárůst mzdy až na 24 000 Kč 
+ příplatky.

Odvoz až do zaměstnání svozovým 
autobusem zdarma.

Distribuční 
centrum Postřižín
(6 km od Kralup nad Vltavou)

hledá kolegy 
a kolegyně.
Kontaktujte nás 

 727 827 168, 315 668 121
 nabor_distribuce@cz.tesco-

-europe.com
nebo přímo v obchodě Tesco.

Více na 
www.itesco.cz v sekci Kariéra.

19768_Tesco_IK_inzerceDC4_veltruskeListy_08-12-2017_90,5x130_v03.indd   1 21/11/17   10:04

tel.: 773 596 887, 315 623 565
NELAHOZEVES

www.popek-koupelny.cz

Koupelny POPEK
600m2 vzorkovna

www.sapho.cz

KOUPELNY 
PRO VŠECHNY 
GENERACE

• nepotřebný nábytek
• bytové doplňky
• nádobí
• obrazy
• porcelán 

www.nabytkovafarma.cz

DARUJTE
dobročinnému bazaru  
v Kralupech  
a pomáhejte s námi

ZAVOLEJTE nám  
na telefon 603 110 635

Prodejný nábytek v dobrém 
stavu si odvezeme ZDARMA 

Ať už nám zboží darujete 
nebo u nás nakupujete, 

POMÁHÁTE 
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Stabilní česká firma hledá
PRACOVNÍKA / PRACOVNICI VÝROBY TISKOVÝCH FOREM

Minimální kvalifikační požadavky: 
• učební obor či středoškolské vzdělání 
• základní znalost práce s počítačem  

Další požadavky a dovednosti: 
• manuální zručnost, technické a organizační 

myšlení
• dobrý zdravotní stav

Pracovní doba:
• práce ve dvousměnném provozu

Možnost nástupu: ihned     

Druh pracovního poměru: hlavní
Nabízíme: 
• zaměstnání u spolehlivé české společnosti 
• různé zaměstnanecké výhody 
• odpovídající finanční ohodnocení 
• práce v čistém, teplém prostředí a pří-

jemném kolektivu

Pracoviště: 
• Statenice – Černý Vůl, Ve Velazu 277  

(dostupnost MHD) 

Kontakt pro zaslání profesního životopisu: 
PANFLEX, s.r.o., Martina Manková, vedoucí oddělení výroby tiskových forem
mail: martina.mankova@panflex.cz     
telefonní číslo: 606 092 197

171110_Panflex-inzerce.indd   1 10.11.17   9:50
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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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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

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
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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



35prosinec 2017

INZERCE

ŘEZANÉ  
VÁNOČNÍ STROMKY:
Þ smrk pichlavý
Þ borovice černá

DÁLE NABÍZÍME:
Þ Vánoční stromky v květináčích
Þ Adventní věnce, vánoční svícny
Þ Vánoční dekorace, dárky a svíčky
Þ Vánoční osvětlení, laser projektory
Þ Vánoční keramiku
Þ Květiny – bramboříky, vánoční hvězdy aj.
Þ Dárkové vánoční poukazy
Þ Víno z Velkých Pavlovic, medovinu
Þ Vytápěné prostory

OTEVŘENO:
po-pá 8.00 - 18.00
so-ne 8.00 - 17.00

24. 12.: 8.00 - 11.30

tel.: 315 781 019

WWW.ZAHRADNICTVI-JELINEK.CZ

Ježíšek u nás nakoupí dárky pro celou rodinu

} JEDLE |
cena již od 299,-

9. - 10. 12. vánoční víkend s programem



OTEVÍRACÍ DOBA  
V PROSINCI:

Alešova 291
Veltrusy

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

Módní 
Mix

pondělí – pátek
8:00 – 17:30

sobota 
8:00 – 15:00

neděle 
9:00 – 15:00


