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Úvodem
Na serveru idnes jste se loni
v červenci mohli dočíst, že budoucnost mají především veškeré profese z oboru informačních
technologií, robotiky a kybernetiky. Že trh práce skoncuje
s opraváři a sekretářkami. Je sice
nepochybné, že budoucnost přinese povolání, o kterých se nám
ani nesní a pro které bychom
těžko našli název, ale znamená to automaticky, že vymřou
opravdu tradiční profese?
Opravdu nikdo nebude stát
o systematický mozek a hbitou
nápomocnou ruku?  Zkušenosti
ukazují, že se profese sekretářky spíš maskuje jinými názvy
– i „asistentka“ je moc průhledná, a tak narazíme spíš na koordinátora/koordinátorku, ředitelku kanceláře, „juniorské“
pozice anebo stále ještě, zvlášť
ve státní správě, na referenty/
referentky. Oč bude šéf vzdělanější a pokročilejší, o to pokročilejší potřebuje asistentku, třeba
i s vysokoškolským vzděláním.
Na spoustu rutinních úkonů asi
využije počítač nebo mobil, ale
bez asistujícího mozku a rukou
se zatím jen málokterý obejde.
A pak… kdo sháněl v poslední době řemeslníka nebo opraváře, ví, jak moc jsou potřeba
a – jak jsou drazí a na roztrhání. Máme se momentálně stále
ještě moc dobře na to, abychom
nevyhazovali, ale možná jen čekáme na okamžik přehoupnutí
do časů, kdy budeme zase za každou správku rádi. Kdekterý řemeslník vám už i dnes poradí,
abyste si radši dali opravit zasloužilou dvacetiletou kvalitní

pračku, než za stejnou cenu kupovali novou. Před 10 lety jsme
usoudili, že potřebujeme nové
tašky na střechu – staré už vypadaly velmi opotřebovaně, vždyť
vzdorovaly větru-dešti přes 70
let. Chraň vás ruka Páně, slyšeli
jsme od zkušeného pokrývače.
Radši si sežeňte náhradní ze
staré fabriky, někde v bazaru.
Vydrží víc.
Přiznejme si k tomu, že stará
řemesla skrytě milujeme, i když
se k nim někdy vracíme až v pozdějším věku. Kurzy šití, vaření,
košíkaření, stejně jako kurzy
řemeslné obnovy … praskají
ve švech. Až se pousmíváme, kolik jsme ochotni zaplatit za něco,
co nás kdysi pod lampou učila
babička nebo v garáži strýc, aniž
jsme o to pořádně stáli.
Přestože učňovské školy
nemají u nás dobrou reputaci
(a možná mnohé právem), neznamená to, že nepotřebujeme
řemeslníky. Dokonce Andrej
Babiš se přece nechal slyšet, že
jestli k nám přijdou z arabských
zemí, tak prima. Tak nějak se
tu ovšem vytratilo, co znamená
úsloví Řemeslo má zlaté dno.
Spíš se soudí, že pro nás vyspělé Středoevropany jít se učit
řemeslo znamená se na dně
octnout.
Zkusíme se i proto spolu
s vámi v tomto a následujících
číslech Listů porozhlédnout
po nejrůznějších řemeslech
a profesích, se kterými se můžeme ve Veltrusích potkat. Snad
poznáme, jak to s tím dnem
vlastně je.                                             kv
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ZŠ: Odpoledne pro předškoláky
Filmový večer: Fúsi
Hasičský ples v restauraci Na Závisti
Zahradnictví Jelínek: Vítání jara
Zámek: Noc s Andersenem
ASPV: Badmintonový turnaj (hala Kralupy)
Zámek: Vítání jara
Autorské čtení: Jiří Hájíček (kav. Důlék)
MŠ: Velikonoční prodejní jarmark
42. zasedání zastupitelstva (hasičárna)
Zelený čtvrtek – Pop Rock Veltrusy (hasič.)
AFK: Železná sobota (sběr železa)
ASPV: Valná hromada
Ukliďme Česko
Divadelní zájezd: Růžové brýle (Ungelt)
RC Havránek: Jarní bazárek (sokolovna)
JSDH: Železný hasič junior (letní kino)
ZŠ: Zápis do 1. třídy
Filmový večer: Mžitky
Zámek: Den památek a sídel
43. zasedání zastupitelstva (hasičárna)
Cestopisná beseda: Papu Papua
Běh veltruským parkem
Dámy v sedle: Den koní
JSDH: Pálení čarodějnic (M. Rybalka)
Zámek: Co je na našem starém zámku
nového
ASPV: Medvědí stezkou
ASPV: Atletický víceboj
Zámek: Rodinná neděle
Filmový večer: Chlapi nepláčou
ASPV: Předtáborový víkend
JSDH: Soutěž ve vaření kotlíkového guláše
(M. Rybalka)
44. zasedání zastupitelstva (hasičárna)

9. 6. 9.00 Fotbalový turnaj o pohár starosty města
14. 6. 20.15 Filmový večer: Pohádka pohádek
19. 6. 15.00 ZŠ: Bezva den

Z RADNICE

Otázky pro starostu
Jaké jsou hlavní investiční záměry města pro
letošní rok? Které z nich
jsou pro Vás osobně
prioritou? Jaké možnosti
financování připadají pro
město v úvahu?
Na řadě záměrů a projektů se
zastupitelstvo již shodlo v rámci schváleného rozpočtu na letošní rok – jde např. o realizaci
městského kamerového systému, dokončení rekonstrukce
chodníků v Klicperově ulici,
pořízení výkonnější hasičské
cisterny, 1. etapu rekonstrukce
hřbitovního domku; dále v závislosti na dokončených projektových dokumentacích by se
měla vybudovat místa vhodná
pro přecházení a přechody pro
chodce v lokalitách navazujících
na nám. Ant. Dvořáka (ul. Alešova, Seifertova, Třebízského),
čeká nás rekonstrukce chodní-

ků kolem sokolovny (Tyršova,
Palackého). Uvedené záměry
lze označit jako prioritní, nicméně určovat pořadí „hlavních
priorit“ je dosti složité. Osobně
považuji za důležité, aby se dokončila projektová dokumentace na nové lékařské ordinace
a přístavbu školy. Ve druhé
polovině roku se dozvíme, zda
bude možné realizovat komunitní centrum v budově stávajícího „Domu služeb“ z dotačního
programu IROP či rekonstruovat část ul. Hálkovy z dotačního
výzvy MMR. Hlavní možností
financování uvedených záměrů je schválený rozpočet, příp.
finanční rezervy města z minulých let a uvedené dotační tituly.

Jedním z cílů kulturní
akce „Happening na starém mostě“ bylo poukázat na špatný technický

stav této památky.
Myslíte si, že se to daří?
Je vůbec v možnostech
města něco podniknout
pro jeho záchranu? Bude
možné na něm znovu
pořádat zářijový happening? Existuje náhradní
varianta pro tuto již
zavedenou společenskou
akci?
Domnívám se, že je nad reálné
možnosti našeho města kompletně opravovat tuto technickou památku (již několik let
starý odhad uvádí, že by oprava vyšla na cca 70 – 80 mil. Kč).
Během loňského roku proběhla
jednání se státním podnikem
Povodí Vltavy, který most potřebuje pro svůj provoz, resp.
pro lodní dopravu a je nakloněn tomu, aby objekt převzal

Podařilo se opravit

Opravený křížek
uOpravený
hřbitova křížek u hřbitova

Nové chodníky v části Klicperovy ulice

do svého vlastnictví a správy.
Věřím, že zastupitelé budou
souhlasit s převodem mostu
do majetku Povodí Vltavy s. p.
a že bude vzájemně odsouhlaseno věcné břemeno (právo
služebnosti) chůze a cyklojízdy.
Vedení Povodí Vltavy s. p. také
vždy souhlasilo s možností
pořádat kulturní „Happening
na starém mostě“, takže se domnívám, že by tomu tak mělo
být i v budoucnu. Pravdou je,
že most v dobrém technickém
stavu není, a ač jde o zcela jinou
stavbu, než byla lávka v Troji,
tak pokud nebudeme mít pozitivní (aktuální) statický posudek, bude rozumnější jít zmíněnou „náhradní variantou“ – rád
bych se pokusil touto kulturní
akcí oživit např. prostor zámeckého hospodářského dvora, což
se však bude odvíjet od dohody
s vedením zámku či NPÚ.
Filip Volák, starosta

(Před)jarní přání
Vážení čtenáři Veltruských listů,
milí spoluobčané, rád bych vám
na tomto místě popřál, ať vám –
po těch únorových mrazech – jarní
slunce vykouzlí úsměv na tvářích.
A zvláště dětem pak přeji veselé Velikonoce a radost z času stráveného
s vašimi blízkými.
Budu se také těšit na setkání při
nějaké veřejné akci – ať už na veřejném zasedání (zpravidla poslední
středy v měsíci) nebo při některé
kulturní či sportovní události (např.
Divadelní zájezd 11. 4. či jubilejní 20. ročník „Běhu parkem“ 28. 4.
2018). Rád vás též uvidím na 4. ročníku „jarní brigády“ – Ukliďme Česko a Veltrusy, která se letos uskuteční v sobotu 7. dubna. Děkuji všem,
kteří přispíváte k hezčím a živějším
Veltrusům…
Klidné předjaří a krásné jaro přeje
Filip Volák, starosta

Obnovená alej v ulici M. Rybalka
Veltruské listy, periodický tisk samosprávného územního celku, ročník 20, číslo 1/2018, vychází v březnu 2018, cena výtisku 15 Kč, četnost
4 vydání za rok, náklad 350 ks. Listy vydává MěÚ Veltrusy, Palackého 9, IČO: 00237272. Redakce: Barbora Bělková (bb), Lukáš Kohout (lk),
Katka K. Vitochová (kv). Schváleno ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E 10321. Tisk Tiskárna v Ráji, s. r. o.,
e-mail redakce listy@veltrusy.cz. Zveřejněné příspěvky se nemusejí shodovat s názorem redakce. Uzávěrka příštího čísla je 15. 5. 2018.
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Veltrusy
před 100 lety
Kulturní výbor města Veltrusy
spolu s redakcí Veltruských listů připravují speciální přílohu
říjnového vydání Veltruských
listů, která by vzpomněla na rok
1918 a okolnosti vzniku Československé republiky v kontextu
Veltrus. Budeme vděčni za jakoukoliv fotografii, pohlednici,
vzpomínku či historku, které
se mezi veltruskými obyvateli
dochovaly. Máte-li cokoliv, o co
byste se chtěli s ostatními podělit, neváhejte kontaktovat
redakci veltruských listů či kulturní výbor na e-mailech:
§§ listy@veltrusy.cz
§§ kultura@veltrusy.cz
nebo osobně na městském úřadě. Předem děkujeme.
bb

1918

Veltrusy vyvěsí
Vlajku
pro Tibet

UKLIĎME

ČESKO

Město Veltrusy se opět připojí
k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet 2018“, kterou si obce
připomínají 59. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci
v této oblasti. Při násilném potlačení armádou Čínské lidové
republiky a na jeho následky
zahynulo přes 80 tisíc Tibeťanů. Počet tibetských uprchlíků
v exilu dosáhl zhruba 140 tisíc.
Na protest proti porušování
lidských práv v Tibetu se za posledních deset let sebeupálilo
již 152 Tibeťanů.
Připojení se k této kampani
probíhá symbolickou formou
vyvěšením tibetské vlajky dne
10. března 2018 na budově úřadu. Vlajku město Veltrusy již
vlastní.
V loňském roce se k akci připojilo 752 obcí a měst. Více na:
http://www.lungta.cz/projekty/
vlajka-pro-tibet/.
bb

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

v sobotu 7. dubna 2018
sraz v

9.00 u městského úřadu

• dobrou náladu a pracovní oděv s sebou
• občerstvení zajištěno

Město Veltrusy děkuje všem ochotným občanům,
kterým není prostředí naší obce lhostejné
u k l i d m e c e s k o.c z

Akci podporují:

Luksík-Promex, s. r. o.

Provoz sběrného místa
úterý a čtvrtek:
15.00 – 18.00
sobota:
8.00 – 12.00

TOMÁŠ KOSEK:

728 233 228

EMAIL: kosek@veltrusy.cz

Nezapomeňte uhradit poplatky
Nové výši poplatku za svoz odpadu a dalším změnám v odpadovém hospodářství města
byl věnován prostor v lednovém infolistu. Ten je případně
k dohledání i na webu města
(https://www.veltrusy.cz/veltruske-listy-archiv). Proto zde

Řeznictví Kohout
a synové

POPLATKY ZA ODPAD
OD
DUBNA

V březnu bude sběrné místo
otevřeno v sobotu 31. od 8 do 12
hodin. Od dubna se již přechází na obvyklou jarní provozní
dobu:

w w w .v e lt r u s y.c z

jen stručná rekapitulace: občan
s trvalým bydlištěm ve Veltrusích zaplatí nově 600 Kč, dítě
do 4 let věku 300 Kč. ZNÁMKY
NA POPELNICE je potřeba vyzvednout osobně v podatelně
MěÚ a při převzetí oznámit
četnost svozu (modrá známka

je pro týdenní svoz, zelená pro
14denní svoz). Známka bude
rovněž upravena dle objemu
popelnice (ustřižením rohů).
Poplatek za psa zůstává nezměněn. Poplatky lze uhradit
hotově v pokladně MěÚ nebo
převodem na účet.
bb

HARMONOGRAM SVOZU ODPADU:
komodita

četnost svozu

termín

směsný komunální odpad

1x týdně

čtvrtek

směsný komunální odpad

1x za 14 dní

každý sudý čtvrtek

papír – 1.100 l

2x týdně

úterý a pátek

plasty – 1.100 l

2x týdně

středa a sobota

sklo směsné – 1.100 l

1x měsíčně

1. svoz 18. 1. 2018 a pak vždy po 28 dnech

kompozitní obaly – 1.100 l

1. svoz 9. 1. 2018 a pak vždy po 28 dnech

kovy – 1.100 l

čtvrtek – 1x za 6 týdnů

§§ fyzické osoby s trvalým
pobytem ve městě:
600 Kč
§§ děti do 4 let věku: 300 Kč
§§ fyzické osoby, které vlastní rekreační objekt, dům
či byt, ve kterém není
hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba: 600 Kč

POPLATKY ZA PSA
§§ za prvního psa: 200 Kč
§§ za 2. a každého dalšího
psa téhož držitele: 250 Kč
§§ držitelé psa s výjimkou:
150 Kč

PRO PLATBU
PŘEVODEM
§§ číslo účtu:
460025399/0800
§§ variabilní symbol:
číslo popisné
§§ specifický symbol:
§§ 1340 – poplatek
za svoz odpadu
§§ 1341 – poplatek za psa
§§ zpráva pro příjemce:
příjmení
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Střípky ze zasedání zastupitelstva
Následující odstavce byly sestaveny ze zápisů zasedání 20. prosince 2017, 24. ledna
a 28. února 2018. Kompletní zápisy najdete na webu města (veltrusy.cz/urad/zastupitelstvo).
Rozpočtové opatření
a provizorium

Nové obecně závazné
vyhlášky

Na prosincovém zasedání bylo
schváleno rozpočtové opatření
č. 4/2017, celkové financování zůstalo na 4.311.183,14 Kč.
Do schválení rozpočtu města se
rozpočtové hospodaření řídilo
rozpočtovým provizoriem.

Zastupitelstvo města schválilo
20. 12. 2017 nové obecně závazné vyhlášky (OZV) týkající se nakládání s odpady. OZV č. 1/2017
řeší systém shromažďování,
třídění a využívání odpadu,
OZV č. 2/2017 se zabývá místním poplatkem za svoz odpadu.
Fyzické osoby zaplatí nově 600
Kč/rok, děti do 4 let věku 300 Kč
ročně. Splatnost poplatku pro
rok 2018 je do 30. března 2018.
Více informací najdete na webu
města a v lednovém infolistu.

Rozpočet na rok 2018
Na rok 2018 se počítá s příjmy
43.717 tis. Kč, výdaji 57.883 tis.
Kč a financováním 14.166 tis.
Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2018 patří
vybudování kamerového systému, dokončení rekonstrukce
Klicperovy ulice, dokončeny
by měly být projektové dokumentace na úpravy chodníků
a míst vhodných pro přecházení
v těsném sousedství náměstí
(Třebízského, Seifertova, Alešova), dále pak ulic Tyršova, Hálkova, J. Dvořáka. Dále se bude
řešit projektová dokumentace
na přístavbu školy, dům lékařů
a komunitní centrum. Jednotka sboru dobrovolných hasičů
bude vybavena modernějším
a podstatně lépe vybaveným
hasičským vozem. Předpokládá
se realizace 1. etapy rekonstrukce „domu hrobníka” a realizace
opatření proti dešťové vodě
v Žižkově ulici.

Plán odpadového
hospodářství
Vzhledem k množství vyvezeného směsného odpadu (nad
1.000 t) za poslední rok se
Veltrusy nově zařadily do kategorie měst, která musí zpracovat vlastní plán odpadového
hospodářství (POH). POH pro
město Veltrusy vypracovala odborná firma K. IS., s. r. o., byl rovněž posouzen krajským úřadem
Středočeského kraje.
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Pořízení CAS
(hasičského automobilu)
Jediný zájemce o veřejnou zakázku na dodávku kompletně
repasované hasičské cisterny
při prosincovém otevírání obálek překročil částku stanovenou
výběrovým řízením o 50 tisíc korun, proto muselo být vyhlášeno nové výběrové řízení. V lednu byl uchazeč již schválen. Je
jím pan Mgr. Lumír Zezulka
- ZEKA, který předložil nabídku
ve výši 2.248.000 Kč bez DPH
(2.720.080 Kč s DPH).

Sociální fond při MěÚ
ve Veltrusích a návrh
kolektivní smlouvy
Zaměstnanci MěÚ založili odborovou organizaci a požadují
navýšení
zaměstnaneckých
výhod. Kolem problematiky
vznikla diskuze, starosta nechal prověřit návrh kolektivní
smlouvy a probíhají další konzultace a vyjednávání.

Město má nové chodníky
V ulici U Školy, Opletalova
a v části ulice Klicperova byly
nově vybudovány chodníky.
Díky příznivému počasí byly
v ul. U Školy na konci roku vysázeny i okrasné keře. Další
část chodníku v ulici Klicperova

se bude kvůli přeložce ČEZ dokončovat pravděpodobně v létě
2018. Pokračuje se v projektování dalších nových chodníků (ul.
Hálkova, J. Dvořáka, Baarova,
Tyršova).

Podpora primární
prevence v ZŠ Veltrusy
ZŠ žádá o dotaci zhruba 100 tisíc Kč ze Středočeského Fondu
sportu, volného času a primární
prevence na preventivní programy. Maximální výše poskytnuté
dotace je 50 tisíc Kč. I v případě
maximální možné výše dotace
bude nutné uhradit ještě cca
50 tisíc Kč, z čehož zastupitelstvo přislíbilo uhradit 30 tisíc
Kč (nad rámec schváleného rozpočtu pro ZŠ). Ředitelka ZŠ se
bude snažit získat finance také
z dalších zdrojů.

Grantový program 2018
Spolkový, sportovní a společenský život bude v roce 2018 podpořen opět 300 tisíci korunami. Zásady poskytnutí grantu
a vzor žádosti jsou k nalezení
na webu města (https://www.
veltrusy.cz/grantovy-program).
Žádat lze do 31. března.

2 ordinace + prostorová rezerva
dle požadavků lékařek a města).

Komunitní centrum
V rámci finalizace projektové
dokumentace na komunitní
centrum (budova stávajícího
„Domu služeb” v Chotkově ul.)
je třeba se vypořádat s četnými
připomínkami Národního památkového ústavu (NPÚ).

Oprava domu hrobníka
Po dalších urgencích byla dodána projektová dokumentace
na rekonstrukci tohoto domu
na hřbitově, po vypořádání připomínek NPÚ, resp. Odboru
památkové péče ORP Kralupy
lze očekávat obdržení stavebního povolení a výběrové řízení
na dodavatele rekonstrukce.
Nájem domu se prodlužuje
do 31. května 2018.

Město Veltrusy žádá
o dotaci na Happening
4. ročník této kulturní akce se
letos uskuteční v sobotu 8. září,
předpokládaný rozpočet akce
je 90 tisíc Kč. Starosta města
požádal v této souvislosti o poskytnutí dotace 70 tisíc Kč ze
Středočeského Fondu kultury
a obnovy památek. Místo konání akce bude upřesněno.

Stavba nových lékařských
ordinací

Přístavba ZŠ

Architekt P. Hoffman v současné době dokončuje další verzi
studie nových lékařských ordinací v objektu bývalého kulturního domu (dispozičně min.

Na základě jednání s radou,
resp. vedením školy a arch.
Hánlem probíhá specifikace
etapizovatelné varianty studie na přístavbu ZŠ (s možným

ZPRÁVY Z MĚSTA
využitím pozemku č. 406/28
u školy). Kapacita školy by se
mohla přístavbou navýšit zhruba o 100 dětí. Další otázkou je
budoucnost dvojdomku (Klicperova ulice), který je ve špatném technickém stavu. Nejpravděpodobnější variantou je
jeho stržení a výstavba nového
patrového objektu. (V současné době zde probíhá vyučování
dvou tříd, v rámci přístavby by
mohlo vzniknout 4 až 5 nových
učeben, 2 kabinety a potřebné
zázemí.)

Společné memorandum
okolních obcí
Obce nacházející se v okolí dálnice D8 a komunikace II/608
(jedná se především o Odolena Vodu, Postřižín, Kozomín
a Zlončice) chtějí vytvořit dohodu o spolupráci na společném
postupu obcí vůči problematickým záměrům výstavby halových, skladových a výrobních
areálů v jejich okolí. Připojení
se k memorandu by městu zaručilo společný postup ve snaze
zamezit dalším realizacím problematických areálů. Starosta
uvedl, že Veltrusy se logicky
v ochraně zaměřují především
na areál chemických výrob
a terénní úpravy na Strachově,
vstupní příspěvek (řádově v de-

komunikaci. Zastupitelé prozatím pověřili starostu, aby zjistil další informace o smlouvě,
především možnost rozšíření
o záměry veltruského katastru,
o výši příspěvku či právní subjektivitě.

Finanční podpora
záchranné stanice
pro zvířata
Zastupitelstvo vyhovělo žádosti
Spolku pro záchranu ohrožených a handicapovaných živočichů a ekologickou výchovu
AVES, z. s. a jeho činnost podpoří finanční částkou 5.000 Kč.
Spolek sídlí nedaleko Kladna
a je nejbližším zařízením tohoto typu (zachr-stanice.cz). Peníze budou použity na provoz
záchranné stanice pro zraněné
živočichy z volné přírody. V roce
2017 spolek přijal minimálně 11
živočichů z katastru města Veltrusy.

Veltrusy se stanou členem Sdružení místních
samospráv ČR (SMS)

Projekt Moderní
a otevřený úřad

sítkách tis. Kč) v rámci této spolupráce považuje za příliš vysoký. Město se k záměru obří haly
Daimler – Mercedes u II/608
vyjádřilo též odmítavě, a to
především z důvodu velkého
nárůstu dopravy na této krajské

Prodej pozemku kolem
obory NPÚ
Zastupitelstvo města schválilo
prodej pozemku č. 923/5 o výměře 2.184 m2 (pozemek mezi
chodníkem v ul. Fr. Šafaříka
a oborou) NPÚ za 64.290 Kč. Zároveň dojde k finančnímu narovnání za dosavadní využívání
pozemku NPÚ ve výši 5.474 Kč
(k březnu 2018).

va; předpokládá se úprava
projektové dokumentace
na rekonstrukci ul. Tyršovy
§§ Žádost o dotaci na úpravu
sběrného místa z Operačního programu životní prostředí (OPŽP), bude podána
vzhledem k odstoupení
od smlouvy zpracovatelem
v další možné výzvě
§§ Probíhá poptávkové řízení
na zajištění služeb tzv. GDPR
pro příspěvkové organizace
a úřad (nové nařízení EU
týkající se ochrany osobních
údajů, které vstoupí v platnost 25. 5. 2018)
§§ Během jara se předpokládá
vybudování sběrného hnízda na tříděný odpad v ul.
U Stadionu

Našli jste zraněného nebo
opuštěného živočicha
z volné přírody?
Kontaktujte spolek AVES:
723 468 462 či 602 336 014
a pomozte ho zachránit.

Sdružení podporuje a obhajuje
samostatnost obcí, poskytuje
právní a dotační poradenství,
aktivně se podílí na změnách
v legislativě, zajišťuje semináře a školení pro obce a města,
umožňuje společný postup
v problémových záležitostech
regionu. Je kladen důraz na zvýšení kvality veřejné správy, bojuje proti administrativní zátěži. V současné době má 1.389
členů. Členský příspěvek pro
Veltrusy činí 6.136 Kč.

Dům hrobníka čeká rekonstrukce

dvora) a strategie nakládání
s majetkem města. Na definování studií spolupracuje vedení
města se zastupiteli a jednotlivými výbory. Příštího zasedání
(28. 3.) se zúčastní odborníci,
kteří se zabývají procesy na úřadě.

V březnu bude vypsána veřejná zakázka na 7 studií/strategických dokumentů města:
studie potřebnosti a rozsahu
sociálních služeb, strategie pro
spolupráci města a veltruského
zámku, studie proveditelnosti
(revitalizace veřejné zeleně, výstavba multifunkčního centra,
rekonstrukce hlavní třídy - Palackého ul., výstavby sběrného

Pozemek podél chodníku v ul. Fr. Šafaříka byl prodán NPÚ

Probíhající projekty
a opravy

Žaloba na město firmou
Tezzav byla zamítnuta

§§ Započala instalace nového
kamerového systému, kvůli
mrazům probíhají přípravné
práce hlavně v interiéru,
následně budou instalovány
venkovní kamery
§§ V březnu by měla být
k dispozici studie na lékařské ordinace s posouzením
dopravní obslužnosti domu
§§ V příštích týdnech se bude
řešit „malá přístavba školy“
na místě stávajícího dvojdomku, na jehož  místě by
mělo vzniknout 4 až 5 tříd,
2 kabinety a zázemí
§§ Projektují se rekonstrukce
ulic: J. Dvořáka, ul. Hálko-

Firma Tezzav, s. r. o. zažalovala
město Veltrusy o vrácení daru
a bezdůvodní obohacení – požadovala vrácení 603.233 Kč,
které městu zaplatila za navážení materiálu na strachovskou
„haldu“. Soud rozhodl ve prospěch města, Tezzav, s. r. o. zaplatí soudní výlohy i právnické
služby použité městem. Není
známo, zda se Tezzav, s. r. o. proti rozsudku bude odvolávat.
bb

Termíny dalších veřejných
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:

28. března, 25. dubna, 30. května a 27. června
březen 2018
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Veltrusy rozšiřují služby Mobilního rozhlasu o funkci ZmapujTo
Díky službě ZmapuTo je velmi usnadněna komunikace s úřadem v případě potřeby
nahlásit problém různého charakteru. Může se jednat o nefunkční veřejné osvětlení,
rozbitou lavičku či vznikající černou skládku.
Cílem Mobilního rozhlasu je
zlepšovat život ve městech
a obcích a celkově svět kolem
nás. Proto byl do aplikace Mobilní rozhlas integrován již zavedený projekt ZmapujTo. Díky
novým možnostem při odeslání
fotohlášky a intuitivnější správě
fotohlášek v systému Mobilní
rozhlas se mohou občané podílet na odpovědnosti za stav
samosprávy.
Narazili jste při cestě do práce na nesvítící veřejné osvětlení,
zničenou lavičku nebo zatoulaného psa? Našli jste při procházce po lese černou skládku
nebo uhynulé zvíře? Dnes už
nemusíte dumat, co s tím. Projekt ZmapujTo.cz umožňuje poslat na úřad námět na zlepšení,
ale samozřejmě i pochvalnou
zprávu např. o povedené rekonstrukci či opraveném chodníku.

Odeslání fotohlášky je velmi
jednoduché
Stačí pomocí aplikace vyfotit inkriminovanou část obce, označit
kategorii problému, uvést polohu pořízení snímku (zadáním
adresy či lokalizací na mapě),
a odeslat. Kompetentní osoba
se již postará o nápravu. O změnách a komentářích i o vyřešení
fotohlášky budete informováni
na svůj e-mail.
Kdo nemá mobilní aplikaci,
může podobným způsobem
zadat „nové hlášení“ na webu
ZmapujTo.cz.
Fotohlášky
(z webu i z aplikace) a jejich stav
jsou veřejné a lze je na těchto
stránkách sledovat.
bb
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KATEGORIE ZPRÁV:
Odpady, čistota
§§ Drobný nepořádek
§§ Černá skládka
§§ Odpadkový koš, kontejner
(přeplněný nebo rozbitý)

Příroda, parky, hřiště,
zvířata
§§ Poškození lavičky, zábradlí
§§ Poškozené pískoviště, hřiště, sportoviště
§§ Poškozená socha, památník
§§ Závada na veřejné zeleni
§§ Zvířata, týrání (zatoulaná,
uhynulá zvířata)

§§ Poškozená kanalizace (chybějící poklop)
§§ Poškozená elektrická infrastruktura (nebezpečné el.
vedení, rozvody)
§§ Nebezpečná stavba
§§ Rušení veřejného pořádku
(vysoký hluk, prašnost,
zápach, stavy ohrožující
občanské soužití a zdraví)

Jiná hlášení
§§ Návrh na zlepšení, jiné‘

§§
§§
§§
§§
§§

Poškozený chodník, cesta
Poškozený povrch vozovky
Poškozená svodidla, mosty
Překážka na silnici, u silnice
Poškozená dopravní značka, zrcadlo
§§ Poškozený semafor
§§ Špatné dopravní značení
na komunikaci (chybějící,
poškozené)
§§ Odstavený autovrak

INZERCE

Města, obce, veřejné
prostranství
§§ Poškozený chodník, cesta
§§ Poškození zastávky MHD,
autobusů
§§ Poškozené, nefunkční
veřejné osvětlení

Doprava, silnice,
cyklostezky

www.sheba-strom.cz
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Nenechte
si „sežrat“
buxusy!
Jelikož se škůdce buxusů (zavíječ zimostrázový) velmi rychle
šíří, je potřeba sjednotit kroky
vedoucí k jeho likvidaci u co
největšího množství pěstitelů
a na co největší ploše. Zimostráz
je potřeba ostříhat a ostříhané části neodkladně spálit.
Je také třeba sjednotit dobu
a druh postřiku proti němu.
Proto v rámci jednotného postupu v ošetření buxusů proti
zavíječi v rámci katastrů Veltrus
a Všestud nabízíme konzultaci (jak má vypadat ostříhání)
a dále hromadné zakoupení
a aplikaci postřiku za přibližnou
cenu cca 10 Kč za keř, případně metr živého plotu. Město
proto vyzývá občany, kteří mají
na zahrádkách buxusy (byť
i zdánlivě zdravé), aby za tímto
účelem na městském úřadě nahlásili svou adresu, přibližnou
velikost a počet rostlin na email:
sobova@veltrusy.cz, případně
telefonicky na čísle 317 070 294
anebo osobně v podatelně úřadu. Začátkem dubna vás pak
kontaktujeme ohledně dohodnutí přesného termínu a postupu ošetření vašich keřů.
Pavel Ecler,
Výbor pro ekologii a rozvoj města
Jana Krejčová, zahradnice

Provozní doba
hřbitova
BŘEZEN – ŘÍJEN
každý den

7:00 – 20:00 hod
Na Velký pátek se provozní doba prodlužuje o dvě
hodiny.

Úřední hodiny
Finančního úřadu
v Kralupech
(v období podávání
daňových přiznání
26. – 29. 3. 2018)
pondělí – čtvrtek: 8 – 17 hod
úterý 3. 4. 2018: 8 – 18 hod

Ve Veltrusích zvítězil Drahoš
Po prvním kole prezidentských
voleb (13.-14. ledna 2018) vedl
ve Veltrusích Miloš Zeman,
v druhém kole (26. a 27. ledna
2018) už Veltruští dali přednost
Jiřímu Drahošovi. Získal zde 663
hlasů (56,6 %), oproti Zemanovým 509 hlasům (43,4 %). Celorepublikové výsledky ale hovořily jinak – prezidentem zůstává
Miloš Zeman.
bb

Volby prezidenta ČR ve Veltrusích / 26.-27. leden 2018 2. kolo
Volební účast: 73,61 %

423

občanů se nezúčastnilo /
odevzdalo neplatné
hlasovací lístky

pro školní rok
2018/2019
se koná ve čtvrtek

10. 5. 2018

od 13.00 do 16.00
v budově MŠ

ODPOLEDNE PRO
PŘEDŠKOLÁKY
se koná ve středu

14. března 2018
od 14.00 do 17.00

Mobilní rozhlas
Do veltruského Mobilního rozhlasu se již zaregistrovalo 294
občanů, pokrytí města tedy
dosahuje 17,1 %. Cílem není
registrovat každého občana ve
městě, ale takový počet občanů, aby se informace dostala do
každé domácnosti. Při dosažení
pokrytí okolo 20 procent získá  
město dosah na přibližně 50
procent domácností.
Pro registraci stačí vyplnit
ústřižek a doručit ho do podatelny MěÚ nebo se registrovat
elektronicky na veltrusy.mobilnirozhlas.cz. Při registraci si lidé
sami volí kategorie zpráv, které
chtějí dostávat. Majitelé chytrých telefonů mohou navíc využít mobilní aplikaci. Více informací naleznete na webu města.
bb

Jiří Drahoš

663

56,56 %

Miloš Zeman

509

43,43 %

1.172

odevzdaných
platných hlasů

1.595 voličů ve Veltrusích

ZÁPIS

do Mateřské
školy Veltrusy

Výsledky voleb

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
ZŠ Veltrusy pro školní rok 2018/2019

18. dubna 2018

ve středu
od 13.30 do 18.00 v budově školy

K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2011 do 31. 8.
2012 a starší, které dosud školu nenavštěvují. Zápis je povinný
i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky.
Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní
docházku z loňského školního roku.
Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.
Bližší informace k zápisu najdete na webových stránkách školy –
skola.veltrusy.cz.

Registrace
do služby MR
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
TELEFONNÍ ČÍSLO:
EMAIL:
KŘÍŽKEM ZVOLTE SKUPINU:
• X KRIZOVÉ INFORMACE
• KULTURNÍ A SPORTOVNÍ POZVÁNKY
• INFORMACE Z ÚŘADU

prosinec 2017
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Vila na náměstí je pro město
zajímavý objekt
Redakce Veltruských listů chce více informovat o názorech či aktivitě volených zastupitelů. Prostor ve zpravodaji je za tímto účelem zastupiteli využíván jen zřídkakdy. Oslovili jsme proto všechny členy zastupitelstva s konkrétními otázkami a vyzvali je k jejich
zodpovězení. V návaznosti na prosincový leták zastupitelky Baránkové se jako první
nabízelo téma odkupu vily Ferdinandiových. Odpovědi uvádíme v pořadí, v jakém
jsme je obdrželi. Děkujeme všem zastupitelům, kteří na výzvu zareagovali.
OTÁZKY
1. Jaký je Váš názor na koupi
vily Ferdinandiových městem Veltrusy?
2. Považujete odkup vily
za „velmi reálný“, jak je
uvedeno v letáku? Proč
ano/ne? Případně za jakých
okolností byste souhlasil/a
s odkupem?
3. Máte ke koupi dostatek
informací? Znáte již odhadní
a kupní cenu nemovitosti,
velikost nabízeného pozemku?
4. Diskutovalo se toto téma
v rámci zastupitelstva? Případně s jakým závěrem?
5. Na jaké účely by podle vás
mohla být vila využita?

František Pochobradský
1. Nesouhlasím s koupí.
2. Koupi v současnosti považuji
za nereálnou, vzhledem
k nedostatku finančních
prostředků.
3. Neznám odhadní ani kupní
cenu nemovitosti.
4. Diskutovalo, ale bez konkrétních informací.
5. Myslím, že se objekt pro
město Veltrusy nedá účelně
využít.

Marta Baránková
1. Neváhat, jednat, koupit!
Město nedisponuje velkým množstvím vhodných
nemovitostí, které by se daly
tak dobře využít pro potřeby města – služeb, které
ve městě chybí. O vhodnosti
zakoupení vily se mimo jiné
zmínil i ing. arch. Patrik Hofmann, který spolupracuje
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na studii rozvoje města.
2. V současné době ano –
na běžném účtu města je
dostatečná finanční částka.
Restituentka má k dispozici
veškeré dokumenty důležité
k odprodeji vily a je rozhodnuta nemovitost prodat.
Stát vypisuje různé dotační
tituly, předpokládám, že
bude vypsána vhodná dotace, která se bude moci na rekonstrukci vily použít. Tím
by město nebylo zatíženo
velkým dluhem do budoucna. I toto s realizací záměru
souvisí.
3. Znám odhadní cenu nemovitosti. Tržní cenu neznám –
počítám, že se od té odhadní
bude lišit. Velikost nabízeného pozemku se za ta
léta jednání restituentky
a vedení města nezměnila,
je součástí dokumentace
k prodeji. Pro zastupitele
byla zorganizována prohlídka objektu.
4. Od roku 2015 se několikrát
o tomto záměru diskutovalo na poradách zastupitelů, kde se nepořizuje
audiozáznam nebo zápis.
Na veřejných zasedáních
zastupitelstva se toto
několikrát diskutovalo, to
je možno dohledat v zápisech zastupitelstva. V lednu
2015 zastupitelstvo města
schválilo závazný dokument
Strategický plán města
Veltrusy, v němž je uvedena
i projektová karta s názvem
Centrum služeb – lékařská
péče, komunitní centrum,
sociální služby – toto centrum by bylo vhodné umístit
právě do vily Ferdinandiových.

5. Podrobně jsem uvedla v letáku – žádám o zveřejnění
společně s mými odpověďmi.

Barbora Šťastná
Na téma odkupu Ferdinandiovy vily dosud žádné oficiální
jednání s paní majitelkou neproběhlo, a proto zde mohu vyjádřit pouze svůj osobní názor.  
Jen mohu potvrdit, že město je
vážným zájemcem o koupi této
nemovitosti.   Známe odhadní
cenu, ta však nemusí v žádném
případě kopírovat požadavky
paní majitelky, které zatím oficiálně nezazněly.
Všichni se jistě shodneme  
na tom, že se jedná o unikátní
nemovitost na strategickém
místě města. Nákupem vily Ferdinandiových by město získalo
důležitou možnost, jak ovlivnit
způsob jejího využití. Zásadní
otázkou však zůstává, zda je
město schopno tak významnou investici zvládnout, aniž by
byly odsunuty další důležité investice, zejména rekonstrukce
ostatních nemovitostí, které si
po tolika letech obnovu zaslouží. Základním pilířem pro vyjednávání je podle mého názoru
stanovení ceny, kterou by město bylo ochotno za nákup vily
vynaložit a na které by se měla
shodnout většina zastupitelů
města. Žádné konkrétní jednání v této souvislosti neproběhlo.
Je nutno vzít i v potaz, že celý
objekt se skládá z historické
části, která by měla být v plném rozsahu zachována, a dále
z rozsáhlé novodobé, ale již velmi zchátralé přístavby, která by
podle mého názoru měla být
zdemolována. Z mého pohledu

je využitelná pouze část budovy, což může vrážet klín mezi
představu kupní ceny na straně
města a prodejní ceny na straně majitelky. Samozřejmě je
nutno brát v úvahu i rozsah
pozemku, který paní majitelka
bude ochotná spolu s budovou
novému majiteli přenechat.

Filip Volák
1. Toto někdejší sídlo významného statkářského rodu
je nepochybně objektem
a prostorem, který si v rámci
potřeb a rozvoje Veltrus
zasluhuje pozornost, a to
zvláště díky svému umístění.  
Již na začátku volebního
období jsme se s kolegou
místostarostou několikrát
sešli s paní majitelkou,
nemovitost si prohlédli
a jednali o případné koupi,
bohužel dosud bez konkrétních nabídek a závěrů.
2. Obsah letáku považuji za zavádějící. Byla to soukromá
akce zastupitelky Baránkové
nezávislá na jakémkoliv
rozhodnutí zastupitelstva.
Nepovažuji za správné,
že přesvědčuje veřejnost
o tom, že má město „dost
financí“ na koupi objektu
(to je v kontextu dalších potřebných investic – např. jen
přístavby ZŠ – opravdu velmi
relativní…). Samozřejmě
za klíčové považuji cenovou
nabídku a informace o velikosti pozemku, který by měl
být součástí případného obchodu. Protože tyto zásadní
informace dosud neznám,
tak aktuálně koupi za „velmi
reálnou“ nepovažuji.
Další významnou okolnos-

PTÁME SE ZASTUPITELŮ
tí je existence vhodného
dotačního titulu na potřebnou rekonstrukci celého
objektu a shoda zastupitelů
na účelu jeho využití. Jeden
(omezený) úhel pohledu je
případná koupě vily, která
je v dosti špatném (místy
až v havarijním) stavu. Ten
další, podle mého názoru
zásadnější pohled, spočívá
v nutné investici na rekonstrukci, která bude nevyhnutelně řádově v desítkách
miliónů korun, které město
k dispozici nemá.
Navíc zastupitelstvo se
již rozhodlo projektovat
potřebné rekonstrukce
v Chotkově ul. (č. p. 65, „Dům
služeb“) a v Palackého (č.
p. 117, bývalý kulturní dům)
a neztrácet další čas čekáním na konkrétní nabídku
na odkup tohoto objektu.
3. Nemám a neznám (viz výše).
4. Ano diskutovalo, závěry byly
ale spíše obecné, otevřené...
5. Účelů by podle mě mohla být celá řada, dokázal
bych si tam představit
opravdu pestré centrum

služeb – od těch lékařských,
sociálních až po knihovnu,
kulturní prostor a (zřejmě) i úřad a poštu. Město
navíc postrádá bytový fond,
po kterém je značná poptávka. To vše by samozřejmě
záleželo na nějaké odborné
studii proveditelnosti, která
by prověřila, jaké uvedené záměry by se podařilo
do objektu umístit včetně
odhadů cen investic.

Jaroslav Morávek
1. Jsem přesvědčen, že koupě
je pro město výhodná, a to
z hlediska polohy a rozlohy
nemovitosti. Samozřejmě
při rozhodnutí o koupi je
třeba zohlednit i finanční
náročnost.
2. Já osobně za „velmi reálné“
považuji spíše projednání
konkrétního návrhu, který
je od majitelky na tento rok
přislíben.
3. Nemáme. Neznáme.
4. Diskutovalo, jak formálně,
tak neformálně. Dle mého
vnímání těchto diskuzí žád-

POZVÁNKY
Město Veltrusy
pořádá v rámci
Noci s Andersenem

LITERÁRNÍ VEČER
S

JIŘÍM HÁJÍČKEM

Autorské čtení spisovatele
bytostně spjatého s jižními
Čechami.
Vstupné: dobrovolné
Rezervace míst:
kultura@veltrusy.cz

Kavárna Důlék
ve Veltrusích

sobota

24. března 2018 19:00

ný konkrétní závěr napříč
zastupitelstvem není, což
je zejména z toho důvodu, že na začátku některé
diskutovaná možná využití
(lékařské ordinace, komunitní centrum) se na základě
rozhodnutí zastupitelů realizují jiným způsobem.
5. V přechozím bodě jsem
uvedl dvě z diskutovaných
využití, samozřejmě jich
může být více, např. sociální
služby, přestěhování městského úřadu, přestěhování
pošty. Vlastní rozhodování,
pokud vůbec nastane, bude
samozřejmě odvislé od aktuálního stavu probíhajících aktivit města a jistě se
potřeby vyjasní i na základě
studií, které budou vypracovány v rámci projektu ESF
(Studie potřebnosti a stanovení rozsahu sociálních služeb; Studie proveditelnosti
– výstavba multifunkčního
centra; Studie – strategie
nakládání s majetkem města). V neposlední řadě bude
záležet i na kontinuitě nově
zvoleného zastupitelstva
při diskuzi o strategických
cílech města.

Martin Dykast
Budova vily Ferdinandiových
včetně přilehlých pozemků se
nachází v centru města Veltrusy a je tak přirozeně určena
k tomu, aby se stala centrálním
objektem, kde budou umístěna
všechna stávající i budoucí zaří-

zení obce. Mám na mysli městský úřad, knihovnu, místo pro
setkávání seniorů, ale i prostor
pro setkávání ostatních občanů Veltrus apod. Lze uvažovat
i o ordinacích lékařů.
Od doby, co jsem se stal zastupitelem (od roku 2014), probíhají jednání o možném prodeji. Osobně jsem měl možnost
si objekt s některými zastupiteli
prohlédnout a udělat si názor,
jak je vnitřně uspořádán a v jakém je technickém stavu. Bohužel technický stav odpovídá
tomu, že objekt je dlouhodobě
nevyužívaný, a vyžaduje celkovou rekonstrukci.
Za dobu jednání, tzn. za téměř 4 roky, bohužel nebyl předložen znalecký posudek na ocenění nemovitosti a také nedošlo
k dohodě, s jak velkým pozemkem by se budova případně prodávala. Dnes tedy stále nevíme,
co bychom mohli potencionálně koupit a jaká je představa
prodávající o ceně.
Osobně si myslím, že o koupi nemovitosti by se mělo
město Veltrusy vážně zajímat,
avšak je třeba si uvědomit, že
pokud bude budova koupena,
bude muset město investovat
desítky milionů na její rekonstrukci. V souvislosti s dalšími
uvažovanými většími investicemi do školy, opravy domu
lékařů a kulturního domu je
třeba promyslet, kde město získá prostředky na všechny tyto
investice.
bb

POZVÁNKY

Okresní fotbalový přebor muži

Jaro 2018

Ne 25.3. 2018 15:00

Kralupy 1901:

Veltrusy

Ne 01.4. 2018 15:30

Veltrusy:

Liběchov

So 07.4. 2018 15:30

EMĚ Mělník:

Veltrusy

So 14.4. 2018 15:30

PTZ Nelahozeves:

Veltrusy

Ne 22.4. 2018 16:00

Veltrusy:

Řepín

So 28.4. 2018 16:00

Vehlovice:

Veltrusy

Ne 06.5. 2018 16:30

Veltrusy:

Čechie Kralupy

Ne 13.5. 2018 16:30

Kly B:

Veltrusy

Ne 20.5. 2018 17:00

Veltrusy:

Dolany

Ne 27.5. 2018 10:15

Mlékojedy:

Veltrusy

Ne 03.6. 2018 17:00

Veltrusy:

Dřínov

Ne 10.6. 2018 17:00

Jeviněves:

Veltrusy

Ne 17.6. 2018 17:30

Veltrusy:

Čečelice
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Okénko veltruských hasičů
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
A SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA VELTRUSY

Poděkování a výzva
ke spolupráci
Úvodem bych chtěl poděkovat všem sponzorům, ať firmám, či jednotlivcům za jejich
finanční i materiální příspěvky pro JSDH
i SDH Veltrusy. Velice si těchto darů vážíme
a jsme velice rádi, že naše dobrovolná činnost v oblasti požární ochrany není těmto
lidem lhostejná.
Doufáme, že i v letošním roce nám zachováte přízeň a vašeho příkladu budou
následovat další firmy i jednotlivci, které
velice rádi zveřejníme v našich příspěvcích
a vyvěsíme reklamu při akcích, které budeme pořádat.

O činnosti a plánech
na rok 2018

Jednotka sboru dobrovolných hasičů měla
v lednu 2018 vyhlášen požární poplach
celkem pětkrát. V současné době probíhají práce na vozidle Ford Transit, které
jsme dostali v loňském roce přerozdělením nepotřebného majetku od HZS Kolín.
Bohužel, jak to tak bývá, většinou je tato
technika danajským darem, neboť je v žalostném stavu. Nicméně jsme se i s tímto
problémem poprali a po vyvaření podvozku
a vnějších opravách docházíme do fáze nástřiku předepsané barvy. Podle naších plánů by vozidlo mělo být připraveno k výjezdu
do konce března.
Dále nás čeká polygon dechové ochrany
(zařízení/trenažér pro výcvik nositelů dýchacích přístrojů a dalších prostředků používaných v požární ochraně, pozn. red.),
školení na pily, školení zdravotníků a pravidelná odborná příprava řidičů strojníků
a velitelů.
Sbor dobrovolných hasičů plánuje
na tento rok následující akce:

BŘEZEN

Spolupracujeme

Dalším počinem sboru je navázání kontaktu s SDH Rokytnice nad Jizerou, kde se nám
podařilo domluvit spolupráci při letním
soustředění našich nejmladších hasičů. Tito
mladí nadšenci si svým přístupem a snahou
prosadit se v soutěžích pořádaných pro mladé hasiče zaslouží i takovéto zpestření a výuku v jiném prostředí. Vzhledem k tomu, že
se do kroužku hlásí stále další děti, vysílá
náš sbor v březnu 2018 na školení vedoucích
mládeže další čtyři hasiče.
Pokud máte dotaz či potřebujete naši
pomoc, použijte níže uvedené konktakty.
Josef Dolejší

DUBEN

17
Hasičský ples
– restaurace na Závisti

V dalších vybraných termínech budeme
pořádat i discozábavy v hasičském domě.
Na všechny akce vás srdečně zveme. Zveřejnění každé akce bude formou plakátů
a oznámení na internetových stránek sboru
a facebookovém profilu.

14
Železný hasič junior (1. ročník)
– areál letního kina

DÁLE:
§§ požární dozor na motorkářském srazu FOE v Jinolicích
§§ říjen: Železný hasič (dospělí)
§§ prosinec: Mikulášská besídka

10

www.veltrusy.cz

KONTAKT
TELEFONY:
721 106 278
606 531 902
724 594 627
EMAIL:
hasicimestaVeltrusy@seznam.cz
jsdhveltrusy@seznam.cz
WEB:
hasici-veltrusy.webnode.cz
FACEBOOK:
Hasiči města Veltrusy

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.

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

§§ bistro Vedlepily
§§ Ovoce a zelenina Jana Jíchová

KVĚTEN

26
Soutěž ve vaření kotlíkového guláše
– ul. Maršála Rybalka

DUBEN

30
Pálení čarodějnic
– ul. Maršála Rybalka

ZPRÁVY Z MĚSTA

Okénko městské policie
MĚSTSKÁ POLICIE ODPOVÍDÁ NA PODNĚTY OBČANŮ

Když pes uteče...
Na základě opakovaných stížností občanů města Veltrusy
upozorňujeme vlastníky či
chovatele psů na povinnost
zabezpečit své mazlíky proti
volnému pohybu na veřejném
prostranství. Tím, že majitel
svého psa pustí z vodítka – byť
jej pes poslouchá na slovo a pohybuje se na dohled svého pána
– poruší povinnost vyplývající
z obecně závazné vyhlášky obce
č. 1/2005, kterou se taxativně
vymezují místa, kde je venčení
psů „na volno” obcí povoleno.
Laskavý čtenář si jistě všiml, že
výše uvedená porušení vyhláš-

ky (lze udělit sankci do výše
1.000 Kč) jsou podmíněna přítomností majitele psa na místě.
Jiným případem je, pokud pes
pobíhá zcela bez dozoru, ať již
z důvodu jeho „útěkářské” povahy nebo lajdáctví majitele.
Uvedené jednání bude v tomto
případě posuzováno jako porušení ust. § 13 odst. 1 zákona
č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a je označeno
jako přestupek dle ust. § 27 odst.
2 písm. f) téhož zákona, kdy
vám může být uložena sankce
až do výše 50.000 Kč.

Podélné parkování v protisměru
Dalším podnětem ze strany občanů k městské policii je upozornění na obecně vžitý nešvar
podélného parkování osobních
motorových vozidel v protisměru. § 25 odst. 1písm. a, b, zákona
č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích uvádí,
že: Řidič smí zastavit a stát jen
1. vpravo ve směru jízdy co
nejblíže k okraji pozemní
komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo
2. v jedné řadě a rovnoběžně
s okrajem pozemní komunikace, nedojde-li k ohrožení
bezpečnosti a plynulosti

Veřejné
poděkování
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem kamarádům a známým pana Stanislava Mokrého, kteří ho
přišli vyprovodit na jeho
poslední cestě, a za obdržené kondolence. Velké poděkování patří také p. Josefu
Macovi za umožnění vjezdu
na hřbitov při ukládání věnců.
Rodina Mokrých

silničního provozu, smí řidič
vozidla o celkové hmotnosti
nepřevyšující 3500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě
šikmo k okraji pozemní
komunikace nebo zastavit
v druhé řadě.
Vzhledem ke skutečnosti, že
výše uvedené jevy (chování majitelů psů a nesprávné parkování) jsou zásadním porušením
místních záležitostí veřejného
pořádku, budou městskou policií v souladu s příslušnou právní
normou přijata nezbytná opatření k jejich nápravě.
Miroslav Maršík
strážník MP

Nyní pár příkladů:
§§ když pes uteče a napadne
člověka, je případ posuzován jako ublížení na zdraví
z nedbalosti. V přestupkovém řízení vás čeká
pokuta 3.000 Kč. Uvedené
jednání může být za daných
okolností překvalifikováno
jako trestný čin, kde je hrozí
odnětí svobody až na dva
roky.
§§ pokud pes uteče a způsobí
dopravní nehodu, prokáže
se příčinná souvislost mezí
ní a psem (videozáznam,
svědectví atd.), majitel zod-

povídá za vzniklou škodu
v celém rozsahu
§§ v případě napadení jiného
psa musí majitel uhradit
náklady léčení a vzniklou
škodu
§§ pokutu až do výše 10.000 Kč
může dostat majitel psa
od mysliveckého sdružení,
pokud pes – i na vodítku –
vyplaší zvěř
§§ pokutu 30.000 Kč může dostat majitel volně pobíhajícího psa v honitbě (louka, les).

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY

e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz
Telefon: 777 919 156, 777 919 157

TÍSŇOVÁ LINKA POLICIE ČR
Telefon: 158

UPOZORNĚNÍ:
Veterina Pochobradský nefunguje nonstop.
V případě víkendových potíží domácích mazlíčků
je nutno se obracet na dispečink NON-STOP
ZÁCHRANKY PRO ZVÍŘATA: 724 184 840

Koncerty Kruhu přátel hudby v roce 2018
5. 4. 2018		 Klavírní recitál Radoslava Kvapila
27. 4. 2018		 Americké jaro – Kelley Hollis (zpěv)
a Tomáš Hanzlíček (kytara)
6. 9. 2018
České filharmonické kvarteto – Štěpán Pražák
(1. housle), Viktor Mazáček (2. housle),
Jiří Poslední (viola) a Jakub Dvořák (violoncello)
11. 10. 2018		 Bohemia Saxophone Quartet – Pavel Fiedler
(sopránový saxofon), Antonín Mühlhansl (altový
saxofon), Pavel Škrna (tenorový saxofon)
a Kateřina Pavlíková (barytonový saxofon)
20. 11. 2018		 Musica Bohemica – komorní soubor Jaroslava
Krčka

POZVÁNKA

Změna programu vyhrazena.
Koncerty se konají od 19:30
v Rytířském sále zámku Nelahozeves. Vstupné 150 Kč.
Vstupenky jsou v prodeji
před koncertem na místě a objednat je lze týden před koncertem u paní Hronkové, tajemnice
KPH:
§§ 725 837 912
§§ hronkovai@seznam.cz
Petra Očenášková
předsedkyně KRUHU PŘÁTEL
HUDBY Kralupy nad Vltavou

březen 2018
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KULTURA

Zažili jsme ve Veltrusích
Do nového roku s kresleným humorem
7. prosince 2017 přijal pozvání
do veltruské výstavní síně kralupský karikaturista Pavel Rychtařík se svým kresleným humorem. Pavel má za sebou již
zhruba sedm autorských výstav
a nesčetně hromadných.
„Kreslím odmala, začínal
jsem obkreslováním vtipů z Dikobrazu,“ popisuje humorista
své začátky. Nejvíce ho inspiroval ilustrátor Jaroslav Kerles. Postupně se vykreslil až ke svému
prvnímu vlastnímu vtipu v roce
2003, který byl otištěn v časopise Trnky-Brnky. „To byl hlavní
zlom v mojí tvorbě,“ líčí Pavel.
Stal se uznávaným členem
České unie karikaturistů, podařilo se mu přispět i do znovu
(nakrátko) probuzeného Dikobrazu, v současné době pravidelně přispívá do tureckého satirického časopisu, který ho přivedl
k jeho aktuální zálibě: humoru
beze slov.
Do Veltrus připutovaly také
vítězné vtipy Soutěže o vtip měsíce, kterou pořádá Česká unie
karikaturistů. Pavel se pochlubil
i čerstvým oceněním za nejlepšího autora roku, vyhrál totiž
bezmála všechny vtipy měsíce
v roce 2017.
Vtip pro Pavla není jen pro

zasmání, umí jím zručně a ostře okomentovat žhavá témata, politickou situaci v zemi či
přispět na tablo k úmrtí Wabiho Daňka. Obrázkem, kde si
na atletické dráze francouzští
běžci pronásledovaní teroristou
se samopalem předávají tužku jako štafetu, odsoudil útok
na redakci satirického časopisu
Charlie Hebdo v Paříži. Zároveň
jím přispěl do katalogu a na výstavu v Norsku, která vznikla
ze solidarity všech možných
kreslířů z celého světa. „Pavel se
ničeho nebojí. V senátu vystavoval celkem mrazivou politickou satiru,“ říká jeho dlouholetý
spolupracovník Jindřich Kohm.
Pavlovy obrázky ve výstavní síni
v některých případech vtipně
podkreslily prosincové parlamentní volby konané tamtéž.
Za zmínku jistě stojí volební
urna plná pavučin či urna fungující jako skartovačka.
Pavlovy vtipy doprovázejí již
desátým rokem soutěž Sportovec Kralup, pochlubit se může
též v republice jedinečným komiksovým betlémem, který dokresluje minické oslavy adventu, a má dokonce svou vlastní
turistickou známku.
text a foto: bb

Jeden olympijský

Veltruští se opět sešli v průvodu k živému betlému na zámek...
Loňskou zámeckou sezonu zakončil živý betlém s průvodem
od hlavní brány. Před zámkem
byla možnost zahřát se teplými
nápoji a zazpívat si společně
koledy, které vyprávěly příběh
o narození Ježíška. Betlémskou
scénku pak oživila Panna Marie
s Ježíškem a Josefem a příjezd
Tří králů. Celou atmosféru (vá-
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nočně) naladil čerstvě napadaný sníh, a kdo se chtěl v tento
mrazivý den zahřát, mohl se podívat na pohádku –  „Jak nás vidí
andělé“ v Rudolfově sále.
Kateřina Husáková

KULTURA

... a na Štědrý den na náměstí u zpívání koled

INZERCE

Jazykové studio
Accolang s. r. o.
NABÍZÍ LETNÍ KURZY ANGLIČTINY A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Letní intenzivní
kurz pro dospělé
•
•
•
•
•
•
•

Pohádkový příměstský
tábor s angličtinou

TERMÍN: 30. 7. – 3. 8. 2018
• TERMÍN: 23. – 27. 7. 2018
• PRO KOHO: děti ve věku 4 – 7 let
PRO KOHO: mírně pokročilí
• MÍSTO: prostory MŠ Postřižín
ČAS: po – pá 17:00 – 20:15
• CENA: 3.000 Kč (sleva 100 Kč pro žáky
POČET LEKCÍ: 20
našich kurzů a druhé dítě)
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
MÍSTO: jazykové studio, Palackého
450, Veltrusy
přihlášky a podrobné informace na
CENA: 3.000 Kč

www.accolang.cz

březen 2018
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Povídání o kávě zpestřilo druhou lednovou neděli
V neděli 14. ledna se 14 veltruských i neveltruských kávomilů
vydalo do Kralup do kavárny
Longberry, kde byli jejím majitelem, panem Lněníčkem, zasvěceni do tajů kávy a její správné přípravy.
Povídání
doprovázela
i ochutnávka nejlepších káv
z celého světa: Skybury z Austrálie, Blue Mountain z Jamajky
(ta je považována za nejdražší
kávu světa) či cibetkové kávy,
která, jak známo, prochází trávicím traktem malé indonéské lasičky, ovíječe skrvnitého. Ochutnávaly se nejen různé druhy
kávy, ale také kávy s různými

procesy přípravy – espresso,
french press, aeropress. Pro milovníky, či spíše milovnice kávy
s mlékem to byla občas trochu
„silná káva“, ale uspokojeni byli
nakonec všichni – na požádání
se podávalo i krásné, našlehaným mlékem ozdobené cappuccino či latte. Pan Lněníček
povyprávěl i o pěstování a sklízení kávy a o všem, co se s touto významnou komoditou děje
na její dlouhé cestě do našich
šálků. Upozornil i na správnou
přípravu espressa a jak v kavárně poznat, že je vše, jak má být.
text a foto: bb

Na konci ledna zahájil zámek sezónu hned dvěma novinkami
Jednou z nich je oživení zámecké chodby loveckými trofejemi
a obrazy s loveckou tématikou,
tou druhou pak zahájení výstavy Daňčí stopou v zámeckém
Informačním centru. Zde se
mohou návštěvníci podrobněji
seznámit s životem obyvatel
zámecké obory – s daňky evropskými. Děti zaujme interaktivní
část výstavy, kde plní různé úko-

ly. Mohou se otestovat v určování stop zvířat, lupou si prohlédnout dančí čelist, pojmenovat
správně samce, samici a mládě,
poslechnout si dančí rochání, či
zjistit, jak vypadá tzv. ha-ha příkop a za jakým účelem se buduje. Výstava potrvá do 8. 4. 2018.
Kateřina Husáková

Základní škola vyzvala rodiny, aby vyprávěly…
V pondělí 29. ledna 2018 byla
slavnostně otevřena výstava Základní školy Veltrusy, tentokrát
ne zcela výtvarného charakteru
jako obvykle. Místní škola se totiž zúčastnila projektu Národního muzea „Rodino, vyprávěj“,
jehož hlavní myšlenka vznikla
v souvislosti se stým výročím
vzniku samostatného Československa – vyzvat děti a jejich
rodiny k vyprávění rodinné historie.
Projekt ve škole zastřešila
paní učitelka Jana Majerčáková. Vybízela děti především
z vyšších ročníků, aby do hodin
dějepisu nosily předměty po rodičích a prarodičích, které se už
dnes nepoužívají a uchovávají
se převážně jako vzpomínky
na rodinné předky.
Paní učitelka Gabriela Váchová se jako obvykle ujala
výtvarného ztvárnění výstavy a výsledky pátrání s dětmi
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uspořádala na tabla. Vedle fotek jednotlivých předmětů se
návštěvník zároveň dočte, o co
se jedná a komu věc patřila.
V některých případech se zároveň se vzpomínáním vynořily
zajímavé příběhy, které jsou
uvedeny v popiscích. Předměty
nenáročné na prostor a dohled
jsou vystaveny přímo v síni. Starodávné žehličky a telefony posloužily na hodinách výtvarné
výchovy jako předlohy pro kresbu. Některé výkresy jsou rovněž
vystaveny.
Za zmínku stojí i hudební
doprovod vernisáže. Děti si pod
vedením paní učitelky Váňové troufly s flétničkami nejen
na lidovky, ale i na kánon či synchronní hru dvou různých písní.
Děti z vyšších ročníků zahrály
již náročnější skladby na kytaru, příčnou flétnu a akordeon.
bb

KULTURA

Veltrusy slavily MASOPUST celý víkend

Veltruský masopust doznal letos několik
změn. Díky komplikacím při výběru termínu se oslavy rozptýlily na oba víkendové dny, 11. a 12. února. Sobotní odpoledne
patřilo dětskému karnevalu RC Havránek
v sokolovně, roli tancovačky vhodně zastoupil sobotní školkový ples a průvod masek a vepřové hody na hřišti byly přesunuty
z tradiční soboty na neděli.
Masky se letos poprvé shromáždily v parčíku u školy. Zde se rovněž konala první občerstvovací a taneční štace za doprovodu
kralupských žesťů, kde maškary převzaly
od starosty vládu nad městem. Další novinkou pak byla trasa průvodu. Krom tradiční
zastávky u krojovaných baráčníků poskytl
maškarám pohoštění nově i Václav Vávra se
ženou Marií. Díky nim průvod masek zavítal
i do novější části Veltrus.
Masek přišlo do průvodu sice o něco
méně než v předešlých letech, ale i tak
se oslav zúčastnilo podle odhadu na 200

lidí. Stalo se již zvykem, že především děti
se do průvodu dostavují v originálních
maskách, jejichž přípravě mnohdy věnují
spoustu času. Tradičních masopustních masek sice letos mnoho nebylo, průvod zato
obohatili např. tankista, cikánka, kvetoucí
kaktus, čertice, Krakonoš, vodnice, kuchařka, rocker, bílá paní či stará ropucha. Oblibu
získávají rovněž hromadné masky, které
byly letos zastoupeny pračlověčí ženou s dítětem, pavouky, tříděným odpadem (ten
dokonce v dvojím provedení), slepicemi
a motýlí rodinkou.
Po příchodu na fotbalové hřiště se dětská
část průvodu zabavila aktivitami ASPV – zájemci si zahráli „Člověče, nezlob se”, házeli
na cíl (s vepřovými specialitami), plněnou
punčochou shazovali kuželky, stříleli ze
vzduchovky, zdobili perníčky a nakonec poměřili své síly přetahováním lana.
Kandidáti do soutěže o nejlepší masky
byli letos vybíráni již během průvodu ně-

kolika nezávislými porotci. Vesměs každá
maškara získala alespoň drobnou cenu,
navíc se mohla občerstvit černou polévkou
zdarma. Pro všechny příchozí pak začalo
hodování za doprovodu dechovky. Lidé si
mohli vybrat z bohaté nabídky zabijačkových specialit řeznictví Kohout a synové,
sýrových a masových placek manželů Trnobranských, trdelníků a dalších dobrot.
Masopustní veselí dříve končívalo až
v úterý před Popeleční středou, kterou začíná 40denní postní doba před Velikonocemi
(pozor – nepočítají se do ní neděle :)) a její
datum je pohyblivé v závislosti na Velikonocích. Letošní Popeleční středa připadla
na 14. února, takže přes veškeré potíže kolem stanovení termínu veltruských masopustních oslav jsme se všichni stihli začít
včas postit.
bb, foto: Kateřina Kohoutová

Poděkování – Masopust 2018
Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošního masopustu – zvláště
pak AFK Veltrusy za zázemí, ASPV Veltrusy a jejich dobrovolníkům za uspořádání sportovních soutěží pro děti, RC
Havránek za karneval, dále děkuji drábovi Luďku Málkovi, baráčníkům za tradičně výborné a bohaté občerstvení,
stejně tak patří poděkování manželům Vávrovým za novou zastávku u jejich prodejny v Jahodové ulici. Za kvalitní
živou hudbu děkuji řízné Kralupské dechovce pod vedením pana Radka Dvořáka a hasičům (SDH) a Městské policii za bezpečnostní dohled nad početným průvodem. Velký dík patří Dámám v sedle a jejich doprovodu, dále také
kulturnímu výboru za celkovou organizaci a také partnerům letošního masopustu: společnosti SUEZ Využití zdrojů CZ, a. s. a místním firmám za poskytnutí cen do soutěže
o nejzajímavější masky: Řeznictví Kohout a synové, firmě
Luksík – Promex, s. r. o., Zahradnictví Jelínek a Kateřině Kohoutové – fotoslužby.
Filip Volák, starosta

březen 2018
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POZVÁNKY

Město Veltrusy pořádá divadelní zájezd
do DIVADLA UNGELT v Praze

STŘEDA

11. DUBEN

2018 19.00

RŮŽOVÉ BRÝLE
Autorky: Susan Bigelow a Janice Goldberg
Účinkují: Hana Maciuchová,

Zuzana Bydžovská,
Sabina Rojková

Délka: 105 min
Cena vstupenky:

480 Kč

V případě zájmu o vstupenky OBJEDNÁVEJTE závazně nejpozději do 20. BŘEZNA na kultura@veltrusy.cz,
telefonicky na čísle 317 070 294 nebo osobně v podatelně MěÚ. Vstupenky budou k vyzvednutí v týdnu
od 26. března. Autobus bude zajištěn, odjezd v 17.30 z parkoviště u MěÚ, v 17.32 ze zastávky STS.

POP-ROCK PARTY VELTRUSY
Večer před velkým pátkem
29. března 2018 se kulturní sál
U hasičů změní v rockový klub
a bude hostit již druhý ročník
pop-rockové party s názvem Zelený čtvrtek.
Na pódiu se představí hudební skupiny Vocal Band Markéty Aptové, pro niž je typický
čtyřhlasý vokální projev a originální zvukové aranže. Jako
druhá kapela vystoupí kralupští
Made In Garage. Uskupení se
skládá ze čtyř mladých muzikantů, kteří do svého vystoupení vkládají plno nespoutané
rockové energie. Tato parta
si v Kralupech a okolí získala
mnoho svých věrných fanoušků, kterým vždy ve své show
přinese něco nového. V průběhu večera se představí i místní
sólisté, bude plný zábavy, tance
a nebude chybět ani tradiční zelené pivo. Akci podporuje město
Veltrusy. A co vlastně slavíme?
Přece svátky jara – příchod Velikonoc.
Markéta Hrdinová
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MÍSTO KONÁNÍ:
klubovna
nad sokolovnou
DATUM A ČAS:
čtvrtek ve 20.15 hod

FÚSI
ČT 15. 3.

MŽITKY
ČT 19. 4.

CHLAPI
NEPLÁČOU
ČT 17. 5.

KNIHOVNA

Rok 2017 v Městské knihovně
Výpůjční doba byla v roce 2016 rozšířena o další výpůjční den, v rámci týdne je nyní
otevřeno 6 hodin.

Čtenáři
V minulém roce bylo v knihovně zaregistrováno celkem 137
čtenářů, z toho 50 čtenářů
mladších  15 let.

137

čtenářů
celkem

87

čtenářů
starších
15 let

50

čtenářů
mladších
15 let

Návštěvnost
Registrovaní čtenáři uskutečnili celkem 1.127 návštěv
knihovny, z toho čtenáři do 15
let 353 návštěv. Průměrná týdenní návštěvnost činila 22 čtenářů.

Výpůjčky

Celkem bylo zapůjčeno 3.021
svazků. Z toho beletrie a naučné literatury dospělým čtenářům 2.259 svazků, mládeži 762
svazků. Za jeden týden bylo
zapůjčeno průměrně 44 svazků
literatury pro dospělé a 15 svazků literatury pro mládež.

Přírůstky knižního fondu –
nákupy knih
283
darované
knihy
vyřazené
knihy (Pha)
z fin. dar
čtenárů

MěÚ
Veltrusy

nových knih

20
62
31 80
39 45
151 138

naučná lit.
pro děti
beletrie
pro děti
naučná
lit. pro
dospělé

beletrie
pro
dospělé

Za částku 24 527 Kč od MÚ Veltrusy bylo zakoupeno 151 svazků, z darů čtenářů bylo na knižním veletrhu Svět knihy v Praze
zakoupeno 39 svazků. 31 svazků
bylo vybráno z nabídky vyřazených svazků Městské knihovny
v Praze.  Dalších 62 svazků bylo
získáno darem. Všem dárcům
děkujeme! Celkem se knižní
fond rozrostl o 138 svazků beletrie pro dospělé, 45 svazků
naučné literatury pro dospělé,
80 svazků beletrie pro mládež,
20 svazků naučné literatury pro
mládež. Novinky v knižním fondu jsou čtvrtletně zveřejňovány na internetových stránkách
knihovny.

V prostoru knihovny jsou
průběžně pořádány malé tematické výstavky knih k literárním
a historickým výročím. Aktuality z činnosti knihovny a zajímavosti z knižního fondu knihovny
byly publikovány ve Veltruských
listech.
Jitka Lísková

Výpůjčky
ze Středočeské
vědecké knihovny Kladno

V lednu se uskutečnila beseda pro dvě třídy čtvrtého ročníku ZŠ a následně exkurze
v knihovně. V březnu zase proběhla beseda s exkurzí pro dvě

Besedy pro
Základní školu
a Mateřskou
školu ve Veltrusích v roce 2017

třídy druhého ročníku. Děti
byly seznámeny s tím, kdo je
autor a ilustrátor knihy a co vše
v knize najdeme. Dozvěděly se
o typech knihoven a děti byly
i s rodiči pozvány do knihovny.
Každé dítě obdrželo informační leták s otevíracími hodinami
a adresou knihovny.
V listopadu se odehrály besedy v MŠ ve třídách Kuřátka
a Motýlci. Četli jsme knihu Maxe
Bolligera Šťastný skřítek, ilustrovanou Petrem Sísem. Děti
si knihu prohlédly, poslechly
a nakonec namalovaly obrázky
ke knize podle vlastní fantazie.
Dále si děti prolistovaly další
čtyři knihy o skřítcích z fondu
veltruské knihovny. Obrázky
dětí byly vystaveny v knihovně.
Všechny třídy MŠ přišly další
týden na exkurzi do knihovny
a také si vypůjčily dětské knihy.
Helena Richterová

Během roku jsme měli zapůjčeny tři soubory knih. První
soubor o 201 svazcích zapůjčený v září 2016 byl v únoru 2017
nahrazen souborem o 167 svazcích. V září nám byl zapůjčen
soubor o 214 svazcích, který byl
čtenářům k dispozici ještě počátkem roku 2018.

Internet, elektronický katalog

V knihovně je možnost připojení k Internetu.   K 31. 12. 2017
bylo v elektronickém katalogu
uloženo 12.724 záznamů, což
zahrnuje veškeré knihy umístěné ve volném výběru i ve skladu. Ve fondu je evidováno 12.723
svazků knih a 1 mapa, z toho
2.961 je svazků naučné literatury pro dospělé a 365 svazků
naučné literatury pro mládež,
7.522 svazků beletrie pro dospělé a 1.875 svazků beletrie pro
mládež.
Knihovna provozuje
internetové stránky:
www.knihovnaveltrusy.wz.cz.

OTEVÍRACÍ DOBA
KNIHOVNY

PONDĚLÍ A PÁTEK
14 – 17 hod
březen 2018
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ZÁMEK A PARK

Zprávy ze zámku

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

Věci viditelné a věci neviditelné
Vážené čtenářky a čtenáři,
Jsme velmi rádi, že stále častěji kladně hodnotíte, že pokrok
v opravách a údržbě areálu je
velmi pěkně vidět. Ale stejně
tak rádi bychom se s vámi podělili také o informace o akcích,
které tak moc vidět nejsou.
Během letošního jara a brzkého léta procházejí a projdou
obnovou tzv. ha-ha příkopy
na hlavním a bočním průhledu
(to docela vidět je), bývalá jáma
na ruční řezání trámů a řeziva v oboře (to moc vidět není),
kaplička svatého Karla, věnovaná Carlotě Chotkové (to vidět
bude),  Dům zahradníka (zatím
se pracuje v interiéru, takže to
zatím moc vidět není), sklep
před Holandským selským domem (tam byla vidět hlavně
hora odpadků, které tam někdo
naházel…) a Egyptský kabinet
(oprava vidět bude, ale nejvíc
prací proběhne pod zemí). Akci,
kterou při návštěvě zámku neminete, bude oprava vstupního
krčku mezi Severovýchodním
křídlem předzámčí a hlavní zámeckou budovou. Naopak nejdůležitější akce obnovy zůstane zvenku neviditelná – a to je
zahájená poslední fáze obnovy
hlavní zámecké budovy.  
To je to, co nás čeká, ale velmi
rádi bychom se s vámi podělili
o jednu úspěšnou akci z konce
minulého roku. Její výsledek je
také neviditelný, protože se zatím skrývá pod zemí.
Při koncipování obnovy hospodářského dvora (kde ještě
před deseti lety byla stará benzinová pumpa, nepoužívaná
nádrž na melasu a pod přístřeškem na kombajny rezavěly staré vraky zemědělské techniky)
se počítalo s úpravou celé volné
plochy včetně zeleně. Již dnes je
prostor podstatně pohlednější
a zelené plochy jsou již hotové
a využívané. Ale chybí jim vláha,
i když jsou rozvody pro zálivkový vodovod předpřipravené.
Součástí dvora byla také stará
nefunkční studna, která byla
v havarijním stavu a hrozila zřícením se… Při pátrání v archiváliích se nám podařilo na starých
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HaHa příkop na hlavním průhledu

mapách z roku 1786 (hospodářský dvůr byl založen v roce 1740)
zjistit v místě dnešní studny
kruhovou značku, o níž lze s vysokou mírou pravděpodobnosti
říci, že se jedná o stavbu shodnou s dnešní studnou. Po řadě
konzultací a také po velmi
vstřícném jednání s firmou Inogy, která přispěla na záchranu
studny starší než 230 let darem
ve výši 50.000 Kč, za což jí patří
velký dík, se přistoupilo k vlastní realizaci. Dnes je studna zajištěná, vyčištěná a obnovený
pramen studnu zásobuje vodou
rychlostí 3 litry za sekundu, což
je několikrát více, než potřebuje
závlahový systém hospodářského dvora, který bude následně
zprovozněn. Povedly se tedy
dvě věci současně – vyřešit zdroj
vody pro závlahu hospodářského dvora a současně záchrana
historické studny. Ale podrobnosti o této „neviditelné“ akci
má pro vás kolega ing. Jan Bulín…
Pavel Ecler

Jáma na katr

ZÁMEK A PARK

Jak probíhala oprava historické studny
Nejdříve bylo odřezáno sací potrubí již neexistující ruční pumpy a zbytky původních trubek
zasahujících do studny (zřejmě
přívody od zrušené velké vodárny u bývalého kravína). Ty
by jinak znemožnily spouštění
nových skruží do studny. Poté
bylo provedeno statické zajištění vyskružením a štěrkovým
obsypem ve spodní části, která
hrozila sesutím, čím ohrožovala i statiku vedle stojícího
obytného domu. Bylo použito
8 betonových skruží průměru
1 m a výšky 0,5 m a zhruba 4,5
tuny praného kačírku o zrnitosti 8-16 mm. Tím byla zajištěna
bezpečnost pracovníků vstupujících do studny a mohlo se
přistoupit k vlastnímu čištění.
Bylo odstraněno 1,5 m nánosů,
z čehož asi první třetina byla
naplavena povodní, zbytek byl
bohužel důsledkem činnosti
Státních statků, které zde dříve
působily – studna byla zřejmě
občas využívána jako skládka.
Po vyhloubení cca 0,5 m
skončilo pískovcové ostění
a následoval dubový „sud“ – tj.
ostění ze dřeva, v menším průměru. V něm práce pokračovaly dále a zastavily se až o další
metr níže na původním dně,
které bylo lehce identifikovatelné díky tomu, že je vysklá-

dané pískovcovými bloky proti
nadzvedávání tlakem vody. Sud
je ve špatném stavu, proto byl
opět vyskružen, tentokrát plastovou rourou se štěrkovým obsypem. Detailní foto sudu bylo
zasláno odborníkovi na dendrochronologii, aby rozhodl,
zda je možné stáří dřeva touto
metodou určit. Jakkoliv je samozřejmé, že tento typ úpravy
(opravy) mohl být pozdější, datace stáří prken dubového sudu
by poskytla významnou informaci o této užitkové stavbě, nezbytné pro fungování panského
dvora.
V horní části studny bylo
původní ostění z pískovcových
segmentů v pořádku, zde tedy
bylo pouze lokálně doplněno,
omyto tlakovou vodou a ponecháno v původním stavu, bez
vyskružení. Byla tedy zachována i historická autenticita studny, což byl hlavní požadavek
památkové péče.
S postupem čištění se zvyšoval přítok vody do studny, který
se nakonec zastavil na velice
dobré hodnotě 3 l/s, což je velmi
potěšitelné. Práce byly provedeny firmou Studnařské práce Milan Cepek ze Sokolče na Nymbursku, která se tomto oboru
věnuje již 25let.
Jan Bulín

Spouštění skruží do studny

Dřevěné ostění (sud) ve spodní části studny

Pozvánky na zámek:
Den s Mírou
Na začátku března slaví svátek
Miroslav a zámek Veltrusy slaví
jeho jmeniny spolu s ním. Všem
Miroslavům jsme na sobotu
10. března nachystali dárek
ve formě sníženého vstupného
na výstavu „Váhy, míry, závaží
na zámku vám ukáží“, kde budou probíhat také komentované prohlídky. K Miroslavovi
se mohou připojit také další
Mírové, Mirkové i Mirky. Akci
doprovodí Zámecká restaurace
a kavárna Důlek s nabídkou „Jez
s Mírou“ a „Pij s Mírou“.

Vítání jara na zámku
I v letošním roce pořádá zámek
již tradiční akci vítání jara. Příchod jara oslavíme v sobotu 24.

března 2018. V severozápadním
křídle si mohou děti vyzkoušet
různé dílničky například pletení pomlázky, zdobení velikonočních vajec a jiné výtvarné
činnosti. Po celý den bude také
probíhat jarmark v prostorách
hospodářského dvora a v Rudolfově sále se můžete těšit
na pohádku „Tradice, čepice,
truhlice“ v produkci Divadla jedeme k Vám. Den vyvrcholí vynesením Morany.
O novinkách v programu se
dovíte na našem webu.
Barbora Frindová

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA ZÁMKU

Hledáme nové kolegy na pozice lektor/ka edukačního centra, koordinátor/ka edukačního centra,
průvodce – brigádník. Více informací najdete na našem webu www.zamek-veltrusy.cz v sekci zprávy.
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Škola v zimě nespí...
Školní rok rychle utíká a ve škole průběžně probíhají školní
i mimoškolní aktivity. K zimnímu období tradičně patří
lyžařský kurz pro žáky sedmého ročníku. Kromě lyžařského
kurzu pořádáme v posledních
letech běžkařský jednodenní
výlet za sněhem. Děti si užijí
sněhu, naučí se nebo zdokonalí na běžkách a poznají krásy
českých hor. I letos vyjeli za sněhem zájemci z 5. – 9. tříd a užili
si krásný horský den plný sportu
a pohybu.
V prvním únorovém týdnu
proběhl na naší škole projekt
Edison, který organizuje mezi-

národní studentská organizace
AIESEC. Do školy dorazilo 8 zahraničních studentů ve věku
19 až 28 let, kteří byli ubytováni v hostitelských rodinách
ve Veltrusech i v okolí. Studenti
navštívili žáky od 4. do 9. tříd
a v tříhodinových blocích jim
vždy vyprávěli o svých zemích
původu, tradicích a zvycích, jazyku, jídle, historii, památkách
atp. Čas zbyl i na různé hry. Žáci
naší školy měli možnost procvičit si angličtinu s nerodilými
mluvčími a dozvědět se zajímavosti o Číně, Austrálii, Brazílii, Mexiku, Rusku, Ukrajině,
Indii a Indonésii. Všichni žáci

se do komunikace se studenty
velmi aktivně zapojili a snažili
se podle svých schopností a jazykových dovedností se zahraničními studenty dorozumět,
získat od nich informace, odpovídat na jejich dotazy, pokročilejší studenti svým spolužákům
pomáhali, překládali či vysvětlovali. Týden s Edisonem rychle
utekl a mezi žáky se setkal s velmi kladnou odezvou.
V posledním roce se ve škole
i v samotných Veltrusích hodně mluví o potřebě přístavby
školní budovy. O tomto tématu diskutují nejen dospělí, ale
i žáci školy. Hlavně ti starší vidí

situaci reálně a jsou schopni
formulovat řadu přínosných postřehů k tomuto tématu. Proto
jsme tentokrát vybrali několik
žákovských prací současných
deváťáků, kteří psali úvahu
na téma „Potřebuje naše školní
budova rozšířit a zmodernizovat?“. Někteří autoři úvah využili společný úvod, jiní začali
svou práci samostatně. Všichni
ale vytvořili a zformulovali řadu
zajímavých myšlenek týkajících
se potřeby přístavby školní budovy. Přejeme Vám příjemné
počtení.
Žáci a učitelé veltruské školy

Projekt Edison

Na běžkách v Kořenově – Rejdicích

PERSONÁLNÍ INZERCE

ZŠ VELTRUSY PŘIJME IHNED
ASISTENTA PEDAGOGA
§§ pozitivní vztah k dětem a přístup k práci, trpělivost,
vyrovnanost
§§ čistý trestní rejstřík
§§ dobrý zdravotní stav
§§ zájem o práci, iniciativa a ochota podílet se na školních
i mimoškolních akcích
§§ smysl pro pořádek a spolehlivost
§§ nutnost respektovat úzkou spolupráci se všemi vyučujícími
§§ nutnost ochoty k týmové spolupráci
§§ loajalita ke škole
§§ kvalifikační předpoklady – podle zákona 563/2004 Sb.
o pedagogických pracovnících ve znění platných předpisů (možnost doplnění kvalifikace po nástupu)

ZŠ VELTRUSY PŘIJME
od 27. 8. 2018 UČITELE
– nejlépe aprobaci s MATEMATIKOU,
případně 1. stupeň
(ale možno i jiné zaměření)
§§ kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb.
o pedagogických pracovnících v platném znění
§§ čistý výpis z rejstříku trestů, morální bezúhonnost
§§ kladný vztah k dětem a loajalita ke škole
§§ ochota podílet se na dalších školních i mimoškolních
aktivitách
§§ aktivní přístup k práci, kreativita
§§ ochota učit se a realizovat nové věci – formy práce
s dětmi apod.
PŘIVÍTÁME I ABSOLVENTA/ABSOLVENTKU, PŘÍPADNĚ
STUDENTA/STUDENTKU PŘED UKONČENÍM STUDIA

Nabídky s profesním životopisem, prosím, urychleně zasílejte na e-mail:
svetlana.rackova@seznam.cz, případně volejte na tel. 731 617 991.
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Děti z devátých tříd se zamýšlely nad
otázkou modernizace své školy
Přestože z ní už brzy odejdou do škol středních, vzaly úvahu vážně a my z jejich prací
nabízíme některé úryvky a nápady. V závěru všichni deváťáci došli k tomu, že rozšíření je nutné, ale všímali si také potíží s tím spojených (nesouhlas sousedů, nedostatek
financí).
Rozšíření školy
jako nutnost
Do naší školy tento rok chodí
500 žáků s tím, že 1. a 4. ročníky
tvoří tři třídy. Každým rokem se
přijímá víc a víc žáků, a tak třídy
nestačí a musí se dokupovat lavice. Jedna třída se dokonce učí
ve družině, v budově dvojdomku. (Denisa Moravcová)
Vzpomínám si, že když jsem
symbolicky vystoupila na ten
první schod u školy, třásla se mi
kolena štěstím. Tenkrát jsem se
strašně těšila do školy. Ovšem
každý z nás ví, že asi kolem třetí
třídy tato radost ze školy zmizí,
a proto je celkem důležité, aby
se děti cítily alespoň trochu příjemně. Tehdy byla škola malá
a působila staře, ale vzhledem
k tomu, kolik dětí tu bylo, zdála
se být poměrně prostorná. Dnes
je to ale jiné. Škola sice dostala
nový kabátek, ale místa zde
ubývá. (Iva Machutová)
Také tu jsou ale lidé sousedící s pozemkem, na kterém by
se mělo v budoucnu stavět. Ti
z přístavby nejsou šťastni a já
se jim nedivím. Ale zase na druhou stranu sem chodí už přes
pět set školáků a každým rokem
přibývají další do školy, která
už teď pomalu praská ve švech.
(Jan Packa)

Šatna = bojiště
Nejvíce je to ale poznat, když se
celá škola nahrne do šatny. To
pak jste rádi za každý centimetr
místa, který se vám podaří zabrat. (Martin Zumr)
Každý žák vlastní malou,
úzkou skříňku namáčknutou
na ostatní, takže vždy když se
jde ven, probíhá souboj o to,
kdo se jako první procpe mezi
ostatními. (Veronika Milatová)
Když opominu, že každý žák

má přidělenou jednu velmi úzkou skříňku, před kterou není
místo, když se v uličce sejde asi
padesát dětí najednou, je šatna velmi malá pro takový počet lidí... Obzvláště nepříjemné
musí být, když se kluci musí
v této chladné šatně plné dalších dětí převlékat na tělocvik.
(Iva Machutová)

Tělocvična
Velkým problémem bude taky
tělocvična, přestože má škola
svoji vlastní a další prostory
jsou v sokolovně, již dnes to
přestává stačit. Když pak se
okolo 30 a více žáků pohybuje
v tělocvičně, nedělá to dobrotu.
(Dominik Hanke)
Ani tělocvična již nezvládá
pojmout všechny. I my, nejmenší ročníky, se musíme dělit
na skupiny. Jedna míří do tělocvičny a druhá do sokolovny.
(Veronika Milatová)

kladní lidskou potřebu, kterou
je hlad. Nedávno jsem dostala
možnost srovnat naši kuchyni
s ostatními, když jsem je navštívila v rámci dnů otevřených
dveří. Největším překvapením
pro mě bylo to, že všechny školy
mají zavedený výdej jídel přes
čipy. Také výběr pokrmů čítá
několik různých variant. Naši
školní jídelnu bych určitě vylepšila a zvětšila. Přeci jen děti se
hromadí, a tak vznikají fronty
dlouhé až do šatny. (Veronika
Milatová)

Jídelna
Ohledně zázemí by bylo potřeba navýšit kapacitu jídelny,
protože se stává, že fronta je
natolik dlouhá, že žáci raději
jdou domů a něco si koupí v obchodě, než aby čekali. (Dominik
Hanke)
Další věc, kterou bych chtěla
zmínit, je jídelna, a to hlavně
naše originální papírové průkazky. Zatímco ostatní školy
mají čipy, my máme průkazky,
které si musíme každý měsíc
chodit potvrzovat. Většina dětí
však tyto průkazky často ztrácí
nebo je líná je chodit potvrzovat. Dále tu máme velmi dlouhé
fronty na oběd. Občas dokonce
až do šatny. Vítanou změnou by
byl výběr alespoň ze dvou jídel.
(Iva Machutová)
Dále bych zmínila další zá-

Vybavení tříd
Finance by mohly být také využity na obnovení pomůcek
chemie a dalších předmětů, kde
by to uznali učitelé za vhodné
a kde by to bylo potřeba. (…)
Měly by se vyměnit některé poničené tabule, na kterých
vyčnívají bílé tečky, které vedou
občas k neshodám. Také by se
do zbytku tříd mohly dodat projektory a některé saláty, kterým
se říká učebnice a atlasy, by se
mohly vyměnit za nové.  (Dominik Hanke)
Když se podíváme na vybavení současné školy, není zas
tak špatné. Jenom lavice a židle
v některých třídách dost vržou
a tak je o hodinu skoro pořád
slyšet ten nepříjemný zvuk. Vyřešilo by se to ale koupí nových
lavic a židlí? Ne, za pár týdnů
by dopadly stejně, jako ty současné. Za to ale nemůže škola,
ale někteří její žáci, kteří si neváží toho, co tu máme. (Martin
Zumr)

Na rozloučenou
Klubovna, nové třídy
Velká část žáků má odpolední
vyučování a kromě šatny nemají kde čekat. Proto navrhuji
místo podobné klubovně, které
by bylo určené pro čekající žáky.  
Malá počítačová učebna
je celkově hrozná. Stejně jako
u třídy v mezipatře se do ní nevejdou všechny třídy. (Denisa
Moravcová)
Také čekání na odpolední vyučování je docela nepříjemné,
jelikož čekáme v šatně. Proto,
kdyby už se škola přestavovala,
bych chtěla navrhnout nějakou
klubovnu, kde by se žáci cítili
příjemně. (Iva Machutová)

Já sice za chvíli tuto školu opustím, ale stále zde zbyde ta část
mě, kterou jsem zde zanechala
za uplynulých devět let. A i když
si to spoustu z nás neuvědomuje, tato budova se stala pomalu naším druhým domovem
a nikdo z nás nechce vidět jeho
domov, jak se hroutí pod návalem nespokojených dětí. Proto
doufám, že někdo na přestavbu
přispěje a naše škola se bude
moci stát moderní a příjemnou
budovou, na kterou budou další
stovky dětí vzpomínat v dobrém. (Veronika Milatová)
texty: žáci ZŠ
foto: Soňa Dekastello
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Veltrusy za sto let
V minulém vydání Veltruských listů byly všechny veltruské děti vyzvány k jakémukoliv
příspěvku na téma Veltrusy v roce 2050. Z jednotlivců se odvážila jen Justýna Kohoutová (9 let), která poslala svoji představu v podobě obrázku. S malou úpravou časového
rozpětí a špetkou zobecnění téma doplňuje celá třída 2.A paní učitelky Homolkové.
Děti ze 2. A navštívily v rámci
prvouky školní výstavu Rodino,
vyprávěj. Téma se nám velice
hodilo, protože právě probíráme čas – minulost, současnost
a budoucnost. Se zájmem jsme
si prohlédli fotografie starých
předmětů. Mnohé děti poznaly, u jiných jsme si jejich účel
museli vysvětlit. Nejvíce děti
zaujaly staré telefony, nadšeně
vytáčely různá čísla a zkoumaly
kroucené dráty vedoucí z těchto pro ně archaických přístrojů.
Další hodinu prvouky jsme se
naopak zkusili zamyslet nad
tím, jak bude svět vypadat v budoucnosti. Děti se předháněly
ve vymýšlení fantastických nápadů a nakonec se své myšlenky
pokusily sepsat.
A jak si tedy druháci představují život za 100 let?
§§ Obživnou hračky (Verča)
§§ Budou dvacetipatrové penály (Adam)
§§ Nebudou lupiči. Hitem
budou tryskové brusle
(Natálka)
§§ Lidi budou hodně starý
(Lukáš)
§§ Možná bude nová generace
pokémonů Pejsci nebudou
nemocní (Adam)
§§ Za 100 let by mohlo být míň

aut a víc lesů (Anežka)
§§ Bude o hodně víc písmenek.
Lidi budou moci létat. Budou se tvořit nové planety.
Bude hodně nových říkadel.
Bude 5000 hodin (Filip)
§§ Když se něco namaluje, tak
se to oživí (Ela)
§§ Školy budou duhové (Honzík)
§§ V chemii půjde vyrobit krev.
Zvířata budou chodit jenom
po zadních (Filip)
§§ Roboti budou pomáhat ve
škole. Děti se budou vdávat
v 7 letech. Ptáčci budou nosit
miminka (Majda)
§§ Vymyslí se lék na rakovinu
(Eliška)
§§ Bude jezdit autobus, do kterého se lidi zaháknou hlavou
(Honzík)
§§ Bude sport gymnastikobruslení (Lucka)
§§ Všechny světy se spojí. Ve
vesmíru se bude dát dýchat.
Místo koní budou jednorožci
(Tomáš)
§§ Možná, že děti z budoucnosti nebudou muset chodit do
školy (Toník)
Zdá se, že nás čeká veselá budoucnost.
Děti z 2.A a Lenka Homolková

Představy
Justýny Kohoutové o budoucnosti

Předvánoční výlet do Vídně
Redakce Veltruských listů obdržela od žáků veltruské školy tolik příspěvků, že bylo
těžké vybrat, co ve zpravodaji otisknout. Pro začátek zaujaly dvě reportáže z výletu.
Přinášíme jen úryvky z nich...
Když jsme vystoupili z metra
v centru Vídně, tyčil se před
námi překrásný kostel. Jednohlasně jsme se shodli, že chceme tento skvost vidět i zevnitř.
Výtahem jsme vyjeli do severní věže Štěpánského kostela.
Potom naše kroky směřovaly
k trhům, na kterých jsme nasáli vánoční atmosféru. Výlet byl
skvělý a jako ve škole bych ho
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ohodnotil 1 (podtržená s hvězdičkou). Jediným černým bodem bylo zranění paní učitelky
Majerčákové, na kterou jsme
i po výletu všichni mysleli...
Metoděj Málek, 9. B
U Stephansdomu jsme dostali nabídku: vyjít po schodech
na vyšší věž, nebo jet výtahem
do nižší věže. Samozřejmě
jsem zvolila vyšší věž s levněj-

ším vstupem. Můj mozek si totiž myslel, že vyjít 300 schodů
bude hračka. Na to, jak se mýlil,
ale přišel již po 20 schodech...
Přišla jsem k malému okénku
připravena vyfotit si tu krásu,
avšak, k mé smůle, bylo tak
špinavé, že jsem nic neviděla.
Jedinou upomínkou na náročný
výstup se mi stala předražená
“zlatá” mince (pokud tedy nepo-

čítám hromady nepovedených
fotografií). Především jsem ale
jela do Vídně kvůli jejím kouzelným vánočním trhům. Hned
na prvním trhu jsem musela
ochutnat zdejší punč, samozřejmě bez alkoholu. Na tento
zájezd budu vždy vzpomínat
v dobrém. Kdybych mohla, určitě bych jela ještě jednou.
V. Milatová

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Advent v Mateřské škole Veltrusy
V neděli 1. prosince začal advent, čas čekání na příchod vánočních svátků. Samozřejmě,
že i v naší mateřské škole se děti
moc těšily na dárečky od Ježíška. Čekání na onen den jsme si
zpříjemňovali různými činnostmi. Předvánoční čas začal pečením vánočního cukroví. Děti se
s radostí zapojily do vykrajování perníčků, lineckého cukroví,
které také slepovaly a zdobily.
Největší práci dalo uválení rohlíčků, ale i s tím si děti poradily. Vůně cukroví prostoupila
celou mateřskou školou. Nezapomněli jsme na zdobení
stromečku ani poslech a zpěv
vánočních koled.
Nedílnou součástí adventního času jsou vánoční zvyky

a tradice. Ani u nás na ně nezapomínáme. I letos jsme s dětmi
rozkrajovali jablíčka, pouštěli
lodičky, házeli střevícem, četly
se příběhy o narození Ježíška
a původu vánočních tradic.
Poslední týden adventního
času jsme si zpříjemnili vánočními besídkami pro rodiče a pak
již konečně přišel do naší MŠ
dlouho očekávaný Ježíšek. Děti
dostaly do každé třídy mnoho
nových, krásných hraček, ze kterých měly velkou radost.
Po celou dobu adventu se
všichni zaměstnanci snažili dětem vytvořit klidnou, pohodovou a veselou atmosféru.
Za MŠ Veltrusy
Štěpánka Baladová

Mateřská škola Veltrusy srdečně zve rodiče a veřejnost v úterý
27.3.2018 od 15:30 do 17:00 na VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ
JARMARK výrobků dětí a učitelek naší MŠ

Havránkův masopustní karneval
I v letošním roce se RC Havránek zapojilo do masopustních
oslav města, a to tradičním
karnevalem ve veltruské sokolovně, který se konal v sobotu
10. února. Na karneval dorazilo
zhruba 25 rodin se svými ratolestmi, takže brzy po třetí hodině odpoledne po tělocvičně pobíhali klauni, všelijaká zvířátka,
princezny, piráti, Spidermani
a další hrdinové a pohádkové
postavičky, které na pěti  stanovištích plnily různé úkoly. S vězněm si děti mohly prolézt velmi
důmyslnou opičí dráhu, šašek
jim zase procvičil paměť i zručnost při navlékání barevných
korálků podle obrázků, indická
tanečnice pomáhala a radila při
vhazování míčků do psí tlamy.
Výtvarné stanoviště připomínalo zimní období – děti se zde
mohly vyrobit svého sněhuláčka z papíru a vatových polštářků. Při plnění posledního
úkolu musely zapojit své logické myšlení a řadit obrázky dle
různých kritérií správně za sebou či skládat puzzle. Zároveň
si mohly zatančit a zahrát různé
hry přímo „na parketu“ velké
tělocvičny. Při odchodu si každý
malý účastník karnevalu odnášel sladké čokoládové lízátko.
text a foto: Soňa Dekastello

NAŠE SPOLKY
rodinné
centrum

HAVRÁNEK

POZVÁNKA

JARNÍ BAZÁREK
Sobota 14. 4. 2018 9.30 – 13.00
v prostorách tělocvičny TJ Sokol,
Palackého 450, Veltrusy
(vchod z ulice Tyršova kolem tenisových kurtů)
Přijďte výhodně nakoupit:
• jarní a letní oblečení a obuv
– dětské / mateřské / dámské
• sportovní vybavení pro děti na jaro a léto
• hračky pro děti
Více informací na
http://havranek.dolnipovltavi.cz/
nebo na e-mailu
bazarekHAVRANEK@seznam.cz
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Josef Klofát: Modelářství ve Veltrusích. Díl 4 – modelařina není nuda
Kdo z předchozích tří dílů věnovaných modelaření ve Veltrusích nabyl dojmu, že modelářství je jen úmorná mravenčí práce, při které se moc nepobavíte, se tentokrát bezpochyby přesvědčí o opaku. Ve vzpomínkách Josefa Klofáta najdeme pěknou řádku
situací humorných, někdy až dobrodružných, naštěstí ale bez výjimky s koncem ne-li
dobrým, pak tedy alespoň nikterak tragickým.

Jak si vicemistr světa
počkal na grog
Jako klub jsme pořádali každoročně dvě soutěže větroňů a házedel. Protože se házedla konala v únoru, byla vždy pořádná
zima. Na jednu ze soutěží nám
zapůjčili místní hasiči dopravní
vůz, který jsme používali jako
kancelář a malou občerstvovnu. Navařili čaj pro žáky a grog
pro dospělé, který pak Líba,
manželka Vl. Macala zadarmo
podávala zájemcům. Tehdy
na naše házedla jezdila parta
raketových modelářů z Prahy
a mezi nimi byl velice známý
reprezentant, mistr Evropy
a vicemistr světa v raketových
modelech Jiří Táborský, prima
chlap nevelkého vzrůstu, který
se mezi mládeží lehce „ztratil“. Jirka přišel k Líbě do vozu
a chtěl pochopitelně grog, ta ho
ohodnotila pohledem a pravila:
„Počkej si chlapečku, až ti bude
víc let, a potom dostaneš grog.
Zatím ti musí stačit čaj.“ Jirka
vyvalil oči a nezmohl se na slovo. Situace se ale hned vysvětlila
a všichni se zasmáli.

Lupič za bílého
dne

Nehod modelů se samozřejmě
událo nepočítaně, tahle měla
ovšem velmi speciální zakončení. Při soutěži, kterou organizoval náš klub v kategorii AI
na letišti Mělník, padal jeden
model po vyklopení determalizátoru do těsné blízkosti silnice.
Jeho majitel byl od něho asi šedesát metrů. V tom okamžiku
zastavilo na silnici osobní auto,
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… na autě
G. Staněk, který létal se svým
modelem Admirál (RCV2) v žertu jednou povídá J. Klofátovi: Že
ti přistanu do auta? Pravděpodobně chtěl v posledním okamžiku model odklonit, ale manévr se nepovedl, a tak Admirál
udělal dost velkou prohlubeň
do Klofátova vozu a neslavně
dopadl i sám letoun.
Havárie SPARTAKU – letiště Kladno

řidič vyskočil, bleskově model
rozložil, nasedl i s ním do vozu
a ihned odjel. Nic nedbal na křik
modeláře, který v době odjezdu
auta byl vzdálen jen pár metrů,
takže si stačil přečíst SPZ vozidla. Po oznámení řediteli soutěže byla zavolána policie, zjištěn
majitel vozu a příslušník spolu
s modelářem odjeli do blízkého bydliště řidiče. Zde zloděj
model vydal s tím, že jej chtěl
později odevzdat sám. Modelář
se vrátil s modelem a ještě stihl
odlétat zbývající kola soutěže.
Zloděj byl později projednán
v komisi na MNV a zaplatil pokutu 100 Kč.

Když letadlo přistane tam, kde
by asi nemělo…

Každý z nás modelářů má určitě
svou historku o nehodě, která
mohla skončit nejen škodou,
ale někdy i úhonou na zdraví.
Za mnohé z nich jsme se styděli,
jiným se nedalo vyhnout.

… na hlavě

Jeden z modelů na mělnické
soutěži například v plné rych-

losti dopadl do skupiny mužů,
kteří se připravovali na soutěž,
a zasáhl špicí do hlavy otce
jednoho modeláře. Zasažený člověk utrpěl v první řadě
šok a v druhé velkou modřinu
za uchem. Protože měl na hlavě
silnou čepici, byl náraz poněkud
ztlumen.

… na čelním skle

Jindy zase model narazil
do předního okna osobního
vozidla, naštěstí do horní části okna, do utěsňovací gumy
u střechy. Tím nedošlo k rozbití
okna a možné následné havárii. Model se rozložil a sklouzl
po automobilu na zem. Rychle jsme jej sebrali, a než řidič
zkontroloval „škodu“, byli jsme
za silnicí v poli. Dále nás řidič
nepronásledoval.

… mezi nádržemi

Další modelář se vrátil po cvičném létání bez modelu s tím, že
model přestal reagovat a zmizel v areálu chemické továrny
Kaučuk. Později bylo zjištěno,
že přistál mezi nádržemi kapalných plynů.  

… v kočárku!

Jiný příklad špatného přistání
předvedl s modelem Apolo právě J. Klofát. Chtěl s modelem,
který byl řízen jednokanálem,
přistát co nejblíže místa startu,
kde postávalo několik modelářů včetně pána, který v kočárku
vozil dvojčata, chlapce (shodou
okolností později výborné modeláře a pozdější piloty skutečných letadel). Řízení modelu
pouze směrovkou není nejpřesnější, a tak se odhad přistání
poněkud nevyvedl a model narazil do kočárku dvojčat. Napasoval se mezi dno kočáru a kolečka, takže to vypadalo, jako
by jej chtěli v kočárku odvézt.
Přestože tato příhoda vypadala
hrozivě, nedošlo ke zranění dětí
ani ke škodě. Kluci z kočárku se
mimochodem jmenují Prokopovi.

… v úrodě

Nešťastný skončil i majitel
modelu, který přestal reagovat, ve velkých kruzích stoupal
a nám nezbylo, než vypnout
vysílač a sledovat, kam model
s plnou nádrží zamíří. Po nějaké době zmizel za blízkým
lesíkem. Až do večera jsme
prohledávali pole za lesem, ale
bylo to těsně přede žněmi, a tak

Z HISTORIE
obilí bylo vysoké. Druhý den
jsme vylézali na všechny příhradové stožáry vysokého napětí,
dalekohledem model hledali,
ale nenašli. Model byl vrácen
až ve žních řidičem kombajnu,
který jej málem nabral do mlátičky, asi 1,5 km od místa startu.
Pochopitelně byl na odpis, v trupu si už stavěli hnízdo hraboši.

… v bytě

Další poměrně nebezpečná
příhoda se údajně stala otci
a synovi Dolejšovým. Protože
nechtěli respektovat naše místo k létání, neřku-li letové dny,
létali se svými modely hned
vedle posledních panelových
domů na sídlišti v Kralupech,
kde v poli stála mimochodem
čerpací stanice vodárny a několik regulačních stanic produktovodů, jejichž čerpadla
a motory ventilů byly ovládány
radiovými signály z chemičky. Jednou odpoledne vyšli se
svým motorovým modelem
opatřeným motorem o obsahu
10 ccm létat na pole vedle sídliště. Po několika provedených
letech najednou model nešlo
řídit a model se na plný plyn přibližoval k panelovému domu.
Nutno podotknout, že lety modelu sledovalo z pootvíraných
oken několik obyvatel. Model si  
to však naneštěstí namířil přímo do otevřeného okna bytu,
odkud jeho majitel v poslední
chvíli odskočil. Po uražení křídel s běžícím motorem přelétl
ještě celou místnost a zaryl
se do nastlaných peřin. Došlo
k poškození rámu okna, peřiny
a k značnému znečištění prádla, podlahy a koberce vyteklým
palivem z takřka plné nádrže.
Majitel utrpěl šok a po částečném vzpamatování totálně
zničil vrak modelu v bytě včetně
RC vybavení a zbytky vyhodil
z okna. Ani tato příhoda neměla dohru u soudu, vyřešila se
dohodou. Na pohled úsměvná
historka stála zničení modelu,
RC vybavení a následné finanční vyrovnání, takže nedodržování smluvených pravidel vyšlo
draze.

Nehody odjinud

Při soutěži větroňů A2 ve Vlašimi jsme byli svědky toho, jak
rolující malé sportovní letadlo
úmyslně přejelo několik mo-

delů, přestože se jim pilot při
dobrém výhledu z kabiny mohl
vyhnout.
Náš člen Láďa Matějka byl
na soutěži házedel tak vyjevený
z tolika modelů ve vzduchu, že
se procházel s hlavou neustále vzhůru. Za jediný den stačil
rozšlapat pět připravených modelů.
Mnoho nešťastných příhod
se stalo špatným načasováním
startu anebo snahou si časování
všelijak usnadnit. Takovou situaci například způsobil smolař
J. Klofát svému synovi Tomášovi, který bojoval v krajském
přeboru žactva o jedno z prvních míst v kategorii A1. Tomáš
po této nepříjemnosti bohužel
pověsil létání na hřebík.

Jinde zase soutěžící v silném
větru neopatrně manipulovali
s modely tak, že záhy neměli s čím soutěžit a vraceli se ze
vzdálené soutěže zklamaně už
k polednímu.

Tma nad Kralupy

Při čtení následující příhody
si každý pomyslí, že největším
průšvihářem byl J. Klofát, ale
ne se všemi příhodami se aktéři
vždy pochlubili, a tak je nebylo
možno zaznamenat. Následující příhoda však musí být varováním pro všechny, neboť ani nejdražší model nestojí za život. Při
cvičném létání na vyhrazeném
poli s motorizovaným modelem větroně Čejka špatně odhadl J. Klofát vzdálenost a pověsil
model za směrovku na spodní
vodič vedení velmi vysokého
napětí 100 000 V, mezi elektrárnou Miřejovice a městem Kralupy n./Vlt., v hantýrce pracovníků
rozvodných závodů zvaného
MiKra. Lano vodiče se zařízlo
asi do třetiny hloubky směrovky a model zůstal viset asi 10 m
od stožáru. Působením větru
se model pohyboval po vodiči
směrem od stožáru a zastavil
se v místech největšího průvěsu lana nad terénem, to je asi
ve výšce 6 až 8 metrů.

Místo toho, abychom nechali model být, nebo čekali, až se
ulomí směrovka a model sám
spadne, začali jsme přemýšlet,
jak model sejmout, a přestože nás tam bylo asi šest, nikdo
nenavrhl toho nechat. Zkoušeli
jsme model srazit házením různých předmětů, některý klacek
se trefil do lana, které vydalo
drnčivý zvuk. Někoho najednou napadlo, že bychom mohli
model sejmout pomocí žebříku. Klofát, přestože jeho původní povolání je elektromontér, na tento nesmyslný nápad
přistoupil. Zajelo se do města,
u Místního hospodářství se půjčila multikára s výsuvným žebříkem, se kterou jsme zajeli pod
model. Když byl žebřík asi dva
metry pod modelem, naštěstí
jsme tuto smrtelně nebezpečnou činnost přerušili a sesedli
se k poradě. Žebřík jsme nechali
takto vztyčený.
V tomto okamžiku po silnici
projížděl vedoucí montér rozvodných závodů, spolupracovník starého pana Hudečka, otce
Bedřicha, který byl rovněž přítomen našemu konání. Okamžitě
autem zamířil k nám a s velice
zlým výrazem nás seřval. Naštěstí byl ovšem skrytým příznivcem modelářů, a tak se rozhodl, že nám pomůže. Potom
se stalo to, co se již nikdy stát
nemůže, mnozí tomu nebudou
věřit, ale je to pravda. Protože
se již šeřilo, ve městě bylo rozsvíceno mnoho světel. Montér,
který se jmenoval J. Loužecký,
zavolal rádiem ze svého vozu
na rozvodnu elektrárny s tím,
aby mu na chvilku vypnuli linku MiKra. Skutečně po několika
minutách najednou zhaslo celé
město Kralupy, on nás nechal
vztyčit žebřík, Klofát si pro model vylezl, žebřík byl okamžitě
spuštěn a montér hned ohlásil možnost zapnutí. Během

krátké chvíle se město znovu
rozsvítilo. Pochopitelně nám
znovu pořádně vynadal, nejvíce
však J. Klofátovi. Ten se dodnes
za příhodu stydí a odvážil se ji
zveřejnit až po svém odchodu
do důchodu. S Jardou Loužeckým jsou nadále profesními kamarády, a vždy když se jako důchodci potkají, Jarda Klofátovi
i po letech vynadá. Jen šťastnou
náhodou nikoho příhoda nestála život, a dokonce ani korunu.

Nečekané
seznámení

Jednou při pravidelném létání
v sobotu dopoledne na lánu
vojtěšky „za autodílnou“ nás
bylo asi deset modelářů a asi
stejně místních diváků. Najednou na silnici zastavil mikrobus
s německou poznávací značkou
a vystoupili dva muži. V jednom příchozím jsme poznali
Mirko Musila, známého v modelářském světě, doprovázel
ho cizinec. Oba se domnívali,
že probíhá modelářská soutěž.
Pan Musil nám vysvětlil, že jeho
přítel je také modelář, americký
důchodce, který si vyrazil do Evropy s modely zalétat a že jedou
na Ranou na svah. Prohlíželi si
naše modely, povídali jsme si
o létání, pan Musil vše výborně
překládal. Pochopitelně jsme
všichni nadšeně souhlasili se
společným zalétáním. Z auta
muži vybalili modely, jaké jsme
do té doby neviděli, stejně jako
vysílač, přijímače a serva v modelech. Každý z nich provedl
několik letů, my jsme se starali
o natahování gumicuku a neustále sledovali jejich lety. Odpoledne bylo příjemné bezpochyby pro obě strany a s panem
Musilem jsme se poté ještě často setkávali.
připravila: kv, foto: Josef Klofát

Někdy to může dopadnout takto.
Havárie byla způsobena špatným vlekem při startu.
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ASPV Veltrusy
Pyžamáček v roce 2018
ASPV Veltrusy už po osmé pořádalo Pyžamkovo-bačkorovou
párty pro děti. V sobotu 13. ledna se v místní sokolovně sešlo
přes 50 dětí, aby si s radostí
užily tohle řádění. Nejprve přišly na řadu ty menší s rodiči.
Každý účastník si přinesl svého
nejmilejšího plyšáčka a oblečeni do krásných nočních úborů
jsme si zahráli třeba polštářovou válku, oblíbené cukrkávalimonáda, na vláčky a spoustu
dalších her. V pozdějším odpoledni začal náš budík už svolávat pod koše starší, prvostupňové děti a ty už samozřejmě bez

rodičů. I pro ně jsme nachystali
spoustu her, zábavy a dovádění, jako například přeskakování
potůčku, hledání postýlky s plyšákem nebo noční řádění upírů
za úplné tmy. Obě skupiny si
tradičně užily zdobení konfetami, praskání bublin, pěveckou
soutěž i cestu potmě ke svíčkám
pro malou odměnu na závěr.
Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací a taky stavěním
a bouráním překážkové dráhy
a už se těšíme na shledanou
v nočních úborech a s plyšáky
zase v lednu!
text a foto: Martina Voláková

Pyžamkové odpoledne 13. ledna 2018

Přehled jarních akcí ASPV Veltrusy:
Poznamenejte si do svých diářů
a kalendářů důležitá data našich sportovních akcí, pořádaných nejen pro naše členy, ale
i pro širokou veřejnost.

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

datum

název akce

kde

so 24. 3.

Badmintonový turnaj – smíšené čtyřhry

badmintonová hala Kralupy

út 3. 4.

Valná hromada ASPV

klubovna ASPV

so 28. 4.

Běh veltruským parkem

veltruský park

so 12. 5.

Medvědí stezkou – regionální kolo

veltruský park

ne 13. 5.

Atletický víceboj – regionální kolo

hřiště ZŠ Veltrusy

26. – 27. 5.

Předtáborový víkend

hájenka, veltruský park

23. 6.

Ocelový Mars – short triatlon

okolí Veltrus

6. – 15. 7.

Dětský letní tábor

Kocourkův mlýn, Pojbuky

18. – 20. 5.

Medvědí stezkou – krajské kolo*

Rožmitál p./T.

so 26. 5.

Atletický víceboj – republikové kolo*

Třebíč

8. – 10. 6.

Medvědí stezkou – republikové kolo*

bude upřesněno

Běh veltruským parkem – letos jubilejní 20. ročník
Nechce se tomu snad ani věřit,
ale letos už to bude opravdu
dvacet let, co se na start běžeckých závodů v zámeckém parku
postavili první závodníci.   Ti,
kdo tenkrát běhali ještě za ruku
pouhých 50 metrů s rodiči, se
dnes již vydávají na tratě dlouhé 5 nebo 10 km v dospělých kategoriích. Závod si samozřejmě
za tu dobu prošel několika změnami – předně jsme začínali pod
bránou parku a pouze s dětskými kategoriemi. Postupně však
rostl zájem i dospělých, a tak
jsme v roce 2006 při 8. ročníku
prvně zařadili kategorii seniorů.
Běželi muži i ženy dohromady
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trať dlouhou 3 km. Od dalšího
ročníku, tedy 9. v roce 2007, už
byly trvale zařazeny dospělé
tratě tak, jak je znáte i dnes –
3 km, 5 km a 10 km. A neměnily
se jen délky tratí, ale během
těch let jsme několikrát stěhovali místo startu a cíle. Jak bylo
zmíněno výše, začínali jsme
„pod bránou“, tři ročníky startovaly před zámkem a konečným
místem pro start našich závodů
se stal areál letního kina. A jak
se za ta léta vyvíjel počet závodníků? Samozřejmě rostl. V prvních ročnících Běhu veltruským
parkem se na startovní čáru postavilo kolem 60 běžců, dnes to

foto: Katka Vitochová

bývá pravidelně kolem 350, což
z Běhu parkem činí bezesporu
největší sportovní událost nejen místní, ale i regionální.

Ale zpět ze vzpomínek k letošnímu 20. ročníku. Proběhne
samozřejmě tradičně poslední
dubnovou sobotu, 28. 4. 2018.

SPORT
Startovat se bude opět v areálu
letního kina. A co jsme pro vás
na jubilejní ročník přichystali
nového? Předně jsou to nové
stánky, kde se kromě on-line registrace pro levnější startovné
můžete probrat celou historií
závodů (s výjimkou toho úplně
prvního, tam už se nám výsledky bohužel nepodařilo dohledat). Jsou zde připraveny nejrůznější statistiky – vyhledávat
můžete v průběhu všech roč-

níků podle časů na dané trati,
podle jmen, najít můžete i grafické znázornění počtu závodníků apod. Vyhledat si můžete
samozřejmě i svoje výsledky
a srovnat si své vlastní výkony.
Dále se můžete těšit na losování tomboly při každém ze tří vyhlašování výsledků běžeckých
závodů. Každé závodní číslo automaticky vstupuje do tomboly.
Tradičně pro vás budou nachystány tratě od 50 m pro ro-

diče a děti až po 10 km pro vytrvalkyně/vytrvalce. Nejmenší
děti vyběhnou v 10 hodin a prezence pro dospělé bude otevřena od 11:30. Chybět nebude ani
soutěž tříd místní základní školy o dort starosty města. Vítězí
opět třída s nevyšším počtem
běžců, ale pomoct jim samozřejmě mohou, jako v minulých
letech, i všichni ostatní zaměstnanci školy, ať už jako závodníci
nebo jako diváci – sympatizanti

dané třídy.
A na závěr už jen adresa nových webových stránek běhu:
www.behparkem.cz, kde se již
nyní můžete registrovat na letošní závody. A nezapomeňte
si projít i statistiky a podívat se
na své vlastní výkony v historii
Běhu.
Těšíme se na vás na startu
20. ročníku.
Tým organizátorů
ASPV Veltrusy a Sokol Veltrusy

Chcete na Kocourkáč?
Komu nevadí spát ve stanu,
kam může vlézt brouk nebo vletět kdejaká můra. Komu nevadí
být od rána do večera pod širým
nebem. Komu nevadí jíst z ešusu a koupat se v potoce, kde
žijí raci. Pro toho je Kocourkáč
ideální. A teď ještě, co že to ten
Kocourkáč je:
Kocourkáč je tábořiště uprostřed lesů nedaleko Pacova, kde
už 20 let ASPV Veltrusy pořádá
dětský letní tábor (letos v termínu od 6. do 15. července).
Jezdí s námi děti od ukončené
druhé třídy až do deváté. Téma
letošní celotáborové hry neprozradím, protože ho zatím
nevíme ani my, ale pište si, že

vás/nás nezklame. V době uzávěrky Veltruských listů bylo
ještě několik míst na Kocourkáč
volných. (Aktuální informace
o počtu volných míst a detailní
informace k přihlašování naleznete na našich stránkách
http://aspv.skolaveltrusy.cz/.)
Kromě toho samozřejmě
i letos pořádáme na konci
května předtáborový víkend,
kde mají nováčkové příležitost
ozkoušet si, co od nás můžou
čekat, a zkusit si na dva dny, jak
to na našem táboře vypadá (to
je teda jenom generálka, zatím
bez raků).
text: Lenka Měšťánková
foto: Michal Koldinský

Já se vrátím!

INZERCE

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

BŘEZEN

DUBEN
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Badmintonový
turnaj
KVĚTEN

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

TELEFON:
603 175 204

KVĚTEN

12

13

Medvědí stezkou
KVĚTEN

Běh veltruským
parkem

•
•
•
•

pátek
14.00 – 20.00
sobota a neděle
11.00 – 20.00

KVĚTEN

26 27
Předtáborový víkend

Atletický víceboj
ČERVEN

23
Ocelový Mars
Fr. Šafaříka 312, Veltrusy
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ROZHOVOR

Zuzana Tilajcsiková je košíkářka se
vším všudy – i proutí si vypěstuje sama
K prvnímu dílu ze seriálu rozhovorů o veltruských řemeslech jsem si pozval košíkářku
Zuzanu Tilajcsikovou. Je držitelkou prestižního titulu „Nositel tradice lidového řemesla”, který je udělován Ministerstvem kultury ČR. Takových řemeslníků je v republice
pouhopouhých 70.
Přestože se už pár let známe,
vlastně netuším, jestli jsi “Veltrušák”, nebo “náplava”.
Narodila jsem se ve Slaném, ale
tatínek byl z Veltrus, takže jsem
rodačka.
Jak se člověk k takto starobylému řemeslu dostane a kde ses
mu naučila?
To bylo úplně jednoduché,
po škole jsem si musela vybrat, čím se budu učit. Chtěla
jsem sice být dámská a pánská
krejčová, ale jako druhou možnost jsem si zvolila košíkářství
na Mělníku. A nakonec vyšlo
učiliště na Mělníku.
Škola dodnes existuje?
Bohužel ne. Dnes už se můžete
učit košíkářství jen v Praze, ale
už ne na speciální škole. Učí se
tam víc uměleckých řemesel
dohromady: kováři, zlatníci, košíkáři...
Slovo “košíkářství” nám napovídá, že košíky by se měly plést
nejvíce, ale je to vůbec pravda? A co všechno se vlastně dá
z proutí vyrobit?
Dá se uplést ledacos, ale já se
specializuji na “hospodářskou
košíkařinu”, kterou jsem se naučila od starých košíkářských
mistrů. Ale k tomu došlo až
později, na škole jsme se tyhle
tradiční techniky neučili. Tam
jsme vyráběli lustry, stěny, závěsy na květináče a hlavně houpací křesla. Dnes se věnuji hlavně
klasické košíkařině ze zeleného
proutí.
Vyráběla jsi už nějaké kuriózní
kousky?
Vyráběla jsem třeba proutěný
betlém pro město Neratovice.
Je to prý největší proutěný betlém na světě. Každý rok do něj
vyrábím další postavy.
Betlém musel spolknout
spoustu materiálu. Kde vlastně bereš všechno to proutí?
To je jeden z kamenů úrazu. My
si ho ovšem pěstujeme sami.
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Když zrovna nepleteme košíky a mohli bychom mít nějaké
volno, pracujeme na poli jako
zemědělci. Ale ani to nestačí,
takže hodně proutí ještě nakupuji. Musíme se ale o ně prát
s “pomlázkáři”.
Jak probíhá košíkářův rok?
Jsou nějaké typické činnosti
pro určitá období? A máte vůbec nějakou tzv. “okurkovou
sezónu”?
Bohužel nemáme, i když bychom ji potřebovali. Vyrábíme
košíky celoročně. Spousta lidí
má mylnou představu, že jdeme na jaře na proutí, požneme
ho, upleteme košíky a máme
na celý rok vystaráno. Ale to vůbec není pravda. Proutí se sklízí
v zimě, když přejde mrazem,
a nechá se schnout několik měsíců až let, aby se vrba zbavila
mízy. Proutí se potom před použitím znovu namáčí a pak se
z něj teprve pletou košíky.
A proč se to dělá tak složitě?
Ten proces je důležitý, protože
díky němu zůstane košík pevný
a už neseschne.
Jak vyrobené košíky prodáváte? Dodáváte do obchodů,
nebo je prodáváte sami?
Vůbec nedodáváme do obchodů, jezdíme po trzích, ale jenom
po těch řemeslných, tam, kde se
zároveň na místě vyrábí. Nebo
také předvádíme a prodáváme
ve skanzenech a řemeslných
muzeích.
Trhy se konají, předpokládám,
o víkendech, takže mnoho volného času nemáš?
Přesně tak! Takhle my odpočíváme, že jedeme prodat to, co
jsme přes týden vyrobili.
Řemeslo a vlastně podnikání
vůbec má i své stinné stránky.
Neobáváš se levné konkurence
strojově vyráběných košíků zejména z Asie?
Když jsem začínala podnikat
na volné noze, obávala jsem se

dost. Ale rychle jsem zjistila, že
pro naše zákazníky je nejdůležitější kvalita. Užitkovou košíkařinu, kterou dělám já, tady moc
lidí nedělá. Takže nemám problém prodat, ale spíš stíhat vyrábět, mám prostě málo rukou.
No a co ta naše slavná česká byrokracie? Jak moc ti hází úřady
klacky pod nohy?
O tom bych snad raději ani nemluvila. I když pro úřady jsme
spíše na okraji zájmu a jen čas
od času přijde nějaká kontrola,
vůbec se mi nelíbí, že na nás řemeslníky koukají jako na nějaké zloděje, co neplatí daně.
Řekla sis už někdy: “Už se na to
vykašlu a půjdu dělat něco jiného?”
Člověk je z toho hrozně unavený, takže čas od času si to řekne,
ale pořád jsem do toho řemesla
tak zamilovaná! Baví mě od samého počátku. Vypěstovat
vrbu, pak něco umotat, nějaký
ten košík, nůši, jet na trh, bavit
se s lidmi, kteří si u mě potom
nakoupí a jsou nadšení, přijdou
znovu a chtějí ode mě další koše
– to je pro mě pocta.
Takže každý výrobek nese příběh a každý, kdo si od tebe něco
koupí, získá originál s vlastní
historií. To je krásné.
Jak vidíš budoucnost nejen
svojí živnosti, ale tradičních

řemesel, jako je košíkářství,
vůbec? Myslíš, že bude o řemeslné výrobky stále zájem?
Určitě. Ale slýchám, že kdyby
přišla 4. vlna EET, tak spousta
lidí, kteří to dělají třeba při zaměstnání, skončí. To by pak neměl na trhy kdo jezdit.
Nepřemýšlela jsi někdy o tom,
vzít si učně a vychovat si následovníka?
Učně si nevezmu, ale děláme to
tak, že když je trošku času, pozvu třeba dva lidi a ti se mnou
dělají stejný výrobek jako já.
Sednou si vedle mě a dělají to
samé, ale nevedu je za ruku. Vybírám si lidi, kteří to chtějí dělat
dál, nepořádám kurzy pro lidi,
co si chtějí uplést jeden košík.
Poskytujeme podporu i co se
týče materiálu. Připravujeme
vrbové řízky – sadbu, aby si lidi
mohli vypěstovat vlastní proutí.
Pomáháme jim zakládat i vrbníky (vrbové sady pozn. aut.).
Jak nabíráš síly pro další práci?
Chůzí po lese. Máme tady park,
takže každý den vyrazím brzy
ráno a projdu si ho. A taky mi
baterky dobijí moje vnučka.
Moc děkuji za příjemné povídání a budu se těšit na viděnou, třeba na řemeslném trhu.
lk
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Soňa Machová
Interiérový design
design@machovasona.cz
tel. 724 978 972
www.machovasona.cz
„Každý může hezky bydlet.“

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
AUTO KRALUPY
V Růžovém údolí 554
Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 723 056
www.autokralupy.cz

Untitled-228 1
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Pro distribuční centrum Postřižín
(6 km od Kralup nad Vltavou)

hledáme:

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

ZNÁTE STAV
SVÉ ELEKTROINSTALACE?
Prověříme stav vaší elektroinstalace
a hromosvodů (LPS)
CENA PRO VELTRUSY:

• revize hromosvodu 500 Kč
• revize elektroinstalace
a hromosvodu 1.500 Kč

OBJEDNEJTE SI REVIZI VČAS
CO VŠECHNO
KONTROLUJEME?

PRAVIDELNÉ
REVIZE MUSÍ MÍT:

• rozvody elektroinstalace
v budovách
• elektrické ruční nářadí
(vrtačky, brusky, atd.)
• elektrické spotřebiče,
prodlužovací kabely
• venkovní osvětlení
• hromosvody
• revize odběrného místa PRE

•
•
•
•

bytové domy
kanceláře
školy, školky
provozovny, výrobní
prostory
• ubytovací zařízení

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

Skladníky
a skladnice
20 930 Kč/měs.
Do 2 let nárůst mzdy až
na 24 000 Kč + příplatky.
Odvoz až do zaměstnání
svozovým autobusem
zdarma.

Kontaktujte nás na:

nabor_distribuce@cz.tesco-europe.com
727 827 168, 315 668 121
www.itesco.cz,
sekce Kariéra

Prodej slepiček

19768_Tesco_IK_inzerceDC_veltruskeListy_02-03-2018_90,5x130_v03.indd 1

21/11/17 10:04

Drůbež Červený Hrádek
prodává z vlastního chovu slepičky plemen:

Tetra hnědá
Dominant ve všech barvách
Greem Shell typu Arakauna
stáří 15 – 20 týdnů
cena 159 – 195 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční:

7. dubna, 5. května
a 10. června 2018 v 16:00
Veltrusy – parkoviště u MěÚ
Při prodeji slepiček

výkup králičích kožek
cena dle poptávky

Případné bližší informace:
Po–Pá: 9.00–16.00 hod

tel.: 601 576 270, 728 605 840
březen 2018
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R E B Y S

KOUPELNOVÉ
A KUCHYŇSKÉ
STUDIO

V Kralupském studiu
jsme pro vás připravili akci:

AKCE

na každou kuchyňskou
sestavu sleva

20%

grafický návrh a montáž
spotřebičů Mora

zdarma

od grafického návrhu
po realizaci
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

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
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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 příjemném 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
10.11.17 9:50
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P a M TÝŘ

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

+420 721 852 018
+420 602 149 243

l vestavné skříně

mobil:

V cihelnách 622, Veltrusy

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

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

březen 2018
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Koupelny POPEK

600m vzorkovna
2

www.sapho.cz

KOUPELNY
PRO VŠECHNY
GENERACE

tel.: 773 596 887, 315 623 565
NELAHOZEVES

www.popek-koupelny.cz
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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.
(200 m od vlakového nádraží)

Nástupní plat 24 600 – 37 700 Kč
POSKYTUJEME:
•
•
•
•
•
•
•

měsíční prémie za kvalitu
měsíční prémie za přesčasy
měsíční prémie za pravidelnou docházku
roční prémie za nenemoc
příspěvky na životní pojištění
5 týdnů dovolené
stravenky

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

KONTAKT:
233 004 155
774 456 432
f.hornak@koever.de

Po šesti odpracovaných měsících odměna 12 500 Kč

březen 2018
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Zveme vás
k příjemnému posezení
do nově otevřené
stylové restaurace
s penzionem

PŘIPRAVÍME
PRO VÁS
•

SVATEBNÍ HOSTINU

•

OSLAVY RODINNÝCH
VÝROČÍ

•

PODNIKOVÝ VEČÍREK

•

RŮZNÁ ŠKOLENÍ

Statek 1738
Dušníky nad Vltavou

Při předložení tohoto kupónu

10 % sleva z celkové útraty
180307_Statek-Dusniky.indd 2

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

Dušníky nad Vltavou

OTEVŘENO
DENNĚ
od 11:00 do 21:30
07/03/2018 10:24

