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AKCE VE VELTRUSÍCH
DUBEN 2018
so	 21.	4.	 	 Zámek:	Den	památek	a sídel
st	 25.	4.	 18.00	 43.	zasedání	zastupitelstva	(hasičárna)
čt	 26.	4.	 18.00	 Cestopisná	beseda:	Papu	Papua
so	 28.	4.	 9.00	 Běh	veltruským	parkem
ne	 29.	4.	 15.00	 Dámy	v sedle:	Den	koní	(zámecké	zahradnictví)
po	 30.	4.	 15.00	 JSDH:	Pálení	čarodějnic	(M.	Rybalka)

KVĚTEN 2018
út	 1.	5.	 15.00	 Zámek:	Co	je	na našem	starém	zámku		 	
	 	 	 nového
út	 8.	5.	 9.00	 Memoriál	Ládi	Kubce	ve cvrnkání	kuliček 
	 	 	 (tenisové	kurty	za sokolovnou)
út	 8.	5.	 9.00	 Side	saddle	show	Veltrusy	(závody	v dám.	sedle)
so	 12.	5.	 13.00	 ASPV:	Medvědí	stezkou
ne	 13.	5.	 8.00	 ASPV:	Atletický	víceboj
ne	 13.	5.	 	 Zámek:	Rodinná	neděle
čt	 17.	5.	 20.15	 Filmový	večer:	Chlapi	nepláčou
so	 26.	5.	 8.00	 2.	veltruský	TRIANGLE	CUP	2018	
so	 26.	5.	 10.00	 JSDH:	Soutěž	ve vaření	kotlíkového	guláše 
	 	 	 (M.	Rybalka)	
so–ne		26.	–	27.	5.	 	 ASPV:	Předtáborový	víkend
st	 30.	5.	 18.00	 44.	zasedání	zastupitelstva	(hasičárna)

ČERVEN 2018
so	 9.	6.	 9.00	 Fotbalový	turnaj	o pohár	starosty	města
čt	 14.	6.	 20.15	 Filmový	večer:	Pohádka	pohádek
út	 19.	6.	 15.00	 ZŠ:	Bezva	den

AKTUÁLNĚ	KE TŘÍDĚNÉMU	ODPADU	 
VE MĚSTĚ

Tzv.	 hnízda	 na  tříděný	 odpad	
často	 praskají	 ve  švech.	 Přepl-
něnost	 kontejnerů	 se	 netýká	
pouze	 papíru	 a  plastu,	 nýbrž	
i ostatních	surovin.	Lidé	si	navíc	
zvykli	přinesený	odpad	v přípa-
dě	plné	popelnice	nechat	odlo-
žený	mimo	 kontejner,	 proto	 se	
v  některých	 lokalitách	 naskytl	
nejednou	 velmi	 nehezký	 po-
hled.	

Vzhledem	k  častým	stížnos-
tem	 obyvatel	 se	 vedení	 města	
tímto	 problémem	 intenzivně	
zabývá,	 požádalo	 svozovou	 fir-
mu	o navýšení	 frekvence	 vývo-
zu	a občany	prosí	o trpělivost.	

V  úterý	 17.	 dubna	 byla	 do-
končena	dvě	nová	sběrná	hníz-
da	–	v ulici	U Stadionu	a u par-
koviště	 u  hřbitova	 (blíže	 k  ul.	
U Letního	kina).	Obě	místa	jsou 
vybavena	 dalšími	 kontejnery	
na  separovaný	 odpad	 (plast,	
papír,	sklo,	tetrapak	i	kovový	od-
pad),	 dále	 bude	 navýšen	 svoz	
plastů	 na  frekvenci	 3x	 týdně	
(pondělí,	 středa,	 sobota),	o na-
výšení	 svozu	 papíru	 se	 jedná	
(svoz	 zatím	 každé	 úterý	 a  pá-
tek),	 sklo	 se	 vyváží	 1x	 měsíčně	
(zpravidla	 3.	 čtvrtek	 v  měsíci),	
též	 bylo	 požádáno	 o  navýšení.	
Věříme,	 že	 uvedená	 opatření	
zlepší	situaci.	

ČÍM	MŮŽE	PŘISPĚT	
KAŽDÝ,	ABY	SE	NÁM	
ZDE	ŽILO	LÉPE?

 § PET	LAHVE	A NÁPOJOVÉ	
KARTONY	před	vhozením	
do kontejneru	SEŠLAPAT,	
papírové	KRABICE	ROZ-
LOŽIT	NA PLOCHO,	vejde	
se	jich	pak	do kontejneru	
mnohem	víc

 § NEODKLÁDAT	ODPADY	
MIMO	KONTEJNERY. 
V	opačném	případě	si	
můžeme	brzy	připadat	jako	
na smetišti,	odpadky	navíc	
rozfouká	vítr,	sklo	se	rozbije,	
papír	zmokne	(svozová	fir-
ma	ho	pak	odmítá	odvézt	–	
ze	stejného	důvodu	žádáme	
o zavírání	vík	kontejnerů)

 § v případě	plných	kontej-
nerů	zkusit	VYUŽÍT	JINÉ	
SBĚRNÉ	HNÍZDO,	ROZŠÍ-
ŘENOU	PROVOZNÍ	DOBU	
SBĚRNÉHO	MÍSTA	(za fot-
balovým	hřištěm)	či	dočasně	
odnést	odpad	zpět	domů

 § do kontejnerů	na tříděný	
odpad	VHAZOVAT	POUZE	
OBSAH,	KTERÝ	TAM	PATŘÍ 
(návod	najdete	mimo	jiné	
i na webu	města:	https://
www.veltrusy.cz/trideni-
-odpadu)	a neodkládat	zde	
téměř	cokoliv

Nutno	 připomenout,	 že	 POD-
NIKATELÉ ŘEŠÍ	 (a  musí	 tudíž	
mít	potvrzení)	LIKVIDACI	OD-
PADŮ	SAMOSTATNĚ. Kontakt-
ní	osobou	pro	správu	živnosten-
ských	smluv	u společnosti	FCC	je	
Radka Rejšková,	tel.:	602 739 104,	 
email:	Radka.Rejskova@fcc-group.cz.

Velice	 děkujeme	 za  pocho-
pení	a spolupráci.

Filip Volák 
starosta@veltrusy.cz 

TECHNICKÉ	SLUŽBY	A SBĚRNÉ	MÍSTO	
V  období	 od  dubna	 do  října	
2018 bude	sběrné	místo	otevře-
no	pravidelně	třikrát	v týdnu:

 § úterý	a čtvrtek:	15	–	18	hod
 § sobota:	8	–	12	hod
Každou	středu	budou	od	dubna	
do	 listopadu	 opět	 ve  4  lokali-
tách	 zhruba	 od  14	 do  18	 hodin	
umístěny	kontejnery	na mobil-

ní	svoz	bioodpadu:
 § konec	ul.	Žižkova
 § Šafaříkova	(u hřbitova)
 § Opletalova	(u MŠ)
 § M.	Rybalka	(naproti	Libuši)

+420 728 233 228
kosek@veltrusy.cz

MOBILNÍ	ROZHLAS	
Ve  Veltrusích	 je	 zaregistrová-
no 303	 občanů	 (17,6	%	 pokrytí	
města).	 V  případě	 mimořád-
ných	událostí	je	MR	pro	vedení	

města	 nejspolehlivějším	 způ-
sobem	 informování	 občanů.	
Neváhejte	 proto	 s  registrací.	
Děkujeme	za spolupráci.

Nové sběrné hnízdo na tříděný odpad  
v ulici U Stadionu



www.veltrusy.cz

ASPV	VELTRUSY
BĚH	VELTRUSKÝM	PARKEM
Jubilejní	 20.	 ročník	 běžecké-
ho	 závodu	 proběhne	 poslední	
dubnovou	 sobotu	 28.	 4.	 2018. 
Připraveny	 jsou	 pro	 vás	 opět	
tratě	od 50	m	pro	nejmenší	děti,	
které	běží	 s  rodiči,	 až	po  10	km	
pro	 vytrvalce.	 Prostor	 startu	
a  cíle	 je	 stejně	 jako	 loni	v  are-
álu	 letního	 kina.	 Délky	 tratí	
pro	 jednotlivé	 věkové	 katego-
rie	 naleznete	 v  propozicích	 na	 
w w w.b e h p a r k e m .c z ,	 kde	 lze	
rovněž	 využít	 on-line	 přihlašo-
vání	pro	nižší	startovné	a kde	si	

také	nově	můžete	projít	statisti-
ky	a podívat	se	na své	vlastní	vý-
kony	v historii	Běhu.	Chybět	ne-
bude	tradiční	soutěž	tříd	místní	
ZŠ	 o  dort	 starosty	města.	 Těšit	
se	letos	můžete	také	na losová-
ní	tomboly	při	každém	ze	tří	vy-
hlašování	 výsledků	 běžeckých	
závodů.	Každé	závodní	číslo	au-
tomaticky	vstupuje	do tomboly	
o pěkné	ceny.
Těšíme	 se	 na  vás	 na  startu	
20. ročníku.

SOUTĚŽ	V PŘÍRODĚ	MEDVĚDÍ	STEZKOU
V  sobotu	 12.	 května	 od  13:00	
u  pavilonu	 „Přátel	 venkova	
a zahrad“	za letním	kinem	star-
tuje	 závod	 „Medvědí	 stezkou“	
–	 outdoorový	 závod	 dvoučlen-
ných	 hlídek	 po  vyfáborované	
trati,	na které	je	připraveno	8-10	
stanovišť	s různými	úkoly	(např.	
hod	 na  cíl,	 zdolávání	 lanových	

překážek,	vázání	uzlů,	topogra-
fické	 značky,	 součinnost	 dvo-
jic,	 odhad,	 poznávání	 rostlin	
a  zvířat,	 určování	 vzájemných	
vztahů	 řek,	 měst,	 hor,	 atd.).	
Předškolní	 děti	 běží	 ve  dvojici	
s rodičem.	Školní	děti	postupují	
do krajského	kola.

ATLETICKÝ	VÍCEBOJ
V  neděli	 13.	 května	 od  8:30 
proběhne	 na  školním	 hřišti	
regionální	 kolo	 závodů	 v  leh-
ké	 atletice.	 Závodníci	 od  těch	
nejmladších	školkových	dětí	až	
po dospělé	změří	své	síly	v atle-

tickém	víceboji,	 který	 zahrnuje	
disciplíny	 sprint,	 skok	 daleký,	
hod	a “dlouhý“	běh.

Více info k  chystaným akcím 
na http://aspv.skolaveltrusy.cz/
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ZPRÁVY	Z MĚSTA
 § S ÚKLIDEM	letos	7.	dubna	
pomohlo	51	dobrovolníků	
a celá	škola,	letošní	sta-
tistika:	307	pytlů	odpadu,	
14 pneumatik.	Starosta	
města	děkuje	všem	účastní-
kům	a podporovatelům.

 § K DOPRAVNÍMU	ŘEŠENÍ 
ve městě:	Zpracovává	se	
návrh	na nové	dopravní	
značení,	sledujte	web	kvůli	
připomínkování.

 § HASIČI:	Jednotka	sboru	

dobrovolných	hasičů	hledá	
do svého	týmu	nové	členy.	

 § MĚSTSKÁ	POLICIE: Ne-
ustále	se	zvyšuje	hustota	
provozu	a přibývají	doprav-
ní	nehody.	Nejčastějším	
problémem	je	rychlost,	
alkohol	a drogy,	proto	
budou	prováděny	častější	
kontroly	po celém	katastru	
města.	Přeji	řidičům	mnoho	
kilometrů	bez	nehod.	 
Josef Mošna, MP Veltrusy

PÁLENÍ	ČARODĚJNIC
Hasiči	 Veltrusy	 srdečně	 zvou	
30. 4. 2018 na Pálení	čarodějnic	
v ulici	Maršála	Rybalka.	Připra-

veny	budou	hry	pro	děti	,	opéká-
ní	vuřtů,	ve večerních	hodinách	
tradiční	zapálení	hranice.

2.	VELTRUSKÝ	TRIANGL	CUP	2018
aneb	 turnaj	 tříčlenných	 týmů	
v trojboji.	Turnaj	se	skládá	z bas-
ketbalu	 (2x	 6	min),	nohejbalu 
a volejbalu	(obojí	2	vítězné	sety	
do	6	bodů).	Pohár	se	koná	26.	5.	

ve veltruské	sokolovně,	prezen-
ce	 týmů	od 8	do 9	hodin.	Ceny	
budou	 zajištěny	 pro	 1.-4.  mís-
to.	 Bližší	 informace	 poskytne	 
Radovan Šváb, tel: 602 315 727.

O POHÁR	STAROSTY	MĚSTA
4.	 ročník	 fotbalového	 turna-
je	 starých	 gard	 se	 uskuteční	
9.  června	 od  9	 hodin	 na  hřišti	
AFK	 Veltrusy.	 Utkají	 se	 týmy	
Vojkovic,	Harrachova,	Poříčan	a	

Veltrus.	V 17	hodin	se	bude	hrát	
exhibiční	fotbalové	derby	Spar-
ta-Slavia,	ročník	96.	Večer	bude	
ukončen	 zábavou	 v  restauraci	
Na závisti	(20:30).

ZŠ:	BEZVA	DEN	A ŠKOLNÍ	HŘIŠTĚ
Bezva	den	se	uskuteční	v úterý	
19.	6.	2018	od 15	hodin	na škol-
ním	 hřišti.	 Zatím	 nebylo	 roz-
hodnuto,	 komu	 bude	 věnován	
letošní	výtěžek	z akce.

Hřiště	 ZŠ	 bude	 znovu	 ote-

vřeno	pro	veřejnost	od pondělí	
do  pátku,	 vždy	 za  přítomnos-
ti	 správce	 hřiště	 (o  víkendech	
a prázdninách	je	zavřeno).

 § duben		17.00	–	19.00
 § květen,	červen	17.00	–	20.00
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POZVÁNKY	ZE	ZÁMKU:
Státní	 zámek	 Veltrusy	 má	 sice	
základní	 prohlídkové	 okruhy	
otevřeny	již	od konce	ledna,	ale	
s přicházejícím	oteplením	svoji	
nabídku	 rozšiřuje.	 Od  začátku	
dubna	 byly	 obnoveny	 víken-
dové	 jízdy	 koňského	 povozu	
(rozšířené	o vyhlídkovou	jízdu).	
Nejmenší	návštěvníci	již	zjistili,	
že	 v  pokladně	 zámku	 se	 opět	
dají	koupit	nanuky…	Provoz	ob-
novila	 i  kavárna	Důlék;	 zámec-
ká	 restaurace	 má	 již	 otevřeno	
všechny	dny	v týdnu.

Dvě	 novinky	 letošní	 sezony	
budou	 zahájeny	 21. 4.	 v  rámci	
Dnů	 památek	 a  historických	
sídel.

Nový	 prohlídkový	 okruh	
„Generál	Laudon	jede	skrz	Vel-
trusy“	bude	otevřen	na zámku,	
zatímco	výstava	o osobnostech	
doby	„Laudon	a ti	ostatní“	bude	
k  vidění	 v  zámeckém	 infocen-
tru.	 Obě	 výstavy	 připomínají	
Válku	o	dědictví	bavorské	(u	nás	

spíše	známou	jako	Válku	bram-
borovou)	 v	 letech	 1778	 –	 1779,	
kdy	 byly	 Veltrusy	 strategickým	
bodem	u	brodu	přes	řeku	Vlta-
vu.

Z připravovaných	akcí	připo-
meňme:

 § 29.4.	od 15:00	Den	koní	
(aneb	z pohádky	do filmu	
a zase	zpátky)	v zámeckém	
zahradnictví

 § 1.	5.		Co	je	na našem	starém	
zámku	nového.	Beseda.	
Kola	s sebou.	Od 15:00	sraz	
s koly	u zámku.

 § 13.	5.	Rodinná	neděle.	
Na zámku	rodinné	prohlíd-
ky	v otvírací	době	zámku.	
V Holandském	selském	
domě	aktivní	trávení	volné-
ho	času	celé	rodiny.

 § 23.	–	24.	6.	Slavnost	růží.	
Zámecká	oranžerie	11	–	17h.

Více	informací	na:  
https://www.zamek-veltrusy.cz

Pavel Ecler, kastelán

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY
mestska.policie@veltrusy.cz
777 919 156, 777 919 157

HASIČI VELTRUSY
hasicimestaVeltrusy@seznam.cz 

721 106 278, 606 531 902 

POZVÁNKA:	PAPU	PAPUA
Město	 Veltrusy	 zve	 ve  čtvrtek	
26.	dubna	od  18	hodin	do klu-
bovny	nad	sokolovnou	na dob-
rodružnou	 cestu	 do  doby	 ka-
menné	 za  posledními	 lidojedy	
a  obyvateli	 divoké	 Papuy	Nové	
Guiney	 s  profesionálním	 fo-
tografem,	 novinářem	 a  cesto-
vatelem	 Tomášem	 Kubešem. 

Nenechte	si	ujít	zážitky	z prale-
sa	a od divokých	řek,	vyprávění	
o  stromových	 lidech	 i  hrůzo-
strašných	 bojovnících	 kmene	
Huli.	 O místech	 nepřístupných	
a  nedotčených	 jakoukoliv	 civi-
lizací.

Doporučujeme	 rezervaci	
míst	na kultura@veltrusy.cz.
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STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY


