
 
AKCE VE VELTRUSÍCH
ČERVEN 2018
so 9. 6. 9.00 Fotbalový turnaj o pohár starosty města
st 13. 6. 16.00 Schůzka k dopravnímu značení (hasičárna)
čt 14. 6. 20.15 Filmový večer: Pohádka pohádek
út 19. 6. 15.00 ZŠ: Bezva den
so 23. 6.  ASPV: Ocelový Mars
so – ne  23. – 24. 6.  Zámek: Slavnost růží
ne 24. 6. 12.15 Hudební festival pro děti (oranžérie)
st 27. 6. 18.00 45. zasedání zastupitelstva (hasičárna)

ČERVENEC 2018
po – pá  16. – 20. 7.  RC Havránek: Příměstský tábor s hudbou
st 25. 7. 18.00 46. zasedání zastupitelstva (hasičárna)
so 28. 7. 10.00 Miřejovický půlmaraton

SRPEN 2018
so 11. 8. 10.00 Zámek: Dožínky hraběte Chotka
so – ne   18. – 19. 8.  Kanoisti: Memoriál Jaroslava Froňka st.
st 29. 8. 18.00 47. zasedání zastupitelstva (hasičárna)

ZÁŘÍ 2018
so 1. 9. 17.00 Hudební festival: Tolerance (raftcamp)
so 8. 9. 14.00 Happening na starém mostě/dvoře
so – ne   8. – 9. 9.  Kanoisti: Mistrovství republiky dorostu
so 15. 9.  Zámek: Válka bramborová 
čt 20. 9. 20.15 Filmový večer: Odnikud
st 26. 9. 18.00 48. zasedání zastupitelstva (hasičárna)

ŘÍJEN 2018
so 6. 10. 10.00 ASPV: Pétanque Cup
so 13. 10.  Hasiči: Železný hasič junior (Libiš)
čt 18. 10. 20.15 Filmový večer: Sibiřský deník
so 20. 10.  Hasiči: Železný hasič

www.veltrusy.cz

Úvodem
Ať už zvítězí kterýkoliv projekt 
přístavby školy (viz anketu 
v tomto vydání) a mohutná lípa 
poblíž školního dvojdomku 
na školním dvoře zůstane, nebo 
ne, stromy toho druhu z Vel-
trus pravděpodobně hned tak 
nezmizí. Svědčí o tom nedávná 
obnova aleje v ulici Maršála 
Rybalka nebo tři lípy (z nich 
dvě nově vysazené) v parčíku 
u školy.

Jak těžké je fyzicky vykořenit 
tenhle dlouhověký strom, do-
růstající až 30 metrů a typický 
právě pro naše domácí porosty 
lužních lesů, tak obtížné by bylo 
zbavit lípu slovanské a posléze 
české národní symboliky a vý-
znamu. V indoevropské oblasti 
byl lípě co do velikosti a význa-
mu konkurentem jen dub: za-
tímco lípa zastupovala v lidové 
tradici ženský prvek, k čemuž 
snad přispěl i srdčitý tvar 
listu, dub zase prvek mužský. 
Po narození prvního syna v naší 
oblasti otec sázel právě lípu. Vě-
řilo se, že soud provedený nad 
hříšníkem pod stromem lipo-
vým bude mírnější. Právě před 
170 lety se zásluhou Všeslovan-
ského sjezdu (1848) a básníka 
Jana Kollára stala lípa obecně 
přijímanou ikonou slovanství 
a hlavně díky Vrchlického Lu-
cerně pak ještě úžeji stromem 
českým. Dub zůstal Germánům 
a nabalil významy stability, ale 
také nepoddajnosti a tvrdosti. 
U nás lípy přetrvaly a čítají dob-
rou polovinu všech památných 
stromů. Praktické obyvatelstvo 
na lípě lákaly také její léčivé, 
uklidňující účinky… v němčině 
je dokonce sloveso lindern (ko-
nejšit, mírnit) původem spjato 
s pojmenováním stromu (linde). 
A konečně je lípa také ceněným 

stromem medonosným, což by 
nás v pravděpodobně nadchá-
zející medové krizi mohlo také 
zajímat.

Při všech vlasteneckých výro-
čích, zejména počínaje vznikem 
Československé republiky, byly 
pak stromy spontánně i orga-
nizovaně vysazovány a zastu-
povaly mnohdy prvky „tichého 
odporu“ proti útlaku všeho dru-
hu. Aktivity www.lipyrepubliky.
cz letos navazují na tuto činnost 
a podporují výsadbu nových lip 
na významných místech měst 
a obcí, stejně jako popularizaci 
těch dříve zasazených. Veltrus-
ká knihovnice Jitka Lísková při 
pátrání v archivu na žádnou vel-
truskou lípu s tímto významem 
nenarazila a z pěti kralupských 
Lip svobody již pravděpodobně 
také nezbyla ani jediná. Ve škol-
ní kronice ale pan učitel Jan 
Novotný nalezl zprávu o sázení 
lípy poblíž vstupu do parku 
v roce 1916. A to se podržme, 
na počest nástupu císaře Karla 
I. – což nám trochu kazí čistě 
patriotistickou image lípy.

Nakonec ovšem ryze prag-
maticky: lípa je podle biologů 
k vysazování vhodná, je stro-
mem vysoce odolným s mini-
mem škůdců... že by nastal čas 
nějakou vysadit?
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Podařilo se...

HŘIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
JE DO KONCE ČERVNA OTEVŘENO  
PRO VEŘEJNOST:  

PO-PÁ 17:00-19:00 
V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN PO DOHODĚ 
SE SPRÁVCEM HŘIŠTĚ: + 420 602 315 727

Právní poradna pro občany 
Veltrus od 6. června 2018
Město Veltrusy nabízí nově 
od června svým občanům 
bezplatné právní poraden-
ství (konzultace) v základním 
rozsahu. Právník se zaměřením 
na občanské, rodinné či pra-
covní právo a související právní 
předpisy bude k dispozici kaž- 
dou středu od 15 do 17 hodin 
na MěÚ Veltrusy (1. patro 1. 

dveře vpravo), v období červe-
nec až září vždy 1x za 14 dní: 
11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9., 12.9.; 
následně od října do prosince 
(podle zájmu a možností) opět 
každou středu. Doporučujeme 
rezervaci termínu.

Filip Volák, starosta

Poděkování dobrovolníkům
Vedení města děkuje všem 
dobrovolníkům, kteří se tento-
kráte za hezkého jarního počasí 
zúčastnili v sobotu 7. dubna 
2018 jarní brigády v rámci akce 
„Ukliďme Česko (a Veltrusy)“. 
Více než pět desítek ochotných 
spoluobčanů nasbíralo v růz-
ných lokalitách našeho katastru 
307 pytlů rozmanitého odpadu, 
14 pneumatik, 10 eternito-
vých desek, dále bylo vypleto 
několik záhonů v centru obce 
a provedena revitalizace tráv-
níků na náměstí. Poděkování 
patří též dětem a učitelům naší 
ZŠ, kteří se této tradiční akce 
zúčastnili předchozí týden – 

okolí školy a vybraná veřejná 
prostranství prokoukla i díky 
jejich práci. Závěrem též děkuji 
zaměstnancům technických 
služeb, našim dobrovolným 
hasičům a firmám Luksík – 
Promex, s. r. o. za materiální 
podporu a Řeznictví Kohout 
a synové za vstřícnost. Velké 
uznání patří všem, kterým není 
vzhled naší obce lhostejný. Moc 
si toho vážím.

Dále též děkuji všem ochot-
ným spoluobčanům za údržbu 
zeleně před vlastními domy 
– zvláště za zálivku během 
letošního suchého jara.

Filip Volák, starosta

Tel.: 606 683 404

Otázky pro starostu
2. května se uskutečnila 
společná schůzka zastupitelů 
a výborů kvůli přístavbám ZŠ. 
Bohužel ne všichni zastupitelé 
odpověděli na anketní dotazy 
redakce. Jaký bude další 
postup? 
Tzv. „malá přístavba ZŠ“ se 
řešila na pracovních poradách 
zastupitelstva, na veřejném za-
sedání i na konzultacích s vede-
ním ZŠ. Předně očekávám, že se 
k tomuto potřebnému záměru 
konkrétně vyjádří více zastu-
pitelů než dosud. Ze zmíněné 
schůzky 2. 5. vyplynuly otázky 
především pro oba projektan-

ty (např. upřesnění odhadu 
k finančním nákladům, úpravy 
konceptu studie vzhledem 
k připomínkám zastupitelů aj.), 
kteří se k nim měli následně 
vyjádřit, resp. je zapracovat 
do studie. Každopádně je třeba 
vybrat jednu z variant a zadat 
přípravu konkrétní projektové 
dokumentace. Termín reali-
zace lze v současné době jen 
odhadovat – nový pavilón ZŠ 
by za ideálního průběhu mohl 
stát již na podzim 2019, reálněji 
však spíše v roce 2020. Záležet 
bude také na financích – částeč-
ně by stavbu hradilo město ze 

svých rezerv, částečně by v úva-
hu připadal úvěr a samozřejmě 
vhodný dotační zdroj.
Po výbuchu v rafinérii a čet-
ných stížnostech na špatné 
informování ze strany Unipe-
trolu se mluvilo o společné 
schůzce s vedením společnosti, 
kralupským starostou a zá-
stupci integrovaného záchran-
ného systému, která měla 
za cíl vylepšit komunikaci se 
starosty okolních obcí v přípa-
dě mimořádných událostí. Už 
se schůzka uskutečnila (pří-
padně s jakým výsledkem)?
Ano, osobně jsem byl již 

na třech jednáních s vedením 
Unipetrolu, Synthosu i města 
Kralup. Opravdu se intenzivně 
diskutuje o lepším, rychlejším 
způsobu komunikace mezi 
chemickými subjekty a obce-
mi, aby se tak do budoucna 
předešlo vypjaté situaci, která 
nastala při tragické březnové 
události. Předpokládám, že 
finální návrh na postup při ko-
munikaci v případě mimořád-
ných událostí bude zástupcům 
měst  představen na příštím 
setkání v červnu.

Filip Volák, starosta

... vysázet stromy v Opletalově ulici
... vybudovat 2 nová místa  

na tříděný odpad

... vybavit parčík u školy stojany  
na kola a odpadkovými koši

... opravit zámkovou dlažbu  
v Havlíčkově ulici
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Sběrné místo/tříděný odpad/bioodpad

ZPRÁVY Z MĚSTA

TECHNICKÉ SLUŽBY: 
TELEFON: 728 233 228 
EMAIL: kosek@veltrusy.cz

Veltrusy před 100 lety
Kulturní výbor města Veltrusy 
spolu s redakcí Veltruských listů 
připravují speciální přílohu 
říjnového vydání Veltruských 
listů, která by připomněla rok 
1918 a okolnosti vzniku Česko-
slovenské republiky v kontextu 
Veltrus. Budeme vděčni za ja-
koukoliv 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

komodita četnost svozu termín
směsný odpad 1x týdně čtvrtek

směsný odpad 1x za 14 dní každý sudý čtvrtek

papír 3x týdně úterý, pátek, neděle

plasty 3x týdně pondělí, středa, sobota

sklo směsné 1x měsíčně 31. 5. (čt), pak po 4 týdnech

kompozitní obal 1x měsíčně 9. 1. (út), pak po 4 týdnech

kovy 1x za 6 týdnů čtvrtek

V ZÁŘÍ POSKYTNOU VELTRUSKÉ 
LISTY PROSTOR PRO PŘEDSTAVENÍ 

VOLEBNÍCH KANDIDÁTEK
Vzhledem k tomu, že se blíží 
komunální volby, redakce 
Veltruských listů umožní 
zdarma prezentaci všech 
politických stran, které se 
hodlají na podzim ucházet 
o zastupitelská křesla ve Vel-
trusích. Maximální velikost 
prezentačních materiálů 

je 1/2 A4 na ležato (186 x 
130 mm) a podklady musí 
být  v tiskové kvalitě doruče-
ny na adresu redakce listy@
veltrusy.cz nejpozději v den 
uzávěrky, tj. 1. září 2018. 

Volby do obecních za-
stupitelstev se budou konat 
5. a 6. října 2018.

SBĚRNÉ MÍSTO:
úterý a čtvrtek: 15 – 18 h
sobota: 8 – 12 h

Grantový program 2018
Spolky a organizace působící ve Veltrusích měly 
opět možnost požádat město o finanční podpo-
ru na jednorázové akce a na celoroční činnost. 

V rozpočtu bylo za tímto úče-
lem vyčleněno opět 300 tisíc Kč, 
přičemž na pořádání kultur-
ních, společenských a spor-
tovních akcí rozdělilo město 
77.543 Kč a na celoroční provoz 
a činnost spolků 205.000 Kč.

AFK Veltrusy získalo 
70.000 Kč na energie, provoz 
a údržbu areálu a dalších 
12.000 Kč na jednorázové akce 
(halové turnaje pro děti a fot-
balový ples), ASPV 65.000 Kč 
na energie, provoz a údržbu 
budovy, dovybavení sokolovny 
gymnastickým náčiním plus 
14.000 Kč na nákup cen pro 
účastníky soutěží a pořízení 
táborových triček pro děti. 
Z větších částek se jedná ještě 

o TJ Sokol Veltrusy, který získal 
70.000 Kč na provoz tělocvičny 
a venkovního hřiště. Na jed-
norázové akce přispěje město 
ještě dobrovolným hasičům 
celkem 18.000 Kč (Železný 
hasič, ples, Mikulášská), SRPŠ 
při MŠ 8.000 Kč (na den dětí 
a ples) a SRPŠ při ZŠ 1.543 Kč 
na ples. Po 6.000 Kč získá 
i David Šír a Markéta Hrdinová 
na hudební akce.

O individuální dotaci žádalo 
úspěšně ještě rodinné centrum 
Havránek (48.000 Kč) a Spolek 
baráčníků (5.400 Kč).  

bb

(sešlapávat a rozkládat 
obaly naplocho)

 § v případě přeplněné po-
pelnice využít jiné hnízdo/
sběrné místo

 § do kontejneru házet jen to, 
co tam patří.

S vyvážením BIOODPADU 
vycházejí technické služby 
vstříc občanům ze vzdáleněj-
ších míst – každou středu (14- 
18 h) lze využít jeden ze čtyř 
kontejnerů v těchto lokalitách: 
konec ul. Žižkova, Šafaříkova 
(u hřbitova), Opletalova (u MŠ), 
M. Rybalka (naproti Libuši).
Děkujeme za spolupráci.

bb

Situace kolem hnízd na tříděný 
odpad se s navýšením četnosti 
vývozu popelnic a s dvěma no-
vými stanovišti zčásti uklidnila, 
přesto dochází v některých 
místech ke vzniku černých 
skládek. V okolí hnízda v ulici 
U Stadionu se objevil např. 
nábytek a matrace. Nejenže 
tím jedinci přidělávají práci 
technickým službám, ale sami 
sobě (potažmo všem ostatním) 
kazí pohled na své okolí, o po-
rušování vyhlášky ani nemluvě. 
PROSÍME OPĚTOVNĚ O DO-
DRŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH 
PRAVIDEL:

 § šetřit místo v kontejneru 

Do jarního úklidu Veltrus 
se zapojila i základní škola
Ve dnech 4.– 6. 4. se naše škola 
připojila k akci Ukliďme Česko. 
Téměř 420 žáků se vydalo 
do terénu a za pomoci třídních 
učitelů se jim podařilo perfekt-
ně vyčistit okolí školy, hřbitova 
a cestu spojující Veltrusy a Kra-

lupy nad Vltavou. Malí i velcí 
si za krásného počasí snad 
alespoň maličko uvědomili, že 
odpad z přírody sám nezmizí. 
Velký dík patří všem, kteří přilo-
žili ruku k dílu. 

Jana Nešlehová

https://www.veltrusy.cz/ 
grantovy-program.
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Střípky ze zasedání zastupitelstva
Následující odstavce byly sestaveny ze zápisů zasedání 28. března 2018, 25. dubna 
a 30. května 2018. Kompletní zápisy najdete na webu města (veltrusy.cz/urad/zastupi-
telstvo).

28. 3. 2018 (42)
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Zastupitelé schválili účetní zá-
věrky MŠ,  ZŠ a města Veltrusy 
za rok 2017.

DAR OD SYNTHOSU

Město přijalo dar od společ-
nosti Synthos Kralupy, a. s. 
v hodnotě 50.000 Kč. Město 
využije dar na účely ekologické 
a sociální nebo na podporu 
a ochranu mládeže, tělovýcho-
vu, kulturu a školství.

ZŘÍZENÍ SOCIÁLNÍHO 
FONDU PŘI MĚÚ
Zastupitelstvo města schválilo 
zřízení Sociální fondu (SF) 
k zabezpečování kulturních, 
sociálních a dalších potřeb 
zaměstnanců v pracovním po-
měru. Fond je hlavním zdrojem 
financování aktivit v oblasti 
péče o zaměstnance a zlepšo-
vání pracovních podmínek. 

MEMORANDUM  
„KORIDOR D8 – SDRU-
ŽENÍ OBCÍ A SPOLKŮ“
Veltrusy se připojily k me-
morandu, které má zajistit 
spolupráci a společný postup 
okolních obcí v oblasti proble-
matických záměrů v blízkém 
okolí. Obce se spojily přede-
vším v boji proti nadměrné 
výstavbě halových, skladových 
i výrobních areálů u dálnice D8 
a komunikace II/608. Na pod-
nět našeho města byla rozší-
řena oblast působení obecně 
na záměry, které mají negativní 
dopad na životní prostředí či 
nevratně mění krajinu (např. 
záměry v areálu chemických vý-
rob, aj.). Vstupní příspěvek byl 
stanoven na 15 Kč za obyvatele.

PODPORA  
LINKY BEZPEČÍ

Město Veltrusy podpoří Linku 
bezpečí, z. s. finančním darem 
5.000 Kč. Částka bude použita 
na zajištění provozu dětské 
krizové linky.

NOVÉ POČÍTAČE V ZŠ

5. 3. 2018 bylo vypsáno výbě-
rové řízení na dodávku 8+1 
notebooků pro ZŠ Veltrusy, 
které vyhrála firma ALICOM s. 
r. o. s nabídkou ve výši 93.150 Kč 
bez DPH.

OPRAVA ULICE  
HAVLÍČKOVA
Z důvodu propadlé zámkové 
dlažby a problémů s hromadě-
ním srážkové vody bylo přikro-
čeno k opravě části komunikace 
v Havlíčkově ulici. Po zjištění 
nedostatků v podložních 
vrstvách byla zakázka rozšířena 
i na úpravu podloží.

HOSTÉ: ZÁSTUPCI  
UNIPETROLU RPA

Jiří Hájek (vedoucí komunikace 
Unipetrolu RPA) a Jaroslav Ha-
cko (výrobní ředitel Unipetrolu 
RPA) se omluvili na zasedání 
za opožděnou komunikaci 
a vysvětlili okolnosti havárie 
22. 3. 2018. Zároveň promluvili 
o zarážce rafinerie. Komunika-

ce s městy Veltrusy a Kralupy 
bude pokračovat.

PREZENTACE PROJEK-
TU ESF – „MODERNÍ 
A OTEVŘENÝ ÚŘAD“
Jako host se představil Richard 
Kokeš, odborný konzultant 
projektu. Informoval o mode-
lu CAF, který má být zaveden 
na městském úřadě (systém 
měření kvality služeb úřadu). 
Celý projekt řeší nejen zvyšo-
vání profesionality a zkvalit-
ňování komunikace úřadu, ale 
poskytne také personální audit 
a několik strategických doku-
mentů (např. dokončení územ-
ního plánu, studie potřebnosti 
sociálních služeb, rekonstrukce 
ulice Palackého, studie týkající 
se multifunkčního centra aj.).

PŘÍSTAVBA ZŠ

Starosta informoval, že se 
zpracovávají studie přístavby 
„dvojdomku” ve variantě zděné 
a montované. Studie budou 
k dispozici na dubnovém zase-
dání. Ředitelka ZŠ vysvětlila, že 
letos škola přijme maximálně 
63 prvňáků, od příštího roku už 
jen podle počtu odcházejících 
žáků devátých ročníků.

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY 
A OPRAVY

 § Budou se realizovat sběrná 
hnízda na tříděný odpad 
v ulici U Stadionu a u hřbi-
tova, je v plánu posílit svoz 
papíru a plastu

 § Byl spuštěn nový kamerový 
a dohledový systém, dvě 
kamery byly získány jako 

bonus – umístěny v parčíku 
a na budově ZŠ

 § Park u hřbitova: na poža-
davek Agentury na ochra-
nu přírody a krajiny byla 
provedena dosadba stromů 
a dřevin 

25. 4. 2018 (43)
GRANTOVÝ PROGRAM 
2018

Zastupitelstvo schválilo 
rozdělení dotací z rozpočtu 
města a veřejnoprávní smlouvy 
se spolky nad 50 tis. Kč (AFK 
Veltrusy, Sokol Veltrusy a ASPV 
Veltrusy). Na celoroční provoz 
spolků bude uvolněna částka 
205 tis. Kč a na jednorázové 
akce 65 tis. Kč.  

DAROVACÍ SMLOUVY

Veltrusy získají finanční dar 
od Unipetrolu RPA, s. r. o. 
ve výši 150 tis. Kč a od AVE Kra-
lupy, s. r. o. 100 tis. Kč. Unipetrol 
poskytuje letos poprvé „sou-
hrnný“ dar, jehož část město 
dále přerozdělí mezi MŠ a ZŠ. 

PROJEKT ESF –  
„MODERNÍ  
A OTEVŘENÝ ÚŘAD“
23. 4. 2018 proběhlo výběrové 
řízení na veřejnou zakázku (7 
studií), výběrová komise vyzva-
la vybrané uchazeče k doplnění 
podkladů. 

NOVÝ ŠKOLNÍ PAVILON 
NA MÍSTĚ DVOJDOMKU
Na zasedání byly prezentovány 
celkem tři studie: montovaná 
budova firmy Unives (ing. Pavel 
Hynek), montovaná i zděná 
varianta firmy ArchUM (arch. 
Michal Petr) a zděná varianta 
pavilonu arch. Jiřího Hánla. 
Více ke studiím na str. 10 a 11.
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na Baráčnickém plese (17. 2. 
2018).

ESF PROJEKT „MODER-
NÍ A OTEVŘENÝ ÚŘAD“
Místostarosta oznámil vítěze 
výběrového řízení:

 § Studie potřebnosti a sta-
novení rozsahu sociálních 
služeb: BDO Advisory s. r. o.

 § Strategie pro spolupráci 
města a Veltruského zámku: 
M. C. Triton

 § Studie proveditelnosti – 
revitalizace veřejné zeleně:  
Ing. Michaela Suchoňová

 § Studie proveditelnosti – 
výstavba multifunkčního 
centra: ARCHUM Architekti 
s. r. o.

 § Studie proveditelnosti – 
rekonstrukce hlavní třídy: 
Ing. arch. Jiří Hánl

 § Studie proveditelnosti – 
výstavba sběrného dvora: 
RNDr. Martina Vrbová Ph.D.

 § Studie – strategie nakládání 
s majetkem města: BDO 
Advisory s. r. o.

Ve městě bude probíhat dotaz-
níkové šetření, starosta vyzval 
zastupitele, výbory a občany 
ke vstřícnosti a spolupráci.

AKTUÁLNÍ PROJEKTY 
A ŘÍZENÍ 

 § Chodník v Tyršově ulici – 
město zadá veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na opra-
vu chodníku u sokolovny 
(roh Tyršovy a Palackého ul.) 
společnosti Stavby Komeda, 
s. r. o. Firma nabídla realizaci 
za 244 573,27 Kč včetně DPH. 
Práce by měly za příznivých 
okolností proběhnout bě-
hem letních prázdnin. 

 § Domek hrobníka – projek-
tová dokumentace na opra-
vu domku hrobníka byla 
(v pracovní verzi) předložena 
v únoru 2018, před podáním 
žádosti o stavební povolení 
musí být vypořádána řada 
připomínek památkové 
péče.

 § Opatření v Žižkově ulici proti 
dešťové vodě – projektová 
dokumentace bude před-
ložena stavebnímu úřadu 
a dále bude zadána příprava 
výběrového řízení.

bývalého kulturního domu Ate-
lieru Hoffman, a sice ve dvou 
etapách. První etapa zahrnuje 
dokumentaci ke stavebnímu 
povolení za 465,85 tis. Kč 
včetně DPH. Druhá etapa začne 
po vydání stavebního povolení 
a finálním výstupem bude do-
kumentace pro realizaci stavby 
včetně potřebných rozpočto-
vých prací v částce 583,22 tis. Kč 
včetně DPH. 

ŽÁDOST O PODPORU 
MIŘEJOVICKÉHO PŮL-
MARATONU
Město Veltrusy podpoří 10. 
ročník běžeckého závodu pěti 
tisíci korunami. Jde o tradiční 
akci nadregionálního významu, 
která probíhá také na území 
našeho města. 

ŽÁDOST O FINANČNÍ 
PODPORU – PŘEMY-
SLOVSKÉ STŘEDNÍ 
ČECHY

Město Veltrusy přispěje místní 
akční skupině Přemyslovské 
střední Čechy o. p. s. (Přemys-
lovci) částkou 5 Kč za obyvatele, 
tj. 10.280 Kč. Ve spolupráci 
s Přemyslovci se tvořil např. 
strategický plán města, veltrus-
ké spolky pravidelně využívají 
grantového programu „Přemy-
slovský malý měšec“.

V DALŠÍM VOLEBNÍM 
OBDOBÍ BUDOU MÍT 
VELTRUSY OPĚT  
11 ZASTUPITELŮ

Pro stanovení počtu členů 
zastupitelstva obce je rozho-
dující počet obyvatel obce k 1. 
lednu příslušného roku (počet 
obyvatel ve Veltrusích k 1. 1. 
2018 je 2056). Obce s počtem 
obyvatel od 500 do 3.000 si 
mohou zvolit 7 až 15 členů. 

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 
MĚSTA
Rodinné centrum Havránek 
získalo od města Veltrusy do-
taci 48.000 Kč, kterou použije 
na provoz rodinného centra 
(náklady na nájem, energie) 
a nákup vybavení, pomůcek či 
cen do soutěží. Vyhověno bylo 
též žádosti Obce baráčníků 
o 5.400 Kč na zaplacení kapely 

ZPRÁVY Z MĚSTA

SCHVÁLENÍ NOVÉHO 
DODAVATELE PLYNU

Na základě průzkumu trhu 
uzavře město Veltrusy smlouvu 
na dodávky plynu se společnos-
tí Pražská plynárenská na dobu 
24 měsíců (poskytnutá cena 
485 Kč/MWh).

NAVÝŠENÍ FREKVENCE 
SVOZU TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU
V ulici U Stadionu a v blízkosti 
hřbitova byla vybudována dvě 
nová hnízda na tříděný odpad, 
dále byla navýšena frekvence 
vývozu papíru a plastu (z 2x 
na 3x týdně), a to z důvodu čas-
té přeplněnosti většiny separač-
ních kontejnerů. Proto je třeba 
uzavřít dodatek se svozovou 
firmou, kde je rovněž uvedeno 
cenové navýšení zhruba o 16 tis. 
Kč měsíčně.

HOST: STAVITEL  
STANISLAV KOHOUT 
Diskutovalo se především 
převzetí nové lokality U Luhu 
a U Střelnice a vybudování 
spojovacího chodníku do měs-
ta. Další jednání se stavitelem 
proběhne následující měsíc.

30. 5. 2018 (44)
NOVÝ PAVILON ZŠ 
NA MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO 
„DVOJDOMKU“
Starosta vyzval zastupitele 
k připomínkování studií nové-
ho pavilonu ZŠ do pátku 8. 6., 
přičemž po poradě se zastupi-
teli vyloučil modulární stavbu. 
Vybírat se bude tedy ze dvou 
variant (archUM/Hánl, viz str. 
10-11). Na červnovém zasedá-
ní je potřeba konkretizovat 
zadání projektové dokumen-
tace. Jsou sledovány dotační 
možnosti pro tento záměr. 
Ředitelka ZŠ uvedla, že v září 
2018 bude mít škola 529 dětí, 
kapacita je 540.

NOVÉ LÉKAŘSKÉ  
ORDINACE 
Zastupitelstvo města se 
rozhodlo zadat projektovou 
dokumentaci na umístění 
lékařských ordinací v budově 

MEMORANDUM  
„KORIDOR D8“

Starosta informoval o smlou-
vě o zřízení účtu sdružených 
prostředků pro Memorandum 
Koridor D8, schvalovat se bude 
v červnu 2018. Smlouva stano-
vuje minimální roční příspěvek 
zúčastněných měst na 15 Kč 
za občana, tj. pro Veltrusy 
necelých 31 tisíc Kč na rok 2018. 
Nové webové stránky sdružení 
obcí a spolků:  
https://koridord8.blogspot.com

ÚDRŽBA ZELENĚ  
OKOLO HŘBITOVA
O péči o zeleň v parku kolem 
hřbitova se podělí Zahradnictví 
Jelínek (stromy) a Petr Šebesta 
(keře a seče), který se rovněž 
stará o lipovou alej v ulici Mar-
šála Rybalka v rámci projektu 
z OPŽP.

Z DISKUZE:

 § Ředitelka ZŠ uvedla, že ji 
zatím nekontaktoval nikdo 
z Unipetrolu kvůli proškole-
ní pro případ mimořádných 
událostí

 § Starosta obdržel četné stíž-
nosti na intenzivní flérování 
v rafinérii a na silný zápach 
v souvislosti s najížděním 
rafinérie, vyzval občany, aby 
mu psali/volali své stížnosti

 § Starosta se chce znovu 
pokusit o obnovení monito-
rovací stanice ve Veltrusích

 § Lidé si stěžují na pejskaře, 
kteří neuklízí exkrementy 
po svých psech, požadují 
zpřísnit pokutování

 § Je potřeba doplnit dopravní 
značení a dodržovat doprav-
ní předpisy, lidé si stěžují 
na porušování pravidel, 
špatné parkování, příliš 
rychlou jízdu, nedodržování 
přednosti zprava, viz str. 13

 § Padly dotazy na obnovu 
kulturního prostoru letního 
kina

bb

Objekt D 8.7, projekt obří 
centrální skladové haly pro 
Daimler-Benz, získal souhlasné 
stanovisko EIA, které posuzuje 
vliv staveb na životní prostředí. 
Investiční záměr má tedy zele-
nou. Více na byznys.ihned.cz.  
(zpráva z 30. 5. 2018)
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ZPRÁVY Z MĚSTA

vyvolal.
Hájek na zasedání zastu-

pitelstva slíbil, že se vedení 
Unipetrolu sejde se starosty, 
a uvedl, že chce hledat řešení 
pro jednoznačnou komunikaci 
s okolními obcemi, hasičským 
sborem i policií. Do budoucna 
také přislíbil včasné zaslání 
SMS veltruskému starostovi, 
třeba i jen ve tvaru: „VZNIK-
LA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST. 
DOŠLO K VÝJEZDU HASIČSKÉ-
HO ZÁCHRANNÉHO SBORU. 
PODROBNOSTI SE VYŠETŘUJÍ.“ 
V tuto chvíli ovšem nezazní 
informace, zda došlo k úniku 
toxických látek. 

Veltruské občany chtěl 
Hájek ubezpečit, že jednotky 
IZS dostanou informace v řádu 
minut po události a v případě 
nebezpečí by se lidé vše po-
třebné dozvěděli včas. Protože 
ale k žádnému úniku toxických 
látek nedošlo a další exploze 
nehrozila, informace od zá-
chranného systému nepřišla. 
„Chci se sejít i s vedením ha-
sičského záchranného sboru,“ 
prohlásil veltruský starosta. 
„Předpokládám, že v případě 
úniku nebezpečných látek by 
IZS fungoval a neprodleně 
informoval okolní obce”, uvedl 
Volák. 

JAK FUNGUJÍ  
JEDNOTKY IZS  
A KDO JE PŘIVOLÁ?
Havárii hlásí buď zaměstnanci 
Unipetrolu (v případě, že jsou 
jejími svědky) nebo je automa-
ticky signalizována na velín ha-
sičů. „Hasičský záchranný sbor 
areálu po příjezdu na místo 
nehody provádí vlastní, nezá-
vislé měření toxicity a nespolé-
há se přitom na měřicí stanici 
Unipetrolu,“ uvedl Jaroslav 
Hacko, výrobní ředitel rafinérie. 
O dalším postupu a opatřeních 
v případě hrozícího nebezpečí 

rozhoduje IZS, nikoliv Unipet-
rol. Navíc je okamžitě na místě 
Inspekce životního prostředí 
a další orgány státní správy.

CO NA TO  
ZASTUPITELÉ?
Zastupitelka Marta Baránková 
omluvu odmítla přijmout. 
Stěžovala si na špatnou ko-
munikaci Unipetrolu s měs-
tem a uvedla, že se nejedná 
o první případ, kdy se Veltrusy 
dozvěděly o havárii z médií. 
„Chci, aby si vedení Unipetrolu 
uvědomilo, že peníze vydělávají 
na úkor našeho bezpečí a zdraví 
a chci razantně zakročit, město 
se musí bránit,“ uvedla zastu-
pitelka.

Starosta při té příležitosti 
znovu otevřel téma obnovení 
veltruské monitorovací stanice, 
která byla zhruba před čtyřmi 
lety zrušena. J. Hacko sice argu-
mentoval, že pro Unipetrol je 
nejdůležitější vlastní monito-
ring v areálu podniku, Jiří Hájek 
nicméně připustil, že je možné 
se problematikou znovu začít 
zabývat.

ŘEDITELKA ZŠ SE 
O UDÁLOSTI DOZVĚDĚ-
LA Z FACEBOOKU
Na špatnou informovanost si 
stěžovala i ředitelka základní 
školy Světlana Racková. Do ško-
ly volalo množství rodičů, kteří 
se strachovali o své děti, ale 
škola v tu chvíli o případném 
nebezpečí neměla žádnou 
informaci. „Nevědělo se, zda 
došlo k úniku škodlivin, jestli 
tedy děti mohou ven či jestli 
se může vůbec větrat. Navíc 
škola nemá žádný odborný 
evakuační plán, který by byl 
s Unipetrolem konzultován,“ 
uvedla. Ředitelka ZŠ vyjádřila 
požadavek na vytvoření manu-
álu, jak v podobných případech 

postupovat. Hájek ale vysvětlil, 
že evakuaci nebo např. uzávěry 
silnic a další opatření nevy-
hlašuje komerční firma, ale 
zásadně integrovaný záchranný 
systém. Ten by včas informace 
předal. Nicméně potvrdil, že 
je potřeba do bezpečnosti více 
investovat. 

Několik dalších občanů 
na zasedání vyjádřilo nesou-
hlas s jednáním Unipetrolu, 
především zmiňovali těžkopád-
nou komunikaci v době, kdy je 
informačních kanálů nespočet. 

Starosta při té příležitosti 
doporučil všem přítomným 
registraci do Mobilního roz-
hlasu i v případě, že nechtějí 
dostávat jiné než krizové infor-
mace. Zaslání SMS na mobily 
registrovaných je pro město 
nejspolehlivějším a nejrychlej-
ším způsobem informování. 

bb

Oficiální zprávy o výbuchu v nedaleké 
rafinérii přišly až po třech hodinách
22. března 2018 došlo v rafinérii Unipetrolu RPA k explozi nádrže, při které zemřelo 
šest lidí a další dva byli těžce zraněni. Nebezpečí pro obyvatele okolních obcí ovšem 
nevzniklo, integrovaný záchranný systém tedy neměl potřebu informovat. 

V kralupské 
rafinérii se 
uskutečnila 
nejrozsáhlejší 
zarážka v její 
historii
Od 20. března 2018 začalo 
postupné utlumování výroby, 
k jejímu úplnému zastavení do-
šlo podle plánu 27. 3. Důvodem 
byla nejen pravidelná údržba 
všech technologií (náklady 
700 mil. Kč), ale také realizace 
investičních a modernizačních 
projektů (náklady 400 mil. Kč). 
Unipetrol se předem omluvil 
za zvýšené využívání polních 
hořáků (flérování) v době 
odstavování a opětovného na-

Nedlouho poté, co Unipetrol 
RPA oznámil zahájení nejroz-
sáhlejší zarážky v historii rafi-
nérie, došlo v areálu chemické-
ho podniku k tragické nehodě. 
Explodovala zde prázdná nádrž 
na pohonné hmoty, která měla 
být právě čištěna. K požáru 
nedošlo. Hasiči byli na místě 
během několika minut a situa-
ce byla brzy pod kontrolou. 

K výbuchu došlo v 10:00 
a veltruští občané zaznamenali 
nejen jeho zvukový projev, ale 
také silnou tlakovou vlnu, která 
se prohnala celým městem. 
Informace o výbuchu a jeho 
tragických následcích se během 
několika minut objevila v inter-
netových i televizních zprávách, 
netrvalo dlouho a obletěla 
celý svět. Do Veltrus, které jsou 
od místa nehody vzdálené 
pouhých 500 metrů, ovšem do-
razila první oficiální informace 
až po třech hodinách.

KDE SE STALA CHYBA?

Jiří Hájek, vedoucí komunikace 
Unipetrolu RPA, se za opoždě-
nou komunikaci sice veřejně 
omluvil, nicméně vysvětlil, 
že po příjezdu integrovaného 
záchranného systému (IZS) už 
zaměstnanci Unipetrolu ne-
měli na místo ani k vyšetřování 
přístup. „Byli jsme ve stejné 
situaci jako vy,“ vysvětloval 
na zasedání. Informovat mohli 
teprve, když měli potvrzeno, že 
nehrozí žádné další nebezpečí 
a že nedošlo k úniku toxických 
látek. Starosta města Filip 
Volák oponoval, že se jako 
starosta nejbližšího města měl 
informaci o výbuchu dozvědět 
dřív, i když nebyly v tu chvíli 
k dispozici další podrobnosti.  
Podle Hájka vedení Unipetrolu 
nechtělo vyvolat zbytečnou 
paniku. Nedostatek včas-
ných informací ale právě stav 
nejistoty u veltruských občanů 
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6. dubna se konala pietní 
akce za zemřelé dělníky
Páteční akce měla za cíl připomenout zemřelé, 
ale především zdůraznit nutnost důkladného 
vyšetření události a upozornit na podmínky, 
ve kterých zahraniční dělníci mnohdy pracují.

Pietní shromáždění zorganizo-
vala narychlo vzniklá iniciativa 
Práce nesmí zabíjet, kterou 
založilo několik odborářů 
a aktivistů. „Tragická smrt šesti 
dělníků se nás velmi dotkla,“ 
uvedl akci odborář Marek 
Čaněk. Aktivisté upozornili, že 
o události samotné se v médi-
ích hodně informovalo, o mrt-
vých dělnících už méně. Když 
už byli zmíněni, spekulovalo se 
o jejich nedbalé práci. 

Upřímnou soustrast vyjádřili 
v krátkých projevech veltruský 
starosta Filip Volák, kralupský 

starosta a senátor Petr Holeček, 
zástupci Diakonie, podporující 
především zahraniční pracovní-
ky, a zprostředkovaně i před-
seda Českomoravské konfede-
race odborových svazů Josef 
Středula. Veltruský starosta 
vyjádřil naději, že se oba velké 
chemické podniky z události 
poučí a posílí investice do bez-
pečnosti. Byl by rád, kdyby se 
zaměstnanci podniků i obyva-
telé okolních měst mohli cítit 
bezpečně.

bb

Veltrusy navštívil poslanec 
Vít Rakušan 
Rakušan si jako jeden ze svých cílů „poslanec-
kého dne v kraji“ vybral Veltrusy. Sešel se s ve-
dením obce a několika zájemci z řad občanů 
a vyslechl si místní problémy. 

Velkým tématem byl například 
systém protipovodňové ochra-
ny či informování obyvatel 
v případě mimořádných udá-
lostí. V obou případech nabídl 
poslanec pomoc a spolupráci 
na vylepšení systému. Sám 
má z pozice starosty Kolína 
s řešením krizových situací 
dostatek zkušeností a přiznal, 
že předávání informací v rámci 
integrovaného záchranného 
systému není dokonalé a je 
potřeba ho vylepšit. Mimo jiné 
se chce např. zasadit i o jednot-
nou příručku pro starosty, jak 
postupovat v případě krizových 
událostí. Ze starostovy kancelá-
ře se Rakušan vydal i do terénu, 
podíval se na základní školu, 
byl nadšen z projektu renovace 
parčíku u školy a zavítal krátce 
i do zámeckého parku.

DO VELTRUS PŘIVEZL 
KRABICI NA ABSURDITY
Hnutí Starostové a nezávislí, 
jehož členem je i Vít Rakušan, 
vyhlásilo boj s absurditami 

na úřadech. Do červených 
krabic sbírá v několika městech 
a obcích podněty pro zkvalit-
nění státní správy a kontaktu 
občanů s úřady. Máte-li i vy 
nápady či špatné zkušenosti 
s úředními nařízeními, napište 
o nich a podnět vhoďte do bed-
ny, která je umístěna v podatel-
ně veltruského úřadu. Přispívat 
může kdokoliv, samozřejmě 
i elektronicky: https://www.
vitrakusan.cz/absurdity/.

bb

Vít Rakušan je od roku 2017 
poslancem Poslanecké sněmov-
ny ČR, od 2016 prvním místo-
předsedou hnutí STAN, od 2012 
zastupitelem Středočeského 
kraje, od 2010 zastupitelem 
a starostou Kolína. 

jíždění, které bylo ohlášeno 9. 
května. Ve čtvrtek 24. 5. najela 
rafinérie do běžného provozu.

Kromě 350 kmenových 
zaměstnanců se v areálu rafi-
nérie pohybovalo dalších 1500 
externích pracovníků. Kvůli 
zvýšenému provozu na při-
lehlých komunikacích zde byla 
omezena rychlost.

„Tragická událost 22. března 
se zarážkou vůbec nesouvisela,“ 
uvedl na veřejném zasedání 
zastupitelstva 28. března Jiří 
Hájek,  vedoucí komunikace 
Unipetrolu RPA.

bb

25. května 2018 byla zavedena 
nová nová evropská legislativa 
GDPR (General Data Protecti-
on Regulation), která má lépe 
ochránit osobní údaje. 

Aby město Veltrusy (potaž-
mo Mobilní rozhlas) mohlo 
i nadále využívat kontakty 
občanů k jejich informování, je 
potřeba nově získat od všech 
registrovaných souhlas s uží-
váním osobních informací. 
Ačkoliv všichni registrovaní 
obdrželi výzvu, stále jich 80 
souhlas neudělilo. Na doporu-
čení od MR budou kontakty 
bez souhlasu využívány pouze 
pro účely krizové komunikace 
nebo oprávněného zájmu. 

Návod k udělení souhla-
su najdete na webu města 

v aktualitách, případně můžete 
souhlasit přímo na https://
veltrusy.mobilnirozhlas.cz/
uprava-prihlaseni). V podatelně 

MěÚ jsou k udělení souhla-
su připraveny také papírové 
formuláře.

bb
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Základní škola se pravděpodobně  
rozšíří o nový pavilon 
Jak už bylo mnohokrát zmíněno, město řeší akutní problém s nedostatkem učeben 
a školním zázemím. Kromě velké přístavby s tělocvičnou se řeší i varianta malé přístav-
by nového školního pavilonu v místě současného dvojdomku. Redakci zajímalo, zda 
zastupitelé s „malou“ přístavbou souhlasí a jak by podle jejich představ měla vypadat. 
Odepsali čtyři zastupitelé. Jejich odpovědi uvádíme v pořadí, v jakém jsme je obdrželi. 
Děkujeme všem, kteří do ankety přispěli.  

Dvojdomek, ve kterém se v současné době 
střídá výuka tříd prvního stupně základní 
školy a družina, vzhledem ke špatnému 
technickému stavu již nevyhovuje a byl 
určen k demolici. Budova nemá solidní zá-
klady ani izolaci, není zateplená, na dřevě-
ných stropech nelze vybudovat podkrovní 
místnosti, veškerým instalacím již vypršela 
životnost. Rekonstrukce se proto jeví jako 
nereálná a nehospodárná, navíc by neřešila 
kapacitní problém školy. 

Na dubnovém zasedání zastupitelstva 
byly představeny 3 studie budov, které by 
dvojdomek mohly nahradit. Jednotlivé 
studie jsou představeny na str. 10-11.

OTÁZKY
1. Jste pro “malou” přístavbu ZŠ? Proč? 
2. Jak se stavíte k možnosti budovat školní 

a jiné veřejné budovy modulárně? 
3. Která ze tří studií (Hynek/Petr/Hánl) Vás 

zaujala nejvíce a čím konkrétně?

VLADIMÍR ŠTULÍK
1. Jsem pro malou přístavbu školy, a to 

hned ze tří důvodů: 
a. Tuto malou přístavbu je schopno 

město zainvestovat a případné dota-
ce na tuto akci budou jen příjemným 
bonusem, který náklady sníží.

b. Realizace malé přístavby umožní 
vyjít vstříc sousedům velké přístav-
by, a to tím, že nebude nutné stavět 
2. patro nad zahloubenou tělocvič-
nou, nad 1. patrem bude přístavba 
zakončena sedlovou, resp. valbovou 
střechou, která bude odpovídat 
provedení střechy celé školy, a ještě 
se do objemu této střešní konstrukce 
schová nějaká učebna se střešními 
ateliérovými okny – kreslírna či ateli-
érový prostor pro výtvarnou výuku. 

c. Rozšířením počtu učeben malou pří-
stavbou se získá argument pro pod-
poření žádosti o dotaci na nutnost 
realizace velké přístavby, ve  které 
je prioritou tělocvična, odpovídající 

velikostí celkovému počtu učeben, 
resp. dětí ve škole, protože stávající 
tělocvična, ale i šatny a umývárny 
tělocvičny již nevyhovují součas-
nému počtu žáků a hygienickým 
předpisům.

4. Jsem zásadně proti budovat cokoli 
ve městě modulárně. Jedinou přednos-
tí je čas realizace, jinak vše ostatní je 
nevýhodou, objekt je dražší, má nižší 
užitkovou hodnotu, menší životnost 
(a vzhled nekomentuji).

5. Z předložených tří studií mě zaujala stu-
die Ing. arch. Hánla, a to z pěti důvodů :
a. Jako jediná splnila požadavek zadání 

starosty města, kdy měla být pokud 
možno zachována předmětná lípa, 
měla obsahovat min. 4–5 učeben 
a neměla zasahovat do běžecké 
dráhy – lípa je venkovní součástí 
proskleného atria.

b. Objemově a tvarově odpovídá stáva-
jící hlavní školní budově, tzn. vytváří 
spolu celek, provedením dvou střech 
pak i odpovídá stávajícímu názvu 
dvojdomek, který je obecně po gene-
race vžitý tak, že se bude moci dále 
aktivně používat.

c. Valbové střechy odpovídají rázu 
a stavbám ve svém okolí, tj. Hasičské-

mu domu a ostatním rodinným dom-
kům v bezprostřední blízkosti. 

d. Studie obsahuje 6 učeben, 4 kabine-
ty, dostatečné sociální zařízení, které 
je detailně rozkresleno, centrální šat-
nu dětí nahrazují jednotlivé skříňky, 
jejichž umístění je možné na chod- 
bách i pod výše umístěnými okny. 
Prostory jsou přehledné, zejména 
chodby a atrium, které prosvětluje 
vnitřní prostory, je z jihu zastiňováno 
v létě olistěnou lípou, v zimě lípa bez 
listí pustí dostatek zimního světla 
do uvedeného prostoru.

e. Studie navrhuje stavbu obdélníko-
vých rozměrů, která není náročná 
na stavební provedení a tím nemá 
vliv na vyšší cenu případné stavby. 
Navržená valbová střecha je opro-
ti plochým střechám nenáročná 
na údržbu a její cena je srovnatelná, 
ale při daleko vyšší životnosti.

JAROSLAV MORÁVEK
1. Ano, „malou” přístavbou se vyřeší jeden 

z problémů, které vnímá jak vedení 
školy, učitelé, děti i rodiče, tak i vedení 
města. Navíc toto řešení může vyústit 
ve snížení výšky plánované jižní přístav-
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by školy.
2. Je to vhodné dočasné řešení v případě, 

že je zřejmá „délka” dočasnosti a násled-
né další funkční využití vybudovaného 
objektu. Pro veřejné budovy vnímám 
potřebu nejenom funkčnosti, ale i určité 
míry reprezentativnosti, které modu-
lární systém nemůže ze své podstaty 
splňovat, zejména v tak malém rozsa-
hu, jaký aktuálně plánujeme. Také mě 
nepříjemně překvapila v zásadě shodná 
cena se srovnatelnými objekty budova-
nými „klasickými” technologiemi.

3. Zaujaly mě návrhy obou architektů, 
návrh arch. Petra svými zákoutími, která 
však, jak se v diskuzích ukázalo, nevyho-
vují z hlediska dozoru nad dětmi. Návrh 
arch. Hánla mě zaujal splynutím nového 
objektu s okolní zástavbou a průhledem 
z ulice Seifertova na školní hřiště.

FILIP VOLÁK
1. Malá přístavba na místě stávajícího  

dvojdomku poskytne škole tolik potřeb-
né učebny, jejichž realizace bude finanč-
ně dostupnější než tzv. velká přístavba 
na novém pozemku (ul. U Školy), která 
se tak může „hmotově zmenšit“. V této 
souvislosti je také zřejmé, že stávající 
dvojdomek není v dobrém stavu a je 
žádoucí tento prostor využít k rozvoji 
školy.

2. I přesto, že takovýchto realizací (škol, 
školek a veřejných budov) je i v ČR celá 
řada a zjevně musí nějak fungovat, 
kloním se ke klasickému (zděnému) 
provedení. Výhodou modulárního sys-
tému je určitě rychlost realizace stavby, 
nicméně mě osobně nemile překvapily 
srovnatelné finanční náklady obou 

variant. Dále však životnost, tepelně-izo-
lační a hlukové vlastnosti jsou na straně 
zděného provedení staveb, stejně tak 
vidím jako přínosnější zděnou budovu 
z architektonického hlediska.

3. Návrhy obou architektů (arch. Hánl 
i arch. Petr) jsou podle mého názoru 
dobře použitelné pro další diskuzi a pro-
ces rozhodnutí, jakou z variant zastupi-
telstvo vybere. Obě mají svá pro a proti, 
u arch. Petra mě zaujalo modernější 
architektonické pojetí návrhu, u arch. 
Hánla např. nápad se zachováním lípy 
a vůbec tradiční a zároveň nové pojetí 
„dvojdomku“ . Důležité je též (u obou 
variant) vyhodnocení z hlediska praktic-
kého fungování navrhované stavby, resp. 
vnitřních dispozic, finančních nákladů 
a zastavěnosti venkovního prostoru 
stávajícího školního hřiště.

MARTIN DYKAST
1. Malá přístavba zahrnuje rekonstrukci, 

respektive zbourání dvojdomku a vý-
stavbu nové budovy. Tato varianta řeší 
potřeby školy částečně, avšak varianta, 
která řeší celkové potřeby školy, je velmi 
finančně náročná, a tudíž obtížně pro 
město v tuto chvíli financovatelná. 
Z mého pohledu je varianta „malé pří-
stavby“ dobrým začátkem pro naplnění 
potřeb školy. Do budoucna je možné 
realizovat další projekty, které potřeby 
školy naplní, doufám, že se podaří se-
hnat i prostředky z dotačních programů.

2. Budování budov modulární formou 
je varianta, která je stavebně rychlej-
ší, avšak její životnost vůči „klasické“ 
výstavbě z betonu a cihel je zajisté nižší. 
Obecně lze stavět jakékoliv budovy mo-

dulárně, nejen veřejné a školní. Z mého 
pohledu nevýhodou tohoto systému 
je i jeho uniformita, která musí být 
zachována, jelikož jednotlivé moduly 
neumožují větší variabilní architektonic-
ké úpravy. Ačkoliv je výstavba rychlejší 
než u klasické varianty, z předložených 
nabídek byla nejdražší. Z mého pohledu 
se jedná o nejméně vhodnou variantu.

3. Studie pana Hynka je na modulární 
systém, který jak jsem psal v bodě 2, se 
mně osobně jeví jako nejméně vhodná 
varianta.  
Pan architekt Petr předložil 2 varianty, 
modulární (s možností výstavby i kla-
sickou formou)  a klasickou výstavbu. 
Z mého pohledu se jedná se o archi-
tektonicky zajímavé moderní varianty, 
které ale budou ve starší zástavbě velmi 
dominatním prvkem, což určitě vzbudí 
řadu emocí. 
Studie architekta Hánla svými tvary 
navazuje na starší zástavbu. Je ale větší 
o jednu třídu, a proto má větší zastavě-
nou plochu. V této studii se mi líbí, jak 
byl vyřešen prostor kolem staré lípy. 
Studie pana Petra a Hánla jsou veli-
kostně nesrovnatelné, a je tedy obtížné 
je porovnávat. Z architektonického 
pohledu jsou pro mě obě varianty 
akceptovatelné. 
Pro mě je důležitým prvkem celková 
cena stavby. Z předložených odhadů 
investičních nákladů není jednoznačně 
jasné, jaké budou náklady na výstavbu 
těchto dvou variant. Aktuálně tedy 
nejsem schopen se mezi těmito dvěma 
variantami relevantně rozhodnout, 
je potřeba doplnit od zpracovatelů 
informace.

S anketními otázkami oslovila redakce i ŘEDITELKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVĚTLANU 
RACKOVOU, které se téma přístavby školy pochopitelně také týká. Vyjadřuje názor 
svůj i učitelského sboru.

1. Ano, jsem pro „malou“ přístavbu školy. 
Jednak opravdu nutně potřebujeme dal-
ší prostory, protože od září 2018 budeme 
mít téměř stoprocentně naplněnou 
kapacitu školy. Ve škole se bude učit sko-
ro 540 dětí v 21 třídách, což představuje 
vytížení veškerých učeben, které v budo-
vě máme. Jsou ale předměty (např. cizí 
jazyky), které se na výuku musí povinně 
dělit na menší skupiny, tzn. např. ze 
dvou tříd v ročníku vzniknou tři skupiny. 
Na výuku cizích jazyků tak potřebují 
dvě třídy tři volné místnosti. Ty už ale 
ve škole nejsou. 

Druhou nutností, která vyžadu-
je rychlé řešení, je fungování školní 
družiny a školního klubu. Do stávají-
cího dvojdomku se vejdou pouze dvě 
oddělení, dalších pět oddělení musí 

denně fungovat ve třídách, v nichž se 
děti dopoledne učí. V dalších učebnách 
probíhají kroužky, doučování, pedago-
gické intervence. Zkoordinovat všechny 
školní a mimoškolní aktivity je stále ná-
ročnější. Většina učeben je plně vytížená 
od osmé hodiny ranní až do pozdního 
odpoledne.

Dalším důvodem, proč bychom uvíta-
li „malou“ přístavbu školy, je současný 
technický stav dvojdomku. V nejbližší 
době by zde bylo nutné provést náklad-
né úpravy, které by ale nevedly k výraz-
nému zlepšení podmínek výuky, jen by 
řešily současný technický stav budovy. 

A konečně se domnívám, že „malá“ 
přístavba školy by pro město byla 
finančně přijatelnější a že by mohla být 
realizována v nejbližší době, což by škole 

velmi pomohlo.
 Na tomto místě bych ale chtěla 

připomenout, že malá přístavba vyřeší 
jen nejakutnější prostorové problémy 
veltruské školy. Do budoucna by určitě 
neměla zapadnout otázka realizace 
velké školní přístavby. Jen realizace obou 
staveb může dostat veltruskou školu 
po prostorové stránce na úroveň odpo-
vídající moderní škole (tzn. zajištění 
výuky, družina + školní klub = zázemí 
pro mimoškolní aktivity, tělocvična = 
zázemí pro sport).

2. Modulární stavby představují podle 
mého názoru možnost rychle a přijatel-
ně vyřešit problém nedostatku prostoru. 
Možnost rychlé realizace stavby je asi 
největším plusem tohoto typu stavě-
ní. Osobně mě překvapila poměrně 
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vysoká finanční náročnost modulární 
výstavby. Původně jsem se domnívala, že 
modulární systém znamená výraznější 
finanční úsporu v porovnání s klasickou 
stavbou. 

3. Ve škole jsme s kolegy probírali všechny 
tři studie. Většina učitelského sboru 
včetně mě se shodla na tom, že nás 
nejvíce oslovil návrh pana architekta 
Hánla. Líbí se nám zachování určité 
návaznosti na hlavní školní budovu. Líbí 
se nám rovněž snaha zachovat lípu, která 
je krásnou dominantou školního hřiště. 
A i v případě, že by se její zachování 

nezdařilo, určitě by se v daném prostoru 
mohl vysadit jiný vzrostlý strom. 

Pozitiva jsme nalezli i ve vnitřním 
uspořádání „malé“ přístavby navržené 
panem Hánlem, kde panují jednoduché 
linie. Pro výuku a běžný provoz školy 
nejsou příliš výhodná a účelná různá 
zákoutí a malé prostory. Kladně hodno-
tíme i to, že kromě tříd je zde i dostatek 
kabinetů, které ve škole také hodně 
postrádáme. 

Druhá varianta pana architekta Petra 
je zajímavá, ale zdá se nám, že stylově 
vůbec nezapadá do veltruské zástavby. 

Také vnitřní prostory bychom si před-
stavovali trochu jednodušeji a účelněji 
uspořádané, i když to by asi mohlo být 
ještě předmětem diskuze. Příliš se nám 
nelíbí úplná odlišnost od hlavní školní 
budovy a mě osobně odrazuje vzhled 
budovy ze strany školního hřiště. 

K modulární variantě se nebudu vy-
jadřovat, neboť se zastupitelstvo města 
shodlo na tom, že tato možnost nebude 
brána v úvahu.

Představujeme varianty přístavby  
nového školního pavilonu 
Zobrazené studie jsou původní koncepty, které byly prezentovány na zasedání zastu-
pitelstva 25. dubna 2018 a ke kterým se vyjadřovali zastupitelé v anketě. Návrhy byly 
následně ještě diskutovány a upravovány architekty.

1. Modulová i zděná stavba, arch. Michal Petr, archUM
 § orientace učeben na sever 

(kvůli větrání, omezení žalu-
zií, přirozené zastínění)

 § fasáda z ulice: jednoduchá, 
geometrická, kontrast ze 
strany hřiště: živá, hravá, 
atraktivní pro děti, nástěnná 
tabule, lezecká stěna

 § vstup do budovy kolem pro-
skleného kabinetu (zároveň 
kontrola, kdo vchází)

 § terasy: propojení s hřištěm, 
aktivní vyžití (basketbal)

 § bezbariérové přízemí
 § ateliér doporučuje jako 

konstrukční systém zděný 
objekt s betonovými stropy 
(má větší tepelnou stabilitu)

 § uvedené ceny jsou čistě 
za stavební objekty bez 
vnitřního vybavení, souvise-
jících úprav okolního hřiště, 
projektové dokumentace

 § cena projektové dokumen-
tace: 1,13 mil. Kč s DPH

1. VARIANTA A 

 § preferována zděná konstrukce (zároveň mož-
nost modulu)

 § přízemí: 2 učebny, patro: 3 učebny
 § dvě terasy (menší pro učitele, větší pro děti)
 § odhad nákladů: 18,8 mil Kč s DPH včetně 

demolice
 § doba výstavby: min. 1 rok

2. VARIANTA B 

 § preferován modul
 § přízemí: 2 učebny, patro: 3 učebny
 § jedna třída v patře nad běžeckou dráhou  

(pod ní kabinet)
 § větší terasa
 § odhad nákladů: 28,2 mil Kč s DPH 
 § doba výstavby: min. 1 rok

POHLED  
SEVEROVÝCHODNÍ

POHLED  
JIHOVÝCHODNÍ
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2. Zděná stavba, arch. Jiří Hánl
CÍL:

 § respektovat okolní zástavbu, 
zastřešení podobné hlavní 
budově školy (valbová a sta-
nová střecha)

 § zachovat hřiště, dráhu
 § zachovat lípu, kolem ní pro-

sklené půlkruhové atrium 
(v létě bude stínit, po opadu 
propustí světlo)

 § stavební konstrukcí dosáh-
nout trvanlivé stavby a opti-
mální tepelné pohody

 § orientací na sever elimi-
novat přehřívání a osl-
ňování učeben (nebude 
třeba klimatizace) a zároveň 
ochránit třídy před ruchem 
školního hřiště

 § 6 nových tříd, 4 kabinety
 § odhad nákladů: 21,6 mil Kč 

s DPH
 § projektová dokumentace 

767 tis. Kč s DPH

3. Modulární stavba, arch. Pavel Hynek, Unives s. r. o.
 § dvoupodlažní pavilon 

v modulárním provedení 
(120-150 dětí)

 § varianty pro 4-5 tříd
 § 2 kabinety
 § šatna, 2 x WC, chodba 
 § výhoda: rychlost výstavby 

(2-2,5 měsíce)
 § zateplená fasáda (může mít 

mnoho variant)
 § složení modulu: základ je 

pozinkovaná ocel, opláště-
ná, vnitřní stěny ze sádro-
kartonu

 § tepelně izolační vlastnosti 
vyhovují platným normám

 § životnost 40 a více let
 § odhad nákladů: 18,2 – 21,4 

mil.Kč s DPH

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

POHLED JIHOVÝCHODNÍ
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OKÉNKO VELTRUSKÝCH HASIČŮ

Ve Veltrusích se konal první juniorský 
Železný hasič v regionu
První dětskou verzi soutěže Železný hasič zorganizovali na Mělnicku společně dobro-
volní hasiči z Veltrus a Libiše. 14. dubna 2018 si přijelo do Veltrus zasportovat a změřit 
své síly 108 mladých hasičů ze širokého okolí.

Přihlásit se mohly děti ve věku 
od tří do patnácti let, přičemž 
byly rozděleny do čtyř věkových 
kategorií. Soutěž se řídila pravi-
dly TFA (z anglického „Toughest 
Firefighter Alive“, volně přelože-
no „Nejtvrdší hasič přežívá“) 
a disciplíny byly opravdu tvrdé. 
„Děti plnily stejné úkoly jako 
ve velkém Železném hasiči, 
jen přizpůsobené jejich věku,“ 
uvedl Milan Tirala, velitel SDH. 
Překonávaly různé překážky 
(pneumatiky, tunel, lávku, 
schody), rozmotávaly, spojovaly 
a balily hadice, přenášely kany-
stry s vodou i figurínu, tloukly 
gumovou palicí do „hammer 
boxu“ a střílely vzduchovkou 
na terč. Velmi náročnou trať 
navíc zdolávaly v hasičském 
obleku, s helmou na hlavě 
a imitací dýchacího přístroje 
na zádech. A samozřejmě 
na čas a s trestnými vteřinami 

za jakoukoliv nepřesnost.
„Pro děti z veltruského 

oddílu to byla teprve druhá 
soutěž a tři z nich se umístily 
na čtvrtém místě. To považu-
jeme za úspěch,“ pochvaloval 
si velitel veltruského sboru. 
„Na další soutěž se chystáme 
13. října, bude se konat podzim-
ní kolo malého hasiče v Libiši. 
Opět to bude společná akce 
obou sborů.“

Z veltruské juniorské soutě-
že by hasiči rádi udělali tradici. 
Milan Tirala si celou akci velmi 
pochvaluje, včetně zázemí let-
ního kina, kde se akce konala.

Kroužek mladých hasičů se 
schází každé pondělí ve veltrus-
ké hasičárně a dětí sem dochází 
momentálně 26 ve věku od 3 
do 12 let. Střídavě se jim věnuje 
7 vedoucích.

bb
foto: Kateřina Kohoutová

Přípravy i samotné pálení jsou 
organizačně i fyzicky náročné, 
proto bych chtěl touto cestou 
poděkovat všem, kdo pomáhali 
s paletami, kdo hlídali stany 
a vatru, všem, kdo pomohli, 
aniž by byli členy SDH a JSDH, 
trpělivým polovičkám našich 
hasičů, našim klukům, kteří 
museli na výjezd, hudební-
mu doprovodu a skvělému 
komentátorovi, čarodějnicím, 
které se od 16 hodin věno-
valy dětem na stanovištích, 
koňařkám a koním, majitelům 
pozemků a také našim malým 
hasičům.

Milan Tirala, velitel SDH

Hasiči děkují za pomoc 
s přípravou čarodějnic

foto: Martina Hanousková

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

SBOR  
DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ

Veltruské „čáry“ bývají největší 
čarodějnickou slavností široko 
daleko, je to zároveň jedna 
z největších akcí organizo-
vaných veltruskými hasiči. 

Osm týmů soutěžilo  
o nejlepší guláš
Další veltruská premiéra 
se konala 26. května, kdy 
veltruští dobrovolní hasiči 
uspořádali kulinářskou soutěž 
ve vaření guláše – Guláš Fest 

2018. Kuchařské umění osmi 
přihlášených týmů hodnotila 
5členná porota. Nehodnotila se 
jen chuť a vůně guláše, ale také 
oblečení soutěžících kuchařů. 
Vítězným týmem se stal KEKE 
team složený z Antonína Seke-
la,Tomáše Kolečka a Romana 
Zachary, oblečení ocenila 
porota u týmu Soptíků (Pepa 
a Martin).

bb, foto: Marta Doležalová
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Město Veltrusy 
ve spolupráci  

se sportovním výborem

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ DEN  
S PROGRAMEM PRO DĚTI

PROGRAM:
9:00  SG AFK Veltrusy – SG SK Poříčany 
10:35  Slavnostní zahájení turnaje  
11:00  SG FK Vojkovice –   SG FK Harrachov
12:00 živá hudba na hřišti
13:00 Utkání o  konečné  3. a 4. místo 
15:00 Utkání o konečné 1. a 2. Místo
17:00	 Exhibiční	fotbalové	derby	 
	 	 SPARTA	–	SLAVIA	ročník	96	 
	 	 (Schick,	Jankto	a	další)
18:40 Slavnostní ukončení turnaje,  
  předání putovního poháru
19:00 živá hudba na hřišti  
  vstupné dobrovolné

KONTAKT  
Ivan	Krečun	775	151	408 
Oldřich	Šváb	777	152	456 

Radovan	Šváb	(sportovní	výbor)	602	315	727

OBČERSTVENÍ	 
ZAJIŠTĚNO

pořádá

PROGRAM PRO DĚTI

O POHÁR STAROSTY  
MĚSTA VELTRUSY

SOBOTA
9/6/2018
HŘIŠTĚ  

AFK VELTRUSY

V	jehož	rámci	se	uskuteční
4.	ročník	fotbalového	turnaje		starých	gard	

POMÁHÁME FOTBALEM

VÝTĚŽEK Z AKCE BUDE VĚNOVÁN  

NA PODPORU MLADÝCH FOTBALISTŮ 

A DOBROČINNÉ ÚČELY

UKÁZKA  
HASIČSKÉ  

TECHNIKY

Okénko městské policie

OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE

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

Nové dopravní značení 
ve Veltrusích
4. dubna 2018 se v hasičárně 
konalo setkání s odborníky 
na dopravní značení a se 
zástupci městské policie 
i technických služeb za účelem 
projednání variant nového 
dopravního značení především 
v lokalitě bývalého „jahodo-
vého pole“ (v širším pojetí 
lokalita od Palackého ulice 
k ulici U letního kina). Účelem 
má být zklidnění a zpřehledně-
ní dopravy ve Veltrusích. 

Odborník z Dopravního zna-
čení Mělník, s. r. o., Petr Hodan 
navrhoval řešit jednotlivé ob-
lasti uceleně instalací zónových 
značek u vjezdu do celé oblasti. 
Značky přitom mohou obsa-
hovat několik symbolů. Sám 
doporučil upozornění na vjezd 
do oblasti s předností zprava, 
omezení rychlosti a značku 
Pozor, chodci. Uvedl, že je třeba 
dbát na bezpečnost chodců, 
kteří se pohybují po silnici kvůli 
chybějícím chodníkům. Rovněž 
zmínil, že stávající způsob 

parkování ve většině ulic není 
v souladu s platnou legislati-
vou. V obousměrných ulicích je 
potřeba vedle zaparkovaného 
auta ponechat 3m pruh pro 
každý směr. V případě úzkých 
ulic (např. U letního kina, 
Čelakovského) musí zbýt 2,5m 
pruh pro zajištění průjezdu 
hasičského auta či sanitky. 
Díky tomu by mělo být 5-6 ulic 
zjednosměrněno. Nedoporučil 
umísťování retardérů, protože 
nesplňují hlukové limity v noč-
ních hodinách. 

Schůzky se zúčastnilo také 
zhruba 20 občanů, kteří zmi-
ňovali problematické lokality,  
stěžovali si na nedodržování 
dopravních předpisů a bezo-
hlednost některých řidičů. 

Na základě jejich podnětů 
budou vyhotoveny návrhy 
na nové dopravní značení, 
o kterých se bude znovu 
veřejně diskutovat v hasičárně 
ve středu 13. 6. od 16 hodin.

bb

V předchozích měsících se 
Městská policie Veltrusy 
zaměřila na parkující osobní 
motorová vozidla v katastru 
města, zejména na dodržování 
podmínek zastavení a stání 
vozidel tak, jak jsou uvede-
ny v příslušném zákonném 
ustanovení. S trochou hrdosti 
lze nyní konstatovat rapidní 
zlepšení předchozího stavu, 
které je dokladem ukázněnosti 
občanů našeho města.

Častým dotazem občanů je 
nedávno instalovaný kame-
rový systém v našem městě 
(celý název je Městský kame-
rový dohlížecí systém). Výše 
zmíněný kamerový systém byl 
instalován primárně za úče-
lem minimalizace nebezpečí 
narušování místních záležitostí 
veřejného pořádku. Zásluhou 
monitorování exponovaných 
míst se nám podařilo v jednom 
případě zaznamenat pohyb 
osobního motorového vozidla, 
jehož řidič byl v právním zájmu 

Policie České republiky, v dru-
hém případě řidiče osobního 
motorového vozidla, který byl 
podezřelý ze spáchání dopravní 
nehody. Oba poznatky byly pře-
dány Policii České republiky.

Zvýšenou hlídkovou činnos-
tí, v úzké spolupráci se složkami 
Policie České republiky, se 
Městská policie snaží elimi-
novat nebezpečí majetkové 
trestné činnosti, která byla 
v loňském roce v našem městě 
zaznamenána. V této činnosti 
budeme i nadále pokračovat. 

V souvislosti se znovuote-
vřením dětských hřišť v našem 
městě se Městská policie 
zaměří na dodržování urče-
ných podmínek, vymezených 
v provozním řádu dětských 
hřišť (zejména věková hranice, 
znečištění okolí dětských hřišť, 
poškození areálu a zařízení 
apod.). Porušení vymezených 
podmínek bude Městskou poli-
cií kvalifikováno jako protipráv-
ní jednání.

Nadcházející letní obdo-
bí je pravidelně ve znamení 
výletů na jízdním kole. Nutno 
poznamenat, že nejohroženější 
skupinou v silničním provozu 
jsou právě cyklisté a nedodržo-
vání pravidel může mít pro ně 
fatální následky. Malá ilustrace 
pro pobavení i zamyšlení: Naše 
hlídka při výkonu činnosti za-
stavila v odpoledních hodinách 
na pozemní komunikaci v ulici 
Maršála Rybalka sedmnáctile-
tého cyklistu, který jel na kole 
bez držení řídítek a souběžně 
psal na mobilním telefonu. 
Po sdělení důvodu k zastavení 
jízdy a sdělení právních násled-
ků jeho jednání cyklista uvedl, 
že netuší, že jízda bez držení 

řidítek je zakázána zákonem 
(i když je držitelem řidičského 
průkazu, jak hlídce hrdě sdělil). 
Podle svých slov jel takto úmy-
slně, neboť jede na silnici, kde 
projede jedno auto za půl roku 
(sic!). Žádného z občanů tedy 
jistě nepřekvapí, že se Městská 
policie zaměří na dodržování 
pravidel silničního provozu 
cyklistů v našem městě. 

Závěrem přejeme všem ob-
čanům, a dětem zvláště krásné, 
prosluněné prázdniny, plné 
nezapomenutelných zážitků 
bez nehod a nepříjemností.

Za Městskou policii
VMP Josef Mošna  

a Bc. Miroslav Maršík

POZVÁNKA

30
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Papu Papua – Za lidojedy
Série cestopisných besed v klu-
bovně pokračovala 26. dubna 
s Tomášem Kubešem a jeho 
profesionálním povídáním 
o Papui Nové Guineji, jednom 
z nejméně civilizovaných míst 
naší zeměkoule. Podle Tomá-
šových slov jde o zemi divokou, 
nebezpečnou a navíc velmi dra-
hou. „Rozhodně to není země 
pro každého,“ uvedl přednášku 
cestovatel. 

Města Papuy Nové Guiney 
se potýkají s konzumací drog 
a alkoholu. Oblíbené je přede-

vším žvýkání psychoaktivních 
betelových oříšků, po kterých se 
i přátelští lidé mnohdy přemění 
v agresivní zabijáky. „Po páté 
večer tu rozhodně není bezpeč-
no a je potřeba se někam ukli-
dit,“ varoval Tomáš, „a rozhodně 
nečekejte, že se spravedlnosti 
dočkáte u policie.“ 

Druhý největší ostrov světa 
disponuje minimem silnic, 
jediný hraniční přechod mezi 
dvěma státy na ostrově je často 
zablokovaný a na leteckou 
dopravu se nelze spoleh-

nout (z Papuy Nové Guiney 
do Západní Papuy se létá přes 
Singapur!). 

Výpravy do divočiny jsou 
drsné a nebezpečné, vůbec 
proniknout do hlubin pralesa 
představuje náročný úkol. Ale 
kdo je vytrvalý, dostane se 
k domorodým kmenům, třeba 
i ke Korowayům, podezřívaným 
ještě v dnešní době z kanibali-
smu. Ti věří, že „když chytnou 
a snědí nepřátelského náčel-
níka, vezmou si jeho energii, 
protože on je nejsilnější,“ 

popsal Tomáš bojovou strategii 
kmene. Sám je ovšem důkazem 
toho, že respektováním tam-
ních pravidel a zvyků si cizinec 
může zajistit bezpečný návrat 
domů.

Tomáše přitahují právě ty 
nejodlehlejší lokality, kde je 
ještě možné setkat se s původ-
ními obyvateli planety. Bohužel 
i do těchto míst už tvrdošíjně 
postupuje civilizace a během 
několika málo let se změní 
k nepoznání.

bb, foto: Tomáš Kubeš

Literární večer s Jiřím Hájíčkem
Z autorských čtení se ve Veltru-
sích stala již tradice. Premiéru 
měl před čtyřmi lety Petr 
Šabach, následován Patrikem 
Zandlem a Terezou Boučkovou. 
Letos se do příjemné kavárny 
Důlék podařilo přivést jednoho 
z nejúspěšnějších současných 
českých spisovatelů, Jiřího Há-
jíčka. Jedná se o autora ověnče-
ného dvěma cenami Magnezia 
Litera a jednou Knihou roku 
Lidových novin.

 „O mně se říká, že píšu 
samý smutný knihy, tak když 
přijedu někam na čtení, radši 
čtu veselejší pasáže,“ řekl autor 
na úvod. Povídku vybral věru 
vtipnou, navíc ji uvedl těžkým 
literárním kvízem. Nechal 
hádat, od jakého slavného 
českého básníka si vypůjčil verš 
pro její název (Melancholické 
lístečky z podzimních stromů 
demokracie). 

Před vlastním čtením povyp-
rávěl i o svých spisovatelských 
začátcích, které se právě této 
povídky týkaly. Na doporučení 

kamarádky a s příslibem tučné 
odměny zkusil v 90. letech své 
štěstí v časopisu Playboy. Povíd-
ka byla ale málo erotická. „Už 
tehdy jsem projevil svůj pevný 
autorský charakter a odmítl ji 
přepracovat,“ usmál se Hájíček. 

Ve svých románech řeší 
autor obvykle malá i větší 
dramata prostého, všedního 
života. „Hlavní hrdina má větši-
nou morální dilema, ale když je 
to potřeba, jde do střetu za věc, 
kterou považuje za správnou,“ 

popisuje hlavní motivy svých 
děl. Častým tématem je rovněž 
návrat na venkov a jeho kon-
trast s městem.

„V současné době se vracím 
spíše k poezii a zkouším psát 
haiku,“ odpověděl spisovatel 
na dotaz, na čem momentálně 
pracuje. Haiku je lyrický útvar 
japonského původu, který má 
velmi přísnou formu. „Jsou to 
tři krátké verše, takže vás to 
opravdu nutí k sevřenému výra-
zu, šetřit slovy. Každé písmeno 

má svoji funkci. Moc mě baví 
si s tím hrát,“ uvedl spisovatel. 
Tradiční přírodní tematiku jen 
vyměnil za kuchyňskou. Obvyk-
le totiž tvoří právě v kuchyni.

Hájíčkovy knihy jsou k za-
půjčení ve veltruské knihovně, 
nově i s autorovým podpisem 
a věnováním.

Na webu města je k nalezení 
odkaz na reportáž kralupské 
televize.

bb, foto: Kateřina Kohoutová

KULTURA

Zažili jsme ve Veltrusích
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18. ročník DIVADELNÍHO festivalu  
(nejen) amatérského divadla

 u ICafé  
 levý bReh vltavy  

v Kralupech n. vlt.  

Sobota 
23. 6. 2018
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Mají nás rádi:

12:30 
Playground  

English Band  
/ koncert 

13:00 
DS Scénka:  
Malý princ 

14:00 
Divadlo  

Spektákl:  
Fraška  

o Dušanově  
duši

15:30 
Divadlo Vozichet:  

V jednom lese,  
v jednom domku

18:00 
Láďa Karda:  

Loutky a cigára
19:00 

DIVADLO (bez 
záruky) PRAHA: 

Derek
20:30

Děvčátko a slečny, 
ZUŠ Jaroměř: 

Ušubraná

21:00
Blondýna  
/ koncert 
22:00 
Dneska ještě nijak  
/ koncert

23:00 

Bizarre Band  
/ koncert 
24:00

DJ  
Psycho

100 Kč  
/ představení / dospělý

50 Kč / představení / dítě

Maraton pro malé + rodiče  
(12:30–15:30):

300 Kč / 2+x dětí

Maraton pro velké (14:00–23:00 h): 

250 Kč / osoba

POZVÁNKY

BEZVA 

DEN

Š Ř Š

Š

Č

pro

ČERVEN

19
ČERVEN

23

ČERVEN

24
ZÁŘÍ

1
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ZÁMEK A PARK

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

Generál Laudon  
jede skrz Veltrusy
Kdo by neznal generála Laudo-
na? Buď z žertovné, ač trochu 
obhroublé písně „Generál 
Laudon jede skrz vesnici“, 
z kletby „himllaudón“ nebo ti 
učenlivější z hodin dějepisu. 
A tenhle slavný vojevůdce je 
právě na návštěvě na veltrus-
kém zámku.

Přesněji řečeno, je to jeho 
druhá návštěva ve Veltrusích. 
Ta první proběhla počátkem 
září roku 1778 během tzv. 
Bramborové války proti Pru-
sům. Generál, tehdy už vlastně 
polní maršál Laudon ve Vel-
trusích přešel se svým vojskem 
po mostě Vltavu – byl to vlastně 
jediný most přes řeku mezi 
Prahou a Mělníkem. Při té 
příležitosti Laudon přenocoval 
na našem zámku a snad zde 
měl přechodně i svůj štáb. 

Návštěva to sice byla 
krátká, ale do dějin Veltrus se 
nesmazatelně zapsala. Vždyť 
zde Chotkové na jeho počest 
nechali zbudovat Laudonův 
pavilon a jeho bustu nalez-

neme v další okrasné stavbě, 
v Pavilonu přátel. A právě proto, 
že památka generála Laudona 
je na Veltrusích dodnes živá, 
dovolili jsme si pozvat jej 
u příležitosti 240. výročí jeho 
návštěvy opět na zámek. Pro 
tak významného hosta jsme 
připravili i patřičné prostory, 
a tak se slavný vojevůdce se 
svým štábem ubytoval v příze-
mí hlavní zámecké budovy, jejíž 
část se tak po povodních roku 
2002 poprvé otevírá veřejnosti. 
Je zde vše, co k vojenskému 
štábu patří: strážnice, štábní 
místnost s velkou mapou, kde 
se plánují vojenské operace, 
a Laudonův soukromý salonek, 
kde se může věnovat svým 
zálibám a odpočinku.

A název výstavy? Ten zní 
„Generál Laudon jede skrz 
Veltrusy.“ Kdo ví, třeba tahle 
písnička vznikla jedné zářijové 
noci roku 1778 právě u nás…

Jakub Jukl
Zámek Veltrusy

foto: Barbora Frindová

V parku byla objevena jáma na katr
V minulých Veltruských listech 
jste se mohli dočíst o věcech 
viditelných a neviditelných. 
K těm prvním patří i zděná 
jáma na ruční řezání trámů 
a řeziva (neboli jáma na katr) 
v oboře. Ačkoliv vidět z ní 
prozatím můžete především 

plachtu, která ji zakrývá kvůli 
ochraně jámy i pracovníků. Byly 
vyčištěny nánosy od povodní 
i nezanedbatelný díl odpadků. 
Nesoudržné části kamenného 
zdiva byly rozebrány a nyní jsou 
postupně vraceny na své místo, 
doplňovány a zpevňovány. 

Korunu zdiva svážou s terénem 
širší kameny a podle dohody 
s památkovými garanty by 
jáma měla být ukončena dře-
věným rámem. Proti dešti bude 
chráněna přenosnou stříškou. 

Jáma má rozměry cca 6,5 x 
1,5 m a hloubku 1,5 m. Její 

existence je doložena již před 
více než 120 lety – v inventáři 
z roku 1895, jenž o sousedící 
stavbě praví, že se „skladiště 
pro řezané dříví nalézá v bez-
prostřední blízkosti prohloube-
ného ohražení pro řezání dřev“. 
Jáma je ale nejspíše starší, 
neboť skladiště je uvedeno již 
v inventáři z roku 1866, kde je 
zmíněno jako „kůlna na staveb-
ní dříví a řezaný materiál“. Jáma 
zde sice přímo zmíněna není, 
pravděpodobně však již existo-
vala jako příslušenství skladu. 
Možná v té době ještě nebyla 
pažená kamenným zdivem, ale 
pouze dřevem, a proto nebyla 
zmíněna.

Právě díky vyzdění se ale 
zachovala do dnešních dní, a to 
z ní dělá velký unikát. Podle 
zpráv od několika odborníků 
z lesnických a dřevařských 
fakult České zemědělské Jáma na katr v roce 2014      a nyní
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univerzity v Praze a Mendelovy 
univerzity v Brně i Dřevařského 
ústavu Praha je zřejmě jediná 
svého druhu v Evropě. Jedna-
lo se totiž o dočasné stavby 
zřizované pouze na dobu těžby 
dřeva v konkrétním místě. 
Podle objemu těžby se řezalo 
buď na kozách – když bylo 
potřeba řezivo např. na malou 
stavbu – nebo se při větším 
objemu zřizovala jáma. Ta 
byla většinou pažená dřevem 
a po vytěžení lokality se rovnou 
zasypala či ponechala svému 
osudu a zanikla. V lesích tak 
lze potkat spoustu prohlubní, 
které mohly kdysi sloužit právě 
tomuto účelu, ale dnes to již 
nelze prokázat.  

ZÁMEK A PARK

Pozvánky na zámek
Slavnosti růží
Na konci června provoní zámek 
růže. Tradiční akce Slavnosti 
růží se uskuteční v prostorách 
zámecké oranžerie a přileh-
lé loučky ve dnech 23. a 24. 
června. Tentokrát ve znamení 
spojení růže-dřevo-les. Těšit 
se můžete na přednášky Lenky 

Křesadlové, divadelní před-
stavení, taneční a hudební 
vystoupení. Akce bude zakon-
čena vyhlášením vítězných růží 
ve dvou kategoriích. Nejkrás-
nější růži vyberou svými hlasy 
návštěvníci výstavy a cenu 
zámku Veltrusy udělí odborná 

porota. Pěstitelé mohou přihlá-
sit své květiny na:  
chlupacek.tomas@npu.cz, 
602 452 444. 

Na akci jste srdečně zváni, 
těšíme se na viděnou.

Kateřina Husáková

ČERVEN

23
ČERVEN

24
SRPEN

11Dožínky  
hraběte Chotka
Na tradiční Dožínky hraběte 
Chotka se můžete těšit v sobotu 
11. srpna od 10 do 17 hodin v zá-
mecké zásobní zahradě. I letos 
bude pro návštěvníky nachys-
tána spousta aktivit, hudba, 
divadlo a průvod baráčníků.

Řezání na kozách (podpěrách) a na jámě

Jak řezání probíhalo, asi 
nejlépe dokládá obrázek 
získaný z Weald and Downland 
Museum z Anglie díky aktivitě 
naší kolegyně. Pozorné čtenáře 

zde jistě zaujal výklenek na sva-
činu, který byl v naší jámě též 
identifikován. Broušení pily 
a kontrola rovinnosti řezu byla 
na horním pracovníkovi – linie 

řezu byly naznačeny na hor-
ní straně klády, spodnímu 
ztěžovala pohled nad sebe 
sprška pilin. Proti svírání řezu 
se používaly klíny, které se 
zarážely těsně za pilu, na konci 
se již oddělená prkna naopak 
svazovala k sobě. Jak již bylo ře-
čeno, řezalo se i na kozách, kde 
ale horní pracovník stál ve velké 
výšce a byl tedy vystaven větší-
mu nebezpečí pádu, spodnímu 
zas ztěžoval práci vítr, který 
mu mohl hnát piliny do očí, 
proto se při tomto způsobu 

často uplatnil široký klobouk. 
Našli jsme i vyobrazení metody 
z Číny, při níž podepření klády 
připomíná houpačku, která je 
na jedné straně zatížena kame-
ny a na zvednuté straně se řeže. 

Řezalo se otevřenými či rá-
movými pilami, které ale měly 

jedno společné: dolní konec byl 
volný. Spodní madlo otevřené 
pily bylo možné sejmout a z rá-
mové pily se dal dolní konec 
listu uvolnit. To proto, aby se 
po doříznutí k podpěře dal list 
pily vytáhnout a po posunutí 
klády, kdy se konce řezů ocitly 
mezi podporami, zase shora za-
sunout a pokračovat. Podpory 
byly nejspíše z kuláčů a posun 
klády probíhal valením po nich. 
Na místě se pak vše zajistilo 
kramlemi. Jednotvárná práce 
dala vzniknout specifickým po-
pěvkům, které měly dělníkům 
práci jednak zpestřit, ale v první 
řadě pomáhat udržovat rytmus. 
Při řezání větších kmenů mohli 
být dolní pracovníci dokonce 
dva, stačilo jen na pilu nasadit 

příslušně dlouhé spodní madlo.
A kde že je tedy jáma na katr 

viditelná? Cestou od hlavní 
brány k zámku se stačí zastavit 
na svažité části cesty a otočit 
hlavu doprava – jáma se nachá-
zí cca 50 m od cesty před sení-
kem, což není nic jiného, než již 
zmiňovaný bývalý sklad řeziva. 
Místo nebylo vybráno náhodně 
a historicky je naprosto logické, 
nachází se totiž přímo pod 
domem lesního, který tak mohl 
pohodlně přímo ze svého pří-
bytku kontrolovat práci na pile 
a její výsledky hlídat proti 
zlodějům. Nyní je jáma v nepří-
stupné části obory, nelze se k ní 
tedy dostat blíže, rádi bychom 
ji však alespoň jednou ročně 
zpřístupnili, a pokud nám bude 
štěstí opravdu přát, pak i včetně 
ukázek reálného používání. 

S tím souvisí i prosba 
nakonec. Pokud by někdo 
z čtenářů znal někoho, kdo 
pamatuje doby, kdy se zde 
ještě řezalo (což prý bylo ještě 
krátce po 2. světové válce), pak 
bychom uvítali kontakt. Stejně 
tak informace o obdobné jámě, 
pile (ať už v muzeu nebo lépe 
odložené na půdě s možností 
je získat) či zmínku o „dřevař-
ském“ popěvku.

 text a foto jámy: Jan Bulín

Otevřená

a rámová pila

Schéma jámy  
s výklenkem  
na svačinu

Jáma pažená dřevem

Bývalý sklad řeziva (nyní seník) a jáma pod plachtou
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Zažili jsme na zámku
Den s Mírou
10. března proběhl na zámku 
Veltrusy Den s Mírou, který byl 
oživením výstavy Míry, váhy, 
závaží na zámku Vám ukáží. 
Nechyběla ani interaktivní část 
pro děti i dospělé. Naši akci 

podpořil Český hydrometeo-
rologický ústav svými před-
náškami a ukázkami přístrojů 
na měření průtoku a vodního 
stavu. 

Noc s Andersenem
23. březen byl věnován dětem. 
Zámek se připojil k akci 
knihoven Noc s Andersenem. 
Letos jsme se s dětmi vydali 
po stopách Rychlých šípů. 
Nechyběla bojovka, společně 

jsme si vyrobili vlajky a deníčky 
a na závěr jsme si společně četli 
z knih. Akce byla organizována 
ve spolupráci s místním spol-
kem ASPV. 

Vítání jara
Nezaháleli jsme a hned 
na další den jsme připravili pro 
širokou veřejnost Vítání jara 
na zámku Veltrusy. V severozá-
padním křídle byly připraveny 
tvořivé dílničky, kde si nejen 
děti mohly vyzkoušet drátková-
ní, malování čokoládou, barve-
ní vajec, pletení pomlázek i jiné 
rukodělné práce, na jejichž rea-
lizaci se podílelo i RC Havránek.  
V kancelářském domě jste si 
mohli vytvořit vlastní dekoraci 

s pomocí našich šikovných 
zahradnic. Velký úspěch mělo 
tržiště a živá zvířátka. V Rudol-
fově sále nám zahrálo pohádku 
„Tradice, čepice, truhlice“ diva-
dlo Jedeme k Vám. Na závěr 
nám děvčata z ASPV Veltrusy 
zatancovala pod vedením 
Katky Kučerové lidové tanečky. 
Společně jsme se průvodem 
vydali k Bílému mostku vyhodit 
Moranu do vody a tím jsme 
ukončili vládu zimy. 

Rodinná neděle
V neděli 13. května se zámek 
připojil k projektu Týden 
rodiny offline, jehož cílem je 
podpořit rodiny, aby se odpojily 
od virtuálního světa, motivovat 
je ke společným aktivitám, 
a především vytvořit příležitost 
pro společné zážitky. V rámci 
rodinné neděle jste mohli 
navštívit v zámku upravené 
prohlídky pro rodiny s dětmi 
nebo se s námi vydat na cestu 
parkem od zámku až k Ho-
landskému selskému domu, 
na které vás čekaly různé úkoly 
a aktivity. 

Kateřina Husáková
zámek Veltrusy 
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Hudební festival Terasa BLUES v Neratovicích
Nemáte program na 16. červ-
na? Pak je tu pro vás jedinečná 
šance zúčastnit se již 4. ročníku 
hudebního festivalu Terasa 
BLUES.

Ten se koná již tradičně 
v zahradě Restaurace Terasa, 
Kostomlatského sady 105/3 
v Neratovicích. Přijďte s námi 
přivítat léto do stylového 
prostředí restaurace na břehu 
Labe.

Festival začíná ve 13 hodin. 
Po první kapele Fapella, která 
letošní ročník otevře, vystoupí 
neratovická kapela Vorasband, 
v novém kabátu a složení.

Od 15 hodin to bude kapela 

Bladderstones s fenomenálním 
kytaristou Tomášem Frolíkem.

Od 16:20 následuje Blues 
Amplified se skvělým zpě-
vákem Honzou Holečkem, 
známým především z věhlasné 
skupiny Energit.

V 17:50 pak Rene Trossman 
z Chicaga se svým bandem 
předvede blues přímo z koléb-
ky tohoto žánru.

Od 19:30 vystoupí Ivan 
HLAS Trio. Ivana Hlase, kterého 
nemusíme představovat, 
doprovázejí famózní kytarista 
Norby Kováč a Jaroslav Olin 
Nejezchleba na violončelo.

Celý festival pak svojí show 

zakončí Ivan Hajniš s legen-
dární kapelou The Primitives 
Group. Začátek vystoupení 
bude v 21:15 hodin.

Vstupné je volné.
Restaurace Terasa vám za-

jistí dostatek jídla a pití. Vyžití 

zde najde celá rodina. S sebou 
si vezměte pouze skvělou 
náladu.

Těšíme se na vás.
https://www.facebook.com/

terasablues/
Roman Kroužecký

MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!

eko jarni uklid 2016 210x189 v03 press.indd   1 25.08.16   15:43

POZVÁNKA
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INZERCE

MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!

eko piknik 2016 210x255 v03 press.indd   1 25.08.16   16:23

Vězeň  
na Druhé avenue
pondělí 17. 9. 2018 19:00
Režie: Vladimír Strnisko

POZVÁNKY NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V KASS KRALUPY NAD VLTAVOU

Balada  
pro banditu
středa 3. 10. 2018 19:00
Režie: Milan Schejbal
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KNIHOVNA

Čtenáři se mohou těšit na další  
přírůstky do knihovního fondu 
Na veletrhu Svět knihy v Praze bylo zakoupeno 31 nových knih u dvaceti nakladatelství. 
4 svazky byly získány darem k nákupu. Celkem přibylo do našeho fondu 8 svazků na-
učné literatury pro dospělé, 20 svazků beletrie pro dospělé, 2 svazky naučné literatury 
pro mládež a 5 svazků beletrie pro mládež. 7 knih je obohaceno o věnování autorů naší 
knihovně.

Česká beletrie
 § Fendrych, Martin: Šaman 

– úvaha o životě člověka 
s paranormálními vlohami

 § Janouchová, Kateřina:  Únos 
do světa stínů – švédský 
rodinný thriller

 § Javořická, Vlasta: Pod tíhou 
života – dosud málo známý 
román

 § Loucká, Pavla: Zahrada 
ochočených slov – knižní 
vydání jazykových koutků 
publikovaných v časopise 
Vesmír (dar)

 § Mornštajnová, Alena: Hana 
– příběh židovské rodiny 
za války a v poválečné době

 § Stránský, Jiří: Balada o pilo-
tovi – novela o osudech na-
šeho letce ve Velké Británii

 § Urban, Miloš – Hastrman – 
román s mystickými prvky

Světová  
beletrie

 § Bale, Tom: Uteč, nebo ne-
přežiješ – thriller britského 
spisovatele

 § Francome, John: Smrtící 
finiš – detektivka z dostiho-
vého prostředí

 § Fulghum, Robert: Opravář 
osudů – hledání odpovědí 
na závažné životní otázky

 § Ghinsberg, Yossi: Ztracen 
v džungli – příběh o přežití  
 

v Amazonii, podle skutečné 
události

 § Grossman, David: Přijde 
kůň do baru – oceněný 
román izraelského autora

 § Hurley, Andrew M.: Samota 
– oceněný gotický thriller

 § Child, Lee: Půlnoční linka – 
dobrodružný román

 § Matvejevová, Anna: Ďatlo-
vův průsmyk – dosud ne-
vyřešená tragédie z oblasti 
severního Uralu

 § Roe, Graeme: Oko za oko 
– detektivka z dostihového 
prostředí

 § Rollins, James: Koruna dé-
monů – dobrodružný román

Komiks
 § King, Stephen: Temná věž. 

Zrození pistolníka

Zdraví
 § Hnízdil, Jan: Příběhy obyčej-

ného uzdravení
 § Hindráková, Hana: Smrtící 

byznys – problematika 
falešných léků – Uganda

Cestopisy
 § Hošek, Jiří: Jiná Británie
 § Svoboda, Karel, Šťourač, 

Martin: Nahoru dolů Hed-
vábnou stezkou

Příroda,  
ekologie

 § Cílek, Václav a kol.: Voda 
a krajina

 § Hrušková, Marie, Větvička, 
Václav: Život se stromy

 § Žmolík, Václav: Bohemia 
inkognita neboli Čechy 
neznámé? (dar)

Kuchařky
 § Fugglerová G.: Luštěniny
 § Soeder R., Matsuno K.: 

Miluji kávu. Pro kreativní 
přípravu kávy (dar)

Ruční práce
 § Greenbergová:  

Patchwork.  
Moderní quiltování

Dětské knihy
 § Dobrý den, koťátko – aktiv-

ní leporelo
 § Bussellová, Darcey: Malá ba-

letka. Rosa a kouzelný sen
 § Horáček, Petr: Dlouhá cesta 

– Krásy světa očima trpaslíka 
– od 4 let

 § Kratochvíl, Miloš: Františ-
kova velká kniha pohádek 
(dar)

 § Novotný Fr., ilustrace Franta, 
Karel: Malovaná muzika 

– hudební obrázky s hudeb-
ními verši

 § Pecharová, Lenka: Po sto-
pách stoleté dámy – ke sté-
mu výročí republiky

 § Webb, Holly: O bílém ko-
courkovi

věnování Petra Horáčka v knize 
Dlouhá cesta

spisovatelka Alena Mornštajnová 
při podepisování knihy Hana

OTEVÍRACÍ DOBA 
KNIHOVNY

PONDĚLÍ A PÁTEK 
14 – 17 hod
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Co nového v naší škole?
ČERVEN

19BEZVA DEN

UČITELE MATEMATIKY,  
CHEMIE, FYZIKY  
(I V KOMBINACI S JAKÝMKOLIV 
JINÝM PŘEDMĚTEM)

 § kvalifikační předpoklady dle zákona 
563/2004 Sb. o pedagogických pra-
covnících 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.

Nabídky s profesním životopisem, prosím, urychleně zasílejte na e-mail:  
svetlana.rackova@skolaveltrusy.cz  nebo na adresu: Mgr. Světlana Racková, ZŠ Veltrusy,  

Opletalova 493, 277 46 Veltrusy. Pro bližší informace volejte: 731 617 991.

PERSONÁLNÍ INZERCE

ZŠ Veltrusy přijme od 27. 8. 2018
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 spoluprá-

ci se všemi vyučujícími
 § nutnost ochoty k týmové spolupráci
 § loajalita ke škole
 § kvalifikační předpoklady – podle zá-

kona 563/2004 Sb. o pedagogických 
pracovnících ve znění platných před-
pisů /možnost doplnění kvalifikace 
po nástupu/

UKLÍZEČKU 
(NÁSTUP MOŽNÝ IHNED)

 § čistý výpis z rejstříku trestů, morální 
bezúhonnost

 § kladný vztah k dětem a loajalita 
ke škole

 § aktivní a pozitivní přístup k práci
 § pořádnost, pečlivost, svědomitost, 

spolehlivost, důslednost
 § celý úvazek – dělená směna, případ-

ně lze úvazek rozdělit na dva částečné
 § ochota podílet se na dalších školních 

i mimoškolních aktivitách

Závěr školního roku se rychle 
blíží. Již od roku 2005 je tato 
doba na naší škole spojena 
s charitativní akademií BEZVA 
DEN. Letošní Bezva den bude 
již v pořadí třináctý a všichni 
návštěvníci budou srdečně vítá-
ni. V úterý 19. června 2018 pro 
vás bude od 15 hodin na škol-
ním hřišti připravený program 
složený převážně z vystoupení 
žáků naší školy. V rámci pro-
gramu Bezva dne budete moci 
již tradičně finančně podpořit 
člověka, jehož cestu životem 
zkomplikoval zdravotní handi-
cap. O tom, ke komu finanční 
podpora poputuje, rozhodují 
všichni žáci naší školy. Konečné 
rozhodnutí bude zveřejně-
no na webových stránkách 
školy a na plakátech. Těšíme se 
na vaši návštěvu a děkujeme 
vám již předem za vaši podpo-
ru Bezva dne.

A co dalšího se v naší škole 
v poslední době událo? Jednou 
z nejvýznamnějších akcí byl 
zápis nových prvňáků. Od září 
usedne do lavic v prvním 
ročníku celkem 54 dětí. Kromě 
nich nastoupí noví žáci do tříd 
šestých, a proto budeme mít 
v budoucím šestém ročníku 
celkem tři třídy, ve kterých se 

bude učit dohromady 73 žáků. 
Kapacita školy tak bude 

od příštího školního roku 
naplněna téměř na 100 pro-
cent, což ještě před několika 
lety vypadalo jako nereálná 
možnost. I proto jsme rádi, že 
se snad podaří rozšířit počet 
učeben ve škole výstavbou 
nové budovy dvojdomku. Tato 
stavba by byla z hlediska finan-
cí pro město přijatelnější zátěží 
a škola by se v dohledné době 
mohla dočkat tolik potřebných 
nových prostorů pro výuku. 
Zatím jsme nuceni získat další 
potřebné učebny zrušením 
jedné z posledních specializo-
vaných tříd v budově školy – tou 
je tzv. malá počítačová učebna, 
která bude od nového školního 
roku využívána pro běžnou 
výuku. Vzhledem k akutnímu 
nedostatku prostorů pro výuku 
budeme nuceni v nejbližším 
školním roce vystačit pouze 
s jednou počítačovou učebnou, 
ale i ta bude současně prosto-
rem pro běžnou výuku.

Kromě běžného rozpočtu 
se škola snaží získávat i další 
finanční prostředky na zlepšení 
provozu a služeb, které škola 
může svým žákům poskytovat. 
Proto v současné době druhým 

rokem realizujeme projekt 
financovaný EU s názvem Pod-
pora pro ZŠ Veltrusy (číslo pro-
jektu 02_16_022 a 02_16_023). 
Celková suma čerpaná 
v rámci dotace představuje 
1.224.734 Kč. V rámci projektu 
jsme si pro podporu vybrali dvě 
personální šablony – finanční 
podporu pro poloviční úvazek 
speciálního pedagoga a pro 
poloviční úvazek školního psy-
chologa. Díky projektu se nám 
podařilo zachovat kontinuitu 
činnosti těchto dvou odborníků 
na naší škole.

Speciální pedagog podpo-
ruje žáky s přiznanými pod-
půrnými opatřeními. Současně 
ale věnuje čas i žákům, kteří 
potřebují individuální podporu, 
aby zvládli výukové problémy 
apod. 

Školní psycholog zajišťuje 
péči o žáky s osobními, škol-
ními i dalšími individuálními 
problémy. Dle potřeby se vě-
nuje nejen dětem, ale pomáhá 
s řešením různých problémů 

také rodičům. Kromě toho se 
školní psycholog dlouhodobě 
zabývá prací s třídními kolek-
tivy. Ve spolupráci s třídními 
učiteli jednotlivých tříd podpo-
ruje práci s třídními kolektivy, 
řešení třídních i individuálních 
problémů, zlepšování vztahů 
v rámci kolektivu třídy a nácvik 
spolupráce při řešení různých 
konfliktů a úkolů. Poslední 
oblastí, které se školní psy-
cholog v rámci školy věnuje, 
je soustavná práce s dětmi 
s ADHD a s dalšími výchovnými 
problémy. 

Kromě výše uvedených 
personálních šablon jsme si 
vybrali také finanční podporu 
pro vzdělávací aktivity určené 
učitelům v oblasti rozvoje ma-
tematické gramotnosti. 

Více informací o dalších 
školních aktivitách naleznete 
na webových stránkách školy 
www.skola.veltrusy.cz.

Světlana Racková
ředitelka ZŠ Veltrusy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

HAVRÁNEK

rodinné
 

centrumRC Havránek
PEDAGOGICKÁ  
A PSYCHOLOGICKÁ 
POMOC PRO RODINY 
V HAVRÁNKU
Projekt Podpora rodin v RC 
Havránek 2018 i v letošním roce 
uspěl u Ministerstva práce a so-
ciálních věcí a získal i letos jeho 
finanční podporu, kterou lze 
čerpat do konce kalendářního 
roku. Rodiny tak mají možnost 
navštěvovat individuální kon-
zultace za zvýhodněnou cenu 
s psycholožkami, se kterými 
rodinné centrum spolupracuje. 
Obracet se na ně mohou s větší-
mi i běžnými problémy, kterým 
se svými dětmi, dospívajícími 
nebo i rodiči čelí. Konzultace 
probíhají samozřejmě dis-
krétně, v době, kterou si sami 
dohodnete. V případě zájmu 
kontaktujte jednu z psycholo-
žek.

Součástí projektu je i několik 
besed na rozmanitá témata, 
které proběhnou ve druhé 
polovině roku 2018. 

PŘIJĎTE POSÍLIT  
TÝM HAVRÁNKA 
Tým Rodinného centra Ha-
vránek se stále mění, aktivní 
členky se vracejí do práce, proto 
stále hledáme nové lektorky. 
Chcete-li se zapojit, máte nápa-
dy, jste v něčem šikovní a chtěli 
byste své zkušenosti a znalosti 
předávat mladé generaci 

anebo si chcete vyzkoušet vést 
program nebo zajišťovat hernu, 
napište nám. Nevyhýbáme se 
ani dvojicím lektorek – ve dvoji-
ci se někdy pracuje lépe, hodiny 
bývají pestřejší a v případě 
nemocí zbude alespoň jedna 
lektorka, a tak setkání zbytečně 
neodpadají. Nováčky samozřej-
mě zaškolíme a poskytneme 
jim dostatek materiálů pro 
vlastní činnosti. Kontaktujte 
nás na havranek@dolnipovl-
tavi.cz

POMOZTE RODINNÉMU 
CENTRU SVÝM NÁKU-
PEM NA INTERNETU
Nakupujete alespoň občas přes 
internet? Chcete podpořit čin-
nost našeho rodinného centra? 
Nakupujte přes GIVT.cz a část 
z vaší útraty půjde na naši pod-
poru. A co je nejlepší? Nezapla-

títe ani korunu navíc! Zapojeno 
je nyní téměř 1300 organizací 
a přes 300 e-shopů. 

 Nákup přes GIVT je velmi 
jednoduchý a nebude vás stát 
více času než obvykle. Více 
na www.givt.cz Za vaši podporu 
děkujeme.

NOVINKY V PARČÍKU

Na jaře byly v půlkruhu instalo-
vány stojany na kola a odpad-
kové koše. Povrch půlkruhu si 
ale na své dokončení bude mu-
set ještě chvíli počkat, protože 
momentálně není k dispozici 
požadovaný materiál.

Soňa Dekastello

NAŠE SPOLKY

Každé dítě muzikantem
Před koncem dubna 2018 proběhl v naší MŠ zúžený projekt „Já jsem muzikant“.

Děti si vyzkoušely hru na hu-
dební nástroje, např. na kytaru, 
harmoniku, flétnu, bubny, 
pianino, varhany, Orffovy 
nástroje – a moc se jim to 
líbilo. Poslouchaly různé druhy 
hudby, ukázky z dalších zemí 
světa, poznávaly zvuky hudeb-
ních nástrojů, hádaly písničky 
z pohádek, učily se pojmenovat 

nástroje i hudebníky. Naučily se 
také nové hudebně pohybové 
hry, tanečky, písně a básně k té-
matu, a když už bylo pohybu 
příliš, odpočívaly při relaxační 
hudbě.

Zařazen byl hudební pořad 
„Zpívánky se skřivánkem 
Oskárkem“, při kterém se děti 
seznámily s netradičními 

hudebními nástroji a společně 
s Oskárkem si i zazpívaly a plni-
ly úkoly.

V každé třídě potom pro-
běhla pěvecká soutěž Zlatý 
slavík. Všichni kluci a holky děti 
se s chutí zapojili, zazpívali 
svou oblíbenou píseň a za své 
výkony získali diplomy a drob-
né ceny. Větší děti se nestyděly 

zpívat do mikrofonu s repro-
duktorem.

Přestože ve školce samozřej-
mě muzicírujeme každodenně, 
celý týden v hudebním duchu 
byl pro nás zajímavý, poučný 
a všem se nám moc líbil.

text a foto: Iveta Heimrathová
Za MŠ Veltrusy

PhDr. Pavla Majerová 
www.psycholog-majerova.cz

pavla@psycholog-majerova.cz

Mgr. Petra Pírková  
Brunerová

www.psychologiekralupy.cz
psychologiekralupy@seznam.cz
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INZERCE

Zveme vás  
k příjemnému posezení  
do stylové restaurace  
s penzionem

PŘIPRAVÍME  
PRO VÁS
• SVATEBNÍ HOSTINU

• OSLAVY RODINNÝCH  

VÝROČÍ

• PODNIKOVÝ VEČÍREK

• RŮZNÁ ŠKOLENÍ

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

Statek 1738 Dušníky nad Vltavou

OTEVŘENO  
DENNĚ  
od 11:00 do 21:30 hodin

 

16. - 20.7. 2017 
PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR V 
HAVRÁNKU 
LETEM SVĚTEM ZA ZVÍŘETEM 
Pojďme se seznámit s různými zvířátky celého světa. Podíváme se, 
jaké rybky žijí v Tichém oceánu, za zvířátky do africké divočiny, ale 
také za čuníky a koníky na statek a to vše pomocí písniček a 
tanečků. Nebude chybět také závěrečná HONBA ZA POKLADEM. 

Pokud máte zájem, zaregistrujte se e-mailem na 
michaela.eremias@misamusic.cz nebo tel. 603 828252 

 

 

NEVÍTE, CO 
BUDOU DĚLAT 
DĚTI V LÉTĚ? 

 

MOHOU TRÁVIT 
PŘÍJEMNÁ 

DOPOLEDNE 
S HUDBOU. 

 

DENNĚ  
OD 8 DO 13 hodin 

 

CENA ZA TÁBOR: 
1850,- Kč 

 

Při 3 denní 
docházce cena 

1500,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
K 

 

PRO DĚTI  
OD  

3 DO 6 LET  
bez účasti rodičů 

Pořádá: 

Michaela Eremiášová a 
Rodinné centrum 

Havránek 

 

 

VELTRUSY – Praha PRAHA – Veltrusy
5,20*  5,50*  6,20*  6,52*  7,22*  7,52*  
8,21  9,31  9,42D  10,01K  10,35Ob  11,31  
12,09K  12,42D  13,06Ob  13,41  13,53D  
14,42K  14,52D  15,36  15,52K  16,36  17,36  
17,50K  18,02D  18,50K  19,36  20,05Ob  
20,35D  23,33  
mimo pracovní dny: (jako 370  
a z Od. Vody pokračuje jako 373)
6,35  8,34Ob  9,19K  11,35  14,35  17,34Ob  
18,35  19,17K  20,34Ob

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

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

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

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

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

Pomocníček cestování
JÍZDNÍ ŘÁDY
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Poslední dubnovou nedělí začal 
každoroční maraton sportovních 
víkendů s ASPV
Běh veltruským parkem

10 KM MUŽI 
1. Petr Havelka  

(Eleven run team) 
čas: 36:28,4.

2. Tomáš Miler 
 (A.C. Sparta Praha) 
čas: 36:49,0

3. Jan Kadeřábek  
(TJ Sokol Veltrusy) 
čas: 37:44,9

5 KM ŽENY 
1. Klára Hubrová  

(A.C. Sparta Praha) 
čas: 19:46,5

2. Lenka  Zloská 
čas: 23:01,3

3. Jana Nováková  
(Brná n. Labem) 
čas: 24:01,3

10 KM ŽENY 
1. Eliška Hubená 

čas: 43:28,3
2. Lucie Krátká 

čas: 44:06,0
3. Markéta Korecká 

čas: 44:23,9

Jubilejní 20. ročník běžeckých 
závodů proběhl tradičně po-
slední dubnovou sobotu, 28. 4. 
Na startu se sešlo rekordních 
390 závodníků, z toho 240 
startovalo v dětských a mlá-
dežnických kategoriích a 150 
v dospělých kategoriích. 
Závodilo se od nejmenších dětí, 
které běžely s rodiči na trati 
dlouhé 50 m, až po vytrvalce 
veterány, kteří změřili své síly 
v závodě na 10 km. K příjem-
né a pohodové atmosféře 
20. ročníku přispělo nejen 
krásné slunečné počasí, hojná 
účast závodníků i diváků, ale 
také doprovodný koncert Vocal 
bandu Markéty Aptové. Letos se 
navíc při každém vyhlašování 
losovala tombola, a tak si krom 
nejrychlejších běžců v každé 
kategorii mohli krásnou cenu 
domů odnést další tři šťastlivci 
– dvě děti odjely domů na zbru-
su nové koloběžce a jeden 
z dospělých běžců může od ny-
nějška trénovat i za tmy, neboť 
si odnesl výkonnou čelovku pro 
běžce.

Součástí závodů je také 
obvyklá soutěž tříd místní 
základní školy o dort starosty 
města. V letošním roce se jej 
podařilo „vyběhat“ třídě 2. A, 
která tak obhájila své loňské 
dortové vítězství.

Děkujeme všem, kteří 
nás jakkoli podpořili: město 
Veltrusy, Malý přemyslovský 
měšec, HECKL s. r. o., Promex, 
Řeznictví Kohout a synové, 
Eko-kom, Česká spořitelna,  
P+P spol. s. r. o., Správa zámku 
Veltrusy, RC Havránek, KČT Kra-
lupy, Sbor dobrovolných hasičů 
města Veltrusy za pomoc při 
stavbě zázemí. Poděkování pa-
tří rovněž všem dobrovolným 
pekařkám a pekařům, kteří 
připravili pro závodníky skvělé 
koláče, buchty a další dobroty 

a samozřejmě všem pořadate-
lům ASPV a SOKOLA Veltrusy, 
kteří přispěli k hladkému 
průběhu závodu, a také všem 
závodníkům za hezké běžecké 
zážitky a divákům za povzbu-
zování a vytvoření té správné 
atmosféry.

Těšíme se za rok na viděnou 
na startu 21. ročníku Běhu 
veltruským parkem.

Martina Voláková
foto: Jan Kadeřábek

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY: www.behparkem.cz
FOTOGRAFIE ZE ZÁVODU: https://www.flickr.com/photos/yancad/albums/72157694489940641

VÍTĚZOVÉ HLAVNÍCH ZÁVODŮ
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ASPV Veltrusy: Medvědí stezka a atletický přebor znají vítěze
Tak, a víkend složený z dvoj-

boje Medvědí stezka + Atletika 
je úspěšně za námi. Počasí bylo 
neuvěřitelně příznivé, i když 
myslím, že nejsem sama, komu 
už to letní horko a sucho začalo 
„lézt krkem“. Když ale pořádáte 
venkovní závody, takové počasí 
se prostě hodí.

Pěkně popořádku: V sobotu 
12. května jsme uspořádali 
další okresní kolo soutěže 
Medvědí stezkou. Jde o bě-
žecký závod, kdy o konečném 
výsledku kromě běžeckého 
času rozhoduje i to, jak se vám 
daří splnit úkoly nebo zodpo-
vědět otázky na cca 10 stanovi-
štích, tj. vážete uzly, poznáváte 
zvířata nebo přelézáte lanovou 
lávku. Na trať vyběhlo 29 dětí 
v doprovodu rodičů v katego-

rii předškolní žactvo, 80 dětí 
školního věku a 16 účastníků 
v kategorii dospělých. A světe 
div se, všichni doběhli i do cíle, 
ačkoliv jsme měli i jeden velice 
napínavý moment se zraněným 
ramenem, které ale nakonec 
neodradilo statečnou dospěl-
kyni od myšlenky absolvovat 
závod celý. 

Díky příznivému počasí se 
v parku současně se závodníky 
pohybovalo i moře turistů, kteří 
se naštěstí chovali dostatečně 
ohleduplně a několik z nich 
si dokonce i naše stanoviště 
na trati ozkoušelo na vlastní 
kůži.

Děkujeme správě zámku 
Veltrusy za dlouhodobou pří-
zeň, díky níž se Medvědí stezka 
může v parku již mnoho let 

odehrávat. A děkujeme všem 
organizátorům, kteří pomáhali 
s přípravou i vlastním závodem 
(napočítala jsem celkem 25 
lidí).

A jak jsme se v sobotu večer 
rozešli, tak jsme se v neděli 13. 
května po půl osmé v podob-
ném složení organizátorů 
opět sešli na školním hřišti, 
abychom začali pro změnu 
s přípravou atletických závodů. 
Do závodu se přihlásilo 82 
účastníků (z toho 15 dospě-
lých). V 9 hodin ráno vypuklo 
atletické šílenství naplno a ská-
kalo se, běhalo se, házelo se, no 
jako o závod. Kdo chce nahléd-
nout do podrobných výsledků, 
musí se podívat na náš web, ale 
asi nikoho nepřekvapí, když na-
píšu, že zvítězili vlastně všichni, 

kdo dorazili. I když vyprávějte 
to někomu, kdo dobíhá úplně 
poslední v rozběhu nebo mu to 
prostě neskáče jako vítězným 
atletům... 

Počasí se v průběhu do-
poledne vystupňovalo, takže 
závěrečná soutěž dospělých 
proběhla v nebývalé výhni. Ale 
ani to 15 dospělých nadšenců 
neodradilo. 

A co napsat na úplný závěr? 
Sláva vítězům, čest poraženým 
a velké díky veltruské základní 
škole, která opět propůjčila své 
hřiště nejen na samotný závod, 
ale i na přípravu veltruských 
dětí před závodem. A nakonec 
samozřejmě opět díky všem, 
kteří to organizovali.

MEDVĚDÍ STEZKA
 § Mladší žáci I:  

V. Novotný, A. Švajdová
 § Mladší žákyně I:   

J. Eclerová, S. Vašková
 § Mladší žáci II:  

J. Forro, N. Vořechová
 § Mladší žákyně II:   

A. Košová, A. Zatřepálková
 § Starší žáci III:  

M. Bolmhagen, D. Koš
 § Starší žáci IV:  

M. Špaček, Š. Málková
 § Starší žákyně IV:  

A. Pekarská, N. Volfová
 § Dorostenci:  

J. Novák, O. Vojta
 § Dospělí:  

H. a M. Štibingerovi

ATLETIKA
 § Nejmladší dívky:  

V. Waciakovski
 § Předškolačky:  

S. Ulrychová
 § Mladší žákyně I.:  

S. Vašková
 § Mladší žáci II:  

M. Procházka
 § Starší žáci III:  

P. Pražan
 § Starší žákyně III:  

M. Hanousková
 § Starší žákyně IV:  

Š. Málková
 § Muži:  

L. Smetana
 § Ženy:  

Z. Waciakowski

Ocelový Mars 
se vrací
V letošním roce se po čtyř-
leté pauze chystáme znovu 
uspořádat krátký triatlonový 
závod pro amatérské nadšence. 
Závod zahrnuje 500 m plavání, 
30 km jízdy na kole a 5 km běhu 
a uskuteční se v sobotu 23. 
června na tradičních trasách. 
Podrobné propozice závodu 
budou zveřejněny do konce 
května na webu ASPV Veltrusy.

Lenka Měšťánková

PŘEHLED VELTRUSKÝCH VÍTĚZŮ
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Květnový svátek se neobejde bez cvrnkání kuliček
V Den osvobození 8. května 
2018 se uskutečnil již 16. ročník 
tradičního turnaje ve cvrn-
kání kuliček, známého pod 
názvem Memoriál Ládi Kubce.  
Za krásného slunečného počasí 
neúprosně bojovalo šedesát 
malých i velkých kuličkářů.

Pořadatelé děkují všem 
členům organizačního týmu, 
generálnímu sponzoru městu 
Veltrusy, a především všem dal-
ším velkým a malým sponzo-
rům. Byli to: p. t. Pavel Srp sen., 
Policie ČR Mělník, Vendulka 
Husáková, Radovan Šváb, fa 
Hello bank! by CETELEM a ně-
kteří soutěžící.

text a foto: AR + RM

Krajské kolo soutěže Medvědí stezkou
Děti, které se umístily na stup-
ních vítězů v okresním kole 
soutěže Medvědí stezkou, se 
hned následující víkend 18. – 
20. 5. vydaly na kolo krajské, 
které se letos konalo v Rož-
mitále pod Třemšínem. Naše 

výprava, čítající 31 dětí, byla 
opět jednoznačně nejpočet-
nější a zastoupení jsme měli 
téměř ve všech kategoriích 
od mladších žáků až po do-
rostence. A nejen že jsme byli 
nejpočetnější, naši závodníci 

byli i velmi úspěšní. Celkem 
10 hlídek si ze Mšena přivezlo 
medaili a diplom.

Úspěšné hlídky z krajské-
ho kola (v našem případě se 
jedná o 16 dětí) čeká ještě kolo 
republikové, které se uskuteční 

8. – 10. června v Horním Bradle 
v okrese Chrudim. Všem našim 
závodníkům budeme držet 
palce.

text a foto: Martina Voláková

Kategorie 5 až 9 let
1. místo: Jakub Dvorský
2. místo: Míša Rákos
3. místo: Leona Šobová

VÝ
SL

ED
KY Kategorie 10 až 14 let

1. místo: Tereza Řídká
2. místo: Patrik Koudelka
3. místo: Jan Škuthan

Kategorie 15 až 110 let
1. místo: Miroslav Liška
2. místo: Josef Šaroch
3. místo: Eva Řídká st.

POHÁDKA 
POHÁDEK

ČT 14. 6.

klubovna  
nad sokolovnou,

čtvrtek ve 20.15 hod

ODNIKUD
ČT 20. 9.

SIBIŘSKÝ 
DENÍK

ČT 18. 10.

POZVÁNKA

Účastníci krajského kola Medvědí stezky v Rožmitále pod Třemšínem
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Poděkování veltruským hasičům
Chtěl bych tímto poděkovat 
Veltruským hasičům za neod-
kladnou pomoc při poruše pod-
tlakové kanalizace při závodech 
ve vodním slalomu na slalomo-
vé dráze ve Veltrusích o víken-
du 26.-27. 5. Závodu Českého 
Poháru a Národního kvalifi-
kačního závodu ve vodním 

slalomu se zúčastnilo 305 lodí  
z celé České republiky. Nebýt 
jejich pomoci, museli bychom 
celý závod zrušit a zhruba 500 
osob poslat domů. 
Za profesionální přístup 
a ochotu mnohokrát děkujeme. 

Za oddíl kanoistiky TJ Kralupy, 
Froněk Jaroslav 

se přesouvá od 1. září 2018 na novou adresu:
Kralupy n. Vlt. – Lobeček, Tylova 86
(170 m od autobusové zastávky Kralupy Lobeček,  

budova Centra péče o nohy)

KADEŘNICTVÍ  
JANA MAGLENOVÁ VELTRUSY

SPORT

Ve Veltrusích se konal národní  
kvalifikační závod ve vodním slalomu 
Závod patřil zároveň do série českého poháru juniorů a navíc byl i jedním z nominač-
ních závodů juniorské reprezentace. Šlo tedy opravdu o hodně. 

Do Veltrus se sjeli závodníci 
z celé republiky a závod ozdo-
bila účast několika současných 
i bývalých reprezentantů 
a reprezentantek. Za všechny se 
sluší zmínit alespoň dvojná-
sobnou olympijskou vítězku 
a sedminásobnou mistryni 
světa Štěpánku Hilgertovou 
nebo několikanásobnou me-
dailistku z mistrovství Evropy 
a světa Martinu Satkovou. S ní 
v roce 2014 na olympijské trati 
v australském Penrithu vybo-
jovala zlatou medaili v závodě 

týmů i místní odchovankyně 
Anna Koblencová, sportovkyně 
desetiletí v anketě Sportovec 
Kralupy v kategorii 16-50 let.

Do závodu v parném slu-
nečném počasí odstartovalo 
přes 300 lodí v šesti kategoriích 
(kajak ženy/muži, kanoe ženy/ 
muži, debl kanoe muži/ mix). 
Největší zastoupení pak měli 
místní borci v kategorii kajak 
muži. Nejlépe z nich dopadl 
Pavel Prell (druhý v kategorii 
veteránů mladších, celkově 
23. místo ze 140 závodníků). 

Na stupně vítězů dosáhl 
i Roman Neugebauer (první 
v kategorii veteráni starší, 33. 
celkově). Kromě toho místní 
odchovanec Jan Bárta, který 
loni přestoupil do vrcholového 
střediska USK Praha, skončil 
v celkovém hodnocení na čtvr-
tém místě (druhý dorostenec 
starší) a v juniorské nominaci 
se díky tomu posunul na prů-
běžné druhé místo – do repre-
zentace se přitom kvalifikují tři 
nejlepší. Početné zastoupení 
měli místní i v kategorii kajak 
ženy, kde mimo jiné starto-
valy i tři závodnice z Veltrus. 
Nejlépe z nich dopadla Anna 
Marie Neugebauerová, která 
skončila celkově osmá z takřka 
sedmdesáti startujících (třetí 
v kategorii dorost mladší). Iva 
Machutová a Sára Hrdličková 

pak po přestupu z kategorie 
žákyň do dorostu dokázaly, že 
se měření se zkušenějšími zá-
vodnicemi nebojí, když skončily 
na 33., resp. 36. místě (13., resp 
15. v kategorii dorost mladší).

Zvláštní poděkování patří 
sboru dobrovolných hasičů. 
Díky jejich rychlému a profesi-
onálnímu sobotnímu zásahu 
proudila kolem veltruské lodě-
nice pouze Vltava a závody tak 
mohly v klidu pokračovat.

Pokud jste chtěli vidět závo-
dy na vlastí oči a nestihli jste je, 
nemusíte zoufat. Letos budete 
mít ještě dvě příležitosti. 18. – 
19. srpna se zde koná Memoriál 
Jaroslava Froňka staršího a 8. – 
9. září tu bude místní oddíl 
pořádat mistrovství republiky 
dorostu.

Robin Hron

INZERCE

Iva Machutová při průjezdu povodnou brankou, foto: David Kysela

Sára Hrdličková při nájezdu do povodné branky, foto: David Kysela

Koupelnové a kuchyňské studio hledá  
pracovníka na pozici truhláře, montéra. 

 
 Požadujeme: aktivní přístup, zájem, 

zodpovědnost, organizační schopnosti 
 Nabízíme: dobré platové podmínky, 

mladý kolektiv 
 
V případě zájmu zašlete svůj životopis na email: 
rebys@rebys.cz  Bližší informace na tel: 603531842 

R E B Y S
INZERCE



30 www.veltrusy.cz

ROZHOVOR

Jana Krejčová si nejen včelařením  
plní svoje sny
Divoká zvířata lidé domestikují již od pravěku, kromě savců či ptáků si podmanili 
i hmyz. Proto věnujeme druhý díl našeho seriálu o veltruských řemeslnících  
prastarému umění včelařství.

Jak dlouho včelaříš a jak ses 
k řemeslu dostala?
Vždycky mi včelaření bylo sym-
patické, a když jsem pověsila 
na hřebík práci programátorky 
v Praze a získala víc volného 
času, nastal ideální čas to 
vyzkoušet. I můj tatínek dříve 
nějakou dobu včelařil, tak jsem 
měla i někoho blízkého, kdo 
mi mohl v začátcích pomoct 
a poradit. Navíc spotřeba medu 
naší rodiny byla vždycky velice 
vysoká, o důvod navíc do toho 
jít. Včelařím dnes už pátým 
rokem.
Jak a v čem byly začátky 
nejtěžší?
Nejhorších bylo prvních pár ži-
hadel (smích). Pak si tělo zvyklo 
a dnes o nich skoro nevím. 
Na začátku mi hodně pomohl 
místní zkušený včelař pan Au-
gustin Novák, od kterého jsem 
si kupovala med a který byl 
ochotný se podělit o své letité 
zkušenosti.
Jak člověk vlastně získá první 
včelstvo?
Někdy nováček dostane první 
včelstvo darem od zkušenější-
ho včelaře. Já jsem si na začátku 
koupila čtyři oddělky (část včel-
stva oddělená od původního 
včelstva, pozn. red.) z nedaleké 
včelí farmy Cihlářových z Kopče.
A jak je to s úly?
Dají se sehnat i staré úly, ale 
kvůli různým včelím nemocem 
je lepší si pořídit úly nové. 
Koupila jsem si na začátku ra-
ději úlů pět, abych měla jeden 
připravený na případný roj.
Roj! Rojení, to mě zajímá. Jak 
často a proč se vlastně včely 
rojí?
Rojení je přirozený způsob 
rozmnožování včel, pro chov je 
však nežádoucí. Včelaři se mu 
snaží předcházet správným 
ošetřováním, protože s rojením 
se přichází o část včel i medu. 
Přesto k tomu občas dochází, 
i já jsem dvakrát sbírala roje 

v okolí. Roj vyvolává v lidech 
respekt, ale rojové včely jsou 
málo útočné, což se málo ví.
Pomalu se dostáváme k tomu 
nejdůležitějšímu – medu. 
Kolik práce a času se skrývá 
za jednou sklenicí medu?
Strašně moc (smích). Včelařský 
rok začíná „podletím“. Včely 
je nutné nakrmit do zásoby 
na zimu, před zimou přeléčit 
proti kleštíkovi (včelímu parazi-
tu), v lednu odebrat vzorky pro 
povinné veterinární vyšetření, 
během zimy a hlavně jara kon-
trolovat stav včelstva a řešit pří-
padné problémy. Na jaře v pra-
vý čas rozšířit prostor úlů pro 
nově se rodící včely. Počet včel 
v zimě je několik tisíc, v největší 
snůšce (květen až červen) jsou 
to už desetitisíce! Nejvíce práce 
je pak s medobraním. Je to 
vlastně tahání těžkých beden 
s plnými plástvemi medu 
a několik dní práce ve sladké 
a ulepené medárně – koupel-

ně. Nyní mám šest včelstev, ze 
kterých získám okolo metráku 
medu. To stačí pro spotřebu mé 
rodiny a přebytky prodávám 
přátelům. Pro představu: stejné 
množství medu může vyprodu-
kovat za sezónu jediné včelstvo 
v komerčním kočovném chovu. 
V mezičase je potřeba sbíjet 
a drátkovat rámky, zatavo-
vat mezistěny, zpracovávat 
vosk, natírat úly, navštěvovat 
přednášky a sledovat včelař-
ská fóra a diskuze. Začínám 
vyrábět i medovinu a zkouším 
zpracovávat vosk i propolis pro 
léčebné použití.
Včelaření se stává populárním 
módním trendem, pozoruješ 
to i u nás ve Veltrusích?
Moc ne. Ale je možné, že u nás 
nějací noví včelaři jsou, a je-li 
tomu tak, moc ráda je poznám.
Naplnilo včelaření tvá očeká-
vání?
V ziskovosti zatím určitě ne, ale 
včely mě nepřestávají překva-

povat svým životem a schop-
nostmi. Neustále se dozvídám 
něco nového o jejich životě 
a nepřestávají mě fascinovat. 
Rozhodně toho nelituju a šla 
bych do toho znovu.
Máš se včelařením spojené 
nějaké plány a touhy do bu-
doucna?
Nejen se včelařením! Kromě 
nektarodárných rostlin pro 
včely pěstuji bylinky, klasické 
i méně známé odrůdy zeleniny 
i ovoce, vyrábím sirupy, čaje 
a marmelády, zajímám se 
o permakulturu a stavby z pří-
rodních materiálů. Mým snem 
je jednou propojit všechny tyto 
záliby dohromady a udělat 
si z nich svou obživu. Líbilo 
by se mi mít malou rodinnou 
firmu zaměřenou právě na tyto 
přírodní produkty.
Děkuji ti za příjemné povídání 
a budeme ti držet palce, ať se  
tvoje sny vyplní!

text a foto: Kateřina Kohoutová

Jana Krejčová
 § rozená Dudová 
 § matka dvou  dětí – 

Julie a Toníka
 § členka Rodinné-

ho centra Havrá-
nek a kulturního 
výboru města

 § vystudovala 
ČVUT, fakultu 
elektrotechnic-
kou, dlouhá léta 
se živila jako 
programátorka

 § v současné době 
pracuje jako za-
hradnice na zám-
ku Veltrusy

 § ve Veltrusích žije 
od narození
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ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
výroba kovových konstrukcí
pojezdová a křídlová vrata

zábradlí, oplocení, schodiště
ohýbání, zakružování v délce 2 m

TELEFON:
+ 420 777 010 076
+ 420 778 088 109

E-MAIL:
info@letrepair.cz

ADRESA:
Palackého 608

277 46  Veltrusy

DEGUSTACE SKVĚLÝCH VÍN A SÝRŮ  
přímo u vás
Zažijte příjemný a pohodový večer  
s rodinou nebo až s pěti přáteli
OCHUTNEJTE ... 
12 zahraničních i moravských vín, 5 delikatesních sýrů
KDY? od června do srpna dle domluvy 
KDE? u vás na zahrádce, doma  
nebo v klubovně
ZA KOLIK? Při rezervaci do 15. června  
jen za 150 Kč / osobu (běžná cena 300 Kč / osoba)

Telefon:  

720 328 060

rezervace termínu

P a M TÝŘ

T
R

UHLÁŘSTV
Í P. a M. Týř

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

V cihelnách 622, Veltrusy

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

m
ob

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

INTERIÉRY  
LUBOŠ LIBICH

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

N
A

BÍ
ZÍ

M
E:

DO NAŠEHO KOLEKTIVU 
PŘIJMEME:

ZAUJALA VÁS  
NĚKTERÁ POZICE? 

VÍCE INFORMACÍ K POZICI: 

Mgr. Martina Zedníčková

tel.: 725 576 057 
e-mail: zednickova@pks.cz

Aktuálně  
přijímáme  
i další kolegy

W-PLAST.cz s.r.o.

Palackého 607  |  277 46 Veltrusy 
tel.: 727 879 420

www.wplast.cz

∙ DĚLNÍKA DO VÝROBY  
 PLASTOVÝCH OKEN
 - samostatnost, spolehlivost, aktivní přístup k práci, flexibilita

∙ SKLADNÍKA DO VÝROBY  
 PLASTOVÝCH OKEN
 - průkaz na VZV podmínkou, praxe výhodou, samostatnost, spolehlivost



34 www.veltrusy.cz

INZERCE



35červen 2018

Stabilní česká firma hledá
PRACOVNÍKA / PRACOVNICI VÝROBY TISKOVÝCH FOREM

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

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

myšlení
• dobrý zdravotní stav

Pracovní doba:
• práce ve dvousměnném provozu

Možnost nástupu: ihned     

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

jemném kolektivu

Pracoviště: 
• Statenice – Černý Vůl, Ve Velazu 277  

(dostupnost MHD) 

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

171110_Panflex-inzerce.indd   1 10.11.17   9:50
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Koupelnové a kuchyňské studio                                                     
Přemyslova 373, Kralupy nad Vltavou                                                  
Tel: 315 724 542  
www.rebys.cz 
Otevírací doba: 
Po-Pá 8.00-17.30 
So 8.30-11.30 
 

AKČNÍ NABÍDKA 
každý 3. spotřebič do kuchyně 
či zařizovací předmět do 
koupelny ZDARMA 
(platí pro smlouvy uzavřené do 30.6.2018) 
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Módní 
Mix

Alešova 291
Veltrusy

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

Po – Pá:  
8 – 17:30 hod  

So:  
8 – 11 hod

180531_Inzerce_VL.indd   1 31/05/2018   15:38


