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Úvodem
Kterou z výročních osmiček
jste si letos nejvíc připomínali?
A kterou bychom si připomínat
měli, i když se už bude psát rok
s jinou cifrou na konci? Je vám
nejbližší hrdá stovka, jež datuje
československou samostatnost?
Pocítíli jste československou
nostalgii? Naše babička, narozená přesně v den, kdy byly
republice čtyři, si v půlce devadesátých let skromně povzdychla, jak je smutné, že republiku
přežila. Vnímáte rok 1938 stále
jako velkou zradu mocností?
Žasnete nad tím, že už je to
50 let, co nás probudily tanky,
a přes dvacet, co nás opustily?
Který z těch roků připomínáte
dětem, vnoučatům, sami sobě?
Třebaže v anketách se
mládež povědomím o jejich významu zrovna neblýskla a Blesk
informoval, že „pro mladé je rok
1968 pravěk“, nebude snad tak
zle. Mladý (19 let) je i veltruský
občan, díky němuž se Veltrusy
připojily k projektu Invaze18
a pozorným očím připomínaly
přímo ve městě, co vpád vojsk
pro Československo znamenal
(víc na straně 9).
Redakce se letos zaměřila
na rok 1918 a sbírala vzpomínky,
svědectví a zápisy o tom, jak rok
vzniku republiky prožívaly právě
Veltrusy. Jan Novotný vybral
a okomentoval působivé pasáže
z kronik, Karel Morávek, Jitka
Lísková a další spolupracovníci
poskytli některé informace
a dokumenty z archivů a do pátrání a vzpomínání se na prosbu
Barbory Bělkové pustili i další.
Díky Báře vznikl soupis spolků
působících za první republiky
a přehled jejich nejdůležitější
činnosti. Na zpracování ještě
čekají deníkové zápisky a další

dokumenty, které přiblíží postoje a pocity hraběte Arnošta
Chotka, základní fakta si ale
můžete přečíst v publikaci Petry
Načeradské o posledních Chotcích, z níž vám časem přineseme výběr. Rok 1918 v tomto čísle
neopomněly ani členky Sokola,
organizace, která u zrodu moderního státu stála a jejíž role
byla v počátcích republiky mezi
jinými zcela jedinečná.
Pokud se letošní rok v Evropě
zapíše něčím výjimečným
do dějin, budou to spíše katastrofální sucha než zásadní
dějinné události (ačkoliv předbíhat se nemá a do konce roku
máme ještě tři měsíce). Anebo
ne? Stále víc se přesvědčujeme,
že dějiny přece nejsou tvořeny zlomovými okamžiky, ale
především dlouhými údobími,
kdy změny probíhají plíživě
a kdy se zdánlivě nic neděje.
Na každý pád jsme to i my,
a hlavně my, kdo dějiny malé
i velké svojí každodenní volbou
ovlivňuje. Volbou toho, co a kde
si koupíme k jídlu, do čeho
nákup vložíme, jestli pojedeme
na kole nebo autem, kam a jak
vyrazíme na dovolenou, komu
a čemu večer nasloucháme, co
a jak poctivě si přečteme, jestli
a o čem mluvíme s dětmi, co
uděláme se svým volným časem
a samozřejmě komu jednou
za čas hodíme svůj hlas. I když
se to nezdá, pravděpodobně všechny ty drobné úkony
zasluhují stejnou pozornost,
čas, rozvahu. Čili „nedostatkové
zboží“ 21. století.
kv

AKCE VE VELTRUSÍCH
ZÁŘÍ 2018
st

26. 9. 18.00 48. zasedání zastupitelstva (hasičárna)

ŘÍJEN 2018

pá 5. 10. 14.00
so 6. 10. 8.00
so 6. 10. 10.00
čt 11. 10. 20.15
so 13. 10. 9.30
út 16. 10. 19.00
pá 19. 10. 19.00
			
so 20. 10.

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí
ASPV: Pétanque Cup
Filmový večer: Sibiřský deník (klubovna)
RC Havránek: Podzimní bazárek (sokolovna)
Divadelní zájezd: Eva tropí hlouposti
Dvojkoncert v klubovně:
Jiný člověk a Blondýna
Den veltruských hasičů: Železný hasič,
křest a předání nové cisterny
čt 25. 10. 18.00 Vernisáž: Veltrusy před 100 lety
ne 28. 10. 15.00 Sázení stromu svobody

LISTOPAD 2018
pá
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ne
čt
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2. 11.
3. 11.
6. 11.
11. 11.
22. 11.
24. 11.

17.00
18.00
17.00
20.15
10.00

Zámek: Dušičková vzpomínka
Tancovačka Standy Tatara (Závist)
Kouzlo Srí Lanky (klubovna)
Svatomartinský lampionový průvod
Filmový večer: Teheránská tabu (klubovna)
Zámek: Adventní tvoření na zámku

PROSINEC 2018
so
ne
so

pá
ne
čt
so
po

1. 12.
Zámek: Pohádka s nadílkou
2. 12. 16.00 Rozsvěcení vánočního stromu
8. 12.		 Zámek: Adventní koncert
Ireny Budweiserové
14. 12. 20.00 Krausberry na Závisti
16. 12.
Zámek: Živý betlém a pohádka
20. 12. 20.15. Filmový večer: Tajuplný vlak (klubovna)
22. 12. 16.00 Film pro děti: Červená želva (klubovna)
24. 12. 14.00 Zpívání koled na náměstí

VELTRUSY
• PŘED 100 LETY •
25. 10. 18:00
Výstava ke 100.
výročí vzniku ČSR

28. 10. 15:00
Sázení
stromu svobody

3. 11. 17:00
Tancovačka
S. Tatara

Z RADNICE

„Starostou je člověk 24 hodin denně
7 dní v týdnu,“
říká veltruský „první muž“ Filip Volák a večerní hodina počátku našeho rozhovoru to
potvrzuje. Zajímalo mě, jak vidí starostování po čtyřech letech na radnici, nakolik se
odchýlil od původních plánů a snů a jakou má představu o budoucnosti Veltrus.
Vezměme to chronologicky: jak těžký byl
přechod z role středoškolského učitele
a řadového zastupitele na pozici starosty?
Přestože jsem byl v předchozím období
zastupitelem, pracoval jsem v kulturním
výboru a v redakci Veltruských listů, znamenalo to pro mě samozřejmě obrovskou
změnu, přibylo velké množství povinností,
záležitostí a tlaků, které musí starosta řešit.
Znamenal pro Tebe fakt, že nejsi veltruský
rodák, ztížení?
V roce 2010 mě samotného překvapilo, že
jsem se ocitl v zastupitelstvu. V roce 2014
už méně, protože jsem se i jako běžný
zastupitel o město čtyři roky intenzivně
zajímal.
Jak dlouho trvalo dostat se do agendy?
Starosta v malé obci, bez tajemníka a širšího okruhu úředníků se do agendy dostává
vlastně několik let. Celé první období je
úvodní a seznamovací. Ale do nejdůležitějších záležitostí člověk pronikne zhruba během půlroku, pokud nemusí řešit kostlivce.
Co ze skříně vypadlo? Můžeš provést
inventuru?
Například problém s dotačním projektem
na rekonstrukci komunikací po povodni
v roce 2013. Na cizí podnět přišla kontrola
z ministerstva dopravy a konstatovala, že
zakázka byla špatně provedena od počátků
až po realizaci (stavební dozor dělal tehdy
Bronislav Havlín), a město tak muselo
vracet skoro 2 miliony. Celá věc se táhne
dodnes.
Další nešťastný projekt byl na revitalizaci zeleně okolo hřbitova: Už v roce 2011
padlo obvinění z nedokonalého výběrového řízení. Ve stručnosti došlo k tomu,
že firma provozující hlasovací zařízení, ho
odmítla restartovat. Věc skončila u Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže a Finanční úřad vyměřil městu pokutu téměř 1,4
milionu Kč, to znamená cca 25 procent celé
dotace. Tuto záležitost také stále řešíme

s právníky.
V současné době se též vyšetřuje a posuzuje u soudu směna pozemků (provedena
v roce 2009, kdy byl starostou Bronislav
Havlín), z jejíž realizace může pramenit
škoda způsobená městu cca 900 tis. Kč.
Kauzu „Strachovské haldy“ většina
občanů zná. Nešťastným a rozporuplným
rozhodnutím z června 2010 byla povolena
první halda. Poté se začala realizovat halda
druhá bez řádného povolení. Ve stavebním
povolení z roku 2010 není totiž pozemek,
na který se druhá halda navážela. Pozemek
se přidával až v roce 2015 rozhodnutím
tehdejší vedoucí stavebního úřadu ve Veltrusích. Proti rozhodnutí jsme se odvolávali
a kauza skončila až u Nejvyššího soudu,
který nám dal zapravdu s tím, že šlo o hrubé pochybení a druhá halda vzniknout
neměla, navážení bylo tedy zastaveno.
Jak dál s nešťastnou haldou? Je to na dobré cestě?
Nedokážu odhadnout. Nedávno přišlo
rozhodnutí krajského úřadu, které označilo
město a stavební úřad jako podjatý a pověřilo dalším rozhodováním stavební úřad
v Mělníku.
Co se i přes zatížení spojené s minulými
kauzami během čtyř let podařilo, popisuje souhrn uvedený na následujících
stranách. Vyskytlo se něco nečekaného
a zároveň povzbudivého?
V první části volebního období mě potěšily
úpravy školky (částečná rekonstrukce,
zateplení, výměna oken, topení, zahrada,
chodníčky, zavlažovací zařízení), školka
opravdu „prokoukla“ a to i díky podané
žádosti o dotaci z předchozího volebního
období.  S celkovým posunem této lokality,
ve které se denně pohybují stovky dětí,
souvisí i revitalizace celého parkového prostoru. Z tohoto prostranství se stalo jedno
z klíčových veřejných míst, což potvrzují
i akce, které se tu konají (např. Martinský
průvod, zahájení adventu, nového školního

foto: Kateřina Kohoutová

roku aj.). Ocenil jsem, že jsou lidi ochotni
něco pro město udělat, obětovat svůj volný
čas i své vlastní prostředky, např. na koupi
stromů v parčíku a koneckonců se o ně
mnozí starají, pomáhali třeba se zálivkou
během letošního extrémně suchého léta.
Máme také funkční jednotku dobrovolných hasičů čerstvě vybavenou kompletně
zrekonstruovanou cisternou (CAS) a další
akční spolky, ať už sportovní, nebo kulturní.
Přeci jen jsou ve Veltrusích lidé, kteří myslí
pozitivně a uvědomují si, že k životu na malém městě patří i vlastní aktivita, vzájemná
komunikace a spolupráce.
Chodníky ale právě vysoké procento obyvatel trápí. Co bys jim vzkázal?
Každopádně i přes problémy s financováním chodníků ve výstavbě pokračujeme.
Setkáváme se i s dalšími potížemi: např.
dokončení Klicperovy ulice teď stojí na přeložce vzdušného vedení do země (jde o akci
ČEZu), která se má realizovat v roce 2019
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Z RADNICE
namísto původně avizovaného letošního
roku. Nebylo by rozumné chodník dokončit
a za půl roku znovu rozkopat. Od nápadu
a politického rozhodnutí kvůli různým vyjádřením a rozhodovacím řízením uplynou
roky, než dojde k realizaci – a nejde to nijak
uspíšit. Požádal bych tedy všechny o trpělivost. Zaměřili jsme se na chodníky, kde
chodí hodně dětí a rodičů, tzn. kolem školy
a školky. Vím, že chybí hodně chodníků
na bývalém „Jahodovém poli“ i jinde. Už
jsme probírali s projektantem záležitosti
chodníků v ulici U Stadionu a vůbec návaznost nových čtvrtí na starou zástavbu. Škoda je, že právě v nových lokalitách (U Luhu
a U Střelnice; tzn. bývalý „kravín“) nebyl
chodník už v požadavcích, které předchozí
vedení města kladlo místnímu developerovi, přestože byl v původním projektu.
Co a proč se v končícím období nepovedlo?
Co nejde tak rychle, jak jsi očekával?
Nepovedlo se např. dokončit dopravní
opatření na náměstí, hlavně se mají opravit
chodníky (v Seifertově směrem ke škole)
a rozšířit přechody pro chodce (v Seifertově,
Třebízského a Alešově). Potíž tkví v tom, že
podle současných norem, údajně nepostačuje objem retenční nádrže na dešťovou
vodu pod náměstím, což naprosto blokuje
schvalovací procesy ke stavebnímu povolení
vlastně na jakékoliv stavební úpravy náměstí. Projekt na chodníky byl hotový předloni, ale stále nemáme stavební povolení.
Snažil jsem se i o důležité „drobnosti“, jakou je příkladně bankomat (častý
požadavek občanů i turistů): nabídka např.
od České spořitelny je však velmi vysoká
– roční náklady by město vyšly na cca 375
tisíc Kč.  Navíc banky argumentují tím, že
obslužnost bankomaty je pokryta v několik
km vzdálených Kralupech.
Bohužel zatím nevyšel původní plán
vybudovat nová parkovací místa či zrealizovat cyklostezky (na většině stávajících
komunikací je problém s jejich umístěním)
– nicméně věřím, že v tomto záměru bude
pokračováno v dalších letech.
Jsem si také vědom, že údržba zeleně má
své rezervy.
V našem městě, které je hodně zatížené
průmyslovou výrobou,  mi přijde podpora
chemických závodů naší obci spíše symbolická a nepovedlo se zatím bohužel ani
obnovit monitorovací stanici, jejíž provoz
byl ukončen cca před 5 lety. Nastavuje se ale
alespoň lepší způsob informování v případě
havárií – a to především v souvislosti s březnovou tragédií v areálu rafinérie.
Je pro Tebe něco vyloženě zklamáním?
Určitým zklamáním je, že se nám (celému
zastupitelstvu)  nepovedlo dost rychle
rozhodnout, jakou variantu přístavby školy
zvolit, protože čas utíká a situace s kapacitou školy začíná být kritická. Nicméně
chápu, že jde o rozhodnutí komplikované,
nadčasové a je třeba získat více podkladů.

Nové zastupitelstvo bude mít solidní základ v podobě několika studií resp. variant
přístavby ZŠ. Zklamaný jsem byl také
z přístupu některých zastupitelů, kteří byli
spíše neaktivní či nekonstruktivní.
Mají v současnosti smysl společné aktivity
obcí, měst, mikroregionu? Může taková
spolupráce fungovat?
Právě v případě výstavby školy by, myslím,
mohla. Vždyť veltruskou školu naplňují veltruské děti jen z poloviny, ostatní dojíždějí.
Podle prvních sond se zdá, že vůle spolupracovat v rámci sdružení obcí u okolních
(současných) starostů je. Už teď funguje
spolupráce v několika rovinách – v té přátelské, která spočívá i ve výměně informací,
které blízké obce potřebují, či oficiální –
tedy smluvní (spolupráce ohledně městské
policie, požární ochrany či v oblasti ochrany
životního prostředí v rámci tzv. Memoranda „Koridor D8“). Velmi dobrá je konkrétně
spolupráce s naší obcí s rozšířenou působností Kralupy i Novou Vsí, spolupracuje
také obec Zlosyň, Všestudy, Nelahozeves.
Jak by se Ti líbily Veltrusy za 10 let?
Chtěl bych tu vidět novou, zrekonstruovanou školu, moderní nejen zvenku, napohled, ale i zevnitř – ve vybavení i přístupu
k výuce. Líbilo by se mi víc zeleně, víc chodníků, pokud možno se zelenými pásy.
Představuji si kompletně zrekonstruovanou hlavní třídu – ul. Palackého – a reprezentativní, opravenou ulici Fr. Šafaříka
a samozřejmě další ulice jako např. Žižkova, Jos. Dvořáka, Jungmanova.
O nových či opravených stavbách by se
dalo mluvit dlouze. Věřím že budeme mít
moderní bezbariérové lékařské ordinace,
nový kulturní prostor, líbilo by se mi obnovené letní kino atd. Moc bych také uvítal,
kdyby byli občané ve Veltrusích spokojenější, usměvavější a chtěli se ve větší míře podílet na místním dění nějakou konkrétní,
pozitivní aktivitou. V Čechách (a Veltrusy
nevyjímaje) je bohužel hodně lidí zvyklých
spíše kritizovat, tzv. „remcat“, nebo dokonce
šířit něco anonymně.
Je tohle věc, která výrazně ztěžuje každodenní úředničinu?
Určitě. Chybí totiž víc vzájemné důvěry, to
bude asi těžké změnit, když se tak z malé
komunální politiky dívám do té vysoké.
Chybí nám morální vzory. Dále mám také
pocit, že právě ta „každodenní úředničina“
pod tíhou dalších nařízení a povinností neustále bobtná, což je samo o sobě ztěžující.
Chtělo by se Ti pokračovat právě ve vyšší
politice?
Myslím, že ne… V obci jsou přeci jen lépe
vidět konkrétní výsledky práce. Pro někoho
může být velkou výzvou měnit legislativu
a dělat velká rozhodnutí, já v sobě tu ambici nemám.

Co člověku funkce starosty bere a dává?
Rozhodně bere čas, klid a trochu i soukromí. Za poslední období vyrostly naše malé
děti, času na ně bych si přál mít víc. A pak,
stále si ještě zvykám na tu specifičnost
starostování v malém městě, kde starostu
kontaktují lidé s všelijakými problémy
a stížnostmi, které není snadné vyřešit
hned. Na druhou stranu, získal jsem zkušenosti a občas se dostaví i spokojený občan
a tím pádem pocit zadostiučinění z povedené práce.
kv

K práci končícího
zastupitelstva
Vážení spoluobčané,
chtěl bych na tomto místě krátce zhodnotit
spolupráci v rámci zastupitelstva našeho
města za období 2014–2018. Jedenáctičlenné zastupitelstvo bylo v minulých čtyřech
letech svoláváno zpravidla 1x měsíčně,
většinou šlo o poslední středu v měsíci.
Podrobněji zpracovanou docházku jednotlivých zastupitelů si můžete prohlédnout uvnitř listů (str. 12, pozn. red.). V této
souvislosti bych chtěl nejvíce poděkovat
za skvělou docházku a aktivní spolupráci:
Vladimírovi Štulíkovi, Barboře Šťastné,
Martinu Ponertovi, a Martinu Dykastovi,
kteří se pravidelně zúčastňovali také pracovních porad (též jednou měsíčně). Dále
též oceňuji poctivou docházku na veřejné zasedání Františka Pochobradského
a v prvních třech letech i Marty Baránkové.

Velké, speciální poděkování patří dosavadnímu místostarostovi Jaroslavu
Morávkovi, který byl díky svému
obětavému pracovnímu nasazení
velkou oporou zastupitelstva a radnice. Veltrusům se věnoval jako zvolený
zastupitel od roku 1998.
Filip Volák, starosta

Úřední hodiny MěÚ
MATRIKA, STAVEBNÍ ÚŘAD,
EVIDENCE OBYVATEL
PO a ST   8.00 – 12.00   13.00 – 17.30
PODATELNA, POKLADNA,
CZECHPOINT, OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ
A LISTIN (V PŘÍZEMÍ BUDOVY)
PO a ST 8.00 – 12.00   13.00 – 17.30
ÚT a ČT 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00
PÁ
8.00 – 12.00
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Z RADNICE

Podařilo se za poslední čtyři roky
Vážení spoluobčané, dovolte mi uvést přehled těch projektů a záměrů, které se podařilo v téměř uplynulém volebním období realizovat.

Přehled uskutečněných projektů a záměrů za období 11/2014–08/2018
STAVEBNÍ PROJEKTY A OPRAVY:
Chodníky: ul. Klicperova, Opletalova, U Školy, Tyršova, u sokolovny

Přechod
v Palackého ulici
(u fotbal. hřiště)

Zateplení a výměna
oken v mateřské škole,
včetně rekonstrukce otopné
soustavy, drobné dílčí
úpravy v interiéru
a na zahradě MŠ
(chodníky, zavlažování,
zeleň)

Výměna oken
a vstupních dveří
pošty

Revitalizace parku
mezi MŠ a ZŠ

VÝSADBA
ZELENĚ
Náměstí A. Dvořáka,
Komenského ul.,
Palackého ul.,
Opletalova ul.,
park mezi MŠ a ZŠ,
ul. M. Rybalka (obnova
lipové aleje z dotačního
programu OPŽP)

Rekonstrukce
hřbitovní kaple

2 nová sběrná hnízda
na tříděný odpad (u hřbitova,
v ulici U Stadionu)

ÚKLID
VELTRUS
4 ročníky
jarní akce
„Ukliďme Česko
(a Veltrusy)“
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STRATEGICKÉ DOKUMENTY
Strategický plán, 1. etapa nového územního plánu, studie v rámci ESF (studie potřebnosti a stanovení rozsahu
sociálních služeb, strategie pro spolupráci města a veltruského zámku, studie proveditelnosti – revitalizace
veřejné zeleně, studie proveditelnosti – výstavba multifunkčního centra, studie proveditelnosti – rekonstrukce
hlavní třídy, studie proveditelnosti – výstavba sběrného dvora, studie – strategie nakládání s majetkem města)

Z RADNICE
VYBAVENÍ JSDH
Nová cisterna (CAS) a další vybavení

ŠKOLA, ŠKOLKA

POSÍLENÍ SPOLKOVÉHO
A KULTURNÍHO ŽIVOTA

(vybavení počítačové učebny,
podpora výuky anglického
jazyka, vybavení školní kuchyně
šokovým zchlazovačem)

Grantový program, velké kulturně-společenské akce (rozšíření tradičního Masopustu,
zahájení Adventu a zcela nově 4 ročníky
„Happeningu na starém mostě“…)

POSUN
V INFORMOVANOSTI
OBČANŮ

NOVÝ MOBILIÁŘ
zejména kruhová lavička
na náměstí, lavičky před
mateřskou školkou,
ul. Palackého

TECHNICKÉ VYBAVENÍ
PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
nový vůz Multicar a kontejnery (dotace
z OPŽP, včetně kompostérů pro občany),
universální nakladač, dále štěpkovač
a další kontejnery (též dotace OPŽP), nový
traktůrek na sekání větších travnatých
ploch aj.

Zcela nové webové stránky,
mobilní rozhlas, tištěné inflolisty
do schránek, další zkvalitnění
Veltruských listů, transparentní
výběrová řízení

NOVÝ MĚSTSKÝ
KAMEROVÝ
DOHLÍŽECÍ SYSTÉM
5 kamer především v centru
obce, na vjezdových místech
a u obou škol, posílení spolupráce s Policií ČR

ŘADA PROJEKTŮ
NA STAVEBNÍ PRÁCE
studie na přístavbu ZŠ, projekt. dokumentace (PD) na nové lékařské ordinace
(na místě bývalého kulturního domu v Palackého ul.), PD na Komunitní centrum
(stávající „Dům služeb“ v Chotkově ul.), přechody a místa vhodná pro přecházení
(Alešova, Seifertova), revitalizace odvodnění v Žižkově ul., rekonstrukce části ul.
Hálkova a Tyršova (vč. parkovacích míst u sokolovny), rekonstrukce ul. Josefa
Dvořáka, studie na celkovou rekonstrukci ul. Palackého, PD na doplnění protipovodňových opatření v předpolí nového mostu u R 608 (za bývalým klášterem)

Právní poradna zdarma
Tvorba územního plánu
postupuje do čtvrté etapy – pro občany Veltrus
právní poradenství
Právník se specializuje na:
návrh územního plánu pro Bezplatné
v základním rozsahu mohou
§§ občanské právo
využít občané Veltrusy od října
§§ rodinné právo
do prosince každou středu
§§ pracovní právo
společné jednání
od 15 do 17 hodin na MěÚ VelDoporučujeme rezervaci
Zpracování územního plánu
(dále jen „ÚP“) postoupilo
do čtvrté etapy, kterou je návrh
územního plánu pro veřejné
projednání (odpovídá § 51, odst.
(1) a § 52 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu). Tento návrh ÚP
č. 2 vznikl úpravou návrhu č. 1
z předchozí etapy, úprava byla
provedena na základě obdržených stanovisek úřadů statní
správy a připomínek občanů
a jejich vyhodnocení.
Tento návrh č. 2 bude představen na veřejném projednání
s následnou besedou. Do 7 dnů
od tohoto projednání bude
možné k návrhu č. 2 zasílat při-

pomínky, námitky a stanoviska.
O termínu veřejného projednání bude veřejnost informována s dostatečným předstihem vyhláškou a na webových
stránkách města. Předpokládaným termínem je první
polovina listopadu tohoto roku.
Další postup v pořizování je
závislý na množství a závažnosti došlých připomínek, námitek
a stanovisek.
Mgr. David Třešňák,
U-24, s. r. o., Ateliér pro urbanismus a územní plánování
u-24@u-24.cz
Mgr. Filip Volák
starosta@veltrusy.cz

trusy (1. patro 1. dveře vpravo).

termínu.

Telefon: 606 683 404

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
26. 9. 2018 se uskuteční poslední, 48. zasedání současného zastupitelstva. V závislosti na výsledcích voleb pak bude zveřejněn termín
ustavujícího zasedání. Informaci sledujte na webu města.

HŘIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

JE OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST:

PO – PÁ 17:00 – 19:00

SPRÁVCE HŘIŠTĚ: + 420 602 315 727
září 2018
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Střípky ze zasedání zastupitelstva
Následující odstavce byly sestaveny ze zápisů zasedání 27. června 2018, 25. července
a 29. srpna 2018. Na webu jsou k nalezení seznamy všech usnesení.

27/6/2018 (45)
VĚCNÉ BŘEMENO:
ULICE BAAROVA
Majiteli pozemku p. č. 421/5
bude zajištěno věcné břemeno (za úplatu ve výši 150
tisíc Kč) pro prodloužení řadu
kanalizace a vodovodu v ulici
Baarova za účelem zasíťování
3 rodinných domů, které mají
být na uvedeném pozemku
postaveny.

DAR OD STŘEDOČESKÝCH VODÁREN, A. S.
Zastupitelstvo města přijalo
dar od Středočeských vodáren
ve výši 30.000 Kč. Dar byl využit
na dokončení mlatového povrchu v parku u mateřské školy.

NOVÉ UČEBNICE ANGLICKÉHO JAZYKA NA ZŠ
Byl schválen mimořádný příspěvek Základní škole Veltrusy
na pořízení moderních učebnic
anglického jazyka v hodnotě
92.200 Kč. Jedná se o učebnice
pro 3. – 5. ročník.

PLÁN ROZVOJE
SPORTU
Zastupitelstvo města schválilo
Plán rozvoje sportu ve městě
Veltrusy pro období 2018 – 2025.
Pořízení tohoto dokumentu
souvisí s novou zákonnou povinností kladenou městům.

OPRAVY ULICE
V BLAŇKÁCH
Kontrola z Ministerstva dopravy shledala vady v opravách komunikace po povodních v ulici
v Blaňkách, které proběhly
v roce 2013. Město bylo nuceno
vrátit získanou dotaci (cca
1,9 mil. Kč) v plné výši. Škodu
město požaduje po zhotoviteli,
firmě Jenei, s. r. o. Zhotovitel
byl zároveň dvakrát vyzván
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k odstranění vad, reklamaci
však odmítá uznat. Vymáhání
nápravy soudní cestou může
být velmi zdlouhavé, proto
bylo přistoupeno k odstoupení
od smlouvy o dílo a zajištění
oprav z vlastních peněz. Ty
pak budou dále po zhotoviteli
vymáhány.

SMLOUVA O DÍLO
NA ORDINACE
Kompletní projektovou dokumentaci na umístění lékařských
ordinací v budově bývalého
kulturního domu vyhotoví
Atelier Hoffman ve dvou fázích:
dokumentace pro stavební
povolení (466 tisíc Kč s DPH)
a pro realizaci stavby (583 tisíc
Kč s DPH).

SMLOUVA O DÍLO
NA CHODNÍK U SOKOLOVNY
Rekonstrukci chodníku u sokolovny provede firma Stavby
Komeda, s. r. o. za cca 245 tisíc
Kč včetně DPH.

KAPLE KINSKÝCH
Advokát zastupující rodinu Kinských nabízí městu
k odkoupení polovinu kaple
s pozemkem. Druhá polovina
má 8 dalších majitelů z celého
světa, zastupitelé se k návrhu
blíže nevyjádřili.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Vedení města jedná o spolupráci s Farní charitou a s Domem s pečovatelskou službou
(DPS) z Kralup. Charita se snaží
o zřízení tzv. osobní asistence, která by byla následně
poskytována občanům Veltrus
a okolních obcí (Nová Ves, Nelahozeves). Zároveň probíhají
jednání s vedením kralupského
DPS o poskytování pečovatelské služby. V současné době
se zjišťuje poptávka po tomto
typu služeb (více na str. 8)

GDPR (OCHRANA
OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

ŽÁDOST O FINANČNÍ
PŘÍSPĚVEK – DIAKONIE

Město (ZŠ i MŠ) má pověřence
pro GDPR, firmu Kříž a partneři. Stojí 4.000 Kč měsíčně,
zpracování dokumentace vyšlo
na 60 tisíc Kč včetně DPH.

Na základě doručené žádosti poskytne město Veltrusy
finanční dar ve výši 5 tisíc Kč
Diakonii ČCE jako příspěvek
na tzv. ranou péči pro jednu
veltruskou rodinu.

ČINNOST JEDNOTLIVÝCH VÝBORŮ
§§ Výbor pro rozvoj města a ekologii (předseda
ing. Martin Dykast) se vyjádřil především k plánované
přístavbě dvojdomku a doporučil prověření přístavby
ZŠ směrem do dvora.
§§ Kulturní výbor (předseda
Mgr. Filip Volák) připravuje Happening na 8. září,
čeká se na posudek mostu
a po něm se rozhodne
o místě konání akce. Dále se
připravuje výstava „Veltrusy
před 100 lety“ a historická
příloha Veltruských listů
ke stejnému tématu.

25/7/2018 (46)

VĚCNÉ BŘEMENO – ČEZ
DISTRIBUCE, A. S.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene
ve prospěch ČEZ Distribuce,
a. s. na pozemku parc. č. 399/6.

VYMÁHÁNÍ ŠKODY
PO FIRMĚ ALLOWANCE
Zastupitelstvo se rozhodlo
podat žalobu na společnost
Support&Consulting s. r. o.
(s. r. o. se stejným IČO jako
Allowance, s. r. o.) ve věci vymáhání škody vzniklé na základě
problematického výběrového
řízení v rámci projektu „Revitalizace veřejné zeleně u hřbitova“ v roce 2011. Škoda se již
vyšplhala na zhruba 1,87 mil. Kč
(včetně právních služeb).

PŘIJETÍ DOTACE
NA HAPPENING

PŘÍSEDÍCÍ OKRESNÍHO
SOUDU V MĚLNÍKU

Město Veltrusy získalo dotaci
na 4. ročník Happeningu
na starém mostě ze Středočeského kraje ve výši 23.200 Kč.

Novým kandidátem na přísedícího Okresního soudu v Mělníku byl navržen Bc. Miroslav
Maršík (strážník MP Veltrusy).

MEMORANDUM „KORIDOR D8“ – ZŘÍZENÍ
SPOLEČNÉHO ÚČTU

REVITALIZACE ODVODNĚNÍ ULIC ŽIŽKOVA
A TŘEBÍZSKÉHO

Veltrusy se staly členem
sdružení obcí a spolků Memorandum – Koridor D8. Zastupitelé schválili roční příspěvek
na společný účet ve výši 15 Kč
za obyvatele obce, Veltrusy
tedy zaplatí za rok 2018 částku
30.840 Kč. Z příspěvků se
budou hradit právní služby
a odborné posudky související
s problematickými záměry
regionu.

Zastupitelstvo schválilo návrh
smlouvy o dílo a přípravu a realizaci veřejné zakázky na odvodnění a vsakování dešťové
vody v problematických místech ulic Třebízského – Žižkova
– Jungmannova. Dle projektové
dokumentace (Ing. M. Riegera) budou instalovány tzv.
horské vpusti a provedena další
opatření.

ZPRÁVY Z MĚSTA
PROJEKT ESF
Ve Veltrusích se provádějí
dotazníková šetření v rámci
jednotlivých studií, schůzka
s veřejností ohledně potřebnosti sociálních služeb proběhla 26. 7. 2018.

“MIŘEJOVICKÝ MOST”
Řeší se proces převodu
tohoto mostu na Povodí
Vltavy, s. p. včetně návrhu
darovací smlouvy, problematiky věcného břemene, údržby
mostní komunikace aj. Zároveň
je třeba realizovat určitá bezpečnostní opatření (především
na chodnících).

DOMEK HROBNÍKA
Vedení města se snaží snížit počet připomínek NPÚ (Národní
památkový ústav), rekonstrukce by byla příliš nákladná,
neboť domek je v ochranné
zóně národní kulturní památky
Státního zámku Veltrusy.

POŠTA – VÝMĚNA OKEN
Budou vyměněna okna a vstupní dveře pošty v přízemí (119
tisíc Kč včetně DPH).

LETNÍ POŽÁRY
Starosta informoval o požáru
v části městského trojdomku
v ul. Nová, kde vznikla škoda
zhruba 150 tisíc Kč, událost je
řešena s pojišťovnou. V předešlém týdnu hořelo např. také
v areálu rafinerie, požár se
rozšířil na okolní pole. Starosta
upozornil na výstrahu ČHMÚ
na nebezpečí požárů.

29/8/2018 (47)
NABÍDKA ODKUPU
POZEMKU V ALEŠOVĚ
ULICI
Zastupitelstvo města schválilo
koupi pozemku p. č. 1064/18
(část ulice Alešovy) o výměře
473 m2 (za 300 Kč/m2).

LETNÍ KINO: ŽÁDOST
O NÁHRADU ŠKODY
Někdejší nájemce letního kina
Martin Slouka žádal po městu

náhradu škody za ušlý zisk
(způsobenou předčasným
vypovězením nájemní smlouvy
s městem). Zastupitelé schválili
poskytnutí 25.000 Kč v rámci
mimosoudního vyrovnání.

„MIŘEJOVICKÝ MOST“
– ZÁMĚR BEZÚPLATNĚ
PŘEVÉST MOST
Byl schválen záměr bezúplatného převodu Miřejovického
mostu do majetku Povodí
Vltavy, s. p., především vzhledem k potřebným investicím
na opravu, které jsou pro město
neúnosné (celkově se můžou
vyšplhat až ke 100 mil. Kč).

DOTACE PRO
OBEC BARÁČNÍKŮ
Zastupitelstvo města schválilo
poskytnutí mimořádné dotace
ve výši 23.000 Kč pro spolek
Obec baráčníků na opravy
a na zakoupení nového technického a hygienického zázemí.

DOTACE NA POŘÍZENÍ
ELEKTROMOBILU
Zastupitelstvo se rozhodlo
podat žádost o dotaci na eko-vozidlo od Státního fondu
životního prostředí (SFŽP).
Celková cena nového elektromobilu by mohla být 0,9 – 1 mil.
Kč, přičemž podpora od SFŽP
by byla 600 tis. Kč. V případě
neschválení dotace se nové
vozidlo, které by tak nahradilo
stávající (neekonomický) traktor, pořizovat nebude.

NAVÝŠENÍ CENY
ZA OPRAVU CHODNÍKU
U SOKOLOVNY
Dodatek smlouvy o dílo navyšuje celkovou cenu z 244.573 Kč
na 304.220 Kč včetně DPH.
Důvodem je zjištění nových
skutečností během stavebních
prací. Místo bude ještě osazeno
dvěma lavičkami a odpadovým
košem (v Palackého ul.).

DEMOLICE OBJEKTU
ZA LETNÍM KINEM
Objekt v areálu za letním
kinem je v havarijním stavu. Byl
již vyhotoven demoliční výměr,
provedeno orientační poptávkové řízení a předpokládá se
vyhlášení veřejné zakázky.

PRODLOUŽENÍ NÁJMU
VE ŠKOLNÍM BYTĚ
Nájemní smlouva na služební
byt v ZŠ bude prodloužena
na další rok s navýšením nájmu
o 500 Kč.

ZÁMĚR SOCIÁLNÍHO
BYDLENÍ
Zastupitelé schválili záměr
Farní charity v Kralupech nad
Vltavou na výstavbu bytového
domu se 6 sociálními byty,
které by byly určeny matkám –
samoživitelkám. Výstavba by se
realizovala v souladu s územním plánem v lokalitě U Luhu
na pozemku odkoupeném
od Římskokatolické farnosti,
využilo by se dotační výzvy
Ministerstva pro místní rozvoj
pro sociální bydlení (realizátorem projektu bude tedy Farní
charita).

PROJEKT ESF
Proběhne výběrové řízení
na poslední část veřejné zakázky na vzdělávání a personalistiku zaměstnanců a zastupitelů
města. Starosta vyzývá, aby se
co nejvíce lidí zapojilo do vyplnění dotazníků, informace
z nich jsou cenné podklady pro
realizaci celého projektu (např.
na sociální služby, multifunkční
centrum aj.).

REVITALIZACE ODVODNĚNÍ V ULICI ŽIŽKOVA

s několika variantami. Cenové
rozpětí jednotlivých variant
je od 22,7 mil. Kč včetně DPH
do 31 mil. Kč včetně DPH.

POŽÁRNÍ VOZIDLO CAS
V rámci dodatku ke smlouvě
byly k nové hasičské cisterně
přiobjednány držáky na dýchací přístroje a polepy vozidla
za celkovou částku cca 37 tis.
Kč včetně DPH. Celková částka
vynaložená na pořízení nového
vozidla CAS se tím navýšila
na 2,757 mil. Kč včetně DPH.

VYŠŠÍ PŘÍSPĚVKY
NA POŽÁRNÍ OCHRANU OD OKOLNÍCH OBCÍ
Z důvodu vyšších investic
do požární ochrany se vedení
města dohodlo se starosty obcí
Všestudy a Nová Ves na navýšení finančního příspěvku. Nová
Ves bude přispívat ročně 40 tis.
Kč a Všestudy 25 tis. Kč.

STRACHOVSKÉ
TERÉNNÍ ÚPRAVY
Starosta a stavební úřad Veltrusy byl z důvodu tzv. systémové
podjatosti vyloučen z dalšího vyjadřování se ke kauze
a případ byl Krajským úřadem
přidělen obci s rozšířenou
působností Mělník. Záležitost
se řeší s právníky města.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

30. 8. 2018 mělo proběhnout
výběrové řízení, nicméně se
do této veřejné zakázky nepřihlásil ani jeden uchazeč. VZ
byla opětovně vyhlášena.

Ředitelka Domu s pečovatelskou službou v Kralupech přislíbila na pečovatelskou službu
ve Veltrusích vyčlenit jednu
pracovnici. Zatím se ví pouze
asi o třech osobách, které by
službu využily.

TECHNICKÁ OPATŘENÍ
NA STARÉM MOSTĚ

VYBAVENÍ NA ÚDRŽBU
ZELENĚ

Posudek technického stavu
mostu ukládá městu realizaci bezpečnostních opatření
na spodních částech mostu.
Na doporučení Povodí Vltavy,
s. p. byla vybrána a zastupiteli
schválena společnost STRIX
Chomutov, a. s. s cenovou nabídkou 215 tis. Kč včetně DPH.

Byl pořízen sekací traktor
Husqvarna za 170 tis. včetně
DPH po slevě.

PŘÍSTAVBA ZŠ
Na zasedání byly představeny
2 studie přístavby ZŠ do dvora

SANACE DOMU
PO POŽÁRU
Sanace a opravy domu po požáru v ulici Nová byly zadány
odborné firmě Belix za částku
138 tis. Kč (včetně DPH). Škoda
by měla být proplacena pojišťovnou.

září 2018

7

ZPRÁVY Z MĚSTA

Sociální služby pro občany Veltrus
Od letošního podzimu budou moci veltruští senioři využívat tzv. pečovatelskou službu,
kterou bude externě poskytovat Dům s pečovatelskou službou (DPS) z Kralup.
Na základě jednání s vedením
DPS a městem Kralupy bude
našim občanům poskytnuta
rozmanitá nabídka úkonů
v rámci tohoto typu služby (viz
níže).
V tuto chvíli je klíčové zjistit
od budoucích klientů jejich
konkrétní zájem – zájemci ať
tedy neváhají a zapíší se (jméno, adresu, kontakt, vybraná
služba či jiný požadavek) v kanceláři starosty:  

asistentka@veltrusy.cz
telefon: 317 070 291
Stejně tak je možné nechat
se přihlásit rodinným přísluš-

níkem, kterým tímto děkujeme
za spolupráci.
Podle zájmu a vytíženosti
daného pracovníka se bude
též odvíjet financování této
služby, lze předpokládat, že by
klient platil cca 100 – 120 Kč/
hodina; další část by pokryl
příspěvek Středočeského kraje
a města Veltrusy (každá část by
tak mohla ideálně tvořit cca 1/3
z celkových nákladů).
Zájemci, neváhejte s registrací, v případě nízkého zájmu
bude služba o to více nabídnuta okolním obcím.
Filip Volák,
starosta města Veltrusy

Ilustrační foto, zdroj: 123rf.com

Terénní pečovatelská služba je poskytována seniorům v jejich domovech
KOMU JE TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
URČENA?
Cílovou skupinou terénní pečovatelské služby jsou senioři
ve věku od 65 let, kteří nejsou
plně soběstační ze zdravotních
důvodů, a osoby zdravotně
tělesně postižené ve věku
od 27 let do 64 let.
Služba poskytuje pomoc seniorům a osobám se sníženou
schopností žít nadále běžným
způsobem života ve vlastních
domácnostech. Pomáháme
s donáškou stravy, nabízíme
pomoc při úklidu domácnosti,
pomoc s osobní hygienou,
odvezeme k lékaři, na úřad,
ke kadeřníkovi a obstaráme
pochůzky (vyzvednutí léků,
zaplacení složenky apod.).
U každého klienta se poskytuje
individuální služba podle jeho
potřeb.

KDY, KDE A JAK SLUŽBU
POSKYTUJEME
Terénní pečovatelská služba je
poskytována v bytech klientů.
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Je poskytována na základě
uzavřené písemné smlouvy:
ve všední dny v době od 7.30
do 19.00. Každý klient si pochopitelně objednává službu podle
svých potřeb. Sociální pracovnice podle toho domluví návštěvy
u klientů ve spádových obcích
Kralup nad Vltavou.

JAK O SLUŽBU
POŽÁDAT
Smlouvu o poskytování terénní
pečovatelské služby uzavírá
statutární zástupce příspěvkové organizace Sociální služby
města Kralupy nad Vltavou
– ředitelka nebo sociální
pracovnice (dále poskytovatel)
– s klientem, tedy uživatelem
(dále klient). Tato smlouva se
uzavírá na základě žádosti (telefonické, osobní) s klientem,
případně jeho rodinou (nutný
je vždy souhlas klienta).

PRAVIDLA A CENY
Terénní pečovatelská služba má
vypracovanou metodiku, která
je k nahlédnutí ve Stan-

dardech kvality sociálních
služeb. Jde o placenou službu.
Platby za služby určuje ceník
(orientační cena je zpravidla
100 kč/hod.). V případě provozování pečovatelské služby
ve spádových obcích se k účtu

za služby připočítává počet
najetých kilometrů (8 Kč/km)
– cestovní náklady by v tomto
případě hradilo město Veltrusy.
Miroslava Beritová,
ředitelka DSP

Kontakt:

Miroslava Beritová, ředitelka DSP
miroslava.beritova@mestokralupy.cz
PŘEDPOKLÁDANÝ CENÍK ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ
SLUŽBY POSKYTOVANÝCH OBČANŮM VELTRUS
Orientační cena pro klienta:		

100 Kč/hod.

(další náklady bude hradit město Veltrusy a Středočeský kraj)
ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY:
§§ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, pomoc při pohybu, přesunu na vozík/lůžko)
§§ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (základní hygiena, péče o vlasy/nehty, použití WC)
§§ poskytnutí stravy (dovoz, podání jídla)
§§ pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, praní)
§§ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřad)
Podrobný ceník bude brzy zveřejněn na webu města.

ZPRÁVY Z MĚSTA

Mobilní rozhlas: Veltrusy využijí
systém MR pro přípravu na krizové situace
Mobilní rozhlas je ideálním prostředkem pro starosty obcí – může velmi pomoci v případě zákonné povinnosti zajištění bezpečnosti občanů.
JAK NOVÉ KONTAKTY
MĚSTO ZÍSKÁ?
Všechny organizace, spolky a školy ve městě budou
v nejbližších dnech vyzvány
k poskytnutí telefonních čísel
a/nebo e-mailových adres
svých členů, zaměstnanců, rodičů dětí apod. za účelem sběru
co největšího počtu kontaktů
na místní občany do jednotného systému. Na všechny
takto získané kontakty pak
bude odeslána výzva k aktualizaci kontaktu v systému MR.
I nadále platí, že lze registraci
omezit pouze na informování
v případě krizových situací.

JAKÝ JE DŮVOD?
Starosta města tímto opatřením zabezpečí krizovým
zákonem stanovenou přípravu
na krizové situace. Zákon mu
ukládá povinnost zabezpečovat

informování a varování osob
před hrozícím nebezpečím
(ohrožení života, zdraví či
majetku osob nacházejících se
na území obce). Aktualizované
kontakty jsou klíčovou součástí
této přípravy. Na druhou stranu
i každý občan má právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních.
Cíl je tedy společný pro obě
strany: snížit negativní dopady
krizových situací.

NEMUSÍTE SE OBÁVAT
ZNEUŽITÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
Tato aktivita je v souladu
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR),
jelikož ji stanovuje již zmíněný
krizový zákon jako povinnost.
Kontaktní údaje jsou důsledně
zabezpečeny a nebudou předány k žádnému jinému využití.
Máte právo, aby byly vaše údaje

vymazány, pokud už nejsou potřebné pro výše uvedený účel.

MĚSTO POTŘEBUJE
VAŠI SPOLUPRÁCI
Vedení města prosí o vaši trpělivost a součinnost. V případě,
že obdržíte během následujícího měsíce výzvu k aktualizaci
kontaktu v Mobilním rozhlasu,
opravdu tento krátký úkon,
prosíme, proveďte. Pakliže
potřebujete asistenci, rádi
vám pomohou v podatelně
městského úřadu. Stejně tak
prosíme ty, na které žádný
kontakt skrze toto opatření
město nezíská, aby se sami
zaregistrovali ve svém vlastním
zájmu, přinejmenším za účelem informování v krizových
situacích. Ulehčíte tím vedení
města mnoho práce a starostí
v případě, že nějaká krizová
situace opravdu nastane.
V blízkosti chemických podniků

a v záplavové oblasti se jedná
opravdu o nutnost.
I občany již dříve registrované prosíme o kontrolu a aktualizaci svých údajů, k dispozici
jsou nově i další kategorie
zpráv, které vás můžou zajímat.
Učinit tak můžete na webu MR:
https://veltrusy.mobilnirozhlas.
cz/uprava-prihlaseni.

NOVÁ APLIKACE
Tým Mobilního rozhlasu pracuje v současné době na nové
aplikaci ZLEPŠEME ČESKO,
která je již ke stažení (pouze
do tzv. chytrých telefonů).
Stále se ovšem dolaďují detaily,
proto se vítá jakákoliv zpětná
vazba od uživatelů. Chcete-li
se do připomínkování zapojit,
pište své komentáře na listy@
veltrusy.cz. Redakce je odešle
jednotně týmu Mobilního
rozhlasu.
bb

Veltrusy si připomněly invazi roku 1968
V úterý 21. srpna 2018 vzpomínala celá republika na násilnou okupaci Československa
vojsky Varšavské smlouvy, od které uplynulo 50 let. Veltrusy se díky iniciativě veltruského studenta Michala Koldinského připojily ke vzpomínkové akci „invaze18“.
Město bylo hned ráno „okupováno“ 36 papírovými ikonami
připomínajícími ruské vojáky,
tanky a datum jejich násilné invaze do českých a slovenských
měst. Michal se o „Invazi18“
dozvěděl na sociálních sítích
a připojení se k akci považoval
za dobrý nápad. Celý proces
obnášel stáhnout připravené
obrázky z internetu, vytisknout
je, vystříhat, nalepit na špejli
a v brzkých ranních hodinách
vyrazit po městě a rozmístit je
na významná místa. Ke spatření byli papíroví vojáčci napří-

klad před městským úřadem,
u brány do parku, na náměstí
či v parčíku u školy. Během dne
panáčků sice ubývalo, protože
na ně přišly nenechavé ruce,
ale někteří přežili i několik dní.
V každém případě Michalovi
patří velké díky za tuto nenásilnou připomínku a za zapojení
Veltrus do celorepublikového
happeningu. Zúčastněných
míst bylo celkem 153.
Není pochyb, že výročí
okupace a ztráty demokracie
je nutné neustále připomínat.
Hned první den okupace si vy-

žádal oběti na životech, desítky
lidí byly zraněny a mnozí z nich
těžce. Do konce roku 1968 se
počet obětí vyšplhal na 137 mrtvých, zhruba 500 těžce a stovky
lehce zraněných. Nemluvě
o počtu uprchlých, kterých bylo
přes 70 tisíc.
Akci Invaze18 vymyslel
a uspořádal spolek Fujaré, z. s.
a Městská knihovna v Rožnově
pod Radhoštěm a postupně
se do něj zapojili jednotlivci,
skupinky občanů, organizace
a instituce z celé republiky
a na mnoha místech akci

doplnili o vlastní připomenutí
srpnových i jiných okupací.
Město Veltrusy si tuto tragickou historickou událost naší
země připomnělo též vyvěšením státní vlajky.                            
text a foto: bb

září 2018

9

PTÁME SE ZASTUPITELŮ

Zastupitelé hodnotí výsledky svého
čtyřletého působení v samosprávě
Obecní zastupitelstvo odpovídá především za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem, přičemž každý zastupitel do této zodpovědné funkce
vstupuje s dalšími ambicemi a prioritami, na jejichž základě ho voliči vybrali jako
svého zástupce. Čtyřleté funkční období současného zastupitelstva brzy skončí, proto
se redakce zeptala na spokojenost jeho členů s výsledky působení.
Jak se stalo již zvykem, většina zastupitelů
na anketní výzvu vůbec nereagovala, mezi
nimi jsou tentokrát Marta Baránková, Tomáš Čapek, Michal Kohout, Richard Kyselý,
František Pochobradský a Martin Ponert.
Anketní odpovědi Filipa Voláka jsou obsaženy v rozhovoru na předních stránkách,
proto je zde znovu neuvádíme.
Dalším dokumentem o činnosti současných zastupitelů může být i tabulka
s docházkou na zasedání zastupitelstva. Víc
se dozvíte v příspěvku na str. 12.
A nyní již slíbené otázky a odpovědi.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Co se vám dařilo naplňovat z vašich
předvolebních plánů? Z čeho máte
radost?
2. Co se nedařilo podle vašich plánů?
Proč se to nedařilo?

VLADIMÍR
ŠTULÍK
Nejdříve odpovím souhrnně, ale
velmi zjednodušeně,
za čtyřleté období
to nejde říci jednou
větou.
Počátek čtyřletého
funkčního období byl založen na vyhánění
kostlivců ze skříní (neobnovované a propadlé smlouvy, chybné smlouvy z hlediska
strategie a rozvoje, dokola opisovaný rozpočet města, neplnění úkolů samosprávy,
uvolněné mzdové mantinely atd.), kteří nás
zastupitele v počátku brzdili. Vše se však
podařilo napravit, a tak odpovídám na první otázku, že se podařilo zavést přehledný
a veřejně kontrolovatelný úřad spravující
město.
Po seznámení se s problematikou a stavem agendy města byla snaha o rozšíření
služeb obyvatelstvu jak novými investicemi
(nové ordinace lékařů, následně nový dům
služeb, rozšíření školy, atd.), tak i opravami (chodníky, přechody atd.). Zde bych
podotkl, že od počátku bylo zastupitelstvo
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brzděno v rozhodnutích sliby majitelů
(Ferdinandovy vily, bývalé hospody Na Růžku), že odprodají své nemovitosti městu.
Bohužel za čtyři roky nepadla ani po urgencích od žádného z majitelů konkrétní
kupní nabídka, kterou by se město mohlo
zabývat. Z toho plyne dlouhodobé „přešlapování“, jak naložit s financemi města,
a tak se záměry – lékaři, dům služeb, resp.
komunitní centrum – posunovaly. Záměr
na rozšíření školy je kapitola sama pro
sebe, která se stále posouvá a bude ji řešit
až nové zastupitelstvo.  
Tím jsem částečně odpověděl na otázku
dvě a dodávám, že mé motto bylo prosadit
u nových zastupitelů vůli pracovat ve prospěch města bez osobních a stranických
zájmů, aby se zastupitelé v rozhodování
řídili snahou domluvit se i s kompromisy
pro dobrou věc ve prospěch rozkvětu města. O to více mě zklamal nezájem mnohých
zastupitelů pracovat pro město. Nezúčastňovali se zasedání ani pracovních porad
a navíc znovu někteří kandidují (proč asi,
tak s tím si musí poradit voliči).

MARTIN
DYKAST
CO SE VÁM DAŘILO NAPLŇOVAT
Z VAŠICH PŘEDVOLEBNÍCH PLÁNŮ?
Z ČEHO MÁTE
RADOST?
Osobně mám největší
radost, že se podařilo zvolit do vedení
obce lidi, kteří reprezentují zcela odlišný
způsob práce a komunikace s občany než
předchozí vedení z let 2006–2014. Takovou
změnu jsem si přál, a proto jsem i v roce
2014 kandidoval do zastupitelstva města
Veltrusy. Mám radost, že skončil podivný
systém zadávání a realizace městských
zakázek, že se podařilo otevřít úřad více
občanům, informovat transparentně
o veřejných zakázkách, o tom, za co město
utrácí. Pokud bych měl být konkrétní,
jsem rád, že se zprovoznily nové webové
stránky města, podařil se kamerový systém

ve městě, budují se chodníky, vysazuje se
zeleň, připravují se další stavební projekty,
např. projekt na rekonstrukci Palackého
ulice, kulturního domu na ordinaci lékařů,
projekt na rozšíření kapacity základní školy,
probíhá zhotovení nového územního plánu
apod. V neposlední řadě mám radost, že
se podařilo podat trestní oznámení a že
policie prošetřuje a soudy projednávají
nestandardní transakce z let 2008–2013.
Bohužel v této souvislosti muselo město již
vracet i milionové dotace.
CO SE NEDAŘILO PODLE VAŠICH
PLÁNŮ? PROČ SE TO NEDAŘILO?
Osobně jsem byl nemile překvapen, jak
zdlouhavá je příprava, zadávání a realizace
veřejných zakázek, zejména těch stavebních. V této souvislosti je škoda, že se
nepodařila rekonstrukce kulturního domu
na ordinace lékařů a následná rekonstrukce
domu služeb, kde jsou dnes lékařské ordinace. Dále je škoda, že nedošlo k realizaci
silnice a chodníků kolem hřbitova, nových
chodníků jak ve staré části obci, tak na Jahodovém poli.
Rád bych vám poděkoval za důvěru, že
jste mě v roce 2014 zvolili zastupitelem.
Jsem rád, že se podařilo začít řídit město
zcela odlišným způsobem, který nebyl
založen na klientelismu, ale na „službě
občanům“. Pro rok 2018 jsem se rozhodl
už nekandidovat, a to zejména z důvodu
nedostatku času, který je potřeba věnovat
funkci zastupitele, pokud se má vykonávat
smysluplně.
Přeji nám, abychom si na následující
čtyři roky zvolili takové zastupitelstvo, ze
kterého bude možné zvolit vedení obce,
které bude chtít a bude schopné navázat
a pokračovat ve stylu práce, která se zde
čtyři roky dělala. Přijďte prosím k volbám,
jedná se přece o naše město a o budoucnost naši a našich dětí.

PTÁME SE ZASTUPITELŮ

BARBORA
ŠŤASTNÁ
Vážení spoluobčané,
dovoluji si reagovat
na výzvu redakce Veltruských listů ohledně
zhodnocení čtyřletého působení ve funkci
zastupitele a blížících
se komunálních voleb.
V současném volebním období jsem se
jako předsedkyně finančního výboru věnovala zejména každoročnímu sestavování
rozpočtu, kontrole hospodaření města,
spolupráci na znění obecně závazných
vyhlášek i dalším nastalým otázkám souvisejícím s využitím finančních prostředků.
Tímto bych chtěla moc poděkovat svým kolegům z finančního výboru, panu Štulíkovi
a M. Kohoutovi za jejich spolupráci a umění
vždy vložit do někdy nudných záležitostí
špetku humoru. Samozřejmě také paní
Hrubešové, která nahradila v r. 2017 pana
Kohouta, za její osobní i profesní názor.
Jsem přesvědčená, že jako finanční výbor
jsme svoji práci dělali zodpovědně pro
občany, kteří nám svými hlasy vyjádřili důvěru, neboť finanční prostředky v rozpočtu
města jsou vlastně peníze všech a my jako
zvolení zástupci bychom s nimi měli co
nejefektivněji hospodařit.
Jako řadový zastupitel jsem se snažila
svým názorem vyjádřit ke všem řešeným
záležitostem města na pravidelných poradách a samozřejmě na zasedáních zastupitelstva, myslím s minimální absencí.
Novou zkušenost a radost mi přinesla
čestná funkce oddávající, kdy jsem měla
možnost reprezentovat město na několika
svatebních obřadech.
Co se ve Veltrusích za poslední čtyři roky
podařilo, Vám jistě představí pan starosta.
Moje představy byly na začátku volebního
období přece jen větší. Je toho tolik, co by
bylo potřeba ještě udělat. Jsem si vědoma
toho, že mnoho času a energie jsme věnovali řešení kauz minulých let.  Nicméně je
nezbytné realizovat nové zásadní projekty,

což se dosud bohužel nepodařilo. Tím
myslím například přístavbu a rekonstrukci
základní školy, vyřešení dešťové kanalizace v Žižkově ulici, přechody na náměstí
A. Dvořáka, dokončení nového územního
plánu, vybudování komunitního centra
a místa pro sociální služby a v neposlední
řadě vyřešení neutěšeného stavu budov
v majetku města, např. rekonstrukci domu
pro lékaře, rekonstrukci domu hrobníka,
apod. Navíc jeden či dva zastupitelé ze stejného sdružení kandidátů nemají významný
vliv na to, aby ovlivnili zásadním způsobem
to, co se bude či nebude realizovat.
Chtěla bych občanům Veltrus popřát,
aby se jim podařilo v komunálních volbách
zvolit takové zastupitele, kteří budou mít
společný zájem, a to je kvalitnější život
ve Veltrusích (bez hald odpadu, s efektivnějším využitím finančních prostředků
a s dostatečnou energií dívat se vpřed).

JAROSLAV
MORÁVEK
Pro zodpovězení
otázek, které byly
položeny stávajícím
zastupitelům v konci
volebního období,
považuji za důležité
čtenáři připomenout,
jak byly předvolební plány předloženy
sdružením „Veltrusy 2014“, jehož jsem
reprezentant. Plány jsme shrnuli ve třech
slovech OTEVŘENOST ZODPOVĚDNOST
VSTŘÍCNOST. Následný odstavec volebního plakátu dal těmto slovům širší kontext
a též jsme definovali tři oblasti, do kterých
směřovala naše podpora. Druhá strana
plakátu byla úvahou nad systémem voleb
a možnostmi voliče jakou zvolit strategii při
vyplňování volebního lístku.
CO SE VÁM DAŘILO NAPLŇOVAT
Z VAŠICH PŘEDVOLEBNÍCH PLÁNŮ?
Jsem přesvědčen, že v zásadě došlo nejen
k splnění cílů nejvyšších, to jest naplnění
loga našeho sdružení, ale i k naplnění

Opustil nás BOHUMIL ZEMÁNEK
Ve středu 4. července 2018 se
veřejnost rozloučila ve zdejším
kostele s Bohumilem Zemánkem, sochařem, řezbářem
a především restaurátorem
dřevěných barokních a gotických plastik. Žil ve Veltrusích už
víc než 60 let. Zemřel 28. června
ve věku 88 let. Podle svého
přání je pohřben v rodinném
hrobě v moravském Paloníně,
kde se narodil. Jeho nenápadný
restaurátorský ateliér ve Veltrusích osiřel. Bohumil Zemánek

principů „uplatnění nabytých pozitivních
i negativních zkušeností, vyvarování se
chyb předchozího vedení města a transparentnost správy veřejných financí“. Stejně
tak jsem přesvědčen, že naplnění těchto
základních cílů je příčinou realizovaných
investic, rozpracovaných projektů a připravovaných záměrů.
Z ČEHO MÁTE RADOST?
Ač se to může zdát jako klišé, tak právě
z dodržení třech základních principů – otevřenost, zodpovědnost, vstřícnost – pevně
věřím, že tento názor sdílí všichni, s kterými
jsem spolupracoval či pomáhal řešit jejich
požadavky/starosti/problémy.
CO SE NEDAŘILO PODLE VAŠICH
PLÁNŮ?
Ne zcela kompletně došlo k naplnění cílů,
kterým jsme jako sdružení přislíbili podporu a u kterých se tudíž očekávalo, že je budu
i prosazovat.
PROČ SE TO NEDAŘILO?
Za hlavní důvod, proč se nepodařilo některé cíle napřímo prosadit, je konstatování,
které jsem v počátku čtyřletého volebního
období vyslechl od zkušených starostů
jiných obcí: „V prvém volebním období se
stačíš pouze zorientovat, v druhém začneš
racionálně plánovat a projektovat a teprve
ve třetím volebním období budou vidět
větší výsledky.“
Vzhledem k tomu, že se volební systém
nezměnil, dovoluji si závěrem občanům
připomenout skutečnost, že volba tzv.
vlastní kandidátky, tj. vybrání jednotlivých jmen napříč všemi kandidátkami
je pouhou iluzí, protože prvořadě, tj. pro
počet mandátů pro jednotlivou stranu, je
rozhodující celkový počet hlasů pro danou
kandidátku. Jmenné obsazení je řešeno
až následně, přičemž volič nemá žádnou
jistotu, že se jím zvolený kandidát nevzdá
mandátu, který od voličů obdržel. Z těchto
důvodů doporučuji volit pouze jedno uskupení, např. sdružení „PRO VELTRUSY“, které
zaručuje pro chod města a úřadu potřebnou kontinuitu a je též zárukou nezištného
a racionálního vedení města pro další
volební období.

ROZLOUČENÍ

ale bude v historii města vždy
stát po boku významných
osobností, které zde žily nebo
se narodily.
S umělcovým dílem jsme
se mohli seznámit na výstavě
dokumentů konané v únoru 2015
ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka. Veltruské listy o Bohumilu
Zemánkovi psaly v č. 1/2015 a také
v č. 3/2004.
Jan Novotný, foto: Josef Hebr

září 2018

11

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Sledujeme účast zastupitelů
na zasedáních
Přinášíme již tradičně přehled účasti zastupitelů na zasedáních během jednotlivých
let posledního volebního období. K vydání VL proběhlo 47 zasedání. Informace byly
čerpány ze zápisů.
1. rok

2. rok

celé

volebního období

volebního období

4. rok

volebního období

volební období

volební období

účast

absence

účast

absence

účast

absence

účast

absence

účast

absence

účast v %

FILIP VOLÁK *

13

0

12

0

13

0

9

0

47

0

100%

JAROSLAV MORÁVEK

13

0

12

0

13

0

9

0

47

0

100%

VLADIMÍR ŠTULÍK *

13

0

12

0

13

0

8

1

46

1

97,9%

BARBORA ŠŤASTNÁ *

13

0

12

0

12

1

8

1

45

2

95,7%

MARTIN PONERT*

13

0

12

0

11

2

8

1

44

3

93,6%

MARTIN DYKAST

12

1

10

2

11

2

9

0

42

5

89,4%

FRANTIŠEK POCHOBRADSKÝ

12

1

9

3

13

0

8

1

42

5

89,4%

MARTA BARÁNKOVÁ *

11

2

9

3

12

1

4

5

36

11

76,6%

MICHAL KOHOUT

8

5

8

4

7

6

5

4

28

19

61,7%

TOMÁŠ ČAPEK

11

2

6

6

4

9

5

4

26

21

55,3%

RICHARD KYSELÝ *

6

7

3

9

1

12

0

9

10

37

21,3%

ZASTUPITEL/KA

3. rok

Zastupitelé označení hvězdičkou a podbarveným řádkem budou v letošních volbách obhajovat svůj mandát.

Komunální volby – jak na to?

ŘÍJEN

ŘÍJEN

5 6

Volby do obecních zastupitelstev se budou konat 5. a 6. října 2018 ve výstavní síni
na městském úřadě. V pátek můžete volit od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.
JAK SE VOLÍ
ZASTUPITELSTVO?
Volič obdrží pouze jeden hlasovací lístek a má k dispozici tolik
hlasů, kolik je ve městě členů
zastupitelstva, v našem případě
tedy 11. Pro platnost hlasu je
nutné KŘÍŽKOVAT. Způsobů
volby je několik:
§§ Volič zakřížkuje jednu politickou stranu. Hlasy dostává
ve Veltrusích 11 prvních
kandidátů označené strany.
§§ Pakliže s pořadím kandidátů
strany volič nesouhlasí, ale
s programem strany ano, je
možné křížkovat jednotlivé
kandidáty a tím je posunout  
na vyšší místa na kandidátce. V tomto případě ale
nekřížkujte stranu/hnutí
(v případě zakřížkované
strany a současně označe-
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ných konkrétních kandidátů v rámci téže strany
se k preferenčním hlasům
nepřihlíží). Je potřeba počítat s tím, že nevyužité hlasy
propadají.
§§ Pokud chcete volit konkrétní osobnosti napříč
stranami, jednoduše
označíte křížkem jednotlivé
kandidáty (maximálně 11!).
Každý tím získá jeden hlas.
Pokud označíte kandidátů
méně než 11, počítají se jen
využité křížky a ostatní hlasy
propadají.
§§ Pokud chcete zvolit jednu
stranu a několik kandidátů
z jiných stran, pak zakřížkujete tyto jednotlivce a potom stranu, kterou chcete
podpořit. Kombinujete tak
metodu křížkování strany
a volbu jednotlivců. Strana

potom dostane tolik hlasů,
kolik zbývá do počtu volených zastupitelů, aby volič
využil maximum ze svých 11
hlasů. Pokud tedy zakřížkujete např. 5 osobností
z různých stran a k tomu
ještě jinou stranu, dostane
pak prvních šest kandidátů
z této strany po jednom
hlase.

KDY SE STÁVÁ VOLEBNÍ
LÍSTEK NEPLATNÝM?
Křížkujete-li jednotlivé osobnosti, nesmíte překročit počet
11. Pokud křížkujete stranu, pak
maximálně jednu. V opačných
případech váš hlasovací lístek
nebude platný. Pochopitelně
i prázdný lístek je neplatný.
Neplatí ani lístek označený
„fajfkami“ či kroužky.

JAK ZÍSKÁTE VOLEBNÍ
LÍSTEK?
Každý volič obdrží nejpozději
tři dny před začátkem voleb
do své poštovní schránky obálku s hlasovacím lístkem. Při
ztrátě je možné získat náhradní
i přímo ve volební místnosti.

PŘENOSNÁ URNA
Ze závažných zdravotních
důvodů lze požádat o přenosnou urnu – buď městský úřad,
nebo v den voleb přímo volební
komisi.
Nyní již nezbývá než popřát
šťastnou ruku při výběru našich
budoucích zástupců. Prezentaci
jednotlivých kandidátek najdete na následujících stránkách.
bb
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Sdružení kandidátů KDU-ČSL a mladých nezávislých kandidátů
Co chceme +

Náš program? Spokojenost občanů!
KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELTRUSY

ÚŘAD
+ přátelský úřad vůči VŠEM občanům
+ pomoc občanům proti NEÚMĚRNÉ
byrokracii

1.

+ dokončení rozpracovaných SMYSLUPLNÝCH
projektů
+ dokončení územního plánu

2.

4.

6.

DALŠÍ AKTIVITY A SLUŽBY OBČANŮM

3.

Lubomír Mergl

29 let

Bronislav Havlín

55 let

Martin Stehlík

5.

Bohuslav Dolanský

27 let

7.

Ing. Michal Dudek

34 let

manažer letového provozu, Veltrusy
bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

23 let

Radek Sladkovský

INVESTICE
25 let

vedoucí projektu ffs., Veltrusy
bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

9.

skladník, Veltrusy
bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

10.

Markéta Stehlíková

zamestnanec pošty, Veltrusy
bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

OSVČ – stavební technik, Veltrusy
člen KDU-ČSL, navržen KDU-ČSL

8.

+ podpora zejména DROBNÉHO podnikání a služeb
+ péče o seniory a znevýhodněné občany
(například i přizpůsobením prostor
pro ordinace lékařů – umístěním
v přízemí apod.)
+ bezpečnostní kamery na vybraných místech

29 let

OSVČ, Veltrusy
bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

KOMUNITNÍ ŽIVOT
+ podpora vzniku spolků
+ kulturní akce pro různé zájmové a věkové kategorie
+ podpora sportu
+ finanční prostředky přidělovat podle
spravedlivých kritérií
+ podpora partnerství obcí

Bc. Tomáš Havlín

inženýr výroby ČRaf., Veltrusy
bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

POŘÁDEK VE MĚSTĚ
+ průběžný úklid prostranství ve všech částech města
+ výsadba nové zeleně
+ svědomitá péče o stávající zeleň
+ důkladná péče o dětská hřiště

ÚŘAD
– úřad vstřícný POUZE k určité skupině spřátelených lidí
– vytváření překážek ve správních řízení, zejména
ve stavebním

37 let

OSVČ, Veltrusy
bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

INVESTICE
+ ROZUMNÉ investice
do infrastruktury

Jan Luksík

47 let

OSVČ, Veltrusy
bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

Lubomír Mergl

Ladislav Bubeníček

– nečinnost při výstavbě nebo opravách nemovitého
majetku, neopodstatněné nákupy nemovitostí,
pro které není využití
– nechávat rozpracované investice (pouze z toho
důvodu, že je započalo předchozí vedení)
– bezdůvodně protahovat schválení ÚP

POŘÁDEK VE MĚSTĚ
– kamuflování udržování čistoty ve městě
uklízením pouze exponovaných
míst
– nedostatečná péče o zeleň

KOMUNITNÍ ŽIVOT
68 let

OSVČ, Veltrusy
bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

11.

Co nechceme –

84 let

důchodce, Veltrusy
člen KDU-ČSL, navržen KDU-ČSL

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELTRUSY
ve dnech 5. a 6. října 2018

– akce určené úzkému okruhu stejně
orientovaných zájemců
– preferovat nespravedlivě spolky
na základě osobních vztahů
s jejich vedením

DALŠÍ AKTIVITY A SLUŽBY OBČANŮM
– házení klacků pod nohy podnikatelům
(například BEZÚČELNÝM rušením
nájmů a dalších smluv,
dopravním omezením u provozoven
apod.)

Kandidátní listina pro volby
do Zastupitelstva města veltrusy

konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Česká strana sociálně demokratická politická strana
Kandidáti:
Jméno, příjmení
1. richard Kyselý
2. mgr. petr ponert
3. Josef dolejší
4. mgr. ing. martin ponert
5. ota marek
6. bc. martina Hofmanová
7. miloslav tlustý
8. iveta Heimrathová
9. Zdeňka dvořáková
10. oldřich Šváb
11. dagmar Kyselá

Věk
50 let
38 let
47 let
46 let
49 let
45 let
34 let
49 let
65 let
38 let
49 let

Povolání
chemik operátor
pracovník ve finančním institutu
logistik
manager správy a řešení pohledávek
živnostník
referentka stavebního úřadu
živnostník
učitelka v mateřské škole
všeobecná zdravotní sestra
pracovník finančního ústavu
referentka městského úřadu

září 2018
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pro
VELTRUSY

3

kandidátka

č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mgr. Filip Volák
Ing. Vladimír Štulík
Ing. Jakub Andrle
Ing. Martin Novák
Mgr. Barbora Bělková
Ing. Soňa Machová, Ph.D.
Michal Koldinský
Mgr. Soňa Dekastello
Bc. Petr Procházka
Mgr. Lenka Měšťánková
Mgr. Vlasta Hykyšová

CHCEME I NADÁLE
PRACOVAT NA TOM,
ABY BYLY

VELTRUSY

www.proVeltrusy.cz

Sdružení nezávislých kandidátů
s podporou hnutí

STAROSTOVÉ
A N E Z ÁV I S L Í

MODERNĚ nová přístavba základní školy, nové ordinace,
VYBAVENÉ ( zmodernizovaná dětská hřiště, dostupnější pošta... )
OPRAVENÉ
VSTŘÍCNÉ

BEZPEČNÉ
ZELENÉ

chodníky, rekonstrukce hlavních ulic
( nové
Palackého a Šafaříkovy, cesty kolem hřbitova... )

sociálních služeb,
( rozšíření
kvalitní informování občanů... )

městské policie, dobrovolných hasičů,
( podpora
)
protipovodňová opatření...

a zkvalitnění zelených ploch,
( rozšiřování
)
vybudování více městských studní...

ŽIVÉ A PŘÁTELSKÉ

kulturního,
( podpora
sportovního a spolkového života... )

DĚKUJEME ZA PODPORU VE VOLBÁCH 5.–6. října 2018

 *   
Ǫ 1¾783     +)2)6%')
&KFHPH
aby se Veltrusy staly městečkem, ve kterém
se každému dobře žije,
aby obyvatelé cítili sounáležitost a byli hrdí
na to, odkud jsou,
aby měli jistotu, že všechno, co se na radnici rozhoduje,
je v jejich zájmu a byli o tom informováni

3ULRULW\
 Vytvoření nového centra města
na náměstí A. Dvořáka (Ferdinandova
vila) s městským úřadem, lékaři,
pečovatelskými službami (komunitní
centrum) a dalšími službami pro občany
 Sociální program pro rodiny s dětmi a seniory: dobře

fungující pečovatelské služby, komunitní centrum nejen
pro seniory – stacionář a volnočasové aktivity

 Doprava ve městě, chodníky a lavičky, dětské hřiště,
parkování včetně stání pro handicapované
 Optimální modernizace školy tak, aby splňovala
evropské normy – ne megalomanské projekty
na úkor všeho ostatního
 Zvýšení počtu spojů veřejné dopravy na Prahu
a Kralupy nad Vltavou

 Životní prostředí a bezpečnost
3URV¯PH SěLMÑWH  QHER  ě¯MQD  N YROE£P
QHSURPDUQÝWH VYıM KODV
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Volby do zastupitelstVa města Veltrusy
konané Ve dnech 5. a 6. října 2018
jsme sdružení občanů a přátel města Veltrusy,
kteří mají hluboký vztah k městu a kteří chtějí
zlepšit podmínky pro spokojený život
všech generací občanů.

našimi prioritami jsou:

prosperita

průhlednost hospodaření

Vstřícnost k potřebám občanů

ochrana životního prostředí

bezpečnost občanů

neúplatnost

Žádný protekcionalismus

Ve Veltrusích jsme doma, a proto nám záleŽí na tom, jak tu budeme Žít!

Ing. Marta Baránková, Ing. Barbora Šťastná, Ing. Lidka Hrubešová, Vít Růžička, Iva Pešková DiS,
Petr Čermák, Oldřich Růžička, Ing. Ivana Hennerová, Martin Sysel, Martin Hořejší, Anna Smažíková

ukáŽeme Vám, Že komunální politika se dá dělat poctiVě a pro lidi!
ZPRÁVY Z MĚSTA

Činnost Městské policie v létě
V uplynulých měsících pokračovala Městská policie v plnění
svých povinností a  vytyčených
úkolů (o kterých se dočtete
podrobněji v minulém čísle
Veltruských listů). Podněty
a žádosti občanů – stejně jako
závazky vyplývající z uzavřených veřejnoprávních smluv
– řešila flexibilně, a to i v době
čerpání dovolených a v době
onemocnění jednoho ze strážníků.
Aktivita Městské policie byla
zaměřena na eliminaci zvýšeného rizika majetkové trestné
činnosti, která byla v našem
městě zaznamenána. Na internetových stránkách města
bylo zveřejněno upozornění
na možná rizika při komunikaci
občanů s tzv. podomními prodejci. V rámci uvedené činnosti
Městské policie se plně osvědčil
nově instalovaný městský
kamerový dohlížecí systém,
jehož monitorovací zařízení zaznamenalo pohyb podezřelých
osob, majících souvislost s výše

uvedenou trestnou činností.
Záznamy byly předány Policii
České republiky.
Letošní léto, vyznačující se
vysokými teplotami s minimem dešťových srážek, mělo
za následek zvýšené riziko
požárů. Proto vykonávala Městská policie častější hlídkovou
činnost  v oblastech se zvýšeným rizikem zahoření (lesní
porosty, pastviny, parky atp).
K práci Městské policie patřily
i méně obvyklé činnosti, jako
kupříkladu pomoc při likvidaci
vosího hnízda na palubní desce
zaparkovaného osobního motorového vozidla.
Neadresné, ale o to
upřímnější je poděkování
všem občanům, kteří nejsou
lhostejní a oznamují Městské
policii události, mající znaky
protiprávního jednání. Každé
z těchto oznámení je řádně
prověřeno a jen díky tomu
je možno danou situaci včas
a operativně řešit.
Josef Mošna, velitel MP

Pokuta za stání v protisměru, foto: Josef Mošna

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY

e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz
Telefon: 777 919 156, 777 919 157
září 2018
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Okénko veltruských hasičů

ŘÍJEN

20
6. ROČNÍK
ŽELEZNÉHO
HASIČE

HASIČI MAJÍ ZA SEBOU NÁROČNÉ LÉTO
Díky horkému a suchému počasí letošního léta čelili veltruští
hasiči velkému množství požárů. Od začátku roku do konce
srpna 2018 měli za sebou již 30
výjezdů, přičemž vloni si připočetli 21 výjezdů za celý rok. Nejnáročnější výjezd byl do Netřeby k velkému požáru na poli,
kde velké horko navíc práci dále
komplikovalo. Jednotka SDH se
účastnila i hašení požáru pole
za kralupskou rafinérií, sama
uhasila dokonce místní požár
v Nové ulici. Na místě byla

jednotka za 3 minuty a požár
uhasila ještě před příjezdem
hasičů z Kralup.
Hasiči rovněž celé léto asistují památkářům při opravách
Egyptského pavilonu. Odčerpávají vodu ze strouhy a přehrazují vodní tok povodňovými
pytli, aby se restaurátoři dostali
k základům stavby. V sobotu
8. září se také zúčastnili Happeningu na starém mostě, kde
zajímavě doplnili program pro
děti.
bb, foto: Kateřina Kohoutová

Hasiči na happeningu 8. září 2018

LETNÍ PŘÍPRAVA MLADÝCH HASIČŮ V DESNÉ
Abychom nikoho nenechali
na pochybách, že to s naším
novým juniorským hasičským
oddílem myslíme vážně a chceme se dětem věnovat naplno,
připravili jsme pro ně na začátek srpna pětidenní soustředění v Jizerských horách.  
Po náročné cestě do hor,
v tom největším parnu, jsme
s dětmi naskákali v Desné
do potoka a pod malým vodopádem jsme se zchladili a vyřádili. Děti na soustředění však
nečekala jen zábava, hlavním
úkolem byla příprava na novou
sezónu a juniorské hasičské
závody. Ten první naše svěřence
čeká již 13. října v Libiši – Železný hasič junior.
Děti byly rozděleny do tří
družstev (červení, modří a bílí)

a po celou dobu pobytu spolu
soutěžily o celkové prvenství.
Součástí letní přípravy byla
střelba laserovými vzduchovkami, nácvik požárního
útoku s vodou i nasucho
a samozřejmě i spousta dalších
sportovních aktivit a pohybu
na doladění kondičky. Úžasným
relaxem po náročném dni byla
pro děti vířivka, kterou jsme
měli k dispozici přímo na chatě.
Jeden den jsme s dětmi
vyrazili na celodenní výlet do libereckého Dinoparku a překvapením na odpoledne byla
i návštěva kina. Výlet si děti
skvěle užily a byl to báječně
strávený letní parný den.
Naše poděkování patří v první řadě všem vedoucím, kteří se
podíleli jak na přípravě soustře-

Soustředění malých hasičů v Desné

dění, tak na samotné realizaci,
našim báječným kuchařům
a zásobovači. Zvláštní poděkování patří Honzovi Rybovi, který
pomohl jak s přípravou, tak

v roli praktikanta, a to „ještě“
není hasič. ASPV Veltrusy za zapůjčení laserových vzduchovek
a děkujeme i všem dětem, že
byly bezvadné, akční a hodné.

A JAKÉ JSOU HORKÉ HASIČSKÉ NOVINKY?
Nejlepší zprávy z hasičárny si
necháváme na konec: V září
jsme rozšířili svůj vozový park
o další automobil, kterým je
Tatra 815. Je vybavena velkou
kabinou pro šest lidí, kapacita
nádrže je 6.000 l vody, náhon
má na šest kol. S “Máňou” má
tedy celkovou kapacitu už
12.600 l vody, takže jednotka
bude zase o něco výkonnější.
V těchto týdnech probíhá dovybavování vozu, seznamování
s technikou, strojníci absolvují
cvičné jízdy. Za nákup cisterny
děkujeme městu Veltrusy,
a především starostovi města
Filipu Volákovi. Veřejnosti by-
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chom chtěli náš nový přírůstek
představit na slavnostním
předání v rámci 6. ROČNÍKU
ŽELEZNÉHO HASIČE, který se
bude konat V SOBOTU 20. ŘÍJNA 2018 v prostoru u hasičárny.
Celodenní program obsáhne
tedy nejen soutěž, ale i pokřtění nové tatrovky farářem, den
otevřených dveří v hasičárně,
ukázky dalších hasičských
jednotek (i dekontaminační
jednotky) a večerní diskotéku.
V pondělí 22. 10. 2018 bude
nová cisterna přihlášena do výjezdu.
Milan Tirala,
zástupce velitele jednotky

7. září 2018 proběhlo předání nově zrekonstruovaného hasičského auta.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
TELEFON:
721 106 278

EMAIL:
hasicimestaVeltrusy@seznam.cz

ZPRÁVY Z MĚSTA

Přístavba základní školy má několik
dalších variant
Rozhodnutí, jak bude vypadat přístavba ZŠ, není jednoduché. Na popud výboru pro
rozvoj obce a díky nejednotnosti zastupitelů přikročilo vedení města k rozšíření studií
přístavby o přístavbu do dvora. Těmito variantami se zabývali architekti
Patrik Hoffman a Jiří Hánl. Následující informace byly čerpány z jejich studií.
POZITIVA:
§§ zvýšení kapacity v návaznosti na stávající budovu
§§ možnosti navýšení počtu tříd – v různých variantách 6 – 9 tříd (2 – 3podlažní
přístavba)
§§ rošíření kapacity kabinetů (4 – 6 nových)
§§ navýšení kapacity šaten (buď v patře
před třídami nebo centrální šatna
v přízemí
§§ navýšení kapacity toalet

§§ navýšení kapacity jídelny
§§ možnost zpřístupnění půdních prostor
pro budoucí využití
§§ zajištění bezbariérovosti
§§ zachování kapacity stávající družiny
§§ zachování hřiště včetně atletické dráhy
§§ omezené oslňování sluncem, eliminace
přehřívání učeben
§§ vytvoření nového požárního schodiště
§§ zpřístupnění izolovaných učeben v přízemí „suchou nohou“

NEGATIVA:
§§ ruch ze školního hřiště při větrání
§§ přístavbou vznikne požadavek na rekonstrukci spojenou s přemístěním
stávajících inženýrských sítí a technologických zařízení

Výběr několika hlavních pohledů od obou architektů:
ing. arch. Patrik Hoffman

ing. arch. Jiří Hánl

září 2018
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Po čtvrté na starém mostě
Letos již po čtvrté patřila druhá zářijová sobota na starém mostě spojujícím Veltrusy
a Nelahozeves: kultuře, hudbě, řemeslům, setkávání, ale také dobrému jídlu a pití.
Stalo se tak při dalším ročníku
akce, která se již pevně zaryla
do pamětí pod názvem Happening na starém mostě. Přestože
i na po čtvrté dopřál svatý Petr
návštěvníkům i organizátorům  
krásného počasí, byla příprava
letošního ročníku asi doposud
nejnáročnější.
Důvodem byla celonárodní
hysterie, která se strhla po pádu
Trojské lávky v loňském roce
a která znamenala revizi
technického stavu snad všech
mostních staveb v republice.
O neutěšeném stavu našeho
mostu jsme věděli od prvního ročníku a vlastně ještě
před ním. Upozornit na něj
bylo před čtyřmi lety vlastně
i jedním z impulsů pro konání
akce. V době čekání na statický
posudek, který nakonec dorazil
až v polovině července, jsme ale
nezaháleli a snažili se vymýšlet
náhradní varianty, jak tuto
krásnou rodící se tradici uchovat.  Nicméně jedno bylo jasné:
nebude-li posudek příznivý,
jednu z hlavních myšlenek,
propojení obcí na protilehlých
březích Vltavy, ztratíme.
Naštěstí se tak nestalo a mohli
jsme se do příprav pustit
naplno. Jistá omezení však
tato zpráva přinesla, většina
levého chodníku při pohledu
z veltruské strany musela být
znepřístupněna plotem a z důvodu omezení zátěže jsme se
rozhodli na most nevpouštět
auta stánkařů a těžké stánky,
pročež jich na samotném

Starý jezový most by zasloužil velkou rekonstrukci

mostě letos bylo méně, ale o to
více v předmostí. Věříme, že ti
z vás, kteří tuto drobnou změnu
vůbec zaznamenali, nad tím
ve světle uvedených skutečností mávnou rukou.
Kdo někdy podobnou akci
připravoval, ten ví, že standardně se začíná další ročník
plánovat vlastně hned po skončení uplynulého. Zejména
z důvodu nabitého kalendáře
známých umělců a interpretů,
ale i zajímavých stánkařů, kteří
mají zpravidla víkendy v období květen – září plánované
hodně dopředu. My jsme měli
na přípravu tentokrát asi sedm
týdnů. Naštěstí nám pomohly
zkušenosti nabyté v minulých
ročnících a asi i trochu štěstí,
takže se nám podařilo i v tomto „šibeničním termínu” vše
dotáhnout do úspěšného konce
a doufáme, že i k celkové spokojenosti návštěvníků, kterých

Norbi Kovács a Olin Nejezchleba
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letos opět přibylo a dají se
počítat už v jednotkách tisíců.
To svědčí o tom, že nastavený
koncept, kdy na mostě ani
v jeho okolí nenarazíte na skákací hrady, prodejce různých
cetek a z pódií neuslyšíte
křepčit vyšeptalé normalizační
kádry, si své diváky v Dolním
Povltaví najde.
I letos patřil festival všem
generacím a různým žánrům.
U dětí zabodoval dětský sbor
Playground English, se kterým
si mohly i zazpívat spoustu písniček, Dětská bigbítová kapela
Pískomil se vrací či představení
Pochodem Ťap! o návratu zvířátek ze zoo do své domoviny
v podání pohádkového kukadla
Pohadlo. Cestou z představení
na představení se nejvíce určitě
zastavovaly u stánků s malováním na obličej, ovoce polévaného horkou čokoládou, pralinek,
tyčinek a dalších dobrot.

Po úvodu věnovaném zejména
právě našim ratolestem naše
uši mohl zaujmout ženský
pěvecký sbor VIDA se svými
a capella verzemi slavných
světových hitů. Dále alternativní Byl pes se svou originální
tvorbou, která jistě přitáhla
fanoušky kapel Zrní či Priessnitz. Pro ty, kteří nechtěli zůstat
pouze pasivními diváky, byl
ideální příležitostí workshop
Petra Šušora – Drum Circle, v jehož průběhu jste se mohli stát
součástí velikého perkusního
orchestru. Korzujícím davům
cestu mezi vystoupeními
zpříjemňovaly stánky místních
vinařů s burčákem i vínem,
veliký výběr piv z minipivovarů
z širšího okolí a neméně široký
výběr dobrot všeho druhu
ve stáncích i přilehlé restauraci. Večerní program už patřil
na obou stranách headlinerům
– shodou okolností fenomenál-

Divadelní představení pro děti Pochodem Ťap!

ZAŽILI JSME VE VELTRUSÍCH
Akce proběhla za podpory

ním instrumentalistům. V Nelahozevsi doprovodil skvělou
šansoniérku Moniku Načevu
geniální kytarista Michal
Pavlíček a ve Veltrusích zahrál
fenomenální kytarista Norbi
Kovács s Olinem Nejezchlebou.
S nimi měl původně vystoupit
v triu i velice populární Ivan
Hlas, želbohu musel po náročné operaci hlasivek na poslední
chvíli vystoupení zrušit, stejně

jako celý zbytek letošního
programu. Tímto mu přejeme
brzké uzdravení. Na pódiu
u Miřejovické elektrárny ještě
zahřáli fanoušky řízných kytar
kralupští Amberlane a samotný
závěr happeningu již tradičně
patřil veltruské straně a podruhé v řadě se o něj postaral Petr
Kroutil a jeho Vintage Orchestra. Na jeho spektakulární šou,
která krom swingové a jazzové

klasiky nabízí v originální
úpravě hity současných světových i tuzemských interpretů,
jako jsou Michael Jackson,
Justin Timberlake či Daft Punk,
počkalo několik stovek lidí
do pozdních nočních hodin.
Slyšet mohli mimo jiné i Kabáty
v rytmu tanga či Visací Zámek
a jeho Známku swingu, a to
vše v dokonalém profesionálním provedení a překrásných

Byl pes ve Veltrusích

Historický koutek

Unikátní čokodortíky

kostýmech, které vás přenesou
do meziválečných let.
Kolem druhé hodiny již
bylo odehráno, co odehráno
být mělo, snědeno, co snědeno
být mělo, i vypito, co vypito být
mělo, a tak se hloučky návštěvníků za čilého švitoření pomalu
začaly trousit každý svým
směrem. Doufáme, že se vám
letošní ročník líbil minimálně
tak jako ty předešlé a že tato
tradice zůstane zachována i pro
další roky. Doufejme, že tomu
v brzké době pomůže i zlepšený
technický stav našeho unikátního starého mostu.
Lukáš Kohout
foto: Kateřina Kohoutová

Poděkování patří všem, co přispěli
formou dobrovolného mýtného –
celkem se vybralo 12.934 Kč

Výstava fotografií Michala Dobeše
Po delším zahálení ožila
veltruská výstavní síň ve čtvrtek
13. září 2018 další příjemnou
akcí – vernisáží fotografií Michala Dobeše – Paralelní svět.
Kralupského fotografa přivítalo
při slavnostním otevření výstavy přes 30 návštěvníků.
„Na začátku to bylo takové
tápání, ale postupně jsem se
začal soustředit na focení divokých zvířat, to mi učarovalo,“
popisuje své fotografické začátky Michal. Procestoval za divočinou už kus světa a do Veltrus
přivezl výběr svých úlovků
za zhruba poslední rok a půl.
Ke spatření jsou lišky nebo orli
východní a mořští z japonského
ostrova Hokkaido, terejové
focení na Helgolandu v Německu nebo řečtí pelikáni. Uvidíte
ale i českou laň. „Fascinuje mě
jelení říje, takže touto dobou trávím veškeré víkendy
na chalupě v Lužických horách
a brzy ráno vyrážím do terénu,“
vysvětluje fotograf, který rozhodně nepohrdne ani českou
divočinou.
Místo pro focení si pečlivě
vybírá dopředu, na konkrétní
místa jezdí „lovit“ konkrétní
druhy zvěře. Například na Hokkaidu jsou jednou z atrakcí
orli shromažďující se na ledových krách. Na led si museli
fotografové ale tři roky počkat.
A Michal se dočkal. Poslední
den jeho pobytu v Japonsku se
poštěstilo a kry připluly do prů-

livu, kde se dalo fotit. „Je to
nádherná podívaná,“ popisuje
Michal.
Kvůli svému koníčku se musí
někdy i dost přemáhat. Nemá
rád zimu (v Japonsku bylo -20
stupňů), nerad brzy vstává
(před pátou hodinou je to pro
fotografa prostě nutnost) a má
nepříjemné zkušenosti s mořskou nemocí (za ptactvem musí
často cestovat lodí). Přesto mu
to stojí za to.
Největší úspěch z Michalovy
sbírky sklízejí asi fotografie
japonských lišek. „Vyfotit české
lišky je hrozně těžké, jsou příliš
plaché. V Japonsku je pro ně
v zimě potrava soustředěná
na několik málo míst, většinou kolem vesniček, kde jsou
zbytky od rybářů.“ A trochu
paradoxem vlastně je, že
zrovna tak úspěšné liščí úlovky
jsou jen vedlejším produktem
výletu za orly. „Někdy se prostě
naskytne něco navíc, co nás
překvapí,“ popisuje Michal.
„Všechno je to nakonec hlavně
o štěstí.“
Dalším fotografovým cílem
budou Špicberky „na divoko“ –
převážně pěšky, bez průvodce
a bez pušky. Plánuje zde fotit
soby, polární lišky, ale třeba
bude mít štěstí i na polární
záři. A třeba budou i Veltrusy
mít to štěstí někdy v budoucnu
Michala s jeho novými úlovky
opět přivítat.
bb

Za momentky z vernisáže děkujeme Quido Koutovi.

září 2018
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KULTURA

ŘÍJEN

25

VELTRUSY
PŘED 100 LETY
•

výstava ke 100. výročí vzniku ČSR
•

VERNISÁŽ S KONCERTEM
25. října 2018 18:00
výstavní síň MěÚ

Kulturní výbor města Veltrusy zve na

ŘÍJEN

28

SÁZENÍ
STROMU

SVOBODY
neděle
28. 10. 2018
15:00
Živá hudba
Místo bude upřesněno

PROSINEC

2 ROZSVĚCENÍ

VÁNOČNÍHO

STROMU

neděle

2. 12. 2018
16:00
Parčík u školy
20

www.veltrusy.cz

HUDEBNÍ PODVEČER
s kapelou Standy Tatara

LISTOPAD

3

(nejen) pro seniory

SOBOTA

REZERVACE: KULTURA@VELTRUSY.CZ

3/11/2018
18:00

Restaurace na Závisti, Veltrusy
Důchodci zdarma / vstupné dobrovolné

FILMO V É
VEČERY

vždy čtvrtek, 20:15, klubovna nad sokolovnou

11. 10. Viesturs Kairišs: Sibiřský deník, 2016
22. 11. Ali Soozandeh: Teheránská tabu, 2017
20. 12. Jim Jarmusch: Tajuplný vlak, 1989

VÁNOČNÍ FILM PRO DĚTI:

SOBOTA 22. 12. 16:00 Červená želva, 2016

KULTURA

LISTOPAD

6

Kulturní výbor města Veltrusy
srdečně zve na cestopisnou přednášku
o zajímavostech jihu malebného ostrova

KOUZLO SRÍ LANKY
s cestovatelkou Zlatuší Knollovou
Uvidíte želví líhně, doly na měsíční kámen,
vyhřívající se krokodýly, obratnost
surfařů, zručnou práci kuchařů, rituální
masky, impozantní chrámy, tradiční tance,
vyparáděné slony při velkolepé oslavě
v Kataragamě a mnoho dalších
zajímavostí. Přitom ochutnáte skvělý
cejlonský čaj. Ideálně z vlastního šálku.

úterý 6. listopad 2018
klubovna nad sokolovnou, Veltrusy

&

REZERVACE MÍST: KULTURA@VELTRUSY.CZ

Blondýna

PÁTEK

19. 10.

2018

19:00

ŘÍJEN

19

dvojkoncert v klubovně nad sokolovnou

pátek

14. prosinec 2018 20:00
Na Závisti, Veltrusy
PROSINEC

14

KRAUSBERRY
září 2018

21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní rok 2018 – 2019
ve veltruské škole
S různými obměnami používám podobný titulek již
poněkolikáté. Budoucnost – to
slovo nám s sebou přináší
spoustu nápadů, očekávání,
ale i starostí a řešení problémů.
Ta nejbližší školní budoucnost
je jasná. Začínáme školní rok
2018 – 2019. Ve škole pracuje
téměř 530 žáků ve 21 třídách
a 61 dospělých, z nichž mnozí
vykonávají ve škole dvě různá
zaměstnání. Škola je téměř
100% naplněná (maximální
možný počet žáků je 540)
a vzhledem k prostorovému
uspořádání školní budovy je
i její využití téměř 100%, a to
každý den od 6 do 17 hodin.
Abychom měli místo pro
všechny třídy, realizovali jsme
během prázdnin rekonstrukci
poslední učebny, která byla
ve škole „navíc“. Zrušena byla
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tzv. malá počítačová učebna.
Ta se díky stavebnímu zásahu
změnila na běžnou třídu, do níž
se sice vejde jen 24 žáků, ale
i tak znamená pomoc při řešení
našich prostorových problémů.
Byl to ale poslední rezervní prostor, který jsme mohli ve škole
využívat, žádný další volný
prostor ve škole již není. To při
současném počtu žáků a tříd
znamená, že už jakékoliv dělení
tříd na skupiny (např. pro výuku
jazyků) vytváří nutnost, aby
některá jiná třída odešla do tělocvičny apod. Škola se zkrátka
dostala na hranici svých možností a z prostorových důvodů
bude v současné podobě těžko
realizovat opatření naplánovaná ministerstvem školství
na rok 2019 – 2020. Tato opatření vytvářejí pro školy možnost dělit na některé hodiny

třídy na menší skupiny, aby byly
vytvořeny vhodnější podmínky
pro zlepšení kvality výuky.
I přes velmi stísněné
podmínky si většina dětí
i zaměstnanců uchovává elán
a optimismus. Dokladem dobré
práce jsou i pozitivní výsledky
inspekčního šetření, které
plánovaně proběhlo v červnu
2018. Inspekce vyzvedla např.
velmi dobrou práci se žáky
s přiznanými podpůrnými
opatřeními, přípravu a realizaci
absolventských prací v 9. ročníku či opatření zaměřená
na prevenci školní neúspěšnosti. Samozřejmě je stále co zlepšovat. Některá zlepšení máme
ve svých rukou a nejsou závislá
na vyřešení prostorových problémů a na těch budeme nejen
v nadcházejícím školním roce
pracovat.

Kromě inspekce jsme v závěru minulého školního roku také
zrealizovali již 13. ročník Bezva
dne. Charitativní odpoledne
se vydařilo, počasí nám přálo,
organizace i vlastní program se
dětem povedly a divácká účast
byla velká. I díky tomu se žákům naší školy podařilo vybrat
celkem 25.401 korun, které děti
věnovaly Honzíkovi z Benešova. Rodina tyto peníze využije
na podporu Honzíkových
aktivit, které nejsou hrazeny
zdravotní pojišťovnou, ale pozitivně ovlivňují Honzíkův vývoj,
pokroky a začlenění do kolektivu dětí. Děkujeme ještě jednou
všem, kteří přispěli a podpořili
dobrou věc.
Za ZŠ Veltrusy
Mgr. Světlana Racková
ředitelka školy
foto: Kateřina Kohoutová

ZÁMEK A PARK

Zažili jsme na zámku

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

Jak jsme slavili konec žní na zámku
Zámek opět ožil oslavami sklizně obilí při tradiční akci Dožínky hraběte Chotka,
která se konala v sobotu 11. srpna 2018.
Prostory zámecké kuchyňské
zahrady se zaplnily stánky
a stanovišti, kde si mohli návštěvníci po celý den vyzkoušet
polní práce, pečení chlebové
placky, projít si tržiště nebo
zhlédnout ukázky tradičních
řemesel. Děti se zabavily nejen
u zdobení perníčků a vizovického těsta, ale i u loutkového
představení pohádky Kocour
v botách, které zahrálo divadlo

Buchty a loutky. Milovníci piva
mohli ochutnat pivo hned
z několika menších pivovarů.
K poslechu a tanci nám zahrála
Mělnická partička známé písně.
Dětem se velmi líbil i tunel
z keřů či vodní mlýnek. Návštěvníci mohli vidět i ukázku
kosení či starou parní mlátičku.
Dámy v sedle nám poodhalily
své tajemství a představily
jedinečné umění jízdy na koni

v dámském sedle.
Akci tradičně
zakončil baráčnický průvod
v lidových krojích,
který předal
dožínkový věnec
hraběti Chotkovi.
Děkujeme všem
návštěvníkům
a dobrovolníkům za jejich účast
a těšíme se na viděnou zase

za rok nebo při další zámecké
akci.

Válka bramborová
Na zámku jsme si v sobotu
15. září připomněli události
jedné z málo známých válek,
takzvané „války bramborové“,
která se udála na našem území
v době vlády Marie Terezie,
v letech 1778-1779. Návštěvníci mohli zhlédnout ukázku
dobové výzbroje a vojenské
taktiky, zavítat na kostýmovanou prohlídku výstavy „Generál
Laudon jede skrz Veltrusy“
nebo si projít tržiště a dozvědět
se něco nejen o této prapodivné válce a jejím názvu, ale také
o bramborách. Ti nejmenší

se zabavili u pohádky, kterou
nám zahrál kralupský loutkový
soubor Rolnička. Děti si mohly
vytvořit pomocí bramborových
razítek balicí papír nebo si
z brambor udělat ježečka a také
měly možnost vyhrát odměnu
v soutěžích pořádaných Rodinným centrem Havránek. Akce
vyvrcholila bojovou šarvátkou
mezi pruskou a rakouskou
armádou. Děkujeme všem,
kteří se akce účastnili, a těšíme
se zase na shledanou u další
zámecké akce.
Barbora Frindová

5. husarský pluk pruské armády, foto: bb

Pozvánky na zámek
LISTOPAD
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DUŠIČKOVÁ
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PROSINEC

ADVENTNÍ
TVOŘENÍ
NA ZÁMKU

1

PROSINEC

MIKULÁŠSKÁ
POHÁDKA
S NADÍLKOU

8

PROSINEC

ADVENTNÍ
KONCERT IRENY
BUDWEISEROVÉ

16

ŽIVÝ BETLÉM
A POHÁDKA

2. 11. Dušičková vzpomínka

24. 11. – 16. 12. Advent na zámku

Přelom října a listopadu se
nese ve znamení vzpomínky
na zesnulé. Svátek Dušiček si
připomene i veltruský zámek.
V pátek 2. listopadu uctíme památku dvou osobností, jejichž
život a smrt jsou se zámkem
spojeny. První z nich je kníže
Ferdinand Kinský, který zemřel
ve Veltrusích po pádu z koně,
druhou hrabě Rudolf Chotek,

Období před Vánoci patří
adventu a na zámku jsme si
opět připravili bohatý program, u kterého se můžete
naladit na vánoční atmosféru.
Ve vyzdobeném zámku vás
seznámíme se šlechtickými
vánočními zvyky nebo se
způsoby stolování při speciálních adventních prohlídkách.
Prostory infocentra se promění

snad nejvýznamnější osobnost
rodu a druhý držitel zdejšího
zámku.
Přijďte i vy spolu s námi
zavzpomínat.

v adventně laděnou výstavu.
Začneme Adventním tvořením v sobotu 24. listopadu
a v podobném duchu budeme
pokračovat každý víkend.
Můžete se těšit na mikulášskou
pohádku s nadílkou, adventní
koncert a živý betlém, kterým
náš Advent na zámku vyvrcholí
v sobotu 16. prosince.
Barbora Frindová

září 2018
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KNIHOVNA

Fond regionální literatury byl obohacen
zajímavým přírůstkem:
publikací Zahrady a parky hraběcího rodu Chotků

Autoři: Pavel Novák, Eva Lukášová, Stanislav Petráš, Jana Hutťanová,
vydalo Národní zemědělské muzeum, Praha 2017
Publikace seznamuje v historickém kontextu se zahradami
a parky, které hraběcí rod
Chotků vybudoval nebo pouze
obýval v minulých stoletích.
Text je shrnutím výsledků
výzkumného projektu Kulturní
krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci
aristokratických rodů v období
od 17. do počátku 20. století a je
zároveň kritickým katalogem
ke stejnojmenné výstavě probíhající od července do října 2017
na zámku Kačina. Rozsáhlý
obrazový doprovod publikace
představuje historická vyobrazení a dobové fotografie
jednotlivých lokalit.
První část textu je zaměřena
na zámky a parky na chotkovských panstvích. Zkoumá
jejich reprezentační a relaxační
funkci v závislosti na kariéře,
majetku Chotků a na promě-

nách životního stylu v období
od 18. století až do 1. poloviny
20. století. Vyzdvihuje kvalitu
krajinářských aktivit hraběcího
rodu Chotků a řadí je k nejpozoruhodnějším počinům
v oblasti přetváření krajiny
v naší zemi. K té docházelo
nejen tvorbou krajinných parků
a zahrad na vlastních panstvích
Chotků, ale i zvelebováním
a okrašlováním veřejných
prostranství, které mohli
příslušníci rodu z titulu svých
vysokých státních funkcí ovlivňovat. Kromě přehledu zahrad
a parků hrabat Chotků a rodin,
do kterých se přivdaly jejich
dcery, obsahuje tato kapitola
výčet nejvýznamnějších veřejných parků založených Chotky.
Exkursem na Slovensko je
historie chotkovského zámeckého parku a rozária v Dolní
Krupé. Jeho zakladatelka,

známá jako Marie
Henrieta Chotková
(1863–1946), patřila
mezi nejpřednější znalce růží
a byla právem nazývána
„královnou růží“. Její proslulé
rozárium bylo ve své době
největší ve střední Evropě.
Druhá část publikace ukazuje zahrady a parky hraběcího
rodu Chotků v obrazech. Uvidíme zde rytiny podle Aloisie
(Louisy) Chotkové a historické
fotografie kreseb a akvarelů
z chotkovských panství Kačina,
Sidonienwald u Radvančic, Veltrusy a Velké Březno. Publikované kresby dokládají výtvarný
talent řady členů rodu. Kromě
rozsáhlého souboru kreseb je
v této části i několik dobových
fotografií dokumentujících
společenské a sportovní aktivity mladší generace Chotků
ve Velkém Březně. Závěrečná

část publikace popisuje
instalaci výstavy na zámku
Kačina.
Uvedená publikace není
ve fondu naší knihovny ojedinělá. Chotkovskou tématikou
se rovněž  zabývá rozsáhlá
monografie Iva Cermana Chotkové. Příběh úřednické šlechty
z edice Šlechtické rody Čech,
Moravy a Slezska, NLN, 2008
a publikace Petry Načeradské
Poslední Chotkové ve Veltrusech, vydaná Národním
památkovým ústavem v roce
2015.
Všechny tři výše uvedené
publikace jsou k dispozici
v městské knihovně a určitě by
neměly uniknout pozornosti
zájemců o místní historii.
Jitka Lísková

Z HISTORIE

Sokol Veltrusy – připomenutí
z historie sokolských sletů

Letošní XIV. všesokolský
slet 2018, konaný v prvním
červencovém týdnu v Praze,
je zároveň součástí oslav 100.
výročí vzniku československého
státu, při kterém sokolové měli
nezastupitelnou roli. Podnítil
nás zavzpomínat na činnost
Sokola Veltrusy.
Sokol Veltrusy byl založen
dne 20. 2. 1896 a župa Podřipská přijala naši jednotu
za člena dne 4. dubna 1896.
První účast si sokolové z Veltrus
připsali k V. všesokolském sletu
v roce 1907, poté se zúčastnili
všech sletů až do roku 1938.
Za války byla organizace
zakázána a poté obnovena jen
nakrátko. Poslední účast sokolů
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po ukončení války se datuje
XI. všesokolským sletem v roce
1948. Nastolením politických
změn a komunistického režimu
v zemi byla činnost Sokola
v zemi ukončena.
K obnovení činnosti Sokola
došlo až v roce 1989. Rok 1994
– XII. slet – znamenal návrat
po 46 letech odmlky a účast nás
sokolek na tomto XII. sletu byla
posledním naším veřejným
vystoupením jako žen Sokola
Veltrusy. V současné době se
ke cvičení všestrannosti jako
Věrná garda stále pravidelně
scházíme, byť již v menším počtu. ASPV jako sportovní spolek
představuje největší sportovní
organizaci v našem městě,

zahrnuje cvičení pro všechny
věkové kategorie od nejmenších dětí s rodiči až po dospělé
a nás těší, že tato sportovní
organizace využívá tělocvičné

prostory sokolovny pro pohyb
a sport. Přejeme jim hodně
sportovního nadšení.
Za sestry sokolky
Vlasta Štulíková, Jarmila Dušková

NAŠE SPOLKY

Nová sezóna v Havránku začíná
Od poloviny září je možné
navštěvovat v Havránku kurzy
pro děti i dospělé podle nového
programu. Nabídka je i v letošním roce široká, vybírat můžete
z dopoledních i odpoledních
kurzů. Celý program včetně
podrobnějších informací, volných míst, možností přihlášení
a kontaktů na lektory najdete
na http://havranek.dolnipovltavi.
cz.

rodinné
centrum

HAVRÁNEK

Program rodinného centra Havránek
PONDĚLÍ

15:30–16:15
Hrátky se školkáčky

16:25–17:10
Předškolák

ÚTERÝ

9:00–10:00
Cvičení pro děti 1–3 roky

18:00–19:00
Angličtina pro dospělé

STŘEDA

9:00–11:00
Lesní dopoledne

od 20:00
Přástky (1x za měsíc)

ČTVRTEK

10:00–11:00
Cvičení s miminky

15:30–16:30
Barevné odpoledne

17:20–18:05
Předškolák

16:35–17:25
Jóga pro děti

V Havránku nově: STROLLERING Letní vzpomínka –
V letošním školním roce
před lekcí.
Máme rádi zvířata
můžete také navštěvovat lekce
Co je strollering? Je to
strolleringu, které vede fitness
instruktorka Lucka Hrdličková.
Cvičí se vždy v úterý a ve čtvrtek
od 10:00 do 11:00 ve veltruském parku. V případě předpovídaného nepříznivého počasí se
cvičí v pondělí ve stejném čase
v Havránku. Aktuální informace vám dá vždy lektorka včas

posilovací fitness cvičení pro
maminky s dětmi v kočárku
i bez. Více o cvičení najdete
na webových stránkách
www.strollering.cz. Pro
přihlášení kontaktujte přímo
lektorku Lucku (info na webových stránkách).
Soňa Dekastello

Již tradičně se v Rodinném centru Havránek konal příměstský
tábor pro děti od 3 let. Tentokrát jsme se pokusily skloubit
dvě užitečné a zábavné aktivity
pro děti, a to cvičení jógy pro
děti a zpívání, poslech a prožívání hudby.
Počasí nám přálo, takže
jsme byli každý den venku,
hráli jsme hry a cvičili jsme
zvířátka podle toho, kam jsme
se tematicky vypravili. Jednou
jsme se ocitli na břehu moře,
oklopeni želvami a kraby, jindy

zase uprostřed hlubokého
lesa s houkáním sovy a jinými
zvířátky.
Tábor jsme zakončili hledáním pokladu, takže si kromě
hezkých vzpomínek děti odnesly i upomínkové maličkosti,
které si samy našly.
Vždyť co může být pro nás
dospělé větší odměnou než
dětský úsměv a radost z dobře
stráveného času pospolu. Tak
snad zase příští léto!!!
Lektorky Lucka Hyšplerová
a Míša Eremiášová

Novinky v parčíku u školy
V současné době je opět
otevřena veřejná sbírka pro
parčík, do které přibývají peníze
za pečivo od místních pekařek,
za které vybírá parčíkový tým
na místních akcích dobrovolné příspěvky. Výtěžek (jeho
výši se dozvíme 28. září 2018)
bude investován do kamenů
či dřevěných lavic v relaxační
zóně. Povrch v půlkruhu byl dokončen, čekají ho ještě drobné
opravy. Truhlář František Klejna
také doplnil do dřevěného
plotu barevná sklíčka, které
již děti využívají k nakukování
do školkové zahrady.
bb
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„Kopačky, opravdický kopačky!“
piští jedenáctiletý hubený kluk a tančí
po klubovně Farní charity Roudnice nad Labem, jásot provází poskoky do všech stran
a objímáním kamarádů. „Přesně takový,
jaký jsem si napsal! Je to i správná velikost.“
Kamarád ho moc nevnímá, protože právě
bojuje s balicím papírem. Rozhlížím se
po nazdobené místnosti, kde zanedlouho
proběhne tradiční charitní Vánoční večeře,
ačkoliv je teprve týden před svátky roku
2017. Děti vypadají vesele, snad docela spokojeně. Jedna drobounká culíkatá slečna
ale pláče. Nenápadně se motám s foťákem
poblíž, abych si vyslechla, co plačky sděluje
pracovnici charity. (Že bychom popletli
jméno? Nepochopili přání?) Ta mě vzápětí
uklidňuje: Holčička je jen dojatá, konečně
dostala svoji vysněnou Barbie. Ne, nevadí
jí, že nebyla fungl nová.

Pokud patříte k lidem, kdo chtějí podobným způsobem dětem udělat radost (a je
vás ve Veltrusích a okolí rok od roku víc!),
budete mít letos opět příležitost. Dárky
od vás každoročně dostávají klienti kralupské a roudnické charity včetně obyvatelek
azylových domů a jejich potomků. Dětská
přání jsou hodně různá a děti rozhodně
neposuzují dárky podle toho, kolik stály
nebo jestli jsou nové.
Podrobnosti se dozvíte po půlce října
na stránkách Havránka i na facebooku, dárky se budou vybírat od začátku listopadu
do neděle 9. 12. 2018 opět v infocentru veltruského zámku (v budově vpravo od brány
parku, Fr. Šafaříka 22) v jeho provozní době.
Darovat můžou jednotlivci, třídy, pracovní
kolektivy (vloni se zapojily také děti ze ZŠ
Veltrusy i z kralupského gymnázia, pracov-

níci Městského úřadu Kralupy i kralupských
firem). Letos uvítáme i pomoc s propagací
a balením dárků: můžete se nám ozvat
na adresu vanocnikrabice@gmail.com.
kv

POZVÁNKY
KRABICE OD BOT
ANEB

SVATOMARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
NEDĚLE

11. listopadu 2018 v 17 hod

PARČÍK U ŠKOLY, VELTRUSY

podzimní
BAZÁREK

Sobota 13.

10. 2018 9.30–13.00

v prostorách tělocvičny TJ Sokol
Palackého 450 Veltrusy
(vchod z ulice Tyršova kolem
tenisových kurtů)

Více informací na
http://havranek.dolnipovltavi.cz/
nebo na e-mailu
bazarekHAVRANEK@seznam.cz
rodinné
centrum

HAVRÁNEK
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Akce pro jednotlivce, spolky, školy i rodiny.

1.

Obstarej si prázdnou krabici od bot.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Tvou krabici dostane k Vánocům chudé dítě a určitě mu udělá velkou
radost. Možná nedostane skoro žádné jiné vánoční dárky.
Adresy sběrných míst a více informací najdeš ty i tvoje rodina či třída na
www.krabiceodbot.cz / www.facebook.com/darujkrabiciodbot
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Jak prožívaly Veltrusy rok 1918:
Převratové dny na stránkách kronik
Zpráva o rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československé republiky přišla do Veltrus nečekaně, jak o tom svědčí zápisy v Kronice městyse Veltrus, dnes uložené
ve Státním oblastním archívu v Mělníku.

Obálka veltruské kroniky

Vždyť ani řada českých politiků tuto skutečnost nepředvídala a činnost TGM a jeho
spolupracovníků v zahraničí byla většině
obyvatelstva zahalena dýmem válečných
událostí, probíhajících už čtvrtým rokem
na evropských i dalších bojištích. Z dnešního pohledu vyznívá značně paradoxně
zápis ze školní Pamětní knihy z listopadu
1916: „Těžce zarmucující zvěst, která hluboce
dojala srdce všech národů rakousko-uherských,
přišla náhle z Vídně: císař a král František Josef
I. zemřel. Velký kus historie tohoto mocnářství a dějin světových vůbec zůstává provždy
nerozlučně spjat s jeho jménem.“ A po nástupu
posledního císaře Karla I. se konala slavnost
na místě nedaleko vchodu do parku, při
které kromě proslovů a zpěvu školního žactva následovalo zasazení pamětní lípy. „Žáci
IV. a V. třídy drželi strom a členové učitelského
sboru, jakož i funkcionáři místní školní rady
přiházeli na kořeny stromu hlínu, načež žáctvo
tuto práci ukončilo.“
V říjnu 1918 už byla situace jiná. Obyvatelé Veltrus, majících tehdy kolem patnácti
set obyvatel a přes 250 domů, strádali
stejně jako většina civilního obyvatelstva.
Děti prožívaly spolu s dospělými čtyři roky
válečné pohromy, které přinesly nejen
hlad, nejistotu a rozvrat, ale i ztrátu mnoha

nejbližších, padlých na frontách nebo
zmizelých kdesi v zajetí. Úryvek z tehdejšího zápisu v Pamětní knize školy svědčí
o tom, že zdejší mládež prožila první týdny
samostatné republiky buď na lůžku v zajetí
nebezpečné chřipky, anebo zcela bez školních povinností. „Toho dne udál se v historii
národa českoslovanského obrovský, nedozírně
významný převrat. Po bezmála třistaleté porobě, datující se od 8. listopadu 1620, stali jsme
se nezávislým, samostatným státem československým. Po kapitulaci Rakouska-Uherska dne
18. října prohlášené, nastalo příměří (…) Jelikož
byla škola následkem epidemie chřipkové uzavřena, vysvětlen byl žákům význam tohoto dne
teprve při znovuotevření školy dne 5. listopadu.“
Pak, když přišly děti znovu do školy, už to
nebyla škola připomínající monarchii, ale
od učitelů poprvé uslyšely jméno nového
státu a jeho zakladatelů.
V archivu Českého hydrometeorologického úřadu je možné dohledat informaci
o počasí 18. října 1918: „Mezi tlakovými útvary pronikl do střední Evropy chladnější vzduch.
Ve vyšších hladinách k nám pak zasahovala
brázda nízkého tlaku vzduchu od severu až
severozápadu. Nejvyšší denní teploty se vyšplhaly na osm stupňů Celsia. V Teplicích bylo 8,0,
v pražském Klementinu 7,7.“ Tato informace
koresponduje s řádky veltruské kroniky
z pera tehdejšího kronikáře učitele Josefa
Šafaříka, jehož osobitý popis událostí a dobové atmosféry stojí za uvedení:
„Pondělí 28. října 1918, den až příliš všední,
probouzel se ve Veltrusích pravidelným, válečně
zesmutnělým životem. Začínal zase nový týden
utrpení. Bylo po žních a přece posvátnou úctou
načínají v rodinách rozpraskalý aprovizační
kukuřičný chléb, nevědouce, jak seženou další
živobytí, aby se nasytili. Zase se chystali shánět,
kde co bylo ke koupi k nasycení nebo k ošacení, aby si nemuseli nějakou náhražkou kazit
žaludek. Hleděli zase přinést z lesa kousek
dřeva, nebo napaběrovat trochu řípy na syrup, nebo pro hubenou kozu, jít do fronty pro
aprovizaci a čekat s lístky a penězi na kousek
omastku, na trochu černé mouky a něco cukru,
nebo ještě trpělivěji a toužebněji čekat, až se
objeví listonoš p. Beneš s růžovým lístkem polní
pošty, poslaný drahými živiteli, trpícími také
na frontách nebo v nemocnicích, v zajateckých
táborech a kasárnách.
Jak bude dál? Hustá mlha podzimního dopoledne zdála se býti neproniknutelnou. Zima

na krku a konec války stále nedozírný. Teprve
v poledne rozehnalo sluníčko šedou a studenou
mlhu a rozzářilo se nad celým naším krajem,
nad celou narozenou republikou. Několik zasvěcenců tušilo sice už dávno, že všecko to psaní
v novinách je balamucení neuvědomělých lidí,
ale že to bude úplná samostatnost, že nebudeme ani v „rámci Rakouska“, to netušil nikdo.
Pan učitel Poláček vypravuje, jak se dověděl
o převratu již v Kralupech u Nývltů (v knihkupectví), kde četl prohlášení ministra železnic
Isidora Zahradníka, a jak již od „Svinské louže“
(poslední ohyb staré silnice od Kralup před
Veltrusy) viděl na hospodě U České koruny
národní prapor. Teď ho už starý strážník
Dvořák nesundal, jak to učinil 14. října, když
ho dle sdělení p. Marka vyvěsila na obecním
domě po svém příjezdu z Prahy pí Klausová.
Za chvíli vyvěšoval prapor každý. Byli ovšem
i ve Veltrusích lidé tak veteránsky smýšlející, že
se skoro báli uvěřiti zprávě starosty místního
Sokola, p. mistra Josefa Švába, který dostal asi
o druhé hodině odpoledne avízo od neznámého
vojáka-kurýra, jedoucího z Prahy s rozkazem,
aby starosta Sokola uvědomil o převratu obecní
úřad a zařídil nejnutnější opatření. Jmenovaný
byl tedy ve Veltrusích první, který se o této
dějinné události dověděl. Došel ihned k městskému tajemníku Hilmerovi, aby dle příkazu
z Prahy obstaral na náklad obce noclehy a stravu pro případné ubytování vojska a aby hlídkou
zabezpečil most a zámek, aby se z obce ničeho
nevyváželo.
Několik starých sokolů stálo již u mostu,
když komisní strážník Jung potkal u kovárny
mistra Švába a přísně mu vytýkal, proč nešel
k telefonu, když ho c. k. okresní hejtman
Pour volal. Když mu pak mistr řekl, že c. k. již
neplatí, že je pro nás konec Rakouska, pravil
mu poplašený strážmistr: „Tak vy víte víc
než my!?“ Nebylo ani třeba vytahovat obecní
buben, za chvíli vědělo celé městečko, že jsme
již definitivně vyhráli. V první chvíli ani lidé
nechápali, co to pro ně vše znamená. (…) Kdo
neměl prapor, ozdobil aspoň okna papírovými
praporky a trikolorami. Lidé nechali všeho a šli
na ulici povídat a poslouchat zprávy, které docházely z Prahy a z nejbližšího okolí. Pan učitel
Šafařík povídá hodináři p. Markovi, jak by mu
nikdy neřekl: „Tondo, jsme svobodni!“ a stařenka pí Kozelková dala se s p. učitelem Poláčkem
na ulici do tancování.
Zmíněná sokolská hlídka zadržela večer
u mostu povoz s moukou, kterou posílal p. Voj-
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těchovský z Mlčechvost kralupské petrolejce.
Mouka byla složena u Šmelhauzů a trvalo to 14
dní, než byla uvolněna. Nebylo propuštěno ani
mléko, které nájemce zdejšího dvora p. Hracha
posílal do Prahy. Po intervenci bylo odesláno
teprve druhého dne.
Sotvaže se poprvé rozednilo v naší republice,
bylo ve Veltrusích na ulicích živo jako ve svátek.
Školní mládež neměla vyučování, jež bylo pro
chřipku od 20. 10. do 5. 11. zastaveno. Mládež
škole odrostlá zúčastnila se horlivě „popravy“
všech rakouských orlů, které v obci byly. Tuto
práci prováděli s velkým gustem Emanuel Psota
a František Moravec. Hoši, majíce na hlavách

Rakousko-uherský znak s dvouhlavým orlem

vojenské čepice svých otců a přátel, ozdobené
národními a slovanskými stužkami, neušetřili
samozřejmě ani tabulky c. k. tabákové režie,
umístěné na dveřích trafiky p. Františka Knora,
kterou nemilosrdně strhli a na místě rozšlapali.
Ani na starého p. Háka, který vozil poštu, hoši
nezapomněli, a seškrábavše mu orlíčka, ponechali mu jen trubku.“
Pan učitel Jos. Šafařík v zápise uvedl:
„Upozorňuji čtenáře, že zde zapisuji tuto
důležitou stať tak, jak jsem ji v hlavních rysech
zachytil při schůzi letopisecké komise, na níž
jsem pozval mimo členy ještě věrohodné pamětníky jako p. mistra Švába, p. Antonína Marka,
p. Aloise Hlavatého a jak jsem doslechl od jiných
účastníků převratu (p. Emanuela Psoty atd.)“.
Navečer 20. října se sešla městská rada
a tehdejší starosta Srb navrhl dát do usnesení, aby obec byla vyzdobena prapory až
do 14. listopadu, na den 3. 11. v 10.30 svolat
slavnostní schůzi obecního zastupitelstva,
které se poté zúčastní děkovných služeb
božích v kostele, kde se má zpívat hymna
„Kde domov můj“.  Součástí usnesení bylo
zřízení fondu z obecních prostředků a veřejných sbírek buď na sirotčinec, vdovský
a sirotčí fond nebo pro invalidy atp. Závěrem se připomíná jaksi neurčitě, že „osoby,
které sobě v zřízení českého státu největších
zásluh vydobyly, jako jsou Masaryk, Wilson,
Klofáč, Kramář a vůbec, mají se nějakým způsobem oslaviti nebo zvěčniti.“ (…) U příležitosti
zmíněné slavnostní schůze byla v kostele
přičiněním p. mistra Švába ozdobena socha
sv. Václava národním praporkem. Po mši,
kterou obětoval tehdejší administrátor
dp. František Mlejnský (…) „bylo hřímavé
Te Deum a národní hymna ve znění, jak byla
zpívána za dnů vlasteneckých táborů v době
Palackého a Riegra. Je to doplněk dvou slok
Tylových, napsaných Karlem Legrem:
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„Kde domov můj? Kde vlast je má?
Potem práce posvěcená, utrpením vykoupená, jak ji předkům svěřil Bůh,
hájil meč a vzdělal pluh, drahá je mi rodná
země, země česká, domov můj!
Kde domov můj? Kde vlast je má?
Bože věčný, láskou svojí chraniž zem tu
i v každém boji, k práci pilné síly dej,
lidu svému požehnej, nechať zkvétá rodná
země, země česká, domov můj!“
Tu neděli večer konal se slavnostní průvod
městem. Vyšlo se – ovšem bez hudby, kde by
se nabralo hudebníků! – od městského úřadu
ve čtyřstupech. Oslabené spolky s trikolorami
a lampiony, vybrakovanými ze všech spolkových
skříní z předválečných dob, obklíčeny zástupem
neorganizovaných, ubíraly se na náměstí. Tam,
když se nedostavil pozvaný řečník z Kralup,
pronesl k lidu nadšenou řeč 22letý člen místního
Sokola František Moravec o významu našeho
státního osvobození. Na konec zapělo celé shromáždění z plných plic národní hymnu. Za zpěvu
písní a za volání slávy Masarykovi, Wilsonovi,
Rašínovi a jiným zasloužilým vůdcům národa
prošel průvod několika ulicemi a u Brtníkových
se klidně rozešel. Průvodu se zúčastnilo též asi
10 italských zajatců, kteří zde byli internováni.“
V říjnu 1918 Veltrusy spravovala městská
rada i zastupitelstvo zvolené již 6. ledna
1912. Když vypukla válka a nesplnily se
prvotní předpoklady, že brzy skončí, nebyly
vypisovány nové volby a na schůzi 1. 2. 1915
bylo usneseno počkat s novou volbou až
po válce. Odchodem několika členů na vojnu uprázdnila se místa náhradníkům, když
pak ani těch nebylo, vyžádal si tehdejší
starosta Srb na schůzi 5. 5. 1918 právo, aby
směl počet členů doplnit pozváním i nečlenů. Jak píše kronikář: „Ono už ke konci války
nebylo ničeho – náhražek ani náhradníků!“
Závěrem vzpomínek na dobu před 100 lety
snad budou čtenáře zajímat i jména, která
se objevují v zápisech, z nichž bylo čerpáno.
Některá jsou již zapomenutá, některá ještě
žijí v pokračovatelích rodů.  
Starostou Veltrus byl rolník Václav Srb.
Členy šestičlenné městské rady byli Václav
Šilingr, stavitel, Jan Paul, nadlesní, František Šmelhaus, obchodník, Antonín Dědič,
rolník, Josef Fechtner, umělecký truhlář,
František Král, bednář. Členy zastupitelstva byli Josef Minařík, stavitel, (od r. 1914
Václav Ebert, mistr klempíř), Josef Hořák,
nájemce statku, (nevrátil se z války a od r.
1914 ho nahradil Josef Benda, rolník), Josef
Hracha, nájemce velkostatku, Jan Tůma,
řezník, František Dvořák, rolník, František
Novotný, řídící učitel, Josef Laurych, mistr
kolář, MUDr. Vojtěch Veselý, lékař, Antonín
Pavlíček, obchodník, Václav Šlinger, řezník,
Alois Hlavatý, řezník, a z titulu zástupce
bývalého hraběte Arnošta Chotka ještě
Bohdan Jarolím, ředitel velkostatku.
Školní obec Veltrusy tvořily ještě obce
Všestudy, Zlosejn a Miřejovice. Škola byla
od svého založení 5třídní. Třídy vyššího
stupně (měšťanské) školy byly postupně

otevírány až od roku 1920. Na počátku škol.
r. 1918/19 bylo zapsáno 416 dětí. Pro srovnání – dnešní devítiletá škola jich vzdělává
ve 20 třídách 503! Řídícím učitelem byl
František Novotný a v jednotlivých třídách
vyučovali: I. tř. Anna Novotná (od 1. 1. 1919
Josef Novotný), II. tř. Frant. Novotný, III. tř.
František Šafařík, IV. A tř. Matěj Kulhánek,
IV. B Marie Braunová (později L. Macková), IV. C Emanuel Maryška, V. A Oldřich
Hilmera a V. B Anna Kráčmerová. Z učitelů
byl ve válce Matěj Kulhánek, který před převratem utekl z ruského zajetí, Jan Novotný,
který byl rovněž v ruském zajetí a vrátil se
v březnu 1920, Josef Novotný bojoval v hodnosti poručíka, po 2. světové válce se stal
prvním ředitelem školy. Oldřich Hilmera,
pozdější sbormistr a hudební skladatel, byl
na vojně jen krátký čas, Jan Hilmera se vrátil jako ruský legionář v roce 1920 a působil
na škole až do 50. let minulého století. Jeho

Jan Hilmera, učitel, legionář

akvarely zdařile ilustrují veltruskou pamětní knihu, jak vidno z ukázky. Z ruského
bojiště se vrátil před koncem války učitel
Václav Poláček, jemuž byly v Užhorodě
amputovány po omrzlinách prsty na pravé
noze. Na zdejší školu byl ustanoven v lednu
1918.
O účasti veltruských mužů ve světové válce, kteří se nevrátili, svědčí jména
na pomníku padlým na náměstí. Kronikář
dodává: „Prvního uvítání navrátivších se vojínů dostalo se v Sokole. Byla to ovšem jen malá
část těch, kteří z Veltrus narukovali. Tím větší
zármutek pociťovali ovšem ti, kteří se svých
drahých nedočkali, kteří již určitě věděli, že je
vítati nebudou. Někteří přišli zemřít na útrapy
války domů.“
Den příjezdu prvního prezidenta
Tomáše G. Masaryka do osvobozené vlasti
měl i pro veltruské občany zajímavý detail.
Zmiňuje se o něm kronikář: „Ve škole měly
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Josef Malý, člen Sokola, který padl ve válce
(jméno se nachází na pomníku padlým na náměstí)

děti prázdno. Domy byly ozdobeny prapory. Kdo
mohl, jel do Prahy. Jednota Sokol vyslala 9 členů. Zvláštní náhodou se stalo, že v čestné stráži
na peróně Wilsonova nádraží stáli připraveni
k uvítání dva veltruští bratři, aniž by o sobě věděli. V četě sokolů stál Jan Hafner a v četě vojska
František Hafner.“
Jak symbolické: dva bratři, voják a sokol
z Veltrus, vítají prezidenta nově vzniklé
Československé republiky, před níž stálo
jen 20 let svobody. To tehdy ale nikdo
nemohl tušit.
Sto let staré zápisy komentoval
Jan Novotný
Citace z kronik nepodrobuje redakce korektuře
pro zachování autenticity historických textů.

Závěrečný zápis v pamětní knize městyse Veltrus z roku 1918
(obrázek Čínské bažantnice, zničené žhářem 28. října 1918, namaloval Jan Hilmera v r. 1934)

Pohled na školu č. p. 32, v pravé části fotografie kostel se starou zvonicí (vlevo) a věží (vpravo), kterou v roce 1932 nahradila věž nová (současná), fotografie z roku 1870

září 2018
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Dětský tábor

Rudolf II. a Kocourkův mlýn XX
Letošní dvacátý ročník táboření
na Kocourkáči jsme plánovali
zasvětit období vlády císaře
Rudolfa II. Jako obvykle jsme
po prvním zabydlení začali
naplno s připraveným programem. Nejdřív jsme šili okružní
límce, které byly v Rudolfově
době oblíbeným módním
doplňkem, pak jsme tvořili
Golemy z hlíny, vydávali jsme se
s jeho císařskou milostí na lov
nebo oprašovali jeho umělecké
sbírky. K našemu překvapení
se ale začaly dít také věci, které
jsme prostě neplánovali. Stala
se nám totiž věc nemilá, a to,
že druhou táborovou noc nám
byla ukradena táborová vlajka.
Pachatel nám sice nechal
indicie, kde vlajku najít, ovšem
v hledání jsme zůstali na půli
cesty a řešení celé záhady bylo
v nedohlednu. V úporné snaze
o znovunalezení vlajky podezřívali a pronásledovali jsme hned
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několik možných pachatelů,
vše ovšem končilo ve slepé
uličce. Po několika dnech, kdy
jsme si už začínali myslet, že
je vlajka nadobro ztracená, se
nám záhadný neznámý znovu
ozval, aby nás k vlajce za tučné výkupné nakonec dovedl.
O koho šlo, zůstávalo ale i dál
tajemstvím.
Vlajku jsme znovu vztyčili,
a ačkoliv v nás stále hlodaly
otázky, vrhli jsme se do druhé
poloviny tábora. Čekala nás
večerní alchymistická vystoupení a samozřejmě i všechna
ta divadla a každodenní ranní
zpívací hra. Kdo by se nadál, že
v dalším nestřeženém okamžiku (v noci, kdy starší děti
s částí vedoucích odešly přespat
mimo tábor pod širák) navštíví
náš tábor ještě jedna várka zlodějů vlajky. Nedalo se nic dělat
a museli jsme opět potupně
vlajku stopovat. Tentokrát

byla ale zpět hned po několika
hodinách a od té chvíle jsme
už začali vlajku střežit jako oko
v hlavě.
Čas běžel jako vždycky neúprosně rychle (i když tentokrát
snad ještě rychleji) a ani jsme
se nenadáli a už nás čekala
závěrečná hra. Při ní se všem
učedníkům podařilo oživit Golema, za což dostali pozvánku
na slavnostní večeři Rudolfa II.,
ke které patřil i dobový tanec.
Až se bude jednou někdo
ptát, jaký byl 20. ročník Kocourkáče, řeknu mu, že jsme si dost
a dost užili dobových převleků
a hlavně, že se úplně změnil náš
přístup k některým táborovým
symbolům. Vlajka se z nutné
rekvizity, která s námi jezdila
už spíše jen ze zvyku, stala
cennou trofejí a opečovávaným
klenotem, symbolizujícím naši
(i když tentokrát ztracenou)
čest. A taky, že nám ten 20. roč-

ník nadělil hned několik věcí,
za které musíme být vděční:
Kupu spokojených dětí, výborné dobroty z táborové kuchyně
a napínavou bojovku o vlajku,
kterou si zahráli děti i vedoucí.
A co víc bychom si mohli přát?
(Tábor proběhl 6. – 15. 7. 2018, organizační tým byl ve složení: M. Voláková,
M. Malotínský, H. Koldinská, K. Černá,
F. Lísek, B. Čapková, A. Málek, T. Popová,
K. Kučerová, M. Koldinský, L. Měšťánková,
T. Kučerová, T. Čapek jr., P. Černá,
A. Toldeová, S. Špaldoňová,
au-pair: M. Pěknic, M. Topor)

P. S. Na podzim se opět
můžete těšit na již tradiční
promítání táborového filmu,
jež proběhne opět v klubovně
ASPV Veltrusy. Přesný termín
v dostatečném předstihu
zveřejníme.
Lenka Měšťánková
foto: archiv ASPV
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ASPV Veltrusy
Ve školním roce 2018/2019 pro vás ASPV Veltrusy připravilo následující nabídku
cvičebních hodin.

Cvičení dětí
brenbal:
pondělí 17:00 – 18:00
cvičitelé Petr Procházka,
Honza Pšenička
Brenbal je pálkovací hra podobná softballu nebo baseballu, se
kterými má společné rysy i určité odlišnosti. V této hře mohou
například bodovat i hráči v poli.
Hra je tak mnohem dynamičtější. Tréninky brenbalu
probíhají během podzimních
a jarních měsíců na fotbalovém
hřišti AFK Veltrusy (od 17 hodin), v zimním období se konají
v sokolovně a jsou určeny všem
školním dětem.
rodiče a děti:
úterý 16:00 – 17:00
cvičitelka Martina Voláková,
Alice Palkosková
čtvrtek 10:00 – 11:00
cvičitelka Lenka Měšťánková,
Jarka Řejhová
Hravé cvičení rodičů (i prarodičů) a dětí s tradičními i netradičními cvičebními pomůckami. Děti si pomocí říkanek
a písniček osvojí základní pohybové aktivity (lezení, plazení,
poskoky, házení…) a také je
čeká první poznávání cvičebního nářadí. Cvičení je určeno pro
děti od 1 roku do 4 let.

předškoláci:
úterý 17:00 – 18:00
cvičitelky Lenka Měšťánková,
Martina Hanousková
Zábavné cvičení dětí ve věku
4–6 let plné her, při kterém se
děti také seznámí se cvičením
na běžném nářadí, jako jsou
žíněnky, lavičky, kruhy, trampolína. Cvičení vede ke zlepšení
obratnosti a zručnosti dětí.
mladší školáci:
čtvrtek 17:00 – 18:00
cvičitelky Martina Voláková,
Helena Šarochová
Cvičení je určeno pro školáky
I. stupně (1. – 5. třída) a je zaměřeno především na všestranný
rozvoj pohybových dovedností
dětí – vyzkoušejí si základy
gymnastiky (cvičení na nářadí),
atletiky, míčových her i celé
řady netradičních her.
tanečky:
pátek 16:00 – 17:00
cvičitelka Katka Kučerová

Po vystoupení na Mělnickém vrkoči

Cvičení zaměřené na lidové tanečky je určeno dětem (klukům
i holkám) od 5 let. Děti se v průběhu roku naučí lidové tance
a písničky, krokové variace
rozvíjející pohybovou průpravu
pro lidové tanečky a naučí se
základům rytmiky. Během roku
se děti představí na několika
veřejných vystoupeních.
florbal – mladší školáci:
pátek 17:00 – 18:00
cvičitelé František Lísek, Michal
Topor, Michal Koldinský
florbalové tréninky pro děti
z 1. až 5. třídy
florbal – starší školáci:
pátek 18:00 – 19:00
cvičitelé František Lísek,
Michal Topor, Michal Koldinský
florbalové tréninky pro děti
z 6. až 9. třídy

Cvičení
pro dospělé
P-class:
pondělí 19:00 – 20:00
cvičitelka Věra Langerová
P-class je vytrvalostně silové
aerobní cvičení zaměřené
na posilování zejména problémových partií – tj. břicha, hýždí
a stehen. Je vhodným cvičením
i pro začátečníky, neobsahuje
složité aerobní choreografie ani  
prvky high aerobicu (poskoky).

kondiční gymbally + pilates:
středa 19:00 – 20:30
cvičitelka Jana Čapková
Aerobní cvičení pro všechny
věkové kategorie – ženy i muže.
Posílí ochablé svaly, protáhne
svaly zkrácené, uvolní klouby
na celém těle a zlepší vaši
rovnováhu. Cvičení při hudbě
pročistí vaši mysl a obnoví
energii. Příjemně zrelaxujete
před každodenním stresem.
Nácvik správného dýchání
a držení těla, cvičení s balančními míčky „overbally“ zapojí
každičký sval v těle.
volejbal:
úterý 19:00 – 20:30
cvičitelka Ivana Skalická
pátek 19:00 – 20:30
badminton:
čtvrtek 20:00 – 21:30
cvičitel Vašek Pospíšil
hry dorost a dospělí:
pátek 20:30 – 22:00
cvičitelé František Lísek,
Michal Koldinský
ping-pong, nohejbal, volejbal,
badminton, tenis, fotbal, florbal, basketbal, netradiční hry…
zkrátka na co je zrovna chuť
a nálada
florbal dorost, dospělí:
neděle 19:00 – 20:30
cvičitel František Lísek

Přijďte si s námi zacvičit.

Rozvrh cvičebních hodin ASPV Veltrusy pro rok 2018/2019
10–11

16–17

PO

17–18

18–19

brenbal

ÚT

rodiče a děti

PÁ

20–21

21–22

P-class

předškoláci

volejbal

ST
ČT

19–20

       kondiční gymbally
rodiče a děti

mladší školáci
tanečky

florbal ml.

badminton
florbal st.

volejbal

hry dospělí

SO
NE

florbal dospělí

Brenbal podzim, jaro: pondělí od 17:00, hřiště AFK Veltrusy
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Pétanque Cup XIII
ASPV Veltrusy zve amatérskou
veřejnost na 13. ročník turnaje
v pétanque –  francouzské společenské hře, při které se hráči
snaží umístit koule co nejblíže
k cíli, který tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko. Pétanque je
sport, který může hrát opravdu
každý. Zveme vás, kdo už jste
někdy hráli, i vás, kteří to ještě
nikdy nezkusili. Pravidla jsou
velmi jednoduchá a snadno se
je naučíte i na místě.

Turnaj dvojic proběhne
v prostorách hospodářského
dvora veltruského zámku první
říjnovou sobotu, 6. 10. 2018
od 9:30. Občerstvení pro soutěžící bude na místě zajištěno.
Přihlášky zasílejte na adresu
petanque@veltrusy.cz.
Martina Voláková

PÉTANQUE
CUP
9:30

ŘÍJEN

06

INFORMACE O AKCÍCH ASPV VELTRUSY, PŘIHLÁŠKY A PROPOZICE SOUTĚŽÍ
NAJDETE NA: ASPV.SKOLAVELTRUSY.CZ
INZERCE

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Dvě rodiny z Veltrus a dalších
šedesát sedm z Mělnicka již dostalo finanční podporu nadace
Dobrý anděl, která pomáhá
také rodinám, v nichž se dítě
potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním
příspěvkům dárců – Dobrých
andělů – mohou všechny
těžkosti zvládat lépe alespoň
po finanční stránce. Pomozte
najít další rodiny, které tuto
podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním,
jejichž rodiny by potřebovaly
finanční podporu, je mnohem více.
Rodiče často neví, že u nás mohou
o příspěvek požádat. Naší snahou
je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace Dobrý
anděl. „Některým rodinám poradí
lékaři či sociální pracovníci přímo
v nemocnici, jiným pomoc doporučí

pacientské organizace. K mnohým
z nich se ale i přesto tato informace
nedostane,“ dodává.
KOMU NADACE POMÁHÁ?
Dobří andělé pravidelně
každý měsíc podporují rodiny
s nezaopatřenými dětmi, které
zasáhlo vážné onemocnění.
Typicky se jedná o onkologické
onemocnění, selhání orgánů,
vážné metabolické poruchy,  
těžká kombinovaná postižení,
svalovou dystrofii Duchenne,
cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná
onemocnění je možné také
pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními
a s těžkými kombinovanými
poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů
podporují také rodiny s dětmi,
v nichž onemocněl rakovinou

potřebné. Důležité je nebát se
ozvat, Dobří andělé rodinám
rádi pomohou.
STAŇTE SE I VY DOBRÝM
ANDĚLEM.
Stačí krátká registrace na
www.dobryandel.cz a můžete
začít přispívat. Vaše finanční
pomoc bude rodinám odeslána
do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc
můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.

Violista hledá
spoluhráče

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

– housle, violoncello, piano –

•

k amatérskému provozování
komorní hudby

•

Kontakt : deltab@email.cz
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jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci
více než 5 643 rodin z celé České
republiky.
JAK MŮŽETE POMOCI
PRÁVĚ VY?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným
dítětem, neváhejte jí pomoc
nadace doporučit. Kontakt
je velmi jednoduchý – stačí
zavolat nebo napsat e-mail
a pracovníci již zajistí vše

www.veltrusy.cz

Požadujeme: aktivní přístup, zájem,
zodpovědnost, organizační schopnosti
Nabízíme: dobré platové podmínky,
mladý kolektiv

V případě zájmu zašlete svůj životopis
na e-mail: rebys@rebys.cz
Bližší informace na tel.: 603 531 842

SPORT

Veltruský fotbal v létě
Ani v letních měsících veltruský
fotbal nezahálel. 9. června proběhl Turnaj o pohár starosty,
který se i přes nepřízeň počasí
pyšnil vysokou návštěvností,
a to zejména díky exhibičnímu
utkání týmů SK Slavia a AC
Sparta, za kterou nastoupil
i místní odchovanec Tomáš
Stejskal. V dresu Slavie nastoupil mimo jiné český reprezentant Jakub Jankto.
V srpnu byla Stará garda
pozvána na zápas do německého Kirschau. Díky následné
zábavě a skvělému programu,
který němečtí hráči vymysleli,
náš tým prohra tolik nebolela.
O největší překvapení zápasu
se postaral krásným hattrickem
Olda Šváb.
O letních prázdninách u nás
proběhly dva turnusy fotbalového kempu Jirky Veselého.
Kemp podpořil a navštívil
trenér SK Slavia Praha Jindřich
Trpišovský. I přes své velké
vytížení si udělal čas na besedu
a autogramiádu s dětmi.
Od září máme už tři týmy
dětských fotbalistů k týmu
mužů a staré gardy. Je dobře,

Domácí zápasy – podzim 2018
16/09/2018

neděle

13:30

ml. žáci

AFK : Libiš

22/09/2018

sobota

16:30

muži

AFK : Chvatěruby

23/09/2018

neděle

10:00

st. přípravka

AFK : Chvatěruby

14:00

ml. přípravka

AFK : Vojkovice

středa

16:30

ml. přípravka

AFK : Čechie

středa

16:30

st. přípravka

AFK : Čechie A

06/10/2018

sobota

16:00

muži

AFK : Spomyšl

07/10/2018

neděle

10:00

st. přípravka

AFK : Dynamo Nelahozeves

13:30

ml. žáci

AFK : Čechie

14:00

ml. přípravka

AFK : Neratovice-Byškovice

26/09/2018

20/10/2018

sobota

15:30

muži

AFK : Tursko

21/10/2018

neděle

10:00

st. přípravka

AFK : Postřižín

13:30

ml. žáci

AFK : Dynamo Nelahozeves

14:00

ml. přípravka

AFK : Postřižín

03/11/2018

sobota

14:00

muži

AFK : Postřižín

04/11/2018

neděle

10:00

st. přípravka

AFK : Vojkovice

14:00

ml. přípravka

AFK : Pšovka B

13:30

muži

AFK : Nová Ves

17/11/2018

sobota

že se fotbal ve Veltrusech nejen
udržuje, ale i rozrůstá. Pokud
budete mít čas a chuť, přijďte

naše mladé naděje či zkušené
fotbalisty podpořit na některý
z jejich zápasů.

Ivan Krečun

MČR juniorů ve Veltrusích
Druhý zářijový víkend se na umělé slalomové dráze (USD) pod Miřejovickým mostem konalo juniorské mistrovství republiky
jednotlivců a družstev ve slalomu a sprintu
na divoké vodě. Do Veltrus tak zavítali
závodníci z celé České republiky (do závodu
odstartovalo 244 lodí a 61 týmů) včetně
juniorských reprezentantů. Za všechny
jmenujme alespoň úřadující mistry světa
Gabrielu Satkovou a Jana Bártu. Ten je
odchovancem místního oddílu a Českou
republiku reprezentuje již druhým rokem.
Na domácím mistrovství si Honza nakonec
dojel pro stříbrnou medaili, když nestačil
pouze na reprezentačního kolegu Tomáše
Zimu. Domácím udělala radost i Anna Marie Neugebauerová, která si v kategorii starších juniorek dopádlovala pro bronzovou
medaili a pátá (mezi mladšími juniorkami)
Iva Machutová. Anna s Ivou pak k sobě
do závodů hlídek (týmový závod) přibraly
Sáru Hrdličkovou, která v individuálním
závodě skončila mezi mladšími juniorkami
na osmnáctém místě. Holky tak vytvořily
čistokrevný veltruský tým. Do závodu

vystartovaly naplno a ještě ve druhé třetině
trati to vypadalo na medaili. O tu naše
závodnice nakonec připravila 50vteřinová
penalizace za chybné projetí jedné z branek a skončily tak na sedmém místě.
Robin Hron,
člen oddílu kanoistiky,
foto: Zdeněk Machuta
Vodní slalom: závodní trať má obvykle 18 –
24 branek, které jsou značeny zeleno-bílými,
nebo červeno-bílými pruhy. Zelené branky
musí závodník projet po proudu, červené
proti proudu. Neprojetí branky je penalizováno 50 trestnými vteřinami, jakýkoliv
dotek s brankou pak dvěma vteřinami.
Penalizace se připočítává k výslednému
času. Do týmového závodu startují vždy
tři závodníci najednou, v brankách se snaží
co nejrychleji prostřídat a chyby (neprojetí
případně dotek na brance) se sčítají. Do cíle
musí dojet všichni a mezi dojetím prvního
a posledního nesmí být rozdíl větší než 10
vteřin.

Veltruské trio na trati (Anna-Marie, Iva, Sára)

Iva a Sára na trati

září 2018
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JÍZDNÍ ŘÁDY
Farní charity Kralupy nad Vltavou

Pomocníček cestování

SAS PRO RODINY S DĚTMI
FCH KRALUPY

nad Vltavou

VELTRUSY – Praha

PRAHA – Veltrusy

5,20*  5,50*  6,20*  6,52*  7,22*  7,52*  
8,21  9,31  9,42D  10,01K  11,31  12,09K  
12,42D  13,41  13,53D  14,42K  14,52D  
15,36  15,50K  16,36  17,36  17,47K 17,50K  
18,02D  18,50K  19,36  20,35D  23,33  
mimo pracovní dny: (jako 370 a z Od.
Vody pokračuje jako 373)
6,35  9,19K  11,35  14,35  18,35  19,17K

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*  15,25*  15,55*  16,25*  
17,06*  17,55*  18,55*  19,00D  20,00  
20,50D  22,10  
mimo pracovní dny: (jako 373 a z Od.
Vody pokračuje jako 370)
7,30K  8,30  11,30  13,30K  16,30  17,30K  
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  15,55  16,25  16,50  
16,55  17,15  17,18  17,20  17,38  17,47  
17,50   18,17N  18,25  18,50  19,18  19,25  
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  14,00  
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  9,25  
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

D = jede přes Dřínov     

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

• Je vaše rodina v tíživé životní situaci?
• Má vaše dítě těžkosti ve škole?
• Nevíte si rady s výchovou svých dětí?
• Rozvádíte se a nevíte si rady?
• Potřebujete pomoci s vedením domácnosti nebo ﬁnancí?
• Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo bydlení?
Konkrétně poskytujeme tyto služby:
• Podpora rodičů v péči a výchově dětí
• Podpora dítěte při přípravě do školy
• Pomoc při plánování rodinného
rozpočtu
• Pomoc při psaní životopisu, přípravě
na pohovor a hledání zaměstnání
• Dluhové poradenství
• Doprovod a pomoc při jednání
s úřady, ve školách apod.
• Snížení rizika umístění dítěte
do ústavní péče, podpora a pomoc
při odebrání dítěte
• Řešení domácího násilí či násilí
obecně
Služby poskytujeme ambulantně a terénně

Sokolská 139
278 01 Kralupy n./Vlt.
tel.: 606 613 016
rodina@nasefarnost.cz

?
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MED

přímo od včelaře

BRAMBORY A CIBULE

5 DRUHŮ:

Med květový
Med květový pastovaný
Med akátový
Med lipový
Med slunečnicový

PŘÍMO OD FARMÁŘE

Brambory na uskladnění:
25 kg balení cena za 8 Kč/kg
(brambory červené a brambory žluté)
Brambory krmné:
2 kč/kg
Cibule:
20 kg a 10 kg balení cena za 10 Kč/kg
K vyzvednutí: Zálezlice 4, 27743 Chlumín
Kontakt: 731 110 498

Včelař Erik Zázvorka
Klicperova 431, Veltrusy
Telefon: 734 500 259
Včelnice u Erika

Zveme vás
k příjemnému posezení
do stylové restaurace
s penzionem

PŘIPRAVÍME
PRO VÁS
•

SVATEBNÍ HOSTINU

•

OSLAVY RODINNÝCH
VÝROČÍ

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

PODNIKOVÝ VEČÍREK

•

RŮZNÁ ŠKOLENÍ

Dušníky nad Vltavou

OTEVŘENO
DENNĚ
od 11:00 do 21:30 hodin

INZERCE

www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

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

září 2018

37

INZERCE

Hledáme

OPERÁTORA / OPERÁTORKU DO VÝROBY TISKOVÝCH FOREM

Minimální kvalifikační požadavky:
•
•

učební obor nebo středoškolské vzdělání
základní znalost práce s počítačem

Další požadavky a dovednosti:
•
•

manuální zručnost
technické a organizační myšlenízu

PRACOVNÍKA PŘÍJMU ZAKÁZEK PRO NĚMECKY HOVOŘÍCÍ ZEMĚ

Minimální kvalifikační požadavky:
•
•
•

perfektní znalost německého jazyka slovem i písmem / slabšího němčináře jsme schopni „dovzdělat“
polygrafické vzdělání, případně praxe v oboru jsou výhodou (není podmínkou)
znalost práce na počítači / znalost grafických programů je výhodou

PRO OBĚ POZICE:

Možnost nástupu: ihned
Druh pracovního poměru: hlavní
Pracoviště: Statenice – Černý Vůl, Ve Velazu 277
(Praha západ, cca. 10 minut od pražského letiště)
dostupnost MHD
Možnost svozu zaměstnanců do práce, případně
práci v turnusech nabízí stabilní, česká firma.

Nabízíme:
• různé zaměstnanecké výhody (např. 5 týdnů
dovolené, příspěvek na stravování, dopravu do
zaměstnání, důchodové připojištění, životní pojištění, možnost osobního rozvoje – zvyšování
kvalifikace, příspěvek na výuku cizího jazyka)
• zajímavé finanční ohodnocení
• práce v čistém, teplém prostředí a příjemném
kolektivu

Kontakt pro zaslání profesního životopisu
a více informací podá:
Eva Nováková (personalista), e-mail: eva.novakova@panflex.cz, telefon: 737 260 319

www.sheba-strom.cz

lyže
boty
snowboardy
dětské lyžáky od 390 kč
dětské lyže od 1600 kč

skicentrum
neratovice
www.skineratovice.cz

Ceník
inzerce:
38

prodej
půjčovna
servis
vojtěšská 179
po-pá 13.00 - 19.00 hod.
so
9.00 - 13.00 hod.
ne
13.00 - 19.00 hod.
tel.: 608 752 779

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

www.veltrusy.cz

INZERCE
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek
prodává z vlastního chovu slepičky plemen:

Tetra hnědá
Dominant ve všech barvách
Green Shell typu Araukana
stáří 14 – 19 týdnů
cena 159 – 195 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční:

27. října a 24. listopadu
2018 v 16:00

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

Veltrusy – parkoviště u MěÚ
Při prodeji slepiček

výkup králičích kožek

E-MAIL:
info@letrepair.cz

cena dle poptávky

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

ADRESA:
Palackého 608
277 46 Veltrusy

tel.: 601 576 270, 728 605 840

Á
H L ŘS

TV
Í

TRU

www.drubezcervenyhradek.cz

P a M TÝŘ

Vyrábíme na zakázku
l kuchyňské linky

+420 721 852 018
+420 602 149 243

l vestavné skříně

mobil:

V cihelnách 622, Veltrusy

info@zakazkove-truhlarstvi.cz
www.zakazkove-truhlarstvi.cz
40

P. a M. Týř

www.veltrusy.cz

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

INZERCE

DO NAŠEHO KOLEKTIVU
PŘIJMEME:

∙ DĚLNÍKA DO VÝROBY
PLASTOVÝCH OKEN

ZAUJALA VÁS
NĚKTERÁ POZICE?

- samostatnost, spolehlivost, aktivní přístup k práci, flexibilita
VÍCE INFORMACÍ K POZICI:
Mgr. Martina Zedníčková

∙ SKLADNÍKA DO VÝROBY
PLASTOVÝCH OKEN

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

- průkaz na VZV podmínkou, praxe výhodou, samostatnost, spolehlivost

W-PLAST.cz s.r.o.
Aktuálně
přijímáme
i další kolegy

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

www.wplast.cz

NABÍZÍME:

INTERIÉRY
LUBOŠ LIBICH
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

vinylové podlahy
lina
koberce
žaluzie
sítě proti hmyzu
rolety
dveřní rolovací sítě
malířské práce
plovoucí podlahy
praní koberců a sedacích souprav
shrnovací dveře na míru
fólie na okna

ZAMĚŘENÍ A CENOVÉ NABÍDKY

ZDARMA

tel/fax: 315 781 505, mob: 777 309 315, 606 386 916
e-mail: interiery.libich@seznam.cz
adresa: Štěpána Bendy 584, Veltrusy 277 46

září 2018
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NOVÁ ŠKODA FABIA

S ASISTENTEM HLÍDÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU
Asistent hlídání mrtvého úhlu sleduje prostor
kolem vozu a v případě potřeby Vás upozorní
na dění okolo. Vy si tak můžete v klidu užívat řízení.

již od
novaskodafabia.cz

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

42
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299 900

Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA FABIA: 4,7–4,9 l/100 km, 107–113 g/km

INZERCE

INZERCE

R E B Y S
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
10. 2018)
(platí pro
prosmlouvy
smlouvyuzavřené
uzavřenédo
do30.
30.6.2018)

inzerat_Jelinek_A5_dynovani_018_VL.pdf
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zahradnické centrum
VELTRUSY
Víkendový program 8 - 18 hod.:
- Vyřezávání dýní a soutěž o nejhezčí dýni
- Bohatý doprovodný program pro děti
- Malování na obličej
- Dětské kouzelnické vystoupení
- Hledání truhly Dýňového krále
- Prodej čokoládových pralinek
- Kavárnička, dýňová polévka, dortíky

13. a 14. 10.

- Ochutnávky medových vín aj.
- Slámová atrakce
- Sobota - výborné sýry od Řezáčů
- Buďte krásná s Mary Kay
Podzimní nabídka:
- Vřesy, macešky, chryzantémy,
- Dušičkové zboží
- Široký sortiment ovocných stromků
a růží od 20. října
Tel. 315 781 019
mobil: 725 955 772

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

www.zahradnictvi-jelinek.cz

24.11.20
18
zahájím
e
PRODEJ
NÍ
VÁNOČN
Í
VÝSTAV
U
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Módní
Mix
Po – Pá:
8 – 17:30 hod
So:
8 – 11 hod

Alešova 291
Veltrusy
www.modni-mix.cz

315 781 097
774 032 057

