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Mami,
advent je takovej pátek.
Těšíš se na víkend a ten pak rychle uteče.
Můžu dostat pod stromeček ponožky? Měla jsem je jenom jednou.
Já na Ježíška nevěřím, ale pořád ještě věřit chci a taky potřebuju zjistit, kdo a jak zvoní.
Adventní kalendář letos nebude?
Klidně bez čokolád, ale s poukázkami na zážitky.
Třeba se vstupenkama do Jump Parku nebo Jump Arény nebo tak podobně?
Když tam pojedeme vlakem, to je levný… a taky ekologický. A vezmeme si s sebou svačinu!
Prosím tě, kdybyste se rozváděli
Jakože asi teda nebudete, ale nech mě laskavě domluvit…
Tak se nikam stěhovat nechci, ani na střídačku. A na Vánoce už vůbec ne, jo?
Budeš vyprávět o Vánocích? Ale ne to, jak strejda Jarda dostal auto, to už známe. Radši jinou.
Můžu?
Bude?
Pojedem?
Začni už!

AKCE VE VELTRUSÍCH
PROSINEC 2018
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18.00 2. zasedání zastupitelstva města
18.00 Česko zpívá koledy (parčík)
20.00 Krausberry na Závisti
Zámek: Živý betlém a pohádka
20.15. Filmový večer: Tajuplný vlak (klubovna)
16.00 Film pro děti: Červená želva (klubovna)
14.00 Zpívání koled na náměstí
17:00 Sváteční koncert Tutti cantate (kostel)
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Redakce
Veltruských listů přeje
všem čtenářům
klidné vánoční svátky
a do nového roku
hodně štěstí
a splněných přání.

Filmový večer: Tísňové volání (klubovna)
Autorské čtení s Markétou Pilátovou (klubovna)
ASPV: Pyžamáček pro předškolní děti
ASPV: Pyžamáček pro děti z 1. – 5. třídy
Zámek: zahájení sezóny, rodinné prohlídky
Ples MŠ (Závist)
Filmový večer: Dvojitý milenec (klubovna)
RC Havránek: Dětský maškarní karneval
Veltruský masopust (průvod z parčíku u školy)
Příměstský tábor Dámy v sedle

8. 3. 20.00 Slavnostní ples města Veltrusy (Závist)

Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení čtenáři Veltruských listů,
dovolte mi v rámci posledního
letošního čísla VL poděkovat
za to, že jste přišli ke komunálním volbám, i za projevenou důvěru kandidátce „Pro
Veltrusy – s podporou Starostů
a nezávislých“. Obdržená
podpora (téměř 45 %, 5 mandátů) je velká, milá a zároveň
zavazující. Vážíme si jí. Věřím,
že se v blízké době podaří
najít řešení v podobě obsazení
pozice místostarosty a že se
novému zastupitelstvu bude
dařit sjednocovat nad prioritami a potřebami obce. Osobně
považuji za zásadní navázat
na započaté záměry a projekty,
jako je např. stavba lékařských
ordinací, přístavba ZŠ, nový
územní plán, postupná rekonstrukce komunikací a chodníků
aj. (S cíli a prioritami zastupitelů se můžete seznámit
v anketě na str. 6 a 7). Budu se
též těšit na setkávání se s vámi

i v novém roce při nejrůznějších
akcích – ať už kulturních či
sportovních.
--Odhlédněme trochu od politiky – ať už naší „malé veltruské“ či té „velké“ celostátní nebo
mezinárodní, která neskýtá
poslední dobou příliš klidu
a optimismu. Začíná advent,
doba radostného očekávání
a předvánoční atmosféry. Ta
bývá často spjata se shonem
a přípravami na vánoční svátky
a závěr roku.

Přeji vám, milí spoluobčané,
ať se vám v tom posledním měsíci
v roce daří nacházet si čas na své
nejbližší – svou rodinu, přátele
či sousedy. Přeji všem radostné
Vánoce, pevné zdraví
a splněná přání v roce 2019.
Filip Volák, starosta

Právní poradna zdarma
pro občany Veltrus
Bezplatné právní poradenství
v základním rozsahu mohou
využít občané Veltrusy od října
do prosince každou středu
od 15 do 17 hodin na MěÚ Veltrusy (1. patro 1. dveře vpravo).

Právník se specializuje na:
§§ občanské právo
§§ rodinné právo
§§ pracovní právo
Doporučujeme rezervaci
termínu.

Telefon: 606 683 404

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

pf2019

Krásné Vánoce
a do nového roku pevné zdraví, pohodu
a hodně radosti ze života

Filip Volák
starosta

MĚSTO
VELTRUSY

V polovině listopadu 2018
byl veřejně projednán
návrh územního plánu
Od 10. října 2018 byl zveřejněn návrh územního plánu
(ÚP) – na webu pořizovatele –
a k nahlédnutí v tištěné podobě
rovněž u pořizovatele (MěÚ
Kralupy nad Vltavou) a na MěÚ
Veltrusy. Veřejné projednání
návrhu ÚP se konalo za velké
účasti občanů ve středu 14. 11.
2018 ve veltruském hasičském
domě. Diskutovat přišli pochopitelně především ti, kterých
se návrh nového ÚP nějakým
způsobem dotýká. V mnoha
případech byli vyzváni k podání
připomínek či námitek, které
bylo nutné učinit nejpozději
do 21. listopadu (do 7 dnů
od veřejného projednání). Hodně diskutovanými tématy byla
především přístavba základní
školy, pozemky v ul. Maršála
Rybalka (pod náměstím) či
plánované skladové areály
v lokalitě V Rovném. Ozývaly
se i hlasy majitelů pozemků,
které by již v novém územním

plánu neměly patřit do obytné
zastavitelné plochy. V rámci
požadavků nové urbanistické
koncepce dochází oproti původnímu ÚP z roku 2006 k výraznému zmenšení některých
doposud nevyužitých zastavitelných ploch. Tento úbytek je
v souladu s očekávaným demografickým vývojem. V průběhu
následujících 15 let se očekává
20% nárůst obyvatel (o 680
osob, v roce 2033 by mělo město podle prognóz dosáhnout
počtu 2.705 obyvatel) a vybudování 242 nových bytových
jednotek. Další postup v tvorbě
nového územního plánu záleží
na množství a závažnosti podaných stanovisek dotčených
orgánů, připomínek a námitek,
se kterými se zhotovitel, pořizovatel a určený zastupitel budou
opět vypořádávat. O případném dalším projednání budou
občané včas informováni.
bb
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Výsledky komunálních voleb 2018
Největší podporu voličů v komunálních volbách, které se konaly 5. a 6. října 2016,
získal dosavadní starosta a lídr politického uskupení PRO VELTRUSY Filip Volák
se 473 hlasy.
Voleb se zúčastnilo 916 občanů,
tj. 56,65 %, přičemž celorepubliková volební účast byla
47,3 %.
V tabulce je uveden seznam
zastupitelů a počty jimi získaných hlasů. V grafu je pak
zobrazeno pořadí jednotlivých
volebních stran a uskupení,
počty mandátů a počty hlasů
včetně procentuálního vyjádření.
Po volbách byly podány dvě
rezignace na post zastupitele. Martu Baránkovou, která
podala rezignaci hned 8. 10.,
nahradila Ludmila Hrubešová.
Lenka Láchová, jež rezignovala
11. října, byla nahrazena Věrou
Krčmovou.                                          lk

KANDIDÁTNÍ LISTINA

ZASTUPITEL

PROCENTO
POČET ODEVZDAHLASŮ NÝCH HLASŮ

“PRO VELTRUSY”

Filip Volák

473

51,64 %

“PRO VELTRUSY”

Vladimír Štulík

412

44,98 %

“PRO VELTRUSY”

Barbora Bělková

398

43,45 %

“PRO VELTRUSY”

Jakub Andrle

392

42,79 %

“PRO VELTRUSY”

Martin Novák

384

41,92 %

PATRIOTI VELTRUSY

Barbora Šťastná

283

30,90 %

Česká strana sociálně demokratická

Martin Ponert

229

25,00 %

Česká strana sociálně demokratická

Petr Ponert

189

20,63 %

PATRIOTI VELTRUSY

Ludmila Hrubešová

188

20,52 %

“PRO VŠECHNY”

Věra Krčmová

127

13,86 %

Sdružení kandidátů KDU-ČSL a mladých NK

Bronislav Havlín

116

12,66 %
zdroj: volby.cz

Volby do zastupitelstva města Veltrusy / 5.-6. říjen 2018
Volební účast: 56,65 %

Výsledky voleb
PRO
VELTRUSY

4.144
44,76 %

701

občanů se nezúčastnilo

PATRIOTI
VELTRUSY

916

1.896

odevzdaných
obálek

20,48 %

Česká strana
sociálně
demokratická

1.541
16,65 %

PRO
VŠECHNY

943
10,19 %

1.617

voličů
ve Veltrusích

Sdružení
kandidátů
KDU-ČSL
a mladých
nezávislých
kandidátů

734
7,93 %

POČTY MANDÁTŮ:

Kontakty
na poruchové
linky

vodovody
a kanalizace:
840 121 121
602 128 127

ELEKTRICKÉ
VEDENÍ
(ČEZ distribuce):
800 850 860

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ /
MÍSTNÍ ROZHLAS:
728 233 228
(technické služby)
prosinec 2018
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Střípky ze zasedání zastupitelstva
Následující odstavce byly sestaveny ze zápisu zasedání z 26. září a z ustavujícího zasedání 5. listopadu 2018. Kompletní zápisy najdete na webu města (veltrusy.cz/urad/
zastupitelstvo).

26. 9. 2018 (48)
PRONÁJEM MĚSTSKÝCH PROSTOR
V CHOTKOVĚ ULICI
Byl zveřejněn záměr pronajmout nebytové prostory (bývalé kadeřnictví) v Chotkově ul. č.
p. 65. Před dalším pronájmem
bude potřeba provést instalatérské práce.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2/2018
Zastupitelstvo schválilo
rozpočtové opatření č. 2/2018.
Objem příjmů do rozpočtu
se navýší o 247.413,32 Kč, tj.
celkové příjmy budou činit
45.234.849,04 Kč, objem výdajů
se navýší o 247.413,32 Kč, tj.
celkové výdaje budou činit
59.504.902,28 Kč, celkové
financování se nezmění
(14.270.053,24 Kč).

SMĚNY POZEMKŮ
Především za účelem získání
nemovitostí, resp. veřejných
prostranství, pozemků s vsakovací nádrží pro dešťovou kanalizaci odváděnou z města, a pro
získání přístupu k pozemkům
podél ulice M. Rybalka a jejich
ucelenost byly směněny městské pozemky za pozemky pana
Šťastného a paní Bulínové.

REVITALIZACE ODVODNĚNÍ V ULICI ŽIŽKOVA
Veřejná zakázka na odvodnění
byla vyhlášena již dvakrát, ani
jednou se nepřihlásil žádný
uchazeč. Doporučuje se vyhlášení znovu v zimním období,
kdy firmy nebudou mít tolik
zakázek.

PŘEVOD MIŘEJOVICKÉHO MOSTU
Na základě posudku mostu
byly provedeny nejnutnější
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opravy a opatření v režii města:
oplocení chodníků na kritických
místech a záchytový systém sítí
proti odpadávajícím částem.
V době zasedání byla připravena darovací smlouva k připomínkování právníky obou
stran. Most zůstane i nadále
veřejnou účelovou komunikací, tj. bude umožňovat pohyb
pěším a cyklistům. Zasedání
se zúčastnil i ředitel závodu
Dolní Vltava Ing. Jiří Friedel.
Potvrdil, že opravy mostu je
potřeba zahájit co nejdříve, aby
mohl být následně opraven jez.
Zvažuje se celková rekonstrukce (min. cca 60 mil. Kč) nebo
minimální verze oprav (cca 13
mil. Kč). V ideální variantě by
v roce 2019 mohlo proběhnout
projektování a soutěž, celý rok
2020 by byl most pravděpodobně kvůli opravám uzavřen.

PROJEKT OPŽP (ODDĚLENÝ SBĚR BRKO
VE VELTRUSÍCH)
Zastupitelé vzali na vědomí
přidělení dotace na nové kontejnery, nakladač a štěpkovač.

INFORMACE
KE STUDIÍM V RÁMCI
PROJEKTU ESF
Místostarosta vyzval občany
k vyplnění dotazníku ohledně
spolupráce zámku a města
a sdělil, že do všech schránek
bude také distribuován dotazník týkající se pečovatelské
služby, nyní již personifikovaný,
s vyplněním kontaktních údajů.

REKAPITULACE
VOLEBNÍHO OBDOBÍ
2014 – 2018
Starosta shrnul, co se v posledním volebním období povedlo,
co je rozpracované a co se
naopak nestihlo zrealizovat
(Veltruské listy informovaly
v zářijovém čísle).

LETNÍ KINO
Město řeší vlastnictví letního
kina, právnička doporučila
předžalobní výzvu, poté bude
pověřena přípravou žaloby
na určení vlastnictví. NPÚ si vyžádalo koncepci využití letního
kina, kterou starosta odeslal:
chceme obnovit malou i velkou
scénu, pořádání kulturních
akcí, projekci filmů, koncerty,
divadelní představení, prostor
pro spolky, festivaly, kulturní
slavnosti.

PŘÍSTAVBA ZŠ
Existuje již upravená verze
na přístavbu ZŠ do dvora, příští
(nově zvolené) zastupitelstvo
bude mít dostatek podkladů
pro rozhodnutí, jakým směrem
se vydat (náklady zhruba 22-26
mil. Kč bez vybavení).

5. 11. 2018
Ustavující
zasedání
OSVĚDČENÍ A SLIB
Všech 11 členů zastupitelstva
obdrželo osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva. Starosta
přivítal nové zastupitele a představil je. Zároveň poděkoval
všem voličům, kteří se zúčastnili komunálních voleb ve Veltrusích, kde byla účast 56,7 %, což
je téměř 10 % nad průměrem
ČR (47,3 %). Předsedající vyzval
přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu („Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Veltrusy a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“) a jeho stvrzení podpisem. Všichni noví zastupitelé
slib složili.

UVOLNĚNÍ
ZASTUPITELÉ
Předsedající navrhl, aby
členové zastupitelstva obce
byli uvolněni pouze pro výkon
funkce starosty obce. Zastupitelka Hrubešová navrhla, aby
byl uvolněný nejen starosta, ale
i místostarosta a její návrh byl
schválen. V návaznosti na uvolnění zastupitelů byl schválen
i jeden místostarosta.

VOLBA STAROSTY
A MÍSTOSTAROSTY
Pro volbu starosty i místostarosty byla schválena tajná
volba. Jediným kandidátem
na pozici starosty byl dosavadní
starosta Filip Volák a ve funkci
byl potvrzen. Jedinou kandidátkou na pozici místostarosty
byla zastupitelka Barbora
Bělková, zvolena ale nebyla.

ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO
VÝBORU
Za předsedkyni finančního výboru byla zvolena zastupitelka
Barbora Šťastná, členy výboru
se stali zastupitelka Ludmila
Hrubešová a zastupitel Martin
Ponert. O předsednictví kontrolního výboru nebyl zájem.
Navržený zastupitel Jakub
Andrle odmítl funkci vykonávat
s tím, že předseda kontrolního
výboru by měl být z jiné strany
než starosta.

ODMĚNY ZASTUPITELŮ
Odměna za neuvolněného
člena zastupitelstva bude
i nadále činit 530 Kč za měsíc,
za neuvolněného zastupitele
a zároveň člena výboru 1.590 Kč,
za neuvolněného zastupitele
a zároveň předsedu výboru
1.830 Kč. Od roku 2019 lze
očekávat změny dle nové vládní
vyhlášky a dle rozhodnutí
zastupitelstva.

ZPRÁVY Z MĚSTA

Činnost Městské policie na podzim
Veltruské městské strážníky
potkáváme nejen na různých
místech v našem městě, dobře
je už znají i v obcích Nová
Ves a Zlosyň, kde vykonávají
činnost na základě smluv.
Jejich hlídková činnost obnáší
i kontrolu osob a monitorování
vytipovaných lokalit podle
potřeb obce a podle vlastních
zkušeností s pohybem osob,
které porušují zákon. I na podzim MP Veltrusy vždy předávala
poznatky k řešení Policii České
republiky (PČR) a opakovaně

spolupracovala se Službou
cizinecké policie.
Vzhledem k častým stížnostem občanů na nekázeň řidičů
osobních motorových vozidel –
ať již parkujících nebo projíždějících – učinila městská policie
nezbytná opatření, a to i ve spolupráci s PČR. V průběhu jejich
realizace bylo zaznamenáno 97
porušení povinností dotyčného
zákona (o provozu na pozemních komunikacích). Většinou
se jednalo o překročení nejvyšší
povolené rychlosti v obci, v jed-

nom případě bylo zaznamenáno podezření z trestného
přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
Na podzim se strážníci
rovněž po stížnostech zaměřili na důkladnou kontrolu
dětských hřišť a přilehlého
okolí. Do budoucna se uvažuje
o monitorování dětských hřišť
Městským kamerovým dohlížecím systémem.
Blíží se čas nejhezčích
svátků v roce, proto bychom
rádi popřáli našim občanům

krásné prožití adventního času,
a vánoční svátky nechť jsou
plné splněných přání.
Josef Mošna, velitel MP

Povedlo se...
Nový multifunkční nakladač byl
pořízen z dotačního programu
OPŽP na oddělený sběr biologicky
rozložitelného komunálního
odpadu

Nový štěpkovač na zefektivnění
nakládání s biologickým odpadem

Začátkem listopadu 2018
byly instalovány dvě
lavičky a odpadkový koš
před budovou sokolovny

25. října 2018 vysadili občané Veltrus nový strom
svobody v prostoru před hřbitovem.
Strom věnovalo Zahradnictví Jelínek.

prosinec 2018
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Zeptali jsme se nových zastupitelů
na jejich plány a aktuální priority
Tak jako jsme dali v minuleném čísle Veltruských listů před říjnovými volbami prostor
všem zastupitelům, aby svými odpověďmi na anketní otázky zhodnotili upynulé volební období, oslovili jsme stejně tak pro toto číslo zastupitele nově zvolené, abychom
zjistili, jaké jsou jejich plány pro období následující.
Ačkoli komunální volby ve Veltrusích
výrazně změnily obsazení zastupitelstva,
v němž zasedlo sedm nových tváří, ochota
prostřednictvím zpravodaje sdělovat své
názory na dění v obci se zatím příliš nezvýšila. Z jedenácti zastupitelů jich přes opakované výzvy na otázky odpovědělo pouze
šest, z toho všech pět z vítězného hnutí “Pro
Veltrusy” a jediný zastupitel za “KDU-ČSL
a mladí nezávislí kandidáti”. Pokud vás dění
v našem městě zajímá a chcete znát postoje všech zastupitelů, můžete se přijít zeptat
na veřejné zasedání zastupitelstva osobně.
Další zasedání se bude konat v pondělí
10. prosince 2018 od 18 hodin v hasičském
domě.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Jaké máte ve funkci zastupitele
plány na nadcházející 4 roky?
2. Jaké veltruské téma je podle vás
momentálně nejzávažnější a mělo
by se řešit prioritně?
3. Kde cítíte největší shodu mezi
zastupiteli?

JAKUB
ANDRLE
1. Rád bych posunul
otevřenost “úřadu”
zas o kus dál tak, aby
docházelo k automatickému zveřejňování
uzavřených smluv
(nad definovanou částku), zjednodušilo
se zveřejňování vypisovaných zakázek,
rozšířily se informace o finančních tocích města, byly k dispozici podklady pro
zasedání a vznikla přehledná online evidence plánovaných projektů a činností.
Mezi další mé plány patří rozšiřování
ozelenění Veltrus a podpora rozvoje
kulturního a komunitního života.
Chtěl bych, aby občané sami vnímali
Veltrusy jako místo, kde stojí za to žít,
a to i díky tomu, že se sami budou
aktivně podílet na rozvoji, dění a dobré
náladě ve městě.
2. Aktuálně jako nejzávažnější vnímám
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rozhodnutí o tom, jakým způsobem
bude naloženo s připomínkami a námitkami k návrhu nového územního plánu.
Bude to určitě velmi zajímavá diskuse
při hledání řešení, a to nejen s vlastníky
pozemků, kterých se změny v navrhovaném územním plánu týkají.
Dále si myslím, že bychom měli rychle vyřešit, kdo nám ty naše Veltrusy zodpovědně a s plným nasazením povede.
Máme před sebou velké věci, jako jsou
přístavba školy, rekonstrukce kulturního
domu a domu služeb či rozhodnutí, zda
a jak bude pro město využitelná Ferdinandiova vila.
Přijde mi krátkozraké se spoléhat
na to, že všechny projekty a aktivity,
které občané a zastupitelstvo budou
chtít realizovat, budou ponechány
“na bedrech” aktuálně zvoleného starosty bez možnosti vidiny podělit se o práci
s někým dalším.
3. Aktuálně cítím shodu převážně s lidmi
z naší kandidátky. Mám pocit, že předvolební programy jednotlivých stran
tak nějak přestaly platit a do popředí se
dostaly hlavně emoce a mně neznámé
důvody či zájmy.
Proto pevně doufám, že díky projektům, které město potřebuje řešit, se vše
brzy změní a že aktuální půtky budou
nahrazeny konstruktivní diskusí a hledáním nejlepšího řešení pro Veltrusy.

BARBORA
BĚLKOVÁ
1. Plánů je hodně. Z těch
konkrétnějších: chtěla
bych se i nadále
podílet na organizování kulturních akcí
a informování občanů, zde bych chtěla
podniknout některé kroky ke zlepšení
(např. více infolistů do schránek, více
registrovaných v Mobilním rozhlase, více
zpětné vazby od občanů). Zajímají mě
také dětská hřiště, získání dotace na lepší vybavení, nové prostory. Obecněji vzato chci podpořit vedení města a přiložit
ruku k dílu, kde bude potřeba.

2. Osobně se domnívám, že přednost
by v současné době měla dostat škola
– její rozšíření a modernizace včetně
rekonstrukce dvojdomku. Bohužel se
blíží doba, kdy bude hrozit i veltruským
dětem, že se vinou losování do místní
školy nedostanou. Další prioritou je pro
mě rekonstrukce bývalého kulturního
domu na nové lékařské ordinace, s tím
trochu souvisí i hledání prostoru pro
nové dětské hřiště.
3. O mnohých programových bodech
jsme již společně hovořili, ale zatím se
neshodneme na tom základním – personálním obsazení pozice místostarosty.
Pravé důvody této neshody mi zatím zůstávají skryté, nicméně současná situace
mi připadá dlouhodobě neudržitelná.

MARTIN
NOVÁK
1. Plánů mám spoustu. První a hlavní je
maximálně využívat
nabízené dotační
programy pro obce.
Plánované projekty nejsou levnou záležitostí, a tak je zapotřebí čerpat evropské a státní dotace. Ve Veltrusích skvěle
fungují občanské aktivity a je nutností
je i nadále podporovat. Co nám ale
chybí, je moderní dětské hřiště, kulturní
a společenské centrum a pošta, která má
otevřeno i v sobotu. To se musí změnit.
Mým plánem je podporovat takový
rozvoj Veltrus, který bude prospěšný pro
všechny generace.
2. Jednoznačně je to realizace přístavby
základní školy. Tedy přesněji řečeno
navýšení kapacity školy. To je to, co
Veltrusy teď nejvíce potřebují. Musíme
zlepšit prostředí pro výuku našich dětí.
Zmodernizovat školu, aby v ní byly spokojeny jak děti, tak jejich učitelé.
3. Zatím jsem neměl moc možností
seznámit se s plány nových zastupitelů,
ale určitě cítím shodu v tom, že všichni
chceme maximálně podpořit rozvoj Veltrus, tedy dokončit rozdělané projekty
a začít nové, smysluplné projekty.

PTÁME SE ZASTUPITELŮ

VLADIMÍR
ŠTULÍK
1. Společnou spoluprací
všech zastupitelů
rozumně investovat
našetřené finance
z minulého období
a společně vybrat
další témata nutná pro rozvoj města.
2. Nejaktuálnější je rozšíření základní
školy, realizace lékařských ordinací a případně nákup Ferdinandiovy vily.
3. Asi ve všech třech výše uvedených
tématech, leč nalezení shody na rozsah
realizací nebude lehké.

BRONISLAV
HAVLÍN
Otázky jsou velmi obecné a lze jen těžko
na ně odpověď bez podmínění. Nicméně to
zkusím, také spíše jen obecně.
1. Zejména a mimo jiné – pokusit se rozhýbat vedení, aby se začalo věnovat údržbě
majetku, případně smysluplným investicím zejmena do dopravní a technické

infrastruktury.
2. Je jich tolik, že nelze vypíchnout jen
jedno nebo dvě, ale myslím, že by stálo
za to odpovědně upravit návrh územního plánu, aby odpovídal potřebám
města a v přijatelné míře i požadavkům
obyvatel. Jak už výše uvedeno – začít
se zase starat o (zejména nemovitý)
majetek atd., atd. Co však vidím jako
nejdůležitější, je, aby se vedení města
chovalo k  požadavkům, připomínkám
a námitkám obyvatel města vstřícně
a snažilo se spíše vyhovět, kde to jde,
než házet klacky pod nohy a arogantně
odmítat diskuzi o žádostech – bohužel
mám informace od lidí, kterým se něco
takového údajně stalo.
3. Pokud je myšleno, nad kterým tématem
nebo tématy, pak nevím – prozatím
jsem se účastnil jen jednání o ÚP – tam
shoda moc není – a volby vedení – a tam
to také není žádná sláva. Pokud je myšleno, mezi kterými zastupiteli, pak je to
myslím jasné – výsledky dosavadního
hlasování jsou vypovídající.

FILIP
VOLÁK
1. Plánů je vždy spousta,
důležitou otázkou
je výběr priorit,
na kterých se musí
shodnout zastupitelé.
Věřím, že se v tomto
volebním období podaří vybudovat
nové, bezbariérové lékařské ordinace
a započne se s přístavbou základní školy.
Dále je žádoucí pokračovat v rekonstrukci dalších chodníků a komunikací
(moc bych si přál, aby se zkvalitnila
např. ulice Palackého a Fr. Šafaříka),
také je potřeba dokončit nový územní
plán, usilovat o rozvoj sociálních služeb
a spolkového života aj.
2. Pokud bych měl vybrat jen jedno
prioritní téma, tak by to byla přístavba
a modernizace naší základní školy.
3. Věřím, že té shody a společných témat
bude více a více. Osobně ji cítím v potřebě řešit právě nedostatečnou kapacitu
základní školy.
lk

Spíše vláda než parlament
Nedávné komunální volby
a stav povolebních vyjednávání
zejména v menších městech
a obcích mě přiměly zamyslet
se nad tím, jak osobně tento
typ voleb vnímám. Určitě jsou
to pro mě volby první kategorie,
protože v nich má můj hlas největší váhu a ovlivňuji jím svoje
bezprostřední okolí.
Jak všichni dobře víme, náš
ústavní systém se skládá z moci
zákonodárné, výkonné a soudní. V senátních a sněmovních
volbách si volíme zákonodárce,
kteří svými rozhodnutími určují
směřování celé země pomocí
zákonů. Vláda pak vzniká do-

hodou stran ve sněmovně, ale
tam se asi většinou nedohodnou všichni. V obou komorách
se tedy jejich zástupci dělí
na vládní a opoziční – to dává
smysl. Členové vlády, která
je zodpovědná za řízení naší
země, se nemusí vždy ve všem
shodnout, ale primárně by měli
táhnout za jeden provaz, jinak
jim to moc dlouho nevydrží.
Tím se dostávám ke svému
příměru z názvu článku. I když
krajská a městská zastupitelstva vznikají stejně jako obě
komory parlamentu volbou občanů, zastupitelé nemají moc
zákonodárnou, ale exekutivní

V Žižkově ulici a okolí se bude
obnovovat síť nízkého napětí
Obnova se týká zároveň přilehlých částí sousedních ulic:
P. Holého, Klicperova, U Školy,
J. Dvořáka, Jungmannova,
Třebízského a části náměstí
A. Dvořáka. V souvislosti se
zahájením montážních prací
žádáme občany, aby v těchto
místech dbali zvýšené opa-

!

trnosti. Rekonstrukce vedení
bude provedena z důvodu celkové zastaralosti sítě. Odběrná
místa budou připojena na nově
vybudovanou distribuční síť
uloženou do země. Investorem
akce je ČEZ Distribuce, a. s.,
zhotovitelem firma Elektromontáže M. Kalců.

– stejně jako vláda. Proto mi
přijde logické, že by zastupitelé měli primárně hledat
společnou řeč než to, v čem se
neshodnou. Výkon jejich mandátu je, z mého pohledu, více
než o střetu ideologií o správě
věcí veřejných a o snaze udělat
maximum, aby naše nejbližší
okolí vzkvétalo. Ale také o tom,
s pokorou přijmout svůj díl odpovědnosti, který mu byl voliči
svěřen. Toto podle mě platí
v nepřímé úměře více tam, kde
je obec a zastupitelstvo menší.
Jak praví klasik: “není na světě člověk ten, co by se zalíbil
lidem všem”, a proto si velice

vážím všech lidí, kteří se nebáli
jít s kůží na trh a přijmout tuto
odpovědnost. Rozhodnutí, která budou ve své funkci muset
činit, se totiž ne vždy budou
líbit úplně všem. Zodpovědný
výkon této, v podstatě čestné,
funkce je velice náročný jak
časově, tak psychicky a nese
s sebou i trestněprávní odpovědnost. Já pevně věřím, že
naši noví zastupitelé se s touto
výzvou poperou se ctí. Za tuto
jejich odvahu jim patří můj velký dík. A věřím, že ne jen můj.
lk

Sběrné místo v zimě
V zimním období od prosince 2018 do března 2019 bude
sběrné místo otevřeno pouze
vybrané soboty, vždy od 8:00
do 12:00 hodin:

§§
§§
§§
§§

prosinec 2018: 1. a 22.
leden 2019: 5. a 26.
únor: 16.
březen: 9. a 30.

TELEFON: +420 728 233 228
E-MAIL: kosek@veltrusy.cz
prosinec 2018
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Staré pneumatiky nepatří na sběrné
místo, nechte je přímo v servisu
Pneumatiky nejsou druhem
komunálních odpadů a nelze je
tedy sbírat na sběrném místě.
Vztahuje se na ně povinnost
zpětného odběru a ten je zajišťován kolektivním systémem
ELTMA (www.eltma.cz), v jehož
rámci lze pneumatiky odevzdat
v jakémkoliv smluvním místě
zpětného odběru – většinou
v pneuservisu či autoservisu.
Důležité je vědět, že zpětný
odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma) a bez
vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby. Náklady
na likvidaci jsou již zahrnuty
v pořizovací ceně pneumatik. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele
odebírat také bez rozdílu jejich
značky nebo typu.
Společnost Eltma byla
založena v dubnu roku 2016
největšími výrobci pneumatik.
Použité pneumatiky pravidelně
sváží ke zpracovateli, který je
rozdrtí a postará se o jejich další využití (výroba dětských hřišť,
sportovišť, tlumicích podložek).
Mohou být využity i jako zdroj
energie a najdete je třeba také
v cementu. Jsou tak vždy zcela
recyklovány a nekončí na skládkách.
V loňském roce se díky
systému Eltma podařilo
všem zapojeným prodejcům,
autoservisům a pneuservisům
vybrat zpět 80 % všech pneumatik, které uvedli na trh.
Výrobci či dovozci pneumatik (tzv. povinné osoby) mohou
plnit zákonem stanovené
povinnosti pro zpětný odběr
použitých pneumatik také
individuálně.
bb
zdroj: www.eltma.cz
www.mzp.cz/cz/odber_pneu

Kam s použitými pneumatikami?
Věděli jste, že…
Pneumatiky
lze ekologicky
zlikvidovat či
recyklovat pro
další využití?

Zakoupením
pneumatiky
automaticky
zaplatíte
za její recyklaci?

Z recyklovaných
pneumatik lze
vyrobit dětská hřiště,
sportoviště a další
užitečné výrobky?

Sběrný dvůr či
dokonce černá skládka
nejsou ta pravá místa
pro odevzdání použitých
pneumatik!

Odevzdávejte použité pneumatiky
na místa zpětného odběru
Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

Zpětný odběr se provádí:
bez vazby na nákup zboží či služeb

bez ohledu na značku pneumatik

bezplatně

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma
a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do správných
rukou a je garantována její 100% likvidace.
Více informací na www.eltma.cz.

Pro veltruské občany jsou nejbližšími místy zpětného odběru
Vojkovice (Autoopravna Petr Peiger) a Kralupy nad Vltavou (Pneucentrum, Contritrade Services).
Pneumatiky se odevzdávají bez disků a v rámci možností čisté.
8
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Den veltruských hasičů byl oslavou,
jak se patří
Získání nového zásahového
vozidla pro je pro každou
jednotku velkou událostí. Nám
se díky štědrosti naší veltruské radnice podařilo získat
repasovanou Tatru 815 CAS
32. A protože jsme měli dostat
vozidlo do užívání na podzim,
kdy již od roku 2013 pravidelně pořádáme soutěž Železný
hasič, zrodil se v hlavě velitele
SDH Milana Tiraly nápad spojit
závod a předání vozu v jeden
den a uspořádat celodenní
slavnost věnovanou hasičům.
Pozvání přijali hasiči z okolních dobrovolných i profesionálních sborů, jednotlivé složky
Integrovaného záchranného
systému, které působí ve Veltrusích a okolí a řada vzácných
hostů jak z řad hasičů, tak
například z řad nově zvolených
zastupitelů.
Dopoledne patřilo silným mužům a ženám z 18
hasičských sborů jak profesionálních, tak dobrovolných.
Utkali se ve třech kategoriích
v 11 fyzicky velmi náročných
disciplínách dle pravidel TFA.

Jeden ze závodníků o titul
Železného hasiče

V kategorii muži 41 a starší
se vítězem s časem 04:01:82
stal Milan Hlavička z SDH
Vlašim, v kategorii muži 1840 se s časem 03:07:47 stal
Tomáš Sirotek z SDH Doubek.
V kategorii žen zvítězila v čase
03:31:54 výborná závodnice
Adéla Šanková z SDH Vlašim.
Naše jediná ženská zástupkyně
Jana Vacířová vybojovala cenný
bronz. Celkovým vítězem, který
si odvezl putovní pohár starosty
města, se stal Tomáš Sirotek
z SDH Doubek.
Odpoledne vyvrcholila naše
oslava slavnostním předáním
nového zásahového vozidla
starostou města Mgr. Filipem
Volákem jednotce SDH. Strojníci jednotky vyjeli se všemi
vozidly z garáží, včetně krásně
a slavnostně nazdobené nové
Tatry 815 a celá jednotka nastoupila v zásahových oblecích
a helmách před novým vozem
a poklekla, poté se k jednotce
přidali malí hasiči a všichni
členové SDH Veltrusy. Velkým
okamžikem bylo i požehnání novému vozidlu farářem

Vítězové jednotlivých kategorií

Václav Klofát
obdržel vyznamenání
Za mimořádné zásluhy

Mgr. Františkem Masaříkem
a předání vyznamenání
našemu čestnému starostovi
SDH panu Václavu Klofátovi, kterému bylo uděleno
druhé nejvyšší vyznamenání
za zásluhy. Po slavnostních
fanfárách se rozduněly motory
všech hasičských vozů, které
se slavnosti účastnily, a vyjelo
se na spanilou jízdu po Veltrusích. Závěr programu patřil
ukázkám jednotlivých složek
IZS. K vidění bylo slaňování
z plošiny HZS Synthos Kralupy,
ukázky výcviku služebního psa
Policie ČR, prohlídka vybavení
sanitního vozu Záchranné
služby Asociace Samaritánů
Kralupy nad Vltavou a techniky
HZSP ÚJV Řež s dekontaminační komorou, která posloužila
i jako součást jedné z disciplín.
Poděkování veltruských
hasičů patří především Městu
Veltrusy, sponzorům: Luksík
– PROMEX, Václav VÁVRA,
MAXDRINKS, FIREPORT.  
Milan Tirala
velitel SDH
foto: bb

721 106 278
724 594 627
jsdhveltrusy
@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme sponzorům, kteří
příspěli k nákupu potřebného
vybavení pro zásahy nebo
podpořili akce.
§§ firma MaxDrinks, s. r. o.
dodala energetické nápoje
pro účastníky Železného
hasiče
§§ firma Cor Caroli, s. r. o.  
§§ Josef Jindřich
§§ Truhlářství Klejna
§§ Čokoládovna Pralinka
(Olga Klejnová )
§§ Hotel Sport
§§ Vávra: voda , topení,
čerpadla , koupelny
§§ Luksík – Promex s. r. o.
§§ Let Repair,s.r.o.
§§ Instalatérství a topenářství
– Lukáš Kasalický

Starosta města předává klíče od nové cisterny veliteli
jednotky SDH Vladimíru Florianovi

Křest nové cisterny
se neobejde bez
požehnání faráře

Nová cisterna vyjíždí
na spanilou jízdu městem

prosinec 2018
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Dvojkoncert: Jiný člověk a Blondýna
Po delší době ožila klubovna
ASPV ve veltruské sokolovně hudbou. Postarali se o to
písničkáři Jiný člověk + TYDWA
a Blondýna. Jejich vystoupení přilákalo na čtyři desítky
různě smýšlejících zájemců,
kteří zaplnili prostory klubovny
do posledního místa.
Ačkoli nám pravidla
slušného chování říkají, že
dámy mají přednost, udělali
jsme v tomto případě výjimku
a dvojkoncert zahájilo trio Jiný
člověk + TYDWA, jehož lídrem
je profesor Dvořákova gymnázia a organizátor pravidelného
kralupského „Open MIC“ Milan
Junášek (kytara, zpěv), kterého
doprovází baskytarista Jaroslav
Šejba a perkusionista Tomáš
Přikryl. Výhradně autorské
skladby jsou vlastně Junáškovy
zhudebněné básně, které, ačkoli se často zabývají závažnými
a existenciálními tématy, nepostrádají lehkost a humor. Autor
si ve svých textech rád hraje
se slovy, o čemž svědčí i jejich
názvy jako například New York
Mravencity či Bezkontaktní.
Publikum vyjadřovalo svou
spokojenost hlasitým pot-

leskem a na závěr si vyžádalo
i několik přídavků.
Po krátké přestávce se
kytary a mikrofonu chopila
Blondýna – svérázná rakovnická písničkářka, jejíž písničky
čerpají z vlastních zkušeností
života blondýny. Texty jsou
protkány vtipem, sebeironií
a sarkasmem. Blondýna si
umí udělat legraci z vás stejně
jako ze sebe, z žen stejně jako
z mužů. Jakkoli by se mohlo
zdát z názvů jejích písní, jako
jsou: Mateřská, Gynekolog,
Aerobic či PMS aneb Protože
v pěti hrncích, nejsou určeny
výhradně ženskému publiku.
V jejích zhudebněných životních zkušenostech a příbězích
si přijdou na své opravdu
všichni. Jako bonus jednotlivé
skladby prokládá neméně
humornými básničkami, které
nemívají více než čtyři verše.
Posluchači v průběhu celé
produkce oceňovali Blondýnu
potleskem i smíchem, a kdyby
si ji nepřijel vyzvednout manžel
s dcerou, snad by ji nenechali
ani odejít.
Myslím, že se tento komorní
hudební večer opět vydařil

a doufám, že brzy budeme mít
příležitost se v klubovně sejít
znovu, čímž bych chtěl všem
doporučit sledovat kalendář
kulturních akcí a tu další si
určitě nenechat ujít.
lk
foto: Jan Pšenička, bb
§§ Jiný člověk + TYDWA:

https://bandzone.cz/
jinyclovek?at=info
§§ Blondýna: https://bandzone.cz/blondyna?at=info

Veltrusy se připojily k oslavám
100. výročí vzniku první republiky
Kromě slavnostního otevření výstavy „Veltrusy před 100 lety“ byl vysazen  památný
strom svobody a položeny květiny u památníku padlým ve světových válkách.
Lípu přišlo ve čtvrtek 25. října
2018 v 16:30 do prostranství
před hřbitovem vysadit zhruba 30 lidí a do sázení se zapojily i děti. Starosta města Filip
Volák zmínil význam lípy nejen
jako symbolu lásky a ochrany,
ale i jako připomenutí pestrých
a mnohdy velmi složitých 100
let Československé republiky.
Vzpomněl na odkaz T. G. Masaryka, Rastislava Štefánika, Karla
Kramáře a dalších, kteří stáli
u zrodu naší země.
Pamětník Jan Novotný
konstatoval, že přes své prvotní
pochybnosti o umístění lípy
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ZAŽILI JSME VE VELTRUSÍCH
na prostranství před hřbitovem
musí uznat, že to byl nápad
hezký. „Na hřbitově jistě leží
mnoho předků i potomků
těch 58 mužů, kteří se z války nevrátili. Lípa bude dělat
takovou spojnici mezi padlými
a dnešními Veltrusy,“ uvedl
Novotný. Vyjádřil také přání,
aby se tu za 100 let znovu sešli
naši potomci a vysadili třeba
další lípu.
Karel Morávek doplnil, že
ve Veltrusích byla pamětní lípa
ke vzniku republiky vysazena
až s desetiletým zpožděním.
Lípa vedle vily Ferdinandiových
tedy roste u památníku celých
90 let.
Českou hymnou a dalšími
písněmi celou akci slavnostně
doprovodila na trubku Miloslava Šmídová.
Menší skupinka občanů se
před vlastní vernisáží stihla
přesunout i k památníku
padlým na náměstí. Zde byla
uctěna památka mužů, kteří
položili svůj život za svobodu,
demokracii a těžko se rodící
československý stát, položením květů v barvě trikolory.
Jan Novotný vzpomněl na paní
Petříčkovou, která pravidelně
organizovala u památníku
setkání, a vyjádřil politování, že
zde není víc dětí.
Přítomní prodiskutovali
i přemisťování památníku během jeho historie. Z původního
místa mezi lípou a původní
poštou byl přemístěn ke škole
na pozemek, který leží naproti
vchodu do školy. Mimo jiné
odsud pravidelně vycházely
lampionové průvody. Zpátky
k náměstí byl přemístěn pravděpodobně až po r. 1998.
V 18 hodin se již otvírala
výstava, kterou koncertem
na akordeon a klávesy doprovodil Vojtěch Hrňák.
Výstava se skládá z 26 tabulí,
na kterých se návštěvníci mohou dozvědět okolnosti vzniku
první republiky ve Veltrusích
a v místní škole, část je věnována zámku a jeho tehdejšímu
pánovi. Ke zhlédnutí jsou
i autentické deníkové záznamy
hraběte. Neodmyslitelnou součástí je i zmapování tehdejšího
spolkového života, které se ovšem netýká již pouze roku 1918.
Některé veltruské spolky byly
založeny v 80. letech 19. století
a trvají (s různými útlumy činnosti) dodnes, jiné nepřežily

světovou válku, či byly založeny
až za první republiky. Přesto se
výstava věnuje téměř všem.
Výstava je doplněna o dobové pohlednice a kresby, nechybí
ani srovnávací fotografie města
(přibližně) z roku 1918 v porovnání s dneškem. Díky místnímu sběrateli výstavu zdobí
i několik zajímavých dobových
předmětů.
K výročí vznikla i nová
veltruská pohlednice s kresbou
Jana Hilmery, která zobrazuje
Čínskou bažantnici. Ta totiž
v noci na 28. října 1918 v zámeckém parku vyhořela. Pohlednice je k zakoupení v podatelně
MěÚ a v infocentru u brány do zámeckého parku.
Veltrusy v roce 1918

Výstava potrvá do 11. ledna
2019.
bb
foto: Kateřina Kohoutová
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Kouzlo jihu Srí Lanky
V úterý 6. listopadu jsme
navázali na sérii cestopisných
besed a s cestovatelkou Zlatuší
Knollovou jsme se podívali
na jih Srí Lanky. Tento malebný ostrov je známý také pod
názvem Cejlon, který získal
s příchodem evropských kolonizátorů na začátku 16. století.
Ačkoliv oficiálním názvem je
v současné době opět Srí Lanka,
v obchodním světě se běžně
uvádí “cejlonský”, především
hovoří-li se o čaji.
Země byla kolonizována
nejprve Portugalci (1505),
po nich Holanďany a nakonec
ostrov ovládli Britové. K jeho
osamostatnění došlo v roce
1948. Za zmínku stojí jistě také
bouřlivých 26 let občanské
války (1983-2009), ve kterou
přerostl konflikt mezi Sinhálci, buddhistickou většinou,
a hinduistickými Tamily. Napětí

mezi těmito skupinami obyvatel trvá bohužel dodnes.
Kvalitní cejlonský čaj, který
většina místních mnohdy ani
neochutnala, zná jinak téměř
celý svět. Místní obyvatelé
dávají přednost zvyku z doby
britské kolonizace, slazenému černému čaji s mlékem.
Z čajovníku se zásadně sklízí
dva až tři nejmladší lístky, které
se v závislosti na počasí zhruba
do 10 dnů obnoví a mohou být
sklízeny znovu. Sklizeň probíhá
tedy nepřetržitě po celý rok. Pro
výrobu bílého čaje jsou sklízeny
pouze pupeny.
Ostrov se mimochodem
původně zaměřoval na pěstování kávy. Kvůli závažné
chorobě musely být ale všechny
kávovníky v 19. století kompletně zlikvidovány.
Zlatuše Knollová navštívila
ostrov již čtyřikrát, přičemž

na poslední cestě působila již
jako průvodkyně. Zamilovala si
trhy s čerstvým ovocem, které
dozrává postupně po celý rok
a má mnohem výraznější chuť,
než jakou známe z Evropy. Nadšeně vyprávěla o místním jídle,

které se jí rukama, o čerstvých
rybách, skořicové farmě, ajurvédě, výpravě za krokodýly i ráji
pro surfaře – moři plném vln.
bb
foto: Zlatuše Knollová

Hudba v myšlenkách Masarykových
Komorní akce, kterou město
Veltrusy zakončilo veltruské oslavy 100. výročí vzniku
Československé republiky, se
uskutečnila v pátek 9. listopadu
2018 ve Výstavní síni Ladislava
Čepeláka. S pásmem slova
a hudby do Veltrus zavítalo
komorní duo Jitky Baštové
(akordeon) a Jindřicha Macka
(loutna). V programu zazněly
skladby českých a slovenských
autorů od 19. století až po současnost (Janáček, Martinů, Dvořák a další) a české a moravské
lidové písně. Na závěr si všichni
společně zazpívali Masarykovu
oblíbenou „Ach synku, synku“.
Večer ovšem nebyl jen
o hudbě, slovem byl připomenut odkaz T. G. Masaryka,
jeho základní myšlenky, činy
a události jeho života. Velkou
pravdou je, že jeho odkaz je
nadčasový. I Masaryk věděl,
že pro zdárný vývoj republiky
je potřeba „společného úsilí
všech čestných a schopných
lidí“ a že „v politice nemohou
být všechny hlavy pod jedním
kloboukem, ale různost
přesvědčení se nikdy nesmí
zvrhnout v boj poškozující stát
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a národ“ (stejně můžeme uvažovat i ve formátu města).
Oba interpreti pocházejí z Havlíčkova Brodu, kde
působí na Základní umělecké
škole – Jindřich Macek jako
ředitel a učitel hry na kytaru
a Jitka Baštová jako učitelka hry
na akordeon. Tato do jisté míry
netradiční spolupráce akordeonistky s loutnistou vznikla
v roce 2009. Společně již připravili celou řadu koncertů.
text a foto: bb

ZAŽILI JSME VE VELTRUSÍCH

S deštníkem na rozsvěcení vánočního
stromu
Počasí první adventní neděli opravdu nepřálo – teploty byly lehce nad nulou a k tomu
se přidal usilovný déšť. Ale jak se říká, není špatného počasí, jen špatného oblečení.
A tímto heslem se pravděpodobně nakonec řídilo hodně lidí.
Program zahájil již tradičně
zvuk žesťových nástrojů. Letos
s kralupskými muzikanty přijel
i zpěvák. Jako každý rok zahrály
na flétnu a zazpívaly také děti
ze základní školy Veltrusy pod
vedením paní učitelky Váňové.
Zlatým hřebem večera bylo
sólové vystoupení zlosyňského
swingového a jazzového saxofonisty Petra Kroutila, který
veltruský advent posunul zase
o stupínek výš. Zahrál především své oblíbené americké
vánoční songy (I‘m dreaming
of a white Christmas, All I want
for Christmas is You a další)
a na závěr zazpíval a cappella
Christmas is all around (píseň
zpívanou stárnoucím rockerem
Billy Mackem ve filmu Láska

nebeská).
Ačkoliv tleskat se dalo v rukavicích a s deštníkem, čajem
a cukrovím v ruce jen stěží,
návštěvníci ocenili příjemný
program už svou přítomností
(a hudebníci – zdá se – situaci
chápali). Většina příchozích
vydržela i přes velkou nepřízeň
počasí až do konce.
Starosta města Filip Volák
popřál všem i přes všechen
předvánoční shon klidné
svátky. Stejně jako v loňském
roce využil tuto veřejnou akci
k ocenění žáka základní školy
za odvahu a statečnost. Letos
jím byl Jakub Hlaváček, žák 6.
třídy, který díky své pohotovosti
pomohl člověku v nesnázích
a přivolal pomoc. Jakub dostal

čestné uznání starosty a mohl
odpočítat poslední vteřiny
do rozsvícení světýlek na vánočním stromu.
Občerstvit se mohli všichni
příchozí již tradičně domácím
vánočním cukrovím, které
každoročně společně pečou
veltruské maminky za částečné
pomoci svých ratolestí. Prostor
pro pečení poskytuje školní
tréninková kuchyňka, ve velké
školní kuchyni pak paní kuchařky připravují několik várnic čaje
a svařeného vína. Své příznivce si také již našli i manželé
Trnobranských s výbornými sýrovými a masovými plackami.
Vlastní stánek připravili letos
i dobrovolní hasiči, horkou medovinu a další medové dobroty

bylo možné koupit ve stánku
paní Rubešové.
Na závěr nezbývá než
poděkovat – chlapům, kteří
v dešti stavěli a sklízeli pódium,
báječným hudebníkům, kteří
se museli vyrovnat s deštěm
i na pódiu, organizátorům,
na místě především zvukařovi
a moderátorce. Děkujeme
za zapůjčení teplometu, také
všem občerstvovatelům a hlavně návštěvníkům, kteří přišli
a nenechali se odradit kapkou
vody (i když tentokrát vcelku
velkou).
text a foto: bb
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OHLÉDNUTÍ

Ohlédnutí za rokem 2018
11. 2. 2018 – Masopustní
průvod městem

24. 3. 2018 – Autorské
čtení s Jiřím Hájíčkem

23. 6. 2018 –
Slavnost růží
na zámku

28. 4. 2018 –
Běh veltruským
parkem

8. 9. 2018 –
Happening
na starém mostě

13. 9. 2018 –
Vernisáž fotografií
Michala Dobeše

25. 10. 2018 –
Vernisáž
“Veltrusy
před 100 lety”

20. 10. 2018 – Den veltruských hasičů
a převzetí nové cisterny

9. 11. 2018 –
Hudba v myšlenkách
Masarykových
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25. 10. 2018 –
Sázení stromu svobody
v prostranství
před hřbitovem

2. 12. 2018 –
Rozsvěcení vánočního stromu
v parčíku u školy

POZVÁNKY

PROSINEC

14

ZPÍVÁNÍ

u vánočního stromku
24. prosince 2018, 14:00

PROSINEC

24

náměstí Antonína Dvořáka

LEDEN

KRAUSBERRY
malá parta

Martin Kraus (zpěv, kytara, harmonika)
Mário Císař (kytara)
Jiří Ježek Kredba (kontrabas)

NA ZÁVISTI
VE VELTRUSÍCH

20:00

pátek 14/12/2018
VSTUPNÉ: 200 Kč předprodej / 220

Kč na místě

Vstupenky lze zakoupit v podatelně MěÚ Veltrusy (v přízemí)
a v infocentru u mostu v Kralupech n. Vlt.

17

čtvrtek
17. ledna
2019
19:00
KLUBOVNA
NAD SOKOLOVNOU
VELTRUSY
Město Veltrusy pořádá

LITERÁRNÍ VEČER

S MARKÉTOU PILÁTOVOU

PROSINEC

12

~ spisovatelka, novinářka, autorka knih pro děti, překladatelka a hispanistka ~
Knihy Markéty Pilátové vyšly v německém, nizozemském, polském, portugalském
či španělském překladu. Vedla zahraniční redakci v týdeníku Respekt. Střídavě
pobývá v Česku a v jižní Americe (Argentina, Brazílie), kde učí český jazyk potomky
krajanů. Za román Žluté oči vedou domů (2007) a Má nejmilejší kniha (2009)
byla nominována na cenu Magnesia Litera a Cenu Josefa Škvoreckého.

Večer bude věnován nejnovější autorčině knize: S Baťou v džungli.
Vstupné dobrovolné
Rezervace míst na kultura@veltrusy.cz

17
PUST
V E LT R U S K Ý

12. prosince 2018
18:00, parčík u školy
Veltrusy

MASO

NEDĚLE

ÚNOR

2019

od 9.00 ZABIJAČKOVÉ HODY
10.00 SHROMÁŽDĚNÍ MASEK v parčíku u školy,
PRŮVOD ulicemi města za doprovodu kapely

SOBOTA 16. ÚNORA 2019 OD 15.00
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL V SOKOLOVNĚ
(RC Havránek)

prosinec 2018
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POZVÁNKY

F I LM OV É
VE Č ERY

vždy ve čtvrtek, 20:15, klubovna nad sokolovnou

20. 12. Jim Jarmusch: Tajuplný vlak, 1989

VÁNOČNÍ FILM PRO DĚTI:

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

2019...

10. 1. Gustav Möller: Tísňové volání, 2017
14. 2. François Ozon: Dvojitý milenec, 2017
14. 3. Hannes Holm: Muž jménem Ove, 2015

BŘEZEN

8

Město Veltrusy
a firma LUKSÍK – PROMEX s.r.o.
vás zvou

v pátek 8. března 2019 od 20:00
do restaurace Na Závisti na

Slavnostní ples
města Veltrusy

u příležitosti stého výročí
vzniku Československé republiky

•

k tanci a poslechu zahraje
v duchu první republiky
kapela

Stanislava
Tatara
•

Petra Fabiánová & Petr Ježek

•
a další hosté

ÚNOR

9

LEDEN

Srdečně Vás
zveme na

Kulturní dům
Kralupy n. Vlt.
uvádí

21

v pondělí 21/1/2019
divadelní hru

KLEOPATRA
Režie: Ondřej Pavelka
Hrají: Jitka Čvančarová,
Michal Malátný
Vstupné: 420/390 Kč
SRPŠ Při mŠ VeltRuSy

v sobotu 9. 2. 2019 od 20.00 hod.
v sále restaurace Na Závisti ve Veltrusích
Těšit se můžete na:
rozTleSKáVačKy
CheerleaderS SK VojKoViCe
roMaband “GabčáCi”
ToMbola
...a přeKVapení naVíC :)
Vstupenky si můžete zakoupit v MŠ Veltrusy od 7. 1. 2019
tel.: 315 781 140, 602 825 648 I Cena vstupenky: 170 Kč
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ÚNOR

Kulturní dům
Kralupy n. Vlt.
uvádí

5

v úterý 5/2/2019
divadelní hru

MOJE HRA
Režie: Jan Kačer
Hrají: Jiří Bartoška,
Zuzana Bydžovská a další
Vstupné: 450/420 Kč

HISTORICKÁ PŘÍLOHA – VELTRUSY PŘED 100 LETY

Na zámku prožíval vznik republiky
hrabě Arnošt Chotek
Veltruský zámek vlastnil v roce 1918 hrabě Arnošt Chotek, jeho předposlední majitel.
Arnošt byl člověkem velmi zajímavým, věnujme mu proto trochu pozornosti.

Arnošt jako voják
Mladý Arnošt (nar. 1844) začal svou
kariéru jako voják, bojovým křtem prošel
hned v krvavé bitvě u Hradce Králové
v roce 1866. V 70. letech působil jako člen
císařské jízdní gardy císaře Františka
Josefa ve Vídni, později byl jmenován císařským komořím. Svou kariéru ve službách habsburské dynastie zakončil jako
nejvyšší hofmistr na dvoře arcivévodkyně Alžběty, čímž byl postaven mimo vojenskou službu. Po smrti arcivévodkyně
(1903) odešel na odpočinek s roční penzí
6.600 korun a od císaře propůjčeným
Řádem železné koruny (nejvýznamnější
z mnoha řádů, které za život obdržel, mj.
byl i čestným rytířem maltézského řádu).

Velké změny
„Z poklidného života v metropoli na Dunaji
jej vytrhla až smrt staršího bratra Emericha v roce 1911 a nutnost ujmout se správy
rodinného majetku,“ vysvětluje Arnoštův
životní zlom Petra Načeradská v knize
Poslední Chotkové ve Veltrusech. K fideikomisnímu panství Veltrusy patřilo tou
dobou přes 2.000 hekatarů pozemků
(fideikomis = právně zajištěné nedělitelné,
nezcizitelné a neprodejné rodinné svěřenectví, jehož držitel musel s majetkem řádně
hospodařit a zabránit zchudnutí, než byl
předán dědici, zpravidla nejstaršímu synovi,
pozn. red.).
Arnošt měl sice tou dobou ještě
staršího bratra Ferdinanda, ten byl
ovšem bezdětný a dědického práva se
vzdal. Do Arnošta vkládala tedy rodina
jisté naděje. Z jeho deníků je patrné, že
se několikrát zamiloval, své vztahy ale
udržoval víceméně v tajnosti a žádný
nevedl ke svatbě. Nejvýznamnější
známostí byla pravděpodobně vídeňská
herečka Augusta Klug. Jejich mimomanželský vztah, který trval 30 let, nebyl tou
dobou v aristokratických kruzích ničím
neobvyklým. Po Arnoštově přestěhování
do Veltrus se vídali ovšem již méně často.
Arnošt zůstal bezdětný. Vlastní děti mu
značně nahrazovaly děti jeho mladší
sestry Karoliny.

Arnošt jako český
šlechtic
A nyní již k jeho působení na veltruském
zámku: veltruské panství převzal Arnošt
23. dubna 1911 a na rozdíl od bratra
Emericha si ze zámku udělal hlavní sídlo.
Mluvil plynně česky, což mu umožnilo
rychle se zapojit do místního života.
Stal se členem mnoha spolků, např. byl
zakládajícím členem Spolku Československého červeného kříže ve Veltrusích
a Okresní komise pro péči o mládež v zastupitelském okresu velvarském, zjistila
v rodinném archivu Chotků
autorka již zmiňované knihy.
Arnošt byl ve Veltrusích
oblíbený a uznávaný. Byl
štědrý, podporoval charitativní spolky i rodiny v nouzi.
Stal se řádným hospodářem,
okamžitě se pustil do údržby
a rekonstrukce zámku, postaral se například o zavedení
vodovodu do zámku.

První světovou válku prožil Arnošt
relativně poklidně věnuje se převážně
svým koníčkům, hlavně lovu. Do veltruského zámku přemístil během válečných
let celý rodinný archiv z Kačiny, kterým se
rád chlubil. Archiv poskytnul např. i spisovateli Adolfu Wenigovi pro studium
za účelem vydání monografie o zámku
a parku na Ostrově (1917).
Ředitelem panství učinil Arnošt
Bohdana Jarolíma. Ten se těšil Arnoštově
důvěře a byl mu pravou rukou při správě
rodinného jmění.
Arnošt byl členem parlamentu
Rakouska-Uherska, nevyhnul se proto
občasným návštěvám zasedání ve Víd-

1914:
Začátek války
Z vidiny poklidné penze ho
však vyváděly nejen šarvátky jeho synovců o majetek.
Mnohem větším zásahem
byl atentát na následníka
trůnu Františka Ferdinanda
d‘Este a jeho manželku Sofii
Chotkovou (Arnoštovu vzdálenou příbuznou) dne 28.
června 1914 a s tím související
začátek první světové války
(do které všichni Arnoštovi
synovci narukovali). Arnošt
chtěl být také okamžitě
k dispozici armádě, ale
mobilizace se ho už netýkala.
„Připravil tedy alespoň v hostinských pokojích severozápadního
zámeckého křídla soukromou
ošetřovnu Červeného kříže pro
raněné či rekonvalescenty,“ uvádí
Načeradská.

Fotografie Arnošta Chotka
s vlastnoručním podpisem | zarámované fotografie
rozdával hrabě  svým veltruským přátelům
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ni. Řadil se mezi české šlechtice, kteří
sice podporovali přeměnu monarchie
na spolkový stát jednotlivých národů, zároveň ovšem vyjadřovali věrnost dynastii
Habsburků.
Arnošt se díky rostoucím zdravotním problémům z veřejného života ale
spíše stahoval. Od roku 1916 absolvoval
několik pobytů v sanatoriích a v lázních,
na veltruském zámku se pak o něj staral
především osobní sluha Josef Němeček
(který se sám vrátil z války ve špatném
stavu) a kuchařka Koukalová. „Marie
Koukalová (Chotkové jí láskyplně říkali
„Koukalka“) sloužila rodině mnoho let a byla
nejen výbornou kuchařkou, ale věděla si rady
i při drobných nemocech – podle vzpomínek
pamětnice se tato hezká, usměvavá paní
v nažehlené zástěře s kanýry kdysi naučila
vodoléčbě u slavného léčitele, faráře Sebastiana Kneippa,“ vypráví Načeradská ve své
knize o posledních Chotcích.

1918: Konec
monarchie
Přestože nikdo z Arnoštových příbuzných
ve válce nezahynul a v říjnu 1918 nastal
konečně mír, rozpad monarchie nesl hrabě těžce. Prožil v ní celý svůj dosavadní
život a zasvětil ho věrné službě habsburské dynastii. V deníku píše o „hlubokém
zármutku“, když se dočetl o „vzdání se
trůnu Jeho Veličenstva císaře Karla“. Přesto
neváhal s vyvěšením národní vlajky
na zámku a zúčastnil se slavnostního
lampionového průvodu ve Veltrusích.
„Proti nové republice rozhodně nijak
nevystupoval a s poměry se smířil,“ uvádí
Načeradská.
Hranice byly se vznikem nového
státu uzavřeny a přecházet se mohly až
po pořízení nového cestovního pasu.
Díky tomu strávil Arnošt Vánoce v roce
1918 bez svých blízkých a především bez
Augusty Klug, se kterou tradičně Štědrý
večer trávil.
Arnošt spravoval veltruské panství
až do své smrti 24. 1. 1927. Ve veltruském farním kostele vzpomínal farář při
požehnání na dobrotu hraběte a šlechetné a demokratické jednání. Posledním
přáním Arnošta bylo, aby lidé místo
věnce „věnovali nějakou částku na dobročinné účely,“ píše se v knize o posledních
Chotcích.
bb
zdroj: Petra Načeradská
– Poslední Chotkové ve Veltrusech (2015)
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Úryvky z deníku Arnošta Chotka
Arnošt Chotek si pečlivě vedl deníky. Na stránce k 28. říjnu 1918 najdeme informaci
o vyhořelé bažantnici, 29. října Arnošt zaznamenal vyvěšení vlajky na zámku u příležitosti
vzniku československého státu. Z deníku ze 3. listopadu 1918 se dozvídáme o účasti Arnošta na slavnostní bohoslužbě v kostele i na večerním lampionovém průvodu.

28. říjen

Vstal jsem v 7 hodin. Němeček mi
sdělil, že v noci v půl jedenácté
vyhořela bažantnice. V 8:30 jsem
se nasnídal, uspořádal si věci,
četl a psal. Přišel ředitel Jarolím
ohlásit mi požár bažantnice. Šel
jsem pak k bažantnici, z níž stojí
jen zdi; smutný pohled. Byl jsem
potom u hajného Nováka, přišel
jsem ve 13:15 zpět. Jedl jsem
s Vochočem, pak jsem byl v jeho
pracovně. Odjel potom do Prahy.
Potom jsem byl ve Veltrusích
na četnické stanici, v 16 hodin jsem
si vzal ovoce a čaj, pak jsem zůstal
v zahradě. V 19:30 jsem povečeřel
a potom si četl. Ve 23 hodin jsem
šel spát.
(Jan Vochoč byl český realistický malíř, který na veltruském zámku pobýval dlouhodobě v letech 1917-1919 a kromě restaurování zámeckých obrazů namaloval Arnoštův
portrét, jedno ze svých posledních děl.)

29. říjen
Vstal jsem v 7 hodin, v 8:30 jsem
snídal. Potom jsem si uspořádal
věci, přečetl jsem si o založení
československého státu. Přišel
za mnou nadlesní Paul, pak jsem si
četl. Potom přišel ředitel Jarolím,
ve 13 hodin jsem se najedl, potom
jsem četl. Poté přišel znovu ředitel
Jarolím, nechal jsem na zámku
vyvěsit vlajku. Dále jsem psal
a v 16 hodin jsem si dal ovoce a čaj,
pak pobyl v zahradě a ve skleníku.
Zašel jsem se také podívat do obory
a k templu. Vrátil jsem se v 17:15,
v 19:30 jsem povečeřel, chvíli si
četl a ve 23 hodin jsem šel spát.
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3. listopad

Neděle. Vstal jsem v 7 hodin, v půl
deváté jsem posnídal, potom si
četl a psal, byl jsem si zakouřit
v písárně. Potom jsem šel do Veltrus do kostela, kde jsem se v 10
hodin zúčastnil svátečního kázání
a sv. mše na oslavu nového státu.
V 11:30 jsem se vrátil, četl a psal,
našteloval hodinky, v 1 hodinu
jsem byl v kuchyni, pak jsem jedl
s Vochočem, dále jsem četl a psal.
V 16 hodin jsem posvačil ovoce
a čaj, potom jsem byl v pokoji, četl
a odpočíval. V pět jsem šel přes dubový les do Veltrus, kde se pořádal
lampionový průvod.
V 18 hodin jsem se vrátil, v půl
osmé jsem povečeřel s Vochočem,
pak jsem si četl a ve 23 hodin jsem
se uložil.

Potvrzení domovského práva
ve Veltrusích z 16. prosince 1918
(domovská příslušnost k obci
představovala právo na nerušený
pobyt v obci)

Domovský list ze 17. září 1920

Pohledy na zámek z roku 1917-18
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Čínská bažantnice patří ke stavbám, které se zachovaly jen na fotografiích
a kresbách. shořela v noci z 27. na 28. 10. 1918. Nacházela se JV od sochy boha Martha
a pocházela z konce 18. století. Bohatě zdobený a v zimě vytápěný salonek sloužil
k odpočinku panstva, zároveň zde byli chováni stříbrní a zlatí bažanti a perličky.

1917 – Ovčínek | Jednalo se o zahradní domek na způsob poustevny | Budova byla
dřevěná  s doškovou střechou a nacházela se v blízkosti zámku | Zanikla v roce 1945

Genius válečné slávy, socha boha Martha,
byla do Veltrus přivezena v roce 1830 |
V pravé ruce na klíně drží Mars přilbu
a v levé původně držel troubu, ta ovšem již
v roce 1917 chyběla

1917 – Brána do parku
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Veltruská škola na podzim 2018
Podzim letošního školního
roku se v celé České republice
nesl zejména v duchu oslav
100. výročí vzniku samostatné
Československé republiky. Toto
významné jubileum jsme si
společně připomněli i ve škole.
Kromě řady informací, školního
hlášení i aktivit realizovaných
v rámci běžné výuky jsme
se všichni společně zapojili
do celostátního projektu, jehož
cílem bylo, aby se co nejvíce
lidí vyfotilo společně s českou
vlajkou. Ve škole jsme vyráběli
státní vlajky a v pátek 26. října
jsme se s nimi vyfotili na školním hřišti. Některé třídy si
kromě malých vlaječek vyrobily
i jednu velkou, společnou. Slavnostní okamžiky jsme uzavřeli
společným zpěvem české státní
hymny.
S výjimkou slavnostních
chvil byl ale celý podzim ve škole hodně pracovní. Běžná každodenní výuka a hodně práce
dětí i dospělých. Tak by se dala
charakterizovat první část současného školního roku. Naším
dlouhodobým společným cílem

je děti ve škole nejen vzdělávat, ale také přispívat k jejich
výchově a směřování k základním hodnotám typickým pro
slušné, čestné a empatické lidi.
Proto se snažíme, aby nedílnou
součástí vzdělávání byla i řada
aktivit výchovného a preventivního charakteru. Hodně se
věnujeme budování kolektivu
tříd, podpoře dobrých vztahů
mezi dětmi i prevenci různých
sociálně-patologických jevů.
Mezi tyto aktivity patří např.
adaptační pobyty 6. ročníku
a dlouhodobé preventivní programy, které jsou systematicky
realizovány tak, aby na sebe
v průběhu školní docházky navazovaly a aby během nich děti
získaly přehled o možných rizicích, které jim každodenní život
přináší. Všechny tyto aktivity
jsou bezesporu pro žáky velmi
přínosné, neboť jim pomáhají
vytvořit povědomí o nejrůznějších problémech a nástrahách
všedního života. Náklady spojené s těmito aktivitami z velké
části hradí škola z finančních
prostředků získaných z dotace

krajského úřadu, z podpory
zřizovatele a SRPŠ a také
z finančního daru od České
rafinérské. Díky této všestranné
podpoře můžeme prevenci
cílit skutečně na všechny žáky
školy a nemusíme se obávat
nadměrné finanční zátěže pro
rodiče žáků.
Za obzvláště vydařené
a přínosné považujeme v posledních dvou letech adaptační
kurzy šestých tříd. Po letech
hledání vhodných aktivit pro
adaptační kurzy jsme v loňském i letošním školním roce
využili místní nabídky a adapťáky zorganizovali v areálu
veltruského zámku. Šesťáci
měli možnost strávit tři dny
v prostorách zámku, který
doposud znali jen zvenčí nebo
z krátkých prohlídek. Na zámku a v parku děti prožily tři
dny plné nejrůznějších aktivit
a her. Celý program byl výborně
připraven a sestaven tak, aby
podpořil naši školní práci při
budování a stmelování kolektivu. Pochvalné ohlasy od dětí,
účastníků kurzu, i od třídních

učitelů jsou jistě skvělou vizitkou pro všechny zaměstnance
veltruského zámku, kteří se
na přípravě a realizaci programů podíleli a jimž se podařilo
vytvořit nápadité a přínosné
programy podporující stmelování školních kolektivů.
Další důležitou a dlouhodobou aktivitou je spolupráce
s veltruskou mateřskou školou,
která je zaměřena zejména
na navázání kamarádských
vztahů mezi šesťáky a dětmi
z oddělení předškoláků. Tato
spolupráce probíhá už několik
let a díky ní vstupují noví
prvňáčci do školy ve společnosti svého staršího kamaráda.
Většina tříd udržuje navázaná
přátelství i v průběhu další
školní docházky.
Školní i mimoškolní aktivity,
výuka, prevence, exkurze i sportovní akce nás budou provázet
i v dalším průběhu školního
roku.
Za ZŠ Veltrusy Mgr. Světlana
Racková, ředitelka školy
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KNIHOVNA

Knihovní fond má opět nové přírůstky
Česká próza

Fantasy

Detektivky

§§ Hartl, Patrik: NEJLEPŠÍ
VÍKEND
§§ Kosatík, Karel: ČLOVĚK MÁ
DĚLAT TO, NAČ MÁ SÍLU –
o životě Olgy Havlové
§§ Svěrák, Zdeněk: STRÁŽCE
NÁDRŽE – moudré, místy
úsměvné, historicky pravdivé a částečně autobiografické příběhy a úvahy ve formě
dopisů. S věnováním autora
našim čtenářům!
§§ Třeštíková, Radka: VESELÍ

§§ Kotleta, František – VLCI

§§ Ahnhem, Stefan: DEVÁTÝ
HROB – švédská krimi
§§ Cílek, Roman: BIČOVÁNÍ
MRTVÉHO KONĚ – povídky v edici Původní česká
detektivka
§§ Francis Felix: OHROŽENÍ –
z dostihového prostředí
§§ Linková Charlotte: V ÚDOLÍ
LIŠEK
§§ Mayne, Andrew: ŠELMA
§§ Vondruška, Vlastimil:
JIČÍNSKÉ POLE MRTVÝCH
– historická detektivka

Historie
§§ Racek, Jan: KRALUPY NAD
VLTAVOU OD ROKU 1914
DO VZNIKU REPUBLIKY
§§ Jirásek, Alois: STARÉ POVĚSTI ČESKÉ – komentované vydání

Literatura
pro děti

Romány
pro ženy
§§ Caspariová, Sofia: Argentinská trilogie – LAGUNA
PLAMEŇÁKŮ, PÍSEŇ VODOPÁDU, V ZEMI KORÁLOVÉHO STROMU
§§ Robertsová, Nora: HRDINA
ZE SOUSEDSTVÍ

Od 9. 11. 2018 je čtenářům
k dispozici nový soubor 200
svazků ze SVK Kladno.
Adventní a vánoční čas si
můžete zpříjemnit četbou
z bohatého fondu literatury
s tematikou vánočních svátků.
Knihy budou vystaveny na tradiční výstavce.
S potěšením oznamujeme,
že budova knihovny je označena informační tabulí.  Základní
informace o knihovně a upozornění na případné změny
otevírací doby jsou umístěny
ve skříňce v blízkosti vstupních
dveří do budovy.
Jitka Lísková
knihovnice

Kuchařky
§§ Berman, Karen: JABLEČNÁ
KUCHAŘKA

§§ Dahl, Roald: FANTASTICKÝ
PAN LIŠÁK
§§ Macho, Milan: GERDA –
příběh velryby a podmořský
svět
§§ Nesbo, Jo: SENZAČNÍ
SBÍRKA ZVÍŘAT DOKTORA PROKTORA

POZVÁNKA
PROSINEC

SVÁTEČNÍ KONCERT
25. 12. 2018 v 17:00

kostel Narození sv. Jana Křtitele, Veltrusy
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Účinkují:
Smíšený komorní sbor
Tutti cantate
Eva Bendová Charvátová – zpěv
Petr Benda – housle

NAŠE SPOLKY

Rodinné centrum Havránek

rodinné
centrum

HAVRÁNEK

Svatomartinský lampionový průvod
V neděli 11. 11. se ve Veltrusích
konal lampionový průvod,
kterým jsme oslavili svátek
svatého Martina. Rodinné
centrum Havránek společně
s ASPV Veltrusy připravilo
v tento den pro malé i velké
již tradiční program. Již před
17. hodinou se začali v parčíku před školou scházet první
účastníci průvodu s lampiony.
Na všechny příchozí čekaly svatomartinské rohlíčky různých
příchutí a vynikající svařák.
V letošním roce si účastníci
užili krásný ohňostroj, po jehož
skončení dorazil i sám Martin
na bílém koni. Ten odvedl celý
průvod z parčíku do parku pod
náměstí, kde byly pro statečné děti připraveny tři stezky
odvahy. Nejméně náročnou
a nejkratší si mohli ti nejmenší
projít s rodiči či ve skupinkách
vlastním tempem a podle
vlastních možností, na středně
dlouhou a nejdelší trať byly
děti vypouštěny v časových
intervalech postupně, aby si
stezku prošly opravdu samy.
Na cestě je čekala i žebračka,
kterou potěšila třeba píseň či
vlídné slovo. Na konci všech
cestiček děti získaly perníkového koníka za odvahu.
text: Soňa Dekastello

foto: Jan Pšenička, bb

POZVÁNKA Z OKOLÍ

INZERCE
PROSINEC
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Violista hledá
spoluhráče
– housle
– violoncello
– piano
k amatérskému
provozování
komorní hudby
Kontakt:
deltab@email.cz
prosinec 2018
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NAŠE SPOLKY

ASPV Veltrusy

PYŽAMKOVO-BAČKOROVÉ 19.1.
ŘÁDĚNÍ V SOKOLOVNĚ
2019

ASPV Veltrusy pořádala 13. ročník turnaje v pétanque
První říjnovou sobotu se
v prostorách hospodářského
dvora zámku Veltrusy sešlo
32 soutěžních dvojic, aby zde
poměřily své síly a dovednosti
ve hře pétanque. Celkovými
vítězi 13. ročníku turnaje se již
po šesté v historii stala dvojice
Fána Lísek, Jirka Málek, která
se po loňské zaváhání opět
vrátila na příčku nejvyšší.
Na druhém místě skončili Jarda Říha a Zdeněk Bejbl (loňští
vítězové) a třetí příčku obsadily
domácí Pavla a Lenka Eclerovy.
Pohodovou přátelskou atmosféru v příjemných prostorách
hospodářského dvora umocnily
poslední teplé sluneční paprsky
a opět vynikající občerstvení
pro účastníky z vařečky MM.
Děkujeme městu Veltrusy
za podporu a státnímu zámku
Veltrusy za ochotu a spolupráci.
text: Martina Voláková
foto: Petr Procházka

ASPV VELTRUSY

přeje klidné prožití
vánočních svátků
a úspěšný rok 2019
všem svým cvičencům,
cvičitelům a příznivcům.

Informace o akcích ASPV Veltrusy, přihlášky a propozice soutěží najdete na:

aspv.skolaveltrusy.cz

AFK Veltrusy
Veltruský fotbal se zvedá ze dna!
V loňském roce zažil veltruský
fotbal jednu ze svých nejhorších sezon. Na jejím konci
nás čekal sestup do nejnižší
fotbalové soutěže a postupný
odchod několika hráčů A týmu.
Sezona se musela dohrávat
za podpory několika hráčů
staré gardy. Jsme velice rádi,
že tento okamžik je již za námi
a Veltrusy teď reprezentuje
fotbalový tým, který má kvalitu,
sílu a hlavně jej tvoří parta
skvělých lidí. A mluví za to
i výsledky. Po 13 odehraných
zápasech se naše AFK drží
na výborném třetím místě (28
bodů za 9 výher a 4 porážky)!
Veltruský fotbal není ale jen
A tým. V současné době v AFK
působí rovněž tři mládežnické
celky. Jeden z nich, mladší přípravka (děti narozené v r. 2011
a 2012), odehrál 17. listopadu
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halový turnaj v Dolních Beřkovicích. Turnaje se účastnily
celkem tři týmy, kromě našeho
AFK i Vojkovice a Čechie Kralupy nad Vltavou. V turnaji zvítězil tým Vojkovic, na druhém
místě skončila kralupská Čechie
a náš tým si z Dolních Beřkovic
odvezl pohár za třetí místo.
Všem našim reprezentantům
gratulujeme! Druhé dva týmy
své turnaje odehrají až po uzávěrce VL. Držte jim palce.
AFK VELTRUSY děkuje všem
funkcionářům, trenérům,
hráčům, fanouškům, rodičům  a lidem, kteří pomáhají
s chodem klubu, za vše, co pro
klub udělali v letošním roce.
Doufáme, že nám zachovají
přízeň i v příštím roce.
text a foto: Martin Novák
trenér AFK

AFK VELTRUSY

přeje všem
klidné a pohodové
prožití vánočních svátků
i mnoho úspěchů
a pevné zdraví
v novém roce

2019

INZERCE

Cena vč. DPH (Kč)

399,-

* 295,-

699,-

Rychlost
stahování dat
Rychlost
odesílání dat

50 Mbit/s

100 Mbit/s

200 Mbit/s

* Zvýhodněná cena na prvních 6 měsíců, posléze platí standartní cena 499Kč

Cena vč. DPH (Kč)

333,-

449,-

549,-

10 Mbit/s

15Mbit/s

Rychlost
stahování dat
Rychlost
odesílání dat

5 Mbit/s

prosinec 2018

25

INZERCE

PŘIJMEME:
prodavačka
v zahradním centru
pracovník/-ce venkovní
zahrady v zahr. centru
sezónní pracovník
ve výrobě sadby bylinek aj.
vedoucí zahradního centra
brigádníky pro jarní sezónu
administrativně expediční
pracovník/-ce ve středisku
výroba bylinek
Pracovník/-ce
velkoobchodního prodeje
Pracovník/-ce
do výroby okrasných rostlin
Podrobnosti k jednotlivým pozicím naleznete na
www.zahradnictvi-jelinek.cz
V případě zájmu zašlete svůj životopis na email:
lenka@zahradnictvi-jelinek.cz
nebo volejte 724 750 706, Veltrusy

MED

přímo od včelaře
5 DRUHŮ:

Med květový
Med květový pastovaný
Med akátový
Med lipový
Med slunečnicový

Včelař Erik Zázvorka
Klicperova 431, Veltrusy
Telefon: 734 500 259
Včelnice u Erika
26
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Farní charity Kralupy nad Vltavou

SAS PRO RODINY S DĚTMI
FCH KRALUPY

nad Vltavou

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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DO NAŠEHO KOLEKTIVU
PŘIJMEME:

∙ DĚLNÍKA DO VÝROBY
PLASTOVÝCH OKEN

ZAUJALA VÁS
NĚKTERÁ POZICE?

- samostatnost, spolehlivost, aktivní přístup k práci, flexibilita
VÍCE INFORMACÍ K POZICI:

∙ SKLADNÍKA DO VÝROBY
PLASTOVÝCH OKEN

Mgr. Martina Zedníčková
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

DO NAŠEHO KOLEKTIVU VE VELTRUSÍCH U PRAHY PŘIJMEME:

PŘÍPRAVÁŘE PRO PROVOZ
PLASTOVÝCH OKEN
CO BUDE
VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ?

JAKÉ POŽADAVKY
JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ?

- návrh a komunikace technického řešení
s objednatelem

- ukončené SŠ vzdělání stavebního
případně technického směru podmínkou
(praxe na obdobné pozici výhodou)

- zpracování výrobní dokumentace,
podkladů pro montáž

- dobrá znalost PC
- technické myšlení

- objednávání materiálu pro výrobu

- řidičský průkaz sk. B podmínkou

- zaměřování stavebních otvorů na stavbě

Mgr. Šárka Matyášková
tel.: 727 941 689
e-mail: personalni@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

KTERÉ VLASTNOSTI
U NÁS UPLATNÍTE?
- kreativitu a aktivní přístup
- zodpovědnost a samostatnost
- ochotu neustále se vzdělávat

PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT?
- zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci
v místě výkonu práce ubytování
- budete se podílet na zajímavých zakázkách
- získáte stabilní práci
- dostanete velmi dobré finanční ohodnocení
odpovídající dosahovaným výsledkům
- máme pro Vás zajímavé firemní benefity

W-PLAST.cz s.r.o.
Palackého 607 | 277 46 Veltrusy
tel.: 727 879 420

www.pksokna.cz

Aktuálně
přijímáme
i další kolegy

prosinec 2018
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STROM SPLNĚNÝCH
PŘÁNÍ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA SUPERB: 4,4–5,2 l/100km, 115–136 g/km

Přijďte si vybrat svůj dárek z našeho Stromu splněných přání a zařaďte se do slosování o hlavní cenu ŠKODA SUPERB s plnou nádrží na celý víkend.
Dárek čeká na každého příchozího! Získejte slevy na servis, mytí zdarma, nebo krásné ceny ze ŠKODA Merchandise.
Více informací o akci najdete na našem webu www.autokralupy.cz a Facebooku @autokralupycz.
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO KRALUPY a.s.
V Růžovém údolí 554, 27801 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 723 056
www.autokralupy.cz
AutoKralupy Vanoce A5.indd 1

15.11.18 16:38

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

Stabilní česká polygrafická firma hledá

MUŽE A ŽENY DO VÝROBY TISKOVÝCH FOREM - RAZÍTEK
Minimální kvalifikační požadavky:
• učební obor nebo středoškolské vzdělání • základní znalost práce s počítačem
Další požadavky a dovednosti: • manuální zručnost

PRACOVNÍK PŘÍJMU ZAKÁZEK PRO NĚMECKY HOVOŘÍCÍ ZEMĚ

Minimální kvalifikační požadavky:
• znalost německého jazyka slovem i písmem - komunikace se zákazníkem v němčině
• znalost práce na počítači / znalost grafických programů je výhodou - není podmínkou
PRO OBĚ POZICE:
Možnost nástupu: ihned
Druh pracovního poměru: hlavní
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:
ŘIDIČE OSOBNÍHO VOZU - DODÁVKY DO 3,5 t
Eva
Nováková,
• práce formou brigády • vhodné i pro důchodce • rozvoz
personalista
probíhá v nepravidelných termínech
Minimální kvalitikační požadavky: • platné řidičské
eva.novakova@panflex.cz
oprávnění příslušné skupiny • řidičské zkušenosti • spolehlivost
tel.: 737 260 319
Pracoviště: Statenice - Černý Vůl, Ve Velazu 277

www.sheba-strom.cz

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

skicentrum
neratovice
www.skineratovice.cz

Ceník
inzerce:

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 %

prosinec 2018
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možnost měsíčně až

Nový rok...
...nové

42 000 Kč
+ 25 000 Kč
náborový příspěvek

zaměstnání!

Řidičkám a řidičům nabízíme:
° práci řidiče autobusu v zavedené
stabilní firmě s moderními autobusy
° pojištění odpovědnosti za škody
° HPP i VPP, vhodné i pro důchodce
° zaměstnanecké jízdné i pro rodinu
° ubytování a široký sociální program
° diety za odpracovaný den, ústroj
° příspěvek na penzijní připojištění
° profesní vzdělávání
° iontové nápoje a vitamínové prostředky
° očkování proti chřipce
° 10 000 Kč za zprostředkování řidiče

Řidičské oprávnění zajistíme.

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
výroba kovových konstrukcí
pojezdová a křídlová vrata
zábradlí, oplocení, schodiště
ohýbání, zakružování v délce 2 m
TELEFON:
+ 420 777 010 076
+ 420 778 088 109

E-MAIL:
info@letrepair.cz
ADRESA:
Palackého 608
277 46 Veltrusy

315 671 659, 326 911 522

Á
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www.csad-sc.cz

P a M TÝŘ

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

+420 721 852 018
+420 602 149 243

l vestavné skříně

mobil:

V cihelnách 622, Veltrusy

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

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

prosinec 2018
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R E B Y S

Kuchyňské a koupelnové
studio
Rebys s.r.o.
Přemyslova 373
Kralupy nad Vltavou
27801
IČ: 616 765 94
www.rebys.cz
tel: 603 531 842
Otevírací doba:
Po-Pá 8.00-17.30 hod
So 8.30-11.30 hod

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH SPOTŘEBIČŮ
ZDARMA PŘI ODBĚRU KUCHYNĚ

Autorizovaný prodejce
Mora, Electrolux a AEG
s vlastní výrobou kuchyní
a vestavěných skříní.

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
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OTEVÍRACÍ DOBA
V PROSINCI:
pondělí – pátek
8:00 – 17:30
sobota
8:00 – 15:00
neděle
9:00 – 15:00

Módní
Mix

Alešova 291
Veltrusy
www.modni-mix.cz

315 781 097
774 032 057

