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AKCE VE VELTRUSÍCH
LEDEN 2019
čt	 17.	1.	 19.00	 Autorské	čtení	s Markétou	Pilátovou		
	 	 	 (klubovna)
so	 19.	1.	 16.00	 ASPV:	Pyžamáček	pro	předškolní	děti
so	 19.	1.	 18.00	 ASPV:	Pyžamáček	pro	děti	z 1.	–	5.	třídy
so	 19.	1.	 20.00	 AFK:	4.	fotbalový	ples	(Závist)
st	 23.	1.	 18.00	 3.	zasedání	zastupitelstva	(hasičárna)
čt	 24.	1.	 20.15	 Filmový	večer:	Tísňové	volání	(klubovna)

ÚNOR 2019
pá		1.	2.	–	ne	3.	2.	 	 Zámek:	zahájení	sezóny,	 
	 	 	 rodinné	prohlídky	
so	 9.	2.	 20.00	 Ples	MŠ	(Závist)
čt	 14.	2.	 20.15	 Filmový	večer:	Dvojitý	milenec		
	 	 	 (klubovna)
so	 16.	2.	 15.00	 RC	Havránek:	Dětský	maškarní	karneval 
	 	 	 (sokolovna)
so	 16.2.	 20.00	 Baráčnický	ples	(Závist)
ne	 17.	2.		 10.00	 Veltruský	masopust		
	 	 	 (průvod	z parčíku	u školy)
st	 20.	2.	 18.00	 4.	zasedání	zastupitelstva	(hasičárna)
čt	 21.	2.	 17.00	 Vernisáž	prací	žáků	ZŠ		
	 	 	 (Výstavní	síň	Ladislava	Čepeláka)
25.	2.	–	3.	3.		 	 Dámy	v sedle:	Příměstský	tábor

BŘEZEN 2019
pá	 8.	3.	 20.00	 Slavnostní	ples	města	Veltrusy	(Závist)
čt	 14.	3.	 20.15	 Filmový	večer:	Muž	jménem	Ove		
	 	 	 (klubovna)

POPLATEK	ZA SVOZ	ODPADU	SE	NEMĚNÍ
Výše	 poplatku	 i  systém	 jeho	
placení	 zůstávají	 stejné	 jako	
v roce	2018.	I nadále	platí mož-
nost	 volby	 četnosti	 vyvezení	
popelnice	 –	 jednou	 týdně	 či	
jednou	za 14	dní.	Volba	četnosti	

vývozu	 nemá	 ale	 prozatím	 vliv	
na  výši	 poplatku.	 Lze	 očekávat	
změny	od roku	2020.

Splatnost	 poplatku	 je	
do 31. března	2019.

	 číslo	účtu: 	 0460025399/0800
	 variabilní	symbol:		 číslo	popisné 
	 specifický	symbol:	

	zpráva	pro	příjemce:

POPLATEK	ZA PSA	ZŮSTÁVÁ	NEZMĚNĚN

 § za prvního	psa	

 § za 2.	a každého	dalšího	psa	téhož	držitele

 § držitelé	psa	s výjimkou

200	Kč
250	Kč

ROČNÍ	POPLATEK	ZE	PSŮ:

150	Kč

HRAZENÍ	POPLATKŮ
Poplatky	 lze	 uhradit	 hotově 
v  pokladně	 MěÚ	 nebo	 převo-
dem	 na  účet.	 Známky	 na  po-
pelnice	 je	potřeba	vyzvednout	
osobně	v podatelně,	před	jejich	
převzetím	 budou	 upraveny	 dle	

objemu	 popelnice	 (ustřiže-
ním	 rohů).	 Poplatek	 za  odpad	
za  celou	 rodinu	 je	možné	 řešit	
jedním	 převodem,	 stejně	 tak	
poplatek	 za  více	 psů	 jednoho	
majitele.

	§ fyzické	osoby	s trvalým	pobytem	ve městě	

	§ děti	do 4	let věku

 § fyzické	osoby,	které	vlastní	rekreační		
objekt,	dům	či	byt,	ve kterém	není	hlášena	
k pobytu	žádná	fyzická	osoba

600	Kč
300	Kč

ROČNÍ	POPLATEK	ZA ODPAD:

600	Kč

1340	–	poplatek	za svoz	odpadu
1341	–	poplatek	za psa
příjmení

ANKETA:	MĚLI	BYSTE	ZÁJEM	O VLASTNÍ	
NÁDOBY	NA TŘÍDĚNÝ	ODPAD	U DOMU?

PODNIKATELÉ
Podnikatelé	 řeší	 li	kvidaci	 od-
padu	 samostatně	 uzavřením	
smlouvy	 přímo	 se	 svozovou	
firmou.	 Kontaktní	 osobou	 pro	

správu	 živnosten	ských	 smluv	
u  společnosti	 FCC	 je	 Radka 
Rejšková,	 tel.:	 602  739  104,	 
email:	Radka.Rejskova@fcc-group.cz.

1.	 ULICE	A ČÍSLO	POPISNÉ:		_____________________

2.	MĚLI	BYSTE	ZÁJEM	O VLASTNÍ	POPELNICE	
NA TŘÍDĚNÝ	ODPAD?													ANO	 										NE

3.	 V PŘÍPADĚ	ŽE	ANO,	O JAKOU	POPELNICI	BYSTE	
MĚLI	ZÁJEM?

 § ŽLUTOU	POPELNICI	NA PLASTY
 § MODROU	POPELNICI	NA PAPÍR
 § HNĚDOU	POPELNICI	NA BIOODPAD

V případě většího zájmu bude město uvažovat o získání dotace z OPŽP, díky níž by byly 
popelnice poskytnuty občanům zdarma. Více informací se dozvíte v aktualitách na 
webu města, zde najdete i odkaz na elektronický dotazník.  
Papírový ústřižek odevzdejte, prosím, v podatelně MěÚ. Od
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MOBILNÍ	ROZHLAS	
Naše	město	má	k 12.	1.	2019 351	
registrovaných	(20,4	%	pokrytí	
města).	 Občané	 díky	 této	 mo-
derní	 službě	 dostávají	 zprávy	
z města	včas,	zdarma	a pohodl-
ně	do mobilní	aplikace	(Zlepše-
me	Česko),	e-mailu	či	SMS.	

Registrovat	se	lze	jednoduše	
na  veltrusy.mobilnirozhlas.cz	 či	

vyplněním	 formuláře	 v  poda-
telně	 MěÚ.	 V  obou	 případech	
je	 potřeba	 udělit	 souhlas	 se	
zpracováním	 osobních	 údajů	
(GDPR),	bez	kterého	lze	kontak-
tu	 využít	 jen	 pro	 krizové	 účely.	
O  aktualizaci	 údajů	 a  udělení	
souhlasu	prosíme	i všechny	dří-
ve	registrované.	

KNIHOVNA	OD LEDNA	2019
Od  ledna	 2019	 je	 pozastaven	
pondělní	 provoz	 knihovny.	
Do  odvolání	 bude	 knihovna	
otevřena	 pouze	 v  pátek	 14-
17	 hod.	 Informace	 o  provozu	

knihovny	jsou	uveřejněny	na in-
ternetových	 stránkách	 knihov-
ny	 a  na  vývěsce	 na  budově	
knihovny.

PRÁVNÍ	PORADNA
Bezplatná	právní	poradna	bude	
od  16.	 1.	 2019	 opět	 k  dispozici	
každou	 středu od  15	 do  17	 ho-

din	 na  MěÚ	 Veltrusy	 (1.	 patro,	
1.  dveře	 vpravo).	Rezervace	 ter-
mínu:	+420	606 683 404.

ZAHÁJENÍ	VÝKOPOVÝCH	PRACÍ
Během	2.	lednového	týdne	byly	
zahájeny	 výkopové	 práce	 v  ul.	
Josefa	 Dvořáka,	 v  části	 ul.	 Če-
chova	a U Školy.	Práce	souvisejí	

s  přeložkou	 nízkého	 napětí,	
která	bude	probíhat	po etapách	
i v dalších	ulicích	během	první-
ho	pololetí	roku	2019.

TECHNICKÉ	SLUŽBY	A SBĚRNÉ	MÍSTO

 § V období	od ledna	do břez-
na	2019	bude	sběrné	místo 
otevřeno	26.	ledna,	16. úno-
ra,	9.	a 30.	března	vždy	od 8	
do 12	hodin.

 § Vánoční	stromky	lze	
do konce	ledna	odkládat	
na stanoviště	kontejnerů	
na tříděný	odpad.	

LEDEN

19

+420 728 233 228             kosek@veltrusy.cz

VÝSTAVY	V SÍNI	LADISLAVA	ČEPELÁKA
Na  jaro	 2019	 připravujeme	

dále	 výstavu	 KARLA	 KUŠKY 
k jeho	životnímu	jubileu,	verni-
sáž	 proběhne	 pravděpodobně	
ve čtvrtek	4.	dubna.	Od 16.	květ-
na	by	se	měla	výstavní	síň	zapl-
nit	 ilustracemi	dětských	knížek	
od IVETY	JANDOVÉ.

ÚNOR

21

Výstava	 „Veltrusy	 před	 100	
lety“	bude	prodloužena	do pát-
ku	 8.	 února	 2019.	 Ve  čtvrtek	
21. února	2019	v 17	hodin	bude	
ve Výstavní	síni	Ladislava	Čepe-
láka	 slavnostně	 zahájena	 VÝ-
STAVA	PRACÍ	ŽÁKŮ	ZÁKLAD-
NÍ	ŠKOLY	na téma:

Veltruský list, informační příloha Veltruských listů, 1/2019, vychází zdarma  
v lednu 2019, náklad 800 ks. List vydává MěÚ Veltrusy, Palackého 9, IČO: 
00237272. Redakce: Barbora Bělková, Lukáš Kohout, Katka K. Vitochová.  
Schváleno ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E 10321. Email redakce:  
listy@veltrusy.cz. Uzávěrka příštího čísla Veltruských listů je 15. 2. 2019.

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

AKTUÁLNĚ	ZE ZÁMKU
V pátek	1.	února,	tedy	v den	po-
loletních	 prázdnin,	 zahajuje-
me	 letošní	 zámeckou	 sezonu. 
K této	příležitosti	jsme	si	připra-
vili	 rodinné	 prohlídky	 zámku,	
které	budou	probíhat	od 1.	do 2.	
února.	Rodinné	prohlídky	zám-
ku	jsou	speciálně	upravené	tak,	
aby	hravou	formou	zaujaly	pře-
devším	 děti.	 V  sobotu	 2.  úno-
ra	 se	 návštěvníci	 mohou	 těšit	
na  zabijačkové	 hody	 v  areálu	
hospodářského	 dvora	 zámku	
Veltrusy,	 které	 pořádá	 Bistro	

„Kravín“.	O víkendu	budou	pro-
bíhat	 klasické	 prohlídky	 zám-
ku.	V Infocentru	bude	otevřena	
nová	 výstava	 „Chotkové	 s  kní-
žecí	 korunou“,	 která	 zde	 bude	
k vidění	do dubna.	Další	novin-
kou	 je	 zprovoznění	 nové	 části	
obory,	do které	se	v brzké	době	
nastěhují	daňci.	Tato	část	obory	
má	 celkem	 šest	 vstupů	 a  bude	
se	jednat	o veřejně	přístupnou	
daňčí	oboru.  

Barbora Frindová
www.zamek-veltrusy.cz PLESOVÁ	SEZÓNA

ÚNOR
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Město Veltrusy pořádá 

LITERÁRNÍ VEČER

S MARKÉTOU  
PILÁTOVOU

čtvrtek 17. ledna 2019 v 19 hodin
KLUBOVNA NAD SOKOLOVNOU VELTRUSY

a její knihou

S BAŤOU V DŽUNGLI
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