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Úvodem
Naše názory na to, co, kde a jak
v okolí stavět, upravit, zrenovovat, zabydlit či zkrášlit ovlivňuje
do značné míry kolektivní
paměť, stejně u nás ve Veltrusích jako jinde ve světě. Paměť
generace, paměť skupiny, ať už
sportovní, skautské, hasičské,
náboženské nebo jiné. Má
na svědomí třeba vlnu obliby
„osmašedesátníků“ nebo obdiv
k období první republiky, ale
i návrat velké části společnosti
ke „starým dobrým“ normalizačním jistotám. Kolektivní
paměť posiluje a podtrhuje to
pozitivní, co jsme zažili (byli
jsme mladí, byla legrace, něco
jsme vybudovali), a má tendenci nevidět to negativní (nesvoboda, potírání menšin a jiné).
Kolektivní paměť je důležitá,
bez ní neumíme existovat,
přispívá k naší hrdosti a patriotismu, byť třeba i na město ne
příliš vzhledné, nebo dokonce bezútěšné, jak ukazuje
momentálně populární heslo
Dycky Most! A také díky ní
bylo už zachráněno obrovské
množství památek, které jinak
nemají dnes žádný „praktický“
význam.
Kolektivní paměť ale také
staví bariéry mezi nás a jiné
i tam, kde fyzické bariéry (už)
nejsou, uzavírá nás do naší
sociální bubliny. Potomky
Židů, kteří přežili holocaust,
stále omezuje strach. A možná
se kolektivní pamětí řídí také
zvířata: jak jinak si vysvětlit, že
česká a německá vysoká zvěř
podél hranic s Bavorskem se ani
po dvou desetiletích od pádu
Železné opony vzájemně nestýkala, běhala stále jen ve svých
teritoriích?

Jak dlouho bude kolektivní
paměť fungovat (50, 100, 300
let?), je těžká otázka. Škoda, že
vzpomínka na velké vltavské
povodně nefungovala ve společnosti déle, můžeme si třeba
postesknout, možná se dalo
předejít některým škodám.
Povědomí o tom, že v letním
kině fungoval rybníček, který
napájel vodopád, už je dávno
totam, ale pořád ještě funguje
povědomí o letním promítání
a divadelních představeních.
Ať se nám to líbí, nebo ne, bude
možná jednou Strachovská
halda významnou lokalitou
výskytu nějakého rumištního
živočicha a obyvatelstvo bude
dojatě vzpomínat, jak ji poprvé
sjíždělo na snow/skate- či jiném
boardu. A rozhodně „svou“
haldu nedá. Nedá se vyloučit,
že se nějaký aktivista připoutá
v den demolice k poslední historické bytovce ve Veltrusích.
Co z toho plyne? Nejspíš fakt, že
bychom měli „svou“ kolektivní paměť zkusit nahlédnout
zvenku a zkoumat v každém
konkrétním případě (letní kino,
vila Ferdinandiových, škola…)
pečlivě. Dílo se podle zkušeností povede nejlíp tam, kde se
povede staré s novým skloubit,
smířit… a zůstane udržitelným.
Možná se budete spolu se
mnou ošívat, když uvidíte v osamělé kapli pivní sety i loňské
dětské obrázky. Jenže nechali
je tam ti, kteří kapli před pár
lety zachránili a pro které má
– patrně jiný než náboženský
– význam. Který vytrvá… nejméně jednu generaci.    
kv

AKCE VE VELTRUSÍCH
BŘEZEN 2019
so 23. 3. 9.30
so 23. 3. – ne 24. 3.		
ne 24. 3.		
st
27. 3. 18.00
pá 29. 3.

DUBEN 2019

čt
4. 4. 18.00
so
6. 4. 9.00
ne
7. 4. 18.15
			
			
st
10. 4.		
čt
11. 4. 18.00
			
so
13. 4. 10.00
ne 14. 4. 14.00
čt
18. 4. 19.00
st 24. 4. 18.00
čt
25. 4. 20.15
so 27. 4. 10.00
út 30. 4. 15.00

KVĚTEN 2019
st

1. 5.

čt
2. 5. 19.00
so
4. 5. 9.30
so
4. 5. 13.00
so
4. 5.
so 4. 5. – ne 5. 5.
			
ne
5. 5. 8.00
čt
16. 5. 18.00
so
18. 5. 10.00
ne 19. 5.
čt
23. 5. 20.15
pá 24. 5. – so 25. 5.		
so 25. 5. – ne 26. 5.
st

29. 5. 18.00

Jarní bazárek (sokolovna)
Zahradnictví Jelínek: Vítání jara
ASPV: Badmintonový turnaj
5. zasedání zastupitelstva města (hasič.)
Zámek: Noc s Andersenem
Vernisáž obrazů Karla Kušky
Ukliďme Česko (a Veltrusy) – sraz u MěÚ
Hudební zájezd:
Original Vintage Orchestra v Lucerna
Music Baru, odjezd busu v 18.15 od MěÚ
ASPV: Valná hromada
Cestopisná beseda: Burgundsko
s Jiřím Tučkem (klubovna)
Zámek: Vítání jara
Závody kočárků (parčík u školy)
Zelený čtvrtek: Pop-rock party (Závist)
6. zasedání zastupitelstva města (hasič.)
Filmový večer: Pod jedním stromem
ASPV: Běh veltruským parkem
JSDH: Pálení čarodějnic (M. Rybalka)
Zámek: Co je na našem starém zámku
nového
Koncert v klubovně: Troiss (jazz)
JSDH: Železný hasič junior (letní kino)
ASPV: Medvědí stezkou
Zámek: Dámy v sedle – Den koní
Kanoisté: Český pohár ve vodním slalomu
(vodní kanál)
ASPV: Atletický víceboj
Vernisáž obrazů Ivety Jandové (výs. síň)
JSDH: Soutěž ve vaření kotlíkového
guláše (M. Rybalka)
Zámek: Rodinná neděle
Filmový večer: Fénix (klubovna)
Volby do Evropského parlamentu
Kanoisté: Český pohár ve sjezdu (sprint)
a Mistrovství ČR do 23 let (vodní kanál)
7. zasedání zastupitelstva města (hasič.)

ZPRÁVY Z MĚSTA

Otázka pro starostu

Poděkování a jarní přání

Brzy budete mít za sebou 5měsíční působení v čele města
bez podpory místostarosty,
na kterou jste byl zvyklý. Jak
toto období hodnotíte?
Dalo by se odpovědět stručně:
každá situace, každé období
(nejen) v komunální politice
může být velkou zkušeností.
V tomto případě, kdy se předchozí místostarosta Jaroslav
Morávek pravidelně věnoval
např. pozemkové agendě,

Vážení čtenáři Veltruských
listů, jaro se už na sklonku zimy
svými paprsky a květy hlásí
o pozornost. Rád bych vám
na tomto místě popřál, ať vás
právě to čerstvé, jarní slunce
zahřeje na srdcích i na tvářích.
Budu se také těšit na setkání
při nějaké veřejné akci – ať už
na veřejném zasedání (zpravidla poslední středy v měsíci)
nebo při některé kulturní
události – z široké nabídky
vybírám např. veltrusko-zlosyň-

podkladům k zasedání zastupitelstva, veřejným zakázkám,
„vyjadřovačkám“ k rozmanitým
stavbám atd., je samozřejmé,
že takový kolega musí na radnici zákonitě chybět. Osobně
nepovažuji scénář zvolený
částí zastupitelstva za rozumný a městu prospěšný. Přes
tento handicap se snažím, aby
absence místostarosty nebyla
alespoň na běžném chodu obce
znát.

Upozornění – přeložka nízkého
napětí v ul. Žižkova a okolí
Na jaře bude pokračovat
přeložka nízkého napětí
(akce ČEZu) v ulici Klicperova,
U Školy, Žižkova, Jungmannova a přilehlých místech.
Staré sloupy jsou postupně
demontovány a nová kabeláž je
umísťována do země. Místy je

též doplňováno či vyměňováno
vedení k veřejnému osvětlení
(realizuje město, aby se využilo
výkopových prací). V případě
problémů se obracejte přímo
na stavbyvedoucího (Elektro-Kalců) nebo na starostu.            
fv

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).

Po skončení prací na výše
uvedené přeložce nízkého napětí budou dokončeny opravy
chodníků v západní části ul.
Klicperova a prostoru před

hasičárnou (předpokládané
dokončení v měsíci dubnu).
Poděkování patří všem, kteří
dbají zvýšené opatrnosti a neparkují v blízkosti stavby.         fv

Jarní a letní provoz
sběrného místa
V březnu platí ještě zimní provozní doba sběrného místa,
jedná se již pouze o jeden den:
sobotu 30. března od 8:00
do 12:00 hodin:

Od dubna 2019 bude sběrné
místo otevřeno následovně:
§§ úterý a čtvrtek: 15:00-18:00
§§ sobota: 8:00-12:00.

TELEFON: +420 728 233 228
E-MAIL: kosek@veltrusy.cz

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

TELEFON: 606 683 404

ELEKTRO-KALCŮ, TELEFON: 606 316 365

Dokončení rekonstrukce
chodníků v ulici Klicperova

ský zájezd do Prahy na křest CD
jazzového skladatele a zpěváka
Petra Kroutila a jeho O.V.O.
(v neděli 7. dubna 2019, blíže
viz str. 14). Tento hudební výlet
může být též hezkou odměnou
pro ty, co přijdou na již 5. ročník
„jarní brigády“ – Ukliďme Česko
a Veltrusy (v sobotu 6. dubna,
pozvánka na str. 3).
Děkuji všem, kteří přispíváte
k hezčím a milejším Veltrusům.
Krásné jaro vám přeje
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
ÚT a ČT
PÁ

8.00 – 12.00   13.00 – 17.30
8.00 – 12.00   13.00 – 15.00
8.00 – 12.00

Důležitá telefonní čísla
OBECNÉ INFORMACE: 		
STAVEBNÍ ÚŘAD:		
MATRIKA:				
PODATELNA:				
MĚSTSKÁ POLICIE:		
HASIČI:				

317 070 291
315 781 177
315 781 143
317 070 294
777 919 156-7
721 106 278
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Uzávěrka příštího čísla je 15. 5. 2019.
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Pečovatelské služby
Město Veltrusy uzavřelo
s organizací Sociální služby
města Kralupy veřejnoprávní
smlouvu o poskytování dotací
z rozpočtu města Veltrusy.
Smlouva zajišťuje od 1. 2. 2019
poskytování pečovatelských
služeb občanům města Veltrusy (na základě individuálních
smluv uzavřených mezi občany
a Sociálními službami města
Kralupy), a to zejména u tohoto
typu služeb:
§§ pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
§§ pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
§§ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
§§ pomoc při zajištění chodu

domácnosti
§§ zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
§§ příp. fakultativní služby
Město Veltrusy bude hradit
poskytování sociální služby
částkou 200 Kč/hod + 10 Kč
za ujetý kilometr vozidla pečovatelky.
Spolupráci s městem Kralupy doporučuje též zhotovitel
studie „Zjištění potřebnosti
sociálních služeb ve městě
Veltrusy“ (v rámci projektu
ESF „Moderní a otevřený úřad
Veltrusy“). Zřízení vlastních
sociálních služeb by bylo pro
město výrazně nákladnější.
bb

UKLIĎME

ČESKO
a Veltrusy!
Dobrovolnická akce zaměřená na úklid
veřejných prostranství, odpadků a černých skládek

v sobotu 6. dubna 2019
sraz v

9.00 u městského úřadu

• dobrou náladu a pracovní oděv s sebou
• občerstvení zajištěno

Město Veltrusy děkuje všem ochotným občanům,
kterým není prostředí naší obce lhostejné
u k l i d m e c e s k o.c z

KONTAKT: 731 917 804

Akci podporují:

Luksík-Promex, s. r. o.

MIROSLAVA.BERITOVA@MESTOKRALUPY.CZ

Projekt Moderní a otevřený
úřad Veltrusy byl prodloužen o půl roku
Projektu už jsou dva roky,
se všemi přípravami by se
dalo mluvit téměř o třech.
V jeho rámci se uskutečnilo
na veltruském úřadě mnoho.
Tři veřejné zakázky, vzniklo
(a v případě územního plánu
ještě vzniká) několik strategických dokumentů, byl proveden
personální audit na úřadě,
ještě stále probíhají školení
nejen zaměstnanců úřadu, ale
i zastupitelů, která by měla
vést k větší profesionalizaci
úřadu a vedení města. Přestože

Kontakty
na poruchové
linky

w w w .v e lt r u s y.c z

většina plánovaných aktivit je
hotová, dokončení územního
plánu je časově těžko odhadnutelné. Dále je třeba zrealizovat
potřebná školení pro zaměstnance a zastupitele. Ze strany
poskytovatele dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
bylo proto vyhověno žádosti
města Veltrusy o prodloužení
termínu dokončení projektu o 6
měsíců, tj. do konce srpna 2019.
bb

VODOVODY
A KANALIZACE:
840 121 121
602 128 127

Řeznictví Kohout
a synové

Volby

do Evropského parlamentu
se konají na území České republiky:
•
•

v pátek 24. května 2019
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 25. května 2019
od 8:00 hodin do 14:00 hodin

VOLEBNÍ MÍSTNOST:
Výstavní síň Ladislava Čepeláka
v budově Městského úřadu Veltrusy

ELEKTRICKÉ
VEDENÍ
(ČEZ distribuce):
800 850 860

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ /
MÍSTNÍ ROZHLAS:
728 233 228
(technické služby)
březen 2019
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Střípky ze zasedání zastupitelstva
Následující odstavce byly sestaveny ze zápisů zasedání z 10. prosince 2018, 23. ledna
2019 a 20. února 2019. Kompletní zápisy najdete na webu města.

10. 12. 2018 (2)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V NOVÝCH LOKALITÁCH

tě další dva členy: Jiřího Tarabu
a Richarda Kyselého.

DOTACE NA HAPPENING NA ST. MOSTĚ

VOLBA
MÍSTOSTAROSTY

Město obdrželo žádost o převzetí veřejného osvětlení v lokalitách U Luhu a U Střelnice.
Starosta si vyžádá podrobnosti
a bude jednat s investorem.

ČLENOVÉ VÝBORU PRO
ROZVOJ OBCE, EKOLOGII A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Město podá žádost o dotaci ze
Středočeského fondu kultury
a obnovy památek na 5. ročník
Happeningu na starém mostě.

Volba místostarosty byla stažena z programu zasedání.

KONTROLNÍ VÝBOR
Neobsazené zůstává i místo
předsedy povinného kontrolního výboru.

SPORTOVNÍ VÝBOR

Předsedou sportovního výboru
se stal Petr Ponert. Výbor má
ještě další dva členy: Ivanu
Skalickou a Otu Marka.

VÝBOR PRO ROZVOJ
OBCE, EKOLOGII
A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Předsedkyní výboru se stala
Věra Krčmová.

ROZPOČTOVÉ
OPATŘENÍ
Zastupitelé schválili rozpočtové
opatření č. 3/2018.

ROZPOČTOVÉ
PROVIZORIUM
Zastupitelé schválili rozpočtové
provizorium na rok 2019.

DODAVATEL EL.
ENERGIE PRO MĚSTO
Dodavatelem elektrické energie pro město a příspěvkové
organizace zůstává Amper
Market, a. s. s cenovou nabídkou 1.177.718 Kč včetně DPH
na období dvou let.

NABÍDKA NA ODKUP
VILY FERDINANDIOVÝCH
Zastupitelé obdrželi nabídku
na odkup vily Ferdinandiových
za 12 mil. Kč. Budou probíhat
další jednání ohledně přilehlých pozemků.
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SPOLEČNÝ ŠKOLSKÝ
OBVOD MŠ
Zastupitelé neschválili zřízení
společného školského obvodu
mateřské školy s obcí Spomyšl.

NÁVRH ROZPOČTU ZŠ
A MŠ NA ROK 2019
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
návrhy rozpočtu ZŠ a MŠ na rok
2019.

NÁVRH ROZPOČTU
MĚSTA VELTRUSY
NA ROK 2019
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
návrh rozpočtu města Veltrusy
na rok 2019.

MEMORANDUM D8

Sdružení obcí a spolků Memorandum D8 vypracovalo
vyjádření k obalovně živičných
směsí Chvatěruby a navrhuje přepracování a doplnění
posudku EIA k výstavbě haly
Daimler – Mercedes.

23. 1. 2019 (3)
VOLBA
MÍSTOSTAROSTY
Zastupitelé schválili veřejnou
volbu místostarosty. Navržená
Ludmila Hrubešová uvedla,
že může nastoupit do funkce
až od dubna 2019. Volba byla
odložena na únorové zasedání.

KONTROLNÍ VÝBOR
Předsedou byl zvolen Bronislav
Havlín. Kontrolní výbor má ješ-

Výbor má 5 členů: Věra Krčmová, Michaela Kejkrtová, Marek
Václavík, Jaroslav Louda, Anna
Lísková.

KULTURNÍ VÝBOR
Předsedkyní výboru byla
zvolena Barbora Bělková, výbor
má pět členů: Soňu Dekastello,
Lukáše Kohouta, Janu Krejčovou a Soňu Machovou.

ROZPOČET MĚSTA
NA ROK 2019
Zastupitelstvu města Veltrusy
je předkládán rozpočet na rok
2019 v tomto členění:
§§ Příjmy
46.040 tis. Kč
§§ Výdaje
67.540 tis. Kč
§§ Financování 21.500 tis. Kč
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočet
pro rok 2019 jako schodkový.
Schodek rozpočtu bude hrazen
přebytkem hospodaření roků
předchozích.

ZŠ: DOTACE NA PRIMÁRNÍ PREVENCI
Město Veltrusy souhlasí
s podáním žádosti ZŠ o dotaci
na prevenci sociálně-patologických jevů ze Středočeského
fondu sportu, volného času
a primární prevence. V případě
získání dotace město přispěje
30 tis. Kč.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Město bude zajišťovat poskytování pečovatelských služeb
pro občany města Veltrusy příspěvkovou organizací Sociální
služby města Kralupy nad Vltavou. Na základě proběhlého
anketního šetření se aktuálně
předpokládá zájem u 7 občanů
Veltrus.

NOVÝ MANAŽER
PROJEKTU ESF
Zastupitelstvo města Veltrusy
vyjádřilo souhlas s uzavřením
pracovněprávního vztahu mezi
členkou zastupitelstva B. Bělkovou a městem Veltrusy.

POVĚŘENÍ ZASTUPITELŮ K PROVÁDĚNÍ
SVATEBNÍCH OBŘADŮ
Zastupitelé Jakub Andrle, Martin Novák, Petr Ponert, Vladimír
Štulík a Barbora Šťastná jsou
(kromě starosty a místostarosty) oprávněni užívat závěsný
odznak při občanských obřadech. Oddávacím dnem pro
celé volební období 2019 – 2022
bude vždy první pátek v měsíci
a oficiální obřadní místností
bude Výstavní síň Ladislava
Čepeláka.

ŽÁDOST O ODPRODEJ
POZEMKU P. Č. 125/86
Zastupitelstvo města Veltrusy
neschválilo prodej pozemku
p. č. 125/86 v katastrálním
území Veltrusy a nesouhlasí se
zveřejněním záměru prodeje
uvedeného pozemku.

ŽÁDOST O ODPRODEJ
OBECNÍCH POZEMKŮ
PARC. Č. 841/4, 841/5
A 841/8
Zastupitelé nesouhlasí s prodejem pozemků v majetku města,
nabízí žadateli dlouhodobý
pronájem.

PŘÍSTAVBA ZŠ
Občané sídlící u školy vyjadřují nesouhlas s přístavbou ZŠ

ZPRÁVY Z MĚSTA
v těsném sousedství a požadují
další varianty.

náních nakonec nabídku
nepodala, další v jednání)

ŽÁDOST O DOTACI
NA EL. MULTIKÁRU
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Město podá žádost o dotaci
na elektromobil z aktuální výzvy SFŽP, který by byl využíván
technickými službami především na svoz odpadků z košů,
městské zeleně apod.

GRANTOVÝ PROGRAM

ŽÁDOST O DOTACI
NA REKONSTRUKCI
HÁLKOVY ULICE
Město požádá o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
v rámci podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova. Jde
o část této komunikace, která
je přilehlá k ul. Alešova, resp.
Opletalova (k MŠ). Uznatelné
náklady dle projektu činily (v r.
2018) 1,555 mil. Kč, neuznatelné
0,639 mil. Kč (tj. cca 29 %).

CHYSTANÉ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY V 1. POLOLETÍ
2019
§§ revitalizace odvodnění
v ulici Žižkova
§§ bude vydáno stavební
povolení na rekonstrukci
hřbitovního domku
§§ bylo vydáno stavební povolení na lékařské ordinace
§§ proběhne výběrové řízení
na rekonstrukci podlahy
ve stodole TS

PŘELOŽKA NÍZKÉHO
NAPĚTÍ
Stavební práce byly zahájeny.
Pokračovat se bude do Klicperovy ulice, Žižkovy ulice,
Jungmanovy ulice a částečně
na náměstí A. Dvořáka směrem
do ulice Maršála Rybalka. Akce
se spojí s částečnou rekonstrukcí veřejného osvětlení.

BANKOMAT
Aktuální nabídky na zřízení
bankomatu ve Veltrusích jsou
následující:
§§ Euronet: měsíční nájem
18.150 Kč včetně DPH
(tj. ročně 217.800 Kč včetně
DPH)
§§ Česká spořitelna: měsíční
nájem: 31.281 Kč včetně DPH
(ročně 375.372 Kč celkem)
§§ (ČSOB po několika jed-

V grantovém programu bude
v roce 2019 opět rozděleno
300.000 Kč na podporu spolkového, sportovního a společenského života v obci. Žádat
mohou spolky i jednotlivci
od 25.3. do 15. 4. 2019.

POŽÁRNÍ OCHRANA
PRO UHY
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany
mezi obcí Uhy a JSDH Veltrusy
s návrhem na roční příspěvek
ve výši 60.000 Kč.

DOPLNĚNÍ ČLENŮ KONTROLNÍHO VÝBORU
Kontrolní výbor se rozšiřuje
o dva členy: zastupitele Jakuba
Andrleho a Bohuslava Dolanského.

PODNÁJEM NEMOVITOSTI – PALACKÉHO 671
Zastupitelé schválili podnájem obchodu Ovoce-zelenina
na adrese Palackého 671
za účelem provozování e-shopu
a přímého prodeje zboží se
zaměřením na zdravou výživu
a eko-drogerii.

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU (SF) NA 2019
Schválení rozpočtu SF bylo
odloženo na březnové zasedání. Zastupitel Andrle navrhuje
zahrnout do kolektivní smlouvy
nově i uvolněné zastupitele.

ŽÁDOST O DOTACI
NA MULTIFUNKČNÍ
KOMUNITNÍ CENTRUM
Město bude žádat o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj
na rekonstrukci domu služeb
a přestavbu na multifunkční
komunitní centrum. Na projekt zpracovaný architektem
Patrikem Hoffmanem je již
stavební povolení a zahrnuje
celkovou rekonstrukci objektu.
Horní limit dotace činí 10 mil.

Kč (předpokládané náklady
16,8 mil. Kč včetně DPH).

PROJEKTY ZŠ
ZŠ se zapojí do projektu
pořádaného Nadací Unipetrol
s názvem „Báječný den s chemií“ a do projektu pořádaného
ústavem AISIS, z. ú. s názvem
„Dobrá škola II“.

MIMOŘÁDNÁ DOTACE
PRO AFK VELTRUSY

Klubu bude poskytnut finanční
příspěvek ve výši 200 tis. Kč
na rekonstrukci již nevyhovujícího sociálního zařízení
v kabinách.

NÁJEMNÍ SMLOUVA –
CHOTKOVA 65
Zastupitelstvo schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem
nebytových prostor v ulici Chotkova č. p. 65 o celkové rozloze
54, 75 m2(v přízemí) za částku
1.900 Kč měsíčně.

VLAJKA PRO TIBET
Město Veltrusy se připojí k symbolické akci “Vlajka pro Tibet”
vyvěšením tibetské vlajky dne
10. března 2019.

POVĚŘENÍ K VÝKONU
PRAVOMOCÍ STAROSTY
Zastupitelstvo pověřilo výkonem pravomocí starosty v jeho
nepřítomnosti zastupitelku
Barboru Šťastnou.

PODLAHA VE STODOLE
TECHNICKÝCH SLUŽEB
Proběhne poptávkové řízení
na vyhotovení zpevněné plochy
v garáži/stodole, kde technické
služby parkují mechanizaci.
Jedná se o plochu 144 m2.

NÁSTAVBA NA ZALÉVÁNÍ NA MULTICAR
Město pořídí letní nástavbu
na komunální vozidlo, která
bude využívána především
na zálivku veřejné zeleně,
v ceně 428 tis. Kč včetně DPH.

REVITALIZACE ODVODNĚNÍ V ŽIŽKOVĚ ULICI
Město se znovu pokusí zajistit

zhotovitele na revitalizaci odvodnění ulice Žižkova. Projektová dokumentace je hotová.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v roce 2018 byla 944
tis. Kč včetně DPH.

PŘÍSTAVBA ZŠ
(ATELIER HOFFMAN)
Vedle studie arch. Hánla
nechá město vyhotovit studii
komplexního řešení stavebních
úprav ZŠ Ateliérem Hoffman.
Cena studie je 215.985 Kč včetně
DPH.

PROBÍHAJÍCÍ OPRAVY
A PROJEKTY
V návaznosti na stavbu přeložky nízkého napětí v ulici Klicperova bude v rámci veřejné
zakázky z roku 2018 probíhat
dokončení chodníků a ploch
v západní části této ulice. Stavbu bude realizovat stavební
firma Neumann, s. r. o. poté,
co firma Elektro Kalců dokončí
přeložku nízkého napětí (ta je
investicí ČEZu).

VENKOVNÍ ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
U vstupu do MěÚ bude letos
instalována elektronická úřední
deska. Náklady na její pořízení
budou hrazeny z Operačního
programu zaměstnanost. 5%
spoluúčast uhradí Kralupy n.
Vlt., město Veltrusy zajistí pouze připojení k elektrické energii
a internetu a následný provoz.
(Cena venkovní elektronické
úřední desky se pohybuje kolem 280 tis. Kč včetně DPH.)

Omluva
Ve Veltruských listech č. 3/2018
byla mylně uvedena nabízená
cena za odkup pozemku p. č.
1064/18 (část ulice Alešovy).
Zastupitelstvo na svém 47.
zasedání (29. 8. 2018) souhlasilo s odkupem předmětného
pozemku za cenu stanovenou
dle znaleckého posudku, tj.
203 Kč/m2 (96.019 Kč), nikoliv
300 Kč/m2, jak bylo uvedeno
ve Střípcích ve zpravodaji.
Za vzniklé nedorozumění se
redakce omlouvá.
bb
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Zastupitelé odpovídají na dotazy občanů
Redakce Veltruských listů se
rozhodla do ankety zapojit
i občany města. Na webových
stránkách města (veltrusy.cz/
urad/zastupitelstvo) je umístěn
odkaz na elektronický formulář
s možností položení otázky
jak všem zastupitelům, tak
konkrétnímu člověku ze zastupitelstva včetně starosty – stačí
jen k otázce připsat, na koho
je směřována. Do březnového
vydání zpravodaje jsme vybrali
dvě, které jsme položili všem
členům zastupitelstva. Obdrželi
jsme následující odpovědi.

ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Jaký byl hlavní důvod Vaší
kandidatury v posledních
volbách?
2. Kolik času věnujete městu
(pracovní schůze, výbory
a další činnosti související
s městem)? Myslíte si, že je
to dostatečné?

JAKUB ANDRLE
1. Důvodů bylo hned několik.
Prvním důvodem bylo podpořit pokračování nového
a pro mě smysluplného
směru, kterým se město
vydalo v uplynulých 4 letech
a umožnit tak pokračování
již započatých změn a projektů (jako jsou např. přístavba školy, nové lékařské
ordinace, zapojování občanů
do dění ve městě, plánované
rekonstrukce ulic a chodníků
a další).
Dalším důvodem bylo
pokračování ve zlepšování
informování a otevírání se
“radnice” občanům (viz. mé
plány na další 4 roky v minulém čísle VL), neboť věřím
že přes informování občanů
vede cesta k zapojování se
do dění ve městě.
A také jsem chtěl
podpořit kamaráda Filipa
Voláka, o kterém si myslím,
že svěřenou nelehkou funkci
starosty vykonával nadmíru
dobře a svědomitě.
2. Stejně jako každý z nás chodím do práce a tak zbývajícího volného času se dostává
poskrovnu. Nicméně i přes
rodinu, přátele a zábavu si
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najdu čas na práci pro město, ať už jde o různé schůze,
školení, porady, přípravy
na zasedání, pořádání akcí,
diskusí anebo samovzdělávání. Ale chcete-li číslo,
v průměru to dělá minimálně 8 hodin týdně.
V rámci mého mimopracovního „volného“ času to
není málo, ale vždy jde dělat
více. A budu rád když se lidí,
kteří chtějí něco dělat pro
svoje město najde víc. Nejen
mezi zastupiteli.

BARBORA BĚLKOVÁ
1. Chtěla jsem hlavně podpořit
pokračování vedení města
starostou Filipem Volákem,
jehož práce si velmi vážím.
Se zvolením do zastupitelstva jsem příliš nepočítala.
Nicméně chci přispět k modernizaci města, ať už se to
týká lepšího informování
lidí, přístavby ZŠ, nových
chodníků, rozvoje potřebných služeb či vybudování
hřišť.
2. Na hodiny se práce pro
město měří těžko, ale času
nad městskými záležitostmi
trávím opravdu mnoho.
V roli zastupitele se účastním všech schůzek, porad
a zasedání, absolvovala
jsem i několik školení pro
nové zastupitele, z pozice
předsedkyně kulturního
výboru mi hodně času
zabere i plánování a příprava
kulturních akcí. Na městská témata probíhá ale
také spousta diskuzí mimo
pracovní schůzky, je potřeba
prostudovat spoustu dokumentů, zamýšlet se, hledat
řešení...  

BRONISLAV HAVLÍN
1. Důvod už jsem uvedl dříve,
a dokonce i v předvolebním
letáku. Přijde mi trestuhodné, když v době nebývalých
příjmů do obecní pokladny
uběhnou celé čtyři roky
volebního cyklu a vedení
města dokáže z investic
do infrastruktury realizovat
jen tři chodníky a jeden
přechod pro chodce. Tajně

jsem doufal, že jsou aspoň
připravené projekty k žádání
o dotace, případně přímo
k jejich realizaci. Teď zjišťuji, že něco málo ano, ale
pohříchu nejsou dotaženy.
Snad až na dva. Škoda, snad
se nám v tomto volebním
období povede líp.
2. Těžko říci přesné číslo – hodina týdně a podobně – ale
účastním se všech zasedání
zastupitelstva, pořádáme
schůze kontrolního výboru, jehož jsem předsedou,
účastním se, až na jednu,
všech porad, na které jsem
byl pozván. Komentuji průběh zastupitelstev ze svého
pohledu na svém FCB...
Posoudit, zda je to dostatečné, je subjektivní. Jistě by
bylo možné dělat víc, ale to
by si měl o své činnosti říci
každý, kdo chce něco dělat,
něco zlepšit, něco dokázat.
Myslím, že by tomu pomohlo i to, kdyby se o nejrůznějších schůzkách a jednáních
dozvídali všichni zastupitelé,
ne jen někteří.

LUDMILA
HRUBEŠOVÁ
1. Za poslední roky mám pocit,
že se stále zhoršuje kvalita života v našem městě.
Doufám, že jako zastupitel
budu moci pomoci, aby se ta
kvalita života ve městě začala postupně vylepšovat.  
§§ Ráda bych, kdyby se
podařilo změnit přístup
NPÚ a správce zámku,
aby kroky, které činí v areálu zámku a parku, byly
více vstřícné k občanům
Veltrus.
§§ Připravit podmínky
k vytvoření centra služeb
občanům na náměstí Antonína Dvořáka ve Ferdinandiově vile a pro lepší
využití prostoru náměstí.
§§ Připravit a začít realizovat nutnou přestavbu
ZŠ v souladu s koncepcí
rozvoje města a v souladu s dalšími potřebami
města.
§§ Připravit kvalitní nový
Územní plán města a re-

vidovat Strategický plán
města.
2. Městu věnuji hodně ze
svého volného času. Často
komunikuji s dalšími zastupiteli, členy výborů.
§§ Jsem-li pozvaná na jednání vedením města,
snažím se upravit si čas
tak, abych měla možnost
se takových jednání
zúčastnit.
§§ Bližší styk s občany díky
svému zaměstnání moc
nemám, ale věřím, že se
to v blízké době změní.

VĚRA KRČMOVÁ
1. Vytvoření nového centra
města na náměstí A. Dvořáka (Ferdinandiova 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
2. Věnuji městu hodně svého
volného času i času ve své
pracovní době, často
za mnou do obchodu zajdou
občané abych je informovala o dění ve Veltrusích
a pomohla s jejich problémy.
Za zájem občanů děkuji
a jsem jim k dispozici, ráda
pomohu.

MARTIN NOVÁK
1. Hlavním důvodem mé
kandidatury do zastupitelstva Veltrus bylo to, že mi
není lhostejné, co se v naší
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obci děje, kam naše obec
směřuje. Chtěl jsem zúročit
své mnohaleté zkušenosti s fungováním veřejné
správy a zapojit se aktivně
do rozvoje Veltrus. To se mi
daří postupně realizovat.
Stanovil jsem si několik
úkolů (záchrana letního
kina, rozšíření otevírací doby
pošty, výstavba dětského
hřiště, přístavba školy),
se kterými jsem kandidoval.
Teď je pro mě závazkem tyto
úkoly dotáhnout do úspěšného konce.
2. Snažím se věnovat městu
maximum svého volného času. Není to pouze
o vysedávání na poradách
a na schůzích zastupitelstva
a jeho výborů. Je to také
o tom, že se snažím komunikovat s občany na ulici,
v parku, v hospodách, ale
i na sociálních sítích. Je
pro mě moc důležité znát
názory občanů na fungování
obce. Každý den přemýšlím
o věcech, které bychom
mohli realizovat.

PETR PONERT
1. Poprvé jsem kandidoval
v roce 2006 a ten důvod byl
a je stále stejný, ve městě
Veltrusy žiji od narození a záleží mi na městě
a na spoluobčanech, kteří
zde žijí. V těchto posledních
volbách se mi podařilo
dostat se do zastupitelstva,
kde mám možnost pracovat
s kolegy a posunout život
a kvalitu města zase o kus
dále.
2. Jako zastupitel pracujete pro
město stále, potkáváte se se
spoluobčany, nasloucháte
jim a snažíte se přinést
maximální řešení, které
bude akceptovatelné pro lidi
a město.

VLADIMÍR ŠTULÍK
1. Na tuto otázku jsem již
odpověděl v minulé anketě,
kde byly otázky týkající se
našich plánů.
2. Hodiny si nevedu, ale
účastním se všech schůzek,
porad a zasedání, snažím se
přispět do diskuze. Myslím
si, že je to dostatečné množství času.

BARBORA ŠŤASTNÁ
1. Za mým rozhodnutím kandidovat v komunálních volbách byla především snaha
o změnu v rámci spravování
obce Veltrusy, snaha o její
efektivní rozvoj tak, aby byla
pro všechny příjemným místem pro život. Kandidaturou
v posledních komunálních
volbách jsem chtěla navázat
na svoji předchozí činnost
hlavně v rámci finančního
výboru. Myslím, že se nám
podařilo nastavit takové
postupy, pravidla a následné
kontroly v rámci hospodaření s finančními prostředky
a majetkem města, které
tady dosud chyběly.
2. Neuvolnění zastupitelé
vykonávají svoji funkci souběžně s vlastním zaměstnáním a vedle svých ostatních
povinností, tedy ve svém volném čase. Odměna za tuto
činnost s ohledem na zodpovědnost, která z této
funkce vychází, je skutečně
zanedbatelná. Neuvolněné
zastupitele musí tato práce
především bavit. Jsem přesvědčená o tom, že všichni
zástupci sdružení „Patrioti“,
kteří byli v komunálních
volbách kdy zvoleni, dělají
nebo dělali vždy svou funkci
zodpovědně, nad rámec
běžných povinností zastupitele. Já si skutečně žádnou
evidenci vynaloženého času,
který trávím záležitostmi
města, nevedu. Někdy je to
více, někdy méně. Snažím se
účastnit všech porad a zasedání zastupitelstva, průběžně spolupracovat s úřadem
města na aktuálním řešení
problémů souvisejících jak
se strategickými, tak i provozními záležitostmi. Slovo
„dostatečné množství“ podané v otázce, je samo o sobě
velmi relativní. Práce je tolik,
že by většina zastupitelů
mohla pracovat pro město
celé dny. Na začátku svého
prvního volebního období,
kdy jsem se seznamovala
se záležitostmi města, nastavovali jsme nové procesy
a kontroly, jsem městu věnovala tolik času, že to bylo
dlouhodobě neudržitelné.
V současné době dělám tuto
práci tak, jak mi to moje
zaměstnání dovolí a tak,

abych byla sama spokojená,
že jsem udělala vše, co jsem
mohla.

FILIP VOLÁK
1. Hlavním důvodem byla
výzva dokončit započaté
projekty: např. přístavba ZŠ,
rekonstrukce městských nemovitostí (lékařské ordinace,
komunitní centrum, městský úřad), rekonstrukce řady
komunikací a chodníků, do-

končení nového územního
plánu, zkrátka (a obecněji)
pokračovat na cestě k vybavenějším, hezčím a živějším
Veltrusům.
2. Na tuto otázku jsem myslím
odpověděl v rámci „otázky
pro starostu“. Nicméně předpokládám, že tato otázka
je určena spíše řadovému
zastupiteli. (Mám-li to zkusit
vyčíslit, tak běžně 10-12
hodin denně, někdy i více,
zvláště poslední měsíce…).

NAŠE SPOLKY

390 dětí dostalo vánoční
dárek z Veltrus
Osmé kolo charitativní akce
Vánoční krabice od bot se setkalo i u nás s velkým zájmem
dárců a fandů z města i celého
okolí. Přestože vyhovět dětem
v jejich přáních už dá víc
práce než zabalit nepotřebné
hračky do krabice, povedlo se
sehnat krabici pro každé dítě,
a dokonce i množství krabic
navíc. Ty v charitních domech
v Kralupech a Roudnici využijí
o nejbližších svátcích a narozeninách dětí. Letos se zúčastnilo zase o trochu více dětí ze
základních a středních škol,
a dokonce i děti školkové.
Děkujeme všem, kdo pomohli:
§§ členům a příznivcům RC
Havránek za pomoc v propagaci, třídění, balení dárků
§§ dobrovolným hasičům
z Veltrus za kupu dárků
a převezení hromady krabic
do Roudnice

§§ všem dalším dobrovolníkům, kteří například vyrobili
plakátek, fotografovali při
besídkách
§§ médiím (Kralupský zpravodaj, Veltruské listy, Mělnický
a Litoměřický Deník, TV
Kralupy)
§§ těm, díky nimž jsme měli
dárky kde složit (zámek Veltrusy, obecní úřad Všestudy).
V našem sběrném místě
jsme nakonec zabalili asi 390
krabic, z nich 190 do Roudnice
a zhruba 200 do Kralup! Kromě
toho dárci donesli spousty
tašek s oblečením a hračkami pro azylové domy. Je to
ohromný výsledek, srovnatelný
s mnohem většími městy (Ostrava-Vítkovice, Děčín, Krnov).
Hlavní ale pro nás nebyla a není
kvantita, ale především radost
dětí, která je na fotkách vidět.
text a foto: kv

Patrioti Veltrusy

Oznamujeme všem příznivcům
sdružení Patrioti Veltrusy, že jsme založili

facebookovou stránku s názvem PATRIOTI.
Rádi zodpovíme vaše dotazy či připomínky
a budeme vás pravidelně informovat
o našich aktivitách ve Veltrusích.
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Městská policie a její činnost
v uplynulém roce
Kromě běžného plnění povinností se Městská policie zaměřuje na snížení rizika trestné
činnosti – nejen majetkového
charakteru. MP úzce spolupracuje se složkami Integrovaného
záchranného systému, např.
při likvidaci následků vichřice
či usměrňování dopravy při
likvidaci požáru (viz foto).

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY
V řadách Městské policie
Veltrusy v roce 2018 sloužili dva
strážníci – Bc. Miroslav Maršík
a vrchní strážník Josef Mošna.
V roce 2018 městská policie
realizovala celkem 142 výjezdů
za účelem plnění úkolů na základě daného podnětu, z toho
118 výjezdů na oznámení obča-

nů a 24 výjezdů na oznámení
Policie České republiky.
MP uložila celkem 68 pokut
v celkové výši 34.900 Kč:
§§ 9.100 Kč za porušení zákona
o provozu na pozemních
komunikacích
§§ 14.100 Kč za překročení
nejvyšší dovolené rychlosti
v obci o méně než 20 km/h
nebo mimo obec o méně
než 30 km/h,
§§ 4.000 Kč za překročení
nejvyšší dovolené rychlosti
v obci o 20 km/h a více nebo
mimo obec o 30 km/h a více
§§ 7.200 Kč za porušení zákona
č.251/2016 Sb., o přestupcích
V uplynulém roce městská
policie odchytila 75 volně pobíhajících zvířat, z toho 71 psů,
8 koček a 1 krávu. Ve většině

případů byla odchycená zvířata
umístěna do Městského útulku
Lesan v Kralupech nad Vltavou.
Strážníci MP se také věnovali oblasti prevence, kdy se několikrát setkali se žáky místní
základní i mateřské školy.
Městská policie žádá občany
našeho města, aby v případě
jakéhokoliv zaznamenání podezřelých jevů – ať se již jedná
o pohyb osoby nebo osob, která

se oznamovateli tzv. „nezdají“,
nebo výskyt motorového vozidla – aby tuto informaci předali
Městské policii, a to i v případě,
že se taková informace bude
zdát nedůležitá. Každé přijaté
oznámení bude Městskou policií včas a operativně prověřeno.
text a foto: Josef Mošna
Velitel MP Veltrusy

Vila Ferdinandiových na prodej
V centru našeho města,
přímo na náměstí Antonína
Dvořáka, se nachází krásný
objekt, vila Ferdinandiových.
Někdejší selská usedlost, která
je památkově chráněná, je už
dlouho prázdná. A majitelka ji
chce prodat. Domnívám se, že
město by si ji nemělo nechat
uniknout.
Vedle rozšíření ZŠ – což
je hlavním volebním bodem
sdružení Pro Veltrusy – je třeba
myslet i na nejstarší obyvatele
města. To je priorita sdružení
Pro všechny (generace), za které jsem členkou současného
zastupitelstva.
Jde o nemovitost, která by
mohla být řešením smutné
situace, kdy Veltrusy zcela
postrádají služby pro seniory.
A všichni víme, že populace
stárne a lidí ve vysokém věku
je mezi námi stále více. Mnozí
jsou osamělí nebo ani s přispěním svých blízkých nedokážou
naplnit své potřeby.
Jejich nadějí by mohla být
právě vila. Město totiž nemá
ve svém majetku žádný vhodný
objekt ani pozemek. Navíc
by podle výsledků dotazníku
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městského úřadu 85 procent
lidí (dotazníkové šetření bylo
provedeno na vzorku 117 obyvatel
Veltrus, pozn. red.) chtělo, aby
Veltrusy umístily chybějící a tolik potřebné služby pro seniory
právě do prostor Ferdinandiovy
vily a vilu koupily.
Město přitom není jediným
zájemcem, ten druhý za název
hotel nebo sociální bydlení
může schovat ubytovnu, o kterou v době rozmachu hal okolo
Veltrus bude veliký zájem.
Město má naději získat
vilu za slušnou cenu,
o níž se v současné době
jedná. Odhad majitelky je
zpracovaný dle tabulek,
nikoli tržní cenou v místě
obvyklou. Přitom například pozemek u školy
město před časem koupilo
za cenu vyšší než odhadní.
Tím se také dostáváme
k hlavní námitce těch,
kteří koupi vily nejsou
nakloněni – že město
potřebuje napnout síly
k rozšíření školy. Podstatné je, že v otázce Ferdinandiovy vily nejde o boj
mezi službami pro seniory

a prostorami pro děti. Naopak,
vila by mohla obě věkové skupiny spojovat. V části prostor by
mohly být umístěny služby pro
seniory, případně společné aktivity, v části prostor by mohlo
být právě zázemí pro kroužky
dětí. Ve vile by vedle denního
centra pro seniory mohly také
sídlit ordinace zubního lékaře,
knihovna, rehabilitace, kadeřnictví… Místa je tam dost.
Náklady na rekonstrukci

by nemusely být jen na městské kase, na většinu by mohly
přispět dotace, stát je nakloněn
právě investicím pro seniory,
navíc jde o kulturní památku,
jejíž zachování je také v zájmu
státu. A kdyby bylo opravdu
nejhůř a všechny snahy by
ztroskotaly, pořád by tu byla
nemovitost, kterou by město
mohlo prodat.
Věra Krčmová – zastupitelka –
výbor pro rozvoj města

ZPRÁVY Z MĚSTA

Kanalizace má odvádět odpadní vody,
nikoliv odpady
Zodpovědným chováním k odpadní vodě
šetříme nejen svůj čas a peníze, ale i práci zaměstnancům vodovodů a kanalizací a peníze
za opravy v čistírnách odpadních vod. Především však přispíváme k ochraně vody v povrchových tocích. Nepoužívejme kanalizaci jako
odpadkový koš!
Toaleta i dřez jsou určeny
k odvádění mírně znečištěné
vody běžnou denní hygienou,
úklidem, praním nebo mytím
nádobí. Kdo má vlastní septik
nebo čističku odpadních vod, se
tímto pravidlem řídí automaticky. U domácností připojených na obecní kanalizaci už to
tak samozřejmé není.

Co do kanalizace nepatří
1. BIOLOGICKÝ ODPAD
§§ zbytky jídel z kuchyně
(zelenina, ovoce, další
potraviny)
§§ odpad z kuchyňských drtičů
Biologický odpad přispívá
v kanalizační síti k množení
potkanů. Nebezpečné jsou pak
zejména drtiče odpadů. Kanalizace slouží výhradně k odvádění odpadních vod, nikoli
odpadu, byť je jím rozmělněný
kuchyňský odpad. Profily kanalizačních přípojek a kanalizací
nejsou dimenzovány na odpady vznikající při používání
drtičů a někde nemají s ohledem na konfiguraci terénu
dostatečný spád. Tím dochází
k zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které
se snadno vážou zejména
tuky a může dojít k omezení
průtočnosti či úplnému ucpání
kanalizační přípojky. Úhradu
nákladů spojených s likvidací
havárie pak může provozovatel
kanalizace uplatnit u původce
problému.
Instalací drtiče kuchyňského
odpadu s následným vypouště-

ním zdrtků do veřejné kanalizace se výrazně překračují
limity obsahu nerozpuštěných
látek a to je provozovatelem
hodnoceno jako neoprávněné vypouštění odpadních
vod. Odběratel se vystavuje
nemalým peněžním sankcím
nebo i přerušení dodávky vody
a odvádění odpadních vod.
Zbytky jídla patří do kontejnerů na bioodpad, zahradních
kompostérů nebo do směsného komunálního odpadu.

2. TUKY
§§ fritovací oleje
§§ motorové oleje
Oleje a tuky ulpívají na stěnách
trubek, vytvářejí při ochlazení
hrudky, které na sebe nabalují
další odpad a můžou kanalizaci
zcela zneprůchodnit. Sraženiny pak ucpávají čerpadla
v čerpacích stanicích. Tuky jsou
problematické i pro samotný
čistící proces.
Odpadní tuky můžete odevzdat v plastových lahvích
či kanystrech na sběrném
místě. Olej z pánve po smažení
nechte vsáknout do papírové utěrky a tu pak vyhoďte
do směsného odpadu. Když
je ho více (z friťáku), odneste
ho v plastové lahvi na sběrný
dvůr.

3. HYGIENICKÉ
POTŘEBY A VLHČENÉ
UBROUSKY
§§ dětské pleny
§§ dámské hygienické potřeby
§§ tyčinky do uší
Kromě celulózového podílu obsahují také plastové folie, které

nepodléhají rozkladu ve vodě
a dokáží zanést, nebo i zcela
zničit čerpadla v čerpacích stanicích. Hromadí se v záhybech
a mohou vytvořit obrovské
překážky a způsobit i velkou
havárii (včetně zatopení suterénů napojených nemovitostí).
Vlhčené ubrousky a další hygienické potřeby patří do směsného komunálního odpadu.

4. CHEMIKÁLIE A DALŠÍ
NEBEZPEČNÉ LÁTKY
§§ staré barvy, ředidla, lepidla
§§ kyseliny, hydroxidy, detergenty
§§ mazadla, oleje
§§ zbytky čistících prostředků
§§ zbylé a prošlé léky
§§ domácí a zahradní chemie
§§ obsah baterií, ropné látky
§§ radioaktivní látky, infekční
a karcinogenní
§§ a další chemické látky
Nejenže mají negativní vliv
na biologické procesy čištění
odpadních vod, některé látky
jsou vysoce jedovaté, a dokonce
výbušné. I malé množství stačí
na likvidaci mikroorganismů
využívaných v čistírnách na odstraňování biologicky odboura-

telných látek. Nepatří sem ani
zbytky léků, některé látky se
z nich dostávají do povrchových
vod.
Chemické látky (ředidla,
barvy, ropné produkty) patří
na sběrné místo, můžete je
tam odnést v plastové lahvi či
původním obalu. Nespotřebované či prošlé léky do lékárny.

5. VLASY
Rozkládají se pomalu a po spojení s jiným materiálem
vytvářejí chuchvalce a nabalují
na sebe další nečistoty. Dokážou napáchat velkou neplechu.
Vodu ze sladkovodních
povrchových zdrojů v dnešní
době už pít nebudeme, to ale
neznamená, že do ní vypustíme
cokoliv. Neznečišťujme ji jen
kvůli svému pohodlí. Voda je
život. Ale jen ta čistá.
bb
Zdroj:
Středočeské vodárny, a. s., internet

zákaznická linka:
840 121 121
602 128 127

§§
§§
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Co nás čeká a ne/mine v okolí dálnice
Sdružení obcí a spolků Koridor D8 vzniklo především jako reakce na narůstající výstavbu skladových hal v blízkosti našich obcí, nejsilnějším impulsem byl záměr výstavby
největší haly v Evropě pro Daimler (Mercedes) v katastru obce Úžice. Přinášíme přehled činnosti sdružení za uplynulý rok.
Členové sdružení Koridor D8
(K-D8) si vymezili oblast působnosti prostorem mezi 1. exitem
z D8 ve Zdibech a 3. exitem
v Nové Vsi, v pásu 5 km na obě
strany dálnice.
Koridor D8 aktuálně sdružuje dvě  města (včetně Veltrus),
třináct obcí a osm spolků, čímž
zastupuje bezmála 20.000
obyvatel žijících na ploše
8.853 ha.
Společným cílem je snižování negativních dopadů nových
záměrů nejen na každodenní
občanský život (enormní nárůst
dopravní a hlukové zátěže), ale
i na vodní režim krajiny, ovzduší a půdní fond.
Během svého ročního působení se K-D8 zapojil do desítky
řízení, v jejichž rámci podali
členové celou řadu připomínek
a námitek a stáli za vypracováním značného množství
revizních odborných posudků
a právních analýz.  

ZÁMĚRY, U KTERÝCH JE
V SOUČASNÉ DOBĚ POSUZOVÁN VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)
§§ Společnost MERCEDES
DAIMLER /1/ – v květnu
2018 vydáno souhlasné
stanovisko (EIA), zatím bez
pravomocného stavebního
povolení, odborné vodohospodářské a dopravní
posouzení zprostředkované
K-D8 upozorňuje na mnoho
vad a nedostatků
§§ GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE /6/ – vrácena
EIA, veřejné projednávání
(01/2018) zrušeno, i přepracovaná dokumentace
shledána chybnou
§§ Q10 Měšice /7/ – další hala,
která má dopravně přitížit křižovatce ve Zdibech,
Středočeský kraj (07/2018)
ukládá EIA (na základě
připomínek K-D8)
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§§ Non-stop sklad MAKRO
KOZOMÍN /3/ – na jaře 2018
zahájen zkušební provoz
(sklad pro 13 velkoobchodů),
v 1. pololetí letošního roku
se má rozšířit o přímou
distribuci zboží zákazníkům, předpokládaný
denní průjezd 1.200 vozidel,
nepravomocné vodoprávní rozhodnutí, K-D8 se
snaží o přezkumné řízení.
Ve skladu provozy náročné
na spotřebu pitné vody
ze společného vodovodu
určeného k zásobování obcí
(z Mělnické Vrutice), roční
spotřeba vody srovnatelná
se spotřebou Chvatěrub
a Postřižína dohromady
§§ KOMERČNÍ A SKLADOVÝ
AREÁL POSTŘIŽÍN – SEVER
/4/ – další dvě haly, navýšení
dopravy až o 700 aut denně,
na základě připomínek K-D8
rozhodnuto o posuzování
v režimu EIA
§§ OBALOVNA CHVATĚRUBY
/2/ – produkce asfaltových
směsí, předpoklad zápachu
z výroby, odborný vodohospodářský a dopravní
posudek K-D8 – dokumentace EIA Středočeským krajem
vrácena k přepracování,
nová zveřejněna 11/2018.
01/2019: veřejné projednání,
řada dalších připomínek

a žádost o opětovné přepracování dokumentace nebo
zamítnutí tohoto záměru
§§ SKLADOVÝ A OBCHODNÍ
AREÁL ODOLENA VODA
/5/ – tři haly se zastavěnou
plochou 48 tis. m2 – 03/2018
díky K-D8 proces posuzování
vlivu na životní prostředí,
EIA zatím nezveřejněna

ZÁMĚRY V POKROČILÉM STAVU PŘÍPRAVY
A ZÁMĚRY DOKONČOVANÉ
§§ v Úžicích nově dostavěna
hala DC3 Prologis /8/ a bude
se zde stavět další hala DC4
Prologis /9/ – nyní ve stavebním řízení
§§ rozšíření mrazíren Eurofrost
/10/
§§ Kozomín – platné územní
rozhodnutí pro projekt papírny /12/, který se má spojit
s dřevoplynovou elektrárnou
/11/ (od 02/2017 zakonzervována z důvodu insolvence)
§§ skladovací hala vedle MAN
Truck & Bus /13/
§§ haly mezi skladem Liebherr
a Tesco /14/
§§ za areálem Klacska a RS
Maso další čtyři haly /15/
(CTP)
§§ možné rozšíření letiště

Vodochody
§§ propojka mezi dálnicí D7
a D8 (bude ústit v Kozomíně)

INICIATIVA K-D8
Sdružení čeká mnoho další
práce, při které mnohdy supluje
činnost dotčených úřadů
i kraje. Náš region je velkým lákadlem pro investory. Bohužel
zde není dostatečně kapacitní
vodohospodářská, dopravní
ani technická infrastruktura.
Investoři s žádnými investicemi
do regionu nepočítají. Všechny
investice na rozvoj infrastruktury tak budou ležet na obcích,
kraji nebo vládě ČR, přičemž
přínos bude pro stát minimální.
Náklady na budování nezbytné infrastruktury jistě převýší
předpokládané výnosy.
Aktivity a další činnost
K-D8 mají přispět k minimalizaci možných negativních
vlivů na náš region. Je v plánu
nadále pokračovat v započaté
práci a jednat se Středočeským
krajem, ministerstvy i dalšími
dotčenými orgány.
bb
Zdroj: Výroční zpráva sdružení Koridor D8 (v úplném znění
na webu města)

ZAŽILI JSME VE VELTRUSÍCH

Prosinec 2018 byl nabitý akcemi...
Veltrusy se připojily k celorepublikové akci Česko zpívá koledy
Ve středu 12. prosince 2018 se
v parčíku u školy sešla čtyřicítka
lidí, která se připojila k celorepublikové akci Česko zpívá
koledy, již pořádá vydavatelství
Deníku. Společně si s úderem
šesté hodiny večerní zazpívali
šestici známých českých koled,
stejně jako dalších 130 000 lidí
po celé zemi. Hudební doprovod zajistila učitelka základní
školy a lektorka hudebních
kroužků v rodinném centru
Havránek Michaela Eremiášová, jejíž nejmenší žáčci zpívání

zakončili svým hudebním
vystoupením – zpěvem, hrou
na flétnu a klávesy. Ve Veltrusích se tato akce konala poprvé
a věřím, že dalších ročníků
tohoto příjemného adventního
setkání se bude účastnit stále
více Veltruských.
sd, foto: bb

12. prosince  se
v parčíku u školy
zpívaly koledy

14. prosince se opět po roce vrátili na Závist Krausberry (bb)

V neděli 16. prosince se již tradičně vydal průvod
k živému betlému na veltruský zámek (bb)

... a 24. prosince se jako každý rok zpívaly koledy na náměstí (kk)

Novoroční ohňostroj 1. 1. 2019 přilákal do ulic stovky lidí.
Velké poděkování patří Petru Chudomelovi a SDH Veltrusy! (bb)
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Nový rok začal literárním večerem
s Markétou Pilátovou
Ve čtvrtek 17. ledna do veltruské klubovny ASPV zavítala
Markéta Pilátová, autorka
několika knih pro dospělé
i děti. Svým poutavým vyprávěním přiblížila zhruba dvacítce
posluchačů příběhy Jana Antonína Bati a jeho rodiny, které
zpracovala ve své knize S Baťou
v džungli. Jan Antonín Baťa byl
nevlastním bratrem Tomáše
Bati, zakladatele světoznámé zlínské obuvnické firmy,
a na začátku druhé světové
války emigroval do Brazílie, kde
se usadil a strávil zde zbytek

svého života. Markéta Pilátová
své povídání zpestřovala nejen
čtením ze zmíněné knihy, ale
také fotografiemi, které získala
od Baťových potomků při svém
pobytu v Brazílii, kde působí
již několik let jako učitelka českých krajanů. Společné, téměř
tříhodinové, posezení ve velmi
přátelské atmosféře rychle
uteklo a autorka jej zakončila
podepisováním svých knih návštěvníků literárního večera, již
pátého a určitě ne posledního.
sd, foto: kk

Masopust 2019
Masopustní průvod v letošním
roce vyrazil z parčíku u školy
v neděli 17. února za velmi
chladného, mlhavého počasí.
Přesto se do průvodu zapojilo
mnoho veltruských obyvatel,
ať už v maskách, nebo bez
nich. Celkem na ně čekaly čtyři
zastávky, na kterých se pilo,
jedlo a tancovalo za doprovodu
kralupských žesťů. V parčíku
starosta předal dočasnou vládu
nad městem drábovi a průvod
vyrazil k baráčníkům a městskému úřadu. Přestože baráčníci předešlou noc pořádali
svůj staročeský ples, byli hned
v ranních hodinách připraveni
pohostit všechny maškary. Poslední zastavení (rovněž s velmi
bohatým občerstvením) přibylo
v letošním roce nově u rodiny
Hrdličkových.
Na fotbalovém hřišti již byly
připraveny stánky se zabijačkovými pochoutkami, cukrovinkami, balonky a pro děti i skákací
hrad. ASPV a SDH Veltrusy pro
děti nachystaly doprovodný
program v podobě soutěží
a her. Průvod až na hřiště také
provázela Dagmar Dobrovolná
se svým policejním koníkem,
na kterém se mohly později
povozit i děti. Vrcholem celého
masopustu bylo vyhlášení nejlepších masek. Hlasovat mohli
všichni účastníci průvodu.
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Mezi dětskými maskami
nejvíce bodovaly lego kostky,
zombie bílá paní, kostlivec či
sněhulák. I u dospělých masek
jejich nositelé nekladli meze
fantazii, proto v průvodu byly
k vidění veltruské koupele
v župáncích a pleťových maskách, muchomůrková rodinka
nebo ženich s těhotnou nevěstou, které také získaly první tři
místa v kategorii skupinových
masek. Mezi individuálními
maskami své okolí nejvíce zaujala paní smrtka s kosou, duha
a kostlivec. V průvodu byly
k vidění také hippies matka
s dcerou, čarodějnice a kouzelníci, různá zvířátka, vodníci, policisté, detektivové, a dokonce
i 5 světových kontinentů. Každá
maska si odnesla drobnou či
větší cenu.
Město Veltrusy děkuje všem
organizátorům a sponzorům,
kteří se na pořádání masopustu
podíleli či přispěli hmotnými
cenami, a to společnosti SUEZ
Využití zdrojů CZ, a. s. a místním podnikatelům – řeznictví
Kohout a synové, zahradnictví
Jelínek, Luksík – Promex s. r. o.,
květinářství u kostela, kosmetika Relax Veltrusy Zdeňka
Havlínová, Kateřina Kohoutová
fotoslužby, čokoládovna Pralinka Veltrusy.
sd, foto: kk

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Rodinné centrum Havránek se
zapojilo do letošních oslav masopustu již tradičním karnevalem v sokolovně, který se konal
v sobotu 16. února odpoledne.
Dorazilo kolem 70 dětí se svými
rodiči a prarodiči a tělocvična se
hemžila všemožnými převleky
– čaroději, kouzelníky, zvířátky,
superhrdiny, princeznami,
indiány, smrťáky i vílami. Každé

dítko plnilo na 5 stanovištích
úkoly, které rozvíjely např.
motoriku při chytání rybek
a házení míčků do klauna,
sportovní dovednosti, logiku
a paměť při skládání barevných
kostek či vědomosti a znalosti
z oblasti pohádek. Maškary si
také zatancovaly a zúčastnily
několika her.
sd

ZAŽILI JSME VE VELTRUSÍCH

Vernisáž prací žáků základní školy
Ve čtvrtek 21. února byla ve výstavní síni Ladislava Čepeláka
na Městském úřadě Veltrusy
zahájena výstava prací žáků
místní základní školy, kterou
spojuje téma cesta a cestování.
Vernisáž průvodním slovem započala paní ředitelka Světlana
Racková, která zavzpomínala
na léta dávno minulá, kdy bylo
občanům naší země cestování
po světě povětšinou zapovězeno. Děti z druhých až šestých
tříd pod vedením paní učitelky
Váňové doplnily začátek vernisáže svou hrou na flétničky.
I do hudebního vystoupení
se promítalo cestování, proto
jsme mohli slyšet písně z Čech,
Moravy i dalších evropských
zemí. Dvě práce byly oceněny starostou města Filipem
Volákem, další práce vybírali
a hodnotili sami návštěvníci
vernisáže. Pokud jste na zahájení výstavy nemohli dorazit,
můžete se přijít do výstavní
síně podívat do 29. března.
sd, foto: bb

Slavnostní ples sklidil velký úspěch
Restaurace Na Závisti se v pátek 8. března 2019 proměnila
ve veltruský „Obecní dům“,
ve kterém korzovali pánové
v oblecích a dámy v dlouhých
robách s vysokými účesy, čelenkami či boa. Město Veltrusy
společně s panem Milošem
Luksíkem a jeho firmou Luksík
– Promex s. r. o. uspořádalo
slavnostní ples u příležitosti
stého výročí vzniku Československé republiky.
Ples zahájily svým vystoupením dívky z taneční skupiny
Naděje z Kralup nad Vltavou.  
Hudbu k tanci i poslechu nejen
z období první republiky skvěle
zajišťovala kapela pod vedením
Stanislava Tatara, která hrála
největší hity českých hudebníků od 20. do 70. let 20. století.
Krátké vystoupení obstaral
místní mladý zpěvák Jiří Langr
s hity Jaroslava Ježka. Plánovaným hostem večera byla Světlana Nálepková – kromě dalších
hitů z období první republiky
zazpívala také šansony Edith

Piaf. Méně plánovaným hostem
(a příjemným překvapením
i pro organizátory) byl saxofonista Petr Kroutil ze sousední
Zlosyně, jenž se na ples přijel
pobavit se svou partnerkou.
„Jen tak mimochodem“ vzal
s sebou i svůj saxofon a nenechal se dlouho přemlouvat
ke hře. Dvěma songy v doprovodu kapely zpestřil plesový
večer krátce po půlnoci.
Kdo vydržel do půlnoci,

mohl se také dočkat slosování
vstupenek a získat poukázku
do masážního salonu Pohoda
Lenky Šloserové, vstupenku
na koncert Original Vintage Orchestra Petra Kroutila, poukaz
na rodinné startovné na Běh
veltruským parkem od ASPV
Veltrusy, poukázku na nákup
zboží v prodejnách Luksík –
Promex a Vávra, volný vstup
do sokolovny od veltruské TJ
Sokol nebo poukaz v hodnotě

500 korun do restaurace Statek
v Dušníkách nad Vltavou. Všem
dárcům poukazů patří velké
díky.
Dvě hodiny po půlnoci se
poslední tanečníci jen neradi
rozcházeli do svých domovů.
Věřím, že tento první městský ples nebyl rozhodně tím
posledním a že se tím nastartovala nová veltruská tradice.
sd, foto: Soňa Machová, bb
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Cestoviny,

DUBEN

4

DUBEN

11

tentokrát

z Burgundska
čtvrtek 11. dubna 2019
v 18 hodin

klubovna nad sokolovnou, Veltrusy
Cestopisná beseda
s Jiřím Tučkem

VELIKONOČNÍ POZVÁNKA DO LEDČIC

Neděle 21. 4. 2019 v 16:00
kostel sv. Václava v Ledčicích

vstupenky

v podatelně
MěÚ Veltrusy

W. A. Mozart:
Korunovační mše C Dur
Ledčický příležitostný sbor a orchestr
diriguje Jakub Kydlíček

DUBEN

21

FILMOV É
VEČER Y

vždy ve čtvrtek, 20:15, klubovna nad sokolovnou

25. 4. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson:

Pod jedním stromem, 2017
23. 5. Christian Petzold: Fénix, 2014
13. 6. Kirill Serebrennikov: Léto, 2018

DUBEN

7
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18 Koncert TROISS v klubovně 2

Zelený čtvrtek
18. dubna 2019 se penzion
Na Závisti změní na pravý
rockový klub, kde se uskuteční
již třetí ročník hudební akce
POP ROCK PARTY ZELENÝ
ČTVRTEK.
Na akci zahrají jako každý
rok dvě místní kapely, a to Vocal
Band Markéty Aptové a Made
in Garage. Vocal Band představí
nový repertoár poprockových
skladeb v energickém provedení a čtyřhlasých úpravách

KVĚTEN

DUBEN

s vlastní aranží. Made in Garage
představí trochu rockovější
hudbu od Krausberry a dalších
legend tohoto hudebního stylu.
Srdečně vás všechny zveme
na tradiční hudební party
plnou dobré nálady, světel a popové i rockové muziky, kde si
můžete zatančit, potkat přátele
a užít si atmosféru této zábavy
pro všechny věkové kategorie.
Markéta Aptová

Nenechte si ujít koncert pražské jazzové kapely v klubovně
nad sokolovnou ve čtvrtek
2. května 2019 od 19 hodin.
Čeká vás „bosorkovský“
zpěv s obrovskou dynamikou,
velkým rozsahem a nesmírně

pestrou paletou tónových
odstínů, smyslové, propracované texty, živelné i něžné rytmy
dvou kytar, jazz-rocková sóla
na nylonových strunách, vlastní
kompozice...

Romana Žabková – zpěv, flétny
Jano Žabka – akustická kytara
Juro Jašík – klasická kytara, elektrická kytara

3

KLUBOVNA
2/5/2019 19H

TROISS

DUBEN

27

BŘEZEN

23
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ZÁMEK A PARK

Vrchnostenský les (včera a dnes)

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

I když je v celkovém členění zámeckého parku Vrchnostenský les spíše Popelkou, domnívám se, že si zaslouží stejnou pozornost jako ostatní části parku. V tomto smyslu
se událo poměrně hodně věcí, které nejsou pro nezasvěcené možná úplně jasné a zřejmé, ale určitě si zaslouží, aby byly řečeny. Není toho málo, takže to zabere poněkud
větší prostor v tomto vydání Veltruských listů. Za to se omlouvám, ale jsem si jistý, že
jsou to věci důležité.
VRCHNOSTENSKÝ LES

PTAČÍ REZERVACE

Část lesního porostu parku
pod kostelem se od nejstarších
záznamů na mapách vždy nazývala Vrchnostenský les. V šedesátých letech se při výměně
personálu a ztrátě kontinuity
zápis „V. les“ několik desítek let
vykládal jako „Veltruský les“
(a přetrvává to dodnes), i když
je dnes ze starších podkladů již
zřejmé, že „V“ původně znamenalo „Vrchnostenský“. Dnes lesík slyší na oba názvy… Původně
byla plocha Vrchnostenského
lesa ohraničena kamennou
ohradní zdí, kterou později
nahradil protipovodňový val –
takzvaná Chotkovská hráz, jejíž
těleso je patrné dodnes.

Od dávných dob (nikdo přesně
neví odkdy) bývalo ve Vrchnostenském lese obrovské
hnízdiště havrana polního.
Podle Otakara Špecingera
„… kdysi nejsilnější ze dvanácti
českých kolonií tohoto ptáka…“.
Není proto divu, že se havran
ocitl i ve znaku Veltrus. Smutnější stránkou pak byla vrstva
výkalů, která údajně pokrývala
stromy i zemi. A není to tak
dávno – to potvrzují i žijící
pamětníci. Dokonce se někde
říká, že podle tohoto havraního
trusu byly pojmenovány Veltrusy – ale to už je asi čirá fantazie.
Pojďme zpět k faktům. V roce
1826 založil hrabě Chotek
na tomto místě ornitologickou

fotografie pavilonu V Dubech
z přelomu 19. a 20. století
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rezervaci na ochranu havraní
kolonie o rozloze 70 ha (jednu
z prvních ornitologických
rezervací v Evropě). To paradoxně nebránilo tomu, aby se zde
havrani lovili. Podle myslivecké
evidence to bývaly stovky,
někdy až tisíce kusů ročně. Ani
tyto masivní lovy však neměly
na úbytek havranů takový vliv
jako omezení pěstování zeleniny v okolí Veltrus, jímž havrani
přišli o největší zdroj obživy
a kolonie postupně zanikla.

okrasnými stavbičkami a více
trpěla neúdržbou. Ve Vrchnostenském lese se nacházela stavba dnes již zaniklá – takzvaný
pavilon V Dubech (či V Dubině)
někdy též Modrý pavilon (viz
obrázek dole na stránce).
I na připomenutí této stavbičky
se pamatovalo. Pavilon V Dubech stával na konci bočního
průhledu, kde na opačném
konci (v oboře) stával pavilon
V Zátiší (velký krmelec, pojatý
v novogotickém stylu.  

PARKOVÁ ARCHITEKTURA VE VRCHNOSTENSKÉM LESE

OD VYBÍRÁNÍ VSTUPNÉHO K EDUKACI

Snad i díky havraní kolonii byla
tato část parku méně vybavena

Kruh laviček na místě,  kde stával dříve
pavilon V Dubech, foto: Barbora Frindová

Dlouhá doba zanedbané péče
a údržby (prakticky od 20. let
20. století) v kombinaci s ničivou povodní v roce 2002 odsunula Vrchnostenský les mimo
priority obnovy. Změna přišla
až po roce 2004, kdy se začalo
uvažovat o celkové obnově
parku. Původní projekt, zpracovaný architektem Stránským,
počítal s uzavřením celého parku a s vybíráním vstupného, což
měl být hlavní ekonomický přínos. Národní památkový ústav
se posléze od tohoto záměru
distancoval, a tak jej při životě
drželo zejména sdružení obcí
Veltrusdominio, které si k záměru objednalo od ing. Stránského další podklady. Finálně
se od tohoto záměru upustilo
při personálních změnách
ve vedení NPU a změně vedení
zámku. Na územním ředitelství
vznikla pětičlenná komise, která nakonec prosadila variantu
založenou na edukaci. Od té
chvíle (rok 2008/2009) se již
s vybíráním vstupného do parku nepočítá. Původní záměr
byl tedy nahrazen projektem
Schola naturalis, jehož hlavní
ambicí bylo zahrnout do obnovy všechny části využitelné

ZÁMEK A PARK
k edukaci a maximálně zachovat historické tradice a hodnoty. Projekt Schola naturalis je
dnes realizován a jeho součástí
je i revitalizace Vrchnostenského lesa. I když konkrétně pro
oblast Vrchnostenského lesa
se dlouho žádný obhajitelný cíl
obnovy neobjevoval a hrozilo,
že jej obnova mine.  

NÁVRAT K HLAVNÍM
MYŠLENKÁM
Hlavním cílem byla obnova
prvků nesoucích základní myšlenky parku ve stylu okrasného
statku, jako jsou místa pro
odpočinek (jakési klidové zóny)
i vzdělávání. Od počátku Jan
Rudolf hrabě Chotek koncipoval park jako místo, kde je
zastoupena celá škála podob
soužití člověka s přírodou. V říši
rostlinné od divoce rostoucího
lužního lesa (to jen zdánlivě,
neboť byl záměrně měkký luh
nahrazován do dnešní podoby
luhem tvrdým), přes upravené
parkové partie u staveb a sady
se šlechtěnými odrůdami až
po cizokrajné citrusy v oranžerii, které by bez pravidelné péče
člověka v našich podnebných
podmínkách sami nepřežily. Stejně tak v říši živočišné
byly zastoupeny všechny
formy od divokého výskytu
srnčí a drobné zvěře v celém
parku přes oborní chov daňka
skvrnitého a chov cizokrajných
bažantů a perliček v bažantnici až po chov domestikovaných zvířat pro užitek a krásu
(od ovcí přes koně až po pávy).
Jelikož je záchrana původní

koncepce a náplně hlavním
úkolem složek památkové péče,
byl tento záměr (do studie proveditelnosti zpracovaný ing. Ševečkem) velmi vysoce oceněn
a projekt byl vybrán ve velké
konkurenci k realizaci, ve Středočeském kraji jako jeden ze
dvou. Proto byly mezi obnovované prvky zařazeny investice
jako oprava oranžerie, obnova
Dolního skleníku, znovuzaložení ovocného sadu (dnes
s edukační – sbírkovou funkcí
vzorků historických odrůd), obnova konírny, návrat koní, ovcí
a záchrana obory (včetně jejího
rozšíření). Přípravná komise
byla od roku 2010 nahrazena
profesionálním týmem, připravujícím projekt pro financování
z Evropské unie.

ZÁCHRANA OBORY
Z archivních záznamů je doloženo, že obora vznikla někdy
mezi lety 1802 (to už se o jejích
přípravách uvažovalo) až 1820,
kdy je poprvé zaznamenána
na mapách. Za rok tedy oslaví
200 let od data prokazatelné
existence. Současně ji to řadí
mezi nejdéle funkční stávající
obory u nás. Také se potvrdilo,
že byla integrální uvažovanou
součástí koncepce parku,
nikoliv jen jakousi dodatečnou
nástavbou. Velmi palčivým
problémem však byla novela
zákona o myslivosti (s platností od roku 2002), která jako
minimální rozlohu obory stanovila 50 ha. To totiž odpovídá
i cílovému počtu 50 kusů daňčí
zvěře, kdy už se genetická pes-

trost považuje za dostatečnou,
aniž by se musela pravidelně
„oživovat krev“ vypouštěním
samců z jiných chovů. I když se
podařilo zajistit oboře takový
status, aby mohla zůstat dále
existovat, muselo se tehdejší
vedení NPU zavázat k hledání
cest k jejímu rozšíření na požadovanou rozlohu. To se mělo
realizovat jako součást projektu
Schola naturalis. Na základě
výše uvedeného byl jasně
definován úkol oborní chov
dančí zvěře v areálu zachovat.
Relativně rychle byla zamítnuta varianta převést chov
z oborního na farmový (bylo
by nutné v parku vybudovat
farmu s veterinárním zázemím
a jatkami, což by byl ničivý
zásah do původní koncepce).
Takže se začalo hledat možné
funkční zvětšení. Prvním cílem
bylo vytvoření povodňového
výběhu, kam by se zvěř mohla
uchýlit během povodní. Jasná
volba padla na přilehlý kopeček
u letního kina a Chrámu přátel
zahrad a venkova. K našemu
překvapení jsme při studiu
starých plánů našli nákresy tzv.
malé obůrky – což byl přesně
uzavřený výběh v zamýšleném
rozsahu pro případ povodní.
Takže nic nového. Horší to
bylo s rozšířením na zákonem
požadovanou rozlohu. První
úvahy vedly směrem na sever
do oblasti tzv. Vosouše, ale
záhy se ukázaly jako nevhodné
a nerealizovatelné. Jedinou
možností se tak stalo rozšíření
do oblasti Vrchnostenského
lesa. Jelikož nová část obory
měla být jako součást edukační

koncepce přístupná veřejnosti,
získal tím možnost obnovy
i Vrchnostenský les.

ZÁKLADNÍ OTÁZKY
Pro řešení otázek spojených
s chovem daňků a daňčí oborou
bylo potřeba věc projednávat
s dotčenými stáními orgány myslivosti a odborníky.
Poradcem týmu se tak stal
doc. Ing. Miloslav Vach, tehdejší vedoucí katedry myslivosti Zemědělské univerzity
v Suchdole a jedna z největších
mysliveckých kapacit u nás.
První otázkou, kterou tým řešil,
bylo: Je vstup lidí do obory bezpečný? U plachých zvířat ano.
Proto tedy bude v oboře platit
zákaz zvěř krmit a ochočovat.
Dále se řešilo, jak oboru
rozšířit. Prvotní myšlenka
zahrnovala celou jižní část,
takže by se pod domy u brány
vstoupilo do obory přes rošty.
Varianta roštů se prověřovala
v oboře Švadlenka. Znamenalo
by to, že by všichni návštěvníci cestou k zámku museli
projít přes oboru a zcela by to
vyloučilo návštěvníky se psy.
Navíc rošty se musí při sněhu
udržovat, zvěř se je může naučit
překonávat, samozřejmě by
působily problémy cyklistům
a např. pro lidi o berlích by
byly nepřekonatelné. Po dlouhých sporech zvítězilo řešení,
které zastávalo tezi, že průchod
oborou musí být otázkou volby.
Kdo chce do obory vstoupit, ať
může, a kdo nechce, ať nemusí.
Vstupy do obory byly řešeny
na některých místech přelezy

Nákres pavilonu V Zátiší
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ZÁMEK A PARK
a jinak dvojitými brankami
(pro techniku pak obslužnými
branami).

HLEDÁNÍ
KOMPROMISŮ
To ale neřešilo způsob, jak
obě části obory – přístupnou
a nepřístupnou – spojit. Křížení
koridoru pro lidi a pro zvěř
nešlo realizovat jinak než mimoúrovňově. Na radu docenta
Vacha se dvojice dobrovolníků
vydala zmapovat historické
řešení – barokní jelení tunel
v Zásmukách. Dnes jej najdete
pod státní silnicí západně
od Zásmuk krásně opravený
(návštěvu doporučuji). V době
naší návštěvy byl v žalostném
stavu. Byl velmi dlouhý, úzký,
tmavý a tekla jím voda. Přesto
jej v minulosti jeleni používali. Rozměry našeho daňčího
podchodu jsou daleko větší
a vycházejí z rozměrů Grotty
(umělé jeskyně) v oboře, kam
běžně daňci chodí. Proto byla
již při projektování jistota, že
pochod budou daňci využívat.
Jelení tunel tedy posloužil
jako precedens. Jako historický
způsob řešení. Tunel měl být
pod cestou vlastně nenápadný a z cesty neměl být vidět.
I přesto byla část památkářů
proti takovéto stavbě, protože
není „chotkovská“. Následovalo období dalšího zkoumání
a dokazování. Nakonec bylo
průlomu dosaženo fotografií ze
zámku Kačina – a to fotografií
vstupu do konírny, který je
rovněž podzemní. Kůň má přitom z tmavých prostor daleko
větší strach než daněk… Až poté
byl daňčí podchod přijat jako
„typicky chotkovské“ řešení, ale
s podmínkou, že budou z obou
stran portály, jako na Kačině.
Tomu nakonec odpovídá dnešní stav.

SPLETITÉ KLUBKO
PROBLÉMŮ
Rozšíření obory do Vrchnostenského lesa také pomohlo
vyřešit několik dalších dílčích
problémů. Samozřejmě, že
se počítalo s tím, že řada míst
v parku (zejména dálkové
cesty a okolí zámku a pavilonů)
bude velmi frekventovaná, ale
současně bylo velmi žádoucí
vytvořit i zóny klidové, relaxační, tiché, odpočinkové… Těmi
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by měla být platanová louka,
louka u bývalé čínské bažantnice, okolí bývalé poustevny
na Vosouši, socha boha Marta,
louka u bývalé Čínské bažantnice a hledalo se nějaké místo
i poblíž Veltrus. Rozšířením
obory tak byl automaticky
jako klidové místo definován
Vrchostenský les.
Dále to pomůže vyřešit
stále rostoucí problém návalu
nezodpovědných pejskařů. Při
frekvenci pár psů denně bylo
vše ještě v toleranci. Dnešní stav mnoha desítek psů
v parku (jen ve Veltrusích je
dnes hlášeno přes 400 psů) je
neúnosný. Za pěkného počasí
vede zvýšený počet pejskařů
(zejména těch neukázněných)
k řadě kolizí a ke zraněním
jak psů navzájem, tak zranění
lidí. To je předmětem stížností
návštěvníků parku (veltruských i přespolních), kteří pak
vznášejí oprávněné požadavky,
abychom počet psů výrazně
regulovali. To se rozšířením
obory stane automaticky,
neboť vstup se psy je do obory
zakázán. Vznikne tak poměrně
významná oblast, kam mohou
jít lidé, kteří přítomnost psů
nevítají. Tímto opatřením se
snad zmenší i škody způsobené
psy na zvěři (jen v loňském
roce bylo v parku pět srn psy
uštváno, z toho jedna přímo
roztrhána).
Doufáme, že enormní zátěž
a páchání škod psy postupně
ustane a nevyvolá potřebu
žádných dalších opatření nebo
omezení pohybu psů. S omezením pohybu lidí se nepočítá.

ÚSPĚŠNÁ VIZE
OBNOVY
Největší koncepční problémy
byly vyřešeny a mohlo se začít
projektovat. Mimo ohradního
plotu (na Bočním průhledu
nahrazeném záskokem, zrcadlově shodně se starou oborou)
a daňčího podchodu to obnášelo zejména vyčistění náplav
a vývratů po povodních a také
náročnou obnovu cestní sítě
ve Vrchnostenském lese včetně
vybudování obchozí cesty pro
pejskaře a pro ty, kdo do obory vstoupit nechtějí. Ta nově
(skoro po sto letech) propojila
oblast pod náměstím s Vltavou.
Jedná se o náhradu cesty, která
bývala na Chotkovské hrázi v 19.

století. Třešničkou na dortu pak
bylo symbolické připomenutí
pavilonu V Dubině kruhem
laviček a stříhaných stromů.

ÚSKALÍ REALIZACE
Pro značné množství řešených
problémů (včetně problémů
při výběrovém řízení) a nastalou časovou tíseň bohužel vše
neproběhlo tak, jak bychom
si představovali. Jeden ze
základních problémů, který při
projektování a realizaci nastal,
je nevyhovující velikost vstupních branek. V průběhu realizace se ještě podařilo přidat
branku „pod Poláčkovic“ (která
rozměrově už více odpovídá
našim představám). I celkové provedení je předmětem
řady reklamací, jež prozatím
nebyly vypořádány a jež vedly
i k velkému zpoždění zazvěření
nové části obory. Závady se tedy
odstraňují za pochodu a rozšíření branek bude provedeno,
jakmile to situace umožní.  

UNIKÁTNÍ MOŽNOST –
BÝT SOUČÁSTÍ
PŘIROZENÉHO
ZVÍŘECÍHO PROSTŘEDÍ
S převratnou novinkou možnosti člověka pozorovat divoce
žijící zvěř v jejím přirozeném
prostředí u nás poprvé přišla
ZOO ve Dvoře Králové (známé
jako české Safari – v dnešní
podobě zpřístupněno pro návštěvníky v roce 1989) a některé
další zoologické zahrady (např.
Lešná u Zlína), ale i některé
obory (z těch známějších např.
ukázková obůrka s bílými jeleny ve Žlebech). Vybudováním
klidové zóny, kterou mohou využívat lidé i daňci, se tak zámek
Veltrusy zařadil mezi unikátní
areály a průkopnické projekty.
Jsme rádi, že jsme mohli být
u toho.
text: Pavel Ecler
kastelán zámku Veltrusy

Staňte se součástí
daňčí obory
Daňci byli 20. února 2019 vpuštěni do nové části obory, která
se nachází vlevo od hlavní cesty
od brány k zámku. Rozsáhlá
obora s početným daňčím stádem nyní návštěvníkům nabízí
volný přístup a tím i jedinečnou
možnost pozorovat daňky
zblízka.
Díky naučné stezce „Daňčí
stopou“, která návštěvníky
oborou provede, se dozvědí
nejen informace o daňcích,
ale i o samotné oboře a jejích
ostatních obyvatelích.
Daňci mají svou speciální
stravu, krmení proto nechte
na ošetřovatelích. Dále je

do obory zakázán vstup se
psy z důvodu volného pohybu
zvěře. Jednoduchá pravidla se
dozvíte na cedulích umístěných
u všech šesti vstupů do veřejně
přístupné části obory.
V České republice je celkem
deset míst, kde mají turisté
možnost volného kontaktu se
zvířaty, z toho pět je obývaných
daňky. Veltruská obora se
zpřístupněním nové části obory
stane jedenáctou v republice
a třetí zámeckou daňčí oborou,
která poskytuje návštěvníkům
tento neobvyklý zážitek.
text a foto: Barbora Frindová
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Neodmyslitelnou součástí veltruského života před sto lety byly spolky
Konec 19. století v Českých zemích byl charakteristický rozvojem vlastenectví a s tím
spojeného spolkového života. Ve Veltrusích tomu nebylo jinak. Zakládaly se spolky
všeho druhu – divadelní, tělovýchovné, vzdělávací, čtenářské či hasičské.
Bylo obvyklé, že se lidé pravidelně
scházeli a spolkovým činnostem věnovali
nezištně spoustu času i vlastních peněz.
Jako důležitou veltruskou událost pro
nastartování spolkové činnosti zmiňuje
Otakar Špecinger průchod slavnostního
průvodu vezoucího základní kámen pro
stavbu Národního divadla. Doprovázen
byl kámen z Řípu a průvod ve Veltrusích
dokonce 10. května 1868 přenocoval. Následující řádky nepatří pouze roku 1918.
Věnují se i okolnostem vzniku spolků
a podle míry dostupných informací jejich
činnosti krátce po vzniku první republiky.

Čtenářská
beseda
Otakar Špecinger uvádí, že činnost
Čtenářské besedy byla započata již před
rokem 1880, byla tedy pravděpodobně
prvním veltruským spolkem. Písemný
doklad její činnosti pochází nicméně
z 11. ledna 1881, kdy byla založena Kniha
přání. Ta shromažďovala přání, stížnosti
a návrhy členů besedy týkající se nákupu
knih a časopisů či pořádání besed a jiných společenských akcí. Společnost se
scházela v hostinci U havrana, který dnes
již neexistuje.
Knihy a časopisy pořízené Čtenářskou
besedou se později staly základem budoucí knihovny (dodnes jsou ve veltruské knihovně k zapůjčení vázané svazky
časopisů Květy, Lumír, Českým lidem
a Živa). Posledním zápisem v knize je
žádost lékaře Vojtěcha Veselého o členství v Besedě z 15. června 1906, o další
činnosti spolku není dostatek informací. Je tedy možné, že právě Čtenářská
beseda v době vzniku první republiky
příliš činná nebyla. Kniha přání se
nicméně dochovala a dnes je uložena
v místní knihovně. Přesné datum vzniku
místní knihovny, která na činnost Besedy
svou náplní navazovala, není známé.
Knihovnice Jitka Lísková uvádí, že
knihovní zákon z roku 1919 ukládal všem
obcím povinnost založit vlastní knihovnu nejpozději do roku 1928. Lze tedy
předpokládat, že i ve Veltrusích byla tato
povinnost splněna.

Hostinec U Havrana,  kde se Čtenářská  beseda scházela

Zápisy z knihy přání včetně kresby havrana od Mikoláše Alše, který besedu navštívil
s panem Šimákem 2. dubna 1893 po zabíječce ve Všestudech
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Sbor dobrovolných
hasičů
Dalším ze spolků, který měl v době vzniku první republiky již svoji historii, byl
spolek hasičů. První myšlenky na lepší
organizaci požární ochrany vznikly v roce
1881 a s pomocí tehdejšího ředitele školy
Františka Novotného byl brzy založen
sbor dobrovolných hasičů. Činných členů
bylo hned 49, dalších 44 členů přispívalo
finančně (mezi přispěvatele patřil i hrabě Rudolf Karel Chotek). Za příspěvky se
postupně pořizovalo potřebné hasičské
nářadí a výstroj, na první stříkačku si hasiči museli počkat do 30. října 1882. Do té
doby byla pro účely výcviku půjčována
stříkačka z velkostatku na Ostrově. Dobrovolní hasiči se také aktivně účastnili
veškerého dění v obci.
Po vyhlášení mobilizace narukovali
někteří členové sboru do války. Po válce
se členové spolku rozhodli pro vybudování pomníku 58 vojákům padlým v první světové válce a založili sbírku, ze které
měl být pomník financován. V létě 1919
v zámeckém parku uspořádali slavnost,
jejíž výtěžek byl pak věnován do sbírky.
Během 10 let se za spolupráce a darů občanů podařilo nashromáždit potřebných
13.239 Kč. Pomník byl umístěn na náměstí vedle vily Ferdinandiových a byl
slavnostně odhalen 10. května 1929.
Sbor pomáhal v roce 1940 při velké
povodni (kdy ledové kry ležely ve městě
ještě v květnu), zasahoval také po náletech na Kralupy během 2. světové války.

10. května 1929 – Slavnostní  odhalení pomníku padlých na náměstí, uprostřed
pravděpodobně tajemník obecníku úřadu Franěk a vpravo starosta Zloch

Pěvecko-dramatický spolek Havran
Původní spolek z roku 1896 se zaměřoval převážně na organizaci různých
zábav, těm se ale věnovaly i další spolky.
V roce 1899 byl proto přejmenován
na Pěvecko-dramatický spolek Havran
s novými stanovami a náplní činnosti.
Prvním předsedou byl místní lékař Josef
Brejcha a sbormistrem učitel František
Novotný. V publikaci Otakara Špecingera
se dozvídáme, že spolek uváděl každoročně dvě až pět pečlivě nastudovaných
divadelních her, které měly zhruba jednu
až dvě reprízy. Dále připravoval pěvecko-hudební představení, kde často vystupovali i hosté z Prahy. Členové spolku
vypomáhali i kočovným divadlům, která
vystupovala v sále U České koruny. Svou
uměleckou dráhu u jedné z kočovných
společností zahájil v roce 1905 ve Veltrusích i pozdější herec Národního divadla
Bedřich Karen. Spolek se zasloužil o vybudování letního divadla (1952) a kulturního domu naproti sokolovně (1959).
Jeho činnost skončila po roce 1970.
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1911 – Fotografie
spolku u Pavilonu
přátel
1908 – Brejcha,
Novotný, Hilmera
Otomar Korbelář
prožil ve Veltrusích
své dětství
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Sokol Veltrusy
Sokolská jednota byla ve Veltrusích založena ve stejném roce jako spolek Havran
(1896) a zvláštní zásluhy na jejím založení a fungování měl opět lékař Josef Brejcha, její dlouholetý starosta. Ještě téhož
roku postavil František Havlík tělocvičný
sál, který byl brzy vybaven veškerým tělocvičným nářadím, pořízeným převážně
z darů. Z těch byli podporováni ve cvičení
i nemajetní bratři. Otakar Špecinger
zmiňuje ve své publikaci o Veltrusích
“zdařilé okrskové slety okolních jednot
v zámeckém parku” již krátce po založení
místní jednoty i účast místních družstev
všech věkových kategorií na celostátních
všesokolských sletech. Mimo pravidelné
cvičení se jednota postarala například
i o vybudování a vybavení knihovny a pořádala osvětové přednášky. Kromě slabších let 1904-07, kdy mnoho mladších
bratrů odešlo na vojnu, se dařilo udržovat v jednotě čilý ruch, cvičilo se jednou
až dvakrát týdně, pořádalo se taneční
veselí, místní šibřinky byly populární
po širokém okolí. Jan Hafner ve svém
zpracování historie veltruského Sokola
popisuje, že bylo „hleděno od začátku
přátelské shody a vzájemné součinnosti
s místními spolky „Havranem“, Sborem
dobrovolných hasičů, Čtenářskou Besedou aj“. Udržovaly se styky i s jednotami
v zahraničí. V roce 1914 „se ovšem těžce
střetl Sokol s vídeňským dvouhlavým
dravcem, tehdy dost silným, a ten omráčil Sokola na několik let, nepodlehl ale…“
uvádí Hafner.
Během 1. světové války byl Sokol najednou považován za organizaci nebezpečnou státu (jak tomu bylo následně
i během nacistického a komunistického
režimu – totalitní režimy nepotřebovaly
zdatné a odvážné občany), byl rozpuštěn
„a tím i dána výstraha jednotám“, uvádí
Emanuel Fr. Psota. V roce 1914 narukovalo 19 bratrů do války, činnost jednoty
byla tedy znemožněna hlavně z kapacitních důvodů. Psota popisuje postupné
vzkříšení činnosti až s jarem 1917: „Já,
poslední cvičitel ušetřený od vojenské
povinnosti, scházel jsem se se žactvem
v řečišti u řepné váhy. Cvičila se prostná,
různosti, hry, vykládal jsem o Sokolství
a o době, a zpívali jsme. Na zpátečním
pochodu klamali jsme úřady zpíváním
c. k. vlastenecké Pod Prešpurkem.“ Tou
dobou byl sestaven nový cvičitelský sbor
a nastartovala se znovu pravidelná činnost (opět nejen cvičení, ale i akademie,
besedy). Jednoty se navzájem navštěvovaly a pomáhaly si se znovuvzkříšením
a obnovou činnosti, pořádala se společná
cvičení.
Členové veltruského Sokola patřili
mezi ty odvážnější. František Moravec
například vyzval na veřejné přednášce
o Sokolstvu ve válce 30. prosince 1917

Hostinec u Havlíků přejmenovaný na hostinec u Sokola (bývalý kulturní dům) |
Cvičební sál  zde byl využíván 26 let |  Od roku 1922 do 1937 se cvičilo naproti
v restauraci U Brtníků (dnešní Závist)

Rok 1913

1898 – Ustavující výbor Sokola
ve Veltrusích
„k odboji proti mocnostem ústředním“.
„Poněvadž naše jednota vykazovala neúnavnou a nebázlivou činnost, svěřeno jí
bylo na schůzi I. okrsku 23. 6. 1918 vedení
okrsku, jehož náčelníkem zvolen byl
jsem já. A valná hromada, první ve válce
30. 6. 1918 (přítomno 13 členů), mohla
jen projeviti dík sboru cvičitelskému
za neohrožené vedení činnosti jednoty,“
uvádí Psota. Úřady (okresní hejtmanství,
četnictvo i někteří členové místní samosprávy) ovšem pro sokolskou odvahu
porozumění neměly a připravovaly rozpuštění jednoty. „Dokonce při odvodech
16. 4. 1918 žádal starosta naší obce
veřejně, aby byl odveden František
Moravec, že jeho odchodem bude
seslabeno a snad přestane to sokolování,“ popisuje Psota.
Při převratu sestavili Sokolové
Národní stráž, jejímž úkolem bylo
obsadit a hlídat význačné body, úřady a budovy. Několik dní a nocí pak
byli její členové nepřetržitě k dispozici. Později někteří veltruští bratři
nabídli svou pomoc i napadenému
Slovensku. S mírem přišla radost ze
svobody, z vítězství, do jednot přibyli
noví členové, konečně byla znovu

uznána myšlenka sokolská. „Vytrvali
jsme v nebezpečí horkých let, vytrvejme
tolik víc ve svém domově, v práci pro
sebe,“ končí svou stať Psota.
Velkou událostí v historii veltruského Sokola bylo vybudování veltruské
sokolovny, slavnostně otevřené v roce
1937. Špecinger uvádí, že nová tělocvična znamenala „symbolickou posilu
v době narůstajícího ohrožení republiky
nacistickým Německem.“ V sokolovně
se pravidelně cvičilo a třikrát v týdnu se
promítalo kino.

1937 – Slavnostní otevření nové sokolovny

březen 2019
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HISTORICKÁ PŘÍLOHA – VELTRUSY PŘED 100 LETY

Dělnická
tělovýchovná
jednota (DTJ)
DTJ působila ve Veltrusích také řadu
let, počínaje zhruba rokem 1910, konče
po druhé světové válce. Kromě cvičení se
věnovala také dětskému divadlu.

Obec baráčníků
Vznik spolku baráčníků už tolik nesouvisí
přímo s obdobím kolem vzniku první
republiky, ale za zmínku jistě stojí. Jeho
činnost se udržela dodnes a v letošním

roce slaví 88. výročí. Spolek se zaměřoval
na pořádání staročeských poutí, posvícení, mikulášských a vánočních nadílek,
zábav a májových slavností.

Sportovní klub
Veltrusy
Klub zaměřený na fotbal byl ve Veltrusích založen v roce 1919, současný název
AFK (Atletický fotbalový klub) získal až
v roce 1938. Dlouhá léta se hrál fotbal
na nekvalitním povrchu, současné hřiště
bylo vybudováno až v roce 1940 (kabiny
v roce 1960).

Spolků bylo ale
mnohem víc…

Pravděpodobně Jedna z prvních fotografií  veltruských fotbalistů

Červený kříž

Za zmínku stojí jistě spolek Vlastimil, který podporoval méně majetné
jednotlivce i veřejnost (založen byl
ještě za Rakouska-Uherska), činorodá
skautská organizace (vznikla za první republiky) a početná sdružení zahrádkářů,
chovatelů, myslivců či rybářů. K utlumení činnosti mnoha spolků, či dokonce
k jejich zániku docházelo především
po únoru 1948.
Dokladem o existenci dalšího spolku
je pamětní medaile (viz obrázky níže),
která se nachází ve sbírce kralupského
muzea. O „Spolku pro vzdělávání a podporu ve Veltrusích a okolí“ se ovšem
nepodařilo získat žádné informace. Fotografie poskytla knihovnice Jitka Lísková.

Místní organizace Československého červeného kříže byla založena v roce 1924
a ještě v témže roce byl pořízen sanitní
vůz. Její působnost se postupně rozšiřovala a v roce 1946 poskytovala záchrannou službu 17 okolním obcím na profesionální úrovni. Do dobrovolné činnosti se
zapojovalo mnoho obětavých žen.

Zdroj:

Jedním ze zakládajících členů
veltruské organizace Červeného kříže
byl hrabě Arnošt Chotek
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Veltrusy, Perla Dolního Povltaví – Otaka Špecinger (Praha, 2003)
Tělocvičná jednota SOKOL ve Veltrusích (Na paměť svého 25letí)
Z historie Sokola ve Veltrusích – Jan Hafner (1921)
Život v naší jednotě za války – Emanuel Fr. Psota (1921)
Umělecké památky: Veltrusy – Adolf Wenig (Praha, 1917)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Veltruská škola v roce 70. výročí otevření
V letošním roce uplyne 70 let
od otevření nové budovy veltruské školy. Tehdy se jednalo
o jednu z nejmodernějších
škol v širokém okolí. Vzhledem
k současnému počtu žáků
nastal ale čas budovu školy
rozšířit. V době ekonomické
prosperity a vzrůstajícího
významu vzdělání můžeme jen
těžko věřit, že kvalitním a moderním trendům odpovídající
vzdělání budou děti získávat
v prostorách budovaných sice
podle moderních požadavků,
ale před 70 lety.
Škola patřila a patří
k základním kamenům obce.
Územní celky, které měly zájem
o rozvoj a prosperitu, vždy
usilovaly o to, aby v místě stál
kostel, pošta a škola. Ta obec,
která instituci školy získala,
si školu hýčkala a snažila se
o její rozvoj a o navyšování
počtu žáků. Vyšší počet žáků
má totiž pro školu samou i pro
obec, která ji zřizuje, pozitivní
ekonomické dopady. O to víc
zaráží, že se ve Veltrusích již
třetím rokem diskutuje o tom,
co je a co není ve škole potřeba.
Budova veltruské školy nejspíš
trochu „klame tělem“, neboť
zvenku je již několik let krásně
zrekonstruovaná. Uvnitř je ale
situace podstatně méně příznivá. Zájem o docházku do naší
školy ale stále vzrůstá a není to
dané jenom tím, že se ve Veltrusích samotných i v jejich
nejbližším okolí hodně staví
a že do školy aktuálně chodí
populačně silné ročníky. Zájem
o naši školu vyplývá i z dobrého
jména školy jako vzdělávací
instituce. Takové postavení
vybudovat je náročné po všech
stránkách. Dobré jméno /nejen
školy/ se buduje dlouho a ztrácí
velmi snadno. Proto nás mrzí,
že naše dlouholetá pedagogická práce je ohrožována
postupně sílícími nepříznivými
podmínkami pro školní práci.
Bohužel se stále častěji ozývají
hlasy, že by škola měla patřit
jen Veltrušákům a že jim by
stačila v takové velikosti, jakou
v současné době má. Tento
pohled je ale velmi krátkozraký
a pro školu i město ekonomicky
nevýhodný.
Pro doložení krátkozrakosti

tohoto názoru nemusíme
chodit daleko. Stačí se podívat
do blízkých Kralup, kde jsou
celkem 4 úplné základní školy
/škola s 1. a 2. stupněm/, které
zdaleka nejsou tak plné, jako je
škola ve Veltrusích. A i přesto
připravují v Kralupech rekonstrukce a přístavby k těmto
školám v řádově stejných finančních sumách, jako je naše
tolik diskutovaná přístavba.
Fungující a naplněná škola
bezpochyby vždy patřila a bude
patřit k základním pilířům
jakékoliv prosperující vesnice
nebo města. Status města
s sebou nenese jen větší prestiž
nebo více povinností. Přináší
rovněž do územního celku vyšší
finance ze státního daňového
přerozdělování financí. Díky
nim se město může dál rozvíjet,
ale rovněž mu přísluší povinnost poskytovat určité „služby“
pro své blízké okolí. Mezi tyto
„služby“ patří i zajišťování školní docházky pro žáky z okolních
vesnic. Dobrá škola tak může
kvalitním poskytnutím této
„služby“ významně podpořit
dobré jméno města.
Již dříve jsem zmiňovala, že
do současné budovy veltruské
školy nastupuje již čtvrtá generace veltruských, ale i přespolních /“spádových“/ žáků. Škola
je ale ve Veltrusích již od 18.
století a od této doby sem
také docházejí i přespolní žáci.
Taková dlouholetá kontinuita
je dokladem kvality školy, ale
i dokladem snahy města o budování sounáležitosti v rámci
blízkého okolí, dokladem snahy
o udržení pospolitosti a tradice.
To, že je veltruská škola více
než 200 let spádová, není pro
město přítěž, naopak. Přináší
to s sebou i mnohé pozitivní
ekonomické aspekty. Jedním
z nich je zajištění dopravní
obslužnosti města. Aby se
děti do školy dostaly, má díky
spádovosti školy krajský úřad
povinnost zajistit vhodnou
dopravní obslužnost Veltrus.
Většina dětí také téměř
každý den vyrazí do nějakého
obchodu ve Veltrusích. Pro řadu
dětí přijíždějí odpoledne rodiče
a ve Veltrusích pořídí alespoň základní nákup. Dalším
ekonomickým přínosem školy

pro Veltrusy je i vyšší sazba ze
státního daňového přerozdělování. Pokud by se škola zmenšila, budou i přicházející státní
finance podstatně nižší, což se
odrazí i v městském rozpočtu,
protože zdaleka ne všechny
peníze přerozdělené do veltruských příjmů jsou určeny
pro školu. Jsou to peníze, které
Veltrusy získávají právě proto,
že zajišťují určité služby /např.
školní docházku/ pro okolní
obce. Při výrazném úbytku žáků
a omezení spádovosti školy se
může stát, že přidělené rozpočtové peníze budou stačit jen
na základní provoz školy. I zisk
různých dotací pro rozvoj školy
i města je mnohem reálnější,
pokud se bude jednat o školu
spádovou.
Dalším důležitým faktem je
i to, že současná škola by i při
případném snížení počtu žáků
měla v dohledné době projít
zásadní rekonstrukcí, neboť
její současná podoba neodpovídá platným požadavkům
např. v oblasti bezpečnosti /
chybí další schodiště/, hygieny
/sociální zázemí, sprchy…/,
bezbariérovosti, tělocvičny,
speciálních učeben… Všechny
tyto požadavky by se řešily
v rámci plánované přístavby.
Pokud k přístavbě nedojde, tyto
problémy se budou muset řešit
stejně.
Z výše uvedených důvodů
je tedy patrné, že je vhodnější zrekonstruovat školu pro
vyšší počet žáků, kteří ji naplní
a kapacitně využijí. Současně
s sebou přinesou zajímavou
finanční částku na provoz a rozvoj školy i města.
Na závěr bych ráda připojila
svůj osobní pohled na otázku
rekonstrukce a přístavby školy,
protože bohužel stále častěji
slyším ve Veltrusích informace
typu: „Ředitelka si chce stavět.“
apod. Chtěla bych veřejně říct,
že ředitelka si nic stavět nechce.
Chce stavět pro děti, učitele,
chce stavět pro město. Nepopírám, že mně osobně stejně
jako všem učitelům na přístavbě školy hodně záleží. Ale to
je určitě správné. Kdyby nám
byla otázka školy lhostejná,
nebyla by škola tam, kde dnes
je. Škoda, že si největší odpůrci

přístavby školy neuvědomují,
že škola je vlastně budoucností
nás všech, i když třeba aktuálně
nikdo z jejich rodiny do školy
nechodí. Že si neuvědomují, že
i děti ze sousedních obcí mají
právo vzdělávat se v místě, kde
se vzdělávali i jejich rodiče,
prarodiče. Nikdo z nás nemá
právo říct, že chceme ve škole
jen veltruské děti. Jednak to
není pravda, protože my učitelé, a předpokládám i většina
soudných veltruských obyvatel, chceme učit všechny děti,
veltruské i ty přespolní. Nám
všem rozhodně není lhostejné,
co by způsobilo neuvážené rozhodnutí, aby přespolní žáci ze
spádových obcí byli odmítáni.
Naštěstí není tento krok závislý
jen na libovůli obyvatel Veltrus,
ale jedná se o úřední akt,
do něhož zasahují nadřízené
instituce – např. krajský úřad.
Naše škola není dokonalá,
ale děti i dospělí do ní chodí
rádi. Žáci se zde připravují
na vstup do života a na středních školách, kam od nás
odcházejí, je většina z nich
chválena. Kdo má zájem,
připraví se na další studium bez
problémů a velmi dobře. Navíc
se dlouhodobě snažíme nejen
o kvalitní výuku, ale i o zajištění
mimoškolních aktivit a hlavně
výchovu slušných lidí. To vše
se možná do budoucna změní.
Opravdu je vám to lhostejné?
Opravdu chcete změnit školu
s dobrou pověstí a se širokým
zázemím žáků a vytvořit z ní
místo pouze pro veltruské žáky?
Myslíte si, že to Veltrusům
kromě několika ušetřených milionů přinese z dlouhodobého
pohledu něco pozitivního?
Světlana Racková
ředitelka ZŠ Veltrusy

zš veltrusy
přijme ihned

učitele/učitelku
matematiky, fyziky,
tělesné výchovy
a
od srpna 2019

učitele/učitelku
1. stupně

www.skola.veltrusy.cz
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VZPOMÍNÁME

Zemřel dobrý člověk
Dobrý člověk ještě žije, tak se
jmenuje román francouzského
spisovatele Rollanda, a tato slova se nám vybavila, když jsme
se dozvěděli, že zemřela paní
Hana Petříčková, rozená Dědičová. Poslední sbohem jí přišel
dát značný počet lidí – mezi
nimi nejen přátelé a pamětníci,
ale mnoho dalších, mladších
lidí i bývalých žáků.
Po maturitě na kralupském
gymnáziu a pedagogických
studiích se věnovala učitelskému povolání, a to hlavně
na 1. stupni základní školy.
Učila na Mělnicku, řadu let
v nedalekých Ledčicích a nakonec ve Veltrusích. Své poslání
spatřovala nejen ve vzdělávání
dětí, ale především v jejich
zdravé výchově. I když sama neměla děti, její žáci vzpomínají,
že jim dávala vedle školních
vědomostí i příklady mravního
chování, poctivosti, ohleduplnosti a čestnosti. Mnoho z toho
vycházelo z jejího dlouholetého členství v Sokole. Už
jako žákyně prožila poslední
předválečný X. všesokolský slet
a potom i krátké, ale významné
poválečné období, vrcholící XI.

sletem, po němž brzy následovalo opětné rozpuštění Sokola
a konec jeho činnosti.
Až v roce 1992 vyzvala veřejným prohlášením
veltruské občany, „kteří cvičí,
sportují, ale i všechny ostatní,
aby se přidali do obnoveného
Sokola“. Dne 14. dubna 1992
byla na veřejném shromáždění
v hasičském domě obnovena
veltruská sokolská jednota,
jejíž vzdělavatelkou se stala.
V této funkci pořádala rekreační a poznávací výlety po našem
kraji, v roce 1996 spolupracovala při realizaci výstavy k 100.
výročí založení místní jednoty.
Při příležitosti tehdejší opravy
sokolovny věnovala jednotě
velký sponzorský dar. Její činnost sahala i do předsednictva
sokolské župy a Československé
obce sokolské, které mj. darovala nemalou finanční částku
na podporu činnosti. Roku
2005 byla vyznamenána stříbrnou medailí jako zasloužilá
sokolská pracovnice a v roce
2008 obdržela čestné uznání
za dlouholetou činnost. To se
již pomalu stahovala ze svých
aktivit a postupující úbytek

zdraví přispěl k tomu, že musela opustit svůj dům a poslední
léta prožívala v pečovatelském
domě.
Hana Petříčková nejen svou
postavou, ale i vystupováním,
vztahem k lidem a připraveností pomáhat, kde to jen
jde, vyčnívala nad své okolí.
Dokázala se starat o opuštěná, hladová zvířata. Využila
každou příležitost, aby veřejně
promluvila, ať při vzpomínkách na padlé spoluobčany
nebo při různých významných
výročích. Pomáhala lidem, kteří
pomoc potřebovali. Někdy až
příliš důvěřivě. Snad i proto ji

přepadli zloději v jejím domě,
okradli a vážně zranili v domnění, že u ní najdou poklady.
I po tomto hrozném zážitku
se uzdravila a ještě jsme ji
mohli občas vídat, ale čím dál,
tím méně. Před šesti lety při
příležitosti jejích 85. narozenin
přišla naposledy mezi svou
sokolskou starou gardu, která
jí uspořádala v restauraci hned
vedle sokolovny přátelskou
oslavu. V pátek 25. ledna 2019
jsme se s touto dobrou ženou
rozloučili v kapli veltruského
hřbitova a doprovodili k uložení
do rodinného hrobu.
J. Dušková, J. Novotný

Sokolky na XI. sletu v roce 1948,
Hana Petříčková nahoře uprostřed

Vzpomínka na doktora Řádu
Mnozí pamětníci vzpomínají
na MUDr. Miroslava Řádu,
který by se letos v červenci dožil
93 let. Tento veltruský rodák,
sokol, hokejista, volejbalista,
atlet a kamarád, který nezkazil žádnou legraci a dokázal
pomáhat všem, kteří to
potřebovali, prožil svůj dospělý
život mimo Veltrusy. Dlouhá
léta působil jako zubní lékař
a primář stomatologického
oddělení nemocnice v Roudnici
nad Labem a bydlel v nedalekých Nových Ouholicích.
Pocházel z rodiny strojvůdce, jehož oba synové dosáhli vysokoškolského vzdělání. Mladší
Zdeněk v oboru pedagogiky
a sportu, starší syn Miroslav
ve válečných letech ukončil studium na kralupském gymnáziu
a ještě zažil nasazení do pracovních jednotek, v jejichž
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rámci pracoval na vojenském
letišti v Klecanech. Brzy po únorovém komunistickém převratu
ho postihlo nucené přerušení
studia medicíny, souvisící
s jeho angažovaností v Sokole.
Po dvou letech přestávky pak
tato studia dokončil a po kratším působení v Ústí nad Labem
trvale pracoval v Roudnici. Jeho
zálibou byla příroda, honitba
a především zahrádka.
S Veltrusy svazky nikdy
nezpřetrhal. Navštěvoval
zdejší přátele a ve své ordinaci
ošetřoval slušný počet místních pacientů. Jeho žena Květa
pocházela z Veltrus, obě děti,
Dana a Milan, navštěvovaly
místní školu a v domě v Alešově
ulici, kde vyrůstal, žije rodina
jeho dcery.
Odchází s ním postupně generace, narozená ve 20. letech

minulého století, které mládí
narušila světová válka a svá zralá léta pak prožívala v komunistickém režimu. Z této generace
pocházeli nejen hrdinové, kteří
šířili pověst Čechů a Slováků
na válečných bojištích, ale také
muži a ženy, kteří i v následných dobách dokázali být nejen
mistry ve svých oborech, ale

především
čestnými a poctivými občany.
Takového si připomínáme
i MUDr. Miroslava Řádu, se
kterým jsme se rozloučili
v kralupské obřadní síni v pátek
1. února 2019.
text: Jan Novotný
foto: archiv rodiny

Sokolové na XI. sletu v roce 1948, Miroslav Řáda vlevo dole

KNIHOVNA

Rok 2018 v Městské knihovně
VÝPŮJČNÍ DOBA
2 výpůjční dny, pro veřejnost
otevřeno 6 hodin.

ČTENÁŘI
V minulém roce bylo v knihovně zaregistrováno celkem 134
čtenářů, z toho 45 čtenářů
mladších  15 let.

134

čtenářů
celkem

89

čtenářů
starších
15 let

45

čtenářů
mladších
15 let

NÁVŠTĚVNOST
Registrovaní čtenáři uskutečnili celkem 1.106 návštěv
knihovny, z toho čtenáři do 15
let 295 návštěv. Průměrná
týdenní návštěvnost činila 22
čtenářů, přičemž průměrná
pondělní návštěvnost činila
necelých 7 čtenářů, průměrná
páteční návštěvnost 17 čtenářů.  

VÝPŮJČKY
Celkem bylo zapůjčeno 2.819
svazků. Z toho beletrie a naučné literatury dospělým čtenářům 2.236 svazků, mládeži

583 svazků. Za jeden týden bylo
zapůjčeno průměrně 44 svazků
literatury pro dospělé a 12 svazků literatury pro mládež.

PŘÍRŮSTKY KNIŽNÍHO FONDU – NÁKUPY
KNIH
Za částku 23.375 Kč od MěÚ
Veltrusy bylo zakoupeno 128
svazků, z darů čtenářů bylo
na knižním veletrhu Svět knihy
v Praze zakoupeno 33 svazků.
Dalších 68 svazků bylo získáno
darem. Všem dárcům děkujeme! Celkem se knižní fond
rozrostl o 122 svazků beletrie
pro dospělé, 46 svazků naučné
literatury pro dospělé, 48
svazků beletrie pro mládež, 13
svazků naučné literatury pro
mládež.

VÝPŮJČKY ZE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ
KNIHOVNY KLADNO
Během roku jsme měli zapůjčeny tři soubory knih. První
soubor o 214 svazcích, zapůjčený v září 2017, byl v únoru 2018
nahrazen souborem o 211 svazcích. V listopadu nám byl zapůjčen soubor o 204 svazcích,
který je čtenářům k dispozici
ještě počátkem roku 2019.

INTERNET, ELEKTRONICKÝ KATALOG

jení k internetu. Ke 31. 12. 2018
bylo v elektronickém katalogu
uloženo 12.953 záznamů, což
zahrnuje veškeré knihy umístěné ve volném výběru i ve skladu. Ve fondu je evidováno
12.952 svazků knih a 1 mapa,
z toho 3.007 je svazků naučné
literatury pro dospělé a 378
svazků naučné literatury pro
mládež, 7.644 svazků beletrie
pro dospělé a 1.923 svazků
beletrie pro mládež.
Knihovna provozuje web
www.knihovnaveltrusy.wz.cz.
Na internetových stránkách
jsou každý měsíc zveřejňována
literární výročí, čtvrtletně je
podáván souhrnný přehled
novinek v knižním fondu. Počet
návštěv těchto stránek ve sledovaném roce činil 6.363.
V prostoru knihovny jsou
průběžně pořádány malé
tematické výstavky knih k literárním a historickým výročím.
Aktuality z činnosti knihovny
a zajímavosti z knižního fondu
knihovny byly publikovány
ve Veltruských listech.
Na budovu knihovny byla
v loňském roce instalována
tabule s označením knihovny
a do blízkosti vstupu byla umístěna skříňka pro zveřejňování
informací o provozu knihovny.
V prostorách knihovny byly
provedeny úpravy hygienického
a úklidového zázemí.
Jitka Lísková

V knihovně je možnost připo-

Besedy pro
Základní školu
ve Veltrusích
v roce 2018
V prosinci 2018 se uskutečnily
dvě besedy ve třetích třídách
ZŠ. Děti získaly informace
o knize, o knihovnách a dověděly se, jak se stát čtenářem
Místní knihovny Veltrusy včetně praktických údajů o výpůjční
době. Dále si děti zasoutěžily:
jejich úkolem bylo doplňovat
k obrázkům pohádek z První
republiky autory a ilustrátory.
Následně o týden později
proběhla exkurze všech dětí
ze třetího ročníku ZŠ v Místní knihovně Veltrusy. Děti si
prohlédly knihovnu a byly
jim připomenuty podmínky
členství v knihovně. Obou akcí
se zúčastnilo se 47 dětí.
Helena Richterová

OTEVÍRACÍ

DOBA

KNIHOVNY

PÁTEK

14 – 17 hod

Mezi obyvateli Veltrus najdeme
přes 20 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává
každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků
tak pomáhá rodinám s dětmi,
které zasáhla vážná nemoc.
Díky těmto darům pak mohou
jejich rodiče uhradit výdaje
spojené s léčbou – například
častou dopravu do nemocnice,
doplatky léků, speciální stravu,
zdravotnické pomůcky, rehabi-

litace a další potřebné terapie.

DOBŘÍ ANDĚLÉ
POMÁHAJÍ
I VE VELTRUSÍCH
„Celkově již dárci pomohli
více než 6.218 rodin, z Veltrus
pochází dvě z nich. Dárců,
Dobrých andělů, u vás najdeme
přes 20. Děkujeme všem, kteří
se rozhodli nezištně pomáhat

druhým. Každý den vidíme, že
i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“
vzkazuje čtenářům Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace Dobrý
anděl.
Veškeré příspěvky dárců
nadace Dobrý anděl odevzdává
potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její
provoz hrazen ze soukromých
zdrojů Petra Sýkory a dalších

filantropů. Navíc získává
každý dárce, který se zaregistruje na www.dobryandel.cz,
i přístup do svého Andělského
účtu, kde vidí konkrétní příběhy
rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc přijme
100 nových žádostí o pomoc
a celkem odesílá příspěvky více
než 3 400 rodin.
Markéta Křížová, Dobrý anděl
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ASPV Veltrusy
Pyžamáček v roce 2018
V sobotu 19. ledna jsme uspořádali další ročník Pyžamáčku –
odpoledne plného hudby a her
ve veltruské sokolovně. Stejně
jako loni jsme odpoledne
rozdělili na dvě části. Nejprve
dorazily děti od jednoho roku
do šesti let a v šest večer je pak
vystřídaly děti, které už chodí
do školy. Stihli jsme všechny
oblíbené hry i něco navíc. Kdo
tam letos nebyl, nemusí truchlit, může to zkusit napřesrok…
text a foto: Lenka Měšťánková

Přehled jarních akcí ASPV Veltrusy:
Poznamenejte si do svých diářů
a kalendářů důležitá data našich sportovních akcí, pořádaných nejen pro naše členy, ale
i pro širokou veřejnost.

* ASPV Veltrusy není organizátorem akce, ale naši členové pravidelně každý rok do těchto vyšších kol
postupují

datum

název akce

kde

ne 24. 3.

Badmintonový turnaj – smíšené čtyřhry

badmintonová hala Kralupy

st 10. 4.

Valná hromada ASPV

klubovna ASPV

so 27. 4.

Běh veltruským parkem

veltruský park

so 4. 5.

Medvědí stezkou – regionální kolo

veltruský park

ne 5. 5.

Atletický víceboj – regionální kolo

hřiště ZŠ Veltrusy

1. – 2. 6.

Předtáborový víkend

hájenka, veltruský park

so 22. 6.

Ocelový Mars – short triatlon

okolí Veltrus

7. – 19. 7.

Dětský letní tábor

Kocourkův mlýn, Pojbuky

24. – 26. 5.

Medvědí stezkou – krajské kolo*

Vrábov

so 8. 6.

Atletický víceboj – republikové kolo*

Třebíč

14. – 16. 6.

Medvědí stezkou – republikové kolo*

Pařez – Český Ráj

Běh veltruským parkem
21. ročník běžeckého závodu Běh veltruským parkem
proběhne opět poslední
dubnovou sobotu, což je 27. 4.
2019. V prostorách letního kina
budou pro vás tradičně nachystány tratě od 50 m pro rodiče
a děti až po 10 km pro vytrvalkyně/vytrvalce. Nejmenší děti
vyběhnou v 10 hodin, prezence
pro dospělé bude otevřena
od 11:30. Chybět nebude opět
ani soutěž tříd místní základní
školy o dort starosty města.
Vítězí opět třída s nejvyšším
počtem běžců, ale pomoct
jim samozřejmě mohou, jako
v minulých letech, i všichni
ostatní zaměstnanci školy – ať
už jako závodníci nebo jako
diváci-sympatizanti dané třídy.
Novinkou letošního ročníku je
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Běh pro zdraví na 1500 metrů,
který je určen pro všechny věkové kategorie. Účast v něm je
zdarma a bez registrace, kromě
dobrého pocitu z pohybu si
z něj odnese jeden vylosovaný

účastník i cenu.
Online registrace byly spuštěny, a tak se na webu
WWW.BEHPARKEM.CZ již
nyní můžete registrovat na letošní závody.

Těšíme se na vás na startu
21. ročníku.
Tým organizátorů ASPV Veltrusy
a Sokol Veltrusy
foto: Jan Kadeřábek

SPORT

Kocourkáč 2019
Letošní Kocourkáč bude poprvé
ve své dlouhé historii delší.
S dětmi vyrážíme na naše oblíbené místo pod stany téměř
na dva týdny. A vypadá to, že
to naše táborníky opravdu
potěšilo, protože plně obsazené
byly všechny podsadové stany
během jednoho týdne přihlašování a to nás samozřejmě
moc těší.
Téma celotáborové hry je
zatím jako každý rok tajné. Ale
zkuste hádat, co by to letos

mohlo být. Loni jsme se na 10
dní ocitli na dvoře císaře Rudolfa II. a podařilo se nám pro
císaře sestrojit Golema, upéct
chleba, namalovat obrazy, vyjet
s císařem na královský hon
a magistr Kelly nám několikrát
ukázal tajemství své alchymistické dílny.
A kam se přemístíme letos
– do minulosti nebo daleké
budoucnosti nebo nás snad
čeká něco současného?  Děti
se již tradičně téma letošní

celotáborové hry dozvědí během předtáborového víkendu
(1. – 2. 6., Veltrusy), ale jisté je,
že nás opět čeká tábor plných
her, nočních i denních bojovek,
soutěžení a různého vyrábění.
Informace o akcích ASPV
Veltrusy, přihlášky a propozice
soutěží a závodů najdete na:
ASPV.VELTRUSY.CZ.
Martina Voláková
Foto: Michal Koldinský

INZERCE

Farní charity Kralupy nad Vltavou

SAS PRO RODINY S DĚTMI
V neděli 14. 4. 2019 se naše
město zapojí do mezinárodní
akce Závody kočárků, která
proběhne ve stejný den a stejnou hodinu po celé ČR, ale
i na Slovensku.
Jedná se o závody ve sportovní chůzi ve třech kategoriích:
maminky, tatínkové a rodiny
(dvojice).
Startovné „za kočárek“
ve výši 100 Kč bude hrazeno
na místě. Bližší informace
naleznete na
www.zavodykocarku.cz,
kde se také můžete na akci
přihlásit. Výtěžek z akce bude
předán občanskému sdružení

Nedoklubko, které podporuje
rodiče předčasně narozených
dětí a perinatologická centra.
Registrace závodníků
a vyzvedávání startovních čísel
bude spuštěno ve 14 hodin
a start závodů vypukne v 15 hodin v parčíku u veltruské školy.
Po celou dobu akce se
můžete těšit na doprovodný
program: ukázku cvičení
STROLLERING – fitness program pro maminky s dětmi,
závody dětí na odrážedlech,
malování na obličej, tvořivé
dílničky pro děti, vystoupení
kouzelnice, skákací hrad a další.
Lucie Hrdličková

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

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

?

Služby poskytujeme ambulantně a terénně

Ceník
inzerce:
Více na:
veltrusy.cz/cenik-inzerce

vizitka
1/8 strany A4
1/4 strany A4
1/2 strany A4
celá strana A4
obálka

150 Kč
250 Kč
400 Kč
700 Kč
1.200 Kč
1.500 Kč

www.sheba-strom.cz

březen 2019

27

SPORT

Kanoistická dráha Veltrusy –
pozvánky na jarní akce
O víkendu 4. a 5. května se
k veltruské slalomové dráze
upře pozornost všech závodníků a fanoušků vodního
slalomu. Konají se zde první
a druhý závod Českého poháru,
který je nejvyšší ligou v tomto
sportu, a zároveň se tyto závody
započítávají do nominačního
klání do reprezentace ČR.
Ve Veltrusích nominace začíná
a vyvrcholí následující víkend
v Praze Troji. Vzhledem k tomu,
že úspěch nebo neúspěch
závodníka v těchto dvou
víkendech rozhoduje o dalším
pokračování sezóny a s tím spojenou účastí na mezinárodních
závodech, všichni závodníci
trénují a směřují veškeré síly
právě k těmto závodům, aby
pro sebe místo v reprezentaci
urvali. Můžeme se proto těšit
na nádherné výkony, u nichž
nebudou chybět slavná jména
tohoto sportu.
V nejnabitější kategorii
kajakářů se pojede pouze o dvě
reprezentační místa, jelikož
vicemistr světa z loňského
roku Jiří Prskavec má díky své
medaili nominaci zajištěnou.
O tato dvě místa se poperou
další špičkoví kajakáři Vít
Přindiš, Ondřej Tunka, Vavřinec
Hradilek, Luboš Hilgert a další.
Všichni domácí však budou
pevně držet palce odchovanci
místního oddílu Janu Bártovi
ze sousední Nelahozevsi, jenž

se v loňském roce stal juniorským mistrem světa a právě
na veltruské trati, kde se naučil
pádlovat, bude zahajovat svou
první seniorskou sezónu. Pevně
věříme, že úspěšně.  
V kategorii kajakářek se
můžeme těšit na dlouholetou
oporu ženského kajakářského
týmu Kateřinu Kudějovou a jistě nebude na startu chybět ani
legendární Štěpánka Hilgertová, která má místní dráhu velmi
v oblibě, a přestože již profesionálně nezávodí, zřídka účast
na místních závodech vynechá.
Z domácích bude na startu
dřívější mnohonásobná medailistka z mezinárodních závodů
a současná trenérka mladých
veltruských závodníků Anna
Koblencová a mladá naděje

Anna Marie Neugebauerová.
Ani v dalších kategoriích nebude o slavná jména nouze.
Jestliže patří vodní slalom
mezi naše neúspěšnější sporty
na mezinárodní scéně a nebude tak nouze spatřit opravdové
hvězdy na vlastní oči, o sjezdu
na divoké vodě to platí minimálně dvojnásob.
Sjezdaři si pro svou nominaci vybrali rovněž veltruský
kanál. O víkendu 25. a 26.
května se zde pořádají rovněž
závody Českého poháru a zároveň Mistrovství republiky
do 23 let. Ze zvučných jmen
tohoto sportu uveďme Ondřeje
Rolence, Anežku Paloudovou,
sesterské duo Martiny a Gabriely Satkových, které jsou
ve vodáckém světě známé jako

špičkové závodnice ve slalomu
i sjezdu v kategoriích kajaku
i singlkanoe. Na trati určitě
nebude chybět ani nestárnoucí
mnohonásobný mistr světa
v kajaku Kamil Mrůzek.
Kdo si nechce ujít mimořádnou podívanou na hvězdy, co to
s vodou opravdu umí, nechť dorazí oba víkendy podpořit naše
závodníky, jelikož půjde o to
nejlepší, co bude v letošním
roce na domácí scéně k vidění.
V sobotu 8. června proběhne na slalomové dráze tradiční
raftování pro veřejnost v rámci
akce Dny Kralup.
Součástí všech akcí bude
kvalitně zásobený bufet organizovaný místním pořadatelem.
Jiří Řejha
foto: David Kysela

Anna Koblencová při závodech na Veltruské dráze

INZERCE

Děti v lese?
Od září 2019 pro 3 až 6-leté otevíráme

ROZBORY VOD

– studny, řad, bazény, koupaliště
•
•
•

analýzy vod v akreditované laboratoři
odběr vzorku a jeho doprava do laboratoře
vzorek můžete po dohodě přivézt i sami

Pro více informací volejte 602 126 168
nebo pište na zidkova@dekonta.cz.
Cena orientačního rozboru vody: 870 Kč včetně DPH

ve Veltrusích

více informací na www.lesnipirko.cz
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Těšíme se na spolupráci!
Biotechnologická laboratoř
Dřetovice

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

březen 2019
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INZERCE

Sys-DataCom

Připojení

PŘIPOJENÍ K INTERNETU, TELEFON a TELEVIZE

bez datového omezení
a smlouva bez závazku

Spojíme vás se světem
zábavy a informací

a to velmi rychle za nejlepší ceny.
U nás jsou ceny stálé,

RYCHLOST PŘIPOJENÍ
10/4 Mbs
30/8 Mbs
100/20 Mbs

služby bez omezení.
VÝHODNÝ BALÍČEK za

volejte
nebo pište nonstop
www.sys-data.com
+420 777 774 221
obchod@sys-data.com

UNI_nabor_operator_Kralupy_nad_Vltavou_186x130v2.indd 1

CENA
299 Kč
399 Kč
499 Kč

579 Kč

základní balíček IPTV
45 programů TV
31 radiových stanic
rychlost připojení 100/20 Mbs

Wifi router MIKROTIK včetně aktivace přípojky
jen za 970 Kč

březen 201927.02.19
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English Summer Camps
Příměstské tábory s angličtinou
English Creative Camp:
29.7. - 2.8. Veltrusy
English Science Camp:
5. - 9.8. Veltrusy
English Sports Camp:
12. - 16.8. Úžice

www.accolang.cz

Učte se v pohodlí domova
Učte se s rodilou mluvčí
Angličtina
online
v pohodlí domova

ANGLIČTINA
S RODILOU MLUVČÍ

ONLINE

DÉLKAlekce:
LEKCE:45
45-60
min
Délka
-60min
CENA: 450
Kč / 45min.
min
Cena:
450,-/45
Volné termíny:
út 8Podrobné
- 10h. a informace:
16 - 18h.
st 8 anglictina@accolang.cz
- 10h.
čt 8 www.accolang.cz
- 10h. a 16 - 18h.
ne 17 - 20h.

English Fairytale Camp
Příměstský tábor s angličtinou
pro malé děti

Termín: 22.7. - 26.7.2019
Místo: MŠ Postřižín
Již čtvrtý ročník tábora, letos ve znamení
oblíbených Šmoulů, je určen dětem ve věku 4,5 7 let (max. 1. tř.ZŠ). Dopolední program v
angličtině, jogohrátky, výtvarné dílničky a na závěr
karneval.

www.accolang.cz

Kurzy šití
pro začátečníky i pokročilé
Kurzy probíhají v dopoledních
a odpoledních termínech v krejčovské
dílně Studia 99 v Miřejovicích.
Délka kurzu: 3-4 hodiny
tel.: 732 954 232
www.studio99.cz
Cena: od 900 Kč/kurz
Kontakt: Dana Burianová
Studio 99

VOLNÉ TERMÍNY:
út: 8-10 a informace
16-18 h na:
Podrobné
anglictina@accolang.cz
st: 8-10 h
čt: 8-10 a 16-18 h
www.accolang.cz
ne: 17-20 h

březen 2019
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INTERVALOVÝ TRÉNINK S POSILOVÁNÍM
INDIVIDUÁLNÍ

za přítomnosti vašich dětiček

TRÉNINKY

Pátek 8:30-9:30 hodin

VELTRUSY

• cvičení pro perfektní aktivaci CORE
• zvýšení vytrvalosti a celkové kondice
• zvětšení síly a zpevnění svalových vláken
• zlepšení flexibility a pohyblivosti
• zlepšení koordinace a stability těla
• snížení tělesné hmotnosti díky spalování tuků
• zábavné cvičení, nové impulzy
LUCIE HRDLIČKOVÁ
fitness instruktorka – osobní trenérka,
certifikovaná lektorka FLOWIN a STROLLERING
tel: 777 277 577 / lucie.hrdlickova@strollering.cz

TĚLOCVIČNA TJ SOKOL
PALACKÉHO 450, VELTRUSY
Zaměříme se na posilování bříška, střed těla a
problematické partie. Zaposilujeme si s vlastní vahou
těla, využijeme velké a malé míče, gumy a činky.
100 Kč / 60 min / LEKCE

450 Kč / 5 LEKCÍ / PERMANENTKA

Lucie Hrdličková
Fitness instruktorka, trenérka skupinových a individuálních lekcí,
FLOWIN® Instruktor, lektorka programu Strollering®
lucie.hrdlickova@centrum.cz
+420 777 277 577

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

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

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

Tetra hnědá
Dominant ve všech barvách
Green Shell typ Araukana
stáří 14 – 19 týdnů
cena 159 – 205 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční:

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

R E B Y S
Koupelnové a kuchyňské studio hledá
pracovníka na pozici

truhláře, montéra

Požadujeme aktivní přístup, zájem,
zodpovědnost, organizační schopnosti
Nabízíme dobré platové podmínky
Bližší informace: rebys@rebys.cz, tel. 603 531 842

6. dubna, 11. května
a 8. června 2019 v 16:00
Veltrusy – parkoviště u MěÚ
Při prodeji slepiček

výkup králičích kožek
cena dle poptávky

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

tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Ceník
inzerce:

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

březen 2019
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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
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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
auto‰kola zajíãková inzerát_A6.pdf

1

21.11.18

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

10:03

možnost měsíčně až

Nový rok...
...nové
VIP výcvik pro zaneprázdněné
CD a učebnice s testy zdarma
referentské školení řidičů
výcvik skupiny B a B+E
kondiční jízdy
nabízíme i jízdy s automatickou
převodovkou

Ingrid

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.

777 201 088
Ingrid

42 000 Kč
+ 25 000 Kč

Zajíčková

Zajíčková

Mostní 747, Kralupy nad Vltavou 278 01
Úřední hodiny:
Pondělí 17.00 - 19.00
Středa 15.00 - 17.00
Autoškola Kralupy nad Vltavou

tel.: 777 201 088
www.autoskolazajickova.cz

315 671 659, 326 911 522
www.csad-sc.cz
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ABY VAŠE
ŠKODA ZŮSTALA
ORIGINÁLNÍ
Využijte až 20% slevy
ze Šekové knížky.

Platí pro vozy ŠKODA

starší 4 let

Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 % za servis, díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete ušetřit peníze za opravy nebo výměnu
opotřebovaných dílů, pak je Šeková knížka plná slev určena právě vám.
Šeková knížka obsahuje kupony s 20% slevou na materiál i práci u nejběžnějších oprav
a řadu dalších výhod pro vás. Dopřejte svému vozu opravdu profesionální péči
v autorizovaném servisu ŠKODA.
Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma připravena v našem servisu.
www.sekova-knizka.cz

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

březen 2019
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PROGRAM:

• AKČNÍ NABÍDKA ZBOŽÍ
• Jarní dekorace, aranžmá
• Osazování truhlíků
• Aranžování jarních věnců
• Čokoládové pralinky
• Sladké dobroty od Slávky
SOBOTA - prezentace novinek

DĚTSKÝ PROGRAM:

• Výroba marcipánových vajíček
• Zdobení perníčků atd.

!
CE

AAKKEČČNNNYÍ NÍ Y
C

Bohatý
program
pro děti

59

69,-

Kč
,90

THUJE

79,-

10 KS

MACEŠKY
Jelinek_letak_A5_02_2018.indd 2

Tel.:
315 781 019
Mobil: 725 955 772
info@zahradnictvi-jelinek.cz
www.zahradnictvi-jelinek.cz

14.02.18 12:58

