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VELTRUSKÝ
HNÍZDA NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
– DODRŽUJME NOČNÍ KLID A POŘÁDEK

AKCE VE VELTRUSÍCH

Kvůli opakovaným stížnostem
na přílišný hluk v okolí hnízd
na tříděný odpad žádáme občany, aby respektovali právo
na noční klid lidí, kteří bydlí
poblíž těchto míst. Město připravuje informační tabule upozorňující na časové omezení
možnosti využívání hnízda.
Zároveň žádáme občany,
aby v okolí sběrných hnízd udržovali pořádek. Není možné
odkládat odpad mimo kontejnery. Pokud je nádoba plná,
jsou k dispozici další v jiných
sběrných hnízdech či sběrné

so
4. 5. 9.30
so
4. 5. 13.00
so
4. 5.
so 4. 5. – ne 5. 5.

místo za fotbalovým hřištěm.
Sešlápnutím PET lahví a rozložením papírových krabic lze
v kontejnerech ušetřit mnoho
místa. A důležité je samozřejmě správně třídit. Podrobný
návod najdete na webu města:
https://www.veltrusy.cz/trideni-odpadu.
Děkujeme všem, kteří tato
základní pravidla dodržují
a třídění odpadu berou vážně.
Na hnízda na tříděný odpad
dohlíží také městská policie,
pravidelně jsou kontrolována
technickými službami.

PŘELOŽKA NÍZKÉHO NAPĚTÍ
V květnu a červnu bude pokračovat přeložka nízkého napětí.
V návaznosti na přeložku v ulici
Klicperova je zde v současné
době dokončován chodník podél školy, dále bude opravena
plocha před hasičárnou.

S přeložkou a nutnými výkopovými pracemi se pokračuje
v ulici Žižkova, Jungmanova
a částečně na náměstí A. Dvořáka. V těchto místech je potřeba dbát zvýšené opatrnosti.

MĚSTSKÁ POLICIE SE ZAMĚŘÍ NA CYKLISTY
Městská policie se stejně jako
minulý rok zaměří na zvýšené
kontroly cyklistů,   především
na vybavenost jízdních kol
a dodržování pravidel při jízdě

PRÁVNÍ PORADNA
Bezplatná právní poradna je
k dispozici všem veltruským
občanům každou středu od 15
do 17 hodin na MěÚ Veltrusy.

na pozemní komunikaci. Budou
také prováděny orientační dechové zkoušky na přítomnost
alkoholu při jízdě na kole.
Josef Mošna, velitel MP
Příští týden výjimečně
poradna v úterý 7. 5.

Rezervace termínu:
+420 606 683 404

MĚSTO VELTRUSY PŘIJME

PRACOVNÍKA NA ÚDRŽBU HŘBITOVA
Více informací: starosta@veltrusy.cz, 315 781 187

KVĚTEN

ne
so

5. 5. 8.00
18. 5. 10.00

so 18. 5. – ne 19. 5.
ne 19. 5.
čt 23. 5. 20.15
pá 24. 5. – so 25. 5.
so 25. 5. – ne 26. 5.
st
čt

29. 5. 18.00
30. 5. 18.00

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
JSDH: Soutěž ve vaření kotlíkového
guláše (M. Rybalka)
Zahradnictví Jelínek: Bylinkový víkend
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.)
Vernisáž obrazů Ivety Jandové (výs. síň)

ČERVEN
so
čt
út
čt
so
út
so
st

1. 6. 8.30 MŠ: Dětský den pro veřejnost (do 12:00)
6. 6. 18.00 Z deníku mladého aristokrata
(přednáška v klubovně)
11. 6. 19.00 Divadelní zájezd: Eva tropí hlouposti
(Divadlo Na Fidlovačce, odjezd 17:30)
13. 6. 20.15 Filmový večer: Léto (klubovna)
15. 6.
Zámek: Slavnost růží
18. 6. 15.00 ZŠ: Bezva den
22. 6. 9.00 ASPV: Ocelový Mars
26. 6. 18.00 8. zasedání zastupitelstva města (hasič.)

SRPEN
so

10. 8. 10.00 Zámek: Dožínky hraběte Chotka

ZÁŘÍ
so

7. 9. 14.00 Happening na starém mostě

HŘIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

JE OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST:

PO – ST   17:00 – 19:00

SPRÁVCE HŘIŠTĚ: + 420 602 315 727
MĚSTO A ŠKOLA HLEDAJÍ

SPRÁVCE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
NA ČTVRTEK A PÁTEK PODVEČER (17-19/20 h)
možná domluva a střídání více správců

ŘIDIČI, NEZAPOMÍNEJTE NA PŘEDNOST
ZPRAVA!
Pravidlo je jasné: pokud přednost neurčují značky, semafory nebo pokyny policisty, platí
pravidlo pravé ruky. Přednost
zprava říká, že první projede
křižovatkou to vozidlo, které
přijíždí z pravé strany.
Ve Veltrusích je takových křižovatek mimo hlavní ulice Palackého a Šafaříkova většina. Je
potřeba zde dávat velký pozor,
protože se na nich často chybuje. Velké nebezpečí hrozí především v ranní špičce, kdy se – pře-

devším v okolí školy – pohybuje
obrovské množství aut. Někteří
řidiči nejen že nedají přednost
ostatním autům, ale ignorují
i malé a velmi zranitelné cyklisty. Mnoho rodičů přiveze vlastní
děti bezpečně až přímo před
školní vchod, přitom ale cestou
nedá přednost jiným dětem
jedoucím do školy na kole. Bohužel každodenní praxe. Přitom
osoba jedoucí na jízdním kole
má přednost ve stejných situacích jako motorista.

1

3

2

OBČANÉ SE PTAJÍ ZASTUPITELŮ
Na webu města v sekci „zastupitelstvo“ (https://www.veltrusy.
cz/urad/zastupitelstvo) je umístěn odkaz na elektronický formulář, kde mohou občané ano-

nymně položit zastupitelům
otázku k dění v obci. Redakce
Veltruských listů pak využije
otázky v rubrice „Ptáme se zastupitelů“ ve zpravodaji.

99 DOMÁCNOSTÍ CHCE VLASTNÍ NÁDOBY
NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Na anketu v minulém Infolistu
(2019/1) odpovědělo 102 lidí.
99 domácností by využilo vlastní nádoby na tříděný odpad
v různých variantách:
§§ o vlastní nádobu na plasty
má zájem 74 domácností,
§§ na papír 46 domácností,
§§ na bioodpad 61 domácností.

3 odpovědi byly záporné.
Vedení města využije výsledků ankety pro další plánování
v oblasti nakládání s odpady.
Je snaha lidem třídění odpadu
co nejvíce usnadnit. Vlastní nádoby by se pořizovaly v případě
úspěšné žádosti o dotaci a při
větším zájmu občanů.

OMEZENÝ PROVOZ NA POŠTĚ
Od 3. 5. 2019 do odvolání bude
z provozních důvodů upravena

otvírací doba pošty: PONDĚLÍ-PÁTEK 8:00-10:30 a 13:15-16:45.
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TECHNICKÉ SLUŽBY A SBĚRNÉ MÍSTO
Se začátkem dubna byl zahájen
jarní provoz sběrného místa:
§§ úterý a čtvrtek 15:00-18:00
§§ sobota 8:00-12:00
Kontejnery na bioodpad
jsou přistavovány každou středu od 14 h na tato místa:
§§ konec ul. Žižkova
(u ul. J. Dvořáka)
§§ ul. Šafaříkova (u hřbitova)

+420 728 233 228

§§ ul. Opletalova
(u brány do zahrady MŠ)
§§ ul. M. Rybalka
(naproti rest. U Libuše)
§§ ul. Příčná (u skladu Technických služeb)
Žádáme občany, aby vhazovali pouze to, co patří do bioodpadu: http://www.veltrusy.cz/
trideni-odpadu#bioodpad

kosek@veltrusy.cz

Z DENÍKU MLADÉHO ARISTOKRATA
Ve čtvrtek 6. června 2019
od 18:00 se v klubovně nad
sokolovnou uskuteční komponovaný večer nad deníky
předposledního majitele zámku Veltrusy, hraběte Arnošta
Chotka z let 1860-1866. Česky
psané deníkové záznamy zachycují život mladého aristokrata na počátku 2. poloviny
19. století, jeho vzdělávání, cestování, způsob trávení volného času, včetně jeho pobytů
na veltruském zámku. Z deníků
bude číst divadelní a filmový
herec Václav Legner, večerem
provede Mgr. Helena Hloušková ze Státního oblastního

archivu v Praze. Deníkové záznamy doplní promítání dobových fotografií – některé z nich
uvidí veřejnost poprvé. Pořad
doprovodí i malá výstava archiválií z chotkovského rodinného
archivu uloženého v SOA Praha,
které budou moci návštěvníci
zcela mimořádně zhlédnout
pouze tento večer jako součást
oslav Mezinárodního dne archivů, který připadá každoročně
na 9. června.
Akci pořádají Státní oblastní archiv Praha, Město Veltrusy
a Zámek Veltrusy.
Všichni jsou srdečně zváni,
vstup je zdarma.

DIVADELNÍ ZÁJEZD: EVA TROPÍ HLOUPOSTI
Město Veltrusy pořádá v úterý
11. června 2019 divadelní zájezd do Divadla Na Fidlovačce
Město Veltrusy pořádá
v Prazedivadelní
na představení
Eva tropí
zájezd
do DIVADLA NA FIDLOVAČCE
hlouposti.
Vstupenky za 250 Kč
na představení
(do 4.-8. řady) objednávejte
nejpozději do pátku 10. května.
§§ kultura@veltrusy.cz

§§ telefonicky: 317 070 294
§§ osobně: v podatelně MěÚ

EVA TROPÍ
HLOUPOSTI

VERNISÁŽ
OBRAZŮ IVETY JANDOVÉ:
ÚTERÝ
V případě zájmu o vstupenky OBJEDNÁVEJTE závazně
NĚŽNÉ
SOUVISLOSTI
11. ČERVEN
2019 nejpozději do 10. KVĚTNA 2019
Začátek představení: 19.00
Délka představení: 2 hod 15 min
Cena vstupenky včetně dopravy:
4. – 8. řada

• e-mailem: kultura@veltrusy.cz
• telefonicky: 317 070 294
• osobně: v podatelně MěÚ
2019
Vstupenky budou zajištěny na základě objednávek.

Ve čtvrtek 30. května
v 18:00 se ve Výstavní síni LadiZájemci budou včas informováni o jejich vyzvednutí.
slava Čepeláka uskuteční slavAutobusová doprava bude zajištěna.
nostní otevření výstavy odolské ilustrátorky Ivety Jandové.
Výtvarnice se soustředí na obrázkové variace pro potěšení
a pohlazení duše. Své obrazy
adresuje nejen dětem, ale všem
věkovým skupinám.
Své výrobky bude zároveň
vystavovat keramička Marie Zemanová z Ledčic.
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