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AKCE VE VELTRUSÍCH
ČERVEN
so  15. 6.  Zámek: Slavnost růží
út 18. 6. 15.00 ZŠ: Bezva den
so 22. 6.  9.00 ASPV: Ocelový Mars
so 22. 6. 14.00 Divadelní festival Za vodou (Kralupy n. Vlt.)
st	 26.	6.	 18.00	 8.	zasedání	zastupitelstva	města	(hasič.)

ČERVENEC
st	 17.	7.	 	 Kino	na kolečkách	na hřišti	AFK

SRPEN
so 3. 8.  AFK: Fotbalový turnaj starých gard
so 3. 8.  Miřejovický půlmaraton (Miřejovice)
so 3. 8. 19.00 Libušení 2019
so  10. 8. 10.00 Zámek: Dožínky hraběte Chotka
st	 14.	8.	 	 Kino	na kolečkách	na hřišti	AFK
so 17. 8. - ne 18. 8.  Kanoisté: Memoriál Jaroslava Froňka st.
so 24. 8.  AFK: Oslavy 100 let AFK Veltrusy

ZÁŘÍ
so		 7.	9.	 14.00	 Happening	na starém	mostě
so 21. 9.  Zámek: Válka bramborová

Úvodem
V průvodním slovu ke čtení 
z deníků Arnošta hraběte Chot-
ka zaznělo v klubovně ASPV 
politování, že dnešní doba, 
v níž se většina komunikace 
obstarává online, nebude pro 
naše následovníky jednou příliš 
pochopitelná – protože deníky 
jakožto svébytný žánr a jako 
nástroj poznání autentického 
myšlenkového a emocionál-
ního vývoje lidského jedince, 
mizí. IT odborník by podotkl, 
že komunikace na internetu 
přece nemizí a velice snadno ji 
může číst někdo nepovolaný, 
pochybuji však, že budoucí 
archivář. Tohle politování nás 
ale může vést k další úvaze: 
totiž co a v jakém stavu vlastně 
po nás, ať už v poličkách anebo 
v kyberprostoru jednou zůsta-
ne a nakolik to o nás vypoví. 

Zatímco deníky osobní 
(podle terminologie spíše 
primární, určené pro osobní 
potřebu, a nikoli k vydání) jsou 
momentálně na ústupu, popu-
larita těch fiktivních od Bridget 
Jonesové po Poseroutku bují. 
Už deníková forma posiluje 
dojem původnosti, strhuje 
čtenáře často víc než formy jiné. 
Lze z toho odvozovat, že žijeme 
víc sebestylizací (viz naše face-
bookové a jiné profily s lichoti-
vými fotkami nás samých nebo 
námi snědených jídel a námi 
navštívených destinací)? 

Ani Arnoštův český deník 
ostatně není deníkem intim-
ním, určeným výlučně pro 
pisatele, z touhy po dialogu 
se sebou samým, ač v něm 
(okrajově a uhlazeně) zmiňuje 
i zálibu v jisté šlechtičně. Archi-
vářka Helena Hloušková, která 
čtení z deníků komentovala, se 
domnívá, že vznikl v souladu 

s dobovým obyčejem částečně 
i pro kontrolu rodičů a vycho-
vatelů mladého hraběte a jako 
doplněk výuky češtiny, která 
nebyla Arnoštovým mateřským 
jazykem. 

Shodou náhod mi na stole 
letos na jaře přistála čerstvě 
vydaná útlá knížka obsahující 
další dva deníky: Pavly Hájkové 
a Janyho Leboviče, oba z doby 
2. světové války a krátce po ní. 
Pavla ho začala psát patrně 
jako svědectví pro své potomky 
(svým dětem se ale jen zmiňo-
vala, že je sepsala, četli ho až 
po její smrti), když se navra-
cela z koncentračního tábora. 
Tam se dostala celá její rodina 
v souvislosti s odbojovou 
činností Pavlina syna Miloše. 
Milošův židovský soudruh Jany 
(jinak to vzhledem ke kontextu 
vyjádřit nelze) psal zase víc pro 
sebe a pro svoji přítelkyni, která 
tou dobou byla už zatčena. 
Pavlina nesentimentálnost, 
se kterou nahlížela na svůj 
osud jako na nevyhnutelný, 
a Janyho odvaha a opravdovost, 
s níž pod falešnou identitou 
žil, konspiroval a hltal knihy 
a filmy… zapůsobily a knížka 
byla přečtena během jediné 
noci. Bonus pro mě a pro vás je 
zjištění, že Miloš strávil dětství 
a mládí v Úžicích, kde byl jeho 
otec správcem cukrovaru, 
a na gymnáziu v Kralupech, kde 
se rozhodl pokračovat ve stu-
diu i po přestěhování rodiny 
do Prahy. Příběh nepostrádá 
ani svého druhu happy-end, 
který se můžete dozvědět, když 
zavítáte do veltruské knihovny, 
kam se knížka přesune, jakmile 
se jí nabažím. 

Pěkné léto s deníky všeho 
druhu!                                                  kv

Foto: první zápis z českého deníku Arnošta Chotka  
a rodina Pavly Hájkové před válkou
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Letní provoz sběrného místa
Od dubna	do října	2019 je sběrné místo otevřeno vždy:

 § v úterý	a ve čtvrtek: 15:00-18:00
 § v sobotu:	8:00-12:00.

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

TELEFON:	606 683 404

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

Právník se specializuje na: 
 § občanské právo
 § rodinné právo
 § pracovní právo

Doporučujeme rezervaci 
termínu. Důležitá telefonní čísla

Slovo starosty
Vážení čtenáři Veltruských listů,
držíte v ruce letní číslo našeho 
občasníku, ve kterém se dočte-
te, co je ve Veltrusích a okolí 
nového. Na str. 8-9 naleznete 
odpovědi zastupitelů na an-
ketu ohledně dětských hřišť – 
v současnosti jsou bohužel obě 
(z technických důvodů) uza-
vřena, což nikoho samozřejmě 
netěší. Věřím, že se během léta 
alespoň jedno podaří obměnit 
a otevřít. 

K probíhajícím opravám 
a projektům ve stručnosti 
uvádím, že v době uzávěrky 
tohoto čísla se dokončovala 
rekonstrukce chodníků v ulici 
Klicperova (včetně prostoru 
před hasičárnou) a přeložka 
nízkého napětí v ul. Žižkova 
a sousedních lokalitách (jedná 
se o investici ČEZu). Z drobněj-
ších počinů zmíním nové (trval-
kové) záhony u vchodu do zá-
meckého parku a v křižovatce 
ul. Palackého a Komenského, 
dále bude doplněn městský 
rozhlas např. v ul. V Cihelnách, 

Jungmannova a okolí.
V letních měsících by mělo 

proběhnout výběrové řízení 
na zhotovitele rekonstrukce 
domku na hřbitově a doufám, 
že bude vybrán také zhotovitel 
veřejné zakázky na stavbu 
nových lékařských ordinací 
(rekonstrukce původního kul-
turního domu v Palackého ul.).

Závěrem si dovolím poděko-
vat všem, kteří věnují čas nejen 
svému domu a své zahradě, ale 
jsou ochotni udržovat zeleň 
i před svou nemovitostí, ať už 
zalitím nebo odplevelením. 
Stejně tak patří poděkování 
našim spolkům a dobrovol-
níkům, kteří věnují svůj volný 
čas organizaci akcí pro děti či 
širokou veřejnost.

Vážení sousedé, přeji vám 
krásné, odpočinkové léto 
a budu se těšit na setkání 
třeba na 5. ročníku „Happe-
ningu na starém mostě“, který 
se uskuteční první zářijovou 
sobotu.

Filip Volák, starosta

Povedlo se...

... dokončit chodníky v Klicperově ulici a prostor před hasič-
ským domem, osázet prostor před branou do zámeckého parku

Město Veltrusy vyhlašuje
KONKURSNÍ ŘÍZENÍ  

NA OBSAZENÍ POZICE 

ŘEDITELE/ŘEDITELKY	
MATEŘSKÉ	ŠKOLY	VELTRUSY

Předpokládaný nástup do funkce: 15. 8. 2019
Podávání přihlášek do 11. 7. 2019 do 14:00

Další informace na webu města

OBECNÉ INFORMACE:   317 070 291
STAVEBNÍ ÚŘAD:  315 781 177
MATRIKA:    315 781 143
PODATELNA:    317 070 294
MĚSTSKÁ POLICIE:  777 919 156-7
HASIČI:    721 106 278
VODOVODY A KANALIZACE 840 121 121
    602 128 127
ELEKTRICKÉ VEDENÍ (ČEZ) 800 850 860
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ /
MÍSTNÍ ROZHLAS /
TECHNICKÉ SLUŽBY  728 233 228
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Město zavádí sociální  
poradnu na MěÚ
14. 6. 2019 otevírá město novou 
poradnu pro občany – v ob-
lasti sociální péče. Poradnu 
může bezplatně navštívit 
každý občan Veltrus, který se 
nachází (sám nebo jeho nej-
bližší) ve složité sociální situaci 
a neumí si s ní poradit. Během 
schůzky bude zájemci poskyt-
nuta konzultace, která mu 
pomůže se orientovat, na koho 
se pro pomoc obrátit či např. 
jak vyplnit žádost o sociální 

podporu (příspěvek na bydlení, 
na péči, na děti apod.).

Zájemci mohou využít 
konzultací 14.	a 21.	června	2019, 
od 12.	července pak ve 14den-
ních intervalech vždy v pátek	
od 13.30	do 15.00	v prostorách	
městského	úřadu. Dny budou 
aktualizovány ve společném 
kalendáři.

Ludmila Hrubešová 
místostarostka

mistostarosta@veltrusy.cz

Veltrusy již umožňují sběr 
jedlých olejů a tuků
Od 1. ledna 2020 budou města 
povinna zajistit celoročně 
místa pro sběr kuchyňských 
tuků a olejů za účelem jejich 
recyklace. Lze s nimi počítat 
jako s cennou surovi-
nou – mohou být dále 
využity na výrobu ma-
ziv, biopaliv, elektřiny 
a tepla (nelze je vracet 
zpět do potravinářství). 
Navíc jejich sběr by měl 
předcházet znečišťo-
vání kanalizační sítě, 
kam jsou bohužel často 
vylévány a kde mohou 
napáchat velké škody.

Ačkoliv povinnost 
třídit tuky a oleje bude platit až 
od příštího roku, ve Veltrusích 
jsou nové kontejnery na olej 
umístěny na třech místech 
cvičně již od letošního června. 
Veltrusy se tak připojily k ob-
cím, které oleje třídí dobrovol-
ně v předstihu. 

„Jedlé oleje a tuky vysbírané 
od obcí předáváme externím 
subjektům, které provádí jejich 
recyklaci, tj. zbavují je vodna-
tých příměsí, mechanických ne-
čistot apod. Následně jsou tyto 
oleje využívány jako základní 
vstupní surovina pro výrobu 
maziv ekologického charakteru 
(ztrátové mazání, separační 
emulze při výrobě plastových 
dílců),“ doplňuje Lucie Linsmai-
erová ze společnosti FCC Česká 
republika, s. r. o., veltruské 
svozové firmy.

OLEJ	SE	BUDE	 
ODEVZDÁVAT	 
V PET	LAHVÍCH

Nutnou podmínkou je vkládat	
olej	výhradně	do plastových,	
těsně	uzavřených	nádob, 
aby nemohlo dojít k jeho 
vylití do kontejneru, a tím jeho 
znehodnocení. Do sběrného 
kontejneru patří pouze oleje	
a tuky	z kuchyně	(např. z frito-
vacích hrnců) a ztužené	jedlé	
tuky. Nepatří sem technické	
oleje (převodové, motorové, 
tlumičové) ani maziva	a kapa-
liny. 

bb
Zdroj: Denik.cz, Trideniodpadu.cz,

Veronica.cz

Ministerstvo vydalo záporné 
stanovisko k hale Daimler
Ministerstvo životního pro-
středí (MŽP) zamítlo na konci 
dubna 2019 vynětí potřebných 
pozemků ze zemědělského 
půdního fondu. 

„Vynětí tak rozsáhlé plochy 
ze zemědělského půdního 
fondu a její zastavění by zna-
menalo nevratnou devastaci 
a ztrátu produkčních, ale i mi-
moprodukčních funkcí půdy. 
Navíc by realizací záměru došlo 
k narušení hydrologického re-
žimu území,“ cituje internetový 
deník e15 mluvčí ministerstva 
Roubíčkovou.

V květnu loňského roku 
se objevila zpráva, že záměr 
výstavby obřího distribučního 
centra koncernu Daimler získal 
od Krajského úřadu Středočes-
kého kraje souhlasné stano-

visko EIA, které posuzuje vliv 
staveb na životní prostředí. 

Velikost tohoto záměru 
a neustále narůstající počet 
dalších skladových hal podél 
dálnice D8 přiměly okolní obce, 
aby v boji proti nim spojily své 
síly ve sdružení obcí a spolků 
Koridor D8. Sdružení je velice 
aktivní, k projektové doku-
mentaci nechalo vypracovat 
odborné posudky, podalo také 
podnět k přezkumu stanoviska 
EIA na Ministerstvo životního 
prostředí. Dubnové stanovisko 
MŽP je zatím prvním úspě-
chem a malou nadějí, že záměr 
v blízkém okolí Veltrus nakonec 
realizován nebude. 

bb
Zdroj: e15.cz, byznys.ihned.cz

Pozor na zdržení v Nových 
Ouholicích – 608 je uzavřena
Se zdržením musí počítat nejen 
osobní auta, ale také cestující 
využívající autobusovou dopra-
vu. Z důvodu úplné uzavírky sil-
nice II/608 v Nových Ouholicích 
dochází od 10. 6. do 12. 8. 2019 
k výluce	na autobusových	lin-
kách	PID	č.	466	a 496. Všechny 
spoje jsou vedeny po objízdné 

trase přes místní části Vepřek 
a Staré Ouholice.

V souvislosti s objízdnou 
trasou dochází k prodlouže-
ní jízdní doby a tím úpravě 
časových poloh spojů. Změno-
vé jízdní řády jsou k dispozici 
v aktualitách na webu města.

Nové	kontejnery	najdete
• na sběrném místě
• u hřbitova
• v ulici Příčná  

(u stodoly technických 
služeb) 

Fotbalový stadion Veltrusy letní kino Veltrusy
17. 7. a 14. 8. od 21:00

letní
POZVÁNKA
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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.

27. 3. 2019 (5)
VOLBA	 
MÍSTOSTAROSTY
Zastupitelstvo města zvolilo 
na pozici místostarostky ve ve-
řejné volbě Ludmilu Hrubešo-
vou.

ÚČETNÍ	ZÁVĚRKA	MŠ	
ZA ROK	2018
Zastupitelstvo města Veltrusy 
schválilo účetní závěrku Mateř-
ské školy Veltrusy za rok 2018 
s výsledkem hospodaření 0 Kč.

ÚČETNÍ	ZÁVĚRKA	ZŠ	 
ZA ROK	2018
Zastupitelstvo schválilo účetní 
závěrku Základní školy Veltrusy 
za rok 2018 s výsledkem hos-
podaření 0 Kč z hlavní činnosti 
a 50.528 Kč z vedlejší činnosti 
a odsouhlasilo převedení klad-
ného hospodářského výsledku 
z vedlejší činnosti v tomto 
členění: ve výši 10.528  Kč do re-
zervního fondu a 40.000 Kč 
do fondu odměn.

ÚČETNÍ	ZÁVĚRKA	 
MĚSTA	ZA ROK	2018
Zastupitelstvo schválilo účetní 
závěrku města za rok 2018 s vý-
sledkem hospodaření města 
+ 9.716.493,19 Kč. Zisk bude 
použit jako finanční rezerva pro 
další roky. Přezkum hospodaře-
ní města za rok 2018 Krajským 
úřadem nezjistil žádné chyby 
a nedostatky. Byly také zkont-
rolovány veškeré smlouvy. 

NÁVRH	ZÁVĚREČNÉHO	
ÚČTU	ZA ROK	2018
Zastupitelstvo města Veltrusy 
udělilo souhlas s celoročním 
hospodařením města za před-
chozí rok a schválilo závěrečný 
účet města za rok 2018 včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření města za rok 2018 
s výrokem: „bez výhrad“. 

SCHVÁLENÍ	ROZPOČTU	
A ZÁSAD	SOCIÁLNÍHO	
FONDU	(SF)	PŘI	MĚÚ	
NA ROK	2019

Pro rok 2019 byl v rozpočtu 
schválen základní příděl pro SF 
ve výši 225.000 Kč. Dohromady 
s přebytkem fondu z roku 2018 
v hodnotě 28.130 Kč se jedná 
o 253.130 Kč.

OŠATNÉ

Zastupitelstvo schválilo s účin-
ností od 1. 4. 2019 vyplacení 
finančního příspěvku – tzv. 
ošatného – přímo z rozpočtu 
města, pro zastupitele a matri-
kářku, kteří zajišťují slavnostní 
akty a občanské obřady ve výši:
1.	 300 Kč/den + ošatné 7.000 

Kč/rok matrikářce
2.	 300 Kč/den + ošatné 3.000 

Kč/rok zastupující matri-
kářce

3.	 300 Kč/den + ošatné 
10.000 Kč/ rok uvolněnému 
členu zastupitelstva

4.	 Kč/den  oddávajícímu, který 
je neuvolněným členem 
zastupitelstva.

Pozn.: Město vybere v průměru 
ročně cca 36 tis. Kč za nadstan-
dardní služby v rámci svateb-
ních obřadů, není tedy kvůli 
ošatnému potřeba navyšovat 
rozpočet.

ROZPOČTOVÉ	 
OPATŘENÍ	Č.	1/2019
Zastupitelstvo schválilo RO 
č. 1/2019, díky kterému se 
navýší objem příjmů i výdajů 
o 195.700 Kč, tj. celkové příjmy 
budou činit 46.235.700 Kč 
a celkové výdaje budou činit 
67.735.700 Kč, celkové financo-
vání se nemění (21.500.000 Kč).

SMLOUVA	O POSKYT-
NUTÍ	DOTACE	AFK	
VELTRUSY
Na únorovém zasedání byla 
schválena mimořádná dotace 
na rekonstrukci sociálního 

vybavení v kabinách na fotba-
lovém hřišti ve výši 200 tis. Kč. 
V březnu zastupitelstvo schváli-
lo znění a podpis veřejnoprávní 
smlouvy s AFK.

DAR	OD UNIPETROL	
RPA,	S.	R.	O.
Společnost Unipetrol RPA, 
s. r. o. daruje městu Veltrusy 
souhrnnou částku 150.000 Kč. 
Její rozdělení proběhne podob-
ně, jako v předchozích letech: 
město získá 50.000 Kč, MŠ 
60.000 Kč a ZŠ 40.000 Kč.

ZÁMĚR	PRODEJE	PO-
ZEMKU	(PARC.	Č.	125/1,	
PROLUKA	MEZI	UL.	
PRAŽSKÁ	A NOVÁ)

Z důvodu právní jistoty a ča-
sové prodlevy od předchozího 
záměru schválilo zastupitel-
stvo znovu záměr prodat část 
pozemku ze stávajícího parc. č. 
125/1 o rozloze 760 m2. Pozemek 
byl rozdělen na základě zájmu 
majitelů sousedních pozemků 
a vše je nachystáno k prodeji. 

ZÁMĚR	PŘEVODU	„MI-
ŘEJOVICKÉHO“	MOSTU	
Ze stejných důvodů schválilo 
zastupitelstvo znovu i záměr 
bezúplatně převést (darovat) 
ocelový silniční most přes 
řeku Vltavu, pozemní (místní) 
komunikaci nacházející se 
na silničním mostě a pozemek 
parc. č. 1065/21 (ostatní plocha, 
silnice) o výměře 61 m2. 

NOVÁ	PODLAHA	
VE STODOLE	TECHNIC-
KÝCH	SLUŽEB
Zastupitelstvo schválilo rea-
lizaci nové podlahové plochy 
ve stodole firmou Stavby 
Komeda, s. r. o. v hodnotě 
271.798 Kč (vč. DPH) v případě, 
že vyjde měření únosnosti 
podkladu nebo v hodnotě 
349.350 Kč (vč. DPH) v případě, 
že toto měření nevyjde.

REKONSTRUKCE	CHOD-
NÍKU	V KLICPEROVĚ	
ULICI	–	SCHVÁLENÍ	
DODATKU	

Především vzhledem k delší-
mu přerušení prací na rekon-
strukci chodníků v Opletalově 
a Klicperově ulici zapříčiněného 
přeložkou nízkého napětí došlo 
k nárůstu ceny za materiál 
i práci cca o 100 tis. Kč.

REKONSTRUKCE	VEŘEJ-
NÉHO	OSVĚTLENÍ
V souvislosti s realizací přelož-
ky nízkého napětí (investice 
ČEZu) v ulicích Žižkova a okol-
ních lokalitách probíhá též 
rekonstrukce vedení veřejného 
osvětlení (v předpokládané 
hodnotě 526 tis. Kč včetně 
DPH). Některé kabely jsou již 
desítky let staré a je racionální 
využít výkopy provedené fir-
mou ČEZ.  Dochází též k opti-
malizaci veřejného osvětlení 
a k doplnění lamp (někde jen 
svítidel, někde i nových sloupů).

MOŽNOST	ODKUPU	
VILY	FERDINANDI-
OVÝCH
Zastupitelé řešili otázku, zda 
nechat vyhotovit srovnávací 
znalecký posudek na nabí-
zenou nemovitost v rozsahu, 
který nechala vyhotovit ma-
jitelka sama (tj. bez pozemků 
p. č. 39/2, 49/1 a 49/2 o celkové 
rozloze cca 2,5 tis. m2). Originál 
posudku totiž nemají k dispozi-
ci všichni zastupitelé. 

KONCEPCE	NAKLÁDÁNÍ	
S DEŠŤOVÝMI	VODAMI
Zejména na základě potřeby 
pořídit „koncepci nakládání 
s dešťovými vodami“, což je 
podklad vyžadovaný OŽP MěÚ 
Kralupy pro nový územní plán, 
bude realizována veřejná za-
kázka „Čištění potrubí tlakovým 
vozem, kamerové prohlídky 
a geodetické zaměření dešťové 
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kanalizace“ (realizátor: Středo-
české vodárny, a. s., předpoklá-
daná cena: 262.812 Kč včetně 
DPH). Výstupní dokument 
bude využitelný též jako tech-
nický podklad pro stavební pro-
jekty města, především opravy 
chodníků a komunikací.

AKTUALIZACE	STRATE-
GICKÉHO	PLÁNU
Starosta zadal aktualizaci 
analytické části strategické-
ho plánu MAS Přemyslovské 
střední Čechy, o. p. s. a požádal 
výbor pro rozvoj obce a eko-
logii, aby do konce dubna dal 
návrhy na změny v projekto-
vých kartách. Aktualizace bude 
financována z projektu ESF.

ŽÁDOST	O PRONÁJEM	
POZEMKU	POD	P+P	
Městský úřad obdržel žádost 
o pronájem části pozemku 
parc. č. 1065/1, o výměře cca 975 
m2, kde parkují kamiony P+P, s. 
r. o. Žádost posoudí Dopravní 
inspektorát Policie ČR, poté se 
zastupitelstvo rozhodne, jak 
bude postupovat dál. 

PŘEVZETÍ	VEŘEJNÉ-
HO	OSVĚTLENÍ	(VO)	
V LOKALITĚ	U LUHU	
A U STŘELNICE

Starosta informoval o jednání 
s investorem o převzetí VO 
v nové lokalitě. Zastupitelé 
vyjádřili požadavek na do-
hodu o spoluúčasti investora 
na vybudování spojovacího 
chodníku.

PROBÍHAJÍCÍ	OPRAVY	
A PROJEKTY

 § Ing. arch. Hoffman v součas-
né době připravuje 
 - projektovou dokumenta-

ci na rekonstrukci lékař-
ského domu (býv. KD)

 - podklady k rekonstrukci 
hlavního vstupu do Měst-
ského úřadu

 - variantní řešení přístavby 
Základní školy

 § Přeložka NN (ČEZ Distribu-
ce, a. s.) bude dokončena 
v ulici U Školy, následně 
bude pokračovat v ulici Pro-
kopa Holého, ulici Žižkova, 
a nakonec v ulici Jungman-
nova a na začátku náměstí.

 § Stavební firma Neumann, 
s. r. o. započne v nejbližší 
době stavební práce v Kli-
cperově ulici. 

24. 4. 2019 (6)
NOVÝ	ČLEN	FINANČNÍ-
HO	VÝBORU

Novým členem finančního 
výboru se stal Oldřich Šváb.

DAROVACÍ	SMLOUVA	
(MIŘEJOVICKÝ	JEZOVÝ	
MOST)
Uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Veltrusy a Povo-
dím Vltavy bude mít zpoždění 
kvůli vyjasňování převodu 
místní komunikace, která je 
aktuálně majetkem města. 

SPOLEČNÝ	ŠKOLSKÝ	
OBVOD	S ÚŽICEMI
Zastupitelstvo města Veltrusy 
nesouhlasí s uzavřením dohody 
o vytvoření společného škol-
ského obvodu základní školy 
s obcí Úžice z důvodu hraniční 
naplněnosti ZŠ. 

PRONÁJEM	POZEMKU	
U LUHU
Město zveřejní záměr proná-
jmu pozemku p. č. 158, který 
se nachází v lokalitě U Luhu. 
Zájem o pronájem vyjádřil 
Lesní klub Pírko se zaměřením 
na ekologickou výchovu a sou-
visející aktivity. 

FINANČNÍ	PŘÍSPĚVEK	
NA XI.	MIŘEJOVICKÉ	
PŮLENÍ	2019
Město Veltrusy podpoří závod 
Miřejovické půlení tradičně 
příspěvkem 5.000 Kč. 

NAVÝŠENÍ	 
KAPACITY	ZŠ
V letošním roce se zapsalo o 7 
dětí více, než je škola schopná 
přijmout. Zastupitelstvo sou-
hlasí s žádostí o dočasné navý-
šení kapacity školy na 547, aby 
mohly být do prvního ročníku 
přijaty všechny děti. Starosta 
začal vyjednávat o vytvoření 
spolku obcí za účelem společ-
ného žádání o dotace týkající se 

přístavby školy. Byla též zadána 
demografická studie včetně 
populačních prognóz našeho 
mikroregionu (RNDr. Kučera 
z katedry demografie PřF UK; 
za 80 tis. Kč bez DPH).

DOHODA	SE	SPOLEČ-
NOSTÍ	TEZZAV
Město souhlasí s uzavřením 
dohody se spol. Tezzav, s. r. o. 
o narovnání soudního spo-
ru. Právník města doporučil 
na dohodu přistoupit – město 
nebude muset vracet příspěvky 
ve výši cca 600 tis. Kč, které 
firma požaduje žalobou zpět 
za podmínky, že každá strana 
si zaplatí svoje právní výlohy 
sama. 

REVITALIZACE	ODVOD-
NĚNÍ	V ŽIŽKOVĚ	ULICI
Na veřejnou zakázku s ná-
zvem „Revitalizace odvodnění 
v Žižkově ulici“ reagoval jediný 
uchazeč – firma Stavby Kome-
da, s. r. o. – s nabídkou ve výši 
1.084.136 včetně DPH.

NOVÉ	SLUŽEBNÍ	VOZI-
DLO	MĚSTSKÉ	POLICIE
Z důvodu nevyhovujícího tech-
nického stavu auta Dacia Logan 
zastupitelstvo schválilo nákup 
auta Škoda Rapid Spaceback 
(rok výroby 2017) za 279 900 Kč 
od Auto Branka Mělník s 5letou 
zárukou. Vozidlo musí být dopl-
něno speciální výbavou v ceně 
99.193 Kč. Celková cena poříze-
ného auta tedy činí 379.093 Kč 
včetně DPH.

ŽÁDOST	O PŘEMÍSTĚNÍ	
SBĚRNÉHO	HNÍZDA
18 obyvatel ulice U Stadionu 
požádalo o přemístění sběr-
ného hnízda na tříděný odpad 
především z důvodu nepořád-
ku a nedodržování nočního 
klidu. Kontejnery způsobující 
největší hluk (sklo, kov) byly 
přesunuty na sběrné místo. 
Sběrná hnízda budou pravidel-
ně kontrolována TS i MP, město 
chystá informační cedule.
 

29. 5. 2019 (7)
ODMĚNY	ČLENŮ	 
VÝBORŮ
Výše odměny pro členy výborů, 
kteří nejsou zastupiteli, zůsta-
ne na stejné výši jako v před-
chozím volebním období, tedy 
2.090 Kč za 6 měsíců.

ODKUP	POZEMKU	
V ALEŠOVĚ	ULICI
Zastupitelstvo schválilo kupní 
smlouvu na odkup pozemku 
p. č. 1064/18 o výměře 473 m2 
v Alešově ulici za cenu 203 Kč/
m2 stanovenou dle znalec-
kého posudku, tj. celkem 
za 96.019 Kč. 

PODPORA	 
LINKY	BEZPEČÍ
Město poskytne Lince bez-
pečí, z. s. finanční dar ve výši 
5.000 Kč. Částka bude použita 
na zajištění provozu dětské 
krizové linky.

PRONÁJEM	ZAHRADY	
V CIHELNÁCH
Zastupitelstvo města nesou-
hlasí s prodejem městského 
pozemku p. č. 816/8 v zahrád-
kářské kolonii o celkové výměře 
750 m2, ale souhlasí se zveřej-
nění záměru dlouhodobého 
pronájmu na 10 let. 

PRODLOUŽENÍ	 
SMLOUVY	MANAŽERA	
PROJEKTU	ESF
Vzhledem k prodloužení 
projektu ESF zastupitelstvo vy-
jádřilo souhlas s prodloužením 
pracovní smlouvy manažerky 
projektu, zastupitelky Barbory 
Bělkové, do konce prosince 
2019. 

ROZDĚLENÍ	DOTACÍ	
Z GRANTOVÉHO	 
PROGRAMU	
V první oblasti (pořádání 
kulturních, společenských 
a sportovních akcí) bylo rozdě-
leno celkem 77 tis. Kč, v druhé 
oblasti (obecně prospěšná 
činnost v oblasti sportu, dětí 
a mládeže) bylo rozděleno cel-
kem 270 tis. Kč. Více viz zvláštní 
článek na str. 10.

ZPRÁVY Z MĚSTA
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SOBOTA 24. 8. 2019
OSLAVY 100 LET AFK VELTRUSY

fotbalový stadion Veltrusy

ZPRÁVY Z MĚSTA

Poděkování veterinářům
Dovolte, abych touto cestou 
jménem celé své rodiny 
s úctou poděkovala profesio-
nálnímu týmu naší veltruské 
veterinární kliniky. Naprosté 
jedničky ve svém oboru 
MVDr. František Pochobrad-
ský a MVDr. Helena Cardová 
za asistence šikovných sestři-
ček dokázali naprosté zázraky 
po napadení našeho nejmen-

šího člena rodiny, křížence 
čivavy s krysaříkem – Bonyho, 
agresivním psem. 

I přes závažnost zranění 
se pustili do nemožného 
a našeho čtyřnohého přítele 
zachránili. Oceňuji jejich 
profesionalitu, obětavost, 
týmovou práci a odhodlání...

Srdečně Vám děkujeme!
Soňa Hájková s rodinou

Pojďte se sejít na mostě!
Nevíte, co budete dělat první 
víkend v novém školním roce? 
Přijďte si zpříjemnit jeho začá-
tek na Happening na starém 
mostě. Ten se již po páté koná 
na obou březích Vltavy, kde 
spojuje Veltrusy a Nelahozeves 
Miřejovický most. 

Jde o akci plnou hudby, 
divadel, dobrého jídla a pití, 
kde se setkávají sousedé i ne-
sousedé. Budete moci ochutnat 
například čokoládové dobroty, 
belgické hranolky a spoustu 
dobrého jídla a pití ve stáncích, 
které jsou po celém mostě. 
Kromě těch, které uspokojí váš 
hlad a žízeň, zde budou i řeme-
slné stánky či stánek s gramo-
fonovými deskami. 

Pro děti budou připraveny 

různé výtvarné dílničky, o které 
se tradičně stará Rodinné 
centrum Havránek, divadelní 
představení či jízda na poníko-
vi. S veltruskými hasiči si děti 
můžou vyzkoušet, jaké je to být 
hasičem.

Hudební vystoupení budou 
jako vždy velmi rozmanitá. 
Můžete se tešit na Xaviera Bau-
maxu, Mr. Loco, Yo Soy Indigo, 
Nešišlej! a mnoho dalších.

Protože se akce koná 
na mostě, tak se zde neplatí 
vstupné, ale mýtné, které je 
dobrovolné. 

Já letos určitě zase přijdu 
a doufám, že se tam potkám 
i s vámi.

Johana Kohoutová
studentka Dvořákova gymnázia

ŽÁDOST	ZŠ	O PŘÍSPĚ-
VEK	NA NOVÉ	UČEB-
NICE	ANGLICKÉHO	
JAZYKA

Zastupitelstvo souhlasí s po-
skytnutím příspěvku 36.000 Kč 
na nákup nových učebnic ang-
lického jazyka pro 6. ročníky ZŠ. 

REKONSTRUKCE	HŘBI-
TOVNÍHO	DOMKU
Město má platné stavební 
povolení, připravuje se veřejná 
zakázka na zhotovitele.

DŮM	LÉKAŘŮ

Město by mělo v blízké době 
získat výkaz výměr a prováděcí 
dokumentaci na rekonstrukci 
bývalého kulturního domu 

na dům lékařů. Výběrové řízení 
by mohlo proběhnout v létě, 
aby se ještě letos mohlo začít 
s hrubými stavebními pracemi.

ÚPRAVA	VCHODU	
DO MĚÚ
Starosta vyzval zastupitele, 
aby se vyjádřili k úpravě vstupu 
do MěÚ a k cenové kalkulaci 
především na různé varianty 
nových oken.

AKTUÁLNÍ	PROJEKTY	
A OPRAVY

 § Během června by měla být 
dokončena přeložka NN 
prováděná firmou Kalců, 
nejkomplikovanější část 
bude ulice Jungmannova, 
částečně se bude ulice uzaví-
rat. Pokračovat se bude částí 

ulice Třebízského a částí 
náměstí.

 § Firma Neumann dokončuje 
chodníky v okolí hasičárny.

 § Podlaha ve stodole – vítězný 
uchazeč (Stavby Komeda) 
nastoupí v červnu, město 
již obdrželo návrh smlouvy, 
který bude finálně upraven

 § Revitalizace odvodnění 
v Žižkově ulici – měla by se 
uskutečnit v srpnu/září

 § Dětská hřiště: obě jsou uza-
vřena z technických důvodů, 
neprošla revizí. Řeší se pře-
místění hřiště za bývalým 
kulturním domem, ze hřiště 
u AFK se budou odstraňovat 
nevyhovující prvky, nové 
budou částečně doplněny. 
Bude se vyjednávat s ma-
jiteli pozemku (majitelem 
části hřiště není ani AFK ani 
město).

PŘEVZETÍ	VEŘEJNÉHO	
OSVĚTLENÍ	V NOVÝCH	
LOKALITÁCH
Město obdrželo od svého práv-
ního zástupce návrhy smluv-
ních vztahů 1) na převzetí VO 
a 2) na věcná břemena, které 
budou poskytnuty druhé straně 
k připomínkování. 

ZÁJEM	O PRONÁJEM	
OBECNÍ	ZAHRADY
Vedení města registruje zájem 
několika občanů o pronájem 
zahrady a uvažuje o rozdělení 
pozemku p. č. 234/2 o výměře 
necelých 6.000 m2 za účelem 
dlouhodobého pronájmu.

19:00 VLASATÝ ŽÁROVKY (Agro folk)
20:30 ROZKOUŘENEJ CIPÍSEK (Rock Big beat)
21:45 SYNDROM (Crossover-stoner rock)
23:00 SOUBOJ S PAMĚTÍ (Rock)

Zahradní restaurace Libuše, Veltrusy 

P ř í j e m n é  p o s e z e n í  v  z a h r a d n í  r e s t a u r a c i ,  p i v o  P l z e ň s k é ,  
K l á š t e r ,  G a m b r i n u s ,  k l o b á s k y ,  j a k ý  s v ě t  n e v i d ě l ,  

s p e c i a l i t y  n a  g r i l u .  

V s t u p n é  1 0 0  K č  

LIBUŠENÍ 2019
LETNÍ FESTIVÁLEK POD ŠIRÝM NEBEM

Sobota 3. srpna od 19:00  

POZVÁNKY
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POZVÁNKY

sobota 7. záŘí 2019 od 14 hodin
PŘIJĎTE JIŽ POPÁTÉ SPOJIT BŘEHY VELTRUS A NELAHOZEVSI
Letos přijali naše pozvání...

Xavier Baumaxa

Dani Robinson concept (USA/CZ)

Host: Petr Kroutil

BaŤa a Kalábůf něžný beat
Mr. Loco (CZE/BG/MEX/COL)

David Murphy  band (CZ/USA)

Amálka K. Třebická / Valéria Daňhová: 
Nešišlej!

Mateřská.com

Jebuto

Děti  ze ZUŠ Kralupy
s Markétou Wagnerovou

Diamond Gym  

(roztleskávačky)

mýtné  
dobrovolné
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 BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM |

 OCHUTNÁVKA MINIPIVOVARŮ A VÍN |

Yo Soy Indigo
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PTÁME SE ZASTUPITELŮ

Zastupitelé odpovídají na dotazy občanů
Redakce Veltruských listů opět čerpala z otázek občanů sesbíraných přes elektronický 
formulář (odkaz na něj najdete na webu města: veltrusy.cz/urad/zastupitelstvo).

Děkujeme občanům, kteří se zajímají 
a ptají, a zároveň zastupitelům, kteří si 
ve svém náročném programu našli čas 
a poslali své odpovědi. Do červnového 
vydání byly vybrány dotazy týkající se  
problematiky dětských	hřišť ve městě:

ANKETNÍ	OTÁZKY:
1.	 Kde	by	podle	Vás	mělo	vyrůst	
nové	dětské	hřiště?	Proč	právě	
tam?

2.	 Proč	jsou	obě	veřejná	dětská	
hřiště	ve městě	zavřená?

3.	 Co	děláte	pro	to,	aby	se	alespoň	
jedno	otevřelo	co	nejdříve?

JAKUB	ANDRLE

1.	 Míst, kde by hřiště mohlo vyrůst či mělo 
být, vidím několik – na pozemku naproti 
„Vávrovi“, pod „Důlkem“, u letního kina, 
okolo hřbitova, za trafikou na náměstí, 
u školy, vedle bývalé soukromé školy 
v Riegrově ulici či vedle hřiště AFK. Kaž-
dé místo má svá pro a proti. Asi největší 
komplikace s umístěním hřiště souvisí 
s tím, kdo pozemek vlastní a zda jak 
sousedé, tak i majitel/é jsou nakloněni 
využití pozemku jako hřiště.

Pokud mám vybrat jen jedno místo, 
nejvíce se mi líbí lokalita „pod Důlkem“, 
a to z důvodu bezpečnosti (silnice je 
„daleko“), přírody okolo a dostupnosti 
kavárny (bude-li znovu otevřena) s WC. 
Komplikací je, že pozemek není ve vlast-
nictví města.

Aktuálně však nesouzním s nadše-
ním některým svých kolegů a kolegyň 
v zastupitelstvu s rychlým umístěním 
hřiště vedle školy na pozemek, který byl 
koupen za účelem rozšíření školy. Dle 
mne, dokud nebude jasno/rozhodnuto, 
jakou cestou se město vydá při řešení 
tělocvičny a nových tříd, je bezpředmět-
né s tímto pozemkem jakkoli nakládat 
či počítat.

To je můj názor, který je dán mými 
zkušenostmi, znalostmi, potřebami 
a pohledem na věc. Mne by ale zajímaly 
i názory Vaše, Vás Občanů, a to nejen 
k otázce dětského hřiště. Zapojte se, 
prosím, do dění tím, že mě/nás budete 
oslovovat, když nás potkáte na ulici, 
napíšete třeba e-mailem (ideálně 
na všechny zastupitele – viz kontakty 
na stránkách města) anebo zanecháte 

dopis na podatelně, ať mám/e co nejvíce 
informací pro rozhodování ve věcech, 
které jsou hlavně pro Vás. Budu rád, 
když se do dění ve městě více zapojíte 
a nenecháte to jen na nás zastupitelích. 
Děkuji Vám předem.

2.	 Dle informací, které se ke mně dostaly, 
hlavním důvodem je bezpečnost. Hřiště 
vedle AFK neprošlo revizí a je nutné je 
opravit. Hřiště u kulturního domu má 
zjištěno také několik závad nutných 
k odstranění.

3.	 Neustálé dohadování a zvažování, kde 
by hřiště mělo být, jaké prvky se pořídí, 
pro jak staré děti bude hřiště určeno, jak 
se vyřeší zastínění a zeleň, zvažování, 
za jakých podmínek majitel pozemku 
hřiště povolí či kolik peněz se do hřiště 
investuje - to jsou věci, které k hřišti 
vedou, ale nebude to hned.

BARBORA	BĚLKOVÁ
1.	 Pozemků, kam by se daly umístit třeba 

jeden až dva malé herní prvky, bych 
viděla po městě hned několik, ale otázka 
míří zřejmě jinam – na dětské hřiště 
větších rozměrů, kde by bylo vyžití pro 
více dětí i různého věku. Takové hřiště 
bych umístila ideálně na pozemek 
na náměstí, p. č. 53, který patří městu. 
Pozemek má výměru téměř 700 m2, 
s tím se dá už leccos podniknout. Ideální 
představa pro mě je uspořádat veřejnou 
diskuzi, pozvat na ni rodiče malých dětí, 
zeptat se i přímo dětí ve škole na jejich 
představy a probrat situaci i s majiteli 
okolních nemovitostí. Nutnost vybudo-
vání bezpečných přechodů tímto smě-
rem je evidentní již dnes a snad bude 
brzy vyřešena. A pak už jen najít peníze 
– v městském rozpočtu, ve vhodné 
dotaci nebo třeba v příspěvcích místních 
lidí a podnikatelů formou jakési adopce 
či svépomoci. Mezi zastupiteli probíhá 
právě i diskuze, zda si herní prvky ne-
pronajmout. S tím osobně nemohu sou-
hlasit. Za tři roky placení nájmu za herní 
prvky zaplatí město celou jejich kupní 
cenu a nemá nic, což považuji za velice 
nehospodárné nakládání s městskými 
penězi. 

2.	 Obě dětská hřiště jsou momentálně 
zavřená z bezpečnostních důvodů, 
revize stanovila několik nedostatků. 
U hřiště za bývalým kulturním domem 
se jedná sice „jen“ o výměnu několika 
ztrouchnivělých prken, ale zavření 
souvisí také s plánovanou rekonstrukcí 

budovy na lékařské ordinace. Na tomto 
prostoru vznikne brzy staveniště a prvky 
je potřeba v nejbližší době přemístit. 
Na hřišti u AFK je situace také relativně 
komplikovaná – oba „domečky“ na hraní 
byly revizním technikem určeny k likvi-
daci, nevhodná je i dopadová plocha. 
Navíc AFK je majitelem pouze poloviny 
pozemku pod hřištěm, s majiteli druhé 
poloviny (jsou čtyři) se o využívání po-
zemku v současné době jedná.

3.	 Snažím se pomoci právě s hřištěm 
u AFK, jsem v kontaktu s revizním tech-
nikem a řeším s ním doporučení a další 
kroky, které by měly vést k brzkému 
zprovoznění hřiště. Jedná se především 
o demontáž nevyhovujících prvků, 
záchranu a úpravu či opravu všeho, co 
se dá ještě využít, o novou dopadovou 
plochu a montáž dvou nových prvků. Vy-
padá to, že v druhé polovině prázdnin se 
děti budou moct těšit na znovuotevření.

LUDMILA	HRUBEŠOVÁ
1.	 Najít vhodné místo pro nové dětské 

hřiště není jednoduché. Kromě prostoru 
kolem hřbitova město vlastní jen dva 
vhodné pozemky, kde by nové dětské 
hřiště mohlo vzniknout. Jeden poze-
mek je v ulici Fr. Šafaříka, druhý před 
vstupem do základní školy. Vzhledem 
k poloze, klidnému prostředí mimo ruš-
nou komunikaci, se domnívám, že vhod-
nějším místem je prostor před základní 
školou. Diskuse o rozšíření školy probíhá 
už pár let a ještě chvíli potrvá. Vypraco-
vání projektu a následně zajištění všech 
povolení k realizaci zabere také pár let. 
Dětské hřiště tedy může být vybudované 
právě u školy. Byť třeba dočasně. 

2.	 Za tuto situaci bych se ráda omluvila 
všem rodičům, že v současné době není 
v našem městě otevřené ani jedno dět-
ské hřiště. Stávající hřiště jsou více než 
10 let stará a díky špatnému technické-
mu stavu musela být zavřena. Druhým 
důvodem, proč není otevřené hřiště 
u bývalého kina, je to, že připravujeme 
rekonstrukci budovy kina a její přestav-
bu na ordinace lékařů.

3.	 Společně s kolegyní Věrou Krčmovou 
domlouváme, jak opravit a následně 
přestěhovat použitelné prvky hřiště 
u kina dočasně na pozemek u základní 
školy. Pomoc nám nabídli někteří obča-
né i místní firmy. Zároveň jsem v kontak-
tu s firmou, která dodává dětská hřiště 
a nabídla nám pronájem hracích prvků 



9červen 2019

PTÁME SE ZASTUPITELŮ

na 4 roky. Bohužel nejednotnost a do jis-
té míry i nespolupráce mezi zastupiteli 
brzdí naše kroky.

VĚRA	KRČMOVÁ
Posílám jenom doplněk k odpovědi mís-
tostarostky. Zdá se mi, že vlastně psát něco 
podobného je zbytečné, plně se ztotožňuji 
s odpovědí.

Bude-li vůle zastupitelů odsouhlasit 
prostor pro hřiště před vchodem základní 
školy, mohlo by se začít se stěhováním 
hracích prvků z prostoru za kinem (jde 
o takzvanou loď, tabule a lavičky se sto-
lem). Prostor u školy je vhodný z více hle-
disek: zatím se na pozemku nebude stavět, 
je dobře přístupný, s rovným a travnatým 
povrchem, také se tam pohybuje mnoho 
dětí s rodiči. Majitelé sousedních pozemků 
napsali prohlášení, že jim dětské hřiště 
v sousedství nevadí, a dokonce i dohlédnou 
na provoz. A ještě jednu výhodu to má, 
prostor je střežen kamerou.

Předpokládaný začátek akce - druhá 
polovina června.

Tímto prosím nadšence, kteří by mohli 
pomoci s realizací jakýmkoli způsobem 
(s přemístěním prvků, jejich opravou, 
nátěrem nebo sponzorstvím), ať mě prosím 
kontaktují mailem na adrese vera.krcmo-
va@tiscali.cz nebo přímo v mém obchodě 
Krmiva pro zvířata v ulici Prokopa Holého. 
Ať si vaše děti mají zase kde hrát.

MARTIN	NOVÁK
1.	 Nejlepším místem pro umístění dětské-

ho hřiště je zámecký park. Konkrétně 

v blízkosti letního kina by se mi moc 
líbilo mít lesní hřiště pro všechny věkové 
kategorie. Bohužel s tím nesouhlasí 
památkáři, takže zatím máme smůlu. 
Spíše než postavit jedno velké hřiště 
bych šel cestou dvou, tří menších. Jedno 
na fotbalovém hřišti, druhé u hřbitova 
a třetí vedle školy, nebo na pozemku 
na nám. A. Dvořáka za trafikou.    

2.	 Těch důvodů je víc. Zanedbaná údržba 
a málo financí na opravy (fotbalové hři-
ště), plánovaná rekonstrukce bývalého 
kulturního domu (dětské hřiště u RC Ha-
vránek). Nemá ale cenu bavit se o tom, 
proč jsou obě dětská hřiště zavřená. 
S tím už nic neuděláme. Důležité je co 
nejdříve vybudovat nové. 

3.	 Aktivně se podílím na rekonstrukci 
dětského hřiště na fotbalovém stadio-
nu. Za AFK Veltrusy jsem zajistil menší 
finanční příspěvek na rekonstrukci 
hřiště (určitě ne poslední), koordinuji 
brigádnické hodiny (ze strany členů 
AFK) a podílel jsem se na výběru nových 
herních prvků.  

FILIP	VOLÁK
1.	 Byť situace s vhodnými pozemky 

ve vlastnictví města pro tyto účely není 
ideální, tak nové dětské hřiště by podle 
mého názoru mohlo vzniknout na více 
místech – např. na pozemku „za trafikou“ 
(u bytovek v ul. Š. Bendy) či na pozemku 
na konci ul. Jiráskova v parku u hřbito-
va (zde je potřeba vybrat samozřejmě 
vhodné prvky). Pokaždé se však najdou 
plusy a mínusy vybrané lokality, stejně 
tak rozdílné názory. Hezké by bylo i ně-

jaké dětské hřiště přírodního charakteru 
u letního kina, zde ale opět narážíme 
na problém, že pozemky nepatří městu, 
ale NPÚ. Jsou určitě i další možnosti. 
Pokud bude jasně deklarováno dočasné 
umístění hracích prvků na pozemku 
u ZŠ a MŠ, který byl prioritně pořízen 
na přístavbu ZŠ a prověřeny náklady 
na přesun dřevěné „lodě“ ze stávajícího 
hřiště u KD v Palackého ul., tak jsem 
ochoten podpořit i tuto variantu.

2.	 Obě dětská hřiště neprošla letošní revizí, 
některé prvky je třeba odstranit či opra-
vit, z bezpečnostních důvodů byla tedy 
tato hřiště dočasně uzavřena. Po více 
než desetiletém provozu jsou již za ho-
rizontem, navíc hlavní prvky u bývalého 
kulturního domu se musejí stejně 
vymístit z důvodu plánované stavby 
lékařských ordinací (pokud to bude ještě 
možné, resp. ekonomické). Věřím, že se 
během letního období podaří alespoň 
jedno dětské hřiště uvést do provozu.

3.	 V současné době jsou objednány prvky 
doplňující hřiště u fotbalového areálu 
a dohodnuty úpravy tak, aby vše bylo 
v souladu s bezpečnostními požadavky 
na veřejné hřiště. Dále jsou prověřovány 
vhodné pozemky pro umístění nového 
dětského hřiště i okolnosti ohledně 
případného využití vybraných herních 
prvků z hřiště za bývalým kulturním 
domem.

Veltrusy posílají  
do Evropského parlamentu Piráty

91
18,68 %

Česká  
pirátská 
strana

487 
platných hlasů

1.124  
občanů se 
nezúčastnilo/ 
odevzdalo  
neplatné  
hlasovací lístky

1.611

Volební účast: 30,54 %

SPD

42
8,62 %

Občanská 
demokratická  

strana

74
15,19 %

73
14,98 %

Koalice  
STAN,  

TOP 09

ANO  
2011

voličů ve Veltrusích

75
15,40 %

Voleb do Evropské-
ho parlamentu 24. 
a 25. května 2019 se 
zúčastnilo 30,54 % 
veltruských voličů. 
Nejvíc	hlasů	(91)	zís-
kala	Česká	pirátská	
strana.	

Další v pořadí se 
umístily v těsné blíz-
kosti tři strany: Ano 
2011 (75 hlasů), ODS 
(74 hlasů) a Koalice 
STAN a TOP 09 (73 
hlasů).

bb
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V grantovém programu letos město 
rozdělí 347 tisíc korun
Již čtvrtým rokem podporuje město Veltrusy místní spolky v jejich činnosti skrze 
grantový program. První rok se jednalo o 200 tisíc korun, následující rok se v rozpočtu 
na tyto účely vyčlenilo již 300 tisíc, letos dokonce o dalších 47 tisíc korun víc.

Podklady pro rozhodování 
o rozdělení grantových peněz 
připravuje každoročně granto-
vá komise, která se letos sešla 
20. května 2019. Komise bývá 
složena ze zástupců výborů 
města, letos se tak na přípravě 

podkladů podíleli Barbora 
Šťastná (předsedkyně komise), 
Lukáš Kohout za kulturní výbor 
a Petr Ponert za sportovní 
výbor. Jedná-li se o podpo-
ru do 50.000 Kč, rozhoduje 
o jejím přidělení sám starosta 

a zastupitelstvu dává na vě-
domí, o vyšším grantu hlasuje 
zastupitelstvo.

Letos se sešlo celkem 21 
žádostí o podporu v celkové 
hodnotě 406.000 Kč, z toho 15 
se vztahovalo na pořádání akcí 

(83 tis. Kč) a šest na celoroční 
činnost (323 tis. Kč). Komise se 
snažila žádostem spíše vyhovět 
a vznikl tak převis ve výši 47 tis. 
Kč, který bude po konzultaci 
se starostou a paní účetní vzat 
z rozpočtové rezervy.

Žadatel Požadováno Účel Schváleno v Kč
AFK Veltrusy 6.000 Uspořádání 3 halových turnajů v zimním období pro 3 týmy dětí 6.000

AFK Veltrusy 6.000 Uspořádání a úhrada ozvučení na 4. fotbalovém plese 6.000

ASPV Veltrusy 6.000 Nákup cen pro první tři závodníky běhu 6.000

ASPV Veltrusy 6.000 Pořízení táborových triček pro účastníky dětského tábora 6.000

ASPV Veltrusy 2.000 Nákup cen pro vítěze 14. ročníku Pétanque cup 2.000

David Šír 6.000 3. ročník hudebního festivalu na Zelený čtvrtek – POP ROCK VELTRUSY 6.000

Dámy v sedle 6.000 Výroba ohrazení závodní plochy potřebného dle pravidel jezdeckého sportu 0

Dámy v sedle 6.000 Technické zajištění druhé Side Saddle Show Veltrusy (jezdecké závody) 6.000

M. Hrdinová 6.000 4. ročník hudebně-zábavného festiválku pro děti Veltrusy 6.000

Obec Baráčníků 6.000 Kulturní akce pro občany Veltrus (úhrada ozvučení na baráčnickém plese) 6.000

SDH Veltrusy 6.000 9. hasičský ples 6.000

SDH Veltrusy 6.000 Mikulášská besídka pro děti v hasičském domě 6.000

SDH a JSDH Veltrusy 6.000 7. ročník Hasičské soutěže Železný hasič 6.000

SRPŠ při MŠ 6.000 Den dětí 2019 6.000

SRPŠ při MŠ 3.000 Uspořádání plesu SRPŠ při MŠ 3.000

CELKEM 83.000 77.000

Granty na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí

Žadatel Požadováno Účel Schváleno v Kč
AFK Veltrusy 70.000 Úhrada energií, provoz a údržba areálu, část. výměna oken, údržba travna-

tých ploch
70.000

ASPV Veltrusy 52.000 Úhrada energií v budově sokolovny, vybavení skladu kovovými regály 45.000

RC Havránek, z. s. 45.000 Provoz rodinného centra, nákup vybavení pro kurzy, cen do soutěží, vyba-
vení herny

40.000

SDH Veltrusy 70.000 Činnost dětského hasičského oddílu v roce 2019 45.000

SRPŠ při MŠ 16.000 Zakoupení pianina do dvou tříd 0

TJ Sokol Veltrusy 70.000 Provoz tělocvičny a venkovního hřiště, výdaje na opravy, revize a pravidel-
ný úklid

70.000

CELKEM 323.000 270.000

Granty na obecně prospěšnou činnost v oblasti sportu, dětí a mládeže
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OKÉNKO VELTRUSKÝCH HASIČŮ

Na jaře uskutečnili hasiči opět  
několik akcí

TELEFONY:	
721 106 278	
606 531 902
	724 594 627

EMAIL:	 
hasicimestaVeltrusy@seznam.cz
jsdhveltrusy@seznam.cz

WEB:	hasici-veltrusy.webnode.cz 

FACEBOOK:	Hasiči města Veltrusy

SBOR	 
DOBROVOLNÝCH	
HASIČŮ

Pálení čaro-
dějnic se opět 
neobešlo bez 
problémů
Tímto článkem bych chtěl po-
děkovat všem, kteří se podíleli 
na přípravě čarodějnic v ulici 
Maršála Rybalka, které každo-
ročně pořádáme jako SDH. I le-
tos jsme se potýkali s problémy 
s pronájmy pozemku, kde by se 
měly čarodějnice konat. Opět 
stejní lidé, kteří nedokážou 
pochopit, že tímto způsobem 
si SDH vydělává, aby našim dě-
tem mohl koupit hadice, přilby, 
trička anebo dát tyto peníze 
na soustředění. Letos po nás 
chtěli ještě víc než minulý rok, 
na což jsme nepřistoupili, a to 
se jim nelíbilo a začali nás 
napadat paragrafy atd. Přežili 
jsme to a jsem rád, že většina 
obyvatelstva je na naší straně. 
Kdyby náš spolek nic nedělal, 
tak Čáry by tu nebyly, a ne jen 
tato akce. Ještě musím poděko-
vat lidem, kteří nám propůjčili 
své pozemky, a tato akce se 
mohla uskutečnit. Děkujeme 
p. Švejdovi, Svobodovi, Tira-
lovi, paní Havelkové a městu 
v zastoupení starostou Filipem 
Volákem. Tito lidé vědí, že je to 
akce pro celé město a peníze se 
ani neohřejí a putují na náčiní 
a nářadí pro naše hasičské děti. 

Akce myslím proběhla 
v dobrém duchu, děti si zaspor-
tovaly a dospělí si to užili. Až 
na malé mínusy vše proběhlo 
bez větších zranění a problémů. 
Děkuji všem lidem, kteří přišli 
a pomohli s organizací, ale 
za i to, že jen přišli a užili si to. 

Druhý ročník 
Železného  
hasiče juniora  
se odehrál  
u letního kina
Další akce se uskutečnila 4. 
května 2019 v sobotu v areálu 
letního kina Veltrusy. Akce 
Železný hasič Junior, 2. ročník, 
se konala za finanční podpory 
lidí, kteří rádi podporují nejen 
hasiče, ale hlavně malé děti. 
Věkové kategorie 3–5 let, 6–8, 
9–11 a 12–15. Na start tohoto 
závodu, kterému jsme my 
hasiči z Veltrus udělali jméno 
po celém Středočeském kraji, 
což asi moc málo lidi ví, se 
postavilo 188 malých hasičů 
z 19 SDH. Vše podle pravidel 
T.F.A. Což v překladu znamená 
„jen nejtvrdší hasič přežije”. I když 
nám počasí moc nepřálo, tak 
se opravdu malí hasiči poznali. 
V tom největším dešti star-
tovaly dívky ve věku 6–8 let 
a po pravdě si to užívaly. Musím 
přiznat, že smekám před nimi, 
ale i před vedoucími a rozhod-
čími. Byla to velká akce, která se 
připravovala už týdny dopředu 
a minimálně následující týden 
se uklízela. Nesmím opome-
nout lidi, kteří stáli ve stán-
cích a prodávali, stát tam tak 
dlouho a v zimě, nic moc. 
Jedna připomínka a velký dík 
patří SDH Hodonín, kteří přijeli 
z velké dálky a uloupili nám 
tu medaile, ale to měli za tu 
dlouhou cestu, kterou k nám 
jeli, na rozdíl od jiných SDH, 
které to mají co by kamenem 
dohodil. Ale to už je na vedou-
cích a představenstvu, jen by 

se měli zamyslet, co je pro děti 
dobré.

Závody Železný hasič Junior 
proběhnou 3x do roka. My jsme 
začali, následují Minice a po-
tom vše končí v Libiši. Liga t. f. 
a. Junior se možná rozroste už 
příští rok o další dvě družstva, 
což bude znamenat o další 
dvě kola. Celá akce, i když pod 
rouškou deště, byla úspěšná, 
všem vítězům i poraženým 3x 
hurá anebo „buď vítězím, nebo 
se učím”.

text: Milan Tirala
foto: bb

VELTRUSKÉ	DĚTI	 
SE	NEZTRATILY:

 § věk	3–5	let	:
 - Václav Pražák: 2. místo
 - Denis Holittzer:  

3. místo
 § 6–8	let:

 - Radovan Valter:  
2. místo

 - Maxim Sochor 4. místo
 - Jaroslav Šrámek  

6. místo
 § 6–8	let	dívky:

 - Sofie Ulrychová  
4. místo

 § 9–11	dívky:
 - Libuše Kadečková  

3. místo
 § 12–15	dívky:

 - Lucie Remešová  
5. místo

 § 12–15	chlapci:
 - Dušan Veselý 5. místo
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Odkud berou Veltrusy pitnou vodu?
Kdo hádá, že z Kokořínska, není daleko. Už 45 let se ve Veltrusích pije voda z lokality 
Mělnické Vrutice a Řepínského Dolu. Jak k tomu došlo, jaká je vlastně její vydatnost 
a kdo hlídá její kvalitu?

MĚLNICKÁ	VODA	 
PRAZE	NEBO	KLADNU?
O využití kvalitní podzem-
ní vody z křídového útvaru 
v povodí Pšovky a Košáteckého 
potoka se poprvé uvažovalo již 
v devadesátých letech 19. stole-
tí. Tehdy se hledal dostatečný 
zdroj pro výstavbu vodovodu 
pro Prahu. V roce 1913 byl však 
vybudován káranský vodovod 
pro Prahu s jímacím územím 
v údolí Jizery a Labe, který vy-
cházel ekonomicky výhodněji. 
Zájem o křídovou vodu v povo-
dí Pšovky a Košáteckého potoka 
pak znovu ožil kolem roku 1930 
a opět byl zaměřen na zásobo-
vání Prahy, jenže z politických 
důvodů byly průzkumné práce 
a čerpací zkoušky zastaveny. 

Záměr zásobování Kladna 
pitnou vodou z Mělnické kří-
dové oblasti byl posuzován již 
v roce 1964. Při realizaci záměru 
se vyřešilo i výhledové kom-
plexní zásobování průmyslo-
vých měst Středočeského kraje 
(Slaný, Kralupy nad Vltavou, 
Mělník…). Voda nadregionál-
ním systémem začala proudit 
od roku 1974.

PRŮZKUMNÉ	PRÁCE

Průzkum povodí Pšovky byl 
zahájen v roce 1962. Území 
je velmi rozsáhlé se složitými 
hydrogeologickými poměry, 
rozsah vrtných prací a čerpacích 
zkoušek byl tudíž značný. Cel-
ková plocha hydrogeologického 
povodí byla odhadnuta na 450 

km2, z toho povodí Pšovky 175,8 
km2, Košáteckého potoka 206,3 
km2 a zbytek plyne z přesahu 
do povodí Liběchovky a Plouč-
nice. Výpočty stanovily mini-
mální hodnotu vytěžitelného 
množství podzemních vod 
na 900 l/s.

MĚŘENÍ	VYDATNOSTI	
PRAMENŮ
Jímatelné množství podzem-
ní vody se stanovuje pomocí 
pramenných přelivů. Na dolní 
Pšovce vytékalo (údaje z roku 
1964) mezi Mělnickou Vruticí 
a Jelenicí v údolí na úseku asi 
1,5 km dlouhém, v několika 
málo pramenech přes 300 l/s 
střední vydatnosti. Několik 
málo kilometrů k jihovýchodu 
vyvěrá v údolí Košáteckého 
potoka v úseku dlouhém 
4,5 km opět v několika pra-
menech kolem 250 l/s střední 
vydatnosti. Celková vydatnost 
v povodí těchto dvou potoků je 
kolem 650 l/s. Samotný „Velký 
pramen“ v Mělnické Vrutici 
má vydatnost kolísající od 115 
po 205 l/s. 

KOHO	VODA	 
ZÁSOBUJE?
Soustava 56 vrtů se nachází 
v lokalitě Mělnické Vrutice, 
Řepínského Dolu a Zahájí. 
Podzemní voda je bez úpravy 
(pouze s hygienickým zabez-
pečením plynným chlórem) 
distribuována nadregionálním 
vodárenským systémem K-S-K-
-M (Kladno-Slaný-Kralupy-Měl-
ník) odběratelům v okresech 
Mělník, Kladno, částech Prahy–
východ a Prahy–západ, což 
představuje více než 250.000 
obyvatel. 

VODOHOSPODÁŘSKÝ	
AREÁL	V MĚLNICKÉ	
VRUTICI
V katastru obce Mělnická Vruti-
ce, na rozhraní dvou vydatných 

pramenišť Mělnická Vrutice 
a Řepínský Důl, byl postaven 
vodohospodářský areál s vo-
dojemem pro akumulaci vody 
a s čerpací stanicí vybavenou 
technologickým zařízením pro 
dopravu vody do distribučních 
vodojemů. Nachází se zde také 
zařízení na hygienické zabezpe-
čení vody (dávkování plynného 
chlóru). 

CENTRÁLNÍ	DISPEČINK	
NA KLADNĚ
Veškeré údaje o hladinách 
všech vodojemů a chodu čerpa-
del jak na Mělnické Vrutici, tak 
v Dolanech a Buštěhradě jsou 
přenášena na centrální dispe-
čink na Kladně. Na základě 
těchto údajů a potřeb spotře-
bišť je řízen provoz prameniště 
i čerpacích stanic. Jednotlivá 
čerpadla se ovládají pomocí te-
lemetrického systému. Tomuto 
ovládání jsou nadřazena opat-
ření, které PLC SAIA (automaty 
firmy Saia-Burgess Controls, pozn. 
red.) dle naprogramovaných 
algoritmů ovládá sama.

CO	SE	MONITORUJE?

Do ochranného systému jíma-
cího území je zařazen ucelený 
systém pozorovacích objektů 
v povodí Pšovky, Košáteckého 
potoka a Skalského potoka 
i Liběchovky na ploše 300 km2.  
Monitorovány jsou hladiny 
ve vrtech, vydatnosti pramenů, 
průtoky v povrchových tocích 
a jakost vody ve vybraných 
objektech. Dokumentovány 
a pravidelně vyhodnocovány 
jsou změny za období soustav-
ného měření, tj. od roku 1966.  
V současné době se sleduje 41 
podzemních a povrchových 
vod, klimatické prvky a soused-
ní významná jímací území, kte-
rá se na celkovém hodnocení 
jímacího území podílejí. Údaje 
jsou periodicky zpracovávány 
formou dílčích zpráv společ-
ností Pro Geo, s. r. o. Monitoring 

Čerpací stanice Mělnická Vrutice

Jeden z vrtů v jímacím území Mělnická Vrutice, Řepínský důl a Zahájí



13červen 2019

ZPRÁVY Z MĚSTA

spolu s provozním sledováním 
poskytuje podklady potřebné 
k řízení provozu jímání a aktua-
lizaci ochranných opatření.

JAK	JSOU	ZDROJE	PIT-
NÉ	VODY	CHRÁNĚNY?
Na ochranu zdrojů pitné vody 
bylo vyhlášeno ochranné pás-
mo. Pásmo I. stupně je rozdě-
leno na dvě části, z toho první 
část o ploše 10 x 10 m okolo 
jednotlivých vrtů je oplocena, 
dále II. stupně vnitřní a vnější. 
Prameniště je zabezpečeno 
pomocí uzamykatelných závor, 
které zabraňují k neoprávněné-
mu vjezdu motorových vozidel 
a snižují tak riziko kontamina-
ce podzemních vod ropnými 
produkty.

Lesní pozemky, které se 
nacházejí v pásmu ochrany 
vodních zdrojů I. stupně, jsou 
podle zákona o lesích tzv. „lesy 
zvláštního určení“ a plní funkci 
ochrany vodního zdroje, proto 
pro ně platí podmínky zvláštní-
ho hospodaření. 

SLEDOVÁNÍ	HLADINY	
PODZEMNÍ	VODY
Hladiny podzemní vody jsou 
v prostoru zájmového území 
neustále sledovány. Na mě-
řených hladinách v celém zá-
jmovém území je patrný roční 

Letecký pohled na jímací území Mělnické Vrutice

Pšovka

Košátecký 
potok

Labe

Vltava

Mělník

Kralupy  
n. Vlt.

Kladno

Slaný

Liběchovka

cyklus kolísání hladin (vzestup 
hladin podzemní vody cca v ob-
dobí listopad až duben a pokles 
hladin cca v období květen až 
říjen) a víceletý cyklus kolísá-
ní – kulminace vlhkých period 
(především na počátku 80. let) 

a suchých period (konec 70. let, 
polovina let 90. a období roků 
2003-2007, 2014-2018).

text a foto: Lenka Kozlová,
vodohospodářka Středočeské 

vodárny (redakčně kráceno)

Mělnická  
Vrutice Řepínský  

důl

Zahájí
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Dodržujete jako cyklisti pravidla?
Nadcházející letní období 
je pravidelně ve znamení 
cyklistů. Nutno poznamenat, 
že nejohroženější skupinou 
v silničním provozu jsou právě 
cyklisté. Zde je na místě při-
pomenout povinnosti cyklistů 
na pozemních komunikacích. 
Pohyb cyklistů v provozu 
na pozemních komunikacích 
už přinejmenším od začátku 
minulého století není volný, 
neboť již v automobilovém 
zákoně z roku 1908 se dočteme, 
že „Cyklista jest povinen dbáti 
předpisů silničního řádu“ a dle pr-
vorepublikové judikatury „jeti 
na nepřehledných místech tak, by 
před vyskytnuvší se překážkou 
byl s to včas seskočiti.“ Aktuální 
pravidla pohybu cyklisty na po-
zemních komunikacích na-
lezneme v zákoně č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, a ve vyhlášce 
Ministerstva dopravy a spo-
jů č. 30/2001 Sb., jež na něj 
navazuje a kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních ko-
munikacích. Význam má také 
zákon č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích.

„A ONO SE TO NESMÍ  
ANI NA KOLE?“
Tak toto je nejčastější dotaz 
cyklisty, pokud ho strážníci 
Městské policie zastaví. Právě 
z tohoto důvodu si dovoluje-
me krátce shrnout, co vlastně 
cyklista smí a nesmí při jízdě 
na pozemní komunikaci. Tak 
tedy:

 § Na jízdním kole se jezdí při 
pravém okraji vozovky; smí 
se jet i po krajnici, pokud tím 
nejsou ohrožováni chodci, 
cyklisté smějí jet jen jed-
notlivě za sebou, děti do 10 
let smějí jezdit po silnici, 
místní komunikaci a účelové 
komunikaci jen pod dohle-
dem osoby starší 15 let, samy 
mohou děti do 10 let jezdit 
po chodníku, na cyklistic-
kých stezkách a v obytných 
a pěších zónách.

 § Cyklista je povinen za sníže-
né viditelnosti mít za jízdy 
rozsvícen světlomet s bílým 
světlem svítícím dopředu 
a zadní svítilnu se světlem 
červené barvy nebo přeru-
šovaným světlem červené 
barvy. Je-li vozovka dosta-
tečně a souvisle osvětlena, 
může cyklista použít náhra-

dou za světlomet svítilnu 
bílé barvy s přerušovaným 
světlem.

 § Cyklisté starší 10 let smějí 
použít chodník jen v přípa-
dě, že kolo vedou (kdo kolo 
vede, je považován za chod-
ce; to se týká i těch, kdo tlačí 
motocykl do objemu válců 
50 cm3), souvisí s tím i před-
nost chodců na přechodech: 
Kdo vede kolo (a je tedy 
chodec) – má přednost.

 § Cyklisté smějí objíždět nebo 
předjíždět ostatní vozidla 
zprava, pokud tato stojí 
nebo pomalu jedou, třeba 
před křižovatkou. 

 § Je-li zřízena stezka pro 
chodce a cyklisty označená 
dopravní značkou „Stezka 
pro chodce a cyklisty“, nesmí 
cyklista ohrozit chodce 
jdoucí po stezce, je-li zřízen 
jízdní pruh pro cyklisty, 
stezka pro cyklisty, nebo 
je-li na křižovatce s řízeným 
provozem zřízen pruh pro 
cyklisty a vymezený prostor 
pro cyklisty, je cyklista povi-
nen jich užít.

 § Přilba je povinná pro cyklisty 
mladší 18 let, ale měli by ji 
nosit všichni, ať už na silnici 
nebo v terénu.

 § Cyklistu-akrobata možná 
překvapí, že nesmí jet bez 
držení řídítek, držet se 
jiného vozidla, vést za jízdy 
druhé jízdní kolo, ruční 
vozík, psa nebo jiné zvíře 
a vozit předměty, které by 
znesnadňovaly řízení nebo 
ohrožovaly jiné účastníky 
provozu, a že musí mít při 
jízdě nohy na šlapadlech. 
A co nejvíce cyklisty překva-
pí, je skutečnost, že cyklista 
nesmí při jízdě držet v ruce 
telefonní přístroj nebo jiné 
hovorové nebo záznamové 
zařízení.

 § Cyklista nesmí jezdit na kole 
po požití alkoholu. Zákaz 
pití alkoholických nápojů 
před jízdou a během jízdy 
platí pro všechny řidiče, 
tedy i pro cyklisty. V případě 
pozitivní dechové zkoušky 
na přítomnost alkoholu 
sankce stejná jako u řidiče 
motorového vozidla, kromě 
bodového systému! 

 § Cyklista nesmí při jízdě 
kouřit!

 §
Přejeme všem čtenářům 
Veltruských listů krásné prožití 
letních dní.

Městská policie Veltrusy

+
< 10 let > 15 let

+

Poděkování ředitelce mateřské školy
Rád bych – i jménem rodičů dětí, které prošly v posledních 14 letech veltruskou mateřskou školou – poděkoval její 
odcházející ředitelce Leoně Kyselé za veškerou dosavadní práci v této roli. V MŠ ve funkci ředitelky působila od léta 
2005 a školka za jejího vedení doznala mnoha změn, bez kterých si ji dnes ani nedovedeme představit.  Ať už šlo 
o nový vzdělávací plán (2005), zdravotní péči, úpravy vnitřního i vnějšího hávu školky, které proběhly úspěšně 
a bez velkého narušení MŠ právě i díky její ředitelce, nebo mnoho – dnes už samozřejmých – školkových aktivit, akcí 
a projektů, které spolu s učitelkami vytvářela a organizovala. 
Přeji touto cestou paní ředitelce hodně zdaru v její další činnosti. Filip Volák, starosta
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Zažili jsme ve Veltrusích
Karel Kuška potřetí...
Ve čtvrtek 4. dubna 2019 přiví-
tal starosta Filip Volák ve Vý-
stavní síni Ladislava Čepeláka 
odolenovodského umělce Karla 
Kušku. Do veltruské síně zaví-
taly Kuškovy obrazy již potřetí, 
tentokrát u příležitosti jeho 
půlkulatých narozenin. Staros-
ta kromě obrazů ocenil i čerstvě 
vzniklé duo Václav Čepelák 
(viola) – Petr Benda (housle), 
které vernisáž doprovodilo 
klasickou hudbou.

Úvodního slova se s pečli-
vostí sobě vlastní chopil Jan 
Novotný. Přiznal, že umělce 
poznal až během jeho první 
veltruské výstavy před 6 lety, 
a stali se brzy přáteli. Malíř ho 
zaujal svým zájmem o umění, 
o Veltrusy a o dílo Ladislava 
Čepeláka. Byl také přítelem 
vloni zesnulého restaurátora 
Bohumila Zemánka. Přísloví, že 
jablko nepadá daleko od stro-
mu, se v Kuškově rodině potvr-
zuje na něm samém i na jeho 
dětech. Karel, rodák z Pardubic, 
přilnul k výtvarnému umění již 
v raném dětství díky svému otci 
výtvarníkovi. Stejně tak se obě 
Kuškovy děti nechaly inspirovat 
tvorbou otce a věnují se výtvar-
nému umění profesionálně. 
Sám Kuška se ovšem při prvním 
výběru povolání rozhodl pro 
elektromontéra, přičemž uva-
žoval velmi vážně i o profesio-
nální sportovní dráze. Jde tedy 
o člověka velmi všestranného.

Co se týká jeho obrazů, 

na první pohled mohou vyzní-
vat docela abstraktně. Z ab-
straktna pozorovatele může 
vyvést popisek, kterým autor 
obsah obrazu lehce konkretizu-
je, naznačuje, napovídá, pomá-
há hledat cestu... Zároveň ale 
ponechává dostatek volnosti 
pro vlastní interpretaci obrazu, 
pro vlastní fantazii. Nebo se 
návštěvník může zcela oprostit 
od sledování autorových návo-
dů a objevit tak v obraze něco 
zcela jiného, originálního. Jan 
Novotný doporučuje se do síně 
někdy vrátit, když je zde ticho 
a klid. Napojení na autorovy 
pocity a myšlenky pak může 
proběhnout mnohem inten-
zivněji.

Na závěr vernisáže přednesl 
Roman Straka, předseda kul-
turní komise v Odoleně Vodě, 
tři básnické texty od Vladimíra 
Holana a Jaroslava Seiferta. 
Karel Kuška vyzdvihl význam 
setkávání, která se v dnešní 
zrychlené době vytrácejí, a vy-
jádřil přání, aby jich neubývalo. 
Ocenil, že tato vernisáž byla 
jedním velkým setkáním.

Další součástí umělcových 
oslav byla i výstava v Odoleně 
Vodě, kterou Karel Kuška oteví-
ral 16. května. Oproti veltruské 
skromné verzi s 13 obrazy se 
do odolské zrekonstruované 
kotelny vešlo 60 umělcových 
děl (tvorba posledních pěti 
let!).

bb, foto: Kateřina Kohoutová

Z klubovny rovnou do Burgundska...
Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se 
v klubovně nad sokolovnou 
na dvě desítky zájemců o další 
cestopisné téma – Burgundsko. 
Jiří Tuček, zkušený cestovatel 
a nadšený vypravěč, se přijel 
podělit o své zážitky z četných 
cest po Francii. Kromě bohaté 
historie se vyprávění točilo 
kolem architektury a přede-
vším vína. Na fotografiích se 
návštěvníci mohli podívat třeba 
do městečka Flavigny-sur-O-
zerain, kde švédský režisér 
Lasse Hallström natočil film 
Čokoláda a kde se tak říkajíc 

zastavil čas. Dům, ve kterém se 
nacházela výrobna čokoládo-
vých pralinek, je dnes opuštěný 
a chátrá. Město je v dnešní 
době známé především díky 
výrobě anýzových bonbónů.

Burgundsko je jinak prosla-
vené především ve vinařském 
světě – z vinařství Côte d’Or po-
chází světoznámé červené víno 
odrůdy Pinot Noir. Láhve vína 
z této oblasti lze běžně vydražit 
za stovky tisíc korun, nejdražší 
láhev pochází z vinařství Roma-
née-Conti: stála svého majitele 
1,2 milionu korun. Přitom při Flavigny-sur-Ozerain, v pozadí dům z filmu Čokoláda
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pohledu na majitele vinařství 
a na jeho dům nespatříte nic 
výjimečného. Víno se dokonce 
sbírá ručně, políčka jsou orána 
koňmi… Skoro všechna vinař-
ství zde vlastní Francouzi, políč-
ka se dědí a velmi se dbá na to, 
aby se neprodávala a zůstávala 
v rodině. Nutno ještě podotk-
nout, že právě z Burgundska se 
za Karla IV. dostala první vinná 
réva i do Čech – a byla to zrovna 
odrůda pinot noir. 

Dalším velkým vinařským 
střediskem je Beaune, upro-
střed něhož se nachází gotická 
budova hospice s typickými 
burgundskými střešními taška-
mi. Nemocnice byla založena 
v 15. století pro chudé a nemoc-

né a fungovala až do 50. let 
minulého století. Nejprve zde 
byli léčeni pouze chudí, tudíž 
zdarma. Léčilo se ale vínem, 
takže brzy přibývalo i bohatých, 
kteří už museli platit. Často pla-
tili svými pozemky a po smrti je 
odkazovali hospici, až se hospic 
stal nejbohatším majitelem 
vinohradu. Každý rok na pod-
zim se zde koná charitativní 
dražba těch nejkvalitnějších 
vín (grands crus), na kterou se 
sjíždějí milovníci vína z celé-
ho světa. Výtěžek již tradičně 
putuje na dobročinné účely.

Za zmínku stojí jistě i Dijon 
– hlavní město Burgundska 
i světa hořčice. Málokdo by pro-
to hádal, že hořčičné semínko 

na výrobu dijonské hořčice se 
sem dováží až z Kanady. Místní 
surovinou pro výrobu hořčice je 

především vinný ocet.
bb, foto:  Jiří Tuček

Hospic v Beaune

Troiss – akustická fúze,  
která pohladí duši
Den po Svátku práce ožila 
klubovna ve veltruské soko-
lovně dalším z řady komorních 
vystoupení, které si pro nás 
tentokráte připravilo pražské 
akustické trio TROISS. Srdce 
tohoto tělesa tvoří manželé 
Romana (zpěv a flétny) a Jano 
(kytara) Žabkovi, kteří si na po-
moc přizvali dalšího skvělého 
kytaristu Jura Jašíka. Jejich hud-
ba je těžko zaškatulkovatelná 
i do tak všeobjímajících žánrů, 
jako je folk či world-music. S je-
jich hudbou můžete procesto-
vat skoro celý svět, přenese vás 
ze zakouřeného baru někde  
v Tennessee, do deštivého 
rána pařížského bulváru a pak 
za zvuků kastanět na slunné 
pobřeží Španělska, abyste 
se cestou kolem chaloupky 
na moravsko-slovenském 
pomezí vrátili do slumu někde 
na předměstí New Orleans. 
Ano, to a mnohem více v sobě 
jejich hudba snoubí a skrývá. 
Vše je vystavěno na neotřelých 
aranžích, nad nimiž tančí 
Romanin nespoutatelný hlas 

rozprostírající se od nejtem-
nějších tůní ženského altu až 
k sopránovým falzetům. Bylo 
by těžké z více jak dvacítky 
písní, které zazněly, nějakou 
vyzdvihnout. Určitě mě ale 
zaujala melancholická Hodina 
vlků, autorkou jejíhož texu byla 
Zuzana Navarová, se kterou 
manžele Žabkovy pojilo i osob-
ní přátelství. Ti z vás, které tato 
hudba oslovuje, by si určitě 
neměli nechat tvorbu TROISS 
uniknout. Můžete je najít na-
příklad na Bandzone.cz. Budu 
se těšit na další hudební klu-
bovnu, ze které vám s radostí 
opět přinesu reportáž. To se ale 
nejspíše stane až po oblíbeném 
Happeningu na starém mostě, 
který se letos uskuteční 7. září.

lk, foto: Jakub Andrle

Zelený čtvrtek tentokrát  
na Závisti
Na Zelený čtvrtek 18. 4. 2019 se 
v sále restaurace Na Závisti se-
šlo kolem 170 zájemců o hudbu 
a tanec. Z původního místa ko-
nání dvou předešlých ročníků 
v kulturním sále veltruských 
hasičů se sem přesunula pop 
rocková party, na které zahrál 
Vocal band Markéty Aptové 
a kapela Made In Garage. 
V úvodu koncertu vystoupili 
žáčci Markéty Aptové, kteří 
zahráli a zazpívali české lidové 
i umělé písně. Vocal band to 
poté rozbalil a roztancoval pří-

tomné největšími současnými 
hity od českých i zahraničních 
umělců. Po krátké pauze navá-
zala a publikum odvázala kra-
lupská garážová kapelka Made 
In Garage, která hraje covery 
rockových songů. Úspěch měli 
především s písněmi od kapel 
Rolling Stones, Smokies nebo 
české skupiny Olympic. Dorazte 
i vy v příštím roce zahájit ve-
likonoční svátky pohodovým 
večerem.

sd, foto:  David Šír
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Další výstava spojuje malířskou a keramickou tvorbu
Ve čtvrtek 30. května se usku-
tečnila letošní třetí vernisáž 
ve Výstavní síni Ladislava Čepe-
láka. Pozvání kulturního výboru 
přijaly tentokrát rovnou dvě vý-
tvarnice: malířka a ilustrátorka 
Iveta Jandová z Odoleny Vody 
a keramička Marie Zemanová 
z Ledčic.

Iveta Jandová soustředí 
částečně svou tvorbu na děti. 
Obrázky pro děti jsou velice 
barevné a propracované do nej-
menších detailů, jsou obrazem 
dětského „organizovaného 
nepořádku“, obrazem světa, jak 
ho vnímají právě naši nejmenší. 
Nedá se kolem nich jen tak pro-
jít. Jsou plné různých zákoutí 
a tajemství, navádějí k detail-
nímu pozorování, hledání, za-
myšlení... Iveta do nich vkládá 
čistotu, naivitu a fantazii, která 
je dětem vlastní a o kterou 
v dnešní době přicházejí díky 
intervenci dospělého světa pří-
liš brzy. Vybízí zároveň rodiče, 
aby si na děti udělali dostatek 
času, povídali si s nimi a jejich 
fantazii všemožně podporovali.

Další část Ivetiny tvorby 
patří ženám. Zde se Iveta hlásí 
k ženské jemnosti, něžnosti 
a křehkosti. Vybízí příslušnice 
něžného pohlaví, aby se nene-
chaly příliš ovlivňovat dnešním 

tvrdým světem.
Marie Zemanová se 

věnuje tvoření s hrnčířskou 
hlínou zhruba 15 let, absol-
vovala mnoho kurzů a dílnu 
si nakonec vytvořila u sebe 
v domě, pořídila si i vlastní pec. 
Veltruská výstava je její druhá 
prezentace vlastních výrobků. 
Najdete zde výrobky vyrobe-
né různými technikami. Vázy 
nejsou tvarované na hrčířském 
kruhu, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. Marie je vyrábí 
metodou odlévání různě barev-
né tekuté hlíny do sádrových 
forem vlastní výroby. Oblíbila 
si též výrobu malých zahrádek, 
které doplňuje norským sobím 
mechem. Ten má snižovat stres 
a vytvářet pocit štěstí, navíc 
nepotřebuje žádnou péči. 
Všechny obrazy i keramické 
výrobky jsou prodejní.

Hudební doprovod verni-
sáže zajistilo duo Petr Benda 
– Václav Čepelák. Vybrané 
skladby výborně korespondo-
valy s vystavenými pracemi: 
ty rozesmáté a veselé doplnil 
Beethovenův Menuet, ty 
poetické a zasněné pak skladba 
italského barokního skladatele 
Nicoly Porpory.

bb
foto: Kateřina Kohoutová

Veltrusy si připomněly výročí osvobození
Zhruba tucet občanů se sešel 
ve středu 8. května 2019 u po-
mníku padlým na náměstí, 
aby uctili památku veltruských 
válečných hrdinů, kteří položili 
své životy za naši svobodu. Le-
tos si připomínáme 74. výročí 
od konce druhé světové války.

Příchozí si vyslechli tři básně 
Jaroslava Seiferta ze sbírky Přil-
ba hlíny, poté starosta položil 
k pomníku květiny. 

Pamětníci Jan Novotný 
a Karel Morávek společně 
zavzpomínali na válečná léta, 
která prožili ve Veltrusích jako 
malí kluci – jaká zde (jako všu-
de jinde) panovala atmosféra 
strachu, jak Veltruští vyprová-
zeli ve dvaačtyřicátém židov-
skou Veltrušačku z Fišmanky 
s rancem přes rameno na trans-
port, jak se báli Němců, kteří 
si dělali, co se jim zachtělo. 
Jak Němci chodili k Brtníkům 
na obědy, jak na zámku jeden 

čas bydlelo zhruba 20 
mladých německých 
žen, které najednou 
beze stop zmizely, jak 
přes Veltrusy prochá-
zely kolony zubože-
ných válečných zajat-
ců, kterým se občas 
někdo odvážil dát něco 
k snědku, jak se z prací 
v Německu vrátili 
bratři Svobodové a jak 
je čtyři dny po návratu 
vedli Němci pod puš-
kami přes celé Veltrusy 
a na konci vsi je zastře-
lili. A že stejně skončil dva dny 
před osvobozením i Karel Hnyk, 
který se snažil před Němci 
ukrýt v kanálové propusti 
v ulici za klášterem. Vzpomněli 
na tehdejší podobu náměstí 
s obchodem Horákových upro-
střed, na německé letiště, které 
se nacházelo na místě dnešních 
chemiček, na dřevěný barák 

na paloučku na kraji lesa pod 
Poláčkovic, kde bydlelo zhruba 
40 Němců a kde byla zároveň 
výrobna leteckých dílů, na dvě 
barikády, které ve vsi tehdy stá-
ly – jedna u staré školy, druhá 
na kralupské silnici. 

Starosta vyjádřil potřebu ne-
ustále si tyto události připomí-
nat a pamětní místa kultivovat. 

Zmínil se o jednotlivých po-
mníčcích, které se ve Veltrusích 
nacházejí. Všechny byly nově 
osázeny květinami. Pomníček 
Karla Hnyka musel být dokonce 
po zásahu vandalů z větší části 
obnoven.

text a foto: bb
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Vzdálené vzpomínky na Veltrusy
Redakce obdržela k otištění vzpomínku na Veltrusy od někdejší obyvatelky, která většinu života 
žije daleko od domova. Dnešní mladší čtenáři třeba nebudou pamatovat osoby, které se ve vzpo-
mínkách objevují, ale autorčiny krátké postřehy jsou natolik zajímavé, že stojí za uveřejnění. Jen 
s nepatrným zkrácením si můžete v následujících řádcích přečíst celý dopis.

redakce

Nedávno jsem byla ve Veltrusích se starým pánem z Buenos Aires, který ve Veltrusích žil. Když byl 
osvobozen v Terezíně, jak by na Veltrusy mohl zapomenout, bylo to jeho první místo na svobodě. 
Nemohl se ale moc dobře orientovat. „Libuško, tady někde byl domek, kde jsem bydlel s mámou. Tam 
byla zeď a vedle třešeň. Nemáš ponětí, jak ty třešně chutnaly.“ „No jo, to je dávno zbourané,“ řekla 
jsem. „A tady někde by měl být krám, tam jsem strašně rád chodil. Ta paní byla moc hodná a dala mi 
vždycky víc.“ Já na to: „Tak to byl koloniál U Horáků, ten už dávno neexistuje.“
Ten pán je Petr Poláček, jedno z mála dětí, které se vrátily z Terezína. Přijel do Veltrus, aby za-
vzpomínal, a já vzpomínala s ním. Moji rodiče po osvobození pro něj a jeho příbuzné do Terezína jeli 
a přivezli je k nám, dokud si nenajdou nové domovy. Jeho babička Eliška Saxlová napsala přímo ódu 
na veltruský park, kterou mohl napsat jenom ten, kdo hodně trpěl (ztratila v koncentráku muže 
a syna) a najednou se ocitl v ráji. Tu ódu mi dala číst její sestra v Johannesburgu, lituju, že jsem 
si o ni neřekla, určitě by mi ji dala.
I já mám hezké vzpomínky na paní Horákovou, byla to drobná, usměvavá paní. Když mi zemřela ba-
bička, strašně jsem brečela. Paní Horáková mi řekla: „Pojď tady za pult, budeš mi pomáhat.“ Neumím 
si představit, že by měl dneska někdo takový soucit s cizím dítětem. Také si moc dobře pamatuji 
na paní Klofátovou. To byla výřečná paní, která se nebála nikoho a řekla vždy, jak to bylo. Třeba: 
„Kdo vstával ve čtyři ráno, abys měl čerstvý chleba na stole?“ Kéž by takových lidí bylo víc! Pan 
Zloch byl jemný pán. Byl starostou za války a pamatuji se, jak říkal mamince, že Němec ze zámku 
mu nosil anonymy, aby ty lidi mohl včas varovat. Duo Klofát – Vejmolák bavilo vždy celý pražský 
autobus. Divila jsem se, že je někdo neprásknul.
Pamatuji se, jak jsme šli s družinářkou do parku a pod kostelem pan farář Škorpiš hrál s klukama 
fotbal. Družinářka pravila: „Hele děti, farář, a hraje fotbal, tak to já ho začnu zdravit.“ Emilka Te-
sárková mi vyprávěla, jak si museli na faře pořídit vlčáka, protože je každou noc někdo buzeroval. 
Maminka Emilky byla švadlena, k ní se nosily košile s otřepanými límci a ona ze spodku těch košil 
ušila límce nové. Taky se pamatuju, jak jsem chodila do školky v klášteře. Maminka nosila sestřičkám 
mouku na lepidlo. Chodili jsme tam zkratkou přes Grunclovy – to byl včelař. Naproti byla kovárna. 
Kovář byl slušný člověk, když přišli Němci s koňmi, aby jim řekl, čí jsou, tak to neřekl, i když to 
věděl. 
Když sestřičky z kláštera vystěhovali, ptala jsem se maminky proč. Maminka odpověděla: „Protože 
jsou lidé hloupí a zlí.“ Dnes je zase doba, kdy nastává množení horkých hlav, slibujících ráj na zemi. 
Chtěla bych jim připomenout, že ten starý pán z Buenos Aires nechtěl hledat krám, kam jako kluk 
se žlutou hvězdou nesměl, ale hledal krám, kde ta paní byla hodná a dala mu vždycky víc. Ta celá 
židovská diaspora měla sraz na Slapech a nikdo z nich nezapomněl, že pochází z Čech.

Libuše Connolly-Šťastná
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Pozvánky ze zámku 

Foto: archiv zámku Veltrusy

Oslava konce žní
Zámecká kuchyňská zahrada 
ožije v sobotu	10.	srpna oslava-
mi konce žní a obilí při tradiční 
akci Dožínky	hraběte	Chotka, 
na kterou vás tímto srdečně 
zveme.

Prostory zahrady se zaplní 
stánky a stanovišti. Návštěvníci 
si zde budou moci vyzkoušet 
polní a tradiční dožínkové 
práce a řemesla. Děti se zabaví 
u pohádky „O třech neposluš-
ných kůzlátkách“ divadelního 
souboru Pruhované panenky. 
U dožínek nesmí chybět pivo, 
a proto všechny milovníky piva 
jistě potěší možnost ochutnat 
pivo hned z několika menších 

pivovarů. Mělnická partička 
nám dá možnost zatancovat si 
za zvuků svého žesťového or-
chestru. Vystoupí také pěvecký 
sbor Josefa Vycpálka, Krušno-
horský pěvecký sbor Teplice 
a na programu bude i sólový 
zpěv členky souboru ND Praha 
Evy Charvátové. 

Akci tradičně zakončí 
baráčnický	průvod	v lidových	
krojích, který předá dožínkový 
věnec panu hraběti. Těšíme se 
na vás na zámku. Kompletní 
program a více informací na-
jdete na www.zamek-veltrusy.cz.

Barbora Frindová
foto: archiv zámku Veltrusy

ČERVEN

15

POZVÁNKA

Slavnost růží
Letošní Slavnost růží proběhne 
v sobotu	15.	června. Do prostor 
oranžerie se opět nastěhují 
růže v rámci soutěžní výstavy 
a i vy můžete rozhodovat o té 
nejkrásnější. Nádvoří zámku se 
promění v rozkvetlou zahra-
du a jeviště pro doprovodný 
program. 

Mark Johnston se svou kape-
lou Ambiam nám zahájí celou 
akci v 10.00. Kralupské lout-
kové divadlo Rolnička zahraje 
pohádku „Kouzelný prstýnek“. 
Děti z ASPV Veltrusy předve-
dou své taneční dovednosti. 
Duo P&P potěší návštěvníky 
svou irskou hudbou. Program 
obohatí módní přehlídka sva-
tebních a společenských šatů 
„Atelieru Monica“ a kytic Slávka 
Rabušice. Příjemně se naladíte 
na muzikoterapii s bubínky 

u oranžerie, která se bude pře-
devším líbit dětem. 

Po celý den bude možnost 
nahlédnout do přípravy aranží 
kytic Slávka Rabušice, dozvědět 
se více o růžích na přednáškách 
Lenky Křesadlové a Michaely 
Leté, či zakusit růže všemi smy-
sly v interiérech severozápad-
ního křídla. Nebude chybět ani 
jarmark, který propojí oranžerii 
se zámkem. 

V ceně vstupenky jsou 
i tematicky upravené prohlídky 
v expozici severozápadního 
křídla zámku. V 16.00 je oče-
káván příjezd vzácného hosta, 
růžové „hraběnky Henrietty 
Chotkové“, která vyhlásí vítěze 
soutěže o nejkrásnější růži. 
Více informací o akci na www.
zamek-veltrusy.cz.

Barbora Frindová
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KNIHOVNA

Novinky z knižního veletrhu  
Svět knihy v Praze
Na knižním veletrhu bylo u patnácti nakladatelství zakoupeno 
celkem 30 svazků, z toho 13 svazků beletrie pro dospělé, 4 komiksy, 2 svazky naučné 
literatury pro dospělé, 7 svazků beletrie pro děti a 4 svazky naučné literatury pro děti.

Věnováním, případně ilustra-
cí od autorů je obohaceno 5 
svazků. Mimořádný zájem byl 
na veletrhu o autogram pana 
Roberta Bryndzy a paní Aleny 
Mornštajnové.

Romány
 § Mornštajnová  A.  

– Tiché	roky 
 § Ferrante E. – Příběh	ztrace-
né	holčičky  – 4. díl tetra-
logie

 § Simmons D. – Pustá	duše

Biografie
 § Whitton H. – Kněžna	Lud-

mila
 § Whitton H. – Větrná	hůrka	
rodiny	Brontëových

 § Hvížďala K. – Prostory	
a dialogy	Evy	Jiřičné 
– k životnímu jubileu 
významné české architektky.                                                                               
S věnováním autora naší 
knihovně

Detektivky
 § Bryndza R.  

– Smrtící	tajnosti	
 § Clarková M.H. – Celá	v bílém

 § Goffa M. – Vykoupení
 § Křížek V. – Smrt	má	vůni 
inkoustu – historická krimi

 § Musso G. –  Byt	v Paříži
 § Sheldon S. – Zítřek	nedo-
ženeš

 § Weaver S. – Muž	 
bez	minulosti 

Komiksy
 § Guggenheim M., Kreisberg 

A., Grell M. – Arrow	–	kniha	
první

 § Johns G., Lee J., Williams S. – 
Liga	spravedlnosti.	Počátek

 § Connerová A., Palmiotti,… 
–  Harley	Quinn.	Šílená	
odměna

 § Tan S. – Nový	svět	– gra-
fický román s tématikou 
přistěhovalectví, uprchlictví 
a vysídlení

Naučné
 § Huikar O. – Zázračné	stromy
 § Fediuk F. – Skály	 
a vody	Vltavy	

Literatura pro 
děti  – beletrie

 § Jefferson R. – Deník	bá-
ječného	kamaráda – nový 
pohled na svět malého 
poseroutky

 § Nesbo Jo – Doktor	Proktor	
a konec	světa.	Možná…

 § Krýslová M. – Mami,	típni	to!
 § Lomová L. – Zlaté	české	
pohádky – 5 Erbenových 
pohádek v komiksové  
formě 

 § Helidoniotis K. – Blázen 
do koní	6.	Nováčci	to	nemají	
lehké

 § Webb H. –  O zrzavém	
koťátku

 § Webb H. – Vánoce	 
s Oskarem

Naučná litera-
tura pro děti

 § Kam	ses	schovala,	lištičko? – 
leporelo pro nejmenší

 § Smolíková K., Šeda V. – 
Pozor,	v knihovně	je	kocour	
– zajímavosti  
o knihách a lidech  
kolem nich 

 § Kupčík L. – Velká	indiánská	
kniha	–	O životě	Indiánů,	

s návody	k výrobě	indián-
ských	předmětů

 § Biesty S. – Létající	stroje 
– příběhy letadel a nejpro-
slulejších létajících strojů 
světa

Další zajíma-
vosti ze Světa 
knihy
Čestným hostem veletrhu byla 
Latinská Amerika. Do Prahy 
zavítal kromě jiných latin-
skoamerických autorů i nositel 
Nobelovy ceny za literaturu, 
peruánský spisovatel, politik 
a novinář Mario	Vargas	Llosa. 
Od tohoto autora jsou ve fondu 
naší knihovny tři tituly: Město	
a psi,	Tetička	Julie	a zneuznaný	
génius a Vypravěč.

Dalším hostem, laureátem 
Nobelovy ceny, byla na veletrhu 
Svět knihy německá prozaička 
Herta	Müllerová. Od této au-
torky je ve fondu naší knihovny 
titul Rozhoupaný	dech.

Jitka Lísková

OTEVÍRACÍ DOBA 
KNIHOVNY

PÁTEK 
14 – 17 hod

Robert BryndzaLucie Lomová při podpisu knihy do veltruské knihovny

kniha s věnováním  
autora  naší knihovně
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

zš veltrusy přijme od září 2019

UČITELE / UČITELKU  
MATEMATIKY, FYZIKY, TĚLESNÉ VÝCHOVY

UČITELE / UČITELKU 1. STUPNĚ

ASISTENTA PEDAGOGA

PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU /  
VYCHOVATELKU PRO ŠKOLNÍ KLUB

více info na www.skola.veltrusy.cz

Školní i mimoškolní úspěchy  
veltruských žáků – dobrý základ do dospělosti
Kalendářní rok zakončený de-
vítkou je pro veltruskou školu 
vždy významný, neboť v listo-
padu 1949 se začalo učit v nové 
budově školy. V listopadu 2019 
tedy oslaví stávající budova 
veltruské školy už 70. výročí 
svého otevření. Kulaté výročí 
si připomeneme nejrůznější-
mi aktivitami, z nichž většina 
proběhne v rámci školní práce 
s dětmi. První významnou 
veřejnou součástí oslav bude 
tradiční charitativní akademie 
Bezva den, jejíž výtěžek bude 
tentokrát věnován právě škole 
a jejím žákům. Bezva den se 
uskuteční	na školním	hřišti	
v úterý	18.	června	2019	od 15	
hodin. Na tuto akci vás všechny 
srdečně zveme. Přijďte se 
podívat, jaká vystoupení si pro 
vás letos současní i budoucí 
žáci připraví. Přijďte strávit pří-
jemné odpoledne, popovídat 
si se svými známými a třeba si 
i připomenout vlastní školní 
docházku. Těšíme	se	na vás.

Kromě příprav na Bezva den 
se samozřejmě také věnujeme 
běžné školní práci. Vedeme děti 
nejen k posunu v oblasti vzdě-
lávání, ale hodně se věnujeme 
i oblasti výchovy. Snažíme se 
o součinnost s rodiči, o společ-
né vedení všech dětí k tomu, 
aby z nich vyrůstaly vzdělané, 
ale i vychované osobnosti, 
které se budou umět orientovat 
ve světě dospělých. O tom, že 
naše snaha „padá na úrodnou 
půdu“, svědčí řada úspěchů 
našich žáků v rozmanitých 
soutěžích – např. drtivé vítěz-
ství (vítězství o 150 bodů před 
druhým týmem) smíšeného 
družstva starších žáků v okres-
ním kole dopravní soutěže 
a více než oprávněný postup 
do krajského kola. Dlouhodobé 
a již tradiční jsou také opako-
vané skvělé výsledky biologické 
olympiády. Tato tradice zůstala 
zachována i v krajském kole 
letošního ročníku této soutěže. 
Úspěchy jsme rovněž zazname-
nali v hudební soutěži Nota D. 
Reprezentanty do oblastního 
kola této soutěže vybíraly paní 
učitelky – hudebnice celkem 

ze 30 vystoupení (celkově se 
účastnilo 44 žáků). Konkuren-
ce byla tedy opravdu výrazná 
a máme velkou radost, že se 
na školní kolo této soutěže při-
šla podívat i řada rodičů. Škoda 
jen, že nám chybí na pořádání 
podobných aktivit větší prostor 
a důstojnější prostředí, než je 
školní třída. 

Další netradiční soutěží, 
v níž jsme již podruhé uspěli, 
byla soutěž ve sběru použitých 
mobilů a tabletů. Tato soutěž 
je organizována a vyhlašová-
na na podporu pražské ZOO 
a jejím cílem je možnost využít 
opakovaně vzácné kovy z již 
nefunkčních zařízení, neboť je 
to jedna z cest, jak nezvyšovat 
těžbu těchto kovů, a tím šetřit 
přírodu. Výtěžek akce je určen 
na podporu strážců přírody 
v oblastech, kde žijí vzácná 
a chráněná zvířata, jako jsou 
třeba gorily. Školy nejúspěš-
nější ve sběru starých mobilů 
a tabletů mohou poslat své 
nejlepší sběrače na celodenní, 
finančně zvýhodněnou návště-
vu do pražské ZOO. Na tuto 
skvělou a mezi dětmi velmi 
oblíbenou odměnu se nám 
podařilo po loňském úspěchu 
dosáhnout i letos. 

Poslední velká školní akce, 
kterou bych ráda zmínila, je 
zápis do budoucí první třídy. 
I když jsme se na akci velmi 
pečlivě připravovali a snažili se 
o její příjemný průběh (např. 
i za pomoci žáků 6. ročníku, 
kteří jsou patrony současných 
předškoláků ve veltruské MŠ), 
získal zápis do první třídy velmi 
napjatou atmosféru. Pro pří-
ští školní rok jsme totiž mohli 
z kapacitních důvodů přijmout 
pouze omezený počet žáků. 
K zápisu se dostavilo celkem 
57 dětí a po dlouhých letech 
jsme poprvé museli 3 budoucí 
prvňáčky odmítnout. Jednalo 
se o děti žijící v obcích, které 
nemají s Veltrusy uzavřenu 
spádovou smlouvu. I přes 
uvedené odmítnutí tří žáků 
jsme nakonec museli požádat 
o navýšení kapacity školy o 7 
žáků, abychom mohli přijmout 

všechny děti z Veltrus a ze 
spádových obcí. Tímto kapacit-
ním navýšením jsme předešli 
nepříjemnému losování, jímž 
by byly určeny děti, které se 
do veltruské školy z kapacitních 
důvodů nevejdou. Od září 2019 
bude tedy školu navštěvovat 

celkem 547 žáků. 
Jménem všech dospělých 

i dětí z veltruské školy přeji 
všem čtenářům Veltruských 
listů krásné a pohodové léto. 

Světlana Racková 
ředitelka školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Nový projekt Mateřské školy Veltrusy
V naší mateřské škole jsme 
se rozhodli pro nový zúžený 
projekt JÁ JSEM MALÝ ZA-
HRADNÍČEK, který jsme rovněž 
zařadili do školního vzděláva-
cího programu. Na konci jara 
loňského roku nám pan za-
hradník zryl větší záhon v atriu 
MŠ, kde jsme vysadili jahody 
a maliny. Jahody jsme již v září 
mohli ochutnat. Na začátku 
letošního jara jsme za pomo-
ci sponzorů nechali vyrobit 
velké truhlíky pro každou třídu 
na pěstování zeleniny, jako jsou 
ředkvičky, hrášek, mrkev, salát 
apod. Společně s učitelkami se 
děti pravidelně o své záhony 
starají, zalévají, plejí, pozorují 
změny, seznamují se s využitím 
zahradního náčiní. Na základě 
prožitkového učení tak pozná-
vají pěstitelské činnosti, pozo-

rují přírodní jevy a vytvářejí si 
pozitivní vztah k přírodě i k ma-
nuální práci. Dále plánujeme 
vysazení dýní, které budeme 
využívat v období Halloweenu. 
Děti tyto činnosti velmi baví 
a už se těší, jaké dobroty si ze 
sklizně připraví.

Děkujeme tímto sponzorům 
za podporu tohoto projektu:

 § Tomáš Štibinger – zajištění 
materiálu a výroba truhlíků

 § Zahradnictví Jelínek – zajiš-
tění zeminy

 § TS města Veltrusy – odvoz 
zeminy

 § Pan Bloch - zrytí záhonů, 
příprava zeminy

za MŠ Veltrusy
Štěpánka Baladová

Michaela Štibingerová

RC Havránek

POJĎTE	S NÁMI	 
DO LESA!

Pod Rodinným centrem Havrá-
nek letos vznikl lesní klub Pírko, 
který je tu pro venkomilné 
rodiče a hlavně jejich děti. Lesní 
klub bude od září 2019 provo-

zovat 3 dny v týdnu hlídání dětí 
od 3 do 6 let a vychází ze stej-
ných principů jako lesní školky. 
Nejdůležitější je pobyt dětí 
venku v přírodním prostředí 
za každého počasí, kdy je dě-
tem umožněno být v kontaktu 
s těmi nejpřirozenějšími a nej-
obyčejnějšími věcmi. Stromy, 

kytky, hlína... To všechno jsou 
věci, kterým se současný člověk 
vzdaluje, a přitom pro vývoj 
imunity nemůžete udělat nic 
lepšího, než se s těmito věcmi 
potkávat co nejčastěji.

Kromě toho organizuje lesní 
klub krátký letní příměstský 
tábor na začátku července. 

Místa už jsou skoro všechna 
obsazená, takže pokud máte 
zájem, přihlaste se rychle.

Od září plánujeme zahájit 
i provoz lesního odpoledne 
– kroužku pro děti mladšího 
školního věku, případně před-
školáky, kteří jsou rádi venku 
a chtějí se dozvědět zajímavé 

HAVRÁNEK

rodinné
 

centrum

NAŠE SPOLKY
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věci o přírodě kolem nás.
Jestliže se chcete dozvědět 

více podrobností, podívejte se 
na web lesního klubu www.
lesnipirko.cz nebo na náš face-
book LK Pírko.

Lenka Měšťánková  
a Katarína Nováková

PEDAGOGICKÁ	 
A PSYCHOLOGICKÁ	 
POMOC	PRO	RODINY	 
V HAVRÁNKU

Projekt Podpora rodin v RC 
Havránek 2019 opět uspěl 
u Ministerstva práce a sociál-
ních věcí a získal i letos jeho 
finanční podporu, kterou lze 
čerpat do konce kalendářního 
roku. Rodiny tak mají mož-
nost navštěvovat individuální 
konzultace s psycholožkami, 
se kterými rodinné centrum 
spolupracuje. Obracet se na ně 
mohou s většími i běžnými pro-
blémy, kterým se svými dětmi, 
dospívajícími nebo i rodiči čelí. 

Konzultace probíhají samozřej-
mě diskrétně, v době, kterou 
si sami dohodnete. V případě 
zájmu kontaktujte prosím 
PhDr. Pavlu Majerovou (http://
www.psycholog-majerova.cz, 
pavla@psycholog-majerova.
cz) nebo Mgr. Petru Pírkovou 
Brunerovou (http://www.
psychologiekralupy.cz,  psy-
chologiekralupy@seznam.cz). 
Součástí projektu je i několik 
besed na rozmanitá témata, 
které proběhnou v druhé polo-
vině roku 2019. 

PŘIJĎTE	POSÍLIT	 
TÝM	HAVRÁNKA	
Tým rodinného centra Havrá-
nek se stále mění a trochu zten-
čuje, aktivní členky končí rodi-
čovskou dovolenou a navracejí 
se do pracovních procesů, jiné 
se zase věnují či v nejbližší 
době budou věnovat rodičov-
ským povinnostem s druhými 
dětmi, a tak za ně hledáme 
další posily. Chcete-li se zapojit, 

máte nápady anebo si chcete 
vyzkoušet vést program nebo 
zajišťovat hernu, napište nám. 
Nevyhýbáme se ani dvojicím 
lektorek – ve dvojici se někdy 
pracuje lépe, hodiny bývají pes-
třejší a v případě nemocí zbude 
alespoň jedna lektorka, a tak 
setkání zbytečně neodpadají. 
Nováčky samozřejmě zaškolí-
me a poskytneme jim dostatek 
materiálů pro vlastní činnosti. 
Kontaktujte nás na havranek@
dolnipovltavi.cz

RC	HAVRÁNEK	 
NEZAHÁLÍ	ANI	V LÉTĚ
Sezóna RC Havránek se pomalu 
blíží ke svému konci, ale i přes 
prázdniny nemáme ruce 
v klíně. Havránek spolupracuje 
s ASPV na táboru pro rodiče 
a děti a vidět se s námi můžete 
také v tradičních zámeckých 
Dožínkách hraběte Chotka 10. 
srpna.

V prvním červencovém 
týdnu pořádá nově vzniklý lesní 

klub Pírko příměstský tábor 
– informace najdete na webo-
vých stránkách LK Pírko www.
lesnipirko.cz

POMOZTE	RODINNÉ-
MU	CENTRU	SVÝM	 
NÁKUPEM	 
NA INTERNETU

Nakupujete alespoň občas 
přes internet? Chcete podpořit 
činnost našeho rodinného 
centra? Nakupujte přes GIVT.
cz a část z vaší útraty půjde 
na naši podporu. A co je nej-
lepší? Nezaplatíte ani korunu 
navíc! Zapojeno je nyní téměř 
1300 organizací a přes 300 
e-shopů. 

 Nákup přes GIVT je velmi 
jednoduchý a nebude vás stát 
více času než obvykle. Více 
na www.givt.cz Za vaši podporu 
děkujeme!

Soňa Dekastello
foto: Katarína Nováková

V parčíku se běžel závod kočárků
Ve Veltrusích se v sobotu 
14. dubna uskutečnil první 
ročník Závodu kočárků. Akci 
pořádala Lucie Hrdličková, 
lektorka fitness a strolleringu, 
ve spolupráci s Rodinným 
centrem Havránek. Veltrusy se 
tak zapojily do mezinárodní 
akce, která proběhla ve stejný 
den a stejnou hodinu ve 30 
městech České a Slovenské 
republiky. Startovné ve výši 
100 Kč za kočárek bylo věno-
váno občanskému sdružení 
Nedoklubko, které podporuje 
rodiče předčasně narozených 
dětí a perinatologická centra. 
Celkem se ve všech startovních 
místech vybralo 140 250 korun, 
Veltrusy do této sumy přispěly 
částkou 2500 Kč.

Počasí bohužel závodu 
nepřálo, po krásných a teplých 
dnech se na víkend ochladilo 
a do začátku závodů pršelo. 
V parčíku u školy i přesto vznik-
la běžecká dráha a na start 
se postavilo 16 statečných 
závodníků a závodnic s kočár-
ky. Úspěch měl i doprovodný 
program, který odstartovalo 
vystoupení vojkovických roz-
tleskávaček. Zazávodit si mohly 

i děti, a to jak během, během 
s kočárkem, tak jízdou na od-
rážedle. Zatímco probíhaly 
závody dospělých, děti se moh-
ly vyřádit na skákacím hradě, 
občerstvit se nebo s údivem 
sledovat vystoupení kouzelnice. 
8 dvojic neodolalo závěrečné-
mu recesistickému soupeření 
v zahradních kolečkách. 

Akci finančně podpořila 
svým grantem obecně prospěš-
ná společnost Přemyslovské 
střední Čechy. Poděkování 
patří také Olině Klejnové a její 
Pralince za sladkou dílničku 
pro děti, prodejně Módní Mix 
za poukázku pro vítěze, SDH 
Veltrusy, bistru Vedlepily, které 
propůjčilo na akci aparaturu 
a hlas moderátora, městu 
Veltrusy za poskytnutí prostoru 
pro závody, členkám RC Havrá-
nek za pomoc při organizaci, 
Rendy agency za zapůjčení 
skákacího hradu a vystoupení 
kouzelnice a společnosti Fakeer 
drinks za zázemí. Organizátoři 
doufají, že v příštím roce se 
akce bude moci znovu konat 
a počasí bude příznivější. 

text: Soňa Dekastello
foto: Kateřina Kohoutová
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ASPV Veltrusy má za sebou  
jarní víkendové závody
Běh veltruským parkem

10 KM	MUŽI	
1.	 Jiří	Václavík 

(Dobříš) 
čas: 36:03.4

2.	 Petr	Havelka  
(Eleven run team) 
čas: 36:47.0

3.	 Ondřej	Melč	 
(AC TEPO Kladno) 
čas: 37:14.6

10 KM	ŽENY	
1.	 Eliška	Hubená  

(Fakeer Extreme Team) 
čas: 44:33.8

2.	 Zdenka	Waciakowski  
(Veltrusy) 
čas: 48:23.2

3.	 Marta	Růžičková 
čas: 48:29.2

5 KM	ŽENY	
1.	 Lenka	Zloská 

čas:23:22.9
2.	 Klára	Šafránková 

(Jenštejn) 
čas: 23:54.1

3.	 Eva	Šilhavá 
čas: 24:10.0

VÍTĚZOVÉ HLAVNÍCH ZÁVODŮ

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY: www.behparkem.cz
Fotografie se závodu: https://www.flickr.com/photos/yancad/albums/72157705018904932

Poslední dubnovou sobotu 
proběhl v areálu zámeckého 
parku tradiční běžecký závod 
– Běh veltruským parkem. 
Po dlouhé době nám nepřálo 
počasí. Předpověď týden před 
závody vypadala hrozivě – zima 
a déšť. Naštěstí nakonec z deště 
nic nebylo a teplota na běh 
byla vlastně ideální, i když 
část těch úplně nejmenších 
závodníků (tedy asi spíše jejich 
rodičů) zima přeci jen od účasti 
odradila, a tak se letos na start 
postavilo o trochu méně běžců 
než v minulých letech. Pořád to 
ale bylo číslo úctyhodné – 304 
závodníků, z toho 182 dětí a 122 
dospělých. K tomuto počtu je 
ještě nutné přidat dalších 19 
závodníků, kteří se zúčastnili 
premiérového běhu pro zdraví 
– trať dlouhou 1,5 km si mohl 
vyzkoušet zaběhnout kdokoli 
z přítomných a nemusel se ani 
registrovat, ani platit startovní 
poplatek. Závodilo se tradič-
ně od nejmenších dětí, které 
běžely s rodiči na trati dlouhé 
50 m, až po vytrvalce veterány, 
kteří změřili své síly v závodě 
na 10 km. 

Součástí závodů byla také 

tradiční soutěž tříd místní 
základní školy o dort starosty 
města. V letošním roce se jej 
podařilo vybojovat třídě 3. A, 
která se z dortu těšila už potřetí 
v řadě.

A protože organizátoři závo-
du myslí na přírodu, premiéru 
měla letos i cisterna s pitnou 
vodou a výzva, aby si závod-
níci dovezli vlastní nádoby 
na pití. Pro zapomnětlivce byly 
k dispozici jednorázové kom-
postovatelné kelímky, které už 
„pracují“ v nedaleké kompo-

stárně. Plastového odpadu bylo 
letos opravdu poskrovnu.

Děkujeme všem, kteří 
nás jakkoli podpořili: město 
Veltrusy, HECKL s.r.o., Promex, 
Řeznictví Kohout a synové, 
Inventi, Matpro, Fakeer, Eko-
-kom, Česká spořitelna, P+P 
spol. s. r. o., Český chřest, Správa 
zámku Veltrusy, RC Havránek, 
KČT Kralupy. Poděkování patří 
rovněž všem dobrovolným 
pekařkám a pekařům, kteří 
připravili pro závodníky skvělé 
koláče, buchty a další dobroty, 

a samozřejmě všem pořadate-
lům ASPV a SOKOLA Veltrusy, 
kteří přispěli k hladkému 
průběhu závodu. Rovněž všem 
závodníkům za hezké běžecké 
zážitky a divákům za povzbu-
zování a vytvoření té správné 
atmosféry.

Těšíme se za rok na viděnou 
na startu 22. ročníku Běhu 
veltruským parkem, který 
proběhne v sobotu 25. dubna 
2020.

foto: Jan Kadeřábek
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8. května se tradičně cvrnkaly kuličky
Svátečního dne 8. května 2019 
se za účasti starosty města 
Veltrus uskutečnil již 17. ročník 
tradičního turnaje ve cvrnkání 
kuliček „Memoriál Ládi Kubce“. 
Za krásného slunečného 
počasí neúprosně bojovalo více 
než šedesát malých i velkých 
kuličkářů.

Pořadatelé děkují všem 
členům organizačního týmu, 
generálnímu sponzoru městu 
Veltrusy a především všem dal-
ším velkým a malým sponzo-
rům. Byli to: p. t. Pavel Srp sen., 
Policie ČR Mělník, Vendulka 
Husáková, Radovan Šváb, fa. 
Hello bank! by CETELEM a ně-
kteří soutěžící.

A. R. + R. M.
foto: Martina Voláková

Kategorie	5	až	9	let
1.	 místo: Šimon Kovář
2.	 místo: Vojta Čipera
3.	 místo: Michal RákosVÝ

SL
ED

KY Kategorie	10	až	14	let
1.	 místo: Tereza Řídká
2.	 místo: Jan Škuthan
3.	 místo: Libuška Kadečková

Kategorie	15	až	110	let
1.	 místo: Miroslav Liška
2.	 místo: Petr Urban
3.	 místo: Eva Řídká ml.

Vítězové nejmladší kategorie

Lední medvědi a zimní atleti
Loni touhle dobou jsem si tu 
v Listech stěžovala, že slunce 
a tepla je až příliš moc, a letos 
jdu úplně s jinou písničkou. 
Letos totiž byla v květnu zima 
jak blázen. Takže když jsme 
v sobotu 4. května 2019 pořá-
dali letošní okresní kolo závodu 
Medvědí stezkou, čekalo nás 
něco, co jsme při Medvědí 
stezce ještě nezažili.

Nejenže vydatně pršelo, ale 
teplota slezla až na 5 stupňů 
a tam už po zbytek odpoled-
ne zůstala. O to víc obdivuju 
všechny, kteří dorazili. A ve vý-
bavě byly letos nejen pláštěn-
ky a čepice, ale v některých 
případech i rukavice. Celkem 
se našlo zimě a dešti odolných 
20 dětí v kategorii předško-
láci, kteří běželi v doprovodu 
rodičů, 54 dětí školního věku 
a 4 dorostenci/dorostenky. Do-
spělí nakonec do soutěže letos 
nevyrazili, protože počasí bylo 
tak silně nepříznivé, že jsme 
tuto část soutěže po domluvě 
odvolali a nechali si dospěláky 

na příští rok, až bude líp.
Hned den nato, v neděli 5. 

5. 2018, proběhlo na školním 
hřišti ve Veltrusích okresní kolo 
atletického víceboje. Slunce 
se sice po propršené sobotě 
ukázalo, ale jinak nás čekalo 
studené dopoledne s mrazi-
vým větrem. Děti se tedy před 
výkony vždy nejdřív vysvlékly 
ze zimní bundy, aby se do ní 
hned po skoku nebo běhu opět 
navlékly. Celkem se tohoto le-
tošního sychravého atletického 
závodu zúčastnilo 44 dětí a 8 
dospělých.

Děkujeme všem, kteří se 
počasí nezalekli a na závody 
dorazili, děkujeme všem orga-
nizátorům, kteří “mráz“ a déšť 
vydrželi, a děkujeme vedení ZŠ 
Veltrusy za poskytnutí školního 
hřiště pro atletické závody i tré-
nink i zámku Veltrusy za mož-
nost uspořádat Medvědí stezku 
v areálu zámeckého parku.

Tak za rok za příznivějšího 
počasí na viděnou!

Ocelový Mars
V sobotu 22. 6. 2019 pořádá 
ASPV Veltrusy další ročník 
amatérského triatlonového 
závodu Ocelový Mars (500 m 
plavání, 30 km kolo, 5 km běh). 

Více informací najdete od 5. 

června na webových stránkách 
a facebooku ASPV Veltrusy.

text: Lenka Měšťánková,  
a Martina Voláková

foto: bb
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Naši fotbalisté to dokázali!  
Vybojovali postup do vyšší soutěže...
Byla to velmi náročná sezóna, 
ve které se naši fotbalisté od-
razili od úplného dna. Ukázalo 
se, že je kolem veltruského 
fotbalu mnoho lidí, kterým 
není lhostejný jeho osud. To je 
skvělá zpráva, především v roce, 
kdy slavíme 100 let založení 
fotbalového klubu ve Veltru-
sích. „Postup je výsledek poctivé 
práce skvělé party, která se u nás 
vytvořila. Hlavním tahounem je 
trenér Jarda Nalezený. Díky všem, 
kteří nám pomáhali, hlavně v těž-
kém začátku sezony, ale i v jejím 
průběhu,“ řekl k postupu Ivan 
Krečun, předseda AFK Veltrusy.

Ve finále IV. třídy skupiny C 
se naši borci utkali o postup 
do třetí třídy s Vltavanem 
Chvatěruby. První zápas jsme 
na domácím hřišti vyhráli 3:0 
a byl před námi poslední krok. 
Odvetné finále soutěže jsme 
v sobotu 1. června odehráli 
na hřišti Chvatěrub, kam 
za námi přijelo velké množ-
ství fanoušků, za což jim moc 
děkujeme a doufáme, že jsme 
jim naším postupem do vyšší 
soutěže udělali radost.

Od začátku domácí vy-
tvářeli mírný tlak a snažili se 
o vstřelení branky, aby snížili 
dvojzápasové skóre. Jenže naši 
hráči byli při plnění obranných 
úkolů skvělí a domácí se dostali 
k šanci pouze díky standardním 
situacím. Ty vždy vyřešil v po-
hodě chytající Michal	Nádeník. 
Naši hráči drželi balón na svých 
kopačkách a ubíhající čas nám 
psychicky nahrával.

Do druhého poločasu jsme 
vstoupili s cílem dotáhnout 
posledních 45 minut k postupu 
a tento cíl se nám velmi přiblížil 
v 60. minutě, kdy po hezké akci 
celé zálohy a díky skvělému 
centru Pavla	Vokouna vstřelil 
branku Mário	Skandrani. Díky 
tomuto gólu museli domácí 
vstřelit 4 góly, na což jim zbý-
valo málo času. V 65. minutě 
po rohu domácí vyrovnali 
a v 83. minutě z penalty strhli 
vedení na svoji stranu. Další 
branky však nepřidali a po zá-
věrečném hvizdu výborného 
rozhodčího propukla naše 

postupová radost. 
„Věděli jsme, že nás i v odvetě 

čeká výborný soupeř. Utkání 
jsme odehráli takticky výborně, 
všichni hráči plnili úkoly a na hři-
šti odváděli bojovný výkon a tím 
jsme splnili svůj cíl, postup do III. 
třídy. Moc děkujeme fanouškům 
za jejich podporu, které si velmi 
vážíme,“ okomentoval vítězné 
utkání trenér Jarda Nalezený.

Úspěch staré gardy AFK Veltrusy 
v Německu!
V polovině března vyrazilo 
několik hráčů naší staré gardy 
(fotbalisté starší 35 let) repre-
zentovat Veltrusy do němec-
kého Kirschau. Většina hráčů 
brala turnaj v Německu jako 
příjemný výlet a tak bylo pro 
všechny velkým překvapením, 

když tito borci vybojovali druhé 
místo! Navíc neprohráli ani 
jeden ze svých pěti zápasů. 

Martin Novák
foto: Katarína Nováková

Horní řada zleva: Jarda Nalezený, Martin Novák, Matěj Beneš, Vašek Paveza, Břéťa Částka,  
  Fanda Hofman, Tomáš Podskalský, Aleš Zemín, Petr Částka
Dolní řada zleva:    Pavel Vokoun, Pavel Kubata, Marwan Skandrani, Milan Macek, Lukáš Veselý,  
  Honza Čáp, Michal Nádeník 
Chybí:  Radim Soudský, Simon Benatelli

AFK Veltrusy 2018/2019
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MLADŠÍ	ŽÁCI:
Jan Marek

Filip Oklamčák
Tomáš Černý

Nicolas Pavlík
Oliver Ponert

Marek Vaško
Michal Žambůrek

František Duda
Oliver Jareš
David Kirlyk

Tadeáš Klečka
Theodor Pátek

Adam Trešek

MLADŠÍ	PŘÍPRAVKA:
Ondřej Macal

Adam Matějček
Jan Beznoska

David Dekastello
Jan Duda

Šimon Kovář
Dominik Kremlík

Filip Nalezený
Miroslav Putyra

Lukáš Síla
Daniel Tuček
Petr Vořech
Matěj Župka

Daniel Mach
Vítek Volák

Filip Palkoska
Václav Válek

Dominik Shevchenko
Adam Sedlář

STARŠÍ	PŘÍPRAVKA:
Milan Koubek

Alexandr Balaba
Adam Čergič

Tomáš France
Robin Štroukal
Adam Vejmelka

Oliver Plicka
Marek Rukavička

Vojtěch Rukavička
Jan Řezníček

Matyáš Strejček
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www.sheba-strom.cz

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

Český pohár ve vodním slalomu  
na veltruském kanále
Víkend 4. a 5. května přinesl 
nejen velmi chladné poča-
sí, které po teplém dubnu 
zalézalo za nehty, ale i závody, 
které patří k nejvýznamnějším 
v českém vodním slalomu. Oba 
víkendové dny se na veltruské 
slalomové dráze jely závody 
Českého poháru a zároveň 
první dva nominační závody 
do reprezentačního týmu. 

Letošek je rokem předolym-
pijským a v rámci mezinárod-
ních závodů se budou vyjíždět 
místenky a bonusové body 
pro nominaci na olympijské 
hry v japonském Tokiu. Dá se 
tedy říct, že letošní nominace 
v podstatě zahajuje již nomina-
ci olympijskou. Výkony skvěle 
připravených závodníků tak 
znamenaly příjemný pohled 
na to nejlepší, co náš vodní 
slalom může nabídnout.

Branky na sobotní závod 
byly vytyčeny spíše jednodu-
šeji, a závod tak přinesl velmi 
rychlé časy s minimem chyb. 
Na neděli už stavitelé niko-
ho nešetřili a postavili velmi 
těžkou trať s větším množstvím 
branek a těžkých technických 
přejezdů. S oběma závody 
si nejlépe poradili zástupci 
ženského a mužského kajaku 
Veronika Vojtová a Vít Přindiš 
z USK Praha, kteří dokázali zví-
tězit v obou dnech, a připsali si 
tak maximální možný bodový 
zisk do nominačních bojů. V ka-
tegorii singlkanoe žen zvítězila 
v obou dnech Tereza Fišerová 
z Dukly Brandýs, které se však 
nominace netýkala, protože 
byla díky medaili z mistrovství 
světa v roce 2018 do reprezen-
tačního týmu pro rok 2019 no-
minována přednostně. Stejná 

jistota se týkala i medailisty 
z posledních olympijských her 
v Riu a posledního mistrovství 
světa rovněž v Riu, kajakáře Jiří-
ho Prskavce (USK Praha), který 
se v obou závodech umístil 
na druhé příčce. Tereza Fišerová 
závodila kromě své hlavní ka-
tegorie singlkanoe i na kajaku 
a ve znovuobnovené kategorii 
deblkanoe mix, kde se svým 
parťákem Jakubem Jáněm 
dokázali vyhrát rovněž oba 
závodní dny. Ani kategorii debl-
kanoe muži nepřinesla různé 
vítěze a oba závody vyhrála 
dvojice z Opavy: Jan Mrázek 
s Tomášem Rouskem. Rozdílné 
vítěze tak zaznamenala pouze 
kategorie singlkanoistů mužů, 
kde v sobotu vyhrál Lukáš Ro-
han a v neděli Vítězslav Gebas 
(oba USK Praha).

Z domácích můžeme po-
chválit dorostenku Annu Marii 

Neugebauerovou za velmi sym-
patická 13. a 14. umístění. Další 
závodnice Anna Koblencová 
pak podtrhla kvality místních 
kajakářek 17. a 18 místem. 
V singlkanoi mužů reprezento-
val místní oddíl Michal Pešek, 
kterému se lépe vydařil nedělní 
závod, kdy skončil 24. V sobotu 
dojel na 36. místě.

Všichni místní samozřejmě 
velmi fandili místnímu odcho-
vanci Janu Bártovi, který se stal 
vloni mistrem světa juniorů 
a nyní hájí barvy oddílu USK 
Praha. Honzovi se nepodařila 
sobotní kvalifikace, a musel 
proto absolvovat „pouze“ finále 
B, kde skončil třináctý. S tím 
se rozhodně nemohl spokojit 
a v neděli výborným osmým 
místem všem ukázal, kde se 
naučil pádlovat. Sesbíral tak 
první nominační body do své 
první seniorské sezóny.

Přestože jsme měli možnost 
vidět hned ze začátku vodácké 
sezóny absolutní špičku, nezna-
mená to, že závodní sezóna 
ve Veltrusech končí. O víkendu 
25. a 26. května se zde pořádaly 
také závody Českého poháru 
a zároveň Mistrovství České 
republiky do 23 let ve sjezdu 
na divoké vodě. V sobotu 
8. června si veřejnost mohla 
vyzkoušet tradiční raftování 
v rámci akce Dny Kralup. Zá-
vodní sezóna vyvrcholí 17. a 18. 
srpna Memoriálem Jaroslava 
Froňka st., pořádaným již 
mnoho let. Pořadatelé se těší, 
že zavítáte fandit závodníkům, 
a kromě sympatických závod-
ních výkonů nabídnou i domácí 
kuchyni místního bufetu.

Jiří Řejha

Stupínky vítězů  v kategorii kajak - muži: 1. Vít Přindiš, 2. Jiří Prskavec, 3. Vavřinec Hradílek
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* Zvýhodněná cena na prvních 6 měsíců, posléze platí standartní cena 499Kč

*

50 Mbit/s 100 Mbit/s 200 Mbit/s

Cena vč. DPH (Kč)

Rychlost
stahování dat

Rychlost
odesílání dat

399,- 295,- 699,-

5 Mbit/s 10 Mbit/s 15Mbit/s

Cena vč. DPH (Kč)

Rychlost
stahování dat

Rychlost
odesílání dat

333,- 449,- 549,-
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA SCALA: 4,1-5,0 l/100 km, 108-113 g/km

   NOVÁ 
ŠKODA SCALA

Dostane vás. Dál.

novascala.cz

Vsaďte na jistotu se zcela novým modelem
ŠKODA SCALA
Nová ŠKODA SCALA klade důraz na bezpečnost inspirovanou vozy vyšší třídy.
V automobilu, který je vybaven systémem tísňového volání, až 13 asistenčními 
systémy a navíc až 9 airbagy, se budete cítit opravdu bezpečně.

FRONT ASSIST KOLENNÍ AIRBAG ŘIDIČE SIDE ASSIST

Samočinné a nouzové brzdění Důraz na bezpečnost posádky Asistent změny jízdního pruhu

již od Kč394 900

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-100   1 15.4.2019   10:38:05

INZERCE
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Sys-DataCom
PŘIPOJENÍ K INTERNETU, TELEFON a TELEVIZE

Spojíme vás se světem  
zábavy a informací  

a to velmi rychle za nejlepší ceny.

VÝHODNÝ BALÍČEK za 579 Kč
základní balíček IPTV

45 programů TV
31 radiových stanic 

rychlost připojení  100/20 Mbs

volejte  
nebo pište nonstop

www.sys-data.com
+420 777 774 221

obchod@sys-data.com
Wifi router  MIKROTIK včetně aktivace přípojky 

jen za 970 Kč

RYCHLOST PŘIPOJENÍ CENA
10/4 Mbs 299 Kč
30/8 Mbs 399 Kč
100/20 Mbs 499 Kč

Připojení  
bez datového omezení  
a smlouva bez závazku

U nás jsou ceny stálé,  
služby bez omezení.

UNI_nabor_operator_Kralupy_nad_Vltavou_186x130.indd   1 27.02.19   14:42
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Zveme vás  
k příjemnému posezení  
do stylové restaurace  
s penzionem

PŘIPRAVÍME  
PRO VÁS
• SVATEBNÍ HOSTINU

• OSLAVY RODINNÝCH  

VÝROČÍ

• PODNIKOVÝ VEČÍREK

• RŮZNÁ ŠKOLENÍ

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

Statek 1738 Dušníky nad Vltavou

OTEVŘENO  
DENNĚ  
od 11:00 do 21:30 hodin

LeoCzech s. r. o.
Hostín u Vojkovic
hledá vhodné uchazeče  
na pozici

Operátor ve výrobě
Přijmeme pracovníky do výroby na pozici operátorů ve výrobě. 
Upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci.   
  
Náplň práce: třídění a manipulace s materiálem  
  (papír, popř. fólie)    
  obsluha strojů (lisovací linka, VZV)  

Nabízíme:  5 týdnů dovolené    
  příspěvěk na stravování
  příspěvek na penzijní připojištění  
  po zkušební době
  nadstandartní platové ohodnocení  
  závislé na výkonu  

Požadujeme: samostatnost, bezúhonost, chuť k práci  
  fyzická zdatnost (práce ve stoje,  
  manipulace s materiálem)   

Kontakt:  Leoczech s. r. o., Personální oddělení,   
  277 44  Hostín u Vojkovic 64
    milos.peceny@huhtamaki.com
  602 435 159 

5 DRUHŮ:
Med květový
Med květový pastovaný
Med akátový
Med lipový
Med slunečnicový

MED  
přímo od včelaře

Včelař Erik Zázvorka  
Klicperova 431, Veltrusy

Telefon: 734 500 259
        Včelnice u Erika
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R E B Y S

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH SPOTŘEBIČŮ  
ZDARMA PŘI ODBĚRU KUCHYNĚ

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

Autorizovaný prodejce 
Mora, Electrolux a AEG 

s vlastní výrobou kuchyní 
a vestavěných skříní.

Kuchyňské a koupelnové 
studio

R E B Y S
Koupelnové a kuchyňské studio hledá  

pracovníka na pozici 
truhláře, montéra

Požadujeme aktivní přístup, zájem,  
zodpovědnost, organizační schopnosti

Nabízíme nástupní plat 30.000 Kč
Bližší informace: rebys@rebys.cz, tel. 603 531 842

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
Těšíme se na spolupráci!
Biotechnologická laboratoř
Dřetovice
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Hledáme
OPERÁTORA / OPERÁTORKU DO VÝROBY TISKOVÝCH FOREM - RAZÍTEK

OPERÁTORA DTP STUDIA - GRAFIKA

Minimální kvalifikační požadavky: 
•  učební obor nebo středoškolské vzdělání 
•  základní znalost práce s počítačem  

Kontakt pro zaslání 
profesního životopisu 
a více informací podá

Eva Nováková, 
personalista

e-mail:  
eva.novakova@panflex.cz

tel.: 737 260 319

Další požadavky a dovednosti: 
•  manuální zručnost
• technické a organizační myšlení 

Minimální kvalifikační požadavky: 
•  zkušenost s prací na platformě Mac
•  znalost Photoshopu a Illustrátoru 

PRACOVNÍKA PŘÍJMU ZAKÁZEK PRO NĚMECKY HOVOŘÍCÍ ZEMĚ
Minimální kvalifikační požadavky: 
•  perfektní znalost německého jazyka slovem i písmem / slabšího němčináře 

•  polygrafické vzdělání, případně praxe v
jsme schopni „dovzdělat“

 oboru jsou výhodou (není podmínkou)
•  znalost práce na počítači / znalost grafických programů je výhodou  

PRO VŠECHNY POZICE PLATÍ:
Možnost nástupu: ihned     
Pracovní poměr hlavní - na smlouvu
Nabízíme: 
•  různé zaměstnanecké výhody
•  zajímavé finanční ohodnocení 
•  práce od pondělí do pátku (víkendy a svátky jsou volné)  
•  dvousměnný provoz u pozice Operátor výroby tiskových forem 

a Operátor DTP
  

Pracoviště:  Statenice - Černý Vůl, Ve Velazu 277. 
Dostupnost pražskou MHD a dalšími autobusovými spoji.

  
 

  
 

P a M TÝŘ

T
R

UHLÁŘSTV
Í P. a M. Týř

Vyrábíme na zakázku
 l kuchyňské linky
 l schodiště
 l vestavné skříně
 l dveře interiérové i vchodové
 l pergoly
 l kancelářský nábytek

V cihelnách 622, Veltrusy

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

m
ob

il: +420 721 852 018
+420 602 149 243
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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

Nový rok...

www.csad-sc.cz
315 671 659, 326 911 522

...nové zaměstnání!
° 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

Řidičkám a řidičům nabízíme:

Řidičské oprávnění zajistíme.

možnost měsíčně až

náborový příspěvek
+ 25 000 Kč

42 000 Kč

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

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

I n g r i d  Z a j í č k o v á

777 201 088

I n g r i d  Z a j í č k o v á

auto‰kola zajíãková inzerát_A6.pdf   1   21.11.18   10:03
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Koupelnové studio Popek
Nelahozeves

M 773 596 887
T 315 623 565
www.popek-koupelny.cz
www.facebook.com/popekkoupelny

Přijďte si k nám pro inspiraci...

OBLÍBENÁ LYRA PLUS V NOVÉM DESIGNU
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Klimatizace & Vytápění – Neuman

Už se nemusíte bát horkých letních dnů.  Máme řešení pro Vaše zchlazení.

Abyste se za každého počasí u Vás doma cítili příjemně. Naše firma dodá vše až k Vám domů.

Výrobek na přání vybalíme, pomůžeme uvést do provozu, vysvětlíme obsluhu. Vše pro Vaší

spokojenost.

Mobilní klimatizace                 Čističky vzduchu                  Ochlazovače vzduchu
 ceny od 8 100,-Kč.                  ceny od 7300,-Kč.                  ceny od 2430,-Kč.

                                              Doprava  zdarma na vše
       
                             Široká nabídka ventilátorů, ceny od 290,-Kč.

Vyberte si to pravé pro Vás na www.klimatizace-vytapeni-neuman.cz
          Objednávky na emailu - klimatizace-vytapeni-neuman@email.cz
                                        nebo na tel. č.  731 910 197



Alešova 291
Veltrusy

www.modni-mix.cz 
315 781 097
774 032 057

Módní 
Mix

Po – Pá:  
8 – 17:30 hod  

So:  
8 – 11 hod

190525_Inzerce_VL-v2.indd   1 25/05/2019   14:02


