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Úvodem
„Obrat o 180 stupňů“ nastal
v naší domácí politice bezmála před 30 lety, v listopadu
1989 – a právě takový název
nese hra Emanuelle Delle
Piane, frankofonní autorky se
švýcarsko-italskými kořeny,
jejíž úvodní pasáž jsem poprvé
zaslechla letos v létě. Guvernér
v ní rozmlouvá s personifikovanou Demokracií. Přestože se
papínek snaží tvářit suverénně,
až blahosklonně, přestože nabízí hory doly, svéhlavá dcerka
sice bohatstvím nepohrdá, ale
stejně má navrch.

Guvernér: Demokracie, miláč-

ku, brzy budeš mít narozeniny.
Jaký dárek ode mě chceš? Auto?
Plachetnici? Chceš cestovat?
Kožešiny? Šperky? Řekni si.
Budeš mít, co si řekneš.
Demokracie: Obrazy.
Guvernér: Obrazy. Originální.
Ze kterého období?
Z impresionismu, expresionismu
nebo moderny? Máš nějakého
oblíbeného malíře?
Demokracie: Ne, chtěla bych
nové obrazy, plátna, která ještě
nevznikla.
Guvernér: Vynikající! Nechám
namalovat tvoje portréty.
Demokracie: Ne, moje ne!
Guvernér: Čí tedy?
Demokracie: Nevím. Imaginární
portréty. Tváře, které by odrážely nebo spíš ztělesňovaly slova.
Slova jako… jako, nech mě chvíli

přemýšlet... Slova jako svoboda,
mír, láska, moc, spravedlnost,
příroda například. Ano, k narozeninám si od tebe přeju šest
portrétů těchto slov, tatínku.
Guvernér, stranou: Panebože!
Proč musí pořád všechno komplikovat?
Skoro k tomu není co dodat.
Ten (ti), kdo demokracii, možná
s nadšením, snad i omylem
stvořil, jí moc nerozumí a možná nikdy nerozuměl. Nejspíš
ji ani moc často nepotkává,
a pokud ano, pak spíš formálně. Rád by si ji ale připoutal,
svázal, rád by si ji koupil, rád
by ji měl na své straně automaticky. Dává mu zabrat, nutí
ho vyjít z pohodlí a přemítat
(a to není žádný hlupák a dost
se vyzná), ale protože je to jeho
krev (aspoň doufá), snaží se jí
vyhovět. Zdá se mu patetická
(pravda, láska, to je u nás skoro
nadávka), absolutně nepraktická. Jsou s ní výdaje a sama
o sobě blahobyt negeneruje.
Zatím ale funguje jako mravní
štít, jako značka kvality a na ty
svět slyší. Zatím guvernér není
tak bezcitný ani tak hloupý, aby
se jí zbavil.
Hru jsem zatím nedočetla.
Děsím se pomyšlení, jak dopadne, až si Demokracie přivede domů budoucího partnera,
třeba pana Míru, Lásku nebo
Svobodu, nedejbože partnerku,
dejme tomu Ekologii. Jakpak to
asi guvernér ustojí?
kv
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Posezení s krásnou hudbou a vínem (síň)
Vernisáž makrofotografií Jana Majera (síň)
Podzimní bazárek (sokolovna)
Filmový večer: Jack staví dům (klubovna)
Železný hasič (letní kino)
RC Havránek: Beseda Jak na poruchy
ve škole i v běžném životě
30. 10. 18.30 12. zasedání zastupitelstva města
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Zámek: Dušičková vzpomínka
Vernisáž výstavy „Ještě jsme ve válce“ (síň) *
ZŠ: Den otevřených dveří
RC Havránek: Lampionový průvod (parčík)
RC Havránek: Beseda Děti a otázka
sexuality (klubovna nad sokolovnou)
Filmový večer: Zelená kniha (klubovna)
Sametově s loutnou a akordeonem (síň) *
Zámek: Adventní tvoření
13. zasedání zastupitelstva města
Divadelní zájezd: Dopisy Olze *
Hasiči: Hrátky s čertem (parčík u školy)
Zámek: Sváťovo dividlo

PROSINEC
ne

1. 12. 16.00 Rozsvěcení vánočního stromu
(parčík u školy)
st
4. 12. 19.00 RC Havránek: Beseda Partnerské krize
(klubovna)
so
7. 12.
Zámek: Vánoční koncert
pá 13. 12. 18.00 4. ročník Dětského hudebního festiválku
(klubovna)
ne 15. 12.
Zámek: Průvod k živému betlému
st 18. 12. 18.30 14. zasedání zastupitelstva města
čt 19. 12. 20.15 Filmový večer: Rock´n´Roll (klubovna)
so 21. 12. 20.15 Filmové odpoledne pro děti:
Kluk ve světě příšer (klubovna)

* Proběhne v rámci oslav
30. výročí Sametové revoluce

ZPRÁVY Z MĚSTA

Slovo starosty

Podzimní provoz
sběrného místa

Vážení čtenáři Veltruských
listů, milí sousedé, dostává se
vám do rukou podzimní číslo
Veltruských listů, ve kterém se
dozvíte, co je v našem městě
nového. Rád bych na tomto
místě upozornil na několik
akcí a záměrů, které se budou
realizovat v blízké době –
v měsících říjnu a listopadu
půjde především o revitalizaci
odvodnění Žižkovy ulice. Započetí  těchto prací se však bude
odvíjet od ukončení přeložky
nízkého napětí, kterou provádí
firma Kalců pro společnost
ČEZ, a. s. V době stavebních
prací bude nadále žádoucí dbát
zvýšené opatrnosti v této lokalitě a bude i třeba přizpůsobit
parkování. V sousedních ulicích
(Jungmannova, Douchova) proběhne rekonstrukce a doplnění
veřejného osvětlení. V příštích
týdnech se též bude realizovat
dopravní opatření za účelem
zklidnění dopravy např. v lokalitě „Za klášterem“ (v ul. M.
Rybalka směrem k Restauraci
U Libuše a k vodáckému kanálu
a v ul. V Cihelnách). Konkrétní
obrysy (vysoutěžené zhotovitele) mají též dvě veřejné zakázky
– rekonstrukce domu hrobníka
a rekonstrukce části ulice Hálkova (směrem k ul. Opletalově;
dokončení je plánováno na jaro
příštího roku). O dalších záměrech a tématech se dozvíte
ve „Střípcích“ složených ze zápisů zastupitelstva (str. 4 – 5).

Do konce října 2019 je sběrné
místo otevřeno v následující
dny:
§§ úterý, čtvrtek: 15:00 – 18:00
§§ sobota: 8:00 – 12:00.

Závěrem si dovolím
poděkovat organizátorům
za akce, které mě na sklonku
léta potěšily. Poděkování patří
všem z AFK Veltrusy za důstojné a přátelské oslavy 100
let veltruského fotbalu (str. 25
– 26). Za uspořádání již 5. ročníku „Happeningu na starém
mostě“ patří uznání kulturním
výborům Veltrus i Nelahozevsi.
I přes letošní nepříznivé počasí
navštívily akci stovky lidí ze
širokého okolí (str. 12 – 13).
Dále děkuji za čas a energii
dobrovolníků, kteří se podíleli
na rekonstrukcích obou dětských hřišť – opětovně mohlo
být otevřeno hřiště u fotbalového areálu (AFK, vchod z ul.
Palackého) a v době uzávěrky
tohoto čísla VL se pracovalo
na přesunu hřiště od bývalého
KD na pozemek v ul. U Školy
(viz následující strana).
Vážení spoluobčané, přeji
vám klidný, barevný podzim
a na viděnou třeba na nějaké
kulturní či sportovní akci. Stačí
si jen vybrat z pozvánek uvnitř
tohoto čísla.
Filip Volák
starosta

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.

TELEFON: 606 683 404

V listopadu se pak omezuje
na úterý a sobotu:
§§ úterý: 15.00 – 17.00 hod
§§ sobota: 8.00 – 12.00 hod

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

Úřední hodiny MěÚ
MATRIKA, STAVEBNÍ ÚŘAD,
EVIDENCE OBYVATEL

PO a ST

8.00 – 12.00

13.00 – 17.30

PODATELNA, POKLADNA, CZECHPOINT,
OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN (V PŘÍZEMÍ BUDOVY)

PO a ST
ÚT a ČT
PÁ

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

13.00 – 17.30
13.00 – 15.00

Důležitá telefonní čísla
OBECNÉ INFORMACE: 		
STAVEBNÍ ÚŘAD:		
MATRIKA:				
PODATELNA:				
MĚSTSKÁ POLICIE:		
HASIČI:				
VODOVODY A KANALIZACE
				
ELEKTRICKÉ VEDENÍ (ČEZ)
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ /
MÍSTNÍ ROZHLAS /
TECHNICKÉ SLUŽBY		

317 070 291
315 781 177
315 781 143
317 070 294
777 919 156-7
721 106 278
840 121 121
602 128 127
800 850 860
728 233 228

Sociální poradna na MěÚ
je dočasně mimo provoz
Z důvodu nemoci byla dočasně přerušena činnost sociální
poradny na městském úřadě.
O jejím zprovoznění budou občané včas informováni, termíny

se opět objeví ve společném
kalendáři města.
Poradna je určena lidem,
kteří se ocitli ve složité sociální
situaci.                                                   bb
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POVEDLO SE...
Od konce prázdnin je znovu
otevřeno dětské hřiště
u fotbalového stadionu
Revize hřiště z jara 2019 nařídila vyřazení obou dřevěných
domečků se skluzavkami
a houpačkami, protože nevyhovovaly bezpečnostní normě.
Nevhodná byla i dopadová
plocha. Fotbalisté se brigádně
postarali o demontáž a pomohli vybrat dva nové prvky, které
byly během prázdnin instalovány na části pozemku, která patří
AFK Veltrusy. S majiteli druhé
části město prozatím domluvilo úpravu povrchu a doufejme,
že se hřiště brzy ještě o nějaký
prvek rozšíří.
Některým původním
prvkům stačila drobná či větší
oprava a mohly být zachovány.
Zůstává tedy závěsná i pružinová houpačka a pískoviště
s upraveným rámem, novým
pískem i novou plachtou. Opravena byla také lavička.

Prosíme o dodržování
provozního řádu, udržování
čistoty a zakrývání pískoviště před odchodem z hřiště.
Zanechávejte hřiště v takovém
stavu, v jakém ho chcete příště
znovu najít.
Děkujeme všem, kteří s rekonstrukcí hřiště pomohli.

Hřiště bylo, hřiště bude
Herní prvek loď se z pozemku
za kulturním domem, kde byl
už dlouhou dobu nepřístupný,
přestěhoval. Dočasně bude
sloužit dětem na volném
prostoru u vchodu do základní školy. Náročné stěhování
proběhlo o víkendu 14. a 15.
září za velké pomoci majitelky
firmy Cor Caroli, s. r. o., paní Veroniky Hanzlíkové. Poděkování
patří i občanům, kteří pomohli
při stěhování největšího kusu
(stěžně). Do smontování konstrukce lodi se pustili dobrovolníci v sobotu 28. 9.

Prosíme občany o trpělivost
a zároveň i pomoc při stavění
nového hřiště, práce bude ještě
dost. Jeho slibované zprovoznění se zpozdilo z časových
důvodů výrobců herních prvků,
jejichž dohled je nezbytný.
Každé dětské hřiště totiž musí
mít certifikát, aby bylo pro děti
bezpečné.
Věra Krčmová
zastupitelka
Prosíme respektujte zákaz
vstupu na hřiště do doby jeho
úplného dokončení.

KOLOTOČ U BYTOVEK
Před likvidací byl zachráněn
červený kolotoč u bytovek
na rohu ulic Družstevní
a Palackého. Opravu zprostředkovaly technické služby města
u společnosti Služby, stavby,
montáže s. r. o. Kolotoč lze tedy
nadále používat, má za sebou
opakovanou revizní prohlídku.
text a foto: bb

říjen 2019
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Střípky ze zasedání zastupitelstva
Následující odstavce byly sestaveny ze zápisů zasedání z 26. června, 31. července,
28. srpna a 25. září 2019. Kompletní zápisy najdete na webu města.

26. 6. 2019 (8)

VYHLÁŠKA O MÍSTNÍCH
POPLATCÍCH

KUPNÍ SMLOUVA
NA POZEMEK PŮVODNÍ
PARC. Č. 125/1

Finanční výbor navrhl změnu obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích. Změna
se týká doplnění sazby za umístění stavebního zařízení,
skládek a výkopů apod. pro
liniové stavby (plynovod, vodovod, kabelizace tel. sítě apod.)
ve výši 5 Kč/m2/den.

Zastupitelstvo města Veltrusy
již v březnu rozhodlo o rozdělení pozemku č. 125/1 (proluka
mezi ulicemi Pražská a Nová)
na 11 částí a jeho prodeji 11 novým majitelům. V květnu byla
uzavřena první kupní smlouva, na jejímž základě došlo
k rozdělení pozemků a k zápisu
na katastrálním úřadě. Na červnovém zasedání zastupitelé
města odsouhlasili uzavření
kupních smluv se zbylými 10
novými majiteli.

ROZPOČTOVÉ
OPATŘENÍ Č. 2/2019
Zastupitelé schválili rozpočtové
opatření č. 2/2019 související
s nákupem nových kotlů do ZŠ.

ZŠ: NÁKUP NOVÝCH
ELEKTRICKÝCH KOTLŮ
DO ŠKOLNÍ JÍDELNY
Zastupitelé odsouhlasili nákup
dvou nových kotlů od společnosti Aligastro CZ, s.r.o.
za cenu 275.106 Kč včetně DPH.
Původně ředitelka ZŠ žádala
o nákup pouze jednoho kotle,
ale v červnu došlo k závažné
poruše i na druhém zařízení.

ŽÁDOST O ODKOUPENÍ
ČÁSTI POZEMKU PARC.
Č. 279/40
Zastupitelé neschválili prodej
části pozemku p. č. 279/40.
Majitelka chtěla využít odkoupenou část pro přístup na svůj
pozemek, který by pravděpodobně využila k vybudování
skladových prostor či pro drobnou výrobu. Starosta se odvolal
na návrh nového územního
plánu, který s výstavbou v této
části obce nepočítá, v přístupu
na dotčený pozemek navíc majitelce nikdo a nic nebrání.
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REVIZE NÁJEMNÍCH
SMLUV
Zastupitelstvo města pověřilo
starostu města na základě
výzvy finančního výboru zahájením jednání s nájemci bytů
i nebytových prostor ohledně
zvýšení nájmu. Ceny za nájemné jsou již několik let stejné.

REKONSTRUKCE
HŘBITOVNÍHO DOMKU
Zastupitelstvo schválilo zadání
veřejné zakázky na rekonstrukci hřbitovního domku.  

PŘÍSTAVBA ZŠ
Architekt Patrik Hoffman
představil návrh přístavby školy
s hlavní přístavbou do dvora
školy s učebnami, kabinety
a sociálním zázemím a dvěma
variantami umístění tělocvičny
– na pozemek naproti vchodu
do školy nebo do parčíku mezi
ZŠ a MŠ. Zároveň obě tyto
varianty předal k vyjádření
dotčeným orgánům (hygiena,
hasiči atd.).

VEDENÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Starosta pověřil 11. 6. 2019
dočasným vedením školky místostarostku. Konkursní řízení
na novou ředitelku se uskuteční
v červenci.

PROBÍHAJÍCÍ OPRAVY
A PROJEKTY
Byla dokončena rekonstrukce

chodníků v ulici Klicperova
a Opletalova, probíhá oprava
podlah ve stodole v Příčné ulici.
Odborná údržba stromů v parku u hřbitova byla objednána
u zahradnictví Jelínek v hodnotě 138.000 Kč vč. DPH za rok.

veřejného osvětlení do majetku
města. O převodu komunikací
a vybudování spojovacího
chodníku se bude s majitelem
ještě jednat.  

NAVÝŠENÍ
KAPACITY ZŠ

Zastupitelstvo schválilo
darovací smlouvu, kterou se
bezúplatně převádí nevyužívaný (z důvodu nevyhovujícího
technického stavu) automobil
městské policie do vlastnictví
SDH Veltrusy, který o tom sám
zažádal. MP již disponuje novým služebním vozidlem.

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy schválilo navýšení kapacity ZŠ na 547 žáků.

VILA
FERDINANDIOVÝCH
Zastupitelstvo čeká na vyhotovení srovnávacího znaleckého
posudku a následně bude iniciovat setkání s majitelkou.

31. 7. 2019 (9)

DAR PRO SDH

PRODLOUŽENÍ NÁJMU
VE ŠKOLNÍM BYTĚ
Zastupitelé souhlasili s prodloužením nájemní smlouvy
na služební byt v ZŠ Veltrusy
stávající nájemkyni, která působí jako učitelka ZŠ.

OBNOVA HÁLKOVY
ULICE

PROBÍHAJÍCÍ OPRAVY
A PROJEKTY

Zastupitelstvo města schválilo
přijetí dotace od MMR ve výši
1.088.702 Kč, která je určena
na obnovu části místní komunikace Hálkova.

Byla dokončena rekonstrukce
podlahy ve stodole.

NOVÝ ELEKTROMOBIL

Starosta představil záměr
a náčrt možné cyklostezky propojující obce Zlosyň a Veltrusy.
Projekt by mohl být financován
z evropských i státních dotací
za přispění obou obcí.

Zastupitelstvo odložilo přijetí
dotace od Státního fondu
životního prostředí ve výši
500.000 Kč na nákup nového
elektromobilu. Cena nového
elektromobilu se pohybuje
mezi 1,1 – 1,7 milionu Kč dle
výbavy, výkonu atp., proto se
vedení města rozhodlo nejdříve
detailněji prověřit možnosti.
Dotaci je možné čerpat do konce roku 2020.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V LOKALITĚ U LUHU
A U STŘELNICE
Zastupitelstvo města po dlouhé diskusi s developerem
Stanislavem Kohoutem
schválilo bezplatné převzetí

CYKLOSTEZKA ZLOSYŇ
– VELTRUSY

HŘIŠTĚ VE VELTRUSÍCH
Pod vedením zastupitelky Barbory Bělkové došlo k obnovení
části dětského hřiště u fotbalového hřiště. Do budoucna je potřeba vyřešit majetkové vztahy
u druhé části pozemku a jednat
o možnosti doplnění dalších
herních prvků. Zastupitelka
Věra Krčmová se ujala přesunu
dětského hřiště za kulturním
domem na pozemek naproti
vchodu do školy. K přesunu
a smontování herních prvků
dojde během září a října.

ZPRÁVY Z MĚSTA

28. 8. 2019 (10)

SMLOUVY S MERO ČR
A SYNTHOS KRALUPY

PŘEVOD „MIŘEJOVICKÉHO MOSTU“

Zastupitelé schválili smlouvu
o reklamní činnosti se společností MERO ČR, a. s. na částku
30.000 Kč, která byla použita
na financování 5. ročníku
Happeningu na starém mostě.
Zároveň přijali dar ve výši
80.000 Kč od společnosti
Synthos Kralupy, a. s. Finanční

Zastupitelstvo města schválilo
uzavření smlouvy o převodu
vlastnictví Miřejovického
mostu mezi městem a Povodím Vltavy, s. p. Více viz článek
na str. 6.

MŠ: NOVÉ VEDENÍ

využit na rekonstrukci dětských
hřišť a výsadbu zeleně v obci.

Novou ředitelkou MŠ byla
v dvoukolovém výběrovém
řízení vybrána Klára Válková.
Zároveň ve školce od července
2019 působí nová učitelka.

PŘIJETÍ DOTACE NA
VYSÍLAČKY PRO JSDH

ZŠ: PRAVIDLA
PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ
Ředitelka ZŠ představila pravidla pro přijímání nových žáků,
kde z důvodu nedostatečných
prostorových možností školy
nemůže dojít k navýšení počtu
tříd (nyní je jich 21). V případě převisu poptávky se bude
z uchazečů losovat, přičemž
nejprve proběhne losování
do prvního ročníku a v případě
dostatečné kapacity bude následovat losování do 6. ročníku.

25. 9. 2019 (11)
Miřejovický most, 2018, foto: Kateřina Kohoutová

OBNOVA HÁLKOVY
ULICE
Vítězným uchazečem o veřejnou zakázku malého rozsahu
na obnovu ulice Hálkova se
stala firma COMMATEL –
Uher, s. r. o. s nabídkou ve výši
1.663.184,80 Kč bez DPH
(2.012.453,61 Kč včetně DPH).
Projekt by měl být realizován
do konce května 2020.

částka byla určena především
na pokrytí nákladů na akce
Happening na starém mostě
a Oslavy 100. výročí fotbalu
ve Veltrusích.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
U LUHU A U STŘELNICE
V souvislosti s převzetím VO
v nové lokalitě do majetku

LESNÍ KLUB SI PŮJČÍ
MĚSTSKÝ POZEMEK
Zastupitelstvo schválilo záměr
vypůjčit RC Havránek – Lesnímu klubu Pírko – část pozemku
parc. č. 158 o výměře cca 367 m2,
který je majetkem města.

NOVÉ ZNĚNÍ DAROVACÍ SMLOUVY PRO SDH
Zastupitelstvo schválilo upravené znění darovací smlouvy
na bývalý automobil městské
policie „Dacia Logan“ pro SDH
a odstoupilo od smlouvy schválené na zasedání konaném
3 1. 7. 2019.

ROZPOČTOVÉ
OPATŘENÍ Č. 3/2019
Zastupitelstvo města Veltrusy
schválilo rozpočtové opatření
č. 3/2019.

PRONÁJEM ČÁSTI
STŘECHY ZŠ
Hálkova ulice, foto: bb

STRATEGICKÝ PLÁN
MĚSTA
Zastupitelstvo schválilo aktualizaci strategického plánu
města pro roky 2019–2029. Revize projektových karet budou
prováděny každý rok.

města  vznikla potřeba zřídit
služebnost k pozemkům,
na kterých se VO nachází
a které jsou v majetku firmy
Domy Kladno, a. s. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení
věcného břemene.

Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru o pronájmu části
střechy ZŠ o rozloze cca 2 m2.

DAR OD AVE KRALUPY
Město přijalo finanční dar
ve výši 100 tis. Kč od společnosti
AVE Kralupy, s. r. o. Dar bude

Město přijme dotaci ve výši
12.000 Kč ze Středočeského
kraje na vybavení jednotky
SDH vysílačkami.

ŽÁDOST O DOTACI
NA ZATEPLENÍ DOMU
LÉKAŘŮ A KOMUNITNÍHO CENTRA
Město požádá o dotaci z programu OPŽP na zateplení
a energetická opatření obou
budov, kde bude možné získat
až 50 % vynaložených nákladů.

REKONSTRUKCE
HŘBITOVNÍHO DOMKU
Na veřejnou zakázku Rekonstrukce hřbitovního domku
zareagovaly dvě stavební firmy,
vítězným uchazečem se stala
společnost BUILDER CONSTRUCTIONS, s. r. o. s nabídkou
ve výši 1.933.651,84 Kč bez DPH.
Zastupitelé schválili uzavření
smlouvy o dílo.
sd

TERMÍNY
ZASEDÁNÍ
Termíny následujících zasedání jsou
stanoveny i nadále
na poslední středu
v měsíci:
§§ 30. října
§§ 27. listopadu
§§ 18. prosince
Od září 2019 začínají
zasedání zastupitelstva v 18:30.
říjen 2019
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Město převádí Miřejovický most
do majetku Povodí
K tomuto kroku přispěl především špatný technický stav mostu, který je pozorovatelný na první pohled. Most se nyní dostane do rukou státního podniku a bude mít větší
naději na opravu.

Foto: Jiří Karas

Pro cyklisty a pěší je starý miřejovický most
především příjemnou spojnicí břehů Veltrus a Nelahozevsi. Pro fotografy a filmaře
velmi přitažlivým architektonickým objektem. Pro město se most stává na jeden den
v roce dějištěm velké společenské akce, ale
jinak znamená především velké finanční
břemeno. A pro státní podnik Povodí Vltavy
je důležitou vodohospodářskou stavbou,
která je spolu se Záhorského jezem, vodní
elektrárnou a plavební komorou součástí
zdejšího zdymadla.
Na špatný technický stav mostu upozornil již znalecký posudek od firmy Pontex
v roce 2013, který uvádí, že „most je nutno
zásadně zrekonstruovat, nestačí jen běžná
údržba“. Povodí Vltavy v témže roce odhadovalo investice do oprav mostu a jezů
na 70–90 mil. Kč. Z mimořádné prohlídky
v červenci 2018 (opět od firmy Pontex)
vyplynulo, že stav mostu se zhoršuje a je
potřeba neprodleně učinit několik opatření
(např. uzavření větší části chodníku oplocením, instalaci ochranných sítí nad plavební
komorou), která byla provedena v loňském
roce ještě před zářijovým happeningem.
„Výše potřebných investic do oprav mostu je pro nás vzhledem k ročnímu rozpočtu
města neúnosná,“ uvádí starosta města
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Filip Volák. Město získalo most do svého
vlastnictví společně s ulicí Maršála Rybalka
po vybudování obchvatu kolem Veltrus
v 70. letech. Na zásadní údržbu a rekonstrukce jsou ovšem prostředky z rozpočtu
obce zcela nedostatečné. Po mnoha jednáních s vedením Povodí Vltavy, s. p. se začalo
rýsovat jediné rozumné řešení: převod
vlastnictví mostu na Povodí. Státní podnik
má více možností, jak tento významný záměr financovat. Investovat může ale pouze
do svého majetku.
Po vyřešení všech formalit schválilo
zastupitelstvo města na svém 5. zasedání
27. března 2019 záměr převodu mostu
na Povodí a 28. srpna 2019 znění a podpis
smlouvy.
V příštích letech lze očekávat plánování
a realizaci rekonstrukce mostu, ke které
se Povodí zavazuje ve smlouvě. Jiří Friedel,
ředitel závodu Dolní Vltava, na 48. zasedání
předchozího zastupitelstva odhadoval, že
projektování oprav a soutěžení zakázky
by mohlo trvat zhruba jeden rok. Během
oprav nelze vyloučit i dočasné úplné uzavření mostu. Opravy budou ale směřovat
k tomu, aby most mohl i nadále sloužit jako
bezpečná a příjemná spojnice obou břehů
pro pěší i cyklisty.

TECHNICKÉ
PARAMETRY
MOSTU A JEZU
§§ délka mostu: 266,6 m
§§ šířka mostu: 7 m
§§ most má pět věží s valbovou střechou
(výška 5-10 m),
vrcholek věží dosahuje až 12 m nad hladinu řeky, uvnitř jsou strojovny s mechanismy na ovládání jezů
§§ jednotlivá jezová pole jsou různě široká,
mají rozdílné typy hradicích konstrukcí
(válce nebo tabule typu Stoney)
§§ za pilířem levého jezového pole se nachází komůrkový rybí přechod
§§ v části mostu vedla po chodníku úzkorozchodná elektrifikovaná kolejová dráha pro zvedací zařízení systému hrazení
Most je v současné době evidován jako
technická památka.
bb
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Od nového roku 2020 musejí být
všichni psi označeni mikročipem
Od 1. ledna 2020 začne platit novela veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. nařizující
povinné označování psů na území České republiky mikročipem. Povinné očkování psa
proti vzteklině bude platné pouze v případě, že je pes zároveň označený mikročipem.
Nebude již stačit záznam o očkování v očkovacím průkazu.
PROČ SE POVINNOST
ČIPOVÁNÍ PSŮ ZAVÁDÍ?
Nové opatření má přispět
k větší ochraně psů, k jednoduššímu zjištění jejich identity
(a tím např. i ke kontrole nad
očkováním proti vzteklině),
omezit činnost tzv. množíren
psů, zavádí povinnost registrace útulků pro zvířata a umožní
lepší evidenci odchycených
zvířat. Čip ovšem obsahuje
pouze číselný kód, nikoliv GPS.
Nelze tedy pomocí čipu zjistit
jeho polohu.

NA KOHO SE POVINNÉ
ČIPOVÁNÍ VZTAHUJE?
Čipování bylo dosud povinné pouze u psů cestujících
do zahraničí. Od 1. 1. 2020 musí
být ovšem označen každý pes.
U štěňat platí povinnost od prvního očkování proti vzteklině, tj.
maximálně v půl roce věku. Výjimkou jsou psi s jasně čitelným
tetováním provedeným před 3.
7. 2011. Proces očipování nelze
odkládat do dalšího přeočkování během roku 2020.

CO ŘÍKAJÍ VETERINÁŘI?
Zákon předpokládá, že zatoulaný očipovaný a evidovaný pes
má větší naději vrátit se ke svému majiteli. Veterinář František
Pochobradský ale považuje
novou legislativu za nedomyšlenou. „Samozřejmě se stane,
že psa sice očipujeme, ale jeho
majitel čip nezaregistruje.
Pak to celé ztrácí význam,”
vysvětluje veterinář. „Snažíme se ke každému čipu dávat
papírek s návodem, jak a kde
čipovaného psa registrovat. Zda
to ale opravdu uskuteční, už je
na majiteli,” doplňuje Pochobradský. Novou vyhlášku, díky
níž by si město vytvořilo vlastní
evidenci psů, považuje za rozumný doplněk nové legislativy. Zbyněk Kratochvíl z Veteriny
Kralupy rovněž přiznává, že
zákon je „nedotažený”. Veterinář registruje číslo čipu pouze
do registru pasů zvířat, pokud

o pas majitel požádá. „Do registru pasů ale nemůže nahlížet
např. městská policie,” vysvětluje veterinář. „Zákon neukládá
majitelům psů povinnost čip
registrovat, navíc ani neexistuje
žádný centrální registr,” uvádí
Kratochvíl.

DŮLEŽITÁ
JE REGISTRACE
Jeden centrální registr psů
opravdu neexistuje. Ve vlastním zájmu (a i v zájmu psa) se
ovšem doporučuje registrovat
psa v některé z evidencí, které
jsou dostupné na internetu.
Jsou to např. Národní registr
majitelů zvířat, Centrální registr zvířat, Centrální evidence
zvířat a věcí ČR, kde majitel
psa zaplatí poplatek většinou
cca 250 Kč za registraci. Vyhledávání je pro všechny zdarma.
„Městská policie samozřejmě vlastní čtečku na čipy, ale

hledání majitele zatoulaného
psa ve více registrech je nepraktické, navíc není jistota, že pes
byl vůbec registrován. Registrace čipu by měla být povinná,”
uvádí velitel Městské policie
Veltrusy Josef Mošna.
Jak bylo již zmíněno, obce
mohou povinnost registrace
čipu stanovit obecně závaznou
vyhláškou a mohou si vést
vlastní evidence psů a jejich
čipů. Vedení města Veltrusy
potvrdilo, že takovou vyhlášku
již připravuje.

HROZÍ MAJITELŮM PSŮ
NĚJAKÉ SANKCE?
Majiteli psa neoznačeného
čipem hrozí od r. 2020 až 20tisícové pokuty, za neregistrování
nehrozí žádný postih.
bb
Zdroj: svscr.cz, finance.cz, mvcr.cz

KDE A JAK ČIPOVÁNÍ
PROBÍHÁ?
Čipování provádí veterinární
lékaři, cena za čipování v místní
Veterinární klinice MVDr. Pochobradského i na Veterině
Kralupy je zhruba 500 Kč. Čip
měří přibližně 1 cm a aplikuje
se injekčně do podkoží zvířete.
Je vyroben z materiálu, který
nevyvolává reakci organizmu
na cizí těleso.
F. Pochobradský uspořádal
ve středu 2. října ve své veterinární klinice „čipovací akci”
a nabídl čipování psů za zvýhodněných podmínek (400 Kč)
mimo běžné ordinační hodiny.

říjen 2019
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Veltrusy na cestě k omezení odpadů
Město bude upravovat systém odpadového hospodářství s cílem snížit množství odpadů, které končí nevyužité na skládkách, a zároveň udržet náklady na provoz odpadového hospodářství v rozumných mezích. Veltruské listy tímto zahajují informační seriál
o odpadech.

Hierarchie
nakládání
s odpady
Lineární ekonomika (vyrobit
– použít – vyhodit) byl založena na představě neomezené
kapacity Země, a to nejen
z pohledu množství zdrojů
a energie, ale i skládkovaného
odpadu. Dnes už je zřejmé,
že tento model není funkční.
Cílem je proto přejít postupně na ekonomiku cirkulární
(vyrobit – použít – zrecyklovat –
použít – zrecyklovat...) a snažit
se co nejméně zatěžovat zdroje
surovin a energie a chovat se
co nejohleduplněji k životnímu
prostředí, potažmo našemu
zdraví.
Nejlepší variantou je samosebou odpad vůbec nevytvářet
(viz obrázek hierarchie odpadů). Když už ho člověk vytvoří,
je dobré se zamýšlet nad jeho
opětovným použitím (např.
oprava nábytku) a možností
recyklace (např. recyklace
papíru). Když se surovina dostane na konec své životnosti
a recyklace již nepřichází
v úvahu, nabízí se energetické
zhodnocení (v tzv. ZEVO =
zařízení pro energetické využití odpadů), v horším případě
spalování jako pouhá likvidace
odpadů. (V České republice jsou
v současnosti v provozu čtyři
ZEVO: v Praze, v Brně, v Liberci
a v Chotíkově u Plzně – jejich roční
kapacita je 750 tisíc tun a chybí
kapacita na dalších cca 950 tisíc
tun odpadu, pozn. red.)
Nejhorší způsob zbavení
se odpadu je skládkování.
Ukládání odpadu na skládky
způsobuje velkou ekologickou zátěž – nebezpečné látky
prosakují do půdy a spodních
vod, do ovzduší se vylučují tzv.
skleníkové plyny.
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Hierarchie nakládání s odpady, zdroj: JRK

Co na to město?
Město má cíle jasné:
§§ zvýšit informovanost
občanů o možnostech/
způsobu třídění
§§ motivovat občany k třídění
§§ zvýšit míru třídění
§§ snížit množství SKO
§§ šetřit městský rozpočet

Omezování
skládkování
V současné době se v ČR skládkuje 45 % odpadů (hůř jsou
na tom v Evropě jen balkánské
státy). Tendence je ale jasná:
skládkování postupně omezovat až téměř vypustit. Jeden bič
nachystala Evropská unie a svými odpadovými směrnicemi
stanovila jasné a přísné cíle:
1. navýšit recyklaci komunálních odpadů na 65 % k roku
2035
2. snížit skládkování komunálních odpadů na 10 %
ke stejnému roku.
Druhý bič, resp. tlak způsobuje
obcím Ministerstvo životního
prostředí v podobě navyšování
tzv. skládkovacího poplatku.
V současné době platí města
a obce za každou tunu směsného komunálního odpadu (SKO)
500 Kč a k tomu za službu
svozové firmy. V průběhu 10 let
bude poplatek ale postupně
narůstat až na 1.850 Kč za tunu.
Před tak drastickým zdražováním může města zachránit
především zvyšování míry
třídění odpadu. Dosažením
předepsané úrovně třídění
můžou být města omilostněna
od zdražování. Např. aby město
dosáhlo i v roce 2025 na poplatek 500 Kč za tunu, musí tou
dobou vykazovat míru třídění

V současné době zastupitelstvo města hledá ty správné,
optimální cesty, probíhá fáze
odpadu 70 % (Veltrusy mají
diskuzí a zjišťování zkušeností
nyní zhruba 20 %). Máme tedy
z jiných měst.
před sebou dlouhou cestu.
Obce mají několik možností,
jak k problematice odpadového hospodářství přistoupit.
Ideální je získat zájem občanů
o třídění na základě dobrovolnosti: město podá informace
a občan třídí, protože mu
to dává smysl a je ochoten
se přizpůsobit jakémukoliv
Celorepublikový průměr v prosystému. Pro někoho funguje
dukci směsného komunálního
finanční motivace např. formou
odpadu (tedy odpadu, který
slevy  na poplatku, pro jiného je
končí v popelnicích) za rok
důležité pohodlí. Proto zastu2018 je 196 kg/obyvatel/rok.
pitelé uvažují i o systému svozu
Veltrusy se z průměru vymykatříděného odpadu tzv. doorjí. Bohužel špatným směrem.
-to-door (svoz plastu a papíru
Za loňský rok vyprodukoval
„dům od domu“, ať už v pytlích
každý obyvatel Veltrus v průnebo nádobách). V mnohých
měru 282 kg SKO.
obcích tento systém funguje
Podle analýz obsahu
velmi dobře.
popelnic z roku 2018 obsahuje
Ať už to Veltrusy nastaví
průměrná česká popelnice
jakkoliv, systém pravděpona SKO téměř 70 % odpadu,
dobně nebude ideální hned
který tam vůbec nepatří (např.
na začátku a nemusí vyhovovat
téměr 1/3 popelnice zabírá
všem. Počítá se s jeho vývojem,
běžně organický odpad, 12 %
proto neváhejte poskytnout
plast, 7 % papír...). Důvodem
vedení města (nebo komukoliv
může být nezájem lidí o třídění, ze zastupitelů) zpětnou vazbu.
ale i neinformovanost. Proto je
Občané ale mohou počítat
v plánu i osvětová kampaň.
s tím, že město má zájem zajisNa druhou stranu Veltit takové podmínky, za kterých
trusy vykazují (podle zprávy
třídění bude pro všechny obyEKO-KOM) nadprůměrnou
vatele pochopitelné, pohodlné
vytříděnost papíru a plastu
a povede ke snížení množství
(zhruba dvojnásobnou oproti
SKO. Tím klesne zátěž nejen
celorepublikovému průměru).
pro životní prostředí, ale také
Zájem o třídění tedy evidentně
pro městský rozpočet, resp.
lidé mají a všem zodpovědným
kapsy občanů.
patří velké díky.
bb
Zdroj: meneodpadu.cz, caoh.cz, zajimej.se, arnika.org, mzp.cz, cez.cz

Hlavní problém je velké
množství SKO

ZPRÁVY Z MĚSTA

Další možné varianty přístavby ZŠ
Ing. arch. Patrik Hoffman se
na základě připomínek sousedů v ulici U školy k původnímu
návrhu na velkorysou přístavbu
školy začal zabývat i dalšími variantami. Přístavbě na pozem-

Varianta 1

ku před školou značně ubral
na objemu přesunem dvou
pater nových učeben do dostavby do dvora školy. Na novém pozemku by zbyla tedy
pouze zapuštěná tělocvična „ne
Výhody:

§§ posílení významu vstupu
§§ zachování parku mezi školami
jakožto významného veřejného
prostranství
§§ tělocvična je samostatná budova napojená na školní šatny

Nevýhody:

§§ nutné přeložky inž. sítí
§§ hůře využitelný zbytkový
prostor kolem tělocvičny

vyšší než běžná garáž“, uvedl
architekt. Navíc zvážil i variantu
přesunutí tělocvičny do parčíku mezi školou a školkou.
Obě varianty počítají kromě
dostavby 9 učeben do dvora

Varianta 2

školy i s možností nadstavby
na střeše pro další 4 učebny. Během října se uskuteční schůzky
architekta a vedení města se
sousedy i s učitelským sborem.
bb
Výhody:

§§ tělocvična je samostatná budova napojená na školní šatny

Nevýhody:

§§ zastavění důležitého veřejného
prostranství, znehodnocení
realizované úpravy
§§ zastavění příchozí cesty
a omezení průhledu
§§ nedefinovaný prostor před
vstupem

říjen 2019
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POZVÁNKY

Posezení
s krásnou hudbou
Město Veltrusy zve na

a vínkem

Vstupné:

v úterý 8. října 2019
od 18:00

100 Kč /
senioři 50 Kč

Rezervacesy:.cz
ura@veltru

ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka
na městském úřadě ve Veltrusích kult

Účinkují:

Město Veltrusy zve
ve čtvrtek

10. října 2019 v 18:00
do Výstavní síně Ladislava Čepeláka
na vernisáž

MAKROFOTOGRAFIÍ
		

Honzy Majera

Eva Bendová Charvátová – zpěv
Pavel Kloub – kytara
Petr Benda – housle
Václav Čepelák – viola

Přijďte strávit
půldruhé hodinky
v neformální atmosféře
se sklenkou dobrého vínka
a příjemnou hudbou.

Město Veltrusy ve spolupráci
s Ústavem pro studium totalitních režimů zvou
do Výstavní síně Ladislava Čepeláka na městském úřadě na vernisáž

PUTOVNÍ KOMIKSOVÉ VÝSTAVY

JEŠTĚ JSME VE VÁLCE
Třináct špičkových českých
a slovenských výtvarníků.
Třináct komiksů nakreslených
podle vyprávění třinácti skutečných
lidí. Třináct strhujících příběhů
z válečné fronty, koncentračních
táborů, komunistických kriminálů
i prostředí Státní bezpečnosti.
ČTVRTEK

7. LISTOPADU 2019
v 18:00
10
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Výstava obsahuje zkrácené příběhy,
kompletní verzi naleznete
ve stejnojmenné knize.

POZVÁNKY

FILMOV É
VEČER Y

vždy čtvrtek, 20:15, klubovna nad sokolovnou

17. 10. Lars von Trier: Jack staví dům
14. 11. Peter Farrelly: Zelená kniha

19. 12. Guillaume Canet: Rock´n´Roll

VÁNOČNÍ FILM PRO DĚTI
sobota 21. 12. 16.00

Bakemono no ko: Kluk ve světě příšer

Město Veltrusy pořádá

v pátek 29. listopadu 2019

Divadelní zájezd se uskuteční
v rámci oslav 30. výročí
Sametové revoluce.

DIVADELNÍ ZÁJEZD

do Divadla v Dlouhé na představení

Dopisy Olze

V případě zájmu o vstupenky OBJEDNÁVEJTE závazně
nejpozději do pátku 11. ŘÍJNA 2019
• e-mailem: kultura@veltrusy.cz
• telefonicky: 317 070 294
• osobně: v podatelně MěÚ
Vstupenky budou zajištěny na základě objednávek.
Autobus bude zajištěn.
Cena vstupenek včetně dopravy:

350 Kč 190 Kč

5. – 6. řada

7. řada se slevou pro seniory
říjen 2019
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ZAŽILI JSME VE VELTRUSÍCH

Happening oslavil páté narozeniny
I letos jste se mohli začátkem
září – již po páté – setkat
na miřejovickém mostě v rámci
společensko-kulturní akce, kterou společně pořádají kulturní
výbory Veltrus a Nelahozevsi
s velkou podporou místních
spolků a dalších dobrovolníků. Po čtyřech prosluněných
ročnících se stalo to, co muselo
jednou přijít. Již dlouhodobá
předpověď dávala tušit, že
letošní, tak trochu jubilejní
ročník, bude pravděpodobně
„uplakaný”. Ani bedlivě sledované, každým dnem zpřesňující
se prognózy mnoho optimismu
do žil našeho týmu v tomto
ohledu nevlévaly. Nicméně
nejsme z cukru a ráno v sobotu
7. září jsme vyrazili na místo
dopřipravit vše potřebné.
Výhled deštivého odpoledne
sice odradil i některé předem
domluvené stánkaře, nikoli
však vás. Za to vám patří obrovský dík! Úderem druhé hodiny
odpolední se volná předmostí
na obou březích i most samotný začaly velice rychle zaplňovat. Návštěvníci se mohli opět
těšit ze široké nabídky slaných
i sladkých pokušení, nápojů
alkoholických i lihuprostých,
teplých i studených. Kdo ukojil
hlad a žízeň, mohl si zakoupit či
jen obdivovat výrobky zručných řemeslníků. K uspokojení
potřeb fyzických bylo tedy opět
příležitostí přehršel, ale i ty
duchovní nezůstaly zanedbány.
Kulturní program byl, dle
osvědčeného modelu, rozdělen
spravedlivě mezi oba břehy,
kde se na pódiích v hodinových
intervalech střídali jednotliví
vystupující. Letošní novinkou
byla malá třetí scéna, umístěná
přímo uprostřed mostu. Ta
patřila většinou písničkářům
z blízkého i vzdálenějšího okolí,
ale mohl zde vystoupit kdokoliv
z kolemjdoucích, kdo našel
odvahu. Prvního vystoupení
letošního ročníku se na nelahozeveské straně ujaly děti
z kralupské ZUŠ pod vedením
Markéty Wagnerové. Chvíli
poté začalo v zahradě u Libuše
(nejen pro naše nejmenší)
představení Mořský svět divadelního dua Formela. Po jeho
skončení, už na velkém pódiu,
převzal otěže mělnický bard

12
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Most se i přes nepřízeň počasí opět zcela zaplnil.

Petr Baťa přivezl do Veltrus svůj něžný beat,

Mr. Loco živelnou hudbu inspirovanou jihem,

Přibyly nové stánky...

Xavier Baumaxa štiplavé vtípky a parodie,

Lee Davison se postaral o swingovou tečku.

... a nechyběla ani retro přehlídka z kolekcí místních sběratelů.

ZAŽILI JSME VE VELTRUSÍCH
Baťa a Kalábůf něžný beat.
Nejen pro děti zahrály pásmo
logopedických písní Amálka
K. Třebická s Valérií Daňhovou pod příznačným názvem
“Nešišlej!”. Milovníkům rock
and rollu a blues pak rozproudil krev v žilách David Murphy
Band. Polovina kvarteta Yellow
Sisters seznámila posluchače
s nástrahami mateřství a rodičovství prostřednictvím svého
projektu Mateřská.com. A to
už pomalu přicházel čas pro
headlinery letošního ročníku.
Ve Veltrusích opanoval pódium
svými sarkasmy, ironií a slovními hrátkami fenomenální
písničkář Xavier Baumaxa.
V Nelahozevsi patřil hlavní čas
mezinárodnímu projektu Yo

Soy Indigo s jejich fúzí funky,
jazzu a soulu. Další mezinárodní formace Mr. Loco roztančila
v balkánsko-karibském rytmu
dav, který na jejich vystoupení
zaplnil veltruské předmostí.
Posledními interprety na nelahozeveské straně byli místní
Jebuto, kteří potěšili své posluchače směsicí českých i světových hitů. Labutí písní celé akce
bylo vystoupení amerického
jazzmana Lee Davidsona s jeho
kvartetem, s nimiž vystoupil
jako host Petr Kroutil.
Kromě všech interpretů,
kteří se postarali o velmi
pestrý kulturní program, patří
poděkování také těm, kteří
byli na akci pro ty nejmenší
návštěvníky: veltruským dob-

rovolným hasičům, u nichž si
mohli vyzkoušet hasičskou
techniku, Rodinnému centru
Havránek, které zaujalo opět
své místo s tvořením na zahradě u Libuše, učitelkám ze
Základní školy Veltrusy a Terce
Tilajcsikové, která trpělivě
celé odpoledne zdobila všem
obličeje. Děkujeme také panu
Strejčkovi za poskytnuté
zázemí restaurace a zahrady
u Libuše. V neposlední řadě je
potřeba poděkovat sponzorům
akce: společnosti Synthos Kralupy, a. s. a Mero ČR, a. s., kteří
pokryli většinu nákladů na produkci na veltruském břehu.
Přestože nás letos občas
zkropil déšť a sluníčko se
usmálo jen sporadicky, myslím,

že se vše povedlo a potvrdilo se,
že se náš happening již pevně
etabloval mezi nejvýznamnější kulturní akce dolního
Povltaví, přestože ho pořádají
čistě za pomoci dobrovolníků
dvě malá města, jejichž počet
obyvatel není o mnoho vyšší
než počet vás, kteří na náš most
každoročně zavítáte. Takže příští rok 12. září na shledanou...
lk, foto: Kateřina Kohoutová
AKCI PODPOŘILI:

ZPRÁVY Z MĚSTA

Veltruská školka má novou
ředitelku
Na pozici ředitelky MŠ nastoupila 19. srpna 2019 Klára Válková. Pochází z Kojetic, kde deset
let pracovala v mateřské škole
jako učitelka. Tamní školka byla
výrazně menší, proto je pro ni
přechod do veltruské školky,
a navíc na ředitelskou pozici,
velkou změnou. Na změnu
se ale těšila, i když veltruskou
školku předem neznala. „Určitě
by bylo jednodušší začít ředitelovat ve školce, kde to člověk
zná. Tady jsem neznala nikoho
z učitelů, žádné děti ani budovu. Dokonce jsem tu ze začátku
bloudila,“ přiznává s úsměvem
nová ředitelka. Zároveň nezapírá, že se těší na práci mimo
svůj domov. Ve vedení školky je

nyní pátý týden a je nadšená,
jak výborně fungují všichni
zaměstnanci školky. „Kolektiv
je naprosto vynikající, přijali
mě tu moc hezky a v začátcích
mi velmi pomohli. Připadá mi,
že tu všechno běží bez problému,“ pochvaluje si ředitelka.
Na dotaz, zda raději učí, nebo
řídí, krčí rameny: „Učím ráda
a nechci se toho vzdát. Každý
den jsem pár hodin ve třídě
Kuřátek. Spojení učení s pozicí
ředitelky mě ale velmi baví a je
pro mě novou výzvou.“
Redakce přeje paní ředitelce
hodně sil a zdaru na nové pozici
a mnoho spokojených dětí
v mateřské škole.
bb

Mobilní rozhlas umí
poslat hlasovou
zprávu pro nevidomé
V ČR žije přibližně 87.000 nevidomých a slabozrakých. Ačkoli
žijeme v technologicky vyspělé
době, zrakově handicapovaní
lidé jsou bohužel stále velmi
znevýhodněnou skupinou.
Mobilní rozhlas nabízí proto
nově jednoduchou možnost
informovat zrakově handicapované občany při odesílání
běžných SMS. Jedním kliknutím administrátora Mobilního
rozhlasu se z textu SMS automaticky vygeneruje také hlasová zpráva a ta se odešle skupině
nevidomých a slabozrakých.

JAK NA TO?
Máte-li problém se zrakem,
je jen potřeba při registraci
označit skupinu „Nevidomí
a slabozrací“. Ostatní se už
bude dít automaticky.

Jestliže víte o někom ve svém
okolí, komu by tato služba
mohla pomoci, prosíme, sdělte
mu tuto novinku.
bb

Anonymní služba pro uživatele drog a jejich blízké
V Kralupech nad Vltavou již
od roku 2009 působí pracovníci
zaměření na problematiku
užívání drog z Centra terénních
programů Středočeského kraje
SEMIRAMIS, z. ú. Není pro ně
rozhodující trvalé bydliště klienta v Kralupech, proto jejich
služeb mohou využít i veltruští
občané.
Pracovníci se pohybují
přímo v ulicích, kde sbírají
odhozené stříkačky a aktivně

vyhledávají uživatele návykových látek. Těm nabízejí
možnost testování na infekční
choroby, sociální, zdravotní
či trestně-právní poradenství
a případnou výměnu injekčního materiálu. Pracovníci navíc
klienty motivují k méně rizikovému chování ve vztahu k sobě
i okolí a podporují je v případné
léčbě závislosti.
Poradenských služeb mohou
využít i rodinní příslušníci uži-

vatelů návykových látek.
Jelikož se jedná o terénní,
anonymní službu, je možné
sejít se s pracovníky na domluveném, klidném místě. Lze také
využít anonymní internetové
poradny na internetových
stránkách organizace
www.os-semiramis.cz.
SEMIRAMIS, z. ú. je nestátní
nezisková organizace, která
poskytuje odborné služby v oblasti drogové problematiky.  

Pracovníky můžete kontaktovat na následujících telefonních číslech a adresách:
§§ Centrum terénních programů Středočeského kraje,
Ptácká 162, Mladá Boleslav
§§ +420 724 557 503
+420 724 087 925
§§ streetwork
@os-semiramis.cz
Filip Staš,
člen terénního programu
Semiramis

říjen 2019
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OKÉNKO VELTRUSKÝCH HASIČŮ

Hasiči ani o prázdninách nezaháleli
Co je spolek a co jednotka dobrovolných hasičů?
Často se setkáváme s tím, že
lidé neznají, nebo si pletou
rozdíl mezi SDH a JEDNOTKOU. Pokusím se tedy vysvětlit
podstatné rozdíly mezi těmito
organizacemi.
SDH je pobočným spolkem
Sdružení hasičů Čech a Moravy. Je to samostatný spolek
s právní subjektivitou stejně
tak jako třeba ASPV, fotbalový
oddíl, baráčníci. Má svého

statutárního zástupce – starostu, dále tajemníka a velitele.
Ti jsou voleni valnou hromadou. Členové SDH dělají vše
zdarma ve svém volném čase.
Pobočný spolek SDH si musí
sám na sebe vydělat vybíráním
členských příspěvků od svých
členů, organizováním akcí pro
veřejnost (čarodějnice, diskotéky, Gulášfest, hasičské závody
pro děti i dospělé – Železný

hasič atd.), ale i dobrovolnými
sbírkami především na vybavení dětského hasičského oddílu.
Oproti tomu JEDNOTKA
nemá samostatnou právní
subjektivitu. Zřizuje a spravuje
ji obec – v našem případě město Veltrusy. Velitele jednotky
jmenuje a odvolává starosta
obce. Jednotka je financována
z rozpočtu obce – především
vybavení, vozový park. Jednot-

ka a SDH jsou dva samostatné
subjekty, které spolu nemají
teoreticky nic společného.
Prakticky je to tak, že členové
jednotky jsou často členy i spolku SDH, a tak se naše činnosti
v mnohém prolínají.
Snad se mi podařilo vše
vysvětlit a teď se již pojďme
ohlédnout za letošním hasičským létem.

celodenní výlet do stezky
v korunách stromů v Jánských
Lázních. Za všechny vedoucí,
kteří se na soustředění podíleli,
mohu říct, že jsme si užili náročný a skvělý týden, na kterém

se děti hodně naučily, a jsme
rádi, že jsme všechny děti
přivezli v pořádku domů.

dali tento báječný den, a všem
spolkům SDH, které vážily
cestu až do Vlašimi, mnohokrát děkujeme. Poděkování
za účast a podporu ve všech
třech uplynulých kolech patří
také úžasným rodičům našich
hasičat, kteří s námi na závody

jezdí a fandí.
Do posledního kola závodu,
které se uskuteční 12. 10. 2019
v Libiši, nastoupíme jako vedoucí tým a bojujeme o získání
velkého putovního poháru pro
nejlepší SDH.

Soustředění v Jizerských horách
Jednou z našich největších
akcí bylo letní soustředění
dětí, které se konalo od 27. 7.
do 3. 8. 2019 v penzionu Černá
Říčka v Jizerských horách.
Už od příjezdu do penzionu
jsme věděli, že to bude hodně
náročný týden. Vezli jsme 40
dětí ve věku od 3 do 16 let. Děti
jsme rozdělili do 3 družstev
(zelení, modří a červení). Každý
den od budíčku v 7:00 hodin
družstva plnila zadané úkoly
a závodila mezi sebou v disciplínách TFA (v překladu – „jen
nejtvrdší hasič přežije“). Tato
soutěž napodobuje opravdový zásah hasičů při výjezdu
k požáru. Děti se připravovaly

především na jednotlivá kola
dětské TFA ligy – Železný hasič
junior, kterou jsme v letošním
roce založili společně s SDH
Libiš. Postupně se k nám do ligy
začaly přidávat další spolky
SDH z celého Středočeského
kraje, které se musí řídit přesnými pravidly, které jsme k této
soutěži připravili. V letošním
roce se do ligy přidaly SDH
Minice a SDH Vlašim – liga se
tedy letos koná čtyřkolově.
Soustředění nebylo jen
takový letní prázdninový tábor,
ale poctivý tvrdý trénink. Samozřejmě jsme si i hráli, udělali
si táborák, pro děti připravili
stezku odvahy a uspořádali

Železný hasič junior – liga TFA
První kolo jsme uspořádali
u nás ve Veltrusích v areálu
letního kina již v květnu.
O tom už bylo psáno. Pojďme
tedy k druhému kolu, které
proběhlo 31. 8. 2019 v Minicích,
kde naši závodníci vybojovali
pěknou sbírku medailí. V kategoriích dívek 3–5 let obsadila
3. místo Nikola Florianová,
6–8 let 2. místo Sofie Ulrychová a 9–12 let 3. místo Pavlína
Pražáková. V nejstarší kategorii
dívek 12–15 vybojovala zlato
Andrea Lochmannová a bronz
Libuše Kadečková. V kategoriích chlapců vybojoval v přípravce 3–5 let 2. místo Václav
Pražák a 3. místo Filip Novotný.
V kategorii 6–8 obsadil 2. místo
Dominik Sopčák. Tyto medai-
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lové žně jsou důkazem toho, že
děti na soustředění nezahálely,
a potvrdilo se naše oblíbené:
„Jen trénink dělá šampióny!“
Na start třetího kola, které proběhlo v sobotu 21. 9.
2019, jsme se museli vydat až
do daleké Vlašimi. I ve Vlašimi
naši mladí hasiči zabojovali.
V kategorii přípravky 3–5 let
obhájila 3. místo Nikola Florianová, u chlapců stejného věku
Jakub Charvát 3. místo a Václav
Pražák 2. místo. V kategorii
9–11 dívky Pavlína Pražáková 3.
místo, kategorie st. dívky Libuše
Kadečková 2.místo a Andrea
Lochmannová 3. místo. Všem
gratulujeme.
Pořadatelům z SDH Vlašim,
kteří na poslední chvíli uspořá-

OKÉNKO VELTRUSKÝCH HASIČŮ

Pozvánka na 7. ročník Železného hasiče
V letošním roce proběhne již
7. ročník Železného hasiče
v kategorii dospělých. Všichni
jste srdečně zváni. Přijďte

podpořit naše závodníky.
Akce se koná v sobotu 19. 10.
2019 od 9:00 hodin v areálu
letního kina ve Veltrusích. Je

to naše již třetí akce v letošním
roce po juniorovi a Gulášfestu
v tomto areálu. Chtěli bychom
tímto poděkovat kasteláno-

vi Pavlu Eclerovi, díky kterému
se mohou naše hasičské akce
uskutečnit v tomto krásném
prostředí.

strojnické, na motorové pily,
řidičské, velitelské. Prostě každý
z nás musí umět něco. Většina
členů jednotky je současně
členy SDH a několik z nás si
udělalo i zkoušky na dětské vedoucí, takže vedeme společně
s dalšími členy SDH dětský hasičský oddíl, který má ke konci

září více než 40 dětí.
Za všechny hasiče Veltrus,
jak ze spolku SDH, tak z jednotky vám přeji hodně zdraví
a štěstí v životě. Jsme tu pro vás
– HASIČI MĚSTA VELTRUSY.
Milan Tirala
Velitel SDH

Informace hasičů z jednotky
Osmnáctičlenná jednotka
veltruských hasičů má na kontě
od začátku roku do 17. 9. 2019
celkem 33 výjezdů. Vyjíždíme
k zásahům za jakéhokoliv
počasí, v jakoukoliv hodinu.
Nikdy přesně nevíme, k jakému
zásahu jedeme, jak je to veliké
a hlavně jak dlouho tam bude-

me. Každý z nás má svoji práci,
většina z nás má rodiny. Mnozí
z vás si řeknou, že jsme jen
dobrovolní hasiči, vězte, že většina naší práce se postupy nijak
neliší od profesionálních sborů.
Každý z nás musí mít speciální
zkoušky alespoň na něco –
dýchací přístroje, zdravotnické,

SBOR
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

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

OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE

Činnost Městské policie
V uplynulých měsících pokračovala Městská policie v plnění
svých povinností a  vytyčených
úkolů. Podněty a žádosti
občanů – stejně jako závazky vyplývající z uzavřených
veřejnoprávních smluv – řešila
flexibilně.
Aktivita Městské policie  
byla v uplynulém období zaměřena na dodržování místních
záležitostí veřejného pořádku,
eliminaci majetkové trestné
činnosti (spočívající  ve zvýšených kontrolách osob, osobních
motorových vozidel atp.), která
byla v našem městě zaznamenána. Vzhledem k požadavku
občanů Městská policie zvýšila
hlídkovou činnost v areálu
zámeckého parku. Záznamy
o provedených kontrolách osob
a vozidel byly předány Policii
České republiky.
Městská policie v uplynulém
období prováděla se složkami
Integrovaného záchranného
systému zvýšenou hlídkovou
činnost  v oblastech se zvýšeným rizikem zahoření (lesní
porosty, pastviny, parky, atp).
V souvislosti s dosluhujícím

služebním vozidlem Městské
policie Veltrusy bylo v červnu
strážníkům Městské policie
předáno Městem Veltrusy nové
služební vozidlo Škoda Rapid
Spaceback. Dosluhující služební vozidlo Dacia Logan bylo
předáno SDH Veltrusy.
Městská policie žádá občany

Veltrus o zvýšenou pozornost
při průjezdu v okolí zámeckého parku, konkrétně v ulici Fr.
Šafaříka, kde byl opakovaně
zaznamenán výskyt daňků
na pozemní komunikaci. Tento
jev má souvislost s nastávající
říjí vysoké zvěře, a jak bylo
dále zjištěno, uvedená zvěř

nepochází z obory zámeckého
parku. S ohledem na bezpečí
zvířat a motoristů bude řešen
pohyb vysoké zvěře na silnicích
ve spolupráci se Správou zámku Veltrusy.
Josef Mošna
Velitel MěP

Nové služební auto Městské policie Veltrusy – Škoda Rapid Spaceback
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Zažili jsme na zámku

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

Ohlédnutí za letošními Dožínkami

Letošním Dožínkám hraběte
Chotka na zámku Veltrusy bylo
opravdu shůry požehnáno. Počasí se rozhodlo nadělit parku
pořádný liják, na který jsme tak
dlouho čekali. Deštivé počasí
však neodradilo pořadatele ani
návštěvníky, a tak nakonec byli
všichni spokojeni.
Prostory zámecké zahrady
se zaplnily stánky a stanovišti,
z nichž už tradičně nejveseleji
bylo u „Cesty chleba”.  Děti si
samy semlely zrní, uhnětly
placku a poté ji upekly na plotně uprostřed zahrady. Dospělí
si zase vyzkoušeli dnes již
zapomenuté práce, které byly
dříve na vsi samozřejmostí:
kosení obilí kosou, pohrabování a vázání obilí do snopů. Byl
zde i provazník, který návštěv-

níkům předváděl ruční výrobu
provazů. Na stanovišti zemědělských strojů jsme pak mohli
obdivovat kromě historických
traktorů také funkční parní
mlátičku, která skutečně posečené obilí pomalu, ale důkladně vymlátila. Dětská stanoviště
bzučela  smíchem, ať to byla
jízda trakařem naloženým pytli
obilí nebo výroba dřevěného
nářadí v truhlářském stanu.
A když si děti dostatečně vyhrály a unavily se v soutěžním
klání, čekala na ně odpoledne
ještě loutková pohádka divadla
Pruhované panenky.
Pro dospělé byl připraven
letos opravdu bohatý program.
Dva vynikající pěvecké sbory
Vycpálkovci a Krušnohorský
pěvecký sbor z Teplic přivezly

ty nejkrásnější české písničky.
Na sborový zpěv navázala
členka Národního divadla Eva
Charvátová se svým sólovým
programem a sklidila zasloužený úspěch. Nechyběl ani soubor
Sedmihlásek, netradičně sice
v komornějším složení, ale
tradičně nádherným zpěvem.
A samozřejmě se i tančilo –
naše lidové tance předvedli absolventi taneční konzervatoře
pod vedením Ludmily Novotné.
Všichni mladým tanečníkům
dlouho tleskali.
Každý se přišel podívat
na louku před pódiem, kde
členky jezdeckého oddílu
Dámy v sedle předvedly dokonalou bravuru v jízdě na koních, spojenou s historickou
módní přehlídkou.

Vyvrcholením programu byl
krojovaný dožínkový průvod
místní baráčnické obce, který
předal hraběti Jindřichu Chotkovi dožínkový věnec za zvuku
tradiční dechovky. Mobily
cvakaly, když do zahrady vjel
povoz plný muzikantů.
A nakonec na pódium přišla
hudební skupina Mělnická partička, aby všem zahrála k tanci.
Bylo mokro, ale bylo veselo,
a tak to má být. „Proč bychom
se netěšili, když nám Pánbůh
zdraví dá, zdraví dá…” zpíval
pěvecký sbor, kolovaly mísy
s koláči, v půllitrech se zlatilo
pivo a všem bylo hezky u srdce.
Letošní Dožínky se opravdu
vyvedly…

Sobotní válka bramborová na zámku
Sobotní válečné klání na zámku Veltrusy bylo na rozdíl
od zmáčených Dožínek ve znamení slunného babího léta.
Nádherný teplý den vylákal
do zámeckého parku spoustu
návštěvníků.
Od časného rána se to
na louce před zámkem hemžilo
vojáky v červenobílých rakouských uniformách a pruskými
jezdci v černém s hrozivou
lebkou a zříženými hnáty na vysokých čepicích – tzv. čákách.  
Vojenské ležení, postavené den
předem, ožilo ruchem účastní-
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ků akce v dobových kostýmech.
V jedenáct hodin byla akce
slavnostně otevřena a hned
poté si vzal slovo vojenský
historik Karel Sáček. Divákům
pověděl humorným způsobem
mnoho zajímavého  o rakouské  
armádě v době bramborové
války. Vysvětlil její způsob boje,
přečetl z vojenského řádu,
popsal uniformy a každodenní
život rakouského vojáka.
Pak přišly na řadu barokní
tance a po nich následovala
loutková pohádka „Jak zlatník
ke štěstí přišel” v podání Diva-

ZÁMEK A PARK
délka toulavé Báry.
Odpoledne rakouští vojáci
ještě předvedli své zbraně
a vojenský dril. A to už se louka
před zámkem opravdu začala
plnit návštěvníky.
Přišla na řadu druhá

přednáška, tentokrát na téma
pruská armáda a její výzbroj
a vojenská taktika pruských
jezdců. Na louku před zámkem
přijela skupina děsivě vyhlížejících jezdců v černém a předvedla vojenskou jezdeckou

disciplínu a způsob boje proti
sešikované pěchotě.
Zlatým hřebem programu
pak byla komentovaná bitka
rakouské pěchoty a dělostřelectva na jedné straně a pruskou
jízdou a dělostřelci na straně

druhé.  Rány z děl a ručnic se
rozléhaly parkem a bojové pole
mizelo v dýmu.  Obecenstvo
tleskalo, všichni byli spokojeni,
každý si odnášel domů nějaký
zážitek a hlavně z této bitvy
všichni odcházeli po svých.

Pozvánky na zámecké akce
Dušičková vzpomínka

Advent na zámku

1. 11. 2019 V 18:00
I letos si připomeneme Památku zesnulých. Zámek Veltrusy
opět pořádá akci „Dušičková
vzpomínka”, přijďte si společně s námi zavzpomínat

23. 11. – 15. 12. 2019
V adventním období máme
pro návštěvníky připravenu
řadu akcí, u kterých se můžou
naladit do té pravé vánoční
atmosféry.
Vše započne již 23. 11.
tradičním ADVENTNÍM TVOŘENÍM, při kterém si návštěvníci budou moci prohlédnout
i vánoční exposici v severozápadním křídle zámku.
V sobotu 30. 11. je pro děti

LISTOPAD

1

u kaple Ferdinanda Kinského
ve Veltrusích. Poté se společně
přesuneme do kostela, kde zapálíme svíčky a položíme věnec
k náhrobku Rudolfa Chotka.

LISTOPAD

DUŠIČKOVÁ
VZPOMÍNKA

23

LISTOPAD

ADVENTNÍ
TVOŘENÍ
NA ZÁMKU

30

připraveno představení SVÁŤOVA DIVIDLA.
7. 12. proběhne na zámku
VÁNOČNÍ KONCERT.
A konečně v neděli 15. 12.
můžete na zámku zhlédnout
tradiční ŽIVÝ BETLÉM.
Více podrobností najdete
na stránkách zámku  https://
www.zamek-veltrusy.cz/cs/
plan-akci/co-bude
Těšíme se na vaši návštěvu.
text a foto: Blanka Herstová

PROSINEC

SVÁŤOVO
DIVIDLO

7

PROSINEC

VÁNOČNÍ
KONCERT

15
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ŽIVÝ
BETLÉM
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Z HISTORIE

Z historie veltruských mostů
Nejdřív brod, potom přívoz
Vltava ovlivňovala život veltruských obyvatel od nepaměti.
Na jednu stranu lidem sloužila
– k lodní dopravě, vorové plavbě, rybolovu nebo například
těžbě ledu. Na druhou stranu

Veltrusy často postihovaly
povodně, některé dokonce
katastrofálních rozměrů. Při
zvýšené hladině řeka velmi
omezovala pozemní dopravu.
„Ve Veltrusích se sbíhaly vozové

cesty od Prahy a z Chlumína
a směřovaly dále do Velvar
a na Roudnicko. V prostoru
Miřejovic bylo nutno řeku přebrodit... Od konce 15. století ji
pak bylo možno překonat pan-

ským přívozem,“ uvádí Otakar
Špecinger ve své knize Veltrusy
– Perla dolního Povltaví.

1758 – První veltruský most
O první spojení břehů mostem
v dolním Povltaví se pokusil
roku 1758 hrabě Rudolf Chotek.
Stavitelem byl Jan Patzenberger z Olomouce. Špecinger popisuje most následovně: „Osm
kamenných pilířů tvořilo 9 polí
po 13 až 21 metrech a na nich
spočívala zastřešená dřevěná konstrukce se zábradlím
a kamennou dlažbou.“ Most byl
ovšem brzy poškozen a v roce
1784 úplně zničen velkou
povodní. Část materiálu se použila následující rok na opravu
pražského Karlova mostu.
Císař Josef II. nepovolil
stavbu nového mostu, a proto
byl znovu zprovozněn přívoz
s většími a menšími prámy.
Při nízkém stavu vody jsou
zbytky starého mostu stále
patrné.

První veltruský most přes Vltavu z let 1758-84 (anonymní akvarelová kresba), zdroj: Otaka Špecinger - Perla dolního Povltaví

1904 – Železný most
Silniční ocelový most přes
Vltavu u Miřejovic a Veltrus byl
projektován v letech 1899 až
1901, stavba byla realizována
podle projektu prof. Záhorské-

ho v letech 1900–1904. Most
byl postaven na říšské silnici
do Drážďan, která byla později
označena jako státní silnice
1. třídy č. 8. Samotný most byl

uveden do provozu 5. prosince
1903. Současně s mostem byl
postaven i jez. Celá konstrukce
je provedena z plávkové oceli
(plávková ocel je souhrnné ozna-

čení ocelí vyráběných v tekutém
stavu při teplotě 1600–1800 °C, tj.
při překročení teploty tavení oceli,
pozn. red.) a je nýtovaná.
Most vyřešil regulaci

Miřejovický most – ze staré pohlednice
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a splavnění Vltavy a reagoval
na stále houstnoucí silniční
síť, která byla v tomto prostoru
(dřívějšího veltruského přívozu)
přerušena.
Ve 20. letech 20. století byl
jez rekonstruován v souvislosti
s výstavbou elektrárny, byl
změněn systém hrazení toku.
Most byl během druhé světové války poškozen bombar-

dováním (28. prosince 1944).
I tento most přestával
postupně vyhovovat stále
houstnoucí automobilové
dopravě, až ho v roce 1974 nahradil obchvat Veltrus s novým
mostem. Z železného mostu
byla zcela vyloučena silniční
doprava a nadále je využíván
pouze pro pěší a cyklisty.

1928 – Vodní elektrárna
V letech 1925-1928 byla při
mostu vybudována výkonná vodní elektrárna s pěti
Francisovými turbínami a pěti
generátory. Elektrárnu projektoval František Sander v duchu
pozdní secese. Společně s jezem i mostem tvoří jednotný
architektonický celek, který je
od roku 1963 chráněnou kulturní památkou.

Elektrárenský náhon je
dlouhý asi 0,7 km a odděluje
se od hlavního ramene asi půl
kilometru před jezem. Malá
vodní elektrárna Miřejovice je
asi 150 metrů za úrovní jezu.
Celkový výkon vodní elektrárny je 3,57 MW.
Začátkem 90. let 20. století
prošla elektrárna generální
rekonstrukcí.

Most poničený bombardováním 28. prosince 1944

1928 – Vorová propusť
Vorová propusť byla uvedena
do provozu rovněž v roce 1928.
Již v letech 1961–66 se zde
konalo několik ročníků závodu
ve vodním slalomu.
Při stavbě nového mostu
byla část propusti zavezena
a kanoistika se musela přesunout do loděnice v Kralupech
nad Vltavou. Po dostavbě
mostu (1974) byla navážka
odstraněna a mohl vzniknout
plán na výstavbu opravdové
slalomové dráhy. S tou se zača-

lo v roce 1983 a v září 1984 bylo
vše připraveno pro další ročník
slalomů téměř po 20 letech.
Z vorové propusti se stala známá dráha pro vodní slalom.
V letech 1987–89 byl prostor
nad jezem i nad propustí kvůli
opravám mostních pilířů a zařízení na jezu uzavřen. Kanoisti
tuto přestávku využili k úpravám v propusti. Po znovuotevření v roce 1989 se  zde konalo
hned pět závodů.

Miřejovická vodní elektrárna – stará pohlednice

no do provozu po čtyřech letech
prací – 30. 9. 1974. Vzniklý obchvat podstatně zlepšil zdejší
životní podmínky.
Délka mostu je 208 m, šíře
vozovky 13 m. Nosnou konstrukci mostu tvoří spojitý
betonový nosník, který spočívá
na třech podpěrách z prostého
betonu, obložených kamennými kvádry.
Investice tohoto díla činila 33
milionů korun, z toho na most
připadlo 17 milionů korun.
Nový most prošel velkou
opravou v roce 2006, kdy byl
na deset měsíců uzavřen.
bb

Letecký pohled na oba veltruské mosty, zdroj: vpupraha.cz

1974 – Nový most
Vzhledem k velkému dopravnímu zatížení Veltrus rozhodl
Krajský úřad dopravy v roce
1964 o výstavbě přeložky silnice
mimo zástavbu obce a o výstavbě nového mostu. V roce
1969 byly zahájeny přípravné
projektové práce a začátkem
roku 1971 zahájily pověřené
Stavby silnic a železnic Praha,
n. p. vlastní výstavbu. Most
byl postaven skoro na stejném
místě jako první dřevěný most
z roku 1758.
V projektovaném místě stál
dům s p. č. 470, který se v roce
1972 nechal po přesném kolejišti přesunout zhruba o 60 m
jižním směrem.
Dílo bylo slavnostně uvede-

2019 – Nový most po opravě

Zdroj: Otakar Špecinger: Veltrusy – Perla dolního Povltaví, Veltruské listy
1/2015 (Karel Morávek), wikipedie, kanoistika-kralupy.cz, izdoprava.cz
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KNIHOVNA

Nové knihy – letní nákupy
a dary pro podzimní večery

OTEVÍRACÍ DOBA

KNIHOVNY
PÁTEK
14 – 17 hod

V letních měsících se knihovní fond rozšířil o 28 svazků beletrie
a 6 svazků naučné literatury pro dospělé a o 19 svazků literatury pro mládež.

Česká próza

Biografie

Detektivky

§§ Pilátová, Markéta
-- Kulaté rámy slov
-- Tsunami blues

§§ Růžičková, Z., Holdenová,
W. –  Sto zázraků – život
cembalistky a pedagožky
Zuzany Růžičkové

§§ Clarková, M. H. – Pravdu
znát nemusíš
§§ Child, Lincoln – Úplněk vlka
§§ Klevisová, Michaela –
Sněžný měsíc – novinka
od dvojnásobné držitelky
Ceny Jiřího Marka za nejlepší detektivní knihu
§§ Steadmanová, C. – Hrob pro
mého manžela
§§ Thomas, Robert – Past
na osamělého muže –
detektivní román známého
francouzského dramatika,
napsaný na motivy jeho
stejnojmenné divadelní hry
(uváděné též pod názvem
„Stalo se v Chamonix“)

Literatura
faktu
Romány
pro ženy
§§ Brattová, Kay – Přej mi
domov
§§ Deveraux, Jude – Dokonalá
vražda
§§ Kleypas, Lisa – Nezkrotná
touha
§§ Körnerová, H. M. – Nevěsta
ze zámoří
§§ Lamballe, Marie – Hortenziová zahrada – další román
od oblíbené autorky trilogie
Panský dům, která je rovněž
v našem fondu
§§ Marsh, Jean – Salon Eliot –
knižní zpracování úspěšného televizního seriálu
§§ Mond, Kidd Sue – Křídla
ve větru – román z amerického jihu na počátku 19.
století
§§ Ólafsdóttir, A. A. – Výhonek
osmilisté růže – román
islandské autorky
§§ Patricio, Anna – Otrokyně
od Nilu
§§ Tylerová, Anne – Špulka
modré nitě – rodinná sága
od nositelky Pulitzerovy
ceny
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§§ Meier-Hüsing, P. – Nacisté
v Tibetu – expedice uskutečněná v r. 1938 z podnětu H.
Himmlera
§§ Starks, R., Murcutt, M. –
Ztraceni v Tibetu – osudy
amerických pilotů, kteří se
nešťastnou náhodou dostali
v roce 1943 na toto území

Knihy
s tématikou
horolezectví
§§ Honnold, Alex – Sám ve stěně – americký horolezec,
známý především svými
sólovými výstupy na velkých
skalních stěnách
§§ Macfarlane, R. – Hory v hlavě – historie fascinace lidské
mysli horskými výšinami
§§ Vranka, Milan – Hory byly
jejich osudem – slavní čeští
a slovenští horolezci, kteří
v horách našli smrt

Sci-fi
§§ Aldiss, Brian V. – Helikonie –
Jaro – první díl sci-fi trilogie
o planetě Helikonii
§§ Card, Orson Scott – Zrada
§§ Gibson, William – Rozpoznání vzorů – 1. díl trilogie
§§ Niven, Larry – Prstencový
svět

Naučná
literatura
§§ Příkazská, Tereza – Tvoříme
po celý rok
§§ Straussová, D. – Ptáci našich
zahrad – s obrázky ptáků
v životní velikosti
§§ Momčilová, P. – Retro
kuchařka – domácí recepty
z 19. a 20. století
§§ Salfellner, G. – Nejlepší
recepty c. k. dvorní kuchyně
§§ Šikovný slovník česko-anglický anglicko-český – pomocník do hodin angličtiny
§§ Tomáš, Jiří – Konec Přemyslovců v Čechách

Dětská
literatura
§§ Claydon, Lawrer
-- Stieg hraje nebezpečnou
hru
-- Stieg už zase řídí – První
díly dobrodružné série,
která volně navazuje
na televizní program
o rychlých autech, přináší
další dobrodružství party
Top Gear
§§ Bird, Michael – Van Goghova hvězdná noc – dějiny
výtvarného umění pro děti
§§ Blytonová, Enid
-- Záhada tajemného
zámečku
-- Záhada tajného přístavu
§§ Brezina, Thomas
-- Klub tygrů – Netvor
z hlubin
-- Kočičí gen
§§ Hrachovcová, M. –  Zrzečka
pod hvězdami – příhody
rodiny veverek
§§ Kučerová, Naďa – Kočka
Sára a její přátelé
§§ Lecreux, N., Gallais, C. – Příručka pro kluky dobrodruhy
§§ Mornštajnová, A. – Strašidýlko Stráša
§§ Müllerová, M. – Ariščina
dobrodružství – příběhy ze
života pasteveckého psa
§§ O´Connell, Chr. –  Radioboy – Jedenáctiletý chlapec
zakládá vlastní tajnou
rozhlasovou stanici
§§ Peroutková, I. – Ukradené
štěně
§§ Slabý, Zdeněk, K. – Dívka
z Černé věže
§§ Stehn, Malin
-- Osudové přátelství
-- Těžké rozhodnutí
-- Kůň na prodej – o koních
a dětských jezdcích
§§ Válková, Veronika – Mezi
Indiány
Jitka Lísková
knihovnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Sedmdesátiny veltruské školy
Sedmdesát let je poměrně
dlouhá doba, téměř celý lidský
život. V životě základní školy
představuje 70 let kolem 4 tisíc
lidí, kteří školou prošli a odešli
z ní do života. Čtyři tisíce lidských osudů, které se na určitou dobu spojily s veltruskou
školou. Řada z absolventů zde
našla své celoživotní přátele,
kamarády, mnozí se zde potkali
se svým životním partnerem.
Za těch 70 let prošla škola
mnoha proměnami – a to nejen
z hlediska obsahu učiva, ale
i proměnami vzhledovými, což
dokládají připojené fotografie.
Rozhodně platí, že základní
škola je první velký krok do života malého dítěte. Zpětně
na devět let povinné školní docházky vzpomínají jistě všichni,
i když většina deváťáků se vždy
nemůže dočkat, až ze základky odejde a vstoupí do toho
opravdového života. A většina
vzpomínek je pozitivních. Možná se někomu toto tvrzení zdá
troufalé, ale opírá se o vyjádření mnoha bývalých absolventů
veltruské školy. Vy, kteří jste
ve veltruské škole prožili svou
základní školní docházku,
určitě víte, jak často přicházejí
bývalí absolventi podívat se
zpátky do školy, pochlubit se
svými úspěchy, ale také třeba
i požádat o pomoc při dalším
studiu. Pak uteče pár let a řada
bývalých žáků přivede do školy
své potomky.
Kromě toho, že do veltruské
školy přicházejí děti našich
žáků, a to již v několikáté
generaci, má veltruská škola
ještě jedno velmi výrazné specifikum. Mezi učiteli je celkem
14 absolventů, bývalých žáků
veltruské školy. I tyto netradiční návraty určitě přispívají
k příjemné školní atmosféře
a k tomu, že pokračujeme
v mnohaleté práci předchozích
učitelů a usilujeme o dobrou
pověst školy.
Proto bych chtěla poděkovat
všem učitelům, vychovatelům,
asistentům i nepedagogickým
pracovníkům, těm současným
i těm, kteří působili ve veltruské
škole a již odešli, nebo si užívají
zaslouženého odpočinku v důchodu, za jejich práci, snahu,
úsilí a nadhled, který vkládají

do své pedagogické i nepedagogické práce. Děkuji všem,
kteří se za těch 70 let zasloužili
o to, že veltruská škola je v širokém okolí známá jako místo
poskytující kvalitní základní
vzdělání a jako místo, kde se
dětem i dospělým dobře žije.
Poděkování patří i všem
žákům a absolventům, kteří šíří
dobré jméno školy a kteří se
k nám vracejí. A právě pro vás,
kteří se chcete vrátit a připomenout si dobu své školní
docházky, připravujeme Den
otevřených dveří, a to v sobotu
9. 11. 2019 od 9 do 11.30 hodin.
Budete si moci přijít prohlédnout svoji „starou“ školu a připomenout si svá školní léta.
Prohlídka školy bude doplněna
i jedním překvapením, které
vás bude očekávat na školní
půdě. Budeme rádi, pokud si
přijdete prohlédnout školní
budovu a případně využijete
tuto příležitost i k uspořádání
setkání s bývalými spolužáky
a učiteli. Těšíme se na vás.
Jménem učitelského sboru
a současných žáků veltruské školy
Světlana Racková, ředitelka školy
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DEN OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ

Školní dvojdomek, který na čas oddálil stavbu nové školní budovy

Stavba školy v letech 1947 – 1949

Základy zemědělské výroby

Stavba školy v letech 1947 – 1949

Pohled z parčíku

Letecký pohled na školu,
foto: Ivo Prokop

Školní budova v 50. letech

říjen 2019
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RC Havránek – nová sezóna
Program ve školním roce 2019-2020
Od poloviny září jsou otevřeny
nové kurzy v Rodinném centru
Havránek. Vybírat můžete z dopoledních i odpoledních kurzů.
Celý program včetně podrobnějších informací, volných míst,
možností přihlášení a kontaktů
na lektory najdete na webu
HAVRANEK.DOLNIPOVLTAVI.CZ

V letošním školním roce
můžete také navštěvovat lekce
strolleringu, které vede fitness
instruktorka Lucka Hrdličková.
Cvičí se vždy ve čtvrtek od 14:30
do 15:30 ve veltruském parku.
Co je strollering? Je to posilovací fitness cvičení pro maminky
s dětmi v kočárku i bez. Více
o cvičení najdete na webových

rodinné
centrum

HAVRÁNEK

pondělí

15:30–16:15
Hrátky se školkáčky

16:25–17:10
Předškolák

17:20–18:05
Předškolák

úterý

9:00–11:00
Lesní dopoledne

středa

9:00–10:00
Tvořeníčko a aktivity
pro děti 1-2 roky

15:30–16:30
Děti, pojďte ven!

od 20:00
Přástky (1x za měsíc)

čtvrtek

10:00–11:00
Cvičení s miminky

16:50–17:40
Jóga pro děti

stránkách WWW.STROLLERING.CZ. Pro přihlášení kontaktujte přímo lektorku Lucku
(info na webových stránkách).
Od září již také naplno běží
Lesní klub Pírko, pod jehož
vedením můžete navštěvovat
i Lesní dopoledne z týdenního

programu rodinného centra.
Lesní klub nabízí péči o 3–6leté
děti z Veltrus či okolí tři dny
v týdnu (od pondělí do středy)
v době od 8 do 16 hodin. Hlavní
důraz je kladen na pobyt
venku, a to za každého počasí.
Zázemí lesního klubu se nachá-

zí v zámeckém parku Veltrusy.
Veškeré informace o klubu
najdete na webových stránkách
WWW.LESNIPIRKO.CZ .
Soňa Dekastello

Rodinné centrum Havránek
zve na besedy do klubovny
nad sokolovnou

ADHD, ADD, SPU, SPCH
ANEB JAK NA PORUCHY
VE ŠKOLE
I V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ
Besedu povede psycholožka
Petra Pírková Brunerová
Středa 23. 10. 2019 od 19:00

DĚTI A OTÁZKA SEXUALITY
Besedu povede PhDr. Pavla Majerová
Středa 13. 11. 2019 od 19:00

PARTNERSKÉ KRIZE

Besedu povede PhDr. Pavla Majerová
Středa 4. 12. 2019 od 19:00
Vstupné: 50 Kč / rodina
Beseda je pořádána v rámci projektu Podpora rodin
v RC Havránek 2019, který je podpořen z dotačního
programu Rodina MPSV.
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SVATOMARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ

PRŮVOD

neděle
10. listopadu 2019 v 17 hod
parčík u školy ve Veltrusích

NAŠE SPOLKY

Boty noste, krabici darujte
Život se má užívat a věci používat, dokud se lidem líbí, řeknou
si každý podzim organizátoři
celostátní sbírky Krabice
od bot a pouštějí se do dalšího
předvánočního kola. V tuhle
chvíli už se v charitách po celé
republice – pro nás je důležité, že i v Roudnici nad Labem
a v Kralupech nad Vltavou – sepisují vánoční přání dětí, jejichž
rodiny mají rozpočet tak napjatý, že jim prostředky na vánoční

dárky pro potomky zkrátka
nezbývají. My z Havránku jim
dáme podobu webové tabulky,
ve které si můžete vybrat dítě
s konkrétním přáním a dát
nám zprávu o tom, komu dárek
nachystáte. Nemá být příliš
malý ani příliš velký, tak akorát
do krabice od bot – a děti jako
vždycky potěší i přáníčko od vás
nebo třeba obrázek vytvořený
vašimi dětmi. Zbývá už jen
krabici s popiskem donést

do našeho sběrného místa
v infocentru veltruského zámku
a o zbytek už se se spoustou
dobrých lidí, dobrovolníků
postaráme. Kolem Vánoc už se
pak jen všichni těšíme na fotky z předávání. Jedna loňská
účastnice při balení dárků
ve sběrném místě pravila, že
boty nakonec za moc nestály,
rozpadly se jí po měsíci, ale
pevnou krabici aspoň použila
na dárek. Udělala radost jedné

OD Můžete
BOT ANEB
slečněKRABICE
i sobě samé.
se
připojit.
kv

ASPV Veltrusy zve do tělocvičny

Akce pro jednotlivce, spolky, školy i rodiny.

1.

Obstarej si prázdnou krabici od bot.

2.

Rozhodni se, pro koho bude určena – pro chlapce nebo pro dívku, a také
v jakém věku v rozmezí 2-4 roky, 5-9 let, 10-14 let má budoucí obdarovaný
být. Stáří a pohlaví potom nadepiš na štítek.

Ve školním roce 2019/2020 pro vás ASPV Veltrusy připravilo následující
nabídku cvičebních hodin. Přijďte si s námi zacvičit. Těšíme se na vás.

Cvičení
pro děti:
brenbal:
pondělí 17:00 – 18:00
cvičitelé Petr Procházka,
Honza Pšenička
Brenbal je pálkovací hra podobná softballu nebo baseballu, se
kterými má jak společné rysy,
tak i určité odlišnosti. V této
hře mohou například bodovat
i hráči v poli. Hra je tak mnohem dynamičtější. Tréninky
brenbalu probíhají během
podzimních a jarních měsíců na fotbalovém hřišti AFK
Veltrusy (od 17 hodin), v zimním období v sokolovně a jsou
určeny všem školním dětem.
předškoláci:
úterý 17:00 – 18:00
cvičitelky Lenka Měšťánková,
Martina Hanousková
Zábavné cvičení dětí ve věku
4–6 let plné her, při kterém se
děti také seznámí s cvičením
na běžném nářadí, jako jsou žíněnky, lavičky, kruhy, trampolína atd. Cvičení vede ke zlepšení
obratnosti a zručnosti dětí.
tanečky:
středa 17:00 – 18:00
cvičitelka Katka Kučerová
Cvičení zaměřené na lidové
tanečky je určeno dětem
(klukům i holkám!) od 5 let.

Děti se v průběhu roku naučí
lidové tance a písničky, krokové
variace rozvíjející pohybovou
průpravu pro lidové tanečky
a naučí se základům rytmiky.
Během roku se děti představí
na několika veřejných vystoupeních.
karate:
středa 18:00 – 19:00
cvičitel Marek Mach
Nové cvičení v našem rozvrhu
je určeno dětem od 2. do 7.
třídy(7–12 let). Tréninky tohoto
bojového umění povede Marek
Mach, nositel 2. danu Okinawa
Shorin-ryu karate.
rodiče a děti:
§§ čtvrtek 10:00 – 11:00
cvičitelka Zuzana Plecitá
§§ čtvrtek 16:00 – 17:00
cvičitelka Jarka Řejhová
Hravé cvičení rodičů (i prarodičů) s dětmi s tradičními i netradičními cvičebními pomůckami. Děti si pomocí říkanek
a písniček osvojí základní pohybové aktivity (lezení, plazení,
poskoky, házení…) a také je
čeká první poznávání cvičebního nářadí. Cvičení je určeno pro
děti od 1 roku do 4 let.
mladší školáci:
čtvrtek 17:00 – 18:00
cvičitelky Martina Voláková,
Helena Šarochová
Cvičení je určeno pro školáky I.
stupně (1.–5. třída) a je zaměřeno především na všestranný

3.

Naplň postupně krabici věcmi, které by i tobě udělaly radost – pastelkami,
sešity či bloky na kreslení, hračkami, hezkým tričkem, bonbóny, co tě
napadne... Navrch můžeš přidat svou fotografii a třeba i vánoční pozdrav.

4.

Až bude krabice plná, hezky ji zabal, navrch nalep štítek a dones ji na sběrn
místo. Pomohou ti případně rodiče nebo učitelé ve škole.

5.

Tvou krabici dostane k Vánocům chudé dítě a určitě mu udělá velkou
radost. Možná nedostane skoro žádné jiné vánoční dárky.

rozvoj pohybových dovedností
dětí – vyzkoušejí si základy
gymnastiky (cvičení na nářadí),
atletiky, míčových her i celé
řady netradičních her.
florbal mladší školáci:
pátek 17:00 – 18:00
cvičitelé Michal Topor,
Petr Procházka
florbalové tréninky pro děti
z 1. až 5. třídy
florbal starší školáci:
pátek 18:00 – 19:00
cvičitelé Michal Topor,
Petr Procházka
florbalové tréninky pro děti
z 6. až 9. třídy

Cvičení
pro dospělé:
P-class:
pondělí 19:00 – 20:00
cvičitelka Věra Langerová
P-class je vytrvalostně silové
aerobní cvičení zaměřené
na posilování zejména problémových partií – tj. břicha, hýždí
a stehen. Je vhodným cvičením
i pro začátečníky, neobsahuje
složité aerobní choreografie ani
prvky high aerobicu (poskoky).

Adresy sběrných míst a více informací najdeš ty i tvoje rodina či třída na
www.krabiceodbot.cz / www.facebook.com/darujkrabiciodbot

věkové kategorie – ženy i muže.
Posílí ochablé svaly, protáhne
svaly zkrácené, uvolní klouby
na celém těle a zlepší vaši
rovnováhu. Cvičení při hudbě
pročistí vaši mysl a obnoví
energii. Příjemně zrelaxujete
před každodenním stresem.
Nácvik správného dýchání
a držení těla, cvičení s balančními míčky „overbally“ zapojí
každičký sval v těle.
volejbal:
§§ úterý 19:00 – 20:30
cvičitelka Ivana Skalická
§§ pátek 19:00 – 20:30
badminton:
čtvrtek 19:00 – 20:30
cvičitel Vašek Pospíšil
hry dorost a dospělí:
pátek 20:30 – 22:00
cvičitel František Lísek,
Michal Koldinský
ping-pong, nohejbal, volejbal,
badminton, tenis, fotbal, florbal, basketbal, netradiční hry…
zkrátka na co je zrovna chuť
a nálada
florbal dorost, dospělí:
neděle 19:00 – 20:30
cvičitel František Lísek

kondiční gymbally + pilates:
středa 19:00 – 20:30
cvičitelka Jana Čapková
Aerobní cvičení pro všechny

říjen 2019
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SPORT

Rozvrh cvičebních hodin ASPV Veltrusy pro rok 2019/2020
10–11

16–17

17–18

Po

brenbal

Út

předškoláci

St

tanečky

Čt

rodiče a děti

rodiče a děti

Pá

18–19

20–21

21–22

P-class
volejbal
karate

mladší školáci
florbal ml.

19–20

kondiční gymbally
badminton

florbal st.

volejbal

hry dospělí

So
Ne

florbal dospělí

Brenbal podzim, jaro: pondělí od 17:00, hřiště AFK Veltrusy

ASPV Veltrusy pořádalo 14. ročník turnaje v pétanque
Strávit netradičně státní svátek
na sv. Václava se rozhodlo
70 příznivců francouzské hry
pétanque. 35 soutěžních dvojic
se v prostorách hospodářského
dvora zámku Veltrusy sešlo, aby

zde poměřily své síly a dovednosti a především si společně
užili příjemný slunečný den
začínajícího podzimu. Celkové
vítězství 14. ročníku turnaje se
podařilo opět obhájit Fánovi

Napínavé semifinále

Ve stínu totemů
Co o něm napsat, o tom letošním Kocourkáči. Snad jen, že
tam bylo krásně a že to bylo
fajn. A zdálo se to krátký, i když
to byl nejdelší Kocourkáč, který
jsme za celou historii měli.
A bylo tam krásně, i když
vlastně počasí bylo dost náročný. První týden byla zima a druhý týden nás pronásledovaly
neustále se vracející přeháňky.
Takže jsme několik dní nebyli
schopní dosušit boty, protože
prostě všechno bylo mokrý
a nic neschlo. Jenže o to zas tak
nejde, nakonec je víc důležitý,
s kým tam jste, než jestli z nebe
padá voda, nebo ne. A nakonec
totiž není ani důležitý, jestli
si hrajete na indiány a běháte
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Lískovi, i když byl letos nucen
vyměnit svého tradičního týmového spoluhráče za Michala
Koldinského. Na druhém místě
skončila rodinná dvojice Pepa
a Pepa Noulovi a třetí příčku

obsadili Terezka Kučerová
a Honza Procházka.
Děkujeme městu Veltrusy
za podporu a státnímu zámku
Veltrusy za ochotu a spolupráci.
Martina Voláková, foto: bb

Vítězové turnaje

SPORT
po prérii a lovíte bizony, nebo
vyřezáváte totem, protože když
je vám dobře, budete to dělat,
i když vám to třeba ani moc
nejde a radši byste se natáhli
do stanu.
My si tam společně dosyta
užili všechno, co bývalo v severoamerických prériích, dřív
než původní obyvatele indiány
převálcovali bílí muži. Duněli
jsme na bubny, hráli lakros i in-

diacu, stavěli totemy a zdobili
si čelenky peřím. A stává se už
tradicí, že nám zase někdo zkusil ukrást vlajku. Zloději číhali
a v okamžiku, kdy na hlídku
nastoupila nezkušená dvojice
třeťáků, využili jejich dřímotu
a vlajku odnesli. Ale příští rok
už ji snad do třetice uhlídáme
;o). Protože my tam příští rok
zase pojedeme. Už si nebudeme hrát na indiány jako letos,

to je jasný, ale jaký téma příští
rok bude, to ví jen pánbůh.

Tábor proběhl 7. 7. až 19. 7. 2019,
organizační tým ve složení: L. Měšťánková,
M. Voláková, M. Malotínský, H. Koldinská,
K. Černá, F. Lísek, B. Čapková, T. Popová,
K. Kučerová, M. Koldinský, T. Kučerová,
T. Čapek jr., P. Černá, A. Toldeová,
S. Špaldoňová, T. Vepřková, L. Vepřek,
M. Malotínský Jr., M. Husák, A. Málek,
Au-Pair: M. Pěknic

Lenka Měšťánková
foto: archiv ASPV

Veltruský fotbal oslavil 100 let

Legendy a budoucnost veltruského fotbalu, foto: Katarína Nováková

V sobotu 24. srpna slavili naši
fotbalisté 100 let od založení
klubu AFK Veltrusy. Oslavy
začaly již v ranních hodinách,
kdy se na zeleném trávníku
prezentovaly všechny tři naše
mládežnické týmy. Bylo úžasné

sledovat, kolik mladých fotbalistů kope za naše město.
Odpoledne patřilo hřiště
naopak veteránům, především
legendám veltruského fotbalu.
Těm zástupci AFK Veltrusy
předali pamětní diplomy. Poté

už nastoupili hráči Staré gardy
Veltrusy, kteří vyzvali k přátelskému utkání ženský výběr
FC Sporting Mladá Boleslav.
Výsledek nebyl důležitý, tak
jen dodáme, že všichni aktéři
přežili utkání ve zdraví. Výkony

některých hráčů, kteří rozdávali fotbalovou radost ještě
v minulém století, byly opravdu
neuvěřitelné. To ostatně
mohou jistě potvrdit i stovky
diváků sledujících tento strhující zápas.

říjen 2019

25

SPORT
Fotbalový svátek pokračoval
soutěžním utkáním našeho
A mužstva, které přivítalo TJ
Řepín. Ačkoli se jednalo o první
zápas AFK Veltrusy ve III. třídě,
do které se klub vrátil po ročním pobytu v nižší soutěži,
na hráčích to nebylo znát.
Tvrdou letní přípravu zúročili
dokonale a hosty vyprovodili
výsledkem 6:0!
Tento srpnový den nebyl
ale jen o fotbale. Pro návštěvníky akce byl připraven bohatý
doprovodný program. Děti

INZERCE
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skákaly na nafukovacích hradech, soutěžily o ceny a tančily
na diskotéce. Oslavy vyvrcholily
koncertem, na kterém se na pódiu postupně vystřídaly kapely
H2O2, Je na Malinách, GotHigh
a Mic the Catcher.
100 let je velký důvod k oslavám a my doufáme, že jste si je
užili se vším všudy. Děkujeme,
že jste slavili s námi! Velké poděkování patří těm, bez kterých
by oslavy nemohly proběhnout.
Díky!
Martin Novák, AFK Veltrusy

Legendy AFK Veltrusy, foto: Katarína Novákoá

Trenér A mužstva Jarda Nalezený v akci

Stará garda AFK Veltrusy a ženský tým FC Sporting Mladá Boleslav

INZERCE

Cena vč. DPH (Kč)

399,-

* 295,-

699,-

Rychlost
stahování dat
Rychlost
odesílání dat

50 Mbit/s

100 Mbit/s

200 Mbit/s

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

Cena vč. DPH (Kč)

333,-

449,-

549,-

10 Mbit/s

15Mbit/s

Rychlost
stahování dat
Rychlost
odesílání dat

5 Mbit/s

říjen 2019
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Pozvánka na cvičení
ZYQigong
Vážení přátelé, dovoluji si Vás
pozvat k pravidelným cvičením
Čung-Jüan-Čchi-kung.
Co lze získat pomocí těchto
cvičení:
-

Pevné zdraví, vitalitu, více energie,
dlouhověkost, schopnost léčení
Rozvoj paměti a inteligence, osobní rozvoj,
duševní klid, získání sebedůvěry
Pochopení smyslu života a principů
vesmíru
Práce s energií

My budeme procvičovat cviky prvního stupně.
Cviky jsou vhodné pro všechny věkové kategorie.
První cvičení je zdarma.
Cvičení budou probíhat v klubovně ASPV Veltrusy,
Palackého 450, vchod od tenisových kurtů, v 1.
patře. Každý čtvrtek od 18.00 do 20.00 hodin.
První cvičení začíná 19.9.2019. S sebou na
cvičení Vám stačí pohodlný oděv a obuv.
Těším se na naše společná cvičení.
Martin Král – instruktor I.stupně ZYQigong
e-mail: zy.qigong.veltrusy@gmail.com
https://www.zyq-cr.cz/cviceni qigong/instruktori/

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

Kurzy šití
pro začátečníky i pokročilé
Kurzy probíhají v dopoledních
a odpoledních termínech v krejčovské
dílně Studia 99 v Miřejovicích.

www.sheba-strom.cz

HORMONÁLNÍ JÓGA
DLE DINAH RODRIGUES
UKÁZKOVÁ HODINA V POSTŘIŽÍNĚ
29.10.2019 OD 19.20
POSTŘIŽÍN 5.11. - 3.12. 2019 19.20 – 20.50
KRALUPY NAD VLTAVOU
18.-19.10. 2019, 8.-9.11.2019
kamilarubesova@seznam.cz, 603 441 281

Ceník
inzerce:
Více na:
veltrusy.cz/cenik-inzerce
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150 Kč
250 Kč
400 Kč
700 Kč
1.200 Kč

Délka kurzu: 3-4 hodiny
tel.: 732 954 232
www.studio99.cz
Cena: od 900 Kč/kurz
Kontakt: Dana Burianová
Studio 99

INZERCE
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Sys-DataCom

Připojení

PŘIPOJENÍ K INTERNETU, TELEFON a TELEVIZE

bez datového omezení
a smlouva bez závazku

Spojíme vás se světem
zábavy a informací

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

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

služby bez omezení.
VÝHODNÝ BALÍČEK za

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

CENA
299 Kč
399 Kč
499 Kč

Wifi router MIKROTIK včetně aktivace přípojky
jen za 970 Kč

Zveme vás
k příjemnému posezení
do stylové restaurace
s penzionem

PŘIPRAVÍME
PRO VÁS
•

SVATEBNÍ HOSTINU

•

OSLAVY RODINNÝCH
VÝROČÍ

Statek 1738
mobil: 724 004 005
email: rezervace@statek1738.cz
www.statek1738.cz
facebook.com/statek1738

•

PODNIKOVÝ VEČÍREK

•

RŮZNÁ ŠKOLENÍ

Dušníky nad Vltavou

OTEVŘENO
DENNĚ
od 11:00 do 21:30 hodin

říjen 2019
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MED

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

Tetra hnědá
Dominant ve všech barvách
Green Shell typ Araukana

přímo od včelaře
5 DRUHŮ:

stáří 14–19 týdnů
cena 159–209 Kč/ks dle stáří

Med květový
Med květový pastovaný
Med akátový
Med lipový
Med slunečnicový

Prodej se uskuteční:

26. října a 17. listopadu 2019
v 16:00 na parkovišti u MěÚ
Při prodeji slepiček

výkup králičích kožek
cena dle poptávky

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

Včelař Erik Zázvorka
Klicperova 431, Veltrusy
Telefon: 734 500 259
Včelnice u Erika

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

R E B Y S



Kuchyňské a koupelnové
studio

VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA
BATERIE , SANITA, ELEKTRONICKÉ
SPRCHY





VLASTNÍ VÝROBA I SEKTOR
PRACOVNÍ DESKY , DŘEZY
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE AEG,
ELECTROLUX, MORA

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

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH SPOTŘEBIČŮ
ZDARMA PŘI ODBĚRU KUCHYNĚ

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

KOUPELNOVÉ A
KUCHYŇSKÉ STUDIO

PŘEMYSLOVA 373
KRALUPY NAD VLTAVOU
TEL : 315 724 542,
603 531 842
WWW. REBYS. CZ
PO-PÁ 8-17.30
SO 9-11.30
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Hledáme
OPERÁTORA / OPERÁTORKU DO VÝROBY TISKOVÝCH FOREM - RAZÍTEK
Minimální kvalifikační požadavky: • učební obor nebo středoškolské vzdělání • základní znalost práce s počítačem

OPERÁTORA DTP STUDIA - GRAFIKA
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
• polygrafické vzdělání, případně praxe v oboru jsou výhodou (není podmínkou)
• znalost práce na počítači / znalost grafických programů je výhodou

PRACOVNÍKA PŘÍJMU ZAKÁZEK
Minimální kvalifikační požadavky:
• pokročilá znalost anglického jazyka slovem i písmem
• polygrafické vzdělání, případně praxe v oboru jsou výhodou, nikoliv podmínkou
• znalost práce na počítači / základní znalost grafických programů, především Adobe
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)

Á
H L ŘS

TV
Í

TRU

Pracoviště: Statenice - Černý Vůl, Ve Velazu 277.
Dostupnost pražskou MHD a dalšími autobusovými spoji.
Možnost parkování auta přímo u firmy.

P a M TÝŘ

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

+420 721 852 018
+420 602 149 243

l vestavné skříně

mobil:

V cihelnách 622, Veltrusy

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

Kontakt pro zaslání
profesního životopisu
a více informací podá
Eva Nováková,
personalista
e-mail:
eva.novakova@panflex.cz
tel.: 737 260 319

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

říjen 2019
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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
auto‰kola zajíãková inzerát_A6.pdf

1

21.11.18

10:03

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

NOVÁ PRÁCE,
NOVÉ ZÁŽITKY,
NOVÉ AUTOBUSY!

777 201 088
Ingrid

Zajíčková

průměrně až

Ingrid

Zajíčková

45 000 Kč + 25 000 Kč
náborový příspěvek

Řidičkám a řidičům nabízíme spoustu zaměstnaneckých
výhod, např. pojištění, ubytování, diety, příspěvky.

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

ŘIDIČÁK ZAJISTÍME!

Autoškola Kralupy nad Vltavou

tel.: 777 201 088
www.autoskolazajickova.cz
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315 671 659, 326 911 522

www.csad-sc.cz
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OBLÍBENÁ LYRA PLUS V NOVÉM DESIGNU
Přijďte si k nám pro inspiraci...
Koupelnové studio Popek
Nelahozeves

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

říjen 2019
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12. a 13. 10.

Víkendový program 8 - 18 hod.:
- Vyřezávání dýní a soutěž o nejhezčí dýni
- Bohatý doprovodný program pro děti
- Hledání truhly Dýňového krále
- Prodej čokoládových pralinek
- Kavárnička, dýňová polévka, dortíky
- Ochutnávky medových vín aj.
- Výborné sýry od Řezáčů
- Sobota -Buďte krásná s Mary Kay
Podzimní nabídka:
- Vřesy, macešky, chryzantémy,
- Dušičkové zboží
- Široký sortiment ovocných stromků
a růží od 19. října
Tel. 315 781 019
mobil: 725 955 772
Otevírací doba:
Po-pá:
8.00 - 18.00
So:
8.00 - 18.00
Ne:
8.00 - 18.00
Ve státní svátek 28.10. zavřeno

www.zahradnictvi-jelinek.cz
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