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Úvodem
Nemá cenu moralizovat nad
tím, že každoročně cpeme
do už tak zpovykaných potomků ještě další denní dávku
rádobyčokoládičky v adventním kalendáři. Pro někoho je
papírový adventní kalendář
s okýnky zkrátka nezpochybnitelná adventní tradice, a když
děti vyváží adventní sladkosti
pohybem a k tomu pozůstatky
snědeného kalendáře recyklují (což je ovšem s přidaným
hliníkovým obalem pod okýnky
zase o trochu těžší), asi se
nemusí rodina tolik kvůli takovému ojedinělému prohřešku
rdít.
Jak se ale zdá z malé ankety
ve dvou třídách školních dětí,
adventní kalendáře pojímáme stále originálněji. Mnoho
rodičů je samo vyrábí ze dřeva,
látky, kartonů, vlny, papírových
sáčků s kolíčky, krabiček od sirek, obalů od čehokoliv, aby
se vyhnuli zbytečným odpadkům. Rafinovanou „kreativitu“
na druhou stranu projevují také
výrobci – díky internetu si tak
můžete pořídit kromě čajových
a svíčkových kalendářů rovněž
pivní i ginový kalendář, nebo
dokonce exemplář s proteinovými kuličkami. V takových
případech patrně není tolik
problematická recyklace jako
spíš regenerace konzumentů...
Ptala jsem se dětí ve škole,
jestli vědí, co bylo uvnitř oněch

prvních kalendářů před mnoha
desítkami let – padaly rozumné
nápady jako sušená jablka,
ořechy, ale nikdo neuhodl, asi
si nedovedly představit ono
NIC, respektive „jen“ obrázek
či text provázející děti Ježíšovým příběhem. Následovalo
velké Aha a dodatek: „Takže
když dostávám dílky puzzle,
ze kterých si sestavím obrázek,
je to trochu podobné jako původní rozkouskovaný příběh!“
Na světě jsou pořád kalendáře
takové, které za dvířky ukrývají
dobré slovo, básničku nebo
„poukázku na službu“ od rodičů
dětem nebo naopak. V posledních letech je dokonce stále
populárnější i „kalendář naruby“ nebo také „adventní výzva“,
při níž se každý den adventu
něčeho zbavíte ve prospěch
někoho jiného. Ta je rozhodně
původnímu smyslu adventního
kalendáře bližší. A ačkoli jsme
to tak nikdy nepojmenovali,
stejnou myšlenkou je živena už
osmá sbírka Vánočních krabic
od bot, do níž každý rok přispívá víc Veltruských a okolních
dárkem pro nemajetné děti.
Za tenhle netradiční adventní kalendář s 216 krabicemi
Vám, dárcům a pomocníkům,
partě veltruských dobrovolnic
z Havránka i zámku Veltrusy jakožto sběrnému místu z celého
srdce děkuji.
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11. 12. 18.00 Česko zpívá koledy (parčík u školy)
13. 12. 18.00 4. ročník Dětského hudebního festiválku
(klubovna)
14. 12. 20.00 Koncert v hasičárně: Jebuto a DonTichot
15. 12.
Zámek: Průvod k živému betlému
14.00 Sraz průvodu u Holandského domu
15.00 Sraz průvodu u hlavní zámecké brány
18. 12. 18.30 14. zasedání zastupitelstva města
19. 12. 20.15 Filmový večer: Rock´n´Roll (klubovna)
21. 12. 20.15 Filmové odpoledne pro děti:
Kluk ve světě příšer (klubovna)
20.00 Vánoční plesová show (Závist)
22. 12. 17.00 Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba
(kostel Narození sv. Jana Křtitele)
24. 12. 14.00 Zpívání koled na náměstí
24. 12. 22.30 Bohoslužba slova (kostel)
31. 12. 20.00 Hasičský Silvestr (hasičárna)
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1. 1.
16. 1.
18. 1.
18. 1.
23. 1.
25. 1.
29. 1.
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8. 2.
15. 2.
20. 2.
22. 2.
26. 2.

18.00
20.15
16.00
18.00
18.00

Novoroční ohňostroj (školní hřiště)
Filmový večer: Všichni to vědí (klubovna)
ASPV: Pyžamáček pro předškolní děti
ASPV: Pyžamáček pro děti z 1. – 5. třídy
Vernisáž: Střípky revoluce (výstavní síň)
Zámek: zahájení sezony
18.30 15. zasedání zastupitelstva (hasičárna)

20.00
20.00
20.15
10.00
18.30

Ples mateřské školy (Závist)
Baráčnický ples (Závist)
Filmový večer: Slunovrat (klubovna)
Veltruský masopust (průvod z parčíku)
16. zasedání zastupitelstva (hasičárna)

BŘEZEN
so
čt
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14. 3. 10.00 Hasičský ples (Závist)
19. 3. 20.15 Filmový večer: Stehy (klubovna)
25. 3. 18.30 17. zasedání zastupitelstva (hasičárna)
27. 3.
Zámek: Noc s Andersenem

DUBEN
čt

16. 4. 20.15 Filmový večer: Humorista (klubovna)

ZPRÁVY Z MĚSTA

Slovo starosty
Vážení čtenáři Veltruských listů,
milí sousedé, držíte v rukách
poslední letošní číslo Veltruských listů, ve kterém se dozvíte,
co je v našem městě nového
a co se událo v uplynulých měsících. Rád bych na tomto místě
upozornil na několik akcí, které
v současnosti probíhají.
Jde například o projekt
„Revitalizace odvodnění
Žižkovy ulice“, v jehož rámci je
třeba dbát zvýšené opatrnosti,
což platí zejména pro řidiče:
v ulici je přechodně snížena
rychlost na 30 km/h. Během
této stavby jsou do vhodných
míst umísťována zasakovací
zařízení, čištěny škarpy a prováděna další podpůrná opatření
týkající se odtoku dešťové vody.
Na str. 3 najdete též fotografie,
které zachycují probíhající
rekonstrukci domu hrobníka
a opravy hřbitovní zdi.
Věnujte prosím také pozornost významnému tématu,
jakým bezesporu je odpadové
hospodářství a jeho rostoucí
náklady – viz článek na str. 6.
O dalších záměrech a tématech se dozvíte ve „střípcích“
složených ze zápisů zastupitelstva.

K zamyšlení jsou také dva
příspěvky na str. 12: ten první
je o dopravě dětí do školy, resp.
o tom, že by bylo dobré omezit
vození dětí autem až přímo
ke školnímu vchodu, a ten
druhý je námětem k zodpovědnějšímu přístupu k topení
tuhými palivy – jde přeci o naše
ovzduší, o naše životní prostředí a zdraví nás všech.
Závěrem si dovolím poděkovat
organizátorům za akce, které
mě na sklonku roku potěšily.
Poděkování patří veltruským
hasičům za přípravu „čertovského
odpoledne“ poslední listopadovou
sobotu a kulturnímu výboru i dobrovolníkům za organizaci akce
„Rozsvěcení vánočního stromu“
o první adventní neděli v parku
u školy. Obě akce navštívila spousta lidí různých věkových kategorií
a provázela je příjemná atmosféra.
Vážení spoluobčané,
přeji vám klidný advent, ať je
pro vás předvánoční doba časem
klidu, radostného očekávání
a dobrých skutků. Přeji všem
veselé Vánoce, pevné zdraví
a splněná přání v roce 2020.
Filip Volák, starosta

Pečovatelské služby
pro občany Veltrus
V letošním roce byla započata
spolupráce s kralupským Domem s pečovatelskou službou
(DSP), v jejímž rámci dojíždí
do našeho města pravidelně
sociální pracovnice. Tuto službu
využilo dosud pět občanů,
náklady se za období duben
– listopad 2019 pohybovaly kolem 17 tis. Kč. Z rozpočtu města
je hrazena mzda a cestovné pečovatelce, která je zaměstnankyní příspěvkové organizace
Sociálních služeb města Kralup
nad Vltavou. Klient (občan
Veltrus) si přispívá na vybraný

úkon – např. na osobní asistenci, pomoc s hygienou, chodem
domácnosti, nákupem apod.
Zájemci o pečovatelské služby
se mohou bez ostychu hlásit
na níže uvedených kontaktech,
město jejich poskytování podpoří i v příštím roce.

KONTAKT:
tel. 731 917 804
miroslava.beritova
@mestokralupy.cz
případně tel. 778 706 672
Filip Volák, starosta@veltrusy.cz

Sběrné místo v zimě
V zimním období – od prosince
2019 do března 2020 – bude
sběrné místo otevřeno pouze
vybrané soboty, vždy od 8:00
do 12:00 hodin:

§
§
§
§

prosinec 2019: 7., 14. a 21.
leden 2020: 4. a 18.
únor: 1., 15. a 22.
březen: 7. a 21.

TELEFON:  728 233 228

Omezení provozu MěÚ
v době svátků
Z důvodu čerpání dovolených
bude omezen provoz městského úřadu v následujících dnech:
§ v pondělí 23. 12.
§ v pátek 27. 12. (oba dny
uzavřeno pro veřejnost)
§ v pondělí 30. 12. (bude otevřeno do 15 hod.)

§ v úterý 31. 12. (uzavřeno pro
veřejnost)
§ ve čtvrtek a v pátek 2. – 3. 1.
(pravděpodobně uzavřeno
pro veřejnost)
Pro aktuální informace sledujte
webové stránky města.

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
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Povedlo se...
vybudovat chodník
v ulici riegrova
v blízkosti školy

přemístit dětské hřiště
od bývalého kulturního domu
k základní škole

Pracuje se na...
Rekonstrukci
hřbitovního
domu

Odvodnění ulice Žižkova

Opravě
hřbitovní zdi

prosinec 2019
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Střípky ze zasedání zastupitelstva
Následující odstavce byly sestaveny ze zápisů zasedání z 30. října a 27. listopadu 2019.
Kompletní zápisy najdete na webu města www.veltrusy.cz.

30. 10. 2019 (12)
SMLOUVA O VÝPŮJČCE
PRO LESNÍ KLUB PÍRKO
Rodinné centrum Havránek požádalo město o výpůjčku části
pozemku parc. č. 158 o výměře
367 m2 pro provoz lesního klubu Pírko. Zastupitelé souhlasili
s výpůjčkou na dobu 3 let, která
je dle zákona bezúplatná.

SMLOUVA
O PRONÁJMU ČÁSTI
STŘECHY ZŠ
Zastupitelstvo schválilo aktualizovanou  nájemní smlouvu
s poskytovatelem internetu
Připojen.cz. Zvýšila se především částka za pronájem
na 5.000 Kč, upravovaly se
rovněž některé formality.

SOUHLAS
S UZAVŘENÍM
PRACOVNĚPRÁVNÍHO
VZTAHU ZASTUPITELE
Zastupitelé souhlasili s návrhem starosty, aby se zastupitelka Ing. Barbora Šťastná
věnovala finančnímu poradenství v oblasti veřejnosprávních
kontrol příspěvkových organizací města, tedy základní
a mateřské školy. Dohoda
o provedení práce se sjednává
na dobu výkonu funkce zastupitelky do 31. 10. 2022.

ŽÁDOST O DOTACI –
VÝSADBA LISTNATÝCH
STROMŮ
Ministerstvo životního prostředí vypsalo prostřednictvím
Národního programu Životní
prostředí Státního fondu životního prostředí ČR nový dotační
titul, v jehož rámci je podporována komunitní výsadba
listnatých dřevin na veřejných
prostranstvích. Zastupitelé
souhlasili s podáním žádosti
o dotaci po předložení finanční
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kalkulace a návrhu konkrétních
lokalit. Dotaci bude zpracovávat starosta města ve spolupráci s Ing. Jaroslavou Řejhovou.
Dotací lze získat až 250.000 Kč,
finanční spoluúčast může
být při uznání všech nákladů
nulová. Informace k výzvě jsou
na webových stránkách  https://
www.narodniprogramzp.cz/
nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76

ROZPOČTOVÉ
OPATŘENÍ Č. 4/2019
Zastupitelstvo odsouhlasilo
rozpočtové opatření č. 4/2019.

PŘÍSTAVBA ZŠ
Zastupitelstvo odložilo hlasování o dopracování architektonické studie ZŠ Veltrusy,
kterou provádí Patrik Hofmann
– Atelier Uhelný Mlýn, s. r. o.
Zastupitelé nejsou jednotní
ohledně umístění tělocvičny,
padl i návrh na rozdělení projektu na dvě části – přístavba
učeben do dvora a přístavba
tělocvičny.  

OPRAVA VOZU
TECHNICKÝCH SLUŽEB
Zastupitelé města odložili hlasování o opravě vozu Multicar,
který využívají technické služby
města. Oprava byla vyčíslena
na 203.671 Kč včetně DPH. Vůz
je používán 4 roky a má najeto
zhruba 36.000 km. Někteří
zastupitelé doporučují prověřit
návrh oprav ještě u jiného
dodavatele.

ČIPY DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Do mateřské školy bylo objednáno zabezpečovací zařízení
s čipovým systémem za cca
97.000 Kč včetně DPH.

27. 11. 2019 (13)
AKTUALIZOVANÁ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA O MÍSTNÍCH
POPLATCÍCH
Díky novele zákona o místních
poplatcích bylo potřeba schválit nové znění obecně závazné
vyhlášky (OZV) o místních
poplatcích. Největší změnou
je zcela nový místní poplatek
z pobytu, který nahradí stávající místní poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt a místní
poplatek z ubytovací kapacity. Poplatek z pobytu bude
činit 15 Kč/den v roce 2020
a 30 Kč/den od roku 2021.
Sazba poplatku ze psů bude
činit ročně:
§ za prvního psa 250 Kč
§ za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč.
Sazba poplatku za psa, jehož
držitelem je osoba starší 65
let, bude od nového roku činit:
§ za prvního psa 200 Kč
§ za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  250 Kč.
Součástí nové OZV je i zavedení
poplatku za umístění stavebního zařízení, skládek a výkopů
apod. pro liniové stavby (plynovod, vodovod, kabelizaci tel.
sítě apod.) ve výši 5 Kč/m2/den.

PODPORA DOMÁCÍ
HOSPICOVÉ PÉČE
Zastupitelé odsouhlasili dar
ve výši 5.000 Kč pro Hospic
Tempus, z. s., jehož pracovníci
poskytují domácí hospicovou
zdravotní péči, psychosociální
podporu klientovi i jeho rodině
a odlehčovací a pečovatelskou
pomoc. Občané Veltrus již
jejich služby v minulosti využili.

PŘÍSTAVBA ZŠ
Zastupitelstvo odsouhlasilo dopracování architektonické stu-

die ZŠ Veltrusy Atelieru Uhelný
Mlýn, s. r. o./Patrik Hoffman
ve výši 145.000 Kč bez DPH
s oběma variantami umístění
přístavby tělocvičny.

DOPRAVNÍ VÝTAH V MŠ
Zastupitelé souhlasili s opravou
výtahu v mateřské škole, který
zde slouží pro dopravu potravin
z přízemí do prvního patra již
od roku 1978. Výměna komponentů a celková rekonstrukce
v hodnotě 272.250 Kč včetně
DPH by měla proběhnout o letních prázdninách v roce 2020.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Zastupitelé otevřeli otázku
nutnosti změny odpadového
hospodářství ve městě včetně
obecně závazné vyhlášky
týkající se nakládání s odpady
a s tím související úpravy výše
poplatku za svoz komunálního
odpadu. Své názory vyjádřili
sami zastupitelé i občané
účastnící se zasedání. Poplatky
za SKO by měly být  schvalovány na posledním letošním
zastupitelstvu 18. 12. 2019.

TERMÍNY
ZASEDÁNÍ
Termíny následujících zasedání jsou
stanoveny zpravidla
na poslední středu
v měsíci. Předpokládané termíny jsou
tedy:
§ 29. ledna
§ 26. února
§ 25. března
Od září 2019 začínají
zasedání zastupitelstva v 18:30.

ZPRÁVY Z MĚSTA

Sledujeme účast zastupitelů Otevíráme hřiště u ZŠ
na zasedáních
Vážení rodiče, ráda bych vás
telce paní Krčmové za přípravu
Nové zastupitelstvo má
za sebou první rok činnosti.
Veltruské listy se proto zaměřily krom jiného i na docházku
jednotlivých zastupitelů na za-

sedání v prvním roce volebního
období. K vydání VL proběhlo
13 zasedání. Informace byly
čerpány ze zápisů.
Jakub Andrle
1. rok
volebního období

ZASTUPITEL/KA

účast

absence

účast v %

Jakub Andrle

13

0

100.0

Barbora Bělková

13

0

100.0

Bronislav Havlín

13

0

100.0

Ludmila Hrubešová

11

2

84.6

Věra Krčmová

13

0

100.0

Martin Novák

11

2

84.6

Martin Ponert

13

0

100.0

Petr Ponert

9

4

69.2

Vladimír Štulík

13

0

100.0

Barbora Šťastná

11

2

84.6

Filip Volák

13

0

100.0

INZERCE

HOSPIC TEMPUS

touto cestou informovala o otevření dětského hřiště. Na základě iniciativy výboru pro rozvoj
města došlo k přesunutí hřiště
– pirátské lodi z prostor u bývalého kina na pozemek u základní školy. Během podzimních
měsíců jsme loď i s pískovištěm
a posezením přemístili a zrekonstruovali. Hřiště v těchto
dnech otevíráme veřejnosti. Je
to další prostor ve městě, který
bude sloužit dětem k rozšiřování jejich dovedností.
Přestěhování hřiště jsme
zahájili první víkend v září,
kdy jsme uvolnili hrací prvky
i lavičky z betonových základů.
Po přestěhování provedla firma
Servishřiště s. r. o. rekonstrukci
a pod jejím dozorem byly provedeny další práce k zajištění
hřiště na novém místě. Svým
odborným dohledem firma
Servishřiště s. r. o. zaštítila
bezpečnost a provedení dle
odpovídající legislativy.
Ráda bych poděkovala
všem, kteří přiložili ruku
k dílu a pomohli přestěhování
i rekonstrukci realizovat. Zvlášť
bych chtěla poděkovat zastupi-

a organizaci a občanům ze
sousedství tohoto hřiště, kteří
pohlídali ‚staveniště‘ a provedli
všechny neodborné práce
(výkopy, betonování, úpravy
terénu apod.), dále firmě Cor
Caroli s. r. o. (za přestěhování všech komponent včetně
vyzvednutí a zabezpečení prostoru na vlastní náklady) a paní
Bělkové (za zajištění písku
a kačírku). Pomoc nám poskytla
i naše jednotka dobrovolných
hasičů.
Jsem si vědoma, že hřiště má
několik nedostatků. V závislosti
na dodací podmínky postupně
doplníme informační tabulky
a odpadkové koše. Hřiště není
ohrazeno plotem, a tak je volně
přístupné i psím miláčkům.
Prosím jejich majitele, aby
dbali zvýšené čistoty a nepouštěli je na místo, kde si hrají děti.
V případě, že by došlo ke znečištění prostoru jejich psem,
apeluji na ně, aby znečištění
ihned odklidili.
L. Hrubešová

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
MĚLNÍK
PRAHA – VÝCHOD
KONTAKTY:

Provozovna Mělník, Pražská 530/21, PSČ 276 01
tel.: +420 720 557 554
e-mail: hospic@hospictempus.cz
web: www.hospictempus.cz
FB: Hospic Tempus, z. s.

INZERCE

IČO: 058 94 271
č. ú.: 115-4273410257/0100
ID DS: 23we4ir

Naše práce je realizována s finančním
přispěním Středočeského kraje
www.sheba-strom.cz
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Město musí dlouhodobě
doplácet za likvidaci odpadů
Podíváme-li se na výdaje za likvidaci odpadů za poslední čtyři roky (přičemž za rok
2019 je suma zatím předpokladem), je patrné, že město musí za odpadové hospodářství doplácet z vlastní pokladny.
Výdaje za odpadové hospodářství a jejich krytí
(Veltrusy 2016-2019)
3 100 277

1 934 621

3 179 495
Ostatní výdaje na svoz odpadu

1 999 153

Svoz směsného komunálního odpadu
Příjmy z poplatků od občanů
Odměny od EKO-KOMu
Doplatek města
Zdroj: rozklikávací rozpočet města

2016

S novou smlouvou o sběru,
svozu a odstraňování odpadu vysoutěženou na 4 roky
(2018-21) se nutný příspěvek
z městské kasy podstatně navýšil. Do roku  2017 se náklady
na odpadové hospodářství
pohybovaly zhruba kolem
1.000 Kč na obyvatele, od roku
2018 se vyšplhaly zhruba
na 1.500 Kč na osobu. Co se týče
poplatku za odpad, do roku
2017 platili občané Veltrus
500 Kč za osobu, od roku 2018
se zvýšil na 600 Kč.
V grafu výše jsou pro čtyři uplynulé roky znázorněny
v levém červeno-oranžovém
sloupci výdaje, které město s likvidací odpadů má. Červená
část je výdej na svoz směsného
komunálního odpadu (SKO),
oranžová pak je suma za likvidaci nebezpečných odpadů,
velkoobjemového
odpadu,
tříděného odpadu a náklady na provoz sběrného místa.
V pravém modro-zeleno-šedém
sloupci jsou částky na pokrytí
výdajů. Modrá část jsou příjmy
z poplatků za odpad vybraných od občanů (do roku 2017
i od podnikatelů), zelený podíl
jsou odměny od Eko-komu,
které získá město za zajištění
služeb spojených se zpětným
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2017

2018

odběrem a za míru vytříděného
odpadu. Šedý podíl sloupce je
částka, kterou město zaplatí ze
svého. Doplatek z městské pokladny byl v loňském roce více
než 1,6 mil. korun, za letošní
rok se předpokládá zhruba 1,5
mil. korun. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná, navíc poplatek za skládkování se bude
do budoucna zvyšovat, proto se
zastupitelstvo zabývá variantami možného řešení. Pro doplnění je potřeba uvést ještě fakt,
že na veřejnou zakázku na svoz
a nakládání s odpadem v roce
2017 obdrželo město jedinou
nabídku (dvě svozové firmy se
v podstatě spojily do jednoho
sdružení resp. dodavatele).
Jak už bylo avizováno v minulém vydání Veltruských listů,
uvažuje se o plošném zavedení 14denního svozu popelnic
s SKO (klasické černé, zelené či
plechové popelnice u domů).
Tím by mohlo město ušetřit
za výsyp popelnic bez ohledu
na vyvezené množství/váhu
odpadu (vývoz jedné popelnice stojí v průměru 20 Kč včetně
DPH). Lze předpokládat, že lidé
budou vzhledem k nižší četnosti svozu nuceni více a lépe třídit,
a sníží se tak i váha vyvezeného
SKO.

2019

odhad

Svozová firma požádala
o časový prostor pro přípravu
na tuto změnu, je tedy pravděpodobné, že v lednu se bude
SKO svážet ještě v týdenním
režimu.
Aby bylo podpořeno třídění,
je vedení města zároveň nakloněno zavedení pytlového
svozu tříděného odpadu (papíru a plastu) „dům od domu“.
Pytle od domu by byly sváženy
ve 14denním režimu technickými službami města a hromaděny na sběrném dvoře v připraveném kontejneru svozové firmy.
Ta by se pak postarala o odvoz
na třídičku, případně další využití odpadu.
Zapojení do třídění „dům
od domu“ bude za dobrovolné
bázi. Občané mohou třídit
doma a nebudou muset tříděný
odpad odnášet do sběrných
hnízd/na sběrný dvůr. O možnostech přihlášení se k pytlovému svozu a vyzvednutí pytlů
budete včas informováni.
Přestože ještě nebyla
schválena nová obecně závazná
vyhláška týkající se nakládání
s odpady ve Veltrusích (pravděpodobně k tomu dojde na posledním letošním zasedání
18. prosince 2019), je potřeba
počítat s tím, že důraz na sníže-

ní množství SKO bude neustále
silnější – jak ze strany města,
tak ze strany státu i Evropské
unie. Nezapomínejme, že
hlavním důvodem pro třídění
odpadu by měla být ochrana přírody a šetrný přístup
k našemu životnímu prostředí
a primárním surovinám, nikoliv
finanční tlak skrze navyšování
různých poplatků.
Jak už bylo zmíněno, o aktualizaci odpadových vyhlášek
se bude na zasedání zastupitelstva teprve jednat. Proto
sledujte aktuální informace
na webu a facebooku města,
zkraje ledna očekávejte také infolist ve svých schránkách, kde
se dozvíte další podrobnosti.
Výše poplatku zůstane
s největší pravděpodobností
pro rok 2020 na stejné výši, tj.
600 Kč za osobu, 300 Kč za dítě
do 4 let věku.
Po komplexním prověření
souvislostí a dle výstupů ze
studie odpadového hospodářství ve Veltrusích by během
roku 2020 probíhala příprava
na zásadnější změnu vyhlášky
o poplatku za odpady.              
bb
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PLAST
Na dotřiďovací lince se ručně
rozdělí podle druhů na základní skupiny (viz obrázek vlevo)
a vyberou z něj případné nečistoty. Takto roztříděný plast se
slisuje do balíků a odváží k dalšímu zpracování. U zpracovatelů se dále drtí, pere a upravuje
na požadovanou surovinu pro
výrobu finálních produktů.
PAPÍR
Na dotřiďovací lince se zbavuje
nečistot, třídí se podle druhů,
následně slisuje do balíků
a odváží do papíren. Papírny
si vybírají sběrový papír podle
toho, jaký papír se z něj následně vyrábí. Podle provozovatelů
třídicích linek je možné sběrový
papír vytřídit až na 23 různých
druhů.
SKLO
Na třídicí lince se odstraní nežádoucí příměsi, poté se nadrtí
a pomocí dopravníků a vibračních sít se dále upravuje.
Vysokou kvalitu a čistotu skleněného střepu, kterou požadují
sklárny, lze docílit jen na velice
složitých třídicích zařízeních,
kterých je v ČR aktuálně šest.
MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!

eko dotridovaci linky 2016 210x218 v03 press.indd 1

25.08.16 15:25

Proč
recyklovat
plast?
Plasty se vyrábějí z ropy. A jak
jistě všichni víme, zásoby této
suroviny jsou omezené. Třídění a recyklace plastů je tedy
rozhodně na místě.
Nejčastěji z vytříděných plastů
vzniká tzv. regranulát, který má
podobu malých peciček a je již
vstupní surovinou pro výrobu
nových plastových výrobků.
Recyklované plasty najdete
ve většině nových plastových
výrobků. Pěnový polystyren
se zpracovává do izolačních
tvárnic a tepelných izolací. Ze
směsných plastů se pak vyrábějí například ploty, zatravňovací
dlažba, zahradní kompostéry
nebo protihlukové zábrany.
Z vytříděných PET lahví se
vyrábějí nové PET lahve nebo
technická a textilní vlákna, která se pak používají pro výrobu
koberců nebo oděvů.

MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!
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Proč
recyklovat
papír?
Díky třídění a recyklaci papíru
zachráníme ročně statisíce
vzrostlých stromů.
Nejčastější způsob recyklace je
výroba nového papíru v papírnách. Papírenská vlákna se
získají ze starého papíru jeho
rozvlákněním ve vodní lázni.
Je to vlastně mixování papíru
v nádobě s vodou do té doby,
než se papír rozpadne na vlákna a další součásti. Vlákno se
odsává z rozvlákňovače i s vodou a následuje další proces
čištění na třídičích. Vyčištěná
směs se následně nanese
na papírenský stroj a na něm
se vyrobí nový papír. Papírny
vyrábějí jak 100 % recyklovaný
papír (např. sešity, archivní
boxy, šanony, toaletní papír),
tak papír jen s určitým podílem
recyklátu. Papírové vlákno
má velice zajímavé vlastnosti,
a proto se používá i pro výrobu
tepelných izolací.
MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!

eko papir 2016 210x218 v04 press.indd 1

23.08.16 19:22

Proč
recyklovat
sklo?
Jako obalový materiál patří
sklo z hlediska vztahu k životnímu prostředí a recyklaci
k těm nejšetrnějším. Je totiž
z velmi dobře recyklovatelných surovin. A lze jej recyklovat prakticky donekonečna.
Starým sklem se dá nahradit
až 65 % sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby
nového skla ze starého je
ohromná úspora energie, která může činit až 90 % oproti
výrobě ze sklářských písků.
Nejčastěji se z recyklovaného
skla vyrábí lahve na minerálky
a pivo. Z tabulového skla se pak
opět vyrábí nové tabulové sklo.
Ve specializovaných továrnách
se z odpadního skla vyrábí
tepelné izolace. Nadrcené sklo
se může použít i bez nutnosti
tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a brusných
hmot.
Zdroj: jaktridit.cz
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Vodárny Kladno – Mělník, a. s. (VKM)
zdražují vodné a stočné na 105 korun
VKM zvyšují od nového roku ceny vodného a stočného ze současných 92,92 Kč na 105
korun za metr kubický. Pro občany to znamená navýšení průměrně o 1 Kč denně.
Důvodem pro navýšení cen je
jednak nedostatek pitné vody
(investice půjdou do nových
zdrojů), jednak havarijní stav
na několika místech vodovodní
soustavy, další část investic
bude tedy využita do obnovy
infrastruktury. Zdražením získají VKM v příštím roce 90 mil.
Kč čistě pro tyto účely. Pokud by
tímto směrem neinvestovaly,
hrozilo by, že na řadě míst by
brzy netekla voda žádná.
Dosud se investovalo především do rozvoje infrastruktury,
nyní se priority přesunou právě
do obnovy. Podle ředitele VKM
Josefa Živnůstka je nutná

obnova skupinového vodovodu
KSKM (Kladno-Slaný-Kralupy-Mělník), což obnáší zhruba
80 km 50 let starých dálkovodů,
které zásobují více než 200 tisíc
obyvatel. Je nutné začít téměř
okamžitě i opravu shybky
pod Labem u Obříství, což je
technologicky složité zařízení
na dálkovém přivaděči, které
překonává vodní tok a v tomto
případě přivádí vodu z Mělnické Vrutice mimo jiné i pro Kralupsko. Tato shybka je preventivně dvouramenná, přičemž
jedno rameno je již nefunkční
a druhé v havarijním stavu. Jen
oprava tohoto zařízení vyjde

na 100 mil. Kč.
Úplná či částečná obnova
musí být řešena i u několika
čistíren odpadních vod. Problematické je ale také zajišťování
dostatku pitné vody. Především
v letních měsících spotřeba
převyšuje kapacitu stávajících
vodních zdrojů. VKM letos
nakupovaly i více než 5 milionů
litrů vody denně z pražské vodárenské soustavy. Pro zajištění
dodávek vody z Prahy je ale
zapotřebí rekonstruovat 20kilometrový přivaděč z Kopaniny
(je potřeba ho obnovit, protože
nebyl dlouhou dobu používán),
čerpací stanici v Hostouni

Zhodnocení práce kulturního výboru
Ráda bych po roce činnosti
kulturního výboru, kterému
předsedám, zhodnotila jeho
práci. Za rok 2019 má výbor
na svém kontě 6 výstav, z toho
jednu venkovní, 10 filmových
večerů v klubovně (kde velké
díky patří především Michalu
Toporovi), každoročně jedno
filmové odpoledne je věnováno
dětem, dvě cestopisné besedy,
jednu besedu s historickým
tématem, jedno autorské čtení,
čtyři koncerty, zorganizovali
jsme dva divadelní zájezdy,
na příští rok je již připraven jeden pro děti. Letos poprvé jsme
se podíleli na přípravách slavnostního plesu města. Z větších
akcí se dá o úspěchu hovořit
jistě v případě Happeningu
na starém mostě, oslav masopustu a rozsvěcení vánočního
stromu. Letos se také podařilo
uspořádat ve Veltrusích Českou
mši vánoční od Jakuba Jana
Ryby, kde ovšem největší díl organizační práce leží na rodině
Bendových, kterým tímto moc
děkujeme. Velké poděkování
patří také panu faráři za velké
přimhouření oka a zapůjčení
kostela pro tuto příležitost.

Práce kulturního výboru
je myslím vidět. Snažíme se
nalákat lidi, aby vyšli z domu,
aby se potkávali při různých
kulturních příležitostech, ať už
hudebních, výtvarných, literárních, cestopisných, divadelních,
historických či jiných. Usilujeme o žánrovou různorodost,
aby si každý mohl najít to své.
Rádi podpoříme třeba i menší
či začínající umělce z Veltrus
a blízkého okolí. Jsme moc rádi,
že jsme letos mohli potěšit
také příznivce klasické hudby
a že se ve Veltrusích zrodilo
malé hudební uskupení, které
je ochotné doplnit právě tuto
mezeru ve veltruském hudebním programu.
Příprava takového množství
akcí je samozřejmě dosti časově náročná. Ti, kdo se ve městě
jakkoliv angažují a jsou pro své
okolí ochotni ukrojit ze svého
volného času, vědí, o čem píšu.
Velmi pozitivně proto vnímám
také fungování zámku a především místních spolků, které
pořádají spoustu velkých akcí,
nejen na poli kulturním. Cením
si i aktivity jednotlivců - tou
bylo letos např. letní kino na ko-

lečkách na fotbalovém hřišti
kolegy Martina Nováka.
Díky zavedenému společnému kalendáři, který se propisuje také na web města, výborně
funguje i plánování akcí napříč
všemi organizacemi a školami.
Snažíme se, aby se aktivity nepřekrývaly, i když se to ne vždy
zcela povede.
Chtěla bych zde poděkovat
všem aktivním lidem, kteří
neváhají nabídnout svou
pomoc při organizaci a přípravách větších akcí. Velmi si toho
ceníme. Zároveň velké díky
patří členům výboru – Soně
Machové, Soně Dekastello, Janě
Krejčové a Lukášovi Kohoutovi.
Všichni odvádějí ve výboru
velký kus práce.
Na závěr bych vás poprosila
o zpětnou vazbu. Budeme rádi
za jakékoli náměty, připomínky
či komentáře ke kulturnímu
dění, dávejte nám, prosím, vědět, co vám ve Veltrusích chybí
či co se vám naopak líbilo. Můžete tím přispět ke zkvalitnění
kulturního života ve Veltrusích.
Barbora Bělková
kultura@veltrusy.cz

i vlastní vodojem Kopanina.
Zařízení není v současném
technickém stavu schopno
trvalého provozu.
Větší spotřeba vody není
dána větší spotřebou vody
na člověka, ale spíše rozrůstáním oblasti, kterou VKM
zásobuje – do Středočeského
kraje přibývá průmyslu i nových
obyvatel.
VKM provozují 3.000 km
potrubní sítě a zásobují cca
270.000 lidí pitnou vodou.
bb
zdroj: VKM

Právní
poradna
funguje již
druhým rokem
Město Veltrusy poskytuje
svým občanům právní poradenství v základním rozsahu
zdarma. Starosta uvedl, že
služba je dobře zavedená a často navštěvovaná, na nedostatek
zájmu si nemůže stěžovat.
Právník se specializuje
na občanské, rodinné a pracovní právo, nejčastěji radí
v záležitostech kolem rozvodů
a sousedských sporů. V případě
potřeby spolupracuje s ústavem sociální péče i městskou
policií. Nadstandardní služby
nad rámec základního poradenství si klient po domluvě
hradí sám.
Právník je k zastižení
v kanceláři na městském úřadě
(1. patro 1. dveře vpravo) každou středu od 15 do 17 hodin.
Doporučujeme rezervaci termínu.                                                       bb

TELEFON:
606 683 404
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Z deníku městské policie
V uplynulém období strážníci
Městské policie plnili úkoly
v souladu s dlouhodobým harmonogramem Městské policie
Veltrusy tak, aby byly řádně
zajištěny místní záležitosti
veřejného pořádku a požadavky občanů.
V souvislosti s probíhajícím  
ročním obdobím, vyznačujícím
se nejen pouštěním draků, ale
zejména sychravým počasím
a s tím související sníženou
viditelností na pozemních
komunikacích, se strážníci  zaměřili na dodržování předepsaného osvětlení vozidel při jízdě
na pozemní komunikaci podle
zásady „vidět a být viděn“. Tato
aktivita byla účelově zaměřena
na nevyhovující denní svícení
v případě snížené viditelnosti.
Proto je na místě i čtenářům
Veltruských listů připomenout,
že za snížené viditelnosti musí
svítit potkávací světla, světla
pro denní svícení už nestačí.
Použití světel pro denní svícení
je tedy vyloučeno např. od soumraku do svítání, za mlhy,
sněžení, hustého deště nebo
v tunelu a rovněž tam, kde je
umístěna dopravní značka

„Rozsviť světla“. Za snížené
viditelnosti, a to zejména
v zimním období, která nastává i v denní době, je nutno mít
při jízdě rozsvícená potkávací
světla, vozidlo je zároveň
osvíceno i zezadu červenými
obrysovými světly a tím je při
jízdě pro ostatní řidiče viditelné. Každý účastník silničního
provozu by si měl uvědomit, že
pokud použije za snížené viditelnosti pouze světla pro denní
svícení, nebude bezpečně viděn
a tím bude ohrožovat ostatní
účastníky silničního provozu.
Městská policie, v souladu
s přijatými opatřeními v rámci
eliminace majetkové trestné činnosti, se v uplynulém
období zaměřila na pohyb
a kontrolu osob v rámci hlídkové a pochůzkové služby jak
v zástavbě města, tak i v areálu
zámeckého parku. Tato lokalita
byla monitorována kvůli výskytu případů pytláctví, v jednom
případě strážníci při výkonu
pochůzkové služby zasahovali
při záchraně ohrožené vysoké
zvěře. Získané poznatky byly
strážníky předány Policii České
republiky.

Závěrem bychom rádi
popřáli našim občanům klidné
prožití nadcházejícího advent-

ního času a vánoční svátky plné
radosti a splněných přání.
Josef Mošna, velitel MP Veltrusy

Hledají se dobrovolníci
Vedení města a Městská policie
Veltrusy hledá dobrovolníky,
kteří by byli ochotni asistovat zejména u přechodů pro

chodce v blízkosti základní
školy a napomoci tak bezpečnější situaci během ranní, příp.
odpolední dopravní „špičky“.

Kontakt: 777 919156, mestska.policie@veltrusy.cz

V ulici M. Rybalka se muselo kácet
Topoly pod náměstím byly pokáceny pracovníky pověřenými společností ČEZ Distribuce, a. s. Důvodem je zásah stromů do ochranného pásma elektrického vedení.
ČEZ Distribuce vydala na základě energetického zákona
obecné upozornění, kde vyzývá
vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní
elektrické vedení distribuční
soustavy nebo na něž zasahuje její ochranné pásmo, aby
odstranili a oklestili stromoví
a další porosty ohrožující její
bezpečné provozování. V případě, že tak neučiní vlastník
pozemku, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce
oprávněn ke vstupu na dotčené
pozemky za účelem provedení
zásahu (v ochranném pásmu
nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad
výšku 3 m, rozsah ochranného
pásma u vedení vysokého na-
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pětí je u vedení bez izolace 7 m
na každou stranu od vedení).
Zákon o ochraně přírody
a krajiny v takovém případě
rovněž hovoří ve prospěch provozovatele distribuční soustavy
–  umožňuje kácet dřeviny
bez povolení orgánu ochrany
přírody. Jako oznámení postačí
právě výše zmíněná výzva.
ČEZ postupuje tedy v souladu
s platnou legislativou.
Výzva má obecnou povahu, nebyly v ní specifikovány
konkrétní pozemky, kterých
se záležitost týká, platí pro
celé katastrální území Veltrus
po celé období vegetačního
klidu. Jestliže některý z vlastníků pozemků, kterých se výzva
týká, nesouhlasí s provedením

zásahu, je nezbytné, aby kontaktoval přímo ČEZ Distribuci a domluvil se na dalším
postupu.
Náklady spojené s kácením
nese ČEZ Distribuce.
Jaroslava Řejhová
foto: bb

NAŠE SPOLKY

Hasičská mikulášská proběhla
letos ve velkém

721 106 278
724 594 627

jsdhveltrusy
Mikulášská nadílka v podání dobrovolných hasičů byla vždycky akcí,
@seznam.cz
která zaplnila místní hasičárnu k prasknutí. Letos ale dostala ještě
větší grády a přemístila se kvůli většímu prostoru do parčíku mezi školami.
Při plánování tak velké akce již
nelze nechat nic náhodě, a tak
se plánovalo již od léta. Hasiči
se do toho opravdu opřeli.
Připravili podrobný scénář,
nachystali spoustu rekvizit,
profesionální kostýmy včetně
maskování, hudební doprovod
i světelné a pyrotechnické efek-

ty. Zapojili také děti z oddílu –
některé se převlékly za anděly,
jiné za malé čertíky.
Protože celé odpoledne
patřilo především dětem, byly
pro ně připraveny všelijaké hry
a soutěže, děti z mateřské školy
si připravily i krátké vystoupení.
Vše bylo promyšleno do de-

tailu: programem provázela
prostořeká Káča, Lucifer se
nechal přivézt čertím povozem,
Mikuláš přijel na bílém koni
za doprovodu andělů...  
Zábavný i poučný program
nadchl desítky dětí i rodičů
a sklidil řadu pozitivních ohlasů
v tom smyslu, že šlo o skvělou

podívanou a úžasný zážitek.
Organizátoři byli odezvou
velmi potěšeni, děkují všem
divákům i dobrovolníkům, kteří
se na akci podíleli, a již nyní
přemýšlejí, čím překvapí příští
rok.
text: Soňa Machová
foto: Pavla Sopčáková

prosinec 2019
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Dopřejme dětem
bezpečnou cestu do školy
Rozmohl se nám (nejen)
ve Veltrusích takový nešvar...
Neustále přibývá rodičů, kteří
vozí ráno své dítě autem až
před práh školy. Důvody jsou
nejspíš různé, někdo to má
cestou do práce, jiný spěchá,
někdo chce mít jistotu, že jeho
dítě dorazí do školy bezpečně.
O bezpečnost jde především. Jenom si možná
někteří řidiči neuvědomují,
jak se zvýšeným výskytem
aut v blízkosti školy naopak
nebezpečných situací přibývá.
Téměř každodenní zkušeností
veltruského dítěte jedoucího
do školy na kole je, že nedostane od auta přednost zprava.
Navíc pohyb malých dětí mezi
parkujícími auty je nebezpečný
sám o sobě, řidiči je lehce přehlédnou. Takže u každodenních
„taxikářů“ jde o takový začarovaný kruh: chtějí bezpečně dopravit své dítě do školy, přitom
vytvářejí nebezpečné prostředí
pro ostatní děti.
Před hlavním vchodem
do školy se navíc buduje
dětské hřiště. V době uzávěrky
zpravodaje ještě není zcela

zprovozněno, proto se lze jen
domnívat, zda a jak budou
děti v ranní špičce mezi auty
přebíhat silnici.
Mysleme také na zdraví našich dětí. Je prokázáno, že děti
se ve škole lépe soustředí, když
se ráno projdou či jinou aktivitou rozproudí krevní oběh.
A jde nám také o životní
prostředí. Je evidentní, že s každým autem stoupá znečištění
ovzduší před školou, výfukové
spaliny se navíc dostávají
i do školní budovy.
Nechceme pro děti právě
před školou klidné, bezpečné
a čisté místo?
V současné době se zpracovává dopravní studie oblasti
kolem školy. Než budeme mít
ale výsledky a možná řešení,
můžeme udělat něco sami.
Pojďme doprovodit děti pěšky,
jet s nimi na kole, či alespoň
zastavit v přilehlých ulicích a ne
přímo před vchodem do šaten.
Zkusme to jinak – nechme
auto doma (nebo alespoň
za rohem).
barbora.belkova@veltrusy.cz
Zdroj obrázku: prazskematky.cz

Pozor na to, čím topíte
Vážení  spoluobčané,
topná sezona je v plném proudu a s tím klesá kvalita ovzduší
v naší obci. Díky plynofikaci již
nezažíváme situace, kdy nebylo
díky smogu vidět na konec
ulice.  Nicméně i tak je stále co
zlepšovat. Ne každá domácnost
v naší obci má zavedený plyn.
Nebo i když ho má, přitápí
pevnými palivy. Právě provoz
kotlů na pevná paliva patří
v obcích k hlavním znečišťovatelům ovzduší. Nechci zabíhat
do technických detailů, a tak
předpokládejme, že kotle jsou
seřízené, zrevidované včetně
odvodů spalin. Následující
řádky jsou hlavně o kvalitě paliv a zdroji znečištění.
Oceňuji ty, kteří kupují kvalitní
uhlí nebo brikety, i když je toto
palivo dražší. Prosím ty, kteří
kupují nejlevnější uhlí, aby si
připlatili a koupili kvalitnější
palivo. Co nás ale trápí nejvíce,
je spalování všeho, co do kotle
nepatří. Jsou to hlavně odpady,
plasty, zbytky z výroby a další.
Prosím uvědomte si, že při
spalování odpadů v kamnech,
v kotli či na otevřeném ohništi
může vznikat mnohem více
nebezpečných škodlivin než
v průměrné spalovně. Hlavní
příčiny jsou dvě:
§ teploty, při nichž hoření
probíhá, jsou nízké,
§ palivo je nedokonale okysličováno.

Výsledkem je nedokonalé
hoření. Spalujete-li v kamnech
odpad, uniká z vašeho komína čpavek, fenoly, kyanidy,
dehet aj. Tyto látky nepříjemně zapáchají, dráždí sliznice
horních cest dýchacích, vedou
k bolestem hlavy či působí
jako nervový jed. Polyaromatické uhlovodíky obsažené
v dehtu jsou dokonce prvními
látkami, u nichž byl prokázán
rakovinotvorný účinek! Ještě
nebezpečnějšími produkty spalování jsou tzv. dioxiny. Dioxiny
způsobují mimo jiné vývojové
vady, neplodnost, hormonální
a imunitní poruchy. Například
tetrachlorodibenzodioxin
(TCDD) patří mezi nejsilnější
syntetické jedy.
Dále apeluji na truhlárny,
truhláře a jejich zaměstnance
a nejen je, aby nepoužívali k topení zbytky lamino desek a překližek. Tyto materiály obsahují
lepidla, tvrdidla a přísady,
které se během nedokonalého
spalování v domácích kotlích
uvolňují do ovzduší. Zmiňované materiálové odpady z truhlářské výroby jsou lákavým
a levným topivem, ale jejich
spalování má velmi špatný dopad na naše ovzduší. Myslím si,
že si každý z nás může obstarat
běžné palivové dřevo a topit
ekologicky a šetrně.
Jan Šťastný

Přechod na standard DVB-T2
K vypnutí staré sítě DVB-T
dojde ve Středočeském kraji
k 7. lednu 2020. Po tomto datu
již nebudete moci bez televizoru nebo set-top-boxu s tunerem DVB-T2 naladit televizní
vysílání na klasickou televizní

anténu. Pokud vidíte na televizi tento symbol       , přechod
na DVB-T2 se vás týká. Bližší
informace najdete na webu
www.dvbt2overeno.cz.
bb

SOUKROMÉ BLAHOPŘÁNÍ

Vážení manželé Huďovi,
k 55. výročí vaší svatby

vám ze srdce přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví a štěstí do dalších společných let.
Rodina Melkova z Kralup n. Vlt.
12
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Veltrusy měří prachové částice
V březnu 2019 byla na budově
družiny ZŠ Veltrusy (dvojdomku) instalována měřicí stanice
prachových částic.
Kromě výskytu prachových částic PM10 a PM2,5 lze
sledovat také statistiky týkající
se teploty, vlhkosti a tlaku
vzduchu. Graf zobrazuje (podle

volby) údaje za posledních 6, 12
nebo 24 hodin (ovládání vpravo
nad grafem). Vlevo nad grafem
jsou ikonky pro volbu sledovaného tématu (prach, teplota,
vlhkost, tlak). Pro informace
za delší období je potřeba
zvolit „historie měření a statistiky” (pod grafem) a parametry

patřičně nastavit.
Odkaz na výsledky měření najdete na webu města:
https://www.veltrusy.cz/merici-stanice-prachovych-castic
nebo přes „užitečné odkazy“
v levé liště na hlavní stránce či
pod stránkou „základní škola“.

Co znamená PM10 a PM2,5?
PM (particulate matter)
označuje částice zjednodušeně
jako prachové. Číslo označuje
maximální průměr částice v mikrometrech (PM10 jsou částice
s maximálním průměrem 10
µm, částice PM2,5 mají průměr
do 2,5 µm), pro představu
poslouží obrázek americké US
EPA (agentury pro ochranu
životního prostředí) vpravo.
Důvodem pro měření právě
takto malých částic je fakt, že
čím menší částice je, tím dál se

v lidském těle dostane a tím
více je nebezpečná – částic
větších než PM10 se lidské tělo
umí zbavit (např. je vykašle, zachytí je chloupky v nose), PM10
a menší částice už v lidském
těle zůstávají. PM10 se ukládají
zejména v horních cestách dýchacích, jemnější částice PM2,5
se dostanou až do dolních cest
dýchacích a do plic.
bb
zdroj: www.ovzdusi-brno-jm.cz

SPORT

Členské příspěvky
ASPV Veltrusy
v roce 2020
Na letošní valné hromadě jsme
po delší diskusi odsouhlasili
navýšení ročních členských
příspěvků o 100 Kč. Jedním
z důvodů bylo to, že v roce
2020 nás čeká navýšení odvodů

za jednotlivého člena do naší
střešní organizace ČASP, a dalším argumentem pro zvýšení
byl i fakt, že jsme nezvyšovali
členské příspěvky již od roku
2013.

Výše členských příspěvků bude tedy od 1. 1. 2020
vypadat následovně:
§ Cvičící žactvo do 18 let
400 Kč
§ Cvičící dospělí výdělečně činní
700 Kč
§ Cvičící dospělí nevýděleční a senioři (60 let)
500 Kč
(studenti nad 18 let, matky na rodičovské dov.)
§ Zdravotně a tělesně postižení
100 Kč
§ Cvičitelé a funkcionáři
100 Kč
§ Necvičící sympatizanti
200 až 1.000 Kč
Doufáme, že nám stávající členové i přesto zachovají přízeň.
Lenka Měšťánková

ASPV VELTRUSY
přeje klidné prožití vánočních svátků
a úspěšný rok 2020
všem svým cvičencům, cvičitelům a příznivcům.

Senioři,

přijďte si zacvičit, neseďte doma.
Cvičíme v Sokole ve Veltrusích každý čtvrtek dopoledne
od 8:45 do 9:55. Cvičení je vhodné pro muže i ženy
– protažení, zpevnění a uvolnění celého těla.
Těším se na vás, Helena Šarochová

Informace o akcích ASPV Veltrusy,
přihlášky a propozice soutěží najdete na:

aspv.skolaveltrusy.cz
prosinec 2019
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Ohlédnutí za rokem 2019
17. 2. 2019 – Veltruský
masopust
8. 3. 2019 – Slavnostní
ples města
4. 4. 2019 – Vernisáž
Karla Kušky
11. 4. 2019
– Cestopisná beseda
o Burgundsku
s Jiřím Tučkem
18. 4. 2019
– Zelený čtvrtek
na Závisti
30. 4. 2019 – Pálení
čarodějnic
4-5. 5. 2019 – Český pohár
ve vodním slalomu
4. 5. 2019 – Medvědí stezkou
8. 5. 2019 – Memoriál Ládi
Kubce ve cvrnkání kuliček
30. 5. 2019
– Vernisáž malířky
Ivety Jandové
a keramičky Marie
Zemanové
3. 8. 2019 – Libušení
24. 8. 2019 – Oslavy 100 let
veltruského fotbalu
21. 9. 2019 – Válka
bramborová
3. 10. 2019 – Cestopisná
beseda s Jardou Samkem
o západním pobřeží USA
10. 10. 2019 – Vernisáž
makrofotografií
Honzy Majera
1. 11. 2019 – Dušičková
vzpomínka
9. 11. 2019 – Den otevřených
dveří základní školy
17. 11. 2019 – Den boje
za svobodu
a demokracii
23. 11. 2019 – Adventní
tvoření na zámku
1. 12. 2019 – Rozsvěcení
vánočního stromu
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17. 1. 2019 – Literární
večer s Markétou
Pilátovou

29. 3. 2019 – Noc
s Andersenem
6. 4. 2019 – Ukliďme Česko
13. 4. 2019 – Vítání jara
na zámku
14. 4. 2019 – Závod kočárků
v parčíku mezi školami
27. 4. 2019 – Běh
veltruským parkem
2. 5. 2019 – Kapela Troiss
v klubovně
4. 5. 2019 – Železný hasič
junior
5. 5. 2019 – Atletický
víceboj
15. 6. 2019 – Slavnost růží
na zámku
18. 6. 2019 – Bezva den
v základní škole
22. 6. 2019 – Ocelový Mars
10. 8. 2019 – Dožínky
na zámku
7. 9. 2019 – Happening
na starém mostě
28. 9. 2019 – Pétanque cup
8. 10. 2019 – Posezení
s krásnou hudbou
19. 10. 2019 – Železný hasič
7. 11. 2019 – Vernisáž
výstavy Ještě jsme ve válce
10. 11. 2019 – Lampionový
průvod
21. 11. 2019 – Koncert
Sametově s loutnou
a akordeonem
30. 11. 2019 – Hrátky
s čertem v parčíku
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Blahopřejeme Václavu
Klofátovi k nejvyššímu
hasičskému ocenění
Vážení spoluobčané, je mojí
milou povinností vám oznámit,
že náš čestný starosta Sboru
dobrovolných hasičů Veltrusy
pan Václav Klofát převzal dne
7. 11. 2019 z rukou starosty SH
ČMS v Přibyslavi za svou celoživotní práci, činnost, rozvoj
a oddanost ocenění ZASLOUŽILÝ HASIČ, které je nejvyšším
vyznamenáním, jakého může
dobrovolný hasič dosáhnout.
Vážený bratře Václave, celý
Sbor dobrovolných hasičů Veltrusy Ti velmi gratuluje k Tvému vyznamenání a děkuje Ti  
za více než půl století práce pro
veltruské hasiče. Toto ocenění
Tvé celoživotní činnosti spojené
s hasiči je zároveň i obrovským
impulzem pro všechny členy
sboru, včetně mladých hasičů.
Tvé jméno bude už navždy zapsáno zlatým písmem do historie Sboru dobrovolných hasičů
Veltrusy, který v obci působí již
od roku 1881.
Do dalších let Ti přejeme
mnoho pevného zdraví a osobní spokojenosti.

Za Sbor dobrovolných
hasičů Veltrusy
Antonín Pražák
starosta SDH Veltrusy

POZVÁNKY

v parčíku mezi školami, Veltrusy
PROSINEC
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Václav Klofát po převzetí nejvyššího ocenění v Přibyslavi
Redakce Veltruských listů
se připojuje ke gratulaci
a přeje panu Klofátovi hodně
energie a zdraví
do dalších let

Vzpomínka na pana učitele
Otakara Lipše
Učil na naší škole v šedesátých
a sedmdesátých letech minulého století, kdy tu vychovával
zdatné sportovce a matematiky. Když pak odešel na nové
působiště do Prahy, často se
nechal slyšet, že na veltruské
škole se cítil nejlépe. Jeho černé
vlasy a plnovous prošedivěly,

jak je vidět na snímku z jeho
patrně poslední účasti na setkání jedné své třídy v roce
2017, nálada a úsměv ho ale neopouštěly. Zemřel 13. listopadu
2019 ve věku 79 let. Bývalí žáci
a kolegové si jistě vzpomenou.
Jan Novotný

PROSINEC
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ZPÍVÁNÍ

koled na náměstí
24. prosince 2019, 14:00
Otakar Lipš na obou fotografiích uprostřed

náměstí Antonína Dvořáka

prosinec 2019
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POZVÁNKY

FILMOV É
VEČER Y

vždy čtvrtek, 20:15, klubovna nad sokolovnou

19. 12. Guillaume Canet: Rock´n´Roll

VÁNOČNÍ FILM PRO DĚTI
sobota 21. 12. 16.00

Bakemono no ko: Kluk ve světě příšer

16. 1. Asghar Farhadi: VŠICHNI TO VĚDÍ
20. 2. Ari Aster: SLUNOVRAT

PROSINEC

14
ORGANIZUJE
MĚSTO
VELTRUSY

PROSINEC
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Společnost LUKSÍK – PROMEX s. r. o.

vás zvou v sobotu 21. 12. 2019 ve 20:00 hod
do restaurace Na Závisti na

VÁNO Č NÍ

P L ESOVOU S H OW
K tanci poslechu zahraje
v duchu Vánoc

kapela Stanislava Tatara
Hosté večera:
Taneční skupina NADĚJE

Elvis Presley– revival
Jiří Langr

16
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Půlnoční překvapení
Vstupné 300 Kč
Prodej vstupenek
v prodejně PROMEX
Vstup pouze
ve společenském oděvu

POZVÁNKY

Město Veltrusy zve

v neděli 22. prosince 2019 v 17 hodin
do kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusích na

Českou mši vánoční
Jakuba Jana Ryby
vstupné: 100 Kč / 50 Kč senioři, děti
rezervace/předprodej:
podatelna MěÚ
tel. 317 070 294
kultura@veltrusy.cz

ÚNOR

VELTRUSY

8

PROSINEC

22
LEDEN

v sobotu 8. 2. 2020 od 20.00 hod.
v sále restaurace Na Závisti ve Veltrusích

23

Výstavní síň
Ladislava Čepeláka
na městském úřadě

Srdečně Vás zveme na

Město Veltrusy uvede ve spolupráci
s Post Bellum v rámci Festivalu svobody
výstavu Střípky revoluce.
VERNISÁŽ: čtvrtek 23. ledna 2020, 18:00
CO VÁS ČEKÁ?
PŘEDTANČENÍ
KARYNA - Kapela Rychlého Nasazení
TOMBOLA
... a překvapení ;)

Vstupenky si můžete zakoupit v MŠ Veltrusy od 6. 1. 2020
tel.: 315 781 140, 602 825 648 I Cena vstupenky: 170 Kč

V E LT R U S K Ý

MASO

PUST

22
S O B OTA

ÚNOR

2020

prosinec 2019
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ZAŽILI JSME VE VELTRUSÍCH

Zažili jsme ve Veltrusích
Easy Ride – Putování po západním pobřeží USA
Prostory zámecké kavárny
Důlék se ve čtvrtek 3. října zaplnily zájemci o cestování. Konala
se zde totiž beseda Easy Ride,
při které Jarda Samek zajímavě, vtipně a poutavě vyprávěl
o zážitcích z cesty po západním
pobřeží USA, na kterou se vydal
se svojí rodinou na sklonku
letních prázdnin. Výborně
připravená prezentace byla
plná krásných fotek, zejména těch zachycujících krásy
americké přírody. Posluchači se
dozvěděli nejen o amerických
národních parcích, ale také
o velkoměstech San Francisco,
Los Angeles nebo Las Vegas.
Otázky zvídavých návštěvníků zakončily dvouhodinové
povídání, které průběžně svými
postřehy doplňovala i Jardova
spolucestovatelka a partnerka.
sd

San Francisco – Golden Gate Bridge, Marble Canyon s řekou Colorado – Arizona, zaplněný důlek

Posezení s krásnou hudbou a vínkem
Výstavní síň Ladislava Čepeláka
v budově městského úřadu se
rozezněla v úterý 8. října melodiemi známých i méně známých autorů klasické hudby.
Hudební trio, ve kterém působí
kytarista Pavel Kloub, houslista
Petr Benda a violista Václav
Čepelák, zahrálo např. úryvky
z Vivaldiho či Mozarta a také
doprovodilo sopranistku, členku Opery Národního divadla,
Evu Bendovou Charvátovou.
Účastníci tohoto milého
hudebního posezení vychutnávali i nabízené víno, které jen
příjemně doladilo neformální,
přátelskou a pohodovou atmosféru celého setkání.
Hudba byla prokládána
i mluveným slovem, a tak se
příchozí dozvěděli zajímavosti
z hudebního zákulisí jednotlivých autorů, jejichž hudba
byla prezentována, ale také samotných hudebníků. Kytarista
Pavel Kloub například prozra-
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Sopranistka Eva Bendová Charvátová a hudebníci Petr Benda, Pavel Kloub a Václav Čepelák
dil, že svou hudební kariéru
začal téměř před 30 lety právě
s Petrem Bendou jako „Duo

z Jezeří“, oba totiž pocházejí
z Chomutova.
sd, foto: bb

ZAŽILI JSME VE VELTRUSÍCH

Vernisáž makrofotografií Honzy Majera
Jan Majer, amatérský fotograf
z nedaleké Nové Vsi, poprvé
představil své fotografie ve Veltrusích. Vernisáž jeho prací
se konala ve čtvrtek 10. října
ve výstavní síni Ladislava Čepeláka. Honza se zaměřuje stále
více na makrofotografii, která
spočívá ve zvětšení a přiblížení
snímaného objektu se zachycením detailů, kterých si lidské

oko při běžném zhlédnutí ani
nevšimne.
Autor fotek popisoval
často velmi zdlouhavý způsob
vzniku každé z fotografií, který
vyžaduje nejen hromadu odborných znalostí, širokou škálu
technického a softwarového
vybavení, ale také velkou dávku
trpělivosti.
Návštěvníci vernisáže se

dozvěděli, že Honzovou zálibou
je především focení hmyzu,
který buď vyhledává v okolních
loukách či travinách, nebo si
jej i objednává přes internet
výhradně pro svoji tvorbu. Sám
si například vypěstoval největšího motýla na světě – martináče atlase, nebo z housenek
sesbíraných na kopřivách, které
pak doma krmil, babočku.

Pohled na mák přes mikroskop, foto: Honza Majer

Vystavované snímky zobrazovaly detaily motýlích křídel,
vši dětské, blechy, pavouka, zlatohlávka nebo i máku. Některé
z fotografií byly hádankami pro
všechny přítomné, kteří občas
jen tipovali, co by mohl daný
obrázek zobrazovat. Věřím, že
toto nebyla poslední Honzova
výstava ve Veltrusích.
sd

Honza Majer (vlevo) na vernisáži

Výstava Ještě jsme ve válce
7. listopadu 2019 přicestovala
do Veltrus komiksová výstava
s názvem Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století, která
vznikla ve spolupráci společnosti Post Bellum a Ústavu pro
studium totalitních režimů.
Vernisáž hrou na housle
a violu doprovodilo smyčcové
duo Petr Benda – Václav Čepelák, kteří zařadili ve spojení
s nadcházejícím výročím Same-

tové revoluce i píseň Modlitba
pro Martu, již si návštěvníci
s chutí zazpívali.
Lukáš Kohout na úvod shrnul nejdůležitější události českých dějin 20. století, přičemž
zdůraznil právě ty, které byly
motivovány touhou po svobodě, demokracii a samostatnosti
českého státu.
Jména velkých hrdinů jsou
obecně známa, výstava ovšem

Vernisáž

vyzdvihuje příběhy obyčejných lidí, kteří rovněž museli
v klíčových okamžicích projevit
nemalou míru osobní statečnosti. Příběhy jsou zasazeny
do prostředí válečné fronty,
koncentračních táborů, gulagu,
poválečného odsunu Němců z ČSR či komunistického
kriminálu.
V rámci projektu Příběhy 20.
století se o své osudy podělilo

v současné chvíli již 2.671 pamětníků. Příběhy třinácti z nich
byly v roce 2011 zpracovány
do knižní – komiksové podoby
pod názvem Ještě jsme ve válce.
Výstava obsahuje výběr 10
příběhů ve zkrácené podobě.
Ve Veltrusích je ke zhlédnutí
do 5. ledna 2020.
sd

Lukáš Kohout (vpravo) při úvodní řeči

prosinec 2019
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Veltrusy si připomněly vítězství nad totalitním režimem
V neděli 17. listopadu 2019 v 17
hodin a 11 minut zazněly ve Veltrusích zvony. Touto symbolickou akcí se Veltrusy připojily
k celorepublikové připomínkové akci Dne boje za svobodu
a demokracii.
Veltruští občané se sešli
před radnicí, aby si společně
zazpívali Modlitbu pro Martu
a symbolicky zapálili svíčky.
Starosta města Filip Volák vyjádřil naději, že se demokracie

v Česku posouvá do zralé a dospělé formy a připomněl, že 17.
listopadu neslavíme jen výročí
Sametové revoluce, ale toto
datum je potřeba připomínat
v obecnější rovině – boje za svobodu a demokracii. Vyzval
příchozí, aby o svou občanskou
společnost neustále pečovali.
Lukáš Kohout vnímal
předrevoluční dobu ještě očima
dítěte, které ovšem dobře
rozlišovalo, co se může říkat

Před úřadem se sešlo zhruba šedesát lidí

jen doma a co i na veřejnosti, kde bylo potřeba dávat si
pozor na pusu. Je rád, že tento
problém je pro dnešní mládež
nepředstavitelný.
Učitelka z místní základní
školy a studentka kralupského
Dvořákova gymnázia pohovořily krátce o tom, jak probíhaly
oslavy na jejich školách.
Příchozí mohli krátce
nahlédnout i do výstavní síně,
kde momentálně visí tematická

komiksová putovní výstava
Paměti národa.
Ačkoli to byla akce naprosto neplánovaná a spontánní,
protože většina organizátorů se
chtěla účastnit pražských oslav,
výzva ke společné vzpomínce
přilákala nakonec odhadem
šest desítek lidí. Těm, kterým se
kvůli pozdní pozvánce nepodařilo přijít, se omlouváme.
bb

Výstavní síň se zaplnila zájemci o komiksovou výstavu

V parčíku u školy je ke zhlédnutí venkovní výstava
Od 19. listopadu 2019 si můžete
v parčíku u školy prohlédnout
venkovní putovní výstavu s názvem „Cesta je volná!“.
Výstava se věnuje tématu
masivního exodu uprchlíků
z východního Německa přes

ambasádu SRN v Praze. Za svobodou utíkali východoněmečtí
občané v několika vlnách, které
vrcholily na začátku listopadu
1989 a vedly k pádu berlínské
zdi. Tyto události povzbudily
i české bojovníky za svobodu

a lidská práva a přispěly k vyústění nepokojů v Sametovou
revoluci.
Výstavu zapůjčil městu
do 20. ledna 2020 Ústav pro
studium totalitních režimů.
bb

Sametově s loutnou a akordeonem
Ve čtvrtek 21. listopadu 2019
přijeli do veltruské výstavní
síně představit pásmo hudby
a slova k připomínce založení
České a Slovenské Federativní
Republiky duo Jitka Baštová
(akordeon) a Jindřich Macek
(loutna). V pořadu zazněly
především skladby současných
autorů, které dokreslovaly
mluvené slovo (někdy až příliš
autenticky – akordeonová sola,
která doprovázela navozené
představy brutálního zásahu
policie na pokojně demonstrující studenty 17. listopadu
1989, byla relativně náročná
na poslech).
Příchozí si připomněli
významné události vztahující
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se právě k revolučnímu roku, co
předcházelo listopadové revoluci i co z ní vyplynulo. Do následné stávky se postupně
zapojily čtyři pětiny všech pracujících. Ti všichni už nechtěli
mlčet a vyjadřovali svou účastí
ve stávce nesouhlas a zděšení
nad politickou situací.
Umělci pohovořili krátce
také o zvolení Václava Havla prezidentem, o vzniku
České a Slovenské Federativní
Republiky i jejím následném
rozdělení.
Zaznělo i několik nadčasových myšlenek Václava Havla.
Jednou z nich je úvaha nad
pravdivostí dosažitelných
informací: Nejlepší myšlenka je

ta, která ponechává
vždy určitou skulinu pro možnost, že
všechno je současně
úplně jinak. Nebo
jeho přesvědčení,
že člověk musí
myslet na to, zda
a proč se chová
pouze v rámci
času, který mu byl
na světě vyměřen,
nebo pod zorným
úhlem věčnosti, jako by
všechny činy byly někde zaznamenány a hodnoceny a každý čin
mohl být událostí, která navždy
změní chod vesmíru.
Jindřich Macek v závěru
připomněl, že svoboda není sa-

Jitka Baštová a Jindřich Macek
mozřejmostí, je velmi vzácná.
Je nám sice dána, ale zároveň se
od nás hodně očekává – musíme si ji pěstovat a chránit a učit
se s ní správně nakládat.
bb
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Rozsvěcení vánočního stromu
První prosincový víkend se v parčíku opravdu nezahálelo. Na sobotní Mikulášskou
v podání dobrovolných hasičů navázalo v neděli rozsvěcení vánočního stromu v režii
kulturního výboru. V parčíku to prostě žije!
Prostor mezi školou a školkou se začal plnit už dlouho
před čtvrtou hodinou odpolední. Občerstvení si letos nově
připravili dobrovolní hasiči,
poprvé byl k ochutnání i staročeský houbový kuba, o který
se v městském stánku postaral
Lukáš Kohout. Mezi adventní
klasiky již patří domácí cukroví
od aktivních veltruských žen,
horká medovina, gruzínské

placky či výborný čaj a svařák
od kuchařek ze základní školy
(obojí ovšem letos zmizelo
hned během první hodiny).
Novinkou byl také stánek
základní školy, kde žáci čtvrtých
tříd prodávali vlastní výrobky.  
O fanfárový úvod hudebního
programu se postarali velvarští trubači. Navázaly na ně
veltruské děti s flétničkami
pod vedením paní učitelky Míly

Váňové. Slavnostním okamžikem mělo být předání čestného
uznání starosty města Václavu
Klofátovi za celoživotní přínos
pro rozvoj sboru dobrovolných
hasičů ve Veltrusích – z důvodu
nemoci pana Klofáta ho však
převzal starosta SDH.
Potom již nastoupila hvězda
celého podvečera, mělnické
uskupení OffBeat Orchestra,
ve kterém se pěvecky angažuje

místní Jirka Langr. 22 hudebníků zaplnilo celé pódium
a českými i světovými hity
bavilo všechny přítomné celou
hodinu. Poslední song Final
Countdown, který zazněl jako
třetí přídavek, symbolicky uzavřel celé příjemné předvánoční
setkání.
Díky všem, kdo přiložili ruku
k dílu před akcí i během ní!
sd

foto: Soňa Dekastello, Barbora Bělková
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ZÁMEK A PARK

Zažili jsme na zámku

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

Adventní tvoření na zámku
Letošní Adventní tvoření je
za námi a my můžeme s radostí
říci, že se opravdu povedlo.
Velkou zásluhu na tom má
nová posila našeho týmu,
zahradní architektka Petra
Zdanovcová, pro kterou bylo
Adventní tvoření první větší
akcí na zámku Veltrusy. Však se
na ně také náležitě připravila
a již od léta shromažďovala
netradiční přírodní materiály,
které bychom na adventním
věnci snad ani nečekali: zelené
fíky, plody exotických dřevin
rostoucích v parku, větve
a větvičky nejrůznějších tvarů
a délky, koření, voňavé sušené
citrusy. Prostě záplava tvarů
i vůní! K výrobě adventních
dekorací byly připravené jak
tradiční slaměné korpusy
a chvojí na věnce, tak i dřevěné
placky nařezané z březových
a smrkových kmenů. K nim se
zase hodil suchý mech a na něj
vše, co jste mohli na stolech
s materiály najít. Zájem o tvorbu těchto dřevěných dekorací
byl až překvapivě veliký. V Rudolfově sále, kde jejich výroba
probíhala, bylo plno celý den.
Naše nová kolegyně Petra si tak
zaslouží naše díky za dokonale
připravenou akci.
Zatímco v Rudolfově sále
tvořili adventní dekorace především dospělí, protější křídlo
patřilo dětem. V řadě menších
místností, tzv. kvelbů, učily
naše lektorky, dobrovolníci i RC
Havránek malé i velké děti těm
nejrůznějším dovednostem.

Vyráběly tu suchým štětcem poetická vánoční přání,
z proužků papírů metodou tzv.
quillingu vytvářely filigrány
nejrůznějších tvarů, zdobily
perníčky nebo vytvářely voskové svíčky. Ti nejmenší odcházeli
šťastní s papírovými ozdobičkami omotanými vlnou. Zručnější děti si, většinou s pomocí
rodičů, mohly lupenkovou
pilkou vyřezat ze dřeva vánoční
ozdoby. V dílničkách to bzučelo
jako v úle, a protože děti dokáží
předávat radost spontánně,
byla atmosféra v kvelbech
náramná.
Vánoční jarmark před
vstupem do zámku měl také
svoje kouzlo. Ke koupi tu byly
tradiční vánoční dekorace, zkameněliny a minerály, přírodní
sirupy, ovocná vína a bylinné
výtažky, koření z celého světa
i horká brusinková šťáva. Nechybělo ani jmelí z České Sibiře.
Veltruský řezník pan Kohout
připravil pro návštěvníky stánek s jitrnicemi, jelítky a dalším
sortimentem ze staročeské
zabijačky. Co víc si přát?
Ohlížíme se za letošním
Adventním tvořením s dobrým
pocitem a věříme, že všech 600
návštěvníků odcházelo spokojeno. Je to však pro nás i závazek do dalších let, abychom
vysokou laťku, kterou jsme si
letos nasadili, nadále udrželi.
To ale už posoudíte vy, naši
návštěvníci. Budeme se na vás
na zámku Veltrusy těšit.

Adventní pohádka

Pozvánka na Živý betlém 15. 12.

V sobotu 30. listopadu se
na zámku konala pohádka –
přijelo oblíbené Sváťovo dividlo
z Litoměřic, letos s klasickou

Přijďte si zazpívat koledy a stát
se součástí živého betléma.
Vyjdeme dvěma průvody,
ve 14:00 od Holandského selského domu a v 15:00 od hlavní
zámecké brány za zpěvu
koled a doprovodu živé hudby.
Průvod se bude ubírat směrem
k průčelí zámku, kde na něj
v betlémské stáji zámecké saly
terreny bude čekat Josef s Marií
a Ježíškem. Tam se Ježíškovi
přijedou poklonit tři králové.

Čapkovou pohádkou “Jak kočička s pejskem slavili Vánoce”.
Po představení navštívil děti
Mikuláš a nadělil jim dárečky.

Adventní koncert
V sobotu 7. listopadu zavítala
do Rudolfova sálu veltruského
zámku zpěvačka a herečka
Světlana Nálepková. Adventní
koncert se tedy nesl v duchu
francouzského šansonu. Zazně-
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ly písně Edith Piaff, Charlese
Aznavoura a Gilberta Becauda.
Na klavír doprovázel Jiří Toufar.
text a foto: Blanka Herstová
správce pro styk s veřejností

KNIHOVNA

Literatura s vánoční tématikou ve
fondu Městské knihovny ve Veltrusích
Fond naší knihovny nabízí čtenářům celou řadu publikací, v nichž mohou nalézt poučení o historii a tradicích vánočních svátků a samozřejmě i příjemnou četbu pro adventní a vánoční čas.
Zajímavý pohled na oslavy
Vánoc ve stoleté historii naší
republiky podává obsáhlá
publikace P. a P. Kourových
Sto let českých vánoc s podtitulem Nejkrásnější svátky
v roce na pozadí „velkých“ dějin.
Tématika vánočních svátků
v lidovém prostředí je zastoupena v publikaci Evy Večerkové
Obyčeje a slavnosti v české
lidové kultuře. Velmi obsahově
bohaté jsou půvabně ilustrované knížky Valburgy Vavřinové
Abeceda Vánoc a Malá encyklopedie Vánoc. Ve mnohem
značnější šíři o tematice Vánoc
pojednává publikace kolektivu autorů s názvem Vánoce
v české kultuře. Autoři se zde
zabývají motivem Vánoc jak
v historických tradicích českého
lidu, tak jeho promítnutím  
do literatury, hudby a výtvarného umění. O konkrétní podobě
adventních a vánočních zvyků
na blízkém Kladensku a Slánsku pojednává publikace
Zdeňka Kuchyňky Nastal nám
den veselý.
Tradice Vánoc se výrazně
uplatňuje i v české kuchyni.
Této problematice se velmi
zasvěceně věnuje autorka Kamila Skopová v knížce Vánoční
svátky o století zpátky aneb

Tradice Vánoc v české kuchyni.
Klasickou a stále živou je sbírka
receptů Marie Janků – Sandtnerové Cukrovinky a pamlsky na vánoční stromeček
i na vánoční stoleček. Tradiční

recepty nabízí i titul V babiččině kuchyni od Tří králů
do Vánoc. Komu na vánočním
stole nesmí chybět kapr, může
nalézt inspiraci k jeho přípravě
v publikaci Jihočeský kapr
v naší i zahraniční kuchyni.
Zajímavé nápady mohou čtenáři odhalit rovněž v knížkách
Kláry Trnkové Tajné vánoční
recepty naší babičky a Vánoce
z babiččina kapsáře.
Pro šikovné ruce jsou určeny
sešity pracovních postupů a návodů Háčkovaní andělíčci, Vánoční háčkování ve zlaté a bílé,
Sněhové vločky (háčkované)
a Půvabné hvězdy z papíru.
Inspiraci pro vlastní tvorbu vánočních ozdob poskytují tituly
Lidové vánoční ozdoby a Vánoční ozdoby s láskou tvořené
autora Petra Herynka.
Beletrie s vánoční tématikou je zastoupena především
ve formě povídek, a to jak

již klasických českých autorů
(Němcová, Hermann, Javořická,
Durych …) – tituly Štědrovečerní návštěva, Betlémští pastýři,
tak autorů současných – Petr
Šabach – Tři vánoční povídky
a A nakonec Vánoce, Josef
Krotvour – Malá vánoční četba.
Oblíbenými se staly knihy z edice Česká povídka. Tématem
Vánoc se zde zabývají tituly
Šťastné a veselé (1), 2 a O Vánocích se dívám do nebe.
Dalšími soubory povídek jsou
Tři vánoční dárky od českých
autorů  a soubor čtyř povídek
Vánoční příběhy od oblíbených
amerických autorek románů

pro ženy. Vánoční čas jistě
zpříjemní i poetické vzpomínky
a postřehy Františka Nepila
Vánoce mám rád.
Z románové tvorby je možno uvést Vánoční stromek Jennifer Johnstonové, Mitfordské
jesličky Jan Karonové, Doktore,
šťastný a veselý Patricka Taylora  nebo Svátky krásné hvězdy
od Františka Kožíka. Zastoupení má i detektivní žánr tituly
Vánoční případ c.k. komisaře
Pobudy Jiřího Slavíčka, Vánoce
Hercula Poirota Agathy Christie nebo Vánoční zloděj M.H.
Clarkové
Bohatý výběr knih s vánoční
a zimní tématikou je připraven  
i pro dětské čtenáře. Adventní

večery mohou dětem obohatit
knížky příběhů Vánoce pro
kočku Terezie Radoměřské
a Kouzelný kalendář Josteina
Gaardera. Tradice Vánoc malým
čtenářům přibližuje publikace
Kamily Skopové Vánoční příběh. Pohádková vánoční atmosféra je zachycena rovněž v titulech Nové vánoční pohádky
a Andílkovo vánoční putování
Zuzany Pospíšilové a Husa Líza
a vánoční hvězda Petra Horáčka. Příběhy zvířátek se mohou
děti ve vánočním čase potěšit
při četbě následujících titulů:

Ukradené štěně Ivany Peroutkové, Vánoce s Oskarem Holly
Webb, Chumelení a Knížkový
pejsek Jiřího Kahouna, Oliver –
kocour, který zachránil Vánoce
Sheily Norton a knihy Vánoční
koťátko od Jamese Herriota.
Vánoční atmosféra přímo
dýchá z dojemného příběhu
o kouzelné truhličce v knize
Vánoční skříňka od R. Evanse.
Z dalších vánočních knížek pro
děti je možné připomenout
Vánoční příběhy a Vánoční
večírek Pipi Dlouhé punčochy
Astrid Lingrenové, titul Zachrání doktor Proktor Vánoce? Jo
Nesba, Výprava za teplem ze
série Deník malého poseroutky,
Čtyři a půl kamaráda a vánoční spiknutí J. Friedricha nebo
Příšerné příběhy vánoční  Ch.
Priestleyho.  Již klasická díla
představují pohádka Mrazík,
Z růže kvítek vykvet nám
od Jaroslava Durycha, Zimní říkadla ilustrovaná Jiřím Trnkou
a České Vánoce Josefa Lady.
Oblíbenou postavu Krtečka
mohou děti nalézt v knížkách
Krtek a Vánoce, Krtek a sněhulák a Krtek v zimě.
Malým i velkým zpěvákům
jistě poslouží Zpěvník pro čas
vánoční s 50 koledami včetně
kytarových akordů a Česká mše
vánoční Jakuba Jana Ryby, která je spojením notového partu
a postaviček z Ladova betlému.
Tyto a další publikace jsou
čtenářům k dispozici na výpůjční výstavce vánoční literatury,
která tradičně probíhá po celou
dobu adventu.
Jitka Lísková

OTEVÍRACÍ DOBA

KNIHOVNY
PÁTEK
14 – 17 hod
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

70. narozeniny veltruské
školní budovy
Veltruské školství má opravdu
dlouhou historii, jeho začátky
sahají až do 18. století. Za dobu
jeho existence se učilo ve Veltrusích na mnoha místech.
Asi nejznámější je budova tzv.
„staré školy“ proti kostelu, kde
jsou v současné době vybudovány byty. V roce 1949 se ve Veltrusích otevřela nová školní
budova, která ve své době patřila k nejmodernějším školám
v širokém okolí. Slavnostní
otevření školy se konalo 7. listopadu 1949 (určitě si řada čtenářů vybaví, že toto datum patřilo
k nejvýznamnějším datům
socialistické éry, a že proto bylo
vybráno pro slavnostní otevření
nové školní budovy). Učit se
v nové budově začalo 9. listopadu 1949. A právě na 9. listopad
letošního roku připadla hlavní
část oslav 70. výročí otevření
nové školní budovy. Tomuto
výročí byl věnován již červnový
Bezva den, ale na listopad jsme
připravili hlavní slavnostní akci,
kterou byl Den otevřených dveří a následný slavnostní oběd
pro všechny současné i bývalé
zaměstnance školy.
Během sobotního dopoledne se přišlo do školy podívat
mnoho bývalých žáků i dalších
návštěvníků. Byli mezi nimi

bývalí žáci z docela nedávné
doby, ale i bývalí žáci, kteří dnes
již užívají zaslouženého odpočinku ve starobním důchodu.
Návštěvníci si mohli prohlédnout celou školu, zájemci si dokonce mohli vyzkoušet některé
současné vyučovací pomůcky.
Na školní půdě byla nainstalována výstava „Na půdě“, kde
byly k vidění žákovské výtvarné
práce. Velký zájem vyvolaly
vystavené školní kroniky a živě
se diskutovalo nad posledním
návrhem přípravné studie pro
přístavbu stávající školní budovy. Působivou částí slavnostního dopoledne bylo vystoupení
školního pěveckého sboru Tutti
Cantate, který nám představil
průřez svým repertoárem. Před
polednem jsme ještě stihli
vysadit na paměť 70. výročí
otevření školní budovy tři
motýlí keře, které nám budou
letošní oslavy připomínat. Tím
byla veřejná část oslav zakončena. Všichni současní i bývalí
zaměstnanci školy pak ještě
strávili společné slavnostní odpoledne, během něhož zazněla
spousta vzpomínek na školní
a učitelskou práci i na vliv řady
historických událostí na život
školy, žáků i učitelů.
Další oslava proběhla ve ško-

le v pátek 15. listopadu. Tentokrát jsme oslavili významný
státní svátek, jímž je Den boje
studentů za svobodu a demokracii. Ve školním rozhlase tři
žáci z 9. tříd připomněli nejen
události 17. listopadu 1989, ale
zazněl také text letáku, který
zmiňoval smrt Jana Opletala
a uzavření českých vysokých
škol na začátku 2. světové války.
Společně jsme vzpomněli tři
symboly Sametové revoluce –  
hromadně jsme zacinkali klíči,
poslechli jsme si píseň Modlitba pro Martu a nakonec jsme
se společně vyfotili na školním
hřišti ve tvaru písmene V se
dvěma zdviženými prsty.
Spousta žáků školy se
v dalších hodinách zajímala,
co vše revoluci předcházelo,
co následovalo či jaké změny
proběhly a jak se odrazily v běžném životě obyvatel. Jejich
zvídavé dotazy potvrzují, že je
tato tematika zajímá a že jim
není lhostejné, v jaké formě
vlády žijeme, což nás naplňuje
optimismem.
Mgr. Světlana Racková
a Mgr. Soňa Dekastello
foto: Kateřina Kohoutová

Jeden ze tří nových motýlích
keřů na pozemku školy

Zkoušení pomůcek
v učebně chemie

Setkání pamětníků u kronik

Výstava „Na půdě“

Společný oběd bývalých
i současných pedagogů
v restauraci na Závisti
Společné focení celé školy
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NAŠE SPOLKY

RC Havránek

rodinné
centrum

HAVRÁNEK

Lampionový průvod se letos vydal jiným směrem
Svatomartinský průvod letos
naším městem prošel již o den
dříve, než bývalo vždy zvykem,
v neděli 10. listopadu. Před
setměním se děti se svými rodiči sešly v parčíku u školy, kde
pro ně byly připraveny rohlíčky
čtyř příchutí, čaj nebo svařák.
Čekání na příjezd svatého Martina zpříjemnily zhruba čtyřem
stovkám lidí básničky vážící
se k tomuto svátečnímu dni,
přednesené prvostupňovými
dětmi základní školy. Z parčíku
se průvod přesunul před plot
školního hřiště, na kterém proběhl pod taktovkou veltruských
dobrovolných hasičů krátký,
ale velmi povedený ohňostroj.
Poté se zástup s všerůznými
lampiony vydal směrem k Palackého ulici, kde již netrpělivě
přešlapoval kůň se svatým
Martinem, který průvod dovedl
až k areálu letního kina v zámeckém parku. Zde byly, letos
poprvé v této lokalitě, připraveny dvě cesty za světýlky – jedna

pro menší děti s rodiči, druhá,
delší pro starší děti. Obě stezky
skončily u pavilonu “Přátel”, kde
si 200 odvážných dětí vyzvedlo
za svoji statečnost perníkového
koníka. Rodiče, čekající na své
ratolesti, si mezitím pochutnávali na další várce rohlíčků,
kterých se letos napeklo téměř
tisíc, a teplých nápojů. Poděkování patří veltruským dobrovolným hasičům za ohňostroj
a řízení dopravy během průvodu, ASPV Veltrusy za připravení
světýlkových cest v parku, panu
kastelánovi za možnost využít
zámecký park a samozřejmě
všem členům a příznivcům
RC Havránek, kteří se zapojili
do pečení rohlíčků.
Protože se na nás již během
setkání v parčíku obraceli lidé
s žádosti o recept na rohlíčky,
rozhodli jsme se jej zveřejnit
i ve Veltruských listech.
sd

Svatomartinské rohlíčky

• 400 g hladké mouky
• 1 Hera
• špetka soli
• lžička kypřicího prášku
• 100 ml smetany
• 100 g zakysané smetany
• žloutek v troše smetany na potírání
• moučkový cukr na obalení
Mouku s kypřicím práškem a solí rozdrobíme v míse s Herou,
přidáme obě smetany a vypracujeme těsto. Necháme alespoň hodinu odpočinout v chladničce. Potom rozdělíme na 6
stejných kusů. Z každého pak postupně vytvarujeme kouli,
kterou rozválíme na kruhovou placku a rozdělíme nožem
(nebo rádýlkem na pizzu) na 8 kruhových výsečí (jako když
krájíme dort). Náplň naneseme k vnějšímu okraji kruhu a rohlíček zarolujeme směrem ke středu. Konce trochu zmáčkneme, aby náplň nevytékala, a rohlíček zatočíme. Pokládáme
na plech nejlépe vyložený pečicím papírem, potřeme žloutkem
se smetanou. Pečeme při 220 stupních asi 15 minut, poté
obalíme v moučkovém cukru.

Lesní klub Pírko zahájil činnost
Lesní klub je v podstatě něco
jako lesní školka, ale jsou zde
volnější pravidla pro fungování.
Například nemusí mít provoz
5 dní v týdnu. Takže my fungujeme od pondělí do středy a docházejí k nám děti předškolního věku, které u nás tráví čas
od 8 do 16 hodin. Zatím máme
stále ještě volná místa.
A jak jsme v lesním klubu
začínali? Začalo to dvěma
brigádami na konci srpna, při
kterých jsme základně upravili
pozemek a přilehlé okolí. Děkujeme všem, kteří pomohli. Pak
nám rodina Lučanových zapůjčila karavan, abychom se měli
při dešti a větru kam schovat
a od 1. září nás čekalo zahájení
provozu. První zářijové dny
a týdny byly nabité hlavně
adaptací dětí (i nás) v novém
prostředí a s novými lidmi, ale
postupně se vše začalo zabíhat
do stálých kolejí. Užili jsme si
s dětmi celý krásný barevný

a někdy i pošmourný podzim.
A teď, když máme konečně
svoji maringotku, se můžeme
s radostí těšit i na zimní měsíce.
Děkujeme všem, kdo nás
podpořili, ať už finančními
nebo věcnými dary (seznam
dárců najdete na webu www.
lesnipirko.cz), děkujeme také
Rodinnému centru Havránek,
že nás vzalo pod svá křídla,
a v neposlední řadě děkujeme všem rodičům, kteří nám
do začátku svěřili své děti. Také
děkujeme městu Veltrusy, které
schválilo bezplatné zapůjčení
svého pozemku u tzv. Bílé zdi,
který budeme prozatím využívat jako přírodní hřiště.
Pro všechny zájemce, kteří
chtějí vidět a zkusit si, jak to
u nás v lesním klubu a naší
maringotce vypadá, pořádáme
v sobotu 11. 1. 2020 od 9 do 11
hodin den otevřených dveří.
Tak přiďte pobejt ;o)
text a foto: Lenka Měšťánková
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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
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5 Mbit/s

INZERCE

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

UNI_nabor_operator_Kralupy_nad_Vltavou_186x130.indd 1

Kontakt pro zaslání
profesního životopisu
a více informací podá
Eva Nováková,
personalista
e-mail:
eva.novakova@panflex.cz
tel.: 737 260 319
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CHCETE SE ZBAVIT ZDRAVOTNÍCH
POTÍŽÍ? POMOCÍ SYSTÉMU
QIGONG TOHO LZE DOSÁHNOUT.
Tyto problémy je možné odstranit nebo zmírnit:
Bolavá záda akutní i chronická. Bolesti hlavy, kloubů a
celého těla. Poruchy imunity–alergie, atopie, opakované
záněty. Nespavost. Dýchací potíže. Chronická rýma a
záněty dutin. Bolesti v krku akutní nebo chronické.
Zahlenění, kašel. Kožní potíže atd.
ZY QIGONG je ucelený čínský systém
výuky osobního rozvoje každého
jedince. Je to jednoduchá věda o životě.
My budeme procvičovat cviky prvního
stupně. Tyto cviky nejsou náročné
na fyzický pohyb, ale mají vysoký
účinek, pokud se cvičí správně.
Cvičení je vhodné pro každého.
Cvičení budou probíhat v prostorách RC Havránek
Veltrusy, Palackého 450, v přízemí, vchod z hlavní ulice.
Každý čtvrtek od 18.00 do 20.00 hodin. První cvičení
bude 16.1.2020.

SOŠ a SOU Kralupy přijme

UČITELE STROJÍRENSKÝCH PŘEDMĚTŮ
a

UČITELE ODBORNÉHO VÝCVIKU
OBORU STROJNÍ MECHANIK.
Požadujeme minimálně vyučení v oboru.
Nabízíme školní byt 3 + 1 nebo garsoniéru.
Kontakt: binkova@edukra.cz, tel.: 602 220 029

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.

S sebou na cvičení Vám stačí pohodlný oděv a obuv
s rovnou podrážkou.
Těším se na naše společná cvičení.

Těšíme se na spolupráci!

Martin Král – instruktor I.stupně ZYQigong
e-mail: zy.qigong.veltrusy@gmail.com

Biotechnologická laboratoř
Dřetovice

Cena orientačního rozboru vody: 870 Kč včetně DPH

https://www.zyq-cr.cz/cviceni-qigong/instruktori/

Kurzy šití
pro začátečníky i pokročilé

PŘIJMEME:
pokladní
v zahradním centru
pracovník/-ce expedice
a výroby ve středisku
výroba bylinek
pracovník/-ce pro
administrativní příjem zboží
odborný prodejce na venkovní
zahradě v zahr. centru
brigádníky pro jarní sezónu
Pracovník/-ce
do výroby okrasných rostlin
sezónní pracovník ve výrobě
sadby bylinek aj.
Podrobnosti k jednotlivým pozicím naleznete na
www.zahradnictvi-jelinek.cz
V případě zájmu zašlete svůj životopis na email:
lenka@zahradnictvi-jelinek.cz
nebo volejte 724 750 706, Veltrusy
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Kurzy probíhají v dopoledních
a odpoledních termínech v krejčovské
dílně Studia 99 v Miřejovicích.
Délka kurzu: 3-4 hodiny
tel.: 732 954 232
www.studio99.cz
Cena: od 900 Kč/kurz
Kontakt: Dana Burianová
Studio 99

INZERCE

prosinec 2019
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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
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•

PODNIKOVÝ VEČÍREK

•

RŮZNÁ ŠKOLENÍ

Dušníky nad Vltavou

OTEVŘENO
DENNĚ
od 11:00 do 21:30 hodin

INZERCE

BETONÁRNA SVRKYNĚ
• Výroba a čerpání betonu
• Betonové lego kostky
• Prodej sypkého materiálu
• Zemní práce
Pro více informací volejte:

775 865 163
nebo pište:

info@defbeton.cz
Individuální cenové nabídky
Těšíme se na spolupráci!

www.defbeton.cz

R E B Y S

Kuchyňské a koupelnové
studio

KOUPELNY, KUCHYNĚ, VESTAVNÉ SKŘÍNĚ

Vážení zákazníci,
děkujeme vám za

projevenou důvěru
v uplynulém roce.

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
Do nového
So 8.30-11.30 hod

roku

2020 vám přejeme

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH SPOTŘEBIČŮ
ZDARMA PŘI ODBĚRU KUCHYNĚ

Autorizovaný prodejce
hodně
Mora, Electrolux
a AEGzdraví, štěstí,
s vlastní výrobou kuchyní
spokojenosti
a osobních
a vestavěných
skříní.

úspěchů a těšíme se

na další spolupráci.
WWW.REBYS.CZ
prosinec 2019
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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
32
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l schodiště
l dveře interiérové i vchodové
l pergoly
l kancelářský nábytek

INZERCE

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

prosinec 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

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

ADRESA:
Palackého 608
277 46 Veltrusy

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

SPORT

PŘEJEME VÁM,
AŤ VAŠIM VÁNOCŮM
NECHYBÍ ŽÁDNÁ
DŮLEŽITÁ
SOUČÁSTKA

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

INZERCE

OTEVÍRACÍ
DOBA
V PROSINCI:

Módní
Mix

Telefon:
315 781 097
774 032 057
Alešova 291
Veltrusy
www.modni-mix.cz

pondělí – pátek
8:00 – 17:30
sobota
8:00 – 15:00
neděle
9:00 – 15:00

