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AKCE VE VELTRUSÍCH
BŘEZEN
čt	 12.	3.	 18.00	 Beseda:	Zahradní	a	krajinářská		
	 	 	 architektura	od	starověku	po	současnost	
	 	 	 (klubovna)
so	 14.	3.	 10.00	 Hasičský	ples	(Závist)
čt	 19.	3.	 20.15	 Filmový	večer:	Stehy	(klubovna)
pá	 20.	3.	 20.00	 Městský	ples	(Závist)
so		 21.	3.	 9.30	 Jarní	bazárek	(sokolovna)
so	21.	–	ne	22.	3	 	 Zahradnictví	Jelínek:	Vítání	jara
ne	 22.	3.	 15.00	 Vynášení	Morany	(sraz	u brány)
st	 25.	3.	 18.30	 17.	zasedání	zastupitelstva	(hasičárna)
pá	 27.	3.	 	 Zámek:	Noc	s Andersenem
pá	 27.	3.	 20.00	 Čtenářská	beseda	o překládání,		
	 	 	 překladech	a překladatelích	
	 	 	 s Petrem	Fantysem	(klubovna)

DUBEN
st	 1.	4.	 13.30	 ZŠ:	Zápis	do 1.	třídy
čt	 2.	4.	 17.00	 ZŠ:	Vernisáž	prací	žáků	ZŠ	(výstavní	síň)
so	 4.	4.	 9.00	 Ukliďme	Česko	(a Veltrusy)
ne	 5.	4.	 17.00	 Velikonoční	koncert	v	kostele:	Stabat	Mater		
	 	 	 (kostel	Narození	sv.	J.	Křitele)
čt	 16.	4.	 20.15	 Filmový	večer:	Humorista	(klubovna)
so	 18.	4.	 	 Zámek:	Mezinárodní	den	památek	a	sídel
ne	 19.	4.	 18.00	 Hudební	zájezd:	Original	Vintage		
	 	 	 Orchestra	Petra	Kroutila		
	 	 	 (Lucerna	Music	Bar)	–	odjezd	autobusu
so	 25.	4.	 10.00	 Běh	veltruským	parkem	(areál	letního	kina)
st	 29.	4.	 18.30	 18.	zasedání	zastupitelstva	(hasičárna)

KVĚTEN
pá	 1.	5.	 	 Zámek:	Co	je	na našem	starém	zámku	 
	 	 	 nového
so	 9.	5.	 	 Dámy	v sedle:	Den	koní
čt	 14.	5.	 20.15	 Filmový	večer:	Matthias	a Maxime
so	 16.	5.	 13.00	 ASPV:	Medvědí	stezka
ne	 17.	5.	 8.00	 ASPV:	Atletický	víceboj
ne	 17.	5.	 	 Zámek:	Rodinná	neděle
so	23.	–	ne	24.	5.	 	 Kanoisté:	Národní	kvalifikační	závody	 
	 	 	 ve vodním	slalomu
so	23.	–	ne	24.	5.	 	 Zahradnictví	Jelínek:	Bylinkový	víkend
st	 27.	5.	 18.30	 19.	zasedání	zastupitelstva	(hasičárna)
so	30.	–	ne	31.	5.	 	 ASPV:	Předtáborový	víkend

ČERVEN
čt	 4.	6.	 18.00	 Vernisáž	fotografií	kralupského		
	 	 	 sportovního	letiště	Oldřicha	Měrky

Úvodem
Aby	nebyla	nuda,	má	každé	
město	ne	jeden,	ale	hned	
několik	zakopaných	pokladů,	
kostlivců	ve skříních,	žábu	
na prameni	a něco	notně	
shnilého.	Každé	má	svoji	kauzu,	
jako	v Kocourkově	tu	s pisoáry,	
ohledně	některého	veřejného	
statku	či	místa.	Každé	sídlo	
má	nějakého	toho	Cimrmana	
s pomníčkem,	dona	Quijota,	
ale	i dokonale	korektního	
suchara	doktora	Sovu	a mini-
málně	jednu	Matku	Terezu,	co	
zatočí	s koronavirem	i dětskou	
obezitou.	Několik	Supermanů	
a andělů	strážných.	Všude	je	
nějaký	ten	Pat	a Mat,	dokonce	
jich	v poslední	době	přibývá	
exponenciálně.	Každé	město	
má	svoji	přesvědčenou	Gretu	
Thunberg	a Steva	Jobse,	do kte-
rého	byste	to	zatím	neřekli.	
Každé	má	Sněhurku,	paní	Bo-
varyovou	a Chytrou	horákyni,	
tu	obvykle	v doprovodu	Děda	
Vševěda.	Každé	má	strýčka	Jed-
ličku	a Štěpánku	Haničincovou.	

Nějakého	Macha	a nějakou	tu	
Šebestovou,	kteří	každý	den	
promluví	do sluchátka	a pak	se	
dějí	neuvěřitelné	věci.	Šílenou	
Viktorku	a podezřelého	při-
vandrovalého	cizáka,	eventu-
álně	směšného	pana	Kaplana.	
Honzu,	kterému	se	říká	Hloupý,	
a přitom	se	mu	závidí,	a Pe-
píčka/blondýnu/policajta,	
aby	bylo	do koho	se	strefovat.	
Každé	má	svého	Okamuru,	
Klause,	Háchu,	Gottwalda,	sem	
tam	se	i havluje,	jinde	bohužel	
hajluje.	Všude	se	vyskytne	vese-
lý	a přičinlivý	Krteček,	rodina	
Mumínků,	Klapzubova	jede-
náctka	i šmoulové,	nepochyb-
ně	v patách	s Gargamelem.	
Všude	je	baba	Jaga	a Cruella	
de	Vil	pronásledující	roztomilé	
dalmatiny…	Jenom	se	lišíme	
v názorech	na to,	kdo	je	kdo.	
Tak	jasné	jako	jeden	den	v roce	
o Masopustu	to	není	a nikdy	
nebude.

kv
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Sociální poradna obnovena
Od úterý	10.	března	2020 
obnovuje	město	poradnu	pro	
občany	v oblasti	sociální	péče. 

Ocitli	jste	se	v situaci,	se	
kterou	si	nevíte	rady	a máte	
zájem	ji	řešit?	Během	konzulta-
ce	získáte	potřebné	informace	
a doporučení,	na jakou	instituci	
se	můžete	v dalším	jednání	

obrátit.	Můžeme	vám	také	po-
moci	se	sepsáním	žádosti	např.	
o dávky	(příspěvek	na bydlení/
péči/děti)	nebo	se	souvisejícím	
dokumentem.	

Poradna	bude	fungovat	vždy	
v úterý	od 16:30	v budově	MěÚ	
v 1.	patře,	1.	dveře	vpravo.

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	 8.00	–	12.00	 	13.00	–	17.30
ÚT	a ČT	 8.00	–	12.00	 	13.00	–	15.00
PÁ	 8.00	–	12.00

ZPRÁVY	Z MĚSTA
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Důležitá telefonní čísla
OBECNÉ INFORMACE:   317 070 291
STAVEBNÍ ÚŘAD:  315 781 177
MATRIKA:    315 781 143
PODATELNA:    317 070 294
MĚSTSKÁ POLICIE:  777 919 156-7
HASIČI:    721 106 278
VODOVODY A KANALIZACE 840 121 121
    602 128 127
ELEKTRICKÉ VEDENÍ (ČEZ) 800 850 860
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ /
MÍSTNÍ ROZHLAS /
TECHNICKÉ SLUŽBY  728 233 228

Provoz sběrného místa
Pro	provoz	sběrného	místa	
platí	v březnu	2020	stále	zimní	
režim,	kdy	je	otevřeno	ale	již	
každou	sobotu,	vždy	od 8:00	
do 12:00	hodin. 

Od dubna	2020	začíná	jarní	
provoz.	Sběrné	místo	můžete	

navštívit	již	třikrát	v týdnu	
následovně:

 § každé	úterý	a čtvrtek:
15.00	–	18.00	hod

 § v sobotu:
8.00	–	12.00	hod.

Právní poradna
Město	poskytuje	svým	obča-
nům	bezplatnou	právní	po-
radnu,	kterou	je	možné	využít	
každou	středu od 15	do 17	ho-
din na MěÚ	Veltrusy	(1.	patro,	

1. dveře	vpravo).	Doporučujeme	
rezervaci	na telefonu:

TELEFON: +420 728 233 228

Pečovatelské služby  
pro občany Veltrus
V roce	2019	byla	započata	spo-
lupráce	s kralupským	Domem	
s pečovatelskou	službou	(DSP),	
v jejímž	rámci	dojíždí	do naše-
ho	města	pravidelně	sociální	
pracovnice. Z rozpočtu	města	
je	hrazena	mzda	a cestovné	
pečovatelce,	která	je	zaměst-
nankyní	příspěvkové	organiza-
ce	Sociálních	služeb	města	Kra-
lup	nad	Vltavou.	Klient	(občan	
Veltrus)	si	přispívá	na vybraný	
úkon	–	např.	na osobní	asisten-
ci,	pomoc	s hygienou,	chodem	
domácnosti,	nákupem	apod.

Zájemci	o pečovatelské	služ-

by	se	mohou	bez	ostychu	hlásit	
na níže	uvedených	kontaktech,	
město	jejich	poskytování	pod-
poří	i v letošním	roce.	

Podrobnosti	o poskytova-
ných	službách	najdete	na webu	
města:	veltrusy.cz/socialni-sluz-
by-0.

Filip Volák, starosta@veltrusy.cz

KONTAKT:		
tel.	731 917 804 

miroslava.beritova 
@mestokralupy.cz

případně	tel.	778 706 672

+420 606 683 404

poradenstviveltrusy@seznam.cz, +420 317 070 291

Poplatky, poplatky... 
Upozorňujeme,	že	poplatky	
za odpady	a psy	jsou	občané	
povinni	zaplatit	do 31.	března. 

POPLATEK	ZA ODPADY

Za odpad	zaplatí	fyzické	osoby	
600	Kč	a děti	do 4	let	věku	
300	Kč.	600	korun	zaplatí	i fy-
zické	osoby,	které	ve Veltrusích	
vlastní	rekreační	objekt,	dům	
či	byt,	ve kterém	není	hlášena	
k pobytu	žádná	fyzická	osoba.

POPLATEK	ZA PSA

Za prvního	psa	se	platí	250	Kč,	
za druhého	a dalšího	psa	téhož	

majitele	300	Kč.	Pro	osoby	
starší	65	let	platí	ceny	ponížené	
o 50	Kč	(200	Kč	za 1.	psa,	250	Kč 
za druhého	a dalšího	psa).

ÚHRADA	POPLATKŮ

Poplatky	je	možné	uhradit	
hotově	v podatelně	MěÚ	nebo	
převodem	na účet:

 § č.	ú.:	0460025399/0800
 § v.	symbol:	číslo	popisné
 § s.	symbol:	

 § zpráva	pro	příjemce:	 
příjmení

Děkujeme	za včasné	zaplacení.

1340	–	odpady
1341	–	psi
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Město se rozdělí pro svoz  
směsného odpadu na dvě části
Od února	2020	je	zaveden	14denní	svoz	popelnic	se	směsným	komunálním	odpadem	
(SKO).	Vzhledem	k velkému	množství	SKO,	které	občané	našeho	města	vyprodukují,	
není	možné	svézt	všechny	popelnice	během	jednoho	svozového	dne.
Na žádost	svozové	firmy	měs-
to	přistoupilo	od března	2020	
na pomyslné	rozdělení	města	
na dvě	části.	V jedné	části	
města	budou	popelnice	s SKO	
sváženy	v lichý	týden,	v dru-
hé	části	města	v sudý	týden.	

Pomyslným	rozdělovníkem	je	
ulice	Palackého.

Omlouváme	se	za vznik-
lé	komplikace,	které	jsme	
nepřed	pokládali.	Je	však	dosti	
pravděpodobné,	že	bychom	
se	jim	vzhledem	k vysokému	

objemu	SKO	ve Veltrusích	a ná-
růstu	počtu	nových	nemovitostí	
v nejbližší	době	nevyhnuli	ani	
při	ponechání	týdenního	svozu.	
Děku	jeme	za pochopení	a dou-
fáme,	že	i přes	tyto	změny	se	
vše	brzy	ustálí	a začne	fungovat	

bez	větších	problémů.
Filip Volák, starosta

Ludmila Hrubešová,  
místostarostka

ZÁPADNÍ	ČÁST	MĚSTA
Zjednodušeně „LOKALITA	
U ŠKOLY“ zahrnuje	všechny	
nemovitosti	na ulici	Palacké-
ho	a západně	od ní,	lokalitu	
za klášterem,	zámek,	domy	při	
vjezdu	do Veltrus	z „horního“	
kruhového	objezdu	(od Prahy)	
v obou	směrech.

Změna	 oproti	 plánu	 se	
v  podstatě	 týká	 pouze	 lokality	
u školy,	kde	svoz	odpadu	probí-
há	od března	následovně:

 § každý	sudý	čtvrtek	–	svoz	
popelnic	s SKO	=	5.	3.,	19.	3.,	
2.	4.,	16.	4.,	30. 4.	atd.	

 § každý	lichý	čtvrtek	–		
pytlový	svoz	plastu	a papíru	
od domu	(tak,	aby	se	svoz	
SKO	a tříděného	odpadu	
nepřekrýval).

VÝCHODNÍ	ČÁST	
Zjednodušeně	„LOKALITA	
U HŘBITOVA“	zahrnuje	všech-
ny	nemovitosti	východně	od ul.	
Palackého,	tj.	ulici	Chotkovu,	
lokalitu	„za kaplí“,	Jahodové	
pole,	nové	oblasti	U Luhu	
a U Střelnice.

V této	části	obce	se	bude	po-
kračovat	v nastoleném	režimu	
z února:

 § každý	lichý	čtvrtek	–	svoz	
popelnic	s SKO	=	12.	3.,	26. 3.,	
9.	4.,	23.	4.	atd.

 § každý	sudý	čtvrtek	–		
pytlový	svoz	plastu	a papíru	
od domu

LOKALITA U HŘBITOVA
	§ lichý	čtvrtek	–	svoz	popelnic	s SKO
	§ sudý	čtvrtek	–	pytlový	svoz	plastu	
a papíru	od domu

VÝCHOD BEZ PALACKÉHOVÝCHOD BEZ PALACKÉHO

LOKALITA U ŠKOLY
	§ sudý	čtvrtek	–	svoz	popelnic	s SKO
	§ lichý	čtvrtek	–	pytlový	svoz	plastu	
a papíru	od domu

ZÁPAD VČETNĚ PALACKÉHOZÁPAD VČETNĚ PALACKÉHO
sudý	
čtvrtek

lichý	
čtvrtek

lichý
čtvrtek

sudý	
čtvrtek

Ministerstvo brzdí další obří haly
Ministerstvo	životního	prostře-
dí	(MŽP)	zamítlo	v dubnu	2019	
žádost	developerské	skupiny	
CTP	o vynětí	pozemků	v ka-
tastru	Úžic	ze	zemědělského	
půdního	fondu.	Pozemky	měly	
být	využity	pro	stavbu	obří	
haly	Daimler.	CTP	ale	nelenilo	
a na podzim	2019	oprášilo	
staronový	záměr	výstavby	
čtyř	hal	na 46	hektarech,	který	

prošel	zjišťovacím	řízením	EIA	
již	v roce	2008.	S tímto	přepra-
covaným	záměrem	zahájilo	
územní	řízení	a požádalo	znovu	
o vyjmutí	potřebných	pozemků	
ze	zemědělského	půdního	fon-
du	(ZPF).	Ale	u MŽP	nepocho-
dilo	ani	napodruhé.	Na konci	
ledna	2020	vydalo	MŽP	opět	
nesouhlasné	stanovisko	k vy-
jmutí	ze	ZPF.

Ministerstvo	„dospělo	k zá-
věru,	že	vybudování	a provoz	
logistického	areálu	je	primárně	
soukromým	zájmem	bez	dolo-
ženého	významného	pozitivní-
ho	dopadu	na zájmy	veřejné,“	
sdělil	Ondřej	Charvát	z tisko-
vého	oddělení	MŽP	(citováno	
z e15.cz).	Půda	je	podle	úřadu	
ekologicky	nenahraditelná.	

Developer	se	ale	nevzdává	

a podle	e15.cz	připravuje	právní	
kroky	pro	odvolání.

Sdružení	obcí	Koridor	D8	
proti	developerským	záměrům	
v okolí	dálnice	D8	vystupuje	
od svého	založení	a zamítnutí	
MŽP	považuje	za úspěch.	Vel-
trusy	jsou	jednou	z členských	
obcí.

bb
zdroj: e15.cz

Všechny	svozy	jsou	vyznačeny	
ve sdíleném	kalendáři,	který	se	
propisuje	na web	města.
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Do bioodpadu 
patří: 

Do bioodpadu  
nepatří:

Biopopelnice k domu
Město	Veltrusy	ve spolupráci	se	svozovou	firmou	FCC	nabízí	obča-
nům	nově	od 1.	dubna	2020	možnost	pronájmu	a svozu	biopopelnice	
za 1.200	Kč	za sezónu.

CENA	ZA BIOPOPELNICI		
O OBJEMU	240	L		
ZAHRNUJE:

 § 14denní	svoz	popelnice	
v době	vegetačního	období	
(od 1.	4.	do 30. 11.	z důvodu	
časového	omezení	produkce	
bioodpadů	a z důvodu	za-
mrzání	odpadu	v nádobách	
v zimním	období)

 § pronájem	nádoby se	
speciální	konstrukcí,	která	
zajišťuje	hygieničnost	sběru	
a zabraňuje	nepříjemnému	
zápachu,	zajišťuje	provzduš-
ňování	a oddělení	kapalné	
a tuhé	části	bioodpadu

 § využití	bioodpadu	na kom-
postárně

Vzhledem	k dostatečnému		
počtu	přihlášených	bude	služ-
ba	zahájena	od dubna	2020.

MÁTE	ZÁJEM		
O BIOPOPELNICI?	

Ke službě	je	možné	se	přihlásit	
i dodatečně	kdykoliv	během	
roku,	poplatek	bude	úměrně	
ponížen.	Závaznou	přihlášku	
potřebuje	město	vždy	minimál-
ně	měsíc	předem.

PŘIHLÁSIT	SE	MŮŽETE:

 § osobně	v podatelně	MěÚ	
a zanechat	na sebe	kontakt	
(telefon	či	email)

 § tel:	778 706 672
 § emailem:  
asistentka@veltrusy.cz,

 § vyplněním	el.	formuláře  
(odkaz	na webu	města).

Pro	dodatečně	přihlášené	platí	
podmínka	platby	poplatku	
(1.200	Kč)	předem.

PLATBA	MŮŽE		
PROBĚHNOUT:

 § osobně	v podatelně	MěÚ
 § převodem	na účet	číslo:	
0460025399/0800	 
(var.	symbol:	číslo	popisné,	 
specifický	symbol:	3729,	 
zpráva	pro	příjemce:	pří-
jmení)

Nádoby	i známky	by	měly	být	
k dispozici	na konci	března.	
Svozové	dny	budou	následně	
upřesněny.

Občané	mohou	i nadále	od-
kládat	bioodpad	na sběrném	
místě	(a to	celoročně,	i mimo	
vegetační	období)	a do kontej-
nerů	rozmísťovaných	ve vege-
tačním	období	ve městě.	

Ideální	je	ale	pochopitelně	
kompostér	na vlastní	zahrádce.

PROČ	VLASTNĚ		
SEPAROVAT		
BIOODPAD?	

 § S ohledem na životní  
prostředí:	bioodpady,	
které	se	podaří	oddělit,	jsou	
na kompostárně	přeměněny	
na užitečný	materiál	–	humu-
sové	látky	vhodné	k náhradě	
průmyslových	hnojiv.	Při	
skládkování	způsobuje	biood-
pad	naopak	nemalé	komp-
likace	(tvorba	skládkového	
plynu	a výluhu).	

 § Legislativní důvody: po-
vinnost	zavedení	systému	
nakládání	s bioodpadem	
ukládá	zákon

 § Ekonomické důvody: 
kompostování	je	levnější	než	
skládkování,	v příštích	letech	
se	předpokládá	zvyšování	roz-
dílu	mezi	náklady	na skládko-
vání	a kompostování.

 § listí,	tráva,	plevel
 § zbytky	ovoce,	zeleniny
 § čajové	sáčky,	kávová	sedlina
 § hlína	z květináčů
 § skořápky	ořechů	a vajec
 § piliny,	dřevní	štěpka	z větví	
stromů	a keřů

 § papírová	plata	od vajec
 § roličky	od toaletního	papíru

 § zbytky	jídel	(gastroodpad)
 § jedlé	oleje,	kosti,	maso,	kůže
 § uhynulá	zvířata
 § exkrementy	masožravých	 
zvířat,	znečištěné	piliny

 § stavební	suť
 § komunální	odpad
 § další	biologicky	 
nerozložitelné	odpady

 

Co patří do biopopelnice?
Patří	sem	biologicky	rozložitelný	odpad,	
který	vzniká	převážně	údržbou	zeleně	či	
při	přípravě	pokrmů	(např.	slupky	z ovoce).

Upozorňujeme,	že	do bioodpadu,	kterého	se	občané	
zbavují	na sběrném	místě	či	do biokontejnerů	ve měs-
tě,	NEPATŘÍ čajové	sáčky,	papírová	plata	od vajec,	ani	
roličky	od toaletního	papíru.	Tento	bioodpad	se	odváží	

na kompostárnu,	která	papírový	odpad	nepřijímá.	 
Děkujeme za pochopení.

Povedlo se...

Pracuje se na...

...doplnit novou lavici do parčíku u školy.  ...doplnit novou lavici do parčíku u školy.  
Na financování byl využit výtěžek  Na financování byl využit výtěžek  

z veřejné sbírky Pečeme pro parčík.   z veřejné sbírky Pečeme pro parčík.   
Děkujeme truhlářství Františka Klejny za realizaci.Děkujeme truhlářství Františka Klejny za realizaci.

rekonstrukci  
hřbitovního domku

rekonstrukci  
části ulice hálkova
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Střípky ze zasedání zastupitelstva
Následující	odstavce	byly	sestaveny	ze	zápisů	zasedání	z 18.	prosince	2019, 29.	ledna	
a 26.	února	2020.	Kompletní	zápisy	najdete	na webu	města	www.veltrusy.cz

18. 12. 2020 (14)

ROZPOČET	OBCE
Zastupitelstvo	města	schvá-
lilo	rozpočtové	opatření	č.	5,	
rozpočtové	provizorium	na rok	
2020	a vzalo	na vědomí	návrh	
rozpočtu	na rok	2020	vypra-
covaný	finančním	výborem	
města.	

KOMUNÁLNÍ	ODPAD

Zastupitelstvo	města	schválilo	
novou	vyhlášku	č.	2/2019		o sys-
tému	shromažďování,	sběru,	
přepravy,	třídění,	využívání	
a odstraňování	komunálních	
odpadů	vznikajících	na úze-
mí	města	Veltrusy.	Od února	
2020	se	zavádí	pytlový	svoz	
tříděného	plastového	a papíro-
vého	odpadu	systémem	„dům	
od domu”	s frekvencí	1x	za 14	
dní,	zároveň	se	také	snižuje	fre-
kvence	svozu	SKO	(směsného	
komunálního	odpadu)	na čtr-
náctidenní.	Zastupitelé	také	
pověřili	starostu	vypracováním	
koncepce	nakládání	s komunál-
ním	odpadem	(KO)	v obci	s ter-
mínem	plnění	do června	2020.	
Cílem	je	předložit	návrh	nové	
systémové	vyhlášky	o nakládá-
ní	s KO	i vyhlášky	o poplatku	
za odpady	na rok	2021,	který	by	
zohledňoval	velikost	popelnice	
a frekvenci	jejího	vývozu.

KOLEKTIVNÍ	SMLOUVA

Starosta	představil	nové	znění	
kolektivní	smlouvy,	kterou	
zastupitelstvo	vzalo	na vědomí.	
Změny	pro	členy	odborového	
svazu	při	městském	úřadu	se	
týkají	např.	navýšení	příspěv-
ku	na dovolenou	a na životní	
pojištění,	nově	se	zavádí	také	
indispoziční	volno	či	náhrada	
mzdy	během	pracovního	volna	
za účelem	zvyšování	vzdělává-
ní.	Do sociálního	fondu,	který	
byl	za tímto	účelem	zřízen,	
putuje	letos	262	tis.	Kč.

OPRAVA		
HŘBITOVNÍ	ZDI

Kvůli	špatnému,	místy	až	hava-
rijnímu	stavu	hřbitovní	zdi	ne-
jen	v místě	aktuálních	staveb-
ních	prací	zastupitelé	souhlasili	
se	zadáním	veřejné	zakázky	
firmě	Builder	Constructions,	
s. r.	o.,	která	již	opravy	započala,	
ve výši	260.457	včetně	DPH.	

TERMÍNY	ZASTUPITEL-
STVA	V ROCE	2020
V prvním	pololetí	2020	se	bude	
zastupitelstvo	scházet	v těchto	
termínech:	29.	1.	2020,	26.	2.	
2020,	25.	3.	2020,	29.	4.	2020,	
27.	5.	2020,	24.	6.	2020,	vždy	
od 18:30.

29. 1. 2020 (15)

ROZPOČET	MĚSTA
Zastupitelé	schválili	schodkový	
rozpočet	na rok	2020.	Příjmy	
jsou	ve výši	47.650.000	Kč,	
výdaje	82.650.000	Kč.	Schodek	
rozpočtu	35.000.000	Kč	bude	
hrazen	přebytkem	hospodaření	
roků	předchozích.	

SMLOUVA	O ZAJIŠTĚNÍ	
SOCIÁLNÍCH	SLUŽEB
Zastupitelstvo	schválilo	
veřejnoprávní	smlouvu	o po-
skytování	dotací	z rozpočtu	
města	Veltrusy,	dle	které	jsou	
zajišťovány	sociální	služby	pro	
občany	Veltrus	(např.	pomoc	
při	zvládání	běžných	úkonů	
péče	o vlastní	osobu,	při	osobní	
hygieně,	při	zajištění	chodu	do-
mácnosti	atp.).	Poskytovatelem	
bude	organizace	Sociální	služ-
by	města	Kralupy,	která	služby	
poskytovala	i v roce	2019.	

PŘEVOD	POZEMKŮ	
DO VLASTNICTVÍ	OBCE
Pozemky	parc.	č.	118/7	a 118/20		
(zelené	plochy	u bytových	
domů	v ulici	Družstevní)	jsou	

v současné	době	majetkem	
Úřadu	pro	zastupování	státu	
ve věcech	majetkových.	Zastu-
pitelé	odsouhlasili	záměr	pře-
vést	tyto	pozemky	bezúplatně	
do vlastnictví	obce	za účelem	
revitalizace	veřejného	prostoru	
v této	lokalitě	–	obnovy	veřejné	
zeleně,	doplnění	mobiliáře,	
vybudování	cest	a pěšin.	

VLAJKA	PRO	TIBET

Zastupitelé	souhlasili	s připo-
jením	obce	k symbolické	akci	
„Vlajka	pro	Tibet	2020”.	10.	
března	2020	bude	vyvěšena	
tibetská	vlajka	na budově	
městského	úřadu.

ZŘÍZENÍ	VĚCNÉHO	
BŘEMENE
Zastupitelé	schválili	zřízení	
věcného	břemene	–	splaškové	
kanalizační	přípojky	na pozem-
ku	parc.	č.	393/3	ve prospěch	
vlastníka	pozemku	č.	1020	
za úhradu	8.000	Kč.

PLÁN	ROZVOJE		
SPORTU
Zastupitelstvo	města	Veltrusy	
uložilo	sportovnímu	výboru	
aktualizovat	do konce	června	
2020	Plán	rozvoje	sportu	v obci	
Veltrusy	na období	od 2018	
do 2025.	Výbor	má	zároveň	vy-
hodnotit	plnění	strategických	
cílů	obsažených	v plánu	a do-
plnit	je	o přehled	investičních	
plánů	sportovních	a tělový-
chovných	spolků	do roku	2025.	

26. 2. 2020 (16)

GRANTOVÝ	PROGRAM
Rozpočet grantového	progra-
mu	bude	v roce	2020	navýšen	
o 150.000	Kč	oproti	loňskému	
roku,	tj.	na 450	tis.	Kč,	a to	
především	z důvodu	stoupají-
cího	zájmu	o podporu	ze	strany	
spolků.	Žádat	mohou	spolky	
i jednotlivci	od 30.	3.	2020	

do 17.	4.	2020	do 12	hod	na po-
datelně	MěÚ.	Více	viz	str.	6.

ŽÁDOST	O ODKOUPE-
NÍ	POZEMKŮ	PARC.	Č.	
357/18	A PARC.	Č.	362/19	
Zastupitelstvo	města	neschvá-
lilo	prodej	pozemků	ve vlast-
nictví	města	parc.	č.	357/18	
o výměře	31	m2	a parc.	č.	362/19	
o výměře	107	m2	v katastrálním	
území	Veltrusy	(u kruhového	
objezdu	směrem	na Prahu).

FINANČNÍ	PODPORA	
PRO	AVES,	Z.	S.
Město	podpoří	činnost	Spolku	
pro	záchranu	ohrožených	
a handicapovaných	živočichů	
a ekologickou	výchovu	AVES,	z.	
s.	částkou	5	tis.	Kč.	Spolek	přijal	
v loňském	roce	7	živočichů	
z katastru	Veltrus.	Více	info	
a kontakt:	nsev-kladno.cz.

FINANČNÍ	PODPORA	
PRO	BABYBOX	PRO	
ODLOŽENÉ	DĚTI	–	STA-
TIM,	Z.	S.

Město	podpoří	spolek	STATIM,	
z.	s.	(Babybox	pro	odložené	
děti)	částkou	10	tis.	Kč,	která	
bude	využita	využita	na vý-
měnu	původního	babyboxu	
v mělnické	nemocnici	za „ba-
bybox	nové	generace“.	Původní	
babybox	umístěný	v mělnické	
nemocnici	pomohl	vstoupit	
do nového	života	3	dětem.	
Za 14	let	babyboxy	pomohly	již	
200	dětem.

FINANČNÍ	PODPORA	
MAS	PŘEMYSLOVSKÉ	
STŘEDNÍ	ČECHY,	O.	P. S.
Město	Veltrusy	jako	každý	rok	
přispěje	místní	akční	skupině	
(MAS)	Přemyslovské	střední	
Čechy,	o.	p. s.	(Přemyslovci)	
částkou	5	Kč	za obyvatele,	tj.	při	
počtu	obyvatel	ke dni	1.	1. 2020	
(2.146	obyvatel),	se	jedná	
o částku	10.730	Kč.	

Ve spolupráci	s MAS	se	tvořil	
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Zastupitelé odpovídají na dotazy občanů
Redakce	Veltruských	listů	opět	čerpala	z otázek	občanů	sesbíraných	přes	elektronický	
formulář	(odkaz	na něj	najdete	na webu	města:	veltrusy.cz/urad/zastupitelstvo).	
Po dvou	vydáních,	kdy	jsme	dopřáli	našim	
zastupitelům	oddychu	a času	na jejich	práci	
pro	město	se	vracíme	s anketou,	do které	
vybíráme	nejzajímavější	či	nejčetnější	
dotazy,	které	nám	dorazí	prostřednictvím	
webového	formuláře.	Za vaši	aktivitu	vám	
patří	dík.	I přes	půlroční	„prázdniny”	od vše-
tečných	otázek	nám	–	potažmo	vám	–	ani	
tentokrát	neodpověděli	všichni	zastupi-
telé.	Nicméně	od posledně	se	jejich	počet	
zvýšil	z šesti	na osm	a těm	patří	náš	dík.	
Jak	zástupci	umí	ohodnotit	sami	sebe	i své	
kolegy	jak	jednotlivě,	tak	ve výborech,	a jak	
se	jim	líbí	rozpočet	na letošní	rok,	můžete	
posoudit	sami	v odpovědích	na položené	
otázky.

ANKETNÍ	OTÁZKY
1. Jak	byste	po roce	a čtvrt	zhodnotil/a	

své	působení	v novém	zastupitelstvu	
města	Veltrusy?

2. Jak	jste	spokojen/a	s prací	všech	výborů	
města,	které	jsou	zřízeny?

3. Podílel/a	jste	se	nějak	na tvorbě	roz-
počtu	města	a pokud	ano,	jak?	Podařilo	
se	vám	prosadit	nebo	obhájit	nějaké	
položky?	Kde	by	mělo	město	podle	vás	
město	v roce	2020	nejvíce	investovat?

JAKUB		
ANDRLE	

1. Čekal	jsem	týmovou	
práci	a větší	zapojení	
zastupitelů	v práci	
pro	město.	Během	
roku	se	nám	společ-
ně	nepovedlo	rozjet	přístavbu	školy,	
vyřešit	odpadové	hospodářství,	předělat	
vyhlášky	či	rozjet	nové	projekty	tak,	aby	
za námi	bylo	něco	vidět	a lépe	se	nám	tu	
žilo.	Očekával	jsem,	že	budeme	pracovat	
jako	tým,	i když	s různými	názory.	Že	si	
rozdělíme/vezmeme	úkoly	a pak	bude-
me	makat	na jejich	dotažení	do konce.	
Nečekal	jsem,	že	se	bude	tolik	„politika-
řit”.	Měl	jsem	jiné	představy	a narovinu,	
po roce	a čtvrt	nevnímám	své	působení	
jako	moc	úspěšné.

2. Finanční	a kulturní	výbor	jsou	v pořád-
ku,	dělají	práci	kterou	od nich	očeká-
vám.	Ale	s prací	kontrolního	(jsem	jeho	
členem)	a sportovního	výboru	a výboru	
pro	rozvoj	nejsem	spokojen.	Očekávám,	
že	výsledkem	práce	těchto	výborů	(po-
radních	to	„orgánů”	zastupitelstva)	bude	
„rada”,	ať	už	ve formě	detailní	analýzy,	
stanovisek	či	návrhů,	která	nám	(zastu-

pitelům)	budou	pomáhat	v rozhodová-
ní,	rozvoji	a vedení	města.	Ale	svůj	názor	
si	můžete	udělat	sami	podle	zveřejně-
ných	zápisů	výborů	na webu	města.

3. Rozpočet	připravil	finanční	výbor	ve spo-
lupráci	s paní	účetní	a vedením	města.	
Po seznámení	se	s návrhem,	vysvětlení	
několika	nejasností	a shodě	na podpoře	
hlavních	projektů	v roce	2020	nebylo	
už	co	řešit.	Letos	by	se	mělo	investovat	
např.	do přestavby	„Domu	lékařů”,	
rozhodnutí	o variantě	přístavby	školy	
a započetí	s „přípravou	stavby”,	zlepšení	
stavu	„Domu	služeb”,	dodělání	asfalto-
vého	povrchu	u zbývajících	ulic,	přípravy	
rekonstrukce	Palackého	ulice,	vyřešení,	
co	s bioodpadem	a odpady	obecně.

BARBORA		
BĚLKOVÁ

1. Má-li	jít	o sebehod-
nocení	práce	zastupi-
tele,	snažím	se	k práci	
přistupovat	zodpo-
vědně,	připravovat	
se	na porady	i zasedání	zastupitelstva,	
na kterých	se	mi	zatím	podařilo	ani	jed-
nou	nechybět.	Ale	informací,	které	pro	

Grantový program 2020
Grantový	program	je	jednot-
ným	nástrojem	na rozdělování	
finančních	příspěvků	na pod-
poru	spolkového,	sportovního	
a společenského	života	v obci.

Zásady	grantového	progra-
mu	byly	pro	letošní	rok	lehce	
upraveny,	a to	především	v po-
vinnosti	předložit	vyúčtování	
grantových	projektů	do konce	
kalendářního	roku.

Podpora	se	poskytuje	na dvě	
oblasti	činnosti:
1. na „AKCE“,	tj.	kulturní,	

společenské	a sportovní	
akce,	kde	max.	příspěvek	
je	6 tis. Kč	na akci,	jeden	
žadatel	může	podat	max.	
tři	žádosti,	celková	částka	
na rozdělení	je	100	tis.	Kč,

2. na „ČINNOST“,	tj.	obecně	
prospěšná	činnost	v oblasti	
sportu,	dětí	a mládeže,	zde	
se	žádá	max.	o 75	tis.	Kč	

z celkové	částky	350	tis.	Kč.
Podmínkou	pro	poskytnutí	
dotace	je	minimální	finanční	
spoluúčast	žadatele	ve výši
20	%	z celkových	nákladů	
na akci	nebo	činnost.

Při	hodnocení	žádostí	se	
u akcí	posuzuje	např.	návaznost	
akce	na předchozí	ročníky,	
ale	i originalita	u nových	akcí,	
účast	občanů	města,	propagace	
města.	U podpory	činnosti	se	
hodnotí	např.	údržba	a provoz	
nemovitosti,	dopady	činnosti	
žadatele	na širokou	veřejnost,	
zapojení	občanů	do činnosti,	
velikost	členské	základny,	nebo	
četnost	aktivit	žadatele.

Kompletní	podmínky	a zá-
sady	programu	jsou	zveřejněny	
na webu	města:	https://www.
veltrusy.cz/grantovy-program

bb

např.	strategický	plán	města,	
celková	koncepce	strategie	
rozvoje	obcí	v této	oblasti	
ve vazbě	na dotační	možnosti	
a veltruské	spolky	pravidelně	
využívají	grantového	programu	
„Přemyslovský	malý	měšec“,	
pravidelně	zástupci	ZŠ	a MŠ	
komunikují	se	zástupci	MAS	
ohledně	tzv.	Šablon	aj.

VÝMĚNA	OKEN		
NA BUDOVĚ	MĚÚ
Zastupitelstvo	schválilo	ce-
novou	nabídku	od Truhlářství	
Klejna	na zhotovení	nových	
špaletových	(6	ks	na přední	stě-
ně)	a eurooken	(2	ks	na boční	
stěně)	na budově	MěÚ	v hod-
notě	394.745	Kč	vč.	DPH.	

Předpokládaným	termínem	
realizace	výměny	oken	je	obdo-
bí	letních	prázdnin	tohoto	roku.

ZASEDÁNÍ	NAVŠTÍVIL	
SENÁTOR	
Únorové	zasedání	navštívil	
senátor	Petr	Holeček	a krátce	
promluvil	o školství	a doprav-
ním	obchvatu	Kralup,	který	
podle	něj	vypadá	nadějně.	
V současné	době	se	vykupují	
pozemky	a realizace	by	se	moh-
la	uskutečnit	do dvou	let.	Co	se	
týká	škol,	vzhledem	k před-
pokládanému	nárůstu	počtu	
obyvatel	v Kralupech	v příštích	
letech	připadá	v úvahu	i výstav-
ba	nové	základní	školy.	Holeček	
veltruskou	situaci	s kapacitou	
školy	zná	a sleduje	její	vývoj.	
Řešení	vidí	ve spojování	obcí	
do společných	obvodů.	Uvedl,	
že	některé	obce	se	už	do spo-
lečného	řešení	pouštějí.	

sd
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to	člověk	musí	nastudovat,	je	opravdu	
velké	množství.	V podstatě	se	s nástu-
pem	do této	funkce	máte	stát	tak	říkajíc	
„odborníkem	na všechno“.	V tomhle	
ohledu	mám	ještě	velké	mezery.	 
Co	se	týče	těch	praktických	věcí,	pomoh-
la	jsem	se	svými	přáteli	zatím	alespoň	
s částečnou	rekonstrukcí	hřiště	u AFK,	
i když	na dokončení	si	občané	budou	
muset	ještě	počkat.	Do této	činnosti	
bych	se	ale	ráda	pustila,	i kdybych	zastu-
pitelka	nebyla.	 
Na poli	kultury	mám	největší	radost	
určitě	z dalšího	úspěšného	ročníku	Ha-
ppeningu	na starém	mostě	a z návratu	
„Rybovky“	do místního	kostela.	 
Jinak	jsem	se	snažila	věnovat	pozornost	
všem	podnětům,	které	přicházejí	od ob-
čanů,	ať	už	z různých	diskuzí	či	na ulici,	
hledat	řešení	problémů,	nové/jiné	
způsoby.	Nikdy	ale	nenajdete	řešení,	
které	je	přijatelné	pro	všechny.	Byla	bych	
ráda,	kdyby	lidé	pochopili,	že	některá	
nepříjemná	rozhodnutí	(teď	mířím	
především	na 14	denní	svoz	popelnic)	
neděláme	proto,	abychom	jim	uškodili,	
ale	po dlouhé	diskuzi	a analýze	situace.	
Místo	negativních	reakcí	na facebooku	
bych	uvítala	věcnou	zpětnou	vazbu	
adresovanou	přímo	zastupitelům,	aby-
chom	měli	rozumný	podklad	pro	řešení	
situace.	Vaše	problémy	zastupitele	
zajímají,	jen	se	je	musíme	dozvědět.	Vy-
užívejte,	prosím,	naše	e-maily,	nebráním	
se	ani	osobní	schůzce.	

2. Práci	kulturního	výboru	jsem	hodno-
tila	po roce	činnosti	v minulém	vydání	
VL.	Pro	práci	ve výboru	či	na pozici	
předsedy	je	podle	mého	potřeba	určitá	
dávka	vlastní	aktivity	a zodpovědného	
přístupu	v této	službě	městu.	Tu	bohužel	
na některých	místech	postrádám.	Sama	
jsem	zvědavá,	jak	svou	práci	zhodnotí	
ostatní.

3. Rozpočtu	byla	věnována	jedna	speciální	
porada,	které	jsem	se	zúčastnila.	Po-
dařilo	se	navýšit	nějaké	peníze	na kul-
turu	a práci	redakce.	Zajímala	jsem	se	
o investice	do budování	nových	hřišť,	
případně	jednotlivých	herních	prvků,	
takže	v letošním	roce	bude	v této	oblasti	
opět	možné	něco	vylepšit.	Největší	část	
práce	při	tvorbě	rozpočtu	visí	ale	na paní	
hospodářce,	vedení	města	a finančním	
výboru.	V tom	základním	–	největších	
letošních	investicích	–	s nimi	souhlasím.	
Po delších	přípravách	by	mělo	letos	
dojít	na rekonstrukci	kulturního	domu,	
tvorbu	projektové	dokumentace	na pří-
stavbu	ZŠ,	dokončení	rekonstrukce	ulice	
Hálkova,	domu	hrobníka,	s otazníkem	je	
stále	koupě	vily	Ferdinandiových	či	jiné	
nemovitosti.	

BRONISLAV		
HAVLÍN
1. Nevím,	zda	je	správ-

né,	aby	zastupitelé	
hodnotili	sami	sebe.	
Nechal	bych	to	na ob-
čanech.	Pravdou	je,	že	
výsledky	města,	úspě-
chy	i nezdary,	nejsou	výsledkem	činnosti	
kteréhokoli	jednotlivce,	ale	vycházejí	
z kolektivního	rozhodování	zastupitel-
stva.	Jednotlivec	to	ovlivní	maximálně	
do té	míry,	do jaké	je	schopen	přesvědčit	
pro	svou	věc	většinu.	V tomto	ohledu	
je	potěšující,	že	zastupitelstvo	v tomto	
složení	realizovalo	za jeden	a čtvrt	roku	
už	mnohem	více	projektů,	než	to	minulé	
za celé	své	funkční	období.	Takže	ano,	
jsem	s činností	současného	zastupitel-
stva,	a tedy	i s mým	přispěním,	více-
méně	spokojen,	byť	jsou	zde	i některá	
rozhodnutí,	se	kterými	nesouhlasím	
a přál	bych	si,	aby	rozhodování	dopadlo	
jinak.

2. Takto	položená	otázka	je	dost	návodná	
a manipulativní.	Velmi	láká	odpovědět	
tak,	že	spříznění	zastupitelé	vedou	své	
výbory	výborně,	ti	nespříznění	nikoli.	
Nechci	se	do toho	pouštět,	proto	se	
odpovědi	vyhnu	tím,	že	něco	napíši	
o činnosti	kontrolního	výboru	(dále	jen	
KV),	který	sám	vedu. 
KV	se	sešel	čtyřikrát.	KV	si	stanovil	krát-
kodobé	a střednědobé	úkoly,	zejména	
kontrolu	plnění	usnesení	z minulého	
období,	návrh	úpravy	jednacího	řádu,	
kontrolu	a případnou	aktualizaci	obecně	
závazných	vyhlášek	(hlavně	s ohledem	
na novou	legislativu). 
Ze	zjištěných	skutečností	z kontroly	pl-
nění	usnesení	pak	vyplynuly	další	úkoly,	
které	si	KV	stanovil	–	kontrola	vybraných	
výběrových	řízení,	smluv	a faktur.	Třeba	
nás	zaujalo	konstatování	finančního	
výboru	v jednom	ze	zápisů,	že	při	výbě-
rovém	řízení	na veřejné	zakázky	malého	
rozsahu	byla	porušena	směrnice	O za-
dávání	zakázek	malého	rozsahu,	a nikde	
zmínka,	jak	bylo	toto	řešeno.	Další	úkoly	
KV	od zastupitelů	neobdržel.	Mohu	tedy	
konstatovat,	že	stanovené	úkoly	kon-
trolní	výbor	do konce	mandátu	určitě	
splní.	O činnosti	KV	a výsledcích	práce	se	
můžete	blíže	informovat	na stránkách	
města,	kde	naleznete	zápisy	z jednání	
KV	i závěrečnou	zprávu	za rok	2019.

3. Postupně.	Ano,	podílel	jsem	se.	Tak	
jako	všichni	zastupitelé,	kteří	hlasovali	
pro	přijetí	tohoto	rozpočtu.	Vlastnímu	
schválení	předcházela	diskuze	nad	
připraveným	návrhem,	který	předložilo	
vedení	města	ve spolupráci	s finančním	
výborem. 
Ano,	podařilo.	Do předloženého	návrhu	
se	zřejmě	omylem	dostala	chyba	do po-
ložky	–	odpady	–směsný	komunální	
odpad,	ve které,	i přesto,	že	se	snížila	

četnost	odvozu	směsného	komunální-
ho	odpadu	o polovinu,	narostla	částka	
téměř	o dva	miliony.	Na mé	upozornění	
bylo	opraveno. 
Dle	mého	názoru	je	nejvhodnější	
investovat	do údržby	a oprav	majetku	
včetně	komunikací	a další	infrastruk-
tury,	dále	do sociálních	služeb,	činnosti	
spolků	–	zejména	sportovních,	do měst-
ské	policie	a do jejího	rozšíření	tak,	aby	
měla	smysl.	Tyto	položky	tedy	považuji	
za priority	rozpočtu.	Za sebe	si	myslím,	
že	rozpočet	je	postavený	vcelku	dobře	
a pamatuje	na potřeby	života	ve městě	
v dostatečné	míře.	

LUDMILA		
HRUBEŠOVÁ

Nechám	na občanech,	
jak	jsou	s mojí	dosavadní	
prací	v zastupitelstvu,	
a v mém	případě	i ve ve-
dení	města,	spokojeni.	
Co	zhodnotit	mohu,	je	dosavadní	spoluprá-
ce	s ostatními	zastupiteli.	Jsou	záležitosti,	
na kterých	se	bez	problémů	dohodneme.	
Problém	nastává	tam,	kde	shoda	není.	To	
často	vstupují	do jednání	osobní	přístu-
py,	napadání,	zveřejňování	polopravd	..	
Jednání	pak	k ničemu	nevedou	a daná	věc	
se	odsouvá	na další	setkání.	A to	se	pak	
odráží	i na práci	výborů	a jejich	spolupráci	
se	zastupiteli	a vedením	města.	

Za ten	necelý	rok	ve vedení	města	jsem	
měla	příležitost	dozvědět	se	trochu	více	
i o financování	města	a tvorbě	rozpočtu.	
Není	to	jednoduchá	práce	a je	velmi	těžké	
odhadnout,	co	se	nakonec	podaří	v daném	
roce	realizovat.	Už	nyní	lze	předpokládat,	
že	všechny	plánované	projekty	nebudou	
celé	provedené	v letošním	roce	a část	výda-
jů	bude	přesunuta	do dalšího	rozpočtového	
roku.	Doufám,	že	se	podaří	najít	shoda	
mezi	zastupiteli	a kromě	realizace	projektů	
bude	město	investovat	i do nákupu	nemo-
vitostí,	např.	vily	Ferdinandiových.	

VĚRA		
KRČMOVÁ

Mé	působení	v zastu-
pitelstvu	a výboru	pro	
rozvoj	obce,	ekologii	
a sociální	služby	by	měli	
posoudit	sami	občané,	
kteří	se	mohou	svými	návrhy	a podněty	
rovněž	podílet	na rozkvětu	naší	obce.

Jako	výboru	se	nám	povedlo	přestěhovat	
dětské	hřiště	z Palackého	ulice	ke škole	své-
pomocí,	pouze	s nezbytnou	podporou	od-
borné	firmy,	aby	bylo	pro	malé	návštěvníky	
bezpečné.	Díky	tomu	jsme	výrazně	ušetřili.	
Rádi	bychom	tento	pozemek	nechali	ještě	
oplotit,	opět	v zájmu	bezpečnosti	dětí.

Naším	dalším	cílem	je	přidat	ke hřišti	

Volby do zastupitelstVa města Veltrusy
konané Ve dnech 5. a 6. října 2018

jsme sdružení občanů a přátel města Veltrusy,
kteří mají hluboký vztah k městu a kteří chtějí

zlepšit podmínky pro spokojený život
všech generací občanů.

našimi prioritami jsou:
 prosperita
 průhlednost hospodaření
 Vstřícnost k potřebám občanů
 ochrana životního prostředí
 bezpečnost občanů
 neúplatnost
 Žádný protekcionalismus

Ve Veltrusích jsme doma, a proto nám záleŽí na tom, jak tu budeme Žít!

Ing. Marta Baránková, Ing. Barbora Šťastná, Ing. Lidka Hrubešová, Vít Růžička, Iva Pešková DiS,
Petr Čermák, Oldřich Růžička, Ing. Ivana Hennerová, Martin Sysel, Martin Hořejší, Anna Smažíková

ukáŽeme Vám, Že komunální politika se dá dělat poctiVě a pro lidi!
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další	alespoň	tři	prvky,	které	by	byly	určeny	
dospělým,	aby	tam	nemuseli	jen	postávat	
a závidět	dětem	pohyb.

Podíleli	jsme	se	také	na revizi	strate-
gického	plánu	pro	naši	obec	do roku	2025	
a na tvorbě	nového	územního	plánu.

Na návrh	našeho	výboru	bylo	v rámci	
možností	vybudováno	osvětlení	přecho-
du	pro	chodce	přes	silnici	608	a umístění	
sloupku	za ním.	Jsme	spokojeni,	že	se	
na náš	návrh	podařilo	vyjednat	při	realizaci	
přeložky	elektrické	sítě	do země	vybudo-
vání	chodníku	pro	bezpečný	pohyb	v ulici	
Riegrova	od Žižkovy	po ulici	U Školy.	Rádi	
bychom,	aby	se	v tomto	roce	pokračovalo	
až	k ulici	Palackého,	kde	by	rovněž	přibyl	
přechod	pro	chodce.	Dále	by	bylo	potřeba	
pokračovat	výstavbou	dalších	chodníků,	
například	v ulici	U Stadionu,	ke hřbitovu	
a na dalších	místech.

V současné	době	věnujeme	hodně	času	
založení	klubu	pro	seniory,	který	zatím	
v obci	chybí,	a sociálního	poradenství	nejen	
v rámci	klubu,	ale	i pro	ostatní	obyvatele,	
kteří	budou	potřebovat	poradit	nebo	po-
moci	nejen	v sociální	problematice.

Mrzí	nás,	že	zastupitelstvo	dosud	
nedospělo	ke shodě	v otázkách	odkoupení	
vily	Ferdinandiových	a rozšíření	kapacity	
základní	školy.

Rozpočet	města	už	je	schválený	a in-
vestice	na tento	rok	naplánované.	Plánů	
a návrhů	máme	hodně,	někdy	to	ale	drhne	
na legislativě	(dlouhý	termín	na posou-
zení	stavebního	povolení	ulice	Dvořákova	
na odboru	dopravy),	špatné	spolupráci	se	
sousedy	(oprava	chodníku	okolo	chemické	
továrny)	nebo	nedostatku	financí	(nákup	
dalších	nemovitostí	vhodných	pro	rozvoj	
města)	apod.

MARTIN		
NOVÁK

1. Musím	se	přiznat,	
že	jsem	ze	svého	
působení	v zastupi-
telstvu	zklamán.	Měl	
jsem	trochu	naivní	
představu	o tom,	co	všechno	budu	jako	
zastupitel	dělat	a jak	moc	se	do dění	
v obci	zapojím.	Realita	je	však	poněkud	
jiná	a jako	řadový	zastupitel	moc	mož-
ností	nemám.	Vlastně	„jen“	sděluji	ko-
legyním	a kolegům	své	názory,	diskutuji	
o nich	a hlasuji	podle	svého	nejlepšího	
vědomí	a svědomí.	Přesto	se	nevzdávám	
a i nadále	budu	pracovat	na rozvoji	Vel-
trus,	informovat	občany	o dění	v zastu-
pitelstvu	a diskutovat	s nimi	o názorech	
na fungování	obce.	

2. Svůj	názor	na fungování	výborů	jsem	
již	sdělil	na lednovém	zastupitelstvu,	
takže	mnoho	lidí	nepřekvapí.	Po tom,	co	
jsem	si	podrobně	přečetl	všechny	zápisy	
z jednání	výborů,	musím	konstatovat,	že	
jsem	velice	zklamán	z fungování	dvou	

výborů.	Výboru	pro	rozvoj	obce,	ekologii	
a sociální	služby,	který	na svých	setká-
ních	pouze	diskutuje	a filosofuje,	ale	nic	
konkrétního	pro	rozvoj	obce	či	dokonce	
ekologii	dosud	neučinil;	a sportovního	
výboru,	k jehož	fungování	vlastně	není	
co	říct,	protože	jediné,	co	se	jim	za rok	
činnosti	„povedlo“,	je	to,	že	byl	založen	
e-mail,	na který	mají	občané	psát	své	
návrhy,	nápady	či	poznámky	ke sporto-
vání	v obci.	Kontrolní	výbor	moc	nekon-
troluje	a už	skoro	rok	připravuje	novelu	
jednacího	řádu	zastupitelstva.	K čin-
nosti	kulturního	výboru,	který	každý	rok	
organizuje	desítky	kulturních	akcí,	mám	
jen	drobnosti,	ale	jinak	jsem	s jejich	
prací	spokojen.	Finanční	výbor	odvádí	
skvělou	práci.	Ještě	by	se	měla	zlepšit	
komunikace	mezi	zastupiteli	a výbory,	
a to	především	ze	strany	výborů.							

3. Při	sestavování	rozpočtu	jsem	měl	něko-
lik	priorit	–	udržet	výši	výdajů	na měst-
skou	policii,	navýšit	finanční	částku	
na granty	a pokračovat	v investicích	
do výstavby	dětských	hřišť.	Toto	vše	bylo	
do letošního	rozpočtu	promítnuto,	takže	
já	jsem	spokojen.	 
Podle	mě	by	město	mělo	v letošním	roce	
nejvíce	investovat	do výstavby	a oprav	
chodníků	a silnic,	a do výstavby	nových	
dětských	hřišť.	

BARBORA		
ŠŤASTNÁ

Není	jednoduché	hodno-
tit	sama	sebe	v jakékoliv	
roli	a ani	to	objektivně	
nelze.	Myslím	si,	že	k čin-
nosti	zastupitelů	a vede-
ní	obce	by	se	měli	vyjádřit	zejména	občané	
města.	Stejně	tak	mám	pocit,	že	odpoví-
dáme	na stále	stejné	otázky,	přičemž	naše	
práce	se	moc	nemění.	Náladu	mi	mnohdy	
kazí	atmosféra	v zastupitelstvu,	leckdy	
nekonstruktivní	názory	a vzájemné	slovní	
napadání	některých	kolegů	zastupitelů.	
Často	to	bere	člověku	energii	do další	práce.	
V rámci	činnosti	finančního	výboru,	jehož	
jsem	předsedkyní,	se	nám	myslím	podařilo	
již	za minulého	zastupitelstva	nastavit	
takové	postupy	a kontroly,	které	dobře	
fungují	i nadále.	Je	nutné	podotknout,	že	
všichni	zastupitelé	včetně	předsedů	či	čle-
nů	výborů	dělají	tuto	práci	nad	rámec	svých	
pracovních	povinností	a každý	se	věnuje	
záležitostem	města	tak,	jak	mu	to	jeho	ča-
sové	možnosti	umožňují.	Někdy	je	to	více,	
někdy	méně.	Nicméně	vývoj	města	ovlivňu-
je	mnohem	víc	jeho	vedení,	tedy	starosta,	
než	jednotliví	zastupitelé.	Již	několik	let	se	
finanční	výbor	významným	způsobem	po-
dílí	na sestavování	rozpočtu	města	a stejně	
tomu	tak	bylo	s rozpočtem	na letošní	rok.	
Finanční	výbor	pracoval	na návrhu	rozpoč-
tu	města	na r.	2020	spolu	s vedením	města	
a také	s ostatními	zastupiteli	na finální	

verzi	rozpočtu.	Všechny	naše	návrhy	byly	
ostatními	zastupiteli	akceptovány.	Jsou	
samozřejmě	položky	rozpočtu,	které	se	ob-
tížně	předpovídají	vzhledem	k měnícím	se	
okolnostem.	Nicméně	schválený	rozpočet	
lze	kdykoliv	změnit	rozpočtovým	opatře-
ním	schváleným	zastupitelstvem.

FILIP		
VOLÁK

1. Hodnocení	z mé	
strany	není	úplně	
jednoduché	–	předně	
by	hodnocení	mělo	
být	hlavně	na obča-
nech.	Prvních	5	měsíců	tohoto	volebního	
období	jsem	zastával	funkci	starosty	bez	
místostarosty	(nová	paní	místostarostka	
nastoupila	k 1.	dubnu),	což	kvůli	značně	
obsáhlým	agendám	a záležitostem	
k řešení	není	optimální.		 
Z projektů	a záměrů	se	podařilo	např.	
zahájit	rekonstrukci	hřbitovního	domku	
a hřbitovní	zdi,	rekonstrukci	části	ulice	
Hálkova	za podpory	dotace	z MMR,	před	
dokončením	je	revitalizace	odvodnění	
v Žižkově	ulici.	Dále	byly	podány	dvě	
žádosti	o dotaci	na energetické	úspory	
v budoucím	lékařském	domě	(Palacké-
ho	117)	a budoucím	komunitním	centru	
(Chotkova	65). 
Mrzí	mě,	že	se	nepodařilo	najít	jas-
nější	shodu	mezi	zastupiteli	ohledně	
přístavby	ZŠ,	nicméně	posun	i v sou-
vislosti	s dokončovanou	studií	arch.	
Patrika	Hoffmana	se	již	rýsuje.	Rád	bych	
své	působení	vylepšil	právě	v politické	
rovině	a více	stmelil	zastupitelstvo,	aby	
pracovalo	jako	celek	(což	je	na našem	
malém	městě	celkem	velká	výzva).

2. Pochválit	můžu	finanční	a kulturní	
výbor,	ostatní	výbory	mají	podle	mého	
názoru	značné	rezervy.	Obrázek	o práci	
výborů,	četnosti	schůzek	a konkrét-
ních	výstupů	(zejména	vypracovaných	
podkladů	pro	zastupitelstvo)	si	může	
každý	udělat	podle	zveřejněných	zápisů	
na webu	města:	https://www.veltrusy.cz/
vybory-zastupitelstva

3. Rozpočet	byl	připraven	jako	každý	rok	
ve spolupráci	s finančním	výborem,	
vedením	města	a paní	hospodářkou.	
Zastupitelé	se	rozpočtu	věnovali	přede-
vším	na dvou	poradách,	finální	shoda	
a odsouhlasení	bylo	hladké.	Město	by	
v letošním	roce	mělo	nejvíce	investovat	
do stavby	nových	lékařských	ordinací,	
pokračovat	v rekonstrukcích	chodníků,	
komunikací,	rozhodnout	resp.	zadat	
projektovou	dokumentaci	na přístavbu	
základní	školy	aj.

Volby do zastupitelstVa města Veltrusy
konané Ve dnech 5. a 6. října 2018

jsme sdružení občanů a přátel města Veltrusy,
kteří mají hluboký vztah k městu a kteří chtějí

zlepšit podmínky pro spokojený život
všech generací občanů.

našimi prioritami jsou:
 prosperita
 průhlednost hospodaření
 Vstřícnost k potřebám občanů
 ochrana životního prostředí
 bezpečnost občanů
 neúplatnost
 Žádný protekcionalismus

Ve Veltrusích jsme doma, a proto nám záleŽí na tom, jak tu budeme Žít!

Ing. Marta Baránková, Ing. Barbora Šťastná, Ing. Lidka Hrubešová, Vít Růžička, Iva Pešková DiS,
Petr Čermák, Oldřich Růžička, Ing. Ivana Hennerová, Martin Sysel, Martin Hořejší, Anna Smažíková

ukáŽeme Vám, Že komunální politika se dá dělat poctiVě a pro lidi!
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Skončil projekt Moderní a otevřený 
úřad Veltrusy
Projekt	Moderní	a otevřený	
úřad	Veltrusy	byl	zahájen	1.	
března	2017	a ukončen	k po-
slednímu	srpnu	2019.	Oproti	
původnímu	plánu	došlo	k jeho	
prodloužení	o půl	roku.	Reali-
zován	byl	za finanční	podpory	
Operačního	programu	Za-
městnanost	(OPZ)	Evropských	
strukturálních	fondů	(ESF).

Výzva	byla	směrována	
na územní	samosprávné	celky	
a jejím	cílem	bylo	zefektivnit	
veřejnou	správu	–	jednak	op-
timalizovat	procesy	a postupy	
posílením	strategického	řízení	
organizace,	zvýšit	kvalitu	jejího	
fungování,	snížit	administra-
tivní	zátěž,	jednak	profesiona-
lizovat	skrze	další	vzdělávání	
pracovníků,	rozvoj	řízení	lid-
ských	zdrojů.	Pole	působnosti	
bylo	tedy	široké	a projekt	se	stal	
velmi	rozsáhlým.	

Jednou	částí	byla	práce	
na systému	řízení	kvality,	jejímž	
výsledkem	byla	sebehodnotící	
zprávy	a na ni	navázaný	akční	
plán	pro	zlepšování.	Zpráva	
představuje	základní	přehled	
fungování	úřadu	s řadou	dopo-
ručení	na jeho	rozvoj.

V rámci	projektu	byly	vyhlá-
šeny	tři	veřejné	zakázky	(VZ).	
Náplní	první	VZ	byla	tvorba	no-
vého	územního	plánu,	o jehož	
částečné	financování	bylo	pa-
ralelně	požádáno	z programu	
Středočeského	kraje.	Praktický	

průběh	tvorby	územního	plánu	
však	ukázal,	že	vzhledem	k vel-
kému	množství	připomínek	
a námitek	a nutnosti	opako-
vaného	veřejného	projednání	
nebylo	reálné	v časovém	rámci	
projektu	tuto	VZ	dokončit.	
Z projektu	byla	proto	podpoře-
na	jen	část	tvorby	ÚP	v hodnotě	
126.142,50	Kč.

Druhá	VZ	obsahovala	tvor-
bu	sedmi	strategických	doku-
mentů	(v závorce	jsou	uvedeny	
částky,	za které	byly	dokumenty	
vysoutěženy):

 § Studie	potřebnosti	a sta-
novení	rozsahu	sociálních	
služeb	(102.850	Kč	včetně	
DPH)

 § Strategie	pro	spolupráci	
města	a veltruského	zámku	
(118.580	Kč	včetně	DPH)

 § Studie	proveditelnosti	–	
revitalizace	veřejné	zeleně	
(217.000	Kč	včetně	DPH)

 § Studie	proveditelnosti	–	
výstavba	multifunkčního	
centra	(242.000	Kč	včetně	
DPH)

 § Studie	proveditelnosti	–	
rekonstrukce	hlavní	třídy	
(387.200	Kč	včetně	DPH)

 § Studie	proveditelnosti	–	
výstavba	sběrného	dvora	
(62.000	Kč)

 § Studie	–	strategie	naklá-
dání	s majetkem	města	
(133.100	Kč	včetně	DPH)

Studie	jsou	nejen	cenným	
podkladem	pro	zastupitelstvo	
v jeho	dalším	rozhodování,	
ale	i pro	občany,	kteří	mají	mož-
nost	v dokumentech	nalézt	jak	
danou	problematiku	zpracovali	
kvalifikovaní	odborníci.	V rámci	
studií	bylo	uskutečněno	
i několik	dotazníkových	šetření	
(k sociálním	službám,	multi-
funkčnímu	centru,	ke spoluprá-
ci	města	a zámku).	

Třetí	VZ	zahrnovala	perso-
nální	audit	na městském	úřadě	
v hodnotě	217.800	Kč	včetně	
DPH.	V jeho	rámci	byla	hodno-
cena	např.	vytíženost	pracov-
níků,	analyzována	organizační	
struktura,	pracovní	smlouvy,	
pracovní	náplně	zaměstnanců,	
směrnice	úřadu,	systém	hodno-
cení	a odměňování	zaměstnan-
ců	apod.

V návaznosti	na personální	
audit	se	zaměstnanci	úřadu	
spolupodíleli	na tvorbě	hodno-
tících	kritérií	a rovněž	proběhla	
řada	seminářů	a vzdělávání	
(již	mimo	VZ),	které	využilo	
i vedení	obce	a zastupitelé.	
Do projektu	byla	zahrnuta	ško-
lení	týkající	se	platné	legislativy	
v oborech	stavebního	řízení	
(i plánované	novely	stavebního	
zákona,	námitek	sousedů	proti	
stavbě,	zvláštních	pravomocí	
st.	úřadu),	matriky	a poda-
telny	(např.	kurz	vidimace	
a legalizace,	pohřby	sjednané	

obcí),	finančního	hospodaření	
(rozpočtová	skladba)	a faktura-
ce	(např.	seminář	poskytování	
náhrad	cestovních	výdajů).	
Strážníci	městské	policie	se	
v rámci	projektu	zúčastnili	
prolongačního	kurzu	pro	MP.	
Pět	zaměstnanců	úřadu	se	
zúčastnilo	nadstavbových	
počítačových	kurzů	MS	Word	
a MS	Excel,	které	byly	sestaveny	
na míru	potřebám	úřednic.
Někteří	zastupitelé	a zaměst-
nanci	stavebního	úřadu	využili	
semináře	v oblasti	územního	
plánování.	Téměr	všichni	
zaměstnanci	úřadu	společně	
absolvovali	také	kurz	asertivní-
ho	desatera.

Mimo	veřejné	zakázky	byla	
podpořena	např.	aktualizace	
Strategického	rozvojového	plá-
nu	města,	na které	se	podíleli	
i zastupitelé.	Zájemcům	o stav-
bu	nového	domu	jistě	pomůže	
dokument,	který	popisuje,	co	
všechno	je	potřeba	zařídit	před	
a během	stavby,	na jaké	chyby	
je	potřeba	dát	si	pozor	(„Co	vás	
čeká	během	stavby?“).

Celý	projekt	měl	od počát-
ku	nastavené	tzv.	indikátory	
(ukazatele),	pomocí	kterých	
se	sleduje	plnění	nastavených	
cílů.	Všechny	tyto	indikátory	
byly	naplněny	do požadované	
úrovně.

Skutečná	výše	podpory	z ESF	
byla	určena	na základě	vznik-
lých	a prokázaných	výdajů,	
čerpáno	bylo	celkem	3,31	mil.	
Kč,	přičemž	podíl	města	činil	
378.940	Kč.	Vzhledem	ke sku-
tečnosti,	že	předpokládané	
ceny	veřejných	zakázek	byly	
v některých	případech	vyšší	
než	skutečně	vysoutěžené	ceny,	
nebyla	vyčerpána	celá	plánova-
ná	a přiznaná	výše	dotace	(4,34	
mil.	Kč).

Všechny	dokumenty	a vý-
stupy	projektu	jsou	zveřejněny	
na webu	města:	veltrusy.cz/
moderni-a-otevreny-urad.

bb

3 523 946

Členění výdajů projektu (Kč)

dotace z EU

státní podíl
podíl města
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Veltrusy přivítaly  
nové občánky
3.	prosince	2019	přivítal	staros-
ta	v obřadní	síni	mezi	veltruské	
občany	další	přírůstky	a jejich	
rodičům	předal	pamětní	listy.	
Bylo	jich	tentokrát	deset,	a tak	
už	se	ani	se	svými	rodinami	
nevešli	na jednu	společnou	
fotografii.	Jsou	jimi	Isabela	Su-
chá,	Kristýna	Lejčková,	Nikola	

Valachová,	Jan	Lejček,	Vero-
nika	Válková,	Nela	Havlínová,	
Sebastián	Fukač,	Oliver	Havlík,	
Nela	Hercíková	a Filip	Havlín.	
Redakce	Veltruských	listů	se	
připojuje	s přáním	hodně	zdra-
ví,	úsměvů	a hodně	spokoje-
ných	let	ve Veltrusích.

bb, foto: Kateřina Kohoutová

V ulici Družstevní se kácely rizikové stromy
O víkendu	15.	a 16.	2.	2020	bylo	
pokáceno	12	ks	smrků	napa-
dených	kůrovcem	v různém	
stadiu	odumírání	(některé	byly	
již	suché)	a 9	ks	borovic,	taktéž	
v různém	stadium	odumírání.	
Všechny	stromy	byly	rizikové,	
hrozilo	riziko	jejich	vývratu	
anebo	lámání	větví.

Kácení	bylo	schváleno	v sou-
ladu	s platnou	legislativou.

Práce	provedli	členové	SDH	

Veltrusy,	kteří	jsou	pro	činnost	
kácení	vzrostlých	dřevin	kvali-
fikovaní.

Město	Veltrusy	plánuje	
výsadbu	nových	stromů	jako	
náhrady	za pokácené	dřeviny	
a to	v rámci	revitalizace	celého	
veřejného	prostranství	mezi	
bytovkami.	V současné	době	se	
zpracovává	studie	na obnovu	
této	lokality	(výměnu	zeleně,	
opravu	cest	a doplnění	mobi-

liáře).	Tento	záměr	může	být	
zrealizován	po převodu	pozem-
ků	p. č.	118/20	a 118/17	z ma-
jetku	Úřadu	pro	zastupování	
státu	ve věcech	majetkových	
(ÚZSVM)	do vlastnictví	našeho	
města,	o čemž	se	aktuálně	
jedná.

Filip Volák, starosta,  
foto Jaroslava Řejhová

Jak se dostat k informacím z úřadu?

Mobilní rozhlas
web města facebook
www

...podle toho, jaký kontakt dáte městu 
k dispozici (přednost mají zprávy  
do aplikace, potom jsou rozesílány 
e-maily, nakonec SMS)

REGISTRACE V PODATELNĚ MĚÚ  
NEBO NA veltrusy.mobilnirozhlas.cz

ZPRÁVY  
DO MOBILNÍ  
APLIKACE  

ZLEPŠEME ČESKO

SMSE-MAILY

NOVINKY Z WEBU DO E-MAILU

možnost upozornit  
na různé nedostat-
ky, nepořádek apod.  
přímo z aplikace

404 registrovaných

s každou novou aktualitou, stránkou, dokumentem

veltrusy.cz @MěstoVeltrusy

AKTIVNÍ  
SLEDOVÁNÍ 

WEBU

sledováno 623 lidmi

registrace přímo  

v aplikaci

Veltruské 
listy
4x ročně, 

náklad 350 ks,
dostupnost v podatelně 
a místních obchodech

LiSTLiSTVELTRUSKÝVELTRUSKÝ
    INFOINFO  

4x ročně, 
náklad 800 ks,

roznos do všech  
schránek
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Reakce stavebního úřadu  
na nepravdivá tvrzení  
zastupitele B. Havlína
Na 12.	zasedání	zastupitelstva	
Města	Veltrusy	konaném	30. 10.	
2019	uvedl	zastupitel	Havlín	
několik	nepravd,	které	bych	
za stavební	úřad	rád	uvedl	
na pravou	míru.	Ze	zápisu	ze	
zmíněného	zasedání	cituji	
slova	zastupitele	Bronislava	
Havlína:	“Ve Veltrusích	platí	
regulativ,	že	na domě	musí	být	
šikmá	střecha,	zastupitel	Novák	
před	chvílí	sdělil,	že	mu	vedle	
pozemku	postavili	dům	ve tva-
ru	kostky	s rovnou	střechou.“	
Stavební	úřad	k tomuto	tvrzení	
sděluje:	Regulativa	o šikmé	
střeše	neplatí	v celém	k.	ú.	
Veltrusy,	ale	pouze	ve vybra-
ných	lokalitách.	V místě,	které	
uvádí	zastupitel	pan	Havlín,	
takový	regulativ	neplatí.	Z toho	
tedy	vyplývá,	že	zde	mohou	být	
i domy	s plochou	střechou.

Dále	cituji:	“Platí	zde	aktivní	
povodňové	pásmo,	ve kterém	
se	nesmí	stavět,	a stavební	úřad	
nedávno	povolil	stavbu	dílny	
přímo	v aktivní	povodňové	
zóně.“

Stavební	úřad	k tomuto	
tvrzení	sděluje:	Pan	zastupitel	
má	zřejmě	na mysli	stavbu	
truhlářské	dílny	v ulici	V Cihel-
nách.	Jedná	se	o stavbu,	která	
byla	povolena	v roce	2015	a je	
v souladu	s územním	plánem.	
Stavební	úřad	při	vydání	
rozhodnutí	pro	uvedenou	
stavbu	mimo	jiné	vycházel	
i ze	závazného	stanoviska	
Městského	úřadu	Kralupy	nad	
Vltavou,	odboru	životního	
prostředí	a z vyjádření	Povodí	
Vltavy,	státního	podniku,	kde	
je	uvedeno:	„...	pozemek	se	
nachází	mimo	stávající	aktivní	
zónu	záplavového	území	řeky	
Vltavy…“.	

Platný	územní	plán	
za město	Veltrusy	v únoru	2007	
podepsal	jako	tehdejší	starosta	
města	právě	Bronislav	Havlín.	
Je	smutné,	že	zastupitel	veřejně	
šíří	nepravdivá	tvrzení	o práci	
stavebního	úřadu.

Josef Košťál
vedoucí stavebního úřadu

Středočeský kraj pokračuje 
s kotlíkovou dotací
3.	května	2019	byla	vyhlášena	
3.	výzva	na kotlíkové	dotace.	
Lhůta	pro	podávání	žádostí	
o dotace	bude	ukončena	dne	
30.	června	2022	nebo	do vyčer-
pání	peněžních	prostředků.

Předpokládaný	objem	
financí	programu	činí	přes	515	
mil.	Kč.

NA CO	JE	DOTACE		
URČENA?
Dotaci	ve výši	až	127.500	Kč	
mohou	využít	vlastníci	rodin-
ných	domů	na výměnu	kotle	
na pevná	paliva	s ručním	při-
kládáním	za nový,	ekologický	
zdroj	tepla.	Zákaz	starých	kotlů	
se	navíc	blíží	–	v roce	2022	bude	
úplně	zakázán	provoz	kotlů	
1. a 2.	emisní	třídy.	To	nařizuje	
zákon	o ochraně	ovzduší	z roku	
2012.	Za porušení	zákazu	hrozí	
pokuta	až	50	tis.	korun.

CO	MŮŽU	Z DOTACE	
UHRADIT?

 § nový	kotel	včetně	instalace
 § novou	otopnou	soustavu
 § rekonstrukci	stávající	otop-
né	soustavy

 § nezbytné	zkoušky	a měření	
spojené	s uvedením	do pro-
vozu

 § projektovou	dokumentaci

TÝKÁ	SE	TO	MÉHO	
KOTLE?
Stačí	si	přečíst	výrobní	štítek	či	
nahlédnout	do dokumentace	
ke kotli	a najít	označení	emisní	
třídy.	Kotel	musí	splňovat	
minimálně	třetí	emisní	třídu.	
Jestliže	není	údaj	k dohledání,	
pravděpodobně	spíš	vyhovovat	
nebude.

PROČ	JE	VÝMĚNA		
NUTNÁ?
Zákon	na ochranu	ovzduší	má	
především	chránit	naše	ovzduší	
před	polétavým	a karcino-
genním	prachem,	který	škodí	
lidskému	zdraví.

Žádosti	o dotaci	se	podávají	
pouze	elektronickou	formou,	
odkaz	je	k nalezení	na webu	
Středočeského	kraje.

bb, zdroj: kr-stredocesky.cz

telefon: 257 280 991
e-mail: kotliky@kr-s.cz

https://www.kr-stre-
docesky.cz/web/

odbor-rizeni-dotac-
nich-projektu/kotlik-
ove-dotace-2019-2023Zakládáme klub seniorů 

ve Veltrusích – přidejte se 
k nám
Výbor	pro	rozvoj	obce,	ekologii	
a sociální	služby	se	rozhodl	
založit	pro	občany	starší	55	let	
klub.	Chceme,	aby	měli	starší	
občané	možnost	aktivně	se	
setkávat	a prožívat	společ-
ně	hezké	chvilky.	Počítáme	
například	s výlety,	besedami	
a přednáškami,	tvořivými	
dílnami,	soutěžemi,	vzdělává-
ním,	pohybovými	aktivitami	
a návštěvami	divadel	nebo	
koncertů.	Zájemci	si	SETKÁNÍ	
SENIORŮ	VELTRUSY	můžou	
přijít	užít	již	8.	3.	2020	v 15:00	
do restaurace	NA ZÁVISTI,	kde	
nám	zahraje	skupina	Mošňáci.
Počítáme	rovněž	se	setkáními	
s dalšími	spolky.	

Máme	už	přislíbené	
od místních	hasičů	prostory	

v hasičském	domě	i vzájem-
nou	spolupráci,	také	budeme	
mít	možnost	setkávat	se	díky	
vstřícnosti	pana	P. Matějčka	
v restauraci	Na Závisti.

Prosíme	předem	zájemce	
o členství	v klubu	o vyplnění	
anonymních	dotazníků,	které	
najdou	ve svých	schránkách	
nebo	je	dostanou	při	osobním	
setkání.	

Budeme	se	vás	ptát,	co	byste	
rádi	podnikali	v rámci	klubu,	
případně	čím	byste	se	mohli	
na činnosti	klubu	podílet	(před-
vést	své	dovednosti,	vyprávět	
o zajímavostech	ze	svého	živo-
ta,	podílet	se	na výstavě	svými	
díly,	třeba	obrázky,	fotkami,	
ručními	pracemi	apod.).

V rámci	setkání	bychom	také	

rádi	řešili,	co	starší	spoluobčany	
trápí	a s čím	by	potřebovali	
pomoci.	Nabídneme	jim	rovněž	
možnost	poradit	se	s odbornicí	
na sociální	politiku,	policistou	
apod.

Další	otázky	vám	zodpoví	
zakladatelé	klubu:	Věra	Krčmo-

vá,	Michaela	Kejkrtová	a Alena	
Kohlová.

Kontakt: Věra Krčmová  
tel. 315 781 042  

e-mail: vera.krcmova@tiscali.cz 
nebo osobně v obchodě „Krmiva 

pro zvířata” v ulici Prokopa Holého

SETKÁNÍ SENIORŮ VELTRUSY
Přijďte	posedět	se	spoluobčany,	poslechnout	a zazpívat	si	pár	

písniček	spolu	se	skupinou	Mošňáci.

8.3.2020		v 15:00
Restaurace	Na Závisti

Vstup:		VOLNÝ
Součástí	malé	občerstvení	a překvapení.	

Při	této	příležitosti	se	pobavíme	o založení	klubu	seniorů	ve Vel-
trusích.	Budeme	rádi,	když	s námi	budete	sdílet	své	představy	

o činnosti	spolku.	Těšíme	se	na vaši	účast.
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Z deníku městské policie
V uplynulém	období	městská	
policie	plnila	své	povinnosti	
v rámci	vytyčených	úkolů.	
Vzhledem	k enormnímu	nárůs-
tu	majetkové	trestné	činnosti,	
spolupracovali	–	v souvislosti	
s přijatým	opatřením	Policie	
České	republiky	–	strážníci	
Městské	policie	Veltrusy	
na zvýšené	hlídkové	činnosti,	
monitorování	pohybu	nezná-
mých	vozidel	v katastru	města	
a kontrole	osob.

Souběžně	městská	policie	
pokračovala	v dlouhodobém	
zaměření	na eliminaci	zvýšené-
ho	rizika	trestné	činnosti	nejen	
majetkového	charakteru,	která	

byla	v našem	městě	opakovaně	
zaznamenána.	Mezi	preven-
tivní	opatření	proti	dlouho-
dobému	nárůstu	kriminality	
patří	užší	spolupráce	s Policií	
České	republiky,	spočívající	
ve vzájemném	předávání	
získaných	poznatků,	a v součin-
nosti	v zabezpečování	místních	
záležitostí	veřejného	pořádku	
našeho	města	a smluvních	
obcí.	Na opakované	žádosti	
občanů	městská	policie	zvýšila	
kontrolu	dodržování	dopravní-
ho	značení	ve smluvních	obcích	
Nová	Ves	a Zlosyň.

S ohledem	na opakova-
né	stížnosti	se	strážníci	při	

pochůzkové	činnosti	zaměřili	
na areál	zámeckého	parku	
a přilehlého	okolí.	V průbě-
hu	uvedených	kontrol	zde	
opakovaně	nalezli	větší	počet	
použitých	injekčních	stříkaček,	
které	z místa	nálezu	převez-
li	k likvidaci.	V souvislosti	
s nálezy	injekčních	stříkaček	
zde	strážníci	provedli	kontrolu	
osob	mající	souvislost	s výše	
uvedenými	nálezy.	Výsledky	
kontrol	byly	předány	Policii	
České	republiky.

Z tohoto	důvodu	žádáme	
občany,	aby	v případě	nálezu	
injekčních	jehel	či	injekčních	
stříkaček	ihned	vyrozuměli	

městskou	policii	či	Policii	České	
republiky	a v žádném	případě	
nálezy	tohoto	druhu	nesbírali	či	
svépomocí	nelikvidovali.

text a foto: Josef Mošna 
Velitel MěP Veltrusy

Domovní studny potřebují  
pravidelnou kontrolu
Chatařská	sezóna	se	pomalu	rozjíždí,	voda	ze	studní	se	začíná	čerpat,	ale	jak	je	to	s její	
kvalitou	po zimě?	Tuto	otázku	by	si	měli	pokládat	všichni,	kteří	využívají	vodu	ze	stud-
ny	jako	jediný	zdroj	pitné	vody.

„Těm,	kteří	zjistili,	že	mají	vodu	
místo	pitné	užitkovou,	jsme	
doporučili	určité	postupy	k ná-
pravě.	Rozhodně	není	na místě	
litovat	finančních	prostředků	
a zajistit	si	kontrolní	rozbor	
vody	včetně	mikrobiologie,“	
uvedla	manažerka	laboratoře	
SVAS	Ing. Gabriela	Karaso-
vá.	„Skutečnost,	že	voda	ze	
studny	je	dlouho	používána	
bez	jakýchkoliv	pozorovaných	
nepříznivých	důsledků,	ještě	
neznamená	její	nezávadnost.	
U pravidelných	uživatelů	
se	může	vyvinout	tolerance	
na bakterie,	které	indikují	
fekální	znečištění	(např.	e.	coli,	
koliformní	bakterie,	entero-
koky),	ale	onemocnět	mohou	
nejen	návštěvy	a malé	děti,	
ale	i samotní	uživatelé,	pokud	
z různých	příčin	dojde	k oslabe-
ní	jejich	imunitního	systému,“	
vysvětlila	G.	Karasová.

„Řada	vlastníků	domovních	
studní	se	domnívá,	že	jednou	
vybudovaná	studna	bude	
bez	údržby	fungovat	navždy.	
Absence	základní	kontroly	

a péče	je	jednou	z největších	
bolestí	studní	u nás.	Optimální	
je	celková	kontrola	studny	
minimálně	jednou	do roka	
v jarních	měsících.	Nejedná	se	
pouze	o kontrolu	kvality	vody,	
ale	také	o to,	zda	je	studna	
vodotěsně	krytá,	uzamče-
ná	a nedochází	k pronikání	
povrchové	vody	z okolí,“	uvedl	
Ing. Tomáš	Hloušek,	technolog	
SVAS.	„Plocha	kolem	studny	
do vzdálenosti	10	m	nesmí	být	
jakkoliv	znečišťována	a nejsou	
na ní	dovoleny	činnosti,	které	
by	mohly	zhoršovat	jakost	pod-
zemní	vody.	Zejména	hnojení	
a použití	herbicidů	k hubení	
plevele,	chemických	čistících	
prostředků	a mytí	aut	apod,“	
upřesnil.

A KONTROLA	KVALITY	
PITNÉ	VODY?	
Kontrola	kvality	vody	ve studni	
je	doporučena	s četností	jed-
nou	ročně.	V případě	zjištění,	
že	je	situace	vyhovující	a stálá,	
lze	interval	zvýšit	na 2	–	3	roky.	

Jak	často	čistit	studnu,	záleží	
na mnoha	okolnostech.	Obvyk-
lý	je	interval	jednou	za 5	až	8	
let.	Samozřejmostí	je	kontrola	
a údržba	technického	zařízení	
studny	alespoň	jednou	ročně.

Důvodem	pro	kontrolu	
kvality	vody	je	zejména	každý	
větší	zásah	ve studni	(oprava	
či	výměna	čerpacího	zařízení)	
a jejím	nejbližším	okolí,	dále	
při	náhlé	změně	chuti,	barvy	
či	zákalu	vody,	opakovaném	
průjmovém	onemocnění,	
zvláštních	klimatických	jevech	
či	situacích,	jako	jsou	velké	
deště,	tání	sněhu,	ale	i dlouho-
dobá	sucha	spojená	s poklesem	
hladiny	spodních	vod.

V laboratořích	Středočes-
kých	vodáren	jsou	prováděny	
rozbory	i pro	externí	zákazníky.	
Rozsah	si	určuje	sám	zákazník	
podle	toho,	jestli	kontroluje	
kvalitu	vody	poprvé	nebo	
opakovaně,	jestli	bude	rozbor	
sloužit	pro	soukromé	účely	
nebo	bude	předkládán	nějaké-
mu	úřadu,	např.	ke kolaudaci.	
Proto	je	velmi	vhodné	zavolat	

si	do laboratoře	a alespoň	
orientačně	si	předem	ujasnit	
rozsah	rozboru	v závislosti	
na vlastních	potřebách.	Pokud	
si	někdo	nechá	u Středočeských	
vodáren	udělat	rozbor	vody,	
výsledky	obdrží	včetně	jejich	
interpretace	a návrhu,	jak	dále	
postupovat,	např.	dezinfekcí	
studny	apod.	

Na internetových	stránkách	
společnosti	www.svas.cz	nalez-
nete	další	důležité	informace	
k laboratoři	pitných	a odpad-
ních	vod	a rovněž	jsou	zde	uve-
deny	kontakty	na pracovníky	
laboratoří,	kteří	vám	v případě	
potřeby	rádi	poradí	(www.svas.
cz,	sekce	služby	–	laboratorní	
služby,	rozbory).

Ing. Lenka Kozlová 
tisková mluvčí

Středočeské vodárny, a. s.  
mobil: 602617732

e-mail:lenka.kozlova@svas.cz
http://www.svas.cz
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TELEFONY:	
721 106 278	
	724 594 627

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

WEB:	hasici-veltrusy.webnode.cz 

FACEBOOK:	Hasiči	města	Veltrusy

SBOR		
DOBROVOLNÝCH	
HASIČŮ

Novinky a plány veltruských hasičů 
v roce 2020
Hasiči	jsou	od začátku	roku	v plném	proudu:	jednotka	má	za sebou	již	5	výjezdů	a plá-
nuje	v letošním	roce	rozšířit	své	pole	působnosti,	dětský	oddíl	už	se	chystá	na novou	
soutěžní	sezónu...

CO	JSME	UŽ	STIHLI	
V NOVÉM	ROCE...

 § Začátkem	nového	roku	se	
stalo	již	tradicí,	že	navště-
vujeme	vzájemně	výroční	
schůze	spřátelených	sborů	
dobrovolných	hasičů,	a tak	
jsme	se	letos	opět	podívali	
do Minic,	Libiše,	Užic,	Želíz	
a Nelahozevsi.	

 § Na valné	hromadě	byl	zvo-
len	novým	starostou	SDH	
Martin	Florian.	

 § O víkendu	15.–16.	února	čle-
nové	sboru	pořezali	na žá-
dost	starosty	města	Veltrusy	
v ulici	Družstevní	stromy,	
které	byly	buď	suché,	nebo	
napadené	kůrovcem,	před-
stavovaly	nebezpečí.	Touto	
prací	si	jednotka	zároveň	
splnila	povinné	prodloužení	
kurzu	pro	obsluhu	motoro-
vých	pil,	které	v tomto	přípa-
dě	mohl	zaštítit	vyškolený	
velitel	jednotky.	

 § S našimi	dětmi	jsme	se	
8. února	zúčastnili	prvních	
závodů	v uzlování	v Libiši.	

 § 15.	února	jsme	podnikli	
s našimi	dětmi	i jejich	rodiči	
výlet	spojený	s exkurzí	u Ha-
sičského	záchranného	sboru	
Letiště	Praha,	kde	jsme	si	
mimo	jiné	mohli	prohléd-
nout	i záchranný	speciál	
Rosenbauer	Panther	(viz	
fotografie,	jejichž	autorem	
je	Antonín	Pražák).

 § 22.	února	se	u nás	na ha-
sičárně	konaly	zkoušky	
rozhodčích	na Železného	
hasiče	–	juniora.	

A CO	NÁS	ČEKÁ		
V NEJBLIŽŠÍ	DOBĚ?

 § 14.	března	pořádají	hasiči	
výroční	10.	hasičský	ples	
v restauraci	Na Závisti.	

 § 18.	dubna	bude	dětský	oddíl	
přespávat	na hasičárně.	

 § Zahájení	Železného	hasiče	
–	juniora	proběhne	v neděli	
10.	května	v Libiši.	Juniorská	
liga	bude	mít	letos	7	kol.	

Na závěr	ještě	zmíním,	že	
jednotka	rozšířila	své	vybavení	
o nové	nůžky	na vyprošťování	
osob	z havarovaných	vozidel,	
díky	kterým	se	její	působnost	
časem	rozšíří	právě	na dopravní	
nehody.	Vybraní	členové	musejí	
ale	nejprve	absolvovat	přísluš-
ná	školení	a zkoušky,	takže	si	
na podobné	výjezdy	veltruští	
hasiči	ještě	chvíli	počkají.

Děkujeme	všem	za podporu	
a pomoc,	kterou	sbor	potřebu-
je,	tak	jako	i vy	potřebujete	nás.	

Milan Tirala
velitel SDH Veltrusy

foto: Antonín Pražák,  
Stanislava Valterová

PODĚKOVÁNÍ	
Děkujeme	sponzorům,	 
kteří	příspěli	k nákupu	 
potřebného	vybavení	pro	 
zásahy	nebo	podpořili	akce.	
	§ MaxDrinks,	s. r. o.	
	§ Cor	Caroli,	s.	r.	o.		
	§ Josef	Jindřich
	§ Truhlářství	Klejna
	§ Čokoládovna	Pralinka	
	§ Hotel	Sport
	§ Vávra:	Voda,	topení,	 
čerpadla,	koupelny

	§ Luksík	–	Promex	s.	r.	o.
	§ Let	Repair,	s.	r.	o.
	§ Instalatérství	a topenářství	–	
Lukáš	Kasalický

	§ Bistro	vedle	Pily
	§ Ovoce	Zelenina	–	Jana	Jíchová
	§ P+P	Ovoce	zelenina
	§ Fakeer
	§ Tesco	Úžice
	§ Camp	Agency	s.	r.	o.
	§ Maso	uzeniny	Kohout	a synové
	§ AktivKid	z.s.
	§ REALVESTAV	s.	r.	o.
	§ Fire	Port
	§ Reklama		Mazochová	–	Velvary
	§ Bidli
	§ Biofer	Logistics
	§ MERO
	§ Květinka	–	Lenka	Kulhavá
	§ DECUMA	s.	r.	o.

BŘEZEN

14
KVĚTEN

10
10.	HASIČSKÝ	
PLES	NA ZÁVISTI

ZAHÁJENÍ	ŽELEZNÉHO	
HASIČE	JUNIORA		
V LIBIŠI
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Je potřeba výrazně snížit množství  
směsného komunálního odpadu
To	je	hlavní	vzkaz	z besedy	o odpadech,	která	se	konala	v úterý	4.	února	v hasičárně.	
Shodli	se	na něm	všichni	mluvčí	této	minikonference,	odbornice	na odpadové	hos-
podářství	Martina	Vrbová,	Marek	Adamec	z poradenské	firmy	JRK,	starosta	Nové	Vsi	
Martin	Exner	i starosta	Veltrus	Filip	Volák.	Na besedu	přišlo	zhruba	30	občanů.
Město	Veltrusy	zavedlo	
od letošního	roku	dvě	novinky	
v odpadovém	hospodářství	
(14denní	svoz	SKO	a pytlový	
svoz	plastu	a papíru),	které	vy-
volaly	u občanů	velkou	diskuzi.	
Vedení	města	se	proto	rozhod-
lo	uspořádat	besedu,	která	by	
občanům	pomohla	pochopit	
důvody	pro	učiněné	kroky.

Martina	Vrbová	na úvod	
představila	právní	předpisy	pro	
nakládání	s odpady,	kterými	se	
obce	musejí	řídit,	včetně	možné	
novelizace,	která	se	v současné	
době	projednává	v Parlamentu	
ČR.	Jejím	cílem	je	především	
vyřešit,	jak	dosáhnout	nově	vy-
tyčených	a velmi	ambiciózních	
cílů	Evropské	unie.	Nepůjde	
to	bez	razantních	zásahů	
do stávajících	systémů	třídění	
a recyklace.	

JAK	NA TO	REAGUJE	
ČESKÁ	LEGISLATIVA?
Ministerstvo	životního	pro-
středí	České	republiky	využilo	
na snížení	míry	skládkování	
komunálního	odpadu	finanční	
nástroj	v podobě	navyšování	
skládkovacího	poplatku. 

JAKÉ	POVINNOSTI	MÁ	
OBEC	JAKO	PŮVODCE	
ODPADU?	
Původcem	a vlastníkem	od-
padů	je	v současném	zákoně	
o odpadech	obec	a stává	se	jím	
ve chvíli,	kdy	občan	předá	svůj	
odpad	do systému,	který	obec	
nastavila.	Veškeré	závazky	se	
vesměs	točí	kolem	následují-
cích	povinností:

 § vydat	obecně	závaznou	
vyhlášku	(OZV)	o systému	
nakládání	s KO,

 § zajistit	místa	na odkládání	
různých	složek	KO,	

 § výrazně	omezit	skládkování	
směsného	odpadu	a dále	

využitelných	a recyklovatel-
ných	odpadů,

 § zvýšit	třídění/recyklaci	papí-
ru,	plastů,	skla	a kovů	

JAKÉ	POVINNOSTI	SE	
TÝKAJÍ	OBČANA?
Občan	má	především	následu-
jící	povinnosti:

 § předcházet	vzniku	odpadů,
 § třídit	je,	odkládat	na mís-
tech	k tomu	určených,

 § dodržovat	OZV	města,
 § platit	poplatek	za odpady	
stanovený	obcí.

JAK	SE	TŘÍDÍ	V ČR?

V roce	2018	se	v ČR	zrecyklova-
lo,	či	spíše	předalo	k recyklaci	
zhruba	39	%	KO	(část	z toho	
se	ale	využívá	energeticky,	část	
končí	na skládce).	

Pro	Středočeský	kraj	už	
platí	číslo	nižší:	34	%.	A pro	Vel-
trusy?	Pouhých	26	%!	Od letoš-
ního	roku	by	přitom	obce	měly	
dosahovat	50%	recyklace.	

Podle	Vrbové	mají	cíle	do re-
ality	daleko.	Problém	nevidí	
ani	tak	v třídění	jako	právě	
v recyklaci.	Plnění	cílů	kompli-
kuje	především	krize	s odbytem	
vytříděných	složek.	

Obce	ale	nemají	na výběr,	
cíle	jsou	jasné.	Záleží	na každé	
obci,	jak	se	s tím	popere	a jak	
k cíli	dojde.	

ZÁKAZ	SKLÁDKOVÁNÍ

Od 1.	ledna	2030	nebude	mož-
né	na skládky	ukládat	žádné	
využitelné	odpady.	Není	mož-

né	podstatné	změny	v odpa-
dovém	hospodářství	odkládat,	
cena	za skládkování	poroste	
prudce	už	od příštího	roku	(ze	
současných	500	Kč/t	na 1.850	
Kč/t	v roce	2029	–	jedná	se	pou-
ze	o zákonnou	část	poplatku,	
tj.	bez	poplatku	provozovateli	
skládky).	Výši	poplatku	lze	
sice	snížit	„třídící	slevou“	pro	
obce,	které	splní	zákonné	mety	
na separovaný	odpad	(pro	r.	
2021:	55	%	vytříděnost,	r.	2022:	
60	%),	ty	jsou	ale	tak	obrovské,	
že	na slevu	obce	jen	tak	nedo-
sáhnou.	

ODPADOVÉ		
HOSPODÁŘSTVÍ		
MĚSTA	VELTRUSY

Město	má	podle	Vrbové	nasta-
vený	funkční	systém	pro	na-
kládání	s odpady.	Materiálově	
se	ale	využívá	pouze	26	%	KO,	
zbytek	(74	%)	končí	na skládce.	
Dosáhnout	na třídící	slevu	

bude	pro	Veltrusy	obtížné.	
Při	pohledu	na ekonomiku	

OH	je	největší	výdajovou	
položkou	svoz	a likvidace	SKO	
(1,74	mil.	Kč	v roce	2019).	Z cel-
kových	výdajů	na OH	(3,2	mil.	
Kč)	se	od občanů	vybere	na po-
platcích	1,2	mil.	Kč	(tj.	necelých	
40	%	nákladů),	zbytek	město	
doplácí	z vlastního	rozpočtu.

SBĚR	VYUŽITELNÝCH	
SLOŽEK	KO
Veltrusy	vykazují	nadprůměrný	
výkon	vytříděného	sběru pa-
píru	a plastu,	naopak	velmi	
nízký	je	sběr	skla	a kovů.	Podle	
Vrbové	je	potřeba	zapraco-
vat	na rozšíření sběrné	sítě,	
která	není	v současné	době	pro	
občany	dostatečně	komfortní	
z pohledu	donáškové	vzdále-
nosti.	Při	celkovém	počtu	osmi	
stanovišť	připadá	na jedno	
stanoviště	zhruba	260	obyvatel.	
Pro	srovnání	–	průměr	ve Stře-
dočeském	kraji	je	90	obyvatel	
na sběrné	hnízdo.

SBĚR	BIOODPADŮ

Pod	Vrbové	má	město	Veltrusy	
v systému	a frekvenci	sběru	
bioodpadu	nedostatky,	systém	
považuje	za nekomfortní	
a málo	dostupný	pro	obyvatele.	

Podíl vytříděných 
komunálních odpa-
dů bude podmínkou 
pro uplatnění „třídící“ 
slevy na skládkovacím 
poplatku.

Skládkování  
je považováno  
za nejhorší způsob,  
jak se zbavit odpadu.
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Starosta	namítnul,	že	
mnoho	občanů	využívá	vlastní	
biokompostéry	na zahrádkách,	
sběrné	místo	je	otevřené	ve ve-
getačním	období	3x	v týdnu,	
jednou	týdně	se	přistavují	
na čtyři	místa	ve městě	biokon-
tejnery	a to	není	málo.	Navíc	
město	v době	konání	besedy	
očekávalo	cenovou	nabídku	
od svozové	firmy	na biopopel-
nice	k domu.	(Nabídku najdete 
na str. 4., pozn. red.)

Marek	 Adamec	 vyzdvihnul	
domácí	 kompostování	 biood-
padu	na zahradách,	občané	ne-
zatíží	hospodářství	ani	logistiku	
a  jejich	 zahrada	 z  kompostu	
(případně	mulče)	profituje.

SMĚSNÝ	KOMUNÁLNÍ	
ODPAD	(SKO)
A nyní	to	největší	veltruské	
téma:	SKO	tvoří	49	%	všech	
odpadů	ve městě	–	jeho	pro-
dukce	je	abnormálně	vysoká	
i v porovnání	s celorepubli-
kovým	průměrem.	Vrbová	
upozornila,	že	počet	popelnic	
na SKO	a jejich	objem	není	

nijak	systémově	omezen,	což	
má	za následek	vysoké	náklady	
a pramalou	motivaci	obyvatel	
ke snižování	objemu	směsného	
KO	a omezování	skládkování.	

Vrbová	hodnotí	zavedení	
14denního	svozu	kladně.	„Toto	
opatření	není	nic	neobvyklého,	
jen	radnice	musí	ze	začátku	
vydržet	nápor	stížností.	Během	
půl	roku	si	lidé	zvyknou	a sys-
tém	začne	fungovat,“	popsala	
běžnou	praxi	odbornice.	Ze	
zkušenosti	tvrdí,	že	to	jde	i bez	
finanční	motivace,	ale	je	vhod-
né	svoz	SKO	doplnit	biopopel-
nicemi	k domu.

POPLATEK	ZA ODPADY

Město	za likvidaci	odpadů	
doplácí	nemalou	částku,	pro	
letošní	rok	ale	zůstala	výše	po-
platku	stejná	jako	vloni.	Přesto	
si	někteří	občané	stěžují,	že	se	

POZVÁNKY

jim	dostává	za stejné	peníze	
méně	služeb.

Starosta	 oponoval,	 že	 měs-
to	 přidává	 lidem	 na  pohodlí	
svozem	 plastu	 a  papíru	 přímo	
od domu,	navíc	deficit	v ekono-
mice	odpadového	hospodářství	
je	 tak	 velký,	 že	 slevu	 si	 město	

dovolit	nemůže.
Martin	Exner	popsal	systém	

sběru	odpadu	v Nové	Vsi:	
V roce	2019	poskytlo	město	ob-
čanům	k domu	hnědou,	žlutou	
a modrou	popelnici,	přičemž	se	
SKO	snížilo	na 78	%	oproti	roku	
2018.	S vytříděností	se	Nová	Ves	
dostala	v roce	2019	na 50	%.	
Nepodařilo	se	ovšem	podržet	
výši	ročního	poplatku,	ten	byl	
pro	letošní	rok	v Nové	Vsi	navý-
šen	na 800	Kč	na osobu.

Vrbová	vysvětlila,	že	do bu-
doucna	se	likvidace	odpadů	
bude	jen	zdražovat,	a to	nejen	
kvůli	vysokému	skládkovací-
mu	poplatku,	ale	také	kvůli	
vysokým	nákladům	na třídící	
a recyklační	systémy.

Podle	odbornice	je	potřeba	
udělat	změny,	vyzkoušet	je,	
vyhodnotit	a nalézt	co	nejlepší	
řešení,	které	bude	dobré	pro	
životní	prostředí	a zároveň	co	
nejpřijatelnější	pro	peněženky	
lidí.	Bez	zapojení	lidí	to	ale	
nepůjde.	Je	potřeba	zpětná	
vazba,	se	kterou	pak	může	
zastupitelstvo	pracovat.

Starosta	města	Filip	Volák	
vyzval	příchozí,	aby	se	na změ-
ny	pokusili	podívat	alespoň	
trochu	pozitivně,	aby	společně	
se	zastupiteli	hledali	způso-
by,	jak	situaci	zvládnout,	ne	
důvody,	proč	to	nelze.	Město	
už	nemůže	setrvávat	ve starém	
konzervativním	systému.	Změ-
ny	vycházejí	z reality	–	velkého	
množství	směsného	odpadu,	
které	produkují	sami	občané,	
a z platné	legislativy.

bb

Kulturní výbor města Veltrusy zve 
ve čtvrtek 12. března 2020 v 18:00 

do klubovny nad sokolovnou 
na besedu

ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ  
ARCHITEKTURA 

OD STAROVĚKU PO SOUČASNOST
se zahradním a krajinářským architektem Jiřím Krechlerem

• původní krajina Veltrus • dějiny zahradní architektury •  
• základní principy zahrad různých časových obddobí • současné trendy •

vstupné dobrovolné

Co se bude dít?Co se bude dít?

Kde?Kde?
U brány do U brány do 

zámeckého parkuzámeckého parku
Kdy?Kdy?

Na Družebnou neděli  Na Družebnou neděli  
22. 3. 2020 v 15:0022. 3. 2020 v 15:00

Vynášení  Vynášení  
    MoranyMorany

Bude se tvořit, zpívat,  Bude se tvořit, zpívat,  
tančit, číst o starých tradicích,tančit, číst o starých tradicích,

a nakonec a nakonec sese  rozloučíme se zimou...rozloučíme se zimou...
Umíte péct družbance? Přineste je s sebou!Umíte péct družbance? Přineste je s sebou!

Město Veltrusy, RC Havránek, ASPV Veltrusy a zámek Veltrusy
zvou na

Je potřeba si uvědomit, 
že veškerý SKO se bez 
využití skládkuje. „Jsou to občané, kdo 

produkují odpad  
a rozhodují tak, kolik 
bude odpadové hos-
podářství stát peněz,“ 
reagovala Vrbová.
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F I L M O V É  
V E Č E R Y

19. 3.  Miroslav Terzič: STEHY, 2019
16. 4. Michail Idov: HUMORISTA, 2019
14. 5. Xavier Dolan: MATTHIAS A MAXIME, 2019
11.	6.	Aki	Kaurismäki:	LENINGRADŠTÍ	KOVBOJOVÉ	
DOBÝVAJÍ	AMERIKU,		1989

Vždy ve čtvrtek, 20:15, klubovna nad sokolovnou

FIGURA

Město Veltrusy a Základní škola Veltrusy si Vás dovolují pozvat 
na slavnostní zahájení výstavy prací žáků základní školy

ve čtvrtek 2. dubna  2020 ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka

od 17 hodin

v sobotu  
4. dubna 2020

sraz v 9.00 u městského úřadu

UKLIĎME  
ČESKO 

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

a Veltrusy!

• dobrou náladu a pracovní oděv s sebou
• občerstvení zajištěno

Město Veltrusy děkuje všem ochotným občanům,  
kterým není prostředí naší obce lhostejné

Akci podporují: 

u k l i d m e c e s k o . c z w w w .v e l t r u s y. c z

Luksík-Promex, s. r. o. Řeznictví Kohout  
a synové

Město Veltrusy zve na čtenářskou besedu

o překládání, překladech  
a překladatelích
s Petrem Fantysem  
– překladatelem, publicistou a pedagogem

Současní britští spisovatelé
Julian Barnes a Salman Rushdie

Noc  

s Andersenem

pátek  
27. března 

2020

20:00
klubovna 

nad sokolovnou
Veltrusy, Tyršova
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Město Veltrusy zve  

na Květnou neděli 5. dubna 2020 v 17 hodin  
do kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusích na

latinskou báseň
STABAT MATER

účinkují
sólisté
Eva Bendová Charvátová (soprán)
Lenka Kučerová (alt)
sbor
Chorus Carolinus Kladno  
(sbormistr Karel Procházka)
orchestr
Komorní orchestr  
pražských instrumentalistů  
dirigent
Petr Benda

vstupné  
200 Kč / 100 Kč senioři, děti

rezervace/předprodej  
podatelna MěÚ  
tel. 317 070 294 
kultura@veltrusy.cz

25/4/202025/4/2020

WWW.BEHPARKEM.CZ

PREZENCE:PREZENCE:
 � děti a mládežděti a mládež od 9.00
 � dospělídospělí od 11.30

START ZÁVODU:START ZÁVODU:
 � děti a mládežděti a mládež od 10.00  
(postupně od nejmladších)
 � dospělídospělí od 13.00

DÉLKA TRATI:DÉLKA TRATI:
 � děti a mládežděti a mládež od 50 do 1 500 m (podle věku)
 � dospělí:dospělí: 3 000, 5 000 nebo 10 000 m

STARTOVNÉ:  STARTOVNÉ:  
 � děti a mládež:děti a mládež: 20 Kč online, 
40 Kč na místě
 � dospělí:dospělí: 100 Kč online,  
150 Kč na místě

REGISTRACE, program a další informace 
najdete na webových stránkách:  

KDE:KDE:
 � veltruský park,  
u letního kina

BODOVACÍ SOUTĚŽ TŘÍD VELTRUSKÉ BODOVACÍ SOUTĚŽ TŘÍD VELTRUSKÉ 
ZŠ O DORT STAROSTY MĚSTAZŠ O DORT STAROSTY MĚSTA

BĚH PRO ZDRAVÍ   
– 1500 m, účast zdarma a bez registrace

BĚH
VELTRUSKÝMVELTRUSKÝM

PARKEMPARKEM

22. ROČNÍK22. ROČNÍK

platí se na místě

OD NEJMENŠÍCH DĚTÍ  OD NEJMENŠÍCH DĚTÍ  
PO VETERÁNYPO VETERÁNY

SOBOTASOBOTA

SPONZOŘIORGANIZÁTOŘI PODPOROVATELÉ

MĚSTO  MĚSTO  
VELTRUSYVELTRUSY

PITNÁ VODA LETOS OPĚT PITNÁ VODA LETOS OPĚT 
Z CISTERNY - IDEÁLNĚ  Z CISTERNY - IDEÁLNĚ  
DO VLASTNÍ NÁDOBYDO VLASTNÍ NÁDOBY

odjezd autobusu v 18:00
od MěÚ Veltrusy

vstupné 300 Kč  
včetně dopravy

kultura@veltrusy.cz

Město Veltrusy ve spolupráci  
s Olgou Novotnou zve 
ve čtvrtek 4. června 2020 v 18:00 
do Výstavní síně Ladislava Čepeláka
na vernisáž 

FOTOGRAFIÍ KRALUPSKÉHO  
SPORTOVNÍHO LETIŠTĚ
Oldřicha Měrky
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Zažili jsme ve Veltrusích
Prosincové	akce	se	do posledního	vydání	v roce	většinou	nevejdou,	proto	následuje	
alespoň	krátká	fotoreportáž:

ZAŽILI	JSME	VE VELTRUSÍCH

Česko včetně Veltrus  
si zazpívalo koledy
Ve středu	11.	12.	2019	se	do par-
číku	mezi	školami	přišli	zájemci	
v podvečer	předvánočně	nala-
dit	a společně	si	zazpívat	šestici	
nejznámějších	českých	koled	
stejně	jako	v dalších	940	obcích	
po celé	republice.	Program	

doplnilo	vystoupení	několika	
veltruských	hudebně	nadaných	
dětí,	které	ochotně	i v několika	
stupních	pod	nulou	zahrály	
na klávesy	a zazpívaly.

text: sd, foto: bb

Další děti vystoupily  
na festivalu v klubovně
Dětský	festiválek	Markéty	
Aptové	má	ve Veltrusích	již	
svou	tradici.	Poprvé	se	ovšem	
uskutečnil	v předvánočním	
čase	–	v pátek	13.	prosince.	S vá-

nočními	písněmi	se	předvedly	
(nejen)	žákyně	Markétiných	
hodin	zpěvu	a hry	na klávesy.

text a foto: bb

Vánoční bigbít v hasičárně
O trošku	oddychu	od každoroč-
ního	předvánočního	shonu	pro	
milovníky	zvuku	elektrických	
kytar,	dunících	basů	a ostrých	
virblů	se	postaraly	kapely	
Jebuto!	a DonTichot	14. pro-
since	ve veltruské	hasičárně.	
Pro	znalce	lokální	bigbítové	
scény	jména	nikoli	neznámá.	
Avšak	ani	sázka	“na jistotu”	
místních	uskupení	bohužel	sál	
v hasičském	domě	nenaplnila	
k prasknutí.	To	však	necelou	
padesátku	hudby	chtivých	
„Veltrušáků“	i přespolních	
nikterak	neodradilo	od toho,	
aby	si	vystoupení	obou	souborů	
řádně	užili.	Rocková	varianta	

folkového	tria	“Jiný	Člověk	a Ty-
Dwa”	pod	názvem	DonTichot	
rozehřála	publikum	svižnými	
songy	s originálními	a vtipnými	
texty.	Jebuto!	pod	taktovkou	
Pavla	Srpa	a s opojným	hlasem	
Klárky	Kadečkové	za mikro-
fonem	už	uvedlo	publikum	
do varu	směsí	českých	i světo-
vých	megahitů.	Kolem	půlnoci	
už	bylo	zahráno	a zazpívano	
vše,	co	být	mělo,	a my	všichni	
jsme	se,	po pár	hodinách	volna,	
opět	vrátili	k myšlenkám	na to,	
co	do Štědrého	dne	ještě	všech-
no	musíme	stihnout.	I tak	to	ale	
určitě	stálo	za to!

lk, foto: bb

„Rybovka“ ve veltruském 
kostele po 20 letech?
V neděli	22.	prosince	2019	
nabídl	kostel	Narození	sv.	Jana	
Křtitele	ve Veltrusích	trochu	
nevšední	zážitek	–	Českou	mši	
vánoční	od Jakuba	Jana	Ryby.	
Ačkoliv	se	mše	o zvěstování	
Kristova	narození	a o přícho-
du	pastýřů	k Betlému	z roku	
1796	hraje	v několika	okolních	

obcích	pravidelně	každý	rok,	
do Veltrus	se	vrátila	pravděpo-
dobně	po 20	letech.	Nabídku	
na její	uspořádání	dostal	
kulturní	výbor	od místního	
hudebníka	Petra	Bendy,	který	
shodou	okolností	před	20	lety	
ve veltruské	“Rybovce”	hrál	
na housle.	Ačkoliv	přípravy	byly	
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provázeny	mnohými	peripe-
tiemi,	akce	se	nakonec	velmi	
zdařila	a Veltruští	(i přespolní)	
zaplnili	celý	kostel.	Návštěvníci	
dopřáli	na konci	účinkujícím	
dlouhý	potlesk	a ovace	ve stoje	
a odcházeli	s úsměvem.	

Za propůjčení	kostela	
a za velkou	vstřícnost	děku-
jeme	především	panu	faráři,	
za spolupráci	také	paní	kostel-
nici.	Velké	díky	patří	samozřej-
mě	všem	hudebníkům	a zpěvá-
kům,	hlavně	pak	Petru	Bendovi,	
který	připravil	a zorganizoval	
celou	hudební	část	a na místě	
pak	dirigoval	dva	orchestry	
(Adventní	komorní	orchestr	
a Smyčcový	soubor	ZUŠ	Vel-
vary),	tři	pěvecké	sbory	(Tutti	
cantate,	Krušnohorský	pěvecký	
sbor	z Teplic	a Smíšený	sbor	
Josefa	Vycpálka	z Prahy)	a čtyři	

sólisty	(Evu	Bendovou	Charvá-
tovou,	Markétu	Dvořákovou,	
Jána	Kostelanského	a Jana	
Jandu).	Poděkování	patří	rov-
něž	členům	kulturního	výboru	
a jejich	rodinným	příslušníkům	
za pomoc	s přípravami,	Katce	
Kohoutové	za pořízení	fotodo-
kumentace	a Martinu	Královi	
za natočení	videa.	Fotky	i videa	
jsou	ke zhlédnutí	na webu	měs-
ta	(nejrychlejší	cesta	vede	přes	
“galerii”	akcí).

Akci	finančně	podpořili:	
Kompostárna	SETRA,	Za-
hradnictví	Jelínek,	Václav	
Vávra	–	voda,	topení,	čerpadla,	
koupelny,	Štěpán	Sedlák	–	
Regály	a sklady,	Autoopravna	
Mergl.	Všem	podporovatelům	
děkujeme.

bb, foto: Kateřina Kohoutová

Zpívání koled na náměstí
K 24.	prosinci	patří	již	tradičně	
setkání	na náměstí	a společné	
zpívání	koled	s hudebním	
doprovodem.	Tentokrát	se	sešla	
kytara,	ukulele,	housle	a rol-
ničky.	Lidí,	kteří	se	nechají	po-
zváním	na náměstí	vytrhnout	

z posledních	příprav	Štědrého	
večera,	je	každým	rokem	více.	
I letos	bylo	možné	odnést	si	ze	
společného	zpívání	betlémské	
světlo,	o jehož	převoz	z Betléma	
a šíření	po Čechách	se	každo-
ročně	starají	skauti.

Novoroční ohňostroj
Rok	2020	ve Veltrusích	zahájil	
novoroční	ohňostroj,	který	
připravili	veltruští	dobrovolní	
hasiči	za podpory	města.	

Příchozí	 pozorovatelé	mohli	

ocenit	 patnáctiminutovou	 svě-
telnou	 show	 včetně	 podmani-
vého	hudebního	doprovodu.

foto: Zdeněk Vendl

Výstava Střípky revoluce
Slavnostní	zahájení	další	výsta-
vy	ve výstavní	síni	se	uskuteč-
nilo	ve čtvrtek	23.	ledna	2020.	
Výstava	se	vrací	k listopadové-
mu	tématu	výročí	Sametové	
revoluce,	jejíž	obraz	se	snaží	
poskládat	z různých	střípků.	
Obsahuje	jak	popisy	listopa-
dového	dění,	tak	vzpomínky	
pamětníků,	kteří	byli	„u toho“.	
Tvůrci	využili	navíc	prvky	tzv.	
rozšířené	reality,	díky	kterým	
v mobilních	telefonech	obsah	
jednotlivých	panelů	ožije.	S po-
mocí	aplikace	Festival	svobody,	
která	je	volně	ke stažení,	se	
rozpohybují	dobová	i pamět-
nická	videa	a různé	zábavné	
animace.	Můžete	se	tedy	
podívat	např.	do centra	dění	
na Národní	třídě	17.	listopadu,	

na Letnou	25.	listopadu,	ožívají	
vzpomínky	pamětníků,	nebo	
si	můžete		vyslechnout	úryvek	
z novoročního	projevu	Václava	
Havla	po jeho	zvolení	preziden-
tem	29.	12.	1989.

O hudební	program	ver-
nisáže	se	tentokrát	postaral	
dětský	pěvecký	sbor	Hvězdičky	
působící	při	ZŠ	Komenského	
v Kralupech	n.	Vlt.	pod	vedením	
pana	učitele	Petra	Bendy.	Panu	
sbormistrovi,	dětem	i jejich	
rodičům	patří	velké	díky!

Výstava	vznikla	v rámci	
projektu	Festival	svobody	jako	
vzdělávací	a kulturní	program	
pro	školy,	ale	zajímavá	je	pro	
starší	i mladší	generace.	Potrvá	
do 20.	března	2020.

bb, foto: Kateřina Kohoutová



20 www.veltrusy.cz

ZAŽILI	JSME	VE VELTRUSÍCH

Masopust 2020
I letos,	tentokrát	v sobotu	
22. února,	se	za velkého	přispě-
ní	veltruských	spolků	a spor-
tovních	organizací	uskutečnil	
tradiční	masopustní	průvod.	
Ten	odstartoval	už	tradičně	
z parčíku	u školy.	O posilnění	
účastníků	na samotném	začát-
ku	se	stará	vždy	RC	Havránek.	
Za doprovodu	kralupských	
žesťů	si	účastníci	průvodu	
kromě	tance	mohli	pochutnat	
na oblíbených	svatomartin-
ských	rohlíčcích	a dalších	
sladkostech.	Dospělí	určitě	
rádi	ochutnali	domácí	griotku	
či	medovinu.	Po pár	úvodních	
slovech	k organizaci,	předal	
starosta	Filip	Volák	dočasně	
správu	nad	městem	Drábovi	
a průvod	se	chvilku	po desáté	
hodině	vydal	na cestu	k další	
zastávce	–	v Šafaříkově	ulici	
u spolku	baráčníků.	Baráčníci	
a baráčnice,	oděni	v krásných	
tradičních	krojích,	doslova	
zavalili	příchozí	množstvím	
rozmanitých	dobrot	slaných	
i sladkých,	pevných	i tekutých.	
Maškary	se	točily	v tanečním	
kole	a ti,	kteří	netančili,	si	
pochutnávali	na masopust-
ních	dobrotách,	kterých	bylo	
opět	tolik,	že	se	ani	nestihly	
konzumovat	dřív,	než	byl	čas	

vyrazit	dále.
Jelikož	čas	je	neúprosný,	

u městského	úřadu	byla	
zastávka	jen	krátká.	I tak	se	ale	
po svatebních	koláčích	–	mako-
vých,	tvarohových,	povidlových	
i ořechových	–	jen	zaprášilo.	

Z Palackého	ulice	průvod	
odbočil	do Riegrovy	a pokra-
čoval	dále	Pražskou	až	k domu	
Hrdličků,	kde	nás	čekala	(letos	
podruhé)	poslední	zastáv-
ka	před	cílem	na hřišti	AFK	
Veltrusy.	Hrdličkovi	si	pro	nás	
připravili	kostýmované	šmoulí	
vystoupení	a také pohoštění	
bylo	stylově	do modra.	

Za doprovodu	hasičů	z SDH	
Veltrusy	a příslušníků	městské	
policie	dorazil	průvod	o půl	
dvanácté	do svého	cíle.	Zde	
na děti	kromě	pouťových	atrak-
cí	čekaly	i pohybové	hry,	které	
společně	připravili	členové	
ASPV	Veltrusy.	

Ti,	kdo	se	nestihli	přejíst	
a přepít	už	v průvodu,	to	mohli	
dohnat	na hřišti.	Zabijačkové	
hody	Řeznictví	Kohout	&	sy-
nové,	sýrové	dobroty,	sladkosti	
i gruzínské	placky,	z toho	všeho	
si	mohli	návštěvníci	vybírat.	Ale	
vybírat	mohli	nejen	dobroty,	
ale	i vítěze	soutěže	o nejlepší	
masku,	která	byla	vyvrcholením	

celého	Masopustu.
Děti	jsme,	jako	

každý	rok,	za jejich	
snahu	odměnili	všech-
ny,	ale	nejvíce	diváky	
zaujaly	masky	medúzy,	
sněhuláka	Olafa	
a malé	sovičky.	Mezi	
dospěláky,	kde	byla	
konkurence	nejmenší,	
nejvíce	zaujaly	tradiční	
masopustní	maškary:	
čarodějnice,	šašek	
a vodnice.	Skupinových	
masek	se	letos	sešlo	
poměrně	dost,	vavříny	
si	odnesli:	malé	stánkařky	
s pizzou,	Cruella	de	Vil	se	svou	
smečkou	dalmatinů	a do uzené	
kýty	se	mohla	pustit	konku-
renční	parta	šmoulů.

Letošní	Masopust	se	díky	
vám,	spolkům,	dobrovolníkům	
i příznivému	počasí	opět	vyda-
řil.	Jen	těch	masek	v průvodu	
ubývá,	což	je	škoda!	A tak	bych	
chtěl	všechny	poprosit,	aby	si	
pro	příští	rok	našli	chvíli	a vy-
mysleli	si	nějakou	„maškaru“	
– kdo	ví,	třeba	si	nějakou	cenu	
odnesete	právě	vy.	Vždyť	do ba-
zénu	také	nechodíte	ve fraku,	
ale	v plavkách.

lk, foto: Kateřina Kohoutová

Město	Veltrusy	děkuje	orga-
nizátorům	za přípravu	akce,	
městské	policii	a místním	
hasičům	za dozor	na trase	
průvodu.	Další	poděková-
ní	patří	sponzorům,	kteří	
přispěli	hmotnými	cenami	
pro	nejlepší	masky:	řeznictví	
Kohout	a synové,	košíkářce	
Zuzce	Tilajcsikové,	JH	Mixu	
Jindry	Hlaváčkové,	zahrad-
nictví	Jelínek,	kralupské	
Koprentince,	dolským	včela-
řům,	trenérce	Lucii	Hrdlič-
kové	a také	společnosti	P+P	
za ovoce	pro	děti.

Filip Volák, starosta
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Zámek otevřel novou sezonu
Nový	rok	s číslem	jako	2020	přímo	vybízí,	aby	byl	zahájen	něčím	výjimečným,	jako	je	
číslo	samo.	Vždyť	naposledy	se	dvě	stejná	dvojčíslí	objevila	v kalendáři	v roce	1919.	Tím	
neobyčejným	bylo	odhalení	plastiky	koně	a zahájení	výstavy	historických	pohlednic.

V sobotu	25.	1.	byla	oficiálně	
otevřena	zámecká	sezona	
2020.	V 11.00	kastelán	Pavel	
Ecler	slavnostně	odhalil	repliku	
plastiky	koňské	hlavy	nad	
vchodem	do zámecké	konírny	
a seznámil	návštěvníky	s její	
historií.	Přítomni	byli	zástupci	
firmy	DigiTry	Art	Studio,	která	
repliku	zhotovila	metodou	fo-
togrammetrie,	i restaurátorka	
Radka	Kalabisová,	která	výlisek	
z 3D	tiskárny	umělecky	dotvo-
řila,	včetně	patiny.	Za sponzory	
si	vyslechli	velké	poděkování	
členové	přípravného	výboru	
Veltruského	Cross	Country	golf	
Veltrusy	Jaroslava	Czechma-
nová	a Marek	Czechman.	Ti	
také	převzali	miniaturu	koňské	
plastiky	jako	poděkování	
za sponzorský	dar,	který	zho-
tovení	repliky	umožnil.	Hlavní	
mecenáš,	MUDr. Otto	Herber,	
se	bohužel	zúčastnit	nemohl.	

Následoval	program	jez-
deckého	spolku	Dámy	v sedle	

na nádvoří	zámku.	Sokolnická	
scéna	s cvičeným	dravcem	
a koněm	byla	jako	vystřižená	
z historického	filmu.	Cviče-
ný	dravec	(káně	Harrisova)	
prolétával	pod	břichem	koně,	
dosedal	z letu	na jeho	hlavu	
či	záď	nebo	prolétal	branou	
z lidských	těl.

Návštěvníci	si	program	
očividně	užívali,	o čemž	svědčil	

i zasloužený	aplaus.	Poté	byla	
otevřena	konírna	a program	
pokračoval	uvnitř	prohlídkou	
interiéru	a povídáním	o koních.	
Karolína	Frankelová,	před-
sedkyně	spolku	a mistryně	
v jízdě	na dámském	sedle,	pak	
seznámila	diváky	v odborné	
přednášce	s touto	zajímavou	
disciplínou.	K vidění	byla	nejen	
dámská	sedla,	ale	i chomouty,	
postroje	a biče,	které	představil	
zámecký	kočí	Jiří	Budín.

Zároveň	byl	otevřen	pro	
veřejnost	edukační	prohlídkový	
okruh	„Aristokracie:	začátek	
konce”	a mnoho	návštěvníků	
zakončilo	den	prohlídkou	expo-
zice.	Prohlídky	budou	probíhat	
o víkendech	od 11.00	do 15.00	
hod.

Zatímco	u zámku	probíhalo	
odhalení	busty	koně,	v zámec-
kém	Infocentru	u hlavní	brány	
do areálu	probíhala	další	akce.	
Byla	zde	otevřena	výstava	his-
torických	pohlednic	„Pozdrav	
z Veltrus	–	čas	starých	pohled-
nic	zámku	a parku	Veltrusy”	
Kamila	K.	Brzáka,	sběratele	s tr-
valým	nadšením	pro	veltruský	
zámek	a park.	Prostorově	malá,	
ale	obsahem	bohatá	sbírka	
nejen	pohlednic,	ale	i plakátů,	
novinových	inzerátů,	starých	
kalkulaček,	kalendářů	a histo-
rických	psacích	strojů	má	pro	
každého	něco.	Jak	se	asi	žilo	

ve Veltrusech	na přelomu	mi-
nulého	století?		Udělejte	si	čas,	
vezměte	s sebou	lupu	a přijďte	
se	podívat	do infocentra.	Výsta-
va	je	otevřena	každý	den	mimo	
pondělí	od 10.00	do 12.00,	
a od 12.30	do 15.30	až	do konce	
března.	Vstup	zdarma.

Blanka Herstová
Zámek Veltrusy 

foto: bb

Až jaro zaťuká na bránu zámku
Program	leden	–	květen	2020

Leden	je	za námi,	jaro	ještě	
v nedohlednu,	ale	plán	progra-
mů	je	už	naplněn.	Po příležitos-
ti	slavnostního	zahájení		nové	
sezony	25.	1.	2020	byla	otevřena	
v zámeckém	Infocentru	vý-
stava	historických	pohlednic	
a dobových	artefaktů	ze	sbírky	
fotografa	Kamila	K.	Brzáka	
„Pozdrav	z Veltrus	–	aneb	čas	
starých	pohlednic	zámku	

a parku	Veltrusy”.	Výstava	
bude	otevřena	do konce	března	
od úterý	do neděle	vždy	od		
10.00	–	12.00	a 12.30	–	15.30.	
Vstup	zdarma.	

Zároveň	byly	na zámku	
zahájeny	prohlídky	vzdělá-
vacího	okruhu	Aristokracie:	
začátek	konce,	která	provede	
návštěvníky	historií	rodu	
Chotků	od počátků	jejich	

vzestupu	na přelomu	18.	století,	
jejich	působením	ve správě	
monarchie	na vídeňském	dvoře	
a dalším	osudem	tohoto	rodu	
na našem	území	až	do poloviny	
20.	století.	Prohlídkový	okruh	
je	otevřen	od ledna	do dubna	
o víkendech	a svátcích,	v květnu	
kromě	pondělků	každý	den.

NOC	S ANDERSENEM	–	
27.	BŘEZNA	2020

Zámek	se	opět	zapojí	svým	
programem	do celonárodní	
akce	Klubu	dětských	knihoven	
SKIP	a připraví	pro	mladé	čte-
náře	večer	plný	dobrodružství. 
Nebudou	chybět	hry,	tvořivé	
dílničky	a samozřejmě	čtení	
na dobrou	noc.

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY



22 www.veltrusy.cz

ZÁMEK	A PARK

MEZINÁRODNÍ	DEN	
PAMÁTEK	A SÍDEL	–	
18. DUBNA	2020
Na Den	památek	a sídel	si	při-
pomeneme	osobnost	význam-
ného	návštěvníka	našeho	
zámku,	vojevůdce	G. 	E. Lau-
dona	a odraz		jeho	zdejšího	
pobytu	v memoriální	architek-
tuře	veltruského	parku.	Akce	se	
koná	při	příležitosti	230.	výročí	
Laudonova	jmenování	genera-
lissimem	i jeho	úmrtí.

CO	JE	NA NAŠEM	STA-
RÉM	ZÁMKU	NOVÉHO	
–	1.	KVĚTNA	2020
Tradičně	pořádáme	setkání	
s našimi	spoluobčany	v Rudol-
fově	sále	zámku,	abychom	se	
podělili	o vše,	co	se	za minulý	
rok	na zámku,	parku,	či	v oboře	
podařilo	v oblasti	oprav,	zlep-
šení	a zpřístupnění.	Zároveň	
nastíníme	výhled	na příští	ob-
dobí.	Přijďte	si	s námi	společně	
na dané	téma	podiskutovat.	
Kola	s sebou.

DEN	KONÍ	–		
9.	KVĚTNA	2020

Komponovaný	jezdecký	pro-
gram	pro	malé	i velké	diváky	
jako	každý	rok	zajišťuje	spolek	
Dámy	v sedle,	jehož	vystou-
pení	jsme	mohli	obdivovat	již	
při	letošním	zahájení	sezony	
na zámku.

RODINNÁ	NEDĚLE	–	
17. KVĚTNA	2020

Program	nabízí	rodinám	
s dětmi	jedinečnou	příležitost	
strávit	společně	den	mimo	
virtuální	prostředí.	Můžete	
se	těšit	na rodinné	prohlídky	
zámku,	při	kterých	navštívíte	
hraběte	a hraběnku	před	sto	
lety	a na další	doprovodný	
program	v parku.	

Jarní programy Scholy naturalis
Edukační	centrum	Schola	naturalis	státního	zámku	Veltrusy	srdečně	zve	dětské	školní	
i mimoškolní	skupiny	na jarní	programy.	Společně	se	podíváme	do oranžerie	na exo-
tické	rostliny,	do skleníku	a zásobní	zahrady	nebo	zhlédneme	divadlo	Vlaštovčí	císař.

EXOTI	PATŘÍ		
DO SKLENÍKU
Jak	chutnala	zlatá	jablka	
Hesperidek?	Co	je	vavřín	a co	
bobkový	list?	A jsme	vlastně	
v oranžerii,	nebo	ve skleníku?	
Každopádně	se	tam	ale	sezná-
míme	s exotickými	chutěmi,	
vůněmi	i barevnými	květy.	Po-
znáte	rostliny,	o kterých	vypráví	
již	antická	mytologie	a kterých	
si	naši	předci	cenili	tolik,	že	jim	
stavěli	vlastní	paláce.

Program	je	situovaný	
do oranžerie,	kde	přezimují	ci-
zokrajné	rostliny,	které	by	u nás	
ve volné	přírodě	nepřežily.	
Pochopíme	funkci	této	stavby	
a dozvíme	se	o vztahu	člověka	
k rostlinám,	které	tam	pěstoval,	
jejich	specifika	a význam	v naší	
kultuře.	

Určeno	pro	4.	–	7.	třídu	ZŠ.	

LEDOVÍ	MUŽI

Kdo	jsou	to	zmrzlíci,	neboli	
ledoví	muži?	Kdy	přicházejí	a co	
znamenají	pro	přírodu?	Bojí	
se	jich	rostlinky,	nebo	se	jim	
umějí	bránit?	Vydejme	se	spolu	
do právě	se	probouzející	zahra-
dy	a do skleníku,	abychom	se	
dozvěděli,	jaký	vliv	má	počasí	
na přírodu	a práci	v zahradě.

Za ledovými	muži	se	vypra-
víme	do kuchyňské	zahrady	
a do skleníku,	kde	se	sezná-
míme	s pranostikami,	ale	také	
s fyzikálními	principy	nebo	
s osvědčenými	zahradnickými	
metodami.	Děti	se	dozvědí	
o vlivech	klimatu	na dění	
v přírodě

Určeno	pro	2.	–	5.	třídu	ZŠ.

SLADKÝ	ŽIVOT		
CITRUSŮ
Citronová	holčička	Nela	alias	
Citro-Nela	se	jednoho	dne	pro-
budila	v obchodě	obklopena	
dalšími	citrony.	Ani	jeden	z nich	
nevěděl,	odkud	se	tu	na světě	
vzali.	Vydejme	se	spolu	s Nelou	
na návštěvu	do skleníku,	kde	
se	nám	snad	podaří	odhalit	její	
kořeny.

Program	je	určen	pro	
nejmenší	děti,	které	zavede	
do zámecké	oranžerie.	Děti	se	
prostřednictvím	vyprávění,	hry,	
smyslové	a hudební	aktivity	
i výtvarné	činnosti	seznámí	
s funkcí	budovy	a vybranými	
rostlinami,	jejichž	plody	znají	
často	pouze	z regálů	supermar-
ketů.	

Určeno	pro	MŠ	a 1.	–	2.	třídu	
ZŠ.

PŘÍBĚH	VLAŠTOVKY

V jarním	období	veltruský	park,	
ale	i vnější	architektonická	
zákoutí	i interiéry	přilehlých	
budov	ožívají	zpěvem	ptáků	
a jejich	činorodostí	spojenou	se	
stavbou	hnízd	a péčí	o potom-
stvo.	Poznáte	čápa,	vlaštovku,	
jiřičku,	slavíka	nebo	červenku?	
Víte,	kde	si	staví	svá	hnízda	
po příletu	z teplých	krajin?	

V rámci	programu	zhlédne-
me	krátké	divadelní	předsta-
vení	„Vlaštovčí	císař“,	kde	císaře	
z jeho	neduhů		zázračně	vyléčí	
prostý	vlaštovčí	zpěv	a sám	se	
nakonec	stává	věrným	ochrán-
cem	těchto	drobných	ptáčků.	
Budeme	pozorovat	vlaštovky	
a stopy	jejich	činnosti	v areálu	
zámku.	Děti	si	osvojí	znalost	
každoročně	se	opakujících	
činností	v životě	vlaštovky	
od příletu	přes	stavbu	hnízda	
a péči	o potomstvo	až	k odletu	
do teplých	krajin.	Nebudou	
chybět	tvůrčí	výtvarné	aktivity.

Určeno	pro	MŠ	a ZŠ	(1.	–	2.	
třída).

Program	nabízíme	v těchto	
termínech:	30.	3.,	6.	4.,	14.	4.,	21.	
4.,	27.	4.	a 12.	5.

Tereza Grover Mílová
lektorka vzdělávacích  

programů Schola naturalis
foto: archiv zámku Veltrusy
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ZÁKLADNÍ	ŠKOLA

Z mateřské školy
V prvním	pololetí	nového	škol-
ního	roku	jsme	pro	rodiče	s dět-
mi	uspořádali	podzimní	tvoření	
s názvem	„Skřítek	Podzimní-
ček“	a vzhledem	k hojné	účasti	
jsme	rozhodli	přidat	i dílničky	
vánoční,	na kterých	si	rodiče	
mohli	vyrobit	srdíčko	z kávo-
vých	zrn	a adventní	svícen.

Paní	učitelky	s dětmi	vytvo-
řily	krásné	výrobky	na Vánoční	
jarmark,	kde	se	téměř	vše	
vyprodalo.	Za utržené	peníze	
plánujeme	koupit	na školní	
zahradu	nový	herní	prvek.

Ve spolupráci	s veltruskými	
hasiči	byla	v mateřské	škole	
uspořádána	Mikulášská	nadíl-
ka,	ze	které	byly	děti	nadšené.	

Některé	se	ze	začátku	trochu	
obávaly	čerta,	ale	po chvilce	
zjistily,	že	k nám	do školky	cho-
dí	jen	čert	hodný.	Naši	předško-
láci	s básničkami	a písničkami	
krátce	vystoupili	na Mikulášské	
akci	připravené	rovněž	našimi	
hasiči.

Od druhého	pololetí	se	
mateřská	školka	může	pyšnit	
novým	logem,	ve kterém	jsou	
prvky,	které	ji	vystihují.

Velkou	novinkou	v druhém	
pololetí	je	zabezpečení	čipo-
vým	systémem,	které	začalo	
fungovat	od 3.	února.	

I nadále	funguje	projekt	
„Můj	patron“.	Pro	tento	rok	
jsou	patrony	předškoláků	žáci	

Co nového ve škole?
Každý	školní	rok	s sebou	pro	
děti	nese	nejen	spoustu	nových	
informací,	zkušeností	a doved-
ností,	ale	také	řadu	nejrůzněj-
ších	zážitků.	Některé	z nich	se	
týkají	akcí,	které	mají	na škole	
již	určitou	tradici,	přesto	je	ale	
jejich	opakované	konání	vždy	
nové	a inspirativní.

Jedna	z takových	akcí	se	
v prvních	únorových	dnech	vrá-
tila	do veltruské	školy	po dvou	
letech.	Jedná	se	o projekt	Edi-
son,	který	pořádá	mezinárodní	
studentská	organizace	AIESEC.	
Letos	naši	školu	navštívilo	6	vy-
sokoškolských	studentů	z růz-

ných	koutů	světa	–	Turecka,	
Indie,	Indonésie,	Ruska,	Mexika	
a Jižní	Koreje.	Ubytování	všich-
ni	našli	v rodinách	našich	žáků,	
které	na týden	vyměnily	své	
soukromí	za možnost	procvičit	
si	cizí	jazyk	a seznámit	se	s kul-
turami	jiných	zemí.	Studenti	se	
ve škole	zapojili	do učebního	
procesu	a připravili	si	ve dvou-
hodinových	blocích	programy	
pro	žáky	čtvrtých	až	devátých	
tříd,	ve kterých	je	seznamovali	
se	svými	rodnými	zeměmi.	Děti	
se	tak	mohly	dozvědět	spoustu	
zajímavostí	o kultuře,	památ-
kách,	jazycích,	přírodě,	jídle,	

sportu,	slavných	osobnostech	či	
zvycích	6	zemí.	Žáci	byli	velmi	
aktivní	a zvídaví,	během	hodin	
se	sami	ptali	na doplňující	
otázky,	žádali	vysvětlení	jevů	či	
reálií,	kterým	příliš	nerozuměli.	
Zhruba	třicítka	z nich	se	potom	
přidala	i na společnou	procház-
ku	do zámeckého	parku,	kde	
měli	možnost	procvičit	si	svoji	
angličtinu	v méně	formálním	
prostředí.	Projekt	se	setkal	
u dětí	stejně	jako	předloni	
s kladnou	odezvou	a s největší	
pravděpodobností	se	na naší	
škole	nekonal	naposledy.

Druhou	tradičně	opako-

vanou	akcí	je	školní	výstava.	
Realizace	této	akce	se	teprve	
připravuje.	Tématem	letošní	
školní	výstavy	bude	nejrůznější	
zpracování	„figury“.	Verni-
sáž	školní	výstavy	proběhne	
ve čtvrtek	2.	dubna	2020	od 18	
hodin	ve výstavní	síni	Ladislava	
Čepeláka.	Všechny	čtenáře	Vel-
truských	listů	srdečně	zveme	
na prohlídku	výstavy.	

Za ZŠ Veltrusy  
Světlana Racková  
a Soňa Dekastello

foto: bb

MATEŘSKÁ	ŠKOLA
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Rok 2019 v Městské knihovně
VÝPŮJČNÍ	DOBA
1	výpůjční		den,	pro	veřejnost	
otevřeno	3	hodiny

ČTENÁŘI

V minulém	roce	bylo	v knihov-
ně	zaregistrováno	celkem	109	
čtenářů,	z toho	34	čtenářů	
mladších	15	let.

NÁVŠTĚVNOST

Registrovaní	čtenáři	uskutečnili	
celkem	918	návštěv	knihovny,	
z toho	čtenáři	do 15	let	259	
návštěv.	Průměrná	týdenní	
návštěvnost	činila	19	čtenářů.	

VÝPŮJČKY

Celkem	bylo	zapůjčeno	2.795	
svazků.	Z toho	beletrie	a nauč-
né	literatury	dospělým	čtená-
řům	2.225	svazků,	mládeži	570	
svazků.	Za jeden	týden	bylo	
zapůjčeno	průměrně	45	svazků	
literatury	pro	dospělé	a 12	svaz-

ků	literatury	pro	mládež.

PŘÍRŮSTKY		
KNIŽNÍHO	FONDU	–	
NÁKUPY	KNIH
Za částku	24.670		Kč	od MěÚ	
Veltrusy	bylo	zakoupeno	162	
svazků,	z darů	čtenářů	bylo	
na knižním	veletrhu	Svět	knihy	
v Praze	zakoupeno	31	svazků.	
Dalších	57	svazků	bylo	získáno	
darem.	Všem	dárcům	děku-
jeme!	Celkem	se	knižní	fond	
rozrostl	o 125	svazků	beletrie	
pro	dospělé,	36	svazků	naučné	
literatury	pro	dospělé,	45	
svazků	beletrie	pro	mládež,	13	
svazků	naučné	literatury	pro	
mládež.	

VÝPŮJČKY	ZE	STŘE-
DOČESKÉ	VĚDECKÉ	
KNIHOVNY	KLADNO
Během	roku	jsme	měli	zapůj-
čeny	tři	soubory	knih.	První	
soubor	o 204	svazcích,	zapůjče-

ný	v listopadu	2018,	byl	v únoru	
2019	nahrazen	souborem		o 201	
svazcích.	V listopadu	nám	byl	
zapůjčen	soubor	o 201	svazcích,	
který	je	čtenářům	k dispozici	
ještě	počátkem	roku	2020	.

INTERNET,	ELEKTRO-
NICKÝ	KATALOG
V knihovně	je	možnost	připo-
jení	k Internetu.		K		31.	12.	2019	
bylo	v elektronickém	katalogu	
uloženo	13.172	záznamů,	což	
zahrnuje	veškeré	knihy	umístě-
né	ve volném	výběru	i ve skla-
du.	Ve fondu	je	evidováno	13.171	
svazků	knih	a 1	mapa,	z toho	
3.043	činí	svazků	naučné	lite-
ratury	pro	dospělé	a 391	svazků	
naučné	literatury	pro	mládež,	
7.769	svazků	beletrie	pro	
dospělé	a 1.968	svazků	beletrie	
pro	mládež.

Knihovna	provozuje	 
internetové	stránky	 
www.knihovnaveltrusy.wz.cz. 

Na internetových	stránkách	
jsou	každý	měsíc	zveřejňována	
literární	výročí,	čtvrtletně	je	
podáván	souhrnný	přehled	
novinek	v knižním	fondu.	Počet	
návštěv	těchto	stránek	ve sle-
dovaném	roce	činil	4.637.

V prostoru	knihovny	jsou	
průběžně	pořádány	malé	
tematické	výstavky	knih	k lite-
rárním	a historickým	výročím.	
Aktuality	z činnosti	knihovny	
a zajímavosti	z knižního	fondu	
knihovny	byly	publikovány	
ve Veltruských	listech.	Základní	
informace	o provozu	knihov-
ny	jsou	kromě	internetových	
stránek	zveřejněny	i na vývěsce	
umístěné	v blízkosti	vstupních	
dveří	do knihovny.

Jitka Lísková
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OTEVÍRACÍ DOBA 
KNIHOVNY

PÁTEK 14 – 17 hod

pátých	tříd.	V lednu	jsme	s na-
šimi	předškoláky	navštívili	děti	
z prvních	tříd.	Během	ukázkové	
hodiny	se	předškoláci	mohli	
zapojit	do výuky	a posléze	si	
projít	celou	budovu	základní	
školy.	

8.	února	se	uskutečnil	
ve spolupráci	s výborem	SRPŠ	
ples,	na kterém	nechyběla	
bohatá	tombola,	předtančení,	
ani půlnoční	překvapení.

Od 5.	února	jezdí	děti	
z Motýlků	a Kuřátek	na plavec-
ký	kurz	do Kralup	nad	Vltavou.

V únoru	nejstarší	děti	odjely	
na školu	v přírodě	ve Vřesníku	
u Humpolce,	kde	si	užily	sněhu,	
sáňkování	a bobování.

Závěrem	bychom	chtěli	ve-
lice	poděkovat	za živé	vánoční	
stromečky	a dřevěné	stojánky,	
bylo	velice	příjemné	cítit	vůni	
jehličí	na třídách.

Děkujeme	všem,	kteří	se	
podílí	na chodu	školky.

Kolektiv mateřské školy
foto: archiv MŠ

MĚSTSKÁ	KNIHOVNA
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NAŠE	SPOLKY

RC Havránek
Vánoční krabice od bot 2019
CHARITA	KRALUPY	
NAD	VLTAVOU	DĚKUJE	
ZA NÁDHERNÉ		
VÁNOCE
Letošní	předávání	dárečků	
probíhalo	v kapli	v Riegro-
vě	ulici,	kam	přišla	většina	
dětí	z klubu	a společně	jsme	
prožili	okamžiky	u vánočního	
stromečku	s mnohým	překva-
pením.	Zazpívali	jsme	si	koledy	
a s každým	předaným	dárkem	
jsme	vyslechli	přání	pro	někoho	
konkrétního	z jejich	okolí.	Děti	
myslely	na své	blízké	a přá-

tele	s přáním	všeho	dobrého	
–	od uzdravení,	strávený	čas	
v rodinném	kruhu,	návrat	z dět-
ského	domova	až	po nalezení	
lásky	či	dobré	známky	ve škole.	

Z Charity	Kralupy	nad	Vlta-
vou	letí	velké	poděkování	všem	
dárcům,	kteří	se	do projektu	
zapojili.	Děkujeme	jménem	
azylového	domu	i služby	pro	
rodiny.

Děti	z nízkoprahového	klu-
bu	Rep	Sun	zvolily	jako	poděko-
vání	namalování	přiloženého	
obrázku.

TAKÉ	NÍZKOPRAHOVÉ	ZAŘÍZENÍ	PRO	DĚTI		
A MLÁDEŽ	V ROUDNICI	DĚKUJE...

Milí dárci,

vánočních krabic se sešlo nakonec 
212, kromě toho ještě několik 
tašek dalších věcí včetně komplet-
ní výbavy na miminka a děti do tří 
let, jízdních kol a kočárků... Ze 
školních kolektivů se zapojila ZŠ 
Veltrusy, MŠ a ZŠ Úžice a Dvo-
řákovo gymnázium v Kralupech. 

V Roudnici i Kralupech znovu zaži-
li dojemné reakce dětí a z besídek 
odcházely děti přímo nadšené.

Moc Vám děkujeme, že jste 
se (někdo z vás už po osmé!) 
zúčastnili sbírky. Byli jste skvělí 
a spolehliví!

Za všechnu pomoc děkuji také 
spoustě dobrovolníků, hlavně žen 
z veltruského Havránka a tří paní 

učitelek z veltruské školy, Viky 
Malcové pak za plakátek. Zvláštní 
poděkování za prostor sběrného 
místa patří zámku Veltrusy, 
kastelánu Pavlu Eclerovi a dále 
pracovnici infocentra Alici Smělé, 
která dárky vybírala, často i balila 
a pečlivě vedla záznamy o doda-
ných dárcích. 

Výše uvádíme poděkování 

od obdarovaných z obou charitních 
domů a pár fotek.

Za Krabice od bot a hlavně 
Rodinné centrum Havránek Vám 
přeju krásný rok 2020!  

Katka Vitochová

HAVRÁNEK

rodinné
 

centrum
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Pyžamáček
Ani	se	tomu	nechce	věřit,	ale	
letos	už	to	bylo	po desáté,	co	
jsme	se	jednoho	lednového	
sobotního	odpoledne	sešli	
v sokolovně	s dětmi	oblečený-
mi	v překrásných	pyžamkách	
a připravenými	k pořádnému	
řádění.	V sobotu	18.	ledna	
pořádala	ASPV	Veltrusy	
10. ročník	pyžamkovo-bačko-
rové	párty	pro	děti.	Nejprve	
přišly	na řadu	ty	menší	s rodiči.	
Každý	účastník	si	přinesl	svého	
nejmilejšího	plyšáčka	a obleče-
ní	v krásných	nočních	úborech	
jsme	si	zahráli	třeba	polštářo-
vou	válku,	cukrkávalimonáda,	
na vláčky	a spoustu	dalších	her.	
V pozdějším	odpoledni	začal	

náš	zvon	už	svolávat	pod	koše	
starší	prvostupňové	děti	a ty	už	
samozřejmě	bez	rodičů.	I pro	ně	
jsme	nachystali	spoustu	her,	zá-
bavy	a dovádění,	jako	například	
přeskakování	potůčku,	hledání	
postýlky	s plyšákem	nebo	noční	
řádění	upírů	za úplné	tmy.	
Obě	skupiny	si	tradičně	užily	
zdobení	konfetami,	praskání	
bublin,	pěveckou	soutěž	i cestu	
potmě	ke svítícím	balonkům	
pro	malou	odměnu	na závěr.	
Děkujeme	všem,	kteří	pomáha-
li	se	stavěním	nebo	bouráním	
překážkové	dráhy.	A těšíme	se	
na shledanou	v nočních	úbo-
rech	a s plyšáky	zase	v lednu	
na pyžamáčku	2021!

 

NAŠE	SPOLKY

Pyžamáčk, foto: Ivana Nohejlová

Podpora rodin 
I pro	rok	2020	rodinné	centrum	
zažádalo	o podporu	MPSV	
a získalo	finanční	prostředky	
pro	projekt	Podpora	rodin	
z dotačního	programu	Rodina	
MPSV.	Rodiny	tak	mají	mož-
nost	navštěvovat	individuální	
konzultace	s psycholožkami,	

se	kterými	rodinné	centrum	
spolupracuje.	Obracet	se	na ně	
mohou	s většími	i běžnými	pro-
blémy,	kterým	se	svými	dětmi,	
dospívajícími	nebo	i rodiči	čelí.

Konzultace	probíhají	
samozřejmě	diskrétně,	v době,	
kterou	si	sami	dohodnete.	

V případě	zájmu	kontaktujte: Součástí	projektu	je	i několik	
besed	na rozmanitá	témata,	
které	proběhnou	během	roku	
2020	a o kterých	budete	včas	
informováni.	

PhDr. Pavlu Majerovou  
psycholog-majerova.cz, 

pavla@psycholog-majerova. cz
nebo 

Mgr. Petru Pírkovou Brunerovou 
psychologiekralupy.cz

psychologiekralupy@seznam.cz 

Dětský maškarní karneval
Veltruská	sokolovna	i v letoš-
ním	roce	hostila	masopustní	
karneval,	který	zde	rodinné	
centrum	v rámci	městských	
oslav	masopustu	uspořádalo.	
Víly,	princezny,	akční	hrdinové,	
zvířátka,	zelenina	a mnoho	

dalších	–	to	byly	maškary,	které	
jste	mohli	v tělocvičně	potkat.	
Na pěti	stanovištích	si	děti	
mohly	vyzkoušet	svoje	znalosti	
pohádek,	své	barevné	cítění	
při	zařazování	do barevné	
škály,	šikovnost	při	stavění	věže,	

rukodělnou	zručnost	při	výrobě	
masopustních	papírových	
koláčů	či	schopnost	překonat	
opičí	dráhu.	Kromě	tance	se	
masky	mohly	zapojit	do pře-
hlídky	či	několika	společných	
her.	Rozjařené	a spokojené	děti	

se	sladkým	muffinem	v ruce	
po téměř	dvou	hodinách	jen	
nerady	opouštěly	sokolovnu.	
Těšíme	se	na všechny	opět	
za rok!

sd

Karneval, foto: Soňa Dekastello

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

* ASPV Veltrusy není orga-
nizátorem akce, ale naši členové 

pravidelně každý rok do těchto 
vyšších kol postupují.

datum název akce kde
so 25. 4. Běh veltruským parkem veltruský park
so 16. 5. Medvědí stezkou – regionální kolo veltruský park
ne 17. 5. Atletický víceboj – regionální kolo hřiště ZŠ Veltrusy
30. – 31. 5. Předtáborový víkend hájenka, veltruský park 

so 22. 6. Ocelový Mars – short triatlon okolí Veltrus
11. – 20. 7. Dětský letní tábor Kocourkův mlýn, Pojbuky
22. – 24. 5. Medvědí stezkou – krajské kolo* Lhotka u Mělníka

ne 7. 6. Atletický víceboj – republikové kolo* Třebíč

12. – 14. 6. Medvědí stezkou – republikové kolo* Lites, Borovice

Běh veltruským parkem
22.	ročník	běžeckého	závodu	
Běh	veltruským	parkem	pro-
běhne	opět	poslední	dubnovou	
sobotu,	což	je	25.	4. 2020. 
V prostorách	letního	kina	
budou	pro	vás	tradičně	nachys-
tány	tratě	od 50	m	pro	rodiče	
a děti	až	po 10	km	pro	vytrval-
kyně/vytrvalce.	Nejmenší	děti	
vyběhnou	v 10	hodin,	prezence	
pro	dospělé	bude	otevřena	
od 11:30.	Chybět	nebude	opět	
ani soutěž	tříd	místní	základní	
školy	o dort	starosty	města.	
Vítězí	opět	třída	s nejvyšším	
počtem	běžců,	ale	pomoct	
jim	samozřejmě	mohou,	jako	

v minulých	letech,	i všichni	
ostatní	zaměstnanci	školy,	ať	už	
jako	závodníci,	nebo	jako	diváci	
–	sympatizanti	dané	třídy.	Opět	
bude	zařazen	Běh	pro	zdraví	
na 1500	metrů,	který	je	určen	
pro	všechny	věkové	kategorie.	
Účast	v něm	je	zdarma	a bez	re-
gistrace,	kromě	dobrého	pocitu	
z pohybu	si	z něj	odnese	jeden	
vylosovaný	účastník	i cenu.

Online	registrace	byly	spuš-
těny,	a tak	se	na webu	 
www.behparkem.cz	již	nyní	
můžete	registrovat	na letošní	
závody.	

 

Těšíme se na vás na startu 22. ročníku.
Tým organizátorů ASPV Veltrusy  
a Sokol Veltrusy

Foto: Jan Kadeřábek

Gymnastky se zúčastnily prvních závodů
Oddíl	sportovní	gymnastiky	
ASPV	Veltrusy	se	25.	1.	zúčastnil	
závodu	Dobříšský	čtyřboj.	Kro-
mě	tří	gymnastických	nářadí	-	
hrazda,	přeskok	a kladina	nebo	
lavička	byl	čtvrtou	disciplínou	
člunkový	běh.	Děvčata	tak	

kromě	gymnastického	umu	
musela	předvést	i rychlost	
a dynamičnost.	Závod	byl	velmi	
kvalitně	obsazen	vyhlášenými	
gymnastickými	oddíly,	jejichž	
tréninkové	zázemí	je	na pro-
fesionální	úrovni,	přesto	naše	

soutěžící	dosáhly	naprosto	
jedinečného	úspěchu	v ka-
tegorii	mladších	žákyň	roč.	
2011,	a to	2.	místo	díky	Mag-
dalence	Humlové	a 7.	místo	
Niny	Dvorské.	Ale	i ostatní	
děvčata	zabojovala	a předvedla	

velmi	dobré	výkony.	Jednalo	
se	o první	závod	v tomto	roce,	
kde	gymnastky	hlavně	sbíraly	
zkušenosti	a porovnávaly	své	
výkony	s konkurencí. 

Martina Voláková

Foto: Archiv oddílu gymnastiky
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Fotbalisti se připravují na další sezónu
Zimní příprava našeho „Áčka“
Když	většina	domácností	
řešila,	jak	se	zbavit	vánoční-
ho	stromku,	naši	fotbalisté	
už	drželi	v ruce	plán,	jak	se	
zbavit	nadbytečných	vánoč-
ních	kilogramů	a získat	zpět	
ztracenou	„fyzičku“.	Během	
zimních	měsíců	musí	naběhat	
desítky	kilometrů,	nazvedat	
stovky	kilogramů	a udělat	tisíce	

dřepů.	Období,	ve kterém	se	
spíše	běhá	než	hraje,	fotbalisté	
příliš	nemilují.	To,	že	je	trénink	
tou	méně	atraktivní	činností	
ve srovnání	se	zápasy,	není	žád-
ným	tajemstvím.	A zrovna	teď	
v zimě	přichází	období,	kdy	to	
hráči	mohou	pociťovat	dvojná-
sob.	V zámeckém	parku	nebo	
veltruské	sokolovně	se	scházejí	

třikrát	týdně	a někteří	si	přidá-
vají	i individuální	tréninky.	

Aby	zimní	příprava	nebyla	
jen	o běhání,	odehrají	naši	
chlapci	i několik	přípravných	
zápasů.	První	přípravný	zápas	
je	čeká	22.	února	na praž-
ském	Střížkově,	kde	vyzvou	
FK	Kralupy	1901,	další	zápas	
mají	naplánovaný	na 1.	března	

ve Velvarech	proti	AFK	Vraňany.		
Po podzimní	části	je	naše	

„Áčko“	na čtvrtém	místě	se	
ztrátou	10	bodů	na vedoucí	tým	
z Lobkovic.	Do bojů	o postup	
do okresního	přeboru	se	
zapojí	v sobotu	21.	března,	kdy	
pojedou	do Řepína.	Držme	jim	
palce	a pojďme	je	podpořit!	

A mužstvo – III. třída ok. Mělník
14. kolo SO 21. 3. 15:00 Tělovýchovná jednota Řepín, z. s. – Atletický fotbalový klub Veltrusy, z. s. hřiště Řepín
15. kolo SO 28. 3. 15:00 Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. – Tělovýchovná jednota PTZ – Viktorie 

Nelahozeves
hřiště Veltrusy

16. kolo SO 4. 4. 16:30 FC Sokol Ovčáry, z.s. – Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. hřiště Ovčáry
17. kolo SO 11. 4. 16:30 Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. – SK Liběchov, z.s. hřiště Veltrusy
18. kolo NE 19. 4. 17:00 FK Vysoká z.s. B – Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. hřiště Vysoká
19. kolo SO 25. 4. 17:00 Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. – AFK Hořín, z.s. hřiště Veltrusy
20. kolo SO 2. 5. 17:00 TJ Liaz Vehlovice, z.s. – Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. hřiště Vehlovice
21. kolo NE 10. 5. 17:00 ělovýchovná jednota Sokol Hostín, z.s. – Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. hřiště Hostín
22. kolo SO 16. 5. 17:00 Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. – TJ Sokol Dolany, z.s. A hřiště Veltrusy
23. kolo SO 23. 5. 17:00 FC Lobkovice z.s. – Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. hřiště Lobkovice
24. kolo SO 30. 5. 17:00 Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. – TJ EMĚ Mělník, z.s. hřiště Veltrusy
25. kolo NE 7. 6. 17:00 TJ Sokol Jeviněves, z.s. – Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. hřiště Jeviněves
26. kolo SO 13. 6. 17:00 Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. – Tělovýchovná jednota Kly z.s. hřiště Veltrusy

V zimě nezahálí ani naše naděje
Tým	starších	žáků	začal	v no-
vém	roce	pracovat	na fyzičce	
v zámeckém	parku	a fotbálkem	
se	baví	ve veltruské	sokolovně.	
Čeká	je	několik	přípravných	
zápasů	na hřištích	s umělým	

povrchem.	Dvě	přípravná	
utkání	plánují	odehrát	v břez-
nu,	už	na travnatém	hřišti,	
konkrétně	ve Zvoleněvsi	(15.	3.	
2020)	a v Horních	Počaplech	
(22.	3.2020).	O týden	později	

přivítají	na domácím	hřišti	tým	
z Lužce,	se	kterým	se	utkají	
o první	jarní	body.

Ambicí	týmu	starších	žáků	je	
získat	co	nejvíce	bodů	a hlavně	
hrát	kvalitní	fotbal.

Týmy	mladších	žáků	a mlad-
ší	přípravky	tráví	zimní	období	
především	ve školní	tělocvičně	
a už	se	těší	na začátek	jarní	
části	sezóny.	

Starší žáci – okresní přebor
NE 29. 3. 10:00 Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. – Tělovýchovná jednota AFK ELETIS LUŽEC hřiště Veltrusy
SO 4. 4. 10:00 STM Horní /Dolní Beřkovice – Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. hřiště Horní Beřkovice
NE 12. 4. 10:00 Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. – Tělovýchovná jednota Sokol Tišice hřiště Veltrusy
NE 19. 4. 10:30 FK Vysoká z.s. – Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. hřiště Vysoká
NE 26. 4. 10:00 Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. – STM Sokol Všetaty/Čečelice hřiště Veltrusy

Hledáme malé fotbalisty a fotbalistky!
Máte	doma	dítě	se	zájmem	
o pohyb?	Je	ročník	2013,	2014	
nebo	mladší?	Přijďte	se	s ním	
podívat	se	na trénink	minipří-
pravky.	V zimě	trénují	každý	

čtvrtek	od 17	hodin	ve školní	
tělocvičně.	

V případě	zájmu	zavolejte	
trenérovi	Jirkovi	Veselému	
na mobil	724 963 907	nebo	

vedoucímu	mládeže	Ivanovi	
Krečunovi	na mobil	777 151 408.

Martin Novák
člen AFK Veltrusy
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R E B Y S
Koupelnové a kuchyňské studio přijme  

truhláře, montéra
V případě zájmu zašlete svůj životopis na email: 

rebys@rebys.cz
Bližší informace na tel. 603 531 842 – pan Kejmar

Mladší žáci sk. B – okresní přebor
SO 21. 3. 13:00 Tělovýchovná jednota Sokol Cítov, z. s. – Atletický fotbalový klub Veltrusy, z. s. hřiště Cítov
NE 5. 4. 11:00 Fotbalový klub Čechie Kralupy A n/Vltavou – Atletický fotbalový klub Veltrusy, z. s. hřiště Čechie Kralupy
NE 12. 4. 14:00 Atletický fotbalový klub Veltrusy, z. s. – Tělovýchovná jednota Sokol Obříství hřiště Veltrusy
NE 26. 4. 14:00 Atletický fotbalový klub Veltrusy, z. s. – Tělovýchovná jednota Sokol Cítov, z. s. hřiště Veltrusy
SO 2. 5. 13:30 FK Kralupy 1901,z. s. – Atletický fotbalový klub Veltrusy, z. s. hřiště FK Kralupy 1901
NE 10. 5. 14:30 SK VOJKOVICE – Atletický fotbalový klub Veltrusy, z. s. hřiště Vojkovice
NE 17. 5. 14:00 Atletický fotbalový klub Veltrusy, z. s. – Tělovýchovná jednota Dynamo Nelahozeves hřiště Veltrusy
NE 24. 5. 14:00 Atletický fotbalový klub Veltrusy, z. s. – Fotbalový klub Čechie Kralupy A n/Vltavou hřiště Veltrusy
SO 30. 5. 14:30 Tělovýchovná jednota Sokol Obříství – Atletický fotbalový klub Veltrusy, z. s. hřiště Obříství

INZERCE

“silvestrovský fotbálek” AFK Veltrusy

mladší přípravka v tělocvičně7 statečných z A týmu po prvním výběhu. 

Ceník inzerce 
veltrusy.cz/cenik-inzerce

vizitka
1/2	strany	A4
celá	strana	A4

180	Kč
840	Kč

1.440	Kč
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info@ forte -net.cz www.forte -net.cz222 742 222

INTERNET 
+ HD TELEVIZE

STABILNÍ A RYCHLÝ

1000Mbit/s

Rychlost

         od

333Kč

www.facebook.com/fortenet.cz

ZDARMA

IPTV

INTERNET

   =
WIN

až

Kariéra:
- hledáme techniky do našeho TEAMU
- správa bezdrátových a kabelových sítí
- nadstandartní platové ohodnocení

AKČNÍ
NABÍDKA
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Kurzy šitíKurzy šití
pro začátečníky i pokročilépro začátečníky i pokročilé

Kurzy probíhají v dopoledních
a odpoledních termínech v krejčovské
dílně Studia 99 v Miřejovicích.

Délka kurzu: 3-4 hodiny

Cena: od 900 Kč/kurz
Kontakt: Dana Burianová

tel.: 732 954 232
www.studio99.cz

Studio 99

Zveme vás  
k příjemnému posezení  
do stylové restaurace  
s penzionem

PŘIPRAVÍME  
PRO VÁS
• SVATEBNÍ HOSTINU

• OSLAVY RODINNÝCH  

VÝROČÍ

• PODNIKOVÝ VEČÍREK

• RŮZNÁ ŠKOLENÍ

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

Statek 1738 Dušníky nad Vltavou

OTEVŘENO  
DENNĚ  
od 11:00 do 21:30 hodin

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky plemen:  
 Tetra hnědá 
 Dominant ve všech barvách 
 Green Shell typ Araukana 
 Dark Shell typ Maranska
• stáří 15–19 týdnů
• cena  169–219 Kč/ks 

Prodej se uskuteční: 

22. března, 26. dubna, 
24. května a 21. června 2020 
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 

tel.: 601 576 270, 728 605 840  
www.drubezcervenyhradek.cz
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ENGLISH SPORTS CAMP  
pro školáky 

10. - 14.8. 2020  Úžice 
ENGLISH FAIRYTALE CAMP 

pro děti od 4 do 7 let 
24. - 28.8. 2020 Postřižín 

www.accolang.cz/primestske-tabory-s-
anglictinou

English Summer Camps 
Příměstské tábory s angličtinou 

 

KURZY ANGLIČTINY 
JAZYKOVÉ STUDIO  
 KRALUPY N. VLT. LOBEČEK 

zápis na 2. pololetí 

Big Pupils (7. - 8. třída): úterý 15.00 - 15.45 
                                        (rodilý mluvčí) 

Big Pupils (9. tř. -1.roč. SŠ ): středa 14.15 - 15.00 
                                                 (příprava na FCE for schools) 


Little Monkeys ( předškoláci ): středa 15.05 - 15.50 
Little Bugs 2 (2. - 3. třída): středa 16.00 - 16.45 
Footprints 3 (4. - 5. třída): čtvrtek 14.30 - 15.15 
Footprints 2 (3. - 4. třída): čtvrtek 15.30 - 16.15 

Dospělí:

upper-intermediate: úterý 17.45 - 19.00 

pro info o volných místech pište na: anglictina@accolang.cz 
www.accolang.cz

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

Kvalitní připojení k Internetu pomocí bezdrátových pojítek provozovaných v licenčních a 
bezlicenčních pásmech. Rychlá možnost připojení k Internetu s vysokou spolehlivos-
tí, rychlostí a bezpečností jejíž prostřednictvím jsou dostupné veškeré možné 
služby jako přístup k internetu, telefonování a příjem digitální IPTV televize.

I n t e r n e t  p r o  k a ž d é h o  z  v á s

B e z d r á t o v é  p ř i p o j e n í

Připojen s.r.o.
Srpnová 672, 27711 Libiš

ČASTO 
5 GHz
299 Kč / měsíc
až 25/10 Mbit/s

Bezdrátová přípojka 5GHz
DDOS ochrana
Servis do 48 hod.
Sleva 10% na TV 

STÁLE 
5 GHz
499 Kč / měsíc
až 45/15 Mbit/s

Bezdrátová přípojka
Servis do 48 hod.
Sleva 10% na TV
DDOS ochrana

GIFI Profi
60 GHz

Bezdrátová přípojka
Servis do 24 hod.
Sleva 10% na TV
DDOS ochrana
Bezpečné DNS

P ř i p o j e n  s . r. o .
S r p n o v á  6 7 2 ,  2 7 7  L i b i š
Č e s k á  R e p u b l i k a

+ 4 2 0  6 0 4  1 3 0  9 9 1
w w w. p r i p o j e n . c z
i n f o @ p r i p o j e n . c z

699 Kč / měsíc
až 100/50 Mbit/s

Bezdrátová přípojka
Servis do 36 hod.
Sleva 10% na TV
DDOS ochrana
GIGA router - sleva 50%

až 65/20 Mbit/s
599 Kč / měsíc

PROFI 
5 GHz

D i g i t á l n í  Te l e v i z e  I P T V
Digitální TV v HD kvalitě, možnost zpětného přehrávání, široký výbět TV programů,
možnost balíčků a výběrů jednotlivých TV stanic. Více informací na našich WWW.

Prodej 

kompletní ceník na
zdo-vykupstepky.cz

jiripolak67@email.cz
tel. +420 605 529 300

Kralupy n. Vlt.
palivového dřeva
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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

INZERCE

Sys-DataCom
PŘIPOJENÍ K INTERNETU, TELEFON a TELEVIZE

Spojíme vás se světem  
zábavy a informací  

a to velmi rychle za nejlepší ceny.

VÝHODNÝ BALÍČEK za 579 Kč
základní balíček IPTV

45 programů TV
31 radiových stanic 

rychlost připojení  100/20 Mbs

volejte  
nebo pište nonstop

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

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

jen za 970 Kč

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

Připojení  
bez datového omezení  
a smlouva bez závazku

U nás jsou ceny stálé,  
služby bez omezení.

AKCE:
internet již za 250 Kč měsíčně  
při úhradě za celý rok  
u tarifů za 299 Kč a 399 Kč
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R E B Y S

až  v hodnotě50.000 Kč
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P a M TÝŘ

T
R

UHLÁŘSTV
Í P. a M. Týř

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

V cihelnách 622, Veltrusy

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

m
ob

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

INZERCE

 PARKOUROVÉ KURZY, WORKSHOPY, CAMPY

Chceš se naučit ovládat své tělo a získat fyzickou

a psychickou odolnost? Přijď se podívat mezi nás!

Naučíš se základy parkouru, překonávání překážek, kreativitu 
pohybu a šikovní jedinci se mohou naučit i své první akrobatické 

kousky a salta dozadu. 
 To vše pod dohledem trenéra s několikaletými zkušenostmi. 

Naše tréninky jsou založené na přátelské atmosféře  
a zdokonalování fyzických schopností.

Parkour je fyzická disciplína překonávání překážek v cestě tím, že 
přizpůsobíme svůj pohyb danému prostředí. Freerunning je umění 

pohybu, akrobatická sportovní disciplína zaměřena na estetiku 
a krásu pohybu.

Parkour Big Air je nová parkourová značka. Pod jejím názvem  
si můžeme představit tým nadějných parkouristů v našich 
školách, kteří k tréninku přistupují zodpovědně a s úsměvem. 

Žáky vedeme především k disciplíně a důkladné nauce 
základních parkourových prvků od jednoduchých ke 

složitějším. Hlavní prioritou je bezpečnost. 
Máme již 11 parkourových škol.

U nás si jednou skočíš a backo se naučíš!

V případě zájmu kontaktujte trenéra!

ŠKOLY
Praha Lužiny, Rudná, Veltrusy, Zeleneč, Slaný, Drahelčice, Nehvizdy, Loděnice, Chýně, Horní Počernice, Čelákovice 

 
 Kontakt trenéra: Jiří Kornhäuser

conybigair@gmail.com
tel.: 722 737 967

 Navštiv naše stránky!  www.conybigair.com

PARKOUR BIG AIR

CO JE TO PARKOUR A FREERUNING?
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Koupelnové studio Popek
Nelahozeves

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

Přijďte si k nám pro inspiraci...

OBLÍBENÁ LYRA PLUS V NOVÉM DESIGNU

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:
Josefa Dvořáka 592

277 46  Veltrusy
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 315 671 659, 326 911 522
www.csad-sc.cz

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

ŘIDIČÁK ZAJISTÍME!

NOVÁ PRÁCE, 
           NOVÉ ZÁŽITKY,  
   NOVÉ AUTOBUSY!

 
45 000 Kč  +  25 000 Kč  
                                          náborový příspěvek

průměrně až

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

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

tel.: 777 201 088
www.autoskolazajickova.cz

I n g r i d  Z a j í č k o v á

777 201 088

I n g r i d  Z a j í č k o v á

auto‰kola zajíãková inzerát_A6.pdf   1   21.11.18   10:03

VÍTÁNÍ 
JARA

Veltrusy

21. a 22. březenzahradnické centrumJelínek

           PROGRAM:
• AKČNÍ NABÍDKA ZBOŽÍ
• Jarní dekorace, aranžmá
• Čokoládové pralinky
• Výborné sýry od Řezáčů

DĚTSKÝ PROGRAM:
• Výroba marcipánových vajíček
• Špízy a čokolízátka
• Zdobení perníčků
• Pletení pomlázek

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

Změna programu vyhrazena / Platnost akčních cen 1.3. – 31.3.2020

AKČNÍ
CENY!

59,90Kč

79Kč

Bohatý
program
pro děti

jelinek_A5_vitani_jara_2020_KZ.indd   1jelinek_A5_vitani_jara_2020_KZ.indd   1 13.02.2020   16:4213.02.2020   16:42

ŠKODA

KAROQ
již za 555 900 Kč včetně DPH

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ AŽ 62 000 Kč

Vyberte si model ŠKODA KAROQ 125 let. Edice 125 let přidává vyhřívaný volant a paket Family, LED hlavní 
světlomety s funkcí adaptivního svícení a výsuvnými ostřikovači světlometů, LED přední mlhové světlomety
s přisvěcováním při odbočování (Corner) nebo signalizaci vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu.

Ilustrativní fotografi e

62 000 Kč

se zvýhodněním až
= +

Produktový bonus
32 000 Kč

Výkupní bonus
30 000 KčKombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu

ŠKODA KAROQ: 4,3–5,3 l/100 km, 114–138 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-60   1 22.1.2020   12:49:17
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ŠKODA

KAROQ
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Vyberte si model ŠKODA KAROQ 125 let. Edice 125 let přidává vyhřívaný volant a paket Family, LED hlavní 
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62 000 Kč

se zvýhodněním až
= +

Produktový bonus
32 000 Kč

Výkupní bonus
30 000 KčKombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu

ŠKODA KAROQ: 4,3–5,3 l/100 km, 114–138 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO KRALUPY a.s.
V Růžovém údolí 554
278 01 Kralupy nad Vltavou
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