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AKCE VE VELTRUSÍCH

ČERVEN
so	 13.	6.	 13.00	 ASPV:	Medvědí	stezkou
st	 17.	6.	 18.30	 18.	zasedání	zastupitelstva	města	(hasič.)
so	 20.	6.	 16.00	 Letní	promenádní	koncert	před	oranžérií
so	 27.	6.	 9.00	 Farmářské	trhy	v parčíku	u školy
út	 30.	6.	 15.00	 Piknikové	odpoledne	v parčíku	u školy

SRPEN
so	 29.	8.	 	 Hasiči:	Guláš	fest

ZÁŘÍ
so	 19.	9.	 	 Hasiči:	Železný	hasič	junior	(hřiště	AFK)
ne	 20.	9.	 20.00	 Hudební	zájezd:	Original	Vintage	Orchestra			 	
	 	 	 Petra	Kroutila	v Lucerna	Music	baru	v Praze

Úvodem
Jaro	je	pokaždé	výzva.	Lýtka	
se	zapalují,	zmáhá	nás	dia-
gnóza	únava,	předsevzetí	mít	
top	figuru	do plavek,	složit	
přijímačky,	dožít	léta.	Akáty	
šumí	maturantům	a šeříky	
pamětníkům,	tulipány	nebo	
karafiáty	(v závislosti	na ge-
neraci)	evokují	svátek	matek,	
MDŽ	nebo	Valentýna.	V su-
permarketech	jsou	v před-
stihu	vykoupeny	kraťasy	
a topy	ve velikosti	početných	
mileniálů.

A letos?	Muži	se	nena-
máhali	ořezat	vrby	a dobrá	
polovina	dívčí	populace	
zaplesala	nad	tím,	že	byly	
zbaveny	trapnosti	české	
pomlazovací	tradice.	Z ná-
vštěvníků	hypermarketů	se	
stali	milovníci	krajinářských	
parků	a příznivci	rybaření	
v maskáčích.	Skoro	tram-
pové,	když	si	odmyslíme,	že	
každý	rybář	dojel	až	k Vltavě	
dodávkou	a každý	druhý	má	
prut	„na pípnutí“	–	když	za-
bere,	je	čas	vyskočit	od telky	
z přívěsu	a vytáhnout	úlovek.	
Z „Osovky“	se	o víkendu	stala	
promenáda	a z cyklostezky	
velodrom.	Střední	generace	
poprvé	objevila	polní	cesty	
v okolí	svého	bydliště,	zahlíd-
la	ondatry	nebo	káňata.	Co	
do pohybu	obyvatelstva	bylo	
všechno	tak	nějak	normálněj-
ší	než	normálně.	

Ty,	co	obvykle	přiměly	děti	
vyrobit	přáníčko	ke svátku	
matek,	neměly	na spolu-
matky	čas,	šily	totiž	roušky,	
rozlévaly	dezinfekci	a uklízely	
parky	po „trampech“.	Matky	
menších	dětí	ušetřily	za fitko,	
neboť	lítání	kolem	zábavy,	

krmení	a vzdělávání	potom-
ků	se	postaralo	o redukci	
nadbytečných	tuků.	Online	
shopy	najímaly	posily,	stejně	
jako	spediční	firmy.	Studenti	
a číšníci	šli	po několika	dese-
tiletích	drátkovat	a zavádět	
chmel	či	pracovat	na chřesto-
vé	farmě.	Věru	nevím,	která	
z těchto	dvou	skupin	zane-
chala	podél	polí	tolik	kelímků	
od kávy	a poloprázdných	
petlahví,	každopádně	jich	
bylo	mnohonásobně	víc,	než	
když	tutéž	práci	vykonávali	
dělníci	ze	Slovenska,	Ukra-
jiny	nebo	Mongolska.	Jarní	
výzvy	spočívaly	ve zvládnutí	
a vychytání	online	nástrojů	
ke komunikaci,	ale	i v co	
nejefektivnějším	vyčištění	
hlavy	poté,	co	jsme	odpadli	
od klávesnic.	Běhači,	cyklisti	
a další	sportovci,	vydržte!	
Senioři	se	netěšili	na slevy,	ale	
jen	na vnoučata	a kamarády,	
které	z opatrnosti	nena-
vštěvovali.	Kdyby	nás	vláda	
nezásobovala	každý	týden	
nějakým	nejednoznačným	
překvapením,	skoro	bychom	
měli	někdy	i čas	na hlubší	
zamyšlení…	nad	čímkoli.	

V souboji	o Cenu	koro-
nakrize	u terciánů	nevyhrál	
nikdo	z politické	reprezenta-
ce	ani	hlavní	hygienik,	nýbrž	
rodiče,	pomáhající	profese,	
dobrovolníci,	pan	Nguyen	
z večerky,	optimističtí	youtu-
beři	a internet	vůbec.	Navr-
huji	dobře	si	to	zapamatovat	
a myslet	na hrdiny	i v době,	až	
se	to	všechno	přežene.

kv



2 www.veltrusy.cz

Sociální poradna Veltrusy 
obnovena od června
Od června	obnovuje	město	
poradnu	pro	občany	v oblas-
ti	sociální	péče.	Poradna	je	
určena	všem	občanům,	kteří	se	
ocitli	ve složité	sociální	situaci	
a nevědí	si	s ní	rady.	Zájemci	
během	konzultace	získají	
informace,	které	jim	pomohou	
vyřešit	všední	i nevšední	zále-
žitosti,	a bude	jim	doporučen	
další	postup.

Můžeme	pomoci	s žá-
dostmi	o dávky,	o příspěvek	
na bydlení/děti/péči	(o seniora	
nebo	osobu	blízkou),	vyhledat	

potřebnou	službu	(lékařskou,	
pečovatelskou,	úřad	apod.).

Můžete	se	na nás	obrá-
tit	osobně	nebo	e-mailem.	
Osobní	schůzku	lze	sjednat	
u asistentky	starosty	na tel.	
317 070 291	nebo	e-mailem: 
poradenstviveltrusy 
@seznam.cz.

Poradna bude fungovat 
1x	za 14	dní	od pondělí	15.	6.	
od 16:30	hodin	v budově	MěÚ	
v 1.	patře,	1.	dveře	vpravo.

Michaela Kejkrtová

Úřední hodiny MěÚ
Městský	úřad	je	od pondělí	1.	6.	2020	otevřen	pro	veřejnost	 
v následujícím	režimu	(případné	úpravy	úředních	hodin	budou	
zveřejněny	na webu	města):

STAVEBNÍ ÚŘAD
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

MATRIKA

PO –	PÁ		 7.00	– 12.00 13.00–	15.30 
(kontakt:	778 706 671)

KONTAKTNÍ	ÚDAJE
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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	letní	režim:

 § každé	úterý	a čtvrtek:
15.00	–	18.00	hod

 § v sobotu:
8.00	–	12.00	hod.

Z technických	důvodů	(ha-
várie	a servisu	vozidla)	není	
v současné	době	do odvolání	
možné	umísťovat	kontejnery	
na bioodpad	do ulic.

Děkujeme	za pochopení.

Právní poradna
Město	poskytuje	svým	
občanům	bezplatnou	právní	
poradnu,	kterou	je	možné	
využít	každou	středu od 15	

do 17	hodin na MěÚ	Veltrusy 
(1.	patro,	1. dveře	vpravo).	
Doporučujeme	telefonickou	
rezervaci.

Pečovatelské služby  
pro občany Veltrus
V rámci	spolupráce	s kra- 
lupským	Domem	s pečova-
telskou	službou	(DSP)	dojíždí	
do Veltrus	sociální	pracovni-
ce,	na jejíž	činnost	klientovi	
částečně	přispívá	město. 

Podrobnosti	o poskyto-
vaných	službách	najdete	
na webu	města:	
veltrusy.cz/socialni-sluzby-0.

Filip Volák, starosta@veltrusy.cz

TELEFON: 731 917 804
případně: 778 706 672 

miroslava.beritova@mestokralupy.cz

TELEFON: 606 683 404

poradenstviveltrusy@seznam.cz
TELEFON: 317 070 291

TELEFON: 728 233 228
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OTÁZKY	PRO	STAROSTU

Otázky pro starostu
Období	nouzového	stavu	provázela	řada	vládních	nařízení,	se	kterými	nemělo	vedení	
obce	dosud	žádné	zkušenosti.	Redakce	se	proto	zeptala	starosty,	jak	se	s nimi	vyrovna-
lo,	co	fungovalo	a co	méně	či	jak	probíhala	podpora	státu/kraje.

JAK SE ZMĚNIL VÁŠ 
BĚŽNÝ PRACOVNÍ DEN 
BĚHEM NOUZOVÉHO 
STAVU?

Největší	změnou	byl	úbytek	
osobních	jednání,	minima-
lizovaly	se	schůzky	a přímý	
kontakt	s veřejností,	okolními	
obcemi	a dalšími	subjekty.	
Naopak	stále	intenzivní	byla	
elektronická	a telefonická	
komunikace.	Z obecnějšího	
pohledu	se	„běžný	pracovní	
den”	příliš	nezměnil	–	práce	
a vyřizování	bylo	stále	dost.	

BYL ZŘÍZEN KRIZOVÝ 
ŠTÁB? KDO BYLI JEHO 
ČLENOVÉ? JAK  
ČASTO SE SCHÁZEL 
A CO ŘEŠIL?
Ano,	byl.	Po prvním	„skypovém	
videosetkání”,	které	proběhlo	
v širší	skupině	i se	zastupiteli,	
byl	ustaven	užší	krizový	štáb,	
který	tvořilo	vedení	města	(sta-
rosta	+	místostarostka),	dva	
zástupci	hasičů	a jeden	zástup-
ce	městské	policie.	Zpočátku	
jsme	se	scházeli	jedenkrát	
týdně	a poté,	co	se	vše	zaběhlo	
(zejména	distribuce	dezinfek-
ce,	nákupy	a pomoc	seniorům,	
informovanost	občanů),	pro-
bíhaly	schůzky	individuálně	
podle	potřeby	a situace.

ODKUD MĚLO MĚSTO 
DEZINFEKCI? BYLO 
TĚŽKÉ JI SEHNAT?
Největší	část	dezinfekce	(tzv.	
tekutý	Anti-COVID	na ruce)	
pořídilo	město	ve spolupráci	
s okolními	obcemi	(hl.	Nela-
hozeves,	Nová	Ves),	dále	jsme	
dostali	nemalý	objem	od spol.	
Unipetrol	RPA,	od Středočes-
kého	kraje	(přes	ORP	Kralupy),	
své	zdroje	sehnali	i hasiči.	Měs-
to	dále	nakupovalo	za výhod-
nou	cenu	např.	i gelovou	dezin-
fekci,	kterou	jsme	poskytovali	
(za nákupní	cenu)	několika	

místním	prodejcům	a do lé-
kárny,	aby	se	dostala	co	nejvíce	
mezi	občany.	Kromě	dezin-
fekce	na ruce	jsme	nakupovali	
i úklidovou	dezinfekci	určenou	
i k dezinfikování	veřejných	
prostor,	kontejnerů	na odpad	
apod.	Snadné	to	úplně	nebylo,	
hlavně	v březnu	nebylo	mnoho	
(cenově	přijatelných)	možností	
na trhu,	ovšem	v dubnu	se	
situace	již	ustálila.	Rovněž	se	
musely	shánět	nádobky,	což	
také	zabralo	nějaký	čas.

CO ZAJISTIL/ 
POSKYTL KRAJ?
Kraj	poskytl	několik	desítek	lit-
rů	dezinfekce	Anti-COVID,	nic-
méně	se	značným	zpožděním,	
teprve	poté,	co	jsme	realizovali	
společný	nákup	se	sousedními	
obcemi.	Žádné	jiné	ochranné	
pomůcky	(roušky,	respiráto-
ry)	jsme	od Kraje	neobdrželi	
a zajistili	jsme	si	je	sami.

PROBĚHLA NĚJAKÁ 
SPOLUPRÁCE  
S OKOLNÍMI OBCEMI? 
Ano	(viz	výše),	při	pořízení	
většího	objemu	dezinfekce	(šlo	
o 1000	litrů),	kterou	jsme	si	ná-
sledně	rozdělili.	Čilá	byla	i ko-
munikace	ohledně	krizových	
opatření,	výměna	zkušeností,	
kontaktů.	Nejčastěji	probíhá	
spolupráce	s obcemi	Nela-
hozeves,	Nová	Ves,	Všestudy,	
Velvary	a Kralupy.

JAKÝM ZPŮSOBEM 
MĚSTO ZAJISTILO 
ROUŠKY A RESPIRÁTO-
RY A DALŠÍ OCHRAN-
NÝ MATERIÁL?
Respirátory	a roušky	s ozna-
čením	KN	95	jsme	pořídili	
také	společným	nákupem	
s ostatními	obcemi	Kralupska,	
plátěné	roušky	se	podařilo	
zajistit	mravenčí	prací	několika	
desítek	dobrovolnic,	které	ušily	

přes	2000	ks	roušek,	a patří	jim	
za to	obrovské	poděkování.

KOMU BYLY  
OCHRANNÉ  
PROSTŘEDKY  
POSKYTOVÁNY?

Respirátory	byly	poskytová-
ny	dobrovolným	hasičům,	
strážníkům	a lidem	v přímém	
kontaktu	s veřejností,	bavlně-
né	roušky	nejdříve	seniorům	
(nejdříve	těm	nejstarším,	poté	
mladším	ročníkům)	a následně	
i dalším	zájemcům.

KDO VŠECHNO SE 
DO POMOCI ZAPOJIL?
Byla	to	celá	řada	ochotných	
lidí,	dobrovolníků,	kterým	
patří	velké	díky.	Konkrétně	se	
do pomoci	vytrvale	zapojovali	
především	naši	dobrovolní	ha-
siči,	ze	zastupitelů	bych	chtěl	
na tomto	místě	poděkovat	
Věře	Krčmové,	která	zajišťo-
vala	mj.	organizaci	obědů	pro	
seniory,	dále	Jakubovi	Andr-
lemu	za záštitu	nad	našimi	
pracovitými	šičkami,	kterých	
se	zapojilo	na čtyři	desítky,	ak-
tivní	byl	i Martin	Novák.	Řada	
lidí	nezištně	pomáhala	svým	
sousedům	a díky	tomu	bylo	
u nás	opravdu	minimum	zcela	
opuštěných	lidí,	odkázaných	
na pomoc	okolí.

HODNĚ PRÁCE  
ZVLÁDLI NAŠI  
DOBROVOLNÍ HASIČI. 
JAK JE TO VLASTNĚ 
S JEJICH NASAZENÍM 
V DOBĚ PODOBNÝCH 
KRIZÍ? JSOU POVIN-
NĚ UVOLŇOVÁNI ZE 
SVÝCH ZAMĚSTNÁNÍ, 
ABY SE MOHLI POMO-
CI VĚNOVAT? PLATÍ JE 
OBEC, NEBO  

DOSTÁVAJÍ STÁLE  
SVOJI MZDU?
Vše	je	hlavně	o dohodě	s jejich	
zaměstnavateli	–	ať	už	jde	
o jejich	uvolnění,	tak	i o tzv.	
refundaci	(náhradu	mzdy),	
kterou	je	pak	město	povinno	
uhradit	zaměstnavateli	dané-
ho	pracovníka/hasiče.	Potěšilo	
mě,	že	jeden	z těch	větších	za-
městnavatelů	na žádost	města	
refundaci	nevyžadoval	a ušetřil	
tak	městu	desítky	tisíc	korun.

KRALUPY ZPOČÁTKU 
ZVEŘEJŇOVALY  
POČTY NAKAŽENÝCH 
A POVZBUZOVALY TÍM 
I MÍSTNÍ „ZVĚDAVCE”. 
POZDĚJI OD ZVEŘEJ-
ŇOVÁNÍ USTOUPILY. 
CO VÁS PŘIMĚLO 
K TOMU, ŽE JSTE SE 
ROZHODL POČTY 
NAKAŽENÝCH  
NEZVEŘEJŇOVAT 
VŮBEC?

Nebylo	to	snadné	rozhodo-
vání,	ale	i na základě	nedob-
rých	zkušeností	z jiných	obcí	
v ČR,	kde	docházelo	k pátrání	
po nemocných	až	k jejich	
pronásledování,	si	myslím,	že	
šlo	o rozhodnutí	správné,	byť	
s tím	nemusí	někdo	souhlasit.	
Nezveřejňování	navíc	důrazně	
doporučovala	Krajská	hygie-
nická	stanice	(KHS)	i místní	
lékařky.	Během	nouzového	
stavu	přestala	KHS	obcím	data	
poskytovat	úplně	a statistiky	se	
vedly	hlavně	na úrovni	okresů.	

KOLIK PENĚZ MĚSTO 
INVESTOVALO DO  
KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ?
Zatím	se	jedná	o 354	tis.	Kč,	
z toho	zhruba	50	%	je	za dezin-
fekci,	20	%	za respirátory.
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ZPRÁVY	Z MĚSTA

Podařilo se obnovit část ulice Hálkova
S využitím	dotace	z MMR	byla	obnovena	část	ulice	Hálkova,	kterou	hojně	využívají	
místní	žáci	cestou	do školy.	
O podporu	z Ministerstva	pro	
místní	rozvoj	v rámci	dotač-
ního	titulu	Podpora	obnovy	
místních	komunikací	bylo	po-
žádáno	na začátku	roku	2019,	
v červenci	2019	byla	žádost	
ministerstvem	schválena.

V  srpnu	 mělo	 město	 již	 ví-
tězného	 uchazeče	 –	 stala	 se	
jím	 firma	 COMMATEL-Uher,	
s.	 r.	 o.	 s  nabídkovou	 cenou	
2.012.454	Kč	včetně	DPH.

Výše	 poskytnuté	 dotace	 či-
nila	994	tis.	Kč	a město	se	na re-
konstrukci	podílelo	jedním	mi-
lionem	Kč.

Zhruba	80	m	dlouhý	úsek	
slepé	části	ulice	Hálkova	byl	vy-
asfaltován	a bylo	vybudováno	
sedm	nových	parkovacích	míst	
včetně	odvodňovacích	prvků.	
Byly	zde	rovněž	vysázeny	nové	
lípy,	další	výsadba	proběhne	
na podzim	2020.

Stavba	 byla	 předána	 v  ter-
mínu	 a  bez	 výhrad	 v  polovině	
května	2020.													text a foto: bb

Práce pokračují  
i na hřbitovním domku

Vedení města uctilo  
památku obětí válek
Vedení	města	společně	s členy	
kulturního	výboru	uctilo	
ve čtvrtek	7.	května	2020	
památku	padlých	položením	
květin	na veltruské	památníky	
a pomníky.	Vzhledem	k okol-
nostem	proběhla	letošní	pietní	
vzpomínka	bez	účasti	veřej-
nosti	a pamětníků.

bb
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Střípky ze zasedání zastupitelstva
Zasedání	zastupitelstva	se	v době	nouzového	stavu	konalo	pouze	jedno,	a to	ve stře-
du	6.	května	od 17	hodin	na půdě	veltruské	základní	školy.	Kompletní	zápis	najdete	
na webu	města	www.veltrusy.cz.

6. 5. 2020 (17)

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
MŠ A ZŠ

Zastupitelstvo	města	schválilo	
účetní	závěrku	MŠ	s kladným	
výsledkem	hospodaření	
244.282,71	Kč,	tato	částka	
bude	převedena	do rezervního	
fondu	MŠ.	Schválena	byla	také	
účetní	závěrka	ZŠ,	kde	v hlavní	
činnosti	je	výsledný	stav	0	Kč	
a ve vedlejší	činnosti	50.781	Kč,	
kde	20.781	Kč	bude	převede-
no	do rezervního	fondu	ZŠ	
a 30.000	Kč	do fondu	odměn.	

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
MĚSTA A ZÁVĚREČNÝ 
ÚČET MĚSTA
Zastupitelstvo	města	schválilo	
také	účetní	závěrku	města	
za rok	2019	s výsledkem	hos-
podaření	11.676.730,63	Kč.	
Zisk	bude	použit	jako	finanční	
rezerva	pro	další	roky.	Schválen	
byl	také	závěrečný	účet	města	
za rok	2019,	a to	bez	výhrad.		

ROZPOČTOVÉ  
OPATŘENÍ

Bylo	schváleno	rozpočtové	
opatření	č.	1/2020.	Týká	se	po-
sílení	položky	na krizové	řízení.

VĚCNÁ BŘEMENA

Zastupitelstvo	města	schválilo	
zřízení	věcného	břemene	–	slu-
žebnosti	inženýrské	sítě	v uli-
cích	Josefa	Dvořáka,	Klicperova	
a Palackého.	Jedná	se	o vedení	
komunikační	sítě	k objektům	
č. p. 464,	284	a 121.

KONCEPCE ROZVOJE 
DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
Zastupitelstvo	uložilo	zastupi-
teli	Martinu	Novákovi	zpraco-
vat	koncepci	rozvoje	dětských	
hřišť	v obci	do 30.	6.	2020.	
Kromě	zmapování	současného	
stavu	bude	součástí	koncepce	
i dotazníkový	průzkum	potřeb	
obyvatel,	návrh	nových	lokalit	
pro	rozvoj,	návrh	konkrét-
ních	herních	prvků,	přehled	
potřebných	investic	i zjištění	
dotačních	možností.

DAR OD UNIPETROLU

Zastupitelstvo	schválilo	daro-
vací	smlouvu	od společnosti	
Unipetrol	RPA,	s.	r.	o.	ve výši	
150.000	Kč.	Po 50	tis.	Kč	obdrží	
město,	školka	a základní	škola.

SPOLEČNÝ ŠKOLSKÝ 
OBVOD
Zastupitelstvo	nesouhlasilo	
s uzavřením	dohody	s obcemi	
Dřínov	a Újezdec	o vytvoření	
společného	školského	obvodu.

DOTACE NA KOMUNIT-
NÍ CENTRUM
Zastupitelstvo	schválilo	
podání	žádosti	o dotaci	
na přeměnu	stávajícího	„domu	
služeb”	na komunitní	centrum.	
Na projekt	bylo	již	vydáno	sta-
vební	povolení.	V rámci	MAS	
Přemyslovské	střední	Čechy	
(podpořené	z IROP)	je	možné	
žádat	o podporu	až	3	mil.	Kč	
se	spoluúčastí	5	%.	V případě	
úspěšné	žádosti	bude	dotace	
využita	na stavební	úpravy	
přízemí,	kde	by	mohly	vznik-

nout	bezbariérové	prostory	pro	
spolky.

ELEKTROINSTALACE 
V MŠ
Zastupitelé	schválili	provedení	
rekonstrukce	elektroinsta-
lace	v mateřské	škole,	práce	
v hodnotě	712.363	Kč	bude	
provádět	firma	Plejar,	s.	r.	o.	Po-
třeba	rekonstrukce	vyplynula	
z revizní	zprávy.

PROMINUTÍ PLATBY 
ZA PRONÁJEM
Zastupitelstvo	vzalo	na vědo-
mí,	že	provozovatelům	služeb	
pedikúra	v ulici	Chotkova	
a manikúra	a modeláž	nehtů	
v ulici	Palackého	bude	promi-
nuto	půlroční	nájemné	v rámci	
podpory	místních	živnostníků,	
resp.	v souvislosti	s „koronavi-
rovým”	obdobím.

sd

Forenzní značení jízdních 
kol v Kralupech
Městská	policie	Kralupy	n.	
Vlt.	nabízí	13.	a 14.	června	
2020	v garážích	Městského	
úřadu	Kralupy	n.	Vlt.	zdarma	
značení	jízdních	kol	„synte-
tickou	DNA“.

Pro	aplikaci	forenzního	
identifikačního	značení	
a registraci	jednoho	kola	
je	potřeba	počítat	s 15 min. 
V případě	zájmu	se	dostavte	
s čistým	a suchým	kolem	
v dobrém	technickém	stavu	
a s dokladem	totožnosti.	
Vhodný	termín	je	nutné	si	
zarezervovat prostřednictvím

webu	 
www.bezpecnekralupy.cz 

nebo	na telefonu:	777 798 208. 
Akce	bude	pokračovat	

i na podzim	2020.

Město	Veltrusy	přijme	na DPP	

správce/hlídače hřiště při ZŠ
vhodné	i pro	důchodce

e-mail:	asistentka@veltrusy.cz
tel.	317 070 291	(nebo	vedení	ZŠ)

PERSONÁLNÍ	INZERCE

MŠ	Veltrusy	přijme	na DPP	

pracovníka na údržbu zahrady
vhodné	i pro	důchodce

e-mail:	skolkaveltrusy@seznam.cz
tel.	602 825 648
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V grantovém programu letos město 
vyhoví nejspíš všem žádostem
Podpora	spolků	v podobě	grantového	programu	funguje	ve Veltrusích	již	pátým	ro-
kem	a objem	peněz	vyhrazený	v rozpočtu	na tento	účel	byl	již	podruhé	navýšen	–	letos	
na 450	tisíc	Kč.	Není	proto	divu,	že	město	chce	vyhovět	všem	žadatelům.	Hlavním	dů-
vodem	je	ale	malý	počet	žádostí,	na kterém	se	patrně	podepsal	nouzový	stav	a nemož-
nost	konání	akcí	pro	veřejnost.

Grantová	komise	zasedala	le-
tos	25.	května	2020	ve stejném	
složení	jako	vloni.	Za finanční	
výbor	předsedala	komisi	Bar-
bora	Šťastná,	za kulturní	výbor	
se	zúčastnil	Lukáš	Kohout,	
za sportovní	výbor	Petr	Ponert.

O návrzích	komise	na udě-
lení	podpory	činnosti	spolků	
(v případě,	že	je	vyšší	než	50	tis.	
Kč),	bude	zastupitelstvo	teprve	

hlasovat.	Ostatní	výsledky	
jednání	bere	zastupitelstvo	
jen	na vědomí.	Stane	se	tomu	
tak	na nejbližším	červnovém	
zasedání.

Starosta	přijal	letos	celkem	
9	žádostí	(vloni	jich	bylo	21),	
z toho	4	žádosti	na činnost	
(255 000	Kč)	a 5	žádostí	na po-
řádání	akcí	(17	000	Kč).	

Vzhledem	k prodloužení	

lhůty	pro	podání	daňového	
přiznání	za loňský	rok	ne-
mohla	většina	žadatelů	dodat	
povinnou	přílohu	žádosti	
s účetní	závěrkou	či	výroční	
zprávou.	Komise	se	proto	
shodla	na prodloužení	lhůty	
pro	dodání	těchto	dokumentů	
do 30.	června	2020.	Peníze	
z grantového	programu	budou	
vyplaceny	až	po jejich	obdržení	

(v případě	podpory	vyšší	než	
50	tis.	Kč	zároveň	po odsouhla-
sení	zastupitelstem).

Z celkové	částky	na podporu	
pořádání	akcí	(100	tis.	Kč,	max.	
6	tis.	Kč	na 1	akci)	bude	vypla-
ceno	16	tis.	Kč.	Na činnost	spol-
ků	bylo	nově	vyhrazeno	350	
tis.	Kč	(max.	75	tis.	Kč	na jednu	
žádost),	z nich	se	vyčerpá	 
255 tis. Kč																																												bb

Granty na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
Žadatel Požadováno Účel Schváleno v Kč
Obec Baráčníků 7 000 Kč Kulturní akce pro občany Veltrus  

(úhrada ozvučení na baráčnickém plese + poplatek za sál)
6 000

SDH a JSDH Veltrusy 6 000 Kč 8. ročník hasičské soutěže Železný hasič 6 000
SRPŠ při MŠ 4 000 Kč Uspořádání plesu SRPŠ při MŠ 4 000

Granty na obecně prospěšnou činnost v oblasti sportu, dětí a mládeže
Žadatel Požadováno Účel Navrženo  

ke schválení v Kč
AFK Veltrusy 75 000 Kč Úhrada energií a pojistky, provoz a údržba areálu, úprava 

šaten hráčů, údržba travnatých ploch
75 000

RC Havránek, z. s. 40 000 Kč Provoz rodinného centra, nákup vybavení pro kurzy,  
cen do soutěží, vybavení herny

40 000

SDH Veltrusy 70 000 Kč Činnost dětského hasičského oddílu SDH Veltrusy 70 000
TJ Sokol Veltrusy 70 000 Kč Provoz tělocvičny a venkovního hřiště, výdaje na opravy, 

revize a pravidelný úklid
70 000

Chtěli	byste	si	zahrát	tenis?	Můžete	si	pronajmout	venkovní	antukový	tenisový	kurt	TJ	Sokol	Veltrusy.
Kurt	má	nové	umělé	lajny	(netřeba	lajnovat)	a výkonný	rozstřikovač,	na plotech	jsou	ochranné	sítě.

Kurt	pronajímáme	za 150	Kč/hod.
V případě	zájmu	pište	na tenis@sokolveltrusy.cz	nebo	volejte	na telefon	605 295 719. 
Obsazenost	kurtu	je	možné	sledovat	na https://sokolveltrusy.cz/prostory/tenisovy-kurt/.

Sokol nabízí pronájem tenisového kurtu
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Kulturní výbor nerad zahálí
Koronavirová	krize	vzala	
pochopitelně	vítr	z plachet	
i kulturnímu	výboru.	V období,	
kdy	se	nedalo	na veřejnosti	
nic	podnikat,	natož	se	shluko-
vat,	se	rozjela	spousta	online	
projektů,	o kterých	jsme	se	
snažili	informovat	alespoň	
skrze	web	města.	Ale	nejspíš	
je	většina	z vás	v tomto	ohledu	
soběstačná.	Ale	to	nejpřísněj-
ší	období	izolace	jsme	snad	
překonali	a naším	cílem	je	
touhu	po setkávání,	doprová-
zenou	příjemným	kulturním	
zážitkem,	zase	trochu	probudit	
a vrátit	se	do starých	(i když	
trochu	upravených)	kolejí.	

Asi	se	jen	tak	nesejdeme	
bez	dezinfekce	na ruce,	roušek	
a předepsaných	odstupů,	ale	
i tak	jsme	do toho	šli:	v členech	
výboru	dlouho	bujely	nápady	
na farmářské	trhy,	jen	na to	
nějak	nezbýval	prostor	a čas.	
Především	chceme	místním	
ušetřit	cestu	za nákupy,	po-
skytnout	místo,	kde	se	v klidu	
a pohodě	setkají	se	sousedy,	
nakoupí	si	čerstvou	zeleninu	
a ovoce,	maso,	uzeniny,	sýry,	
pivo,	vínko,	květiny...	A sa-
mozřejmě	chceme	podpořit	
farmáře	z okolí,	kteří	to	v době	
epidemie	neměli	zrovna	lehké.	
A už	jsme	v tom	až	po uši!	

První	trhy	máme	úspěšně	
za sebou	a příjemné	pocity	
spokojenosti	členů	výboru	

snad	stále	nabývají	na inten-
zitě.	Všechny	naše	obavy	se	
rozplynuly.	Počasí	nám	přálo	
a hlavně:	lidí	přišlo	nakoupit	
tolik,	že	zboží	ve všech	stáncích	
bylo	kolem	jedenácté	už	téměř	
vyprodané.	

Po rychlé	poradě	výbo-
ru	chceme	trhy	zopakovat,	
a sice	hned	za měsíc!	Máte-li	
jakékoli	přípomínky,	jsme	
zvědaví	na vaši	zpětnou	vazbu.	
Neváhejte	nám	sdělit,	co	vám	
na trzích	chybělo,	abychom	
to	mohli	napravit.	Teď	je	ta	
nejvhodnější	chvíle.

Další	aktivitou	na poli	
kultury	je	Letní	promenádní	
koncert,	který	plánujeme	
uspořádat	ve spolupráci	se	
zámkem	v prostoru	před oran-
žérií.	Přijďte	si	20.	června	v 16	
hodin	poslechnout	úryvky	ze	
slavných	operet	a muzikálů	
(upoutávku	najdete	na str.	14).

Rádi	bychom	také	pod-
pořili	místní	spolky,	které	se	
rozhodly	uspořádat	poslední	
den	školního	roku	piknikové	
setkání	v parčíku.	Jestli	vyjde	
počasí,	určitě	přijďte,	rádi	vás	
uvidíme!

Veškeré	kulturní	akce,	které	
se	měly	konat	uvnitř	výstavní	
síně	nebo	klubovny	jsme	se	
rozhodli	odložit	až	na dobu	
po letních	prázdninách,	
abychom	se	nemuseli	„pařit“	
v rouškách.	

Odpověď	na otázku,	zda	se	
letos	bude	konat	Happening	
na starém	mostě,	je	stále	
nejistá.	Vše	bude	záviset	na	
aktuálním	vývoji	epidemiolo-
gické	situace.	Ale	nemusíte	se	

bát,	o	případném	konání	akce	
se	dozvíte	včas.	Máme	v	záloze	
i	náhradní	variantu	v	podobě	
menšího	letního	koncertu.

Barbora Bělková
kultura@veltrusy.cz

Z ČINNOSTI	VÝBORŮ

foto: Jakub Andrle, Kateřina Kohoutová
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Těšíme se, až se sejdeme  
v novém klubu seniorů
Nikdy	nevíme,	co	nám	další	
den	přinese.	Určitě	se	vám	to	
taky	už	stalo.	Jste	ve správnou	
dobu	na správném	místě,	ně-
koho	potkáte	–	a toto	setkání	
ovlivní	váš	další	život.	Někdy	
se	zvláštní	shodou	náhod	věcí	
tak	propojí,	že	by	to	člověk	při	
nejlepší	vůli	nevymyslel.	

Není	to	tak	dlouho,	co	
jsem	si	šla	vyzvednout	balík	
do místní	výdejny	balíkové	
služby,	kde	mě	oslovila	Věra	
Krčmová,	abych	vstoupila	
do právě	zakládaného	sdru-
žení	s názvem	Pro	všechny.	
Program	sdružení	se	mi	líbil,	
blízká	mi	byla,	vzhledem	
k mému	profesnímu	zaměření,	
hlavně	tematika	sociální.	A tak	
jsem	se	stala	členkou	PRO 
VŠECHNY	a později	členkou	
výboru	města	pro	rozvoj,	
sociální	služby	a ekologii.

Při	našich	pravidelných	
schůzkách	jsme	stále	řešili	
nedostatečnou	informovanost	
našich	občanů	v sociálních	
otázkách,	absenci	pečovatel-
ské	služby	i zájmových	služeb	
pro	seniory.		Z toho	postupně	
vyplynuly	tři	hlavní	myšlenky:	
1)	pečovatelská	služba	ve Vel-
trusích	2)	bezplatné	sociální	
poradenství	a 3)	založení	klubu	
pro	seniory.	

Pečovatelská	služba	a so-
ciálně	právní	poradna	byly	
během	roku	2019	realizovány.	
Vedení	našeho	města	uzavřelo	
dohodu	s externími	subjek-
ty	a my	jsme	rádi,	že	jsme	
ke vzniku	mohli	přispět.

Myšlenkou	založit	klub	pro	
seniory	u nás	ve Veltrusích 
jsme	se	začali	intenzivně	zabý-
vat	koncem	roku	2019.		Kladli	
jsme	si	otázky,	jak	takový	
spolek	založit,	jak	mu	vést	fi-
nance,	na jakou	adresu	spolek	
zapíšeme,	kdo	nám	poskytne	
prostory	a zda	najdeme	mezi	
vámi	nadšence,	kteří	se	k naše-
mu	nápadu	připojí.	A postup-
ně	jsme	nacházeli	odpovědi.

První	akci	jsme	napláno-
vali	na začátek	března	jako	
oslavu	jara.	Původní	záměr	
nebyl	slavit	právě	MDŽ,	ale	
shodou	okolností	byl	v restau-

raci	Na Závisti	volný	sál	právě	
na 8. března	2020	a tento	
termín	vyhovoval	i kapele	
Mošňáci.

Připravili	jsme	pozván-
ky	a většinu	z nich		předali	
osobně.	Mezi	občany	se	
o připravované	akci	pro	seniory	
hovořilo,	přihlašovali	se	sami.	
Naše	obava,	že	nebude	o se-
tkání	zájem,	se	nepotvrdila.	
Naopak –	účast	byla	překva-
pující,	sešlo	se	asi	40	občanů. 
Vedení	města,	které	na akci	
finančně	přispělo,	zastupovala	
místostarostka	Ing. Ludmila	
Hrubešová,	která	využila	
této	příležitosti	i k osobnímu	
seznámení	s účastníky.		Akci	
podpořil	také	místní	sbor dob-
rovolných	hasičů	pod	vedením	
Milana	Tiraly,	který	předal	
ženám	karafiáty.	Jarní	přáníčka	
namalovaly	děti	z družiny	pod	
vedením	Evy	Novotné.	Příjem-
né	odpoledne	s občerstvením	
a povídáním	při	hudbě	kapely	
Mošňáci	se	z původně	pláno-
vaných	dvou	hodin	protáhlo	
na čtyři,	do 19	hodin	vydrželi	
i ti	nejstarší.	Překvapující	byl	
i zájem	mužů	–	seniorů.	Před	
odchodem	účastníci	vyplnili	
dotazník	a přihlášky	do připra-
vovaného	klubu	seniorů.	I přes	
to,	co	se	dělo	v naší	republice	
ve spojitosti	s COVID-19,	se	
většině	nechtělo	vydařenou	
akci	ukončit.

Velikonoční	svátky	už	
probíhaly	v období	karanté-
ny.	Děti	členek	sdružení	Pro	
všechny	doma	vyrobily	pro	
seniory	více	než	60	veliko-
nočních	přáníček	a zajíčků.	
A mají	obrovskou	radost,	když	
dosud	vidí	své	výrobky	za okny	
v květináčích.	

Karanténa	přinesla	
nevyhlášené	aktivity.		Za		1)	
Šití	roušek:	několik	zručných	
žen	v našem	okolí		zásobilo	
nejen	členy	svých	rodin,	ale	
vypracovaly	se	tak,	že	šily	
roušky	různých	tvarů	a velikos-
tí,	z nejrůznějších	materiálů	
a přebytky	nosily	do obchodu	
paní	Krčmové	k další	distribu-
ci,	případně	přímo	předávaly	
po dohodě	firmám	pro	jejich	 

zaměstnance.	Odhadujeme,	
že	vyrobily	a rozdaly	potřeb-
ným	více	než	2500	kusů.	Za 2)	
Pomoc	s nákupy	a dovozem:	
několik	dobrovolníků,	zejména	
z řad	dobrovolných	hasičů,	po-
máhalo	se	zprostředkováním,	
dovozem	obědů,	léků	a věcí	
osobní	potřeby.	

Tímto	děkuji	členkám	sdru-
žení	Věře	Krčmové,	Ing. Ale-
ně	Kohlové,	Olině	Novotné	
a všem,	kteří	pomáhali	nebo	se	
na pomoci	podíleli.

Michaela Kejkrtová
členka výboru pro rozvoj, 
sociální služby a ekologii

P. S.	
Moc	děkuji	za spolupráci	
členkám	sdružení	Pro	všechny	
a jejich	dětem,	sousedkám,	
dárcům	látek	a šicích	potřeb,	
hasičům	–	těm	obzvláště,	že	

jsme	se	navzájem	doplňovali	
a vše	šlo	bez	jakýchkoli	problé-
mů.	Děkuji	svým	zákazníkům,	
kteří	finančně	přispěli	šičkám	
a dobrovolným	hasičům	
za jejich	nasazení	a oběta-
vost.	Za vybrané	peníze	byly	
šičky	obdarovány	poukázkami	
na občerstvení	a hasiči	obdrže-
li	finanční	hotovost.	

Poslední	tři	měsíce	nebyly	
lehké,	mile	mě	však	překva-
pilo,	že	lidé	k sobě	mají	stále	
blízko	a kolik	z nás	je	ochotno	
pomoci.	Budu	doufat,	že	nám	
taková	sounáležitost	ještě	
dlouho	vydrží.	A že	už	brzy	
přijde	doba,	kdy	se	budeme	
moci	sejít	v klubu	seniorů.	

Věra Krčmová 
zastupitelka a předsedkyně 

výboru pro rozvoj,  
sociální služby a ekologii
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ZPRÁVY	Z MĚSTA

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

Hasiči pomáhají v krizi
Dne	15.	3.	jsme,	po dohodě	se	
zástupci	města,	dobrovolně	
nastoupili	do pohotovosti	
na dobu	nouzového	stavu.	
Do služby	jsme	nastoupili	
ve čtyřech	lidech	na obdo-
bí,	jehož	délka	nám	nebyla	
známa.	Se	situací,	kterou	jsme	
byli	zaskočeni	nejen	my,	ale	
celá	republika,	respektive	celý	
svět,	jsme	se	myslím	vypořá-
dali	oproti	jiným	velmi	dobře	
a s přehledem.	

Na začátku	jsme	však	nikdo	
netušili,	co	nás	čeká.	I když	
jsme	zažili	povodně	2002,	
2010,	2013,	tento	nepřítel	byl	
nebezpečnější	a hlavně	„nebyl	
vidět“.	Po pár	dnech	příprav	
jsme	se	pustili	do vlastní	výroby	
dezinfekce	a do rozvozu	pro	
seniory.	Materiál	jsme	nakupo-
vali	v lékárnách	ve Veltrusích,	
v Kralupech	a nedostatkové	
suroviny	dováželi	z jiných	krajů.	

Nesmím	opomenout	naše	
spoluobčany,	kteří	se	připojili	
k výzvě	k šití	roušek.	Je	hezké,	
že	se	lidi	semknou,	když	teče	
do bot,	ale	smutné,	že	když	
krize	pomine,	všechna	podpora	
a soudržnost	se	zase	vytratí.	

Moc	děkujeme	všem,	
kteří	šili	roušky	nejen	pro	naše	
seniory,	ale	pro	všechny	včetně	
hezkých	roušek	pro	malé	děti.	
Velké	díky	patří	Jindře	Hlaváč-
kové	za poskytnutý	materiál	
a panu	Andrlemu	za organi-
zování	švadlenek.	Především	
nechci	opomenout	lidi,	kteří	
mají	své	děti	u nás	v hasičském	
oddíle.	Ti	nám	projevovali	
největší	podporu	–	nosili	jídlo,	
šili	roušky,	vyráběli	první	de-
sítky	litrů	dezinfekce	v prvních	
dnech.	Zde	děkuji	především	
rodině	Valtrových.	

Po ustálení	velkého	nárazu	
COVID-19	na náš	svět	jsme	

se	začali	narychlo	věnovat	
pomoci	hlavně	starším	ob-
čanům	Veltrus.	Postupně	se	
naše	pomoc	rozšířila	i na další	
skupiny	obyvatel.	Nezůstali	
jsme	jen	u dezinfekce.	Našitý-
mi	rouškami	jsme	zásobovali	
Tesco,	Lidl,	odvezli	jsme	200	
roušek	do nemocnice	U Apoli-
náře	a 100	roušek	do fakultní	
nemocnice	v Praze	2.	Tisíc	litrů	
dezinfekce	pro	Veltrusy,	Novou	
Ves	a Všestudy	jsme	dovezli	
z Litvínova.	Z velkého	barelu	
jsme	tuto	zásobu	dezinfekce	
na hasičárně	přelévali	do la-
hviček,	které	nám	zdarma	
poskytla	veltruská	firma	Vávra.	
Zdarma	jsme	pak	touto	dezin-
fekcí	zásobovali	naše	obchody,	
poštu,	lékárnu.	Dezinfekci	jsme	
též	získali	z města	Kralupy	nad	
Vltavou	a z Kladna.	Po dohodě	
s vedením	města	Veltrusy	jsme	
též	začali	rozvážet	obědy	obča-
nům,	kteří	si	před	tím	chodili	
vyzvedávat	obědy	do školní	
jídelny	(tedy	převážně	seni-
orům).	Dále	jsme	zajišťovali	
nákupy	a několik	seniorů	jsme	
odvezli	k lékaři,	popřípadě	jim	
vyzvedli	léky	v lékárně.	

Zajišťovali	jsme	též	dezin-
fekce	veřejných	prostor	od au-
tobusových	zastávek	po pro-
dejny,	pošty,	obchody	atd.,	a to	
nejen	u nás	ve Veltrusích,	ale	
také	ve Všestudech,	Nové	Vsi,	
Starých	a Nových	Ouholicích,	
Miřejovicích,	na vlakové	zastáv-
ce	Nové	Ouholice.	Práce	to	bylo	
hodně,	ale	dělali	jsme	to	rádi	
a s vědomím,	že	pomáháme	
našim	spoluobčanům.	

Stále	však	trvala	i naše	
pohotovost	a připravenost	
vyjet	k případnému	požáru	či	
technické	pomoci.	Za trvání	
nouzového	stavu	jsme	byli	2x	
vysláni	operačním	střediskem	

k výjezdu.	Poprvé	k požáru	
domu,	který	se	po příjezdu	
na místo	nepotvrdil	(planý	
poplach),	a k padlému	stromu	
na ulici	ve Veltrusích.	

Nechci	tu	nikoho	jmenovitě	
vyzdvihovat,	každý	se	na pomo-
ci	podílel,	jak	mohl,	a celkový	
výsledek	byl	dle	mého	soudu	
chvalitebný.	S vedením	města	
byla	velmi	dobrá	spolupráce	
a děkujeme	za pořízení	vybave-
ní,	které	jsme	ke své	
práci	potřebovali,	
především	za novou	
proudnici	s měni-
telným	proudem.

Jsem	hrdý	
a děkuji,	že	naše	
hasičská	rodina	
v této	době	držela	
pospolu.	Vím,	
že	naše	hasičská	
rodina	nepotřebu-
je	pandemii,	aby	
ukázala,	jak	skvěle	
funguje.

Koronavirus	nás	
sice	připravil	o 10.	
hasičský	ples,	4	
dětské	závody	a pá-
lení	čarodějnic,	ale	
na dalších	akcích	už	
pracujeme	a moc	se	
na ně	těšíme.	Guláš	fest	jsme	
přesunuli	z původního	květ-
nového	termínu	na 29. 8.	2020	
a velkou	akcí	bude	Železný	
hasič	junior,	který	se	uskuteční	
letos	na veltruském	fotbalo-
vém	hřišti	v sobotu 19. 9. 2020. 
Doufáme,	že	obě	tyto	akce	při-
jdete	podpořit.	Naše	juniorské	
závody	se	rok	od roku	rozšiřují	
o další	města,	která	se	do naší	
ligy	přidávají,	a stává	se	z nich	
celorepubliková	soutěž.	Právě	
probíhají	jednání	se	zástupci	
Žďáru	nad	Sázavou	a Vsetína.

Ani	na hasičárně	se	neza-

hálelo,	sice	se	nemohly	konat	
pravidelné	pondělní	tréninky	
dětí,	ale	využili	jsme	této	doby,	
abychom	na sportovní	vyba-
vení	pro	děti	smontovali	nové	
skříně,	vyrobili	závodní	lávku	
a přeskok.	Vše	zvládly	šikovné	
ruce	našich	hasičů	a SDH	tak	
ušetřily	minimálně	20 000	Kč.

text a foto: Milan Tirala
velitel SDH Veltrusy

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.

SRPEN

29
ZÁŘÍ

19
GULÁŠ	FEST ŽELEZNÝ	HASIČ	

JUNIOR
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ANKETA	REDAKCE

Veltruští odpovídají na dotazy redakce
Redakce	Veltruských	listů	prostřednictvím	elektronického	formuláře	položila	veltrus-
kým	občanům	otázky	týkající	se	uplynulého,	velmi	neobvyklého	období.
Anketu	vyplnilo	celkem	52	
občanů	města,	20	mužů	a 32	
žen.	Nejvíce	se	zapojili	lidé	
ve věku	41–64	let	(29),	pouze	
6	respondentů	bylo	ve věkové	
skupině	65+.

1/ KTERÁ VLÁDNÍ 
OPATŘENÍ SE VÁS  
NEJVÍCE DOTKLA, 
NEJVÍCE OVLIVNILA 
VÁŠ ŽIVOT? JAKÝM 
SMĚREM?

Co	se	týče	vládních	opat-
ření,	která	nejvíce	zasáhla	
do životů	občanů,	nejvíce	lidé	
negativně	pociťovali	zavření	
školy	a školky	(19	responden-
tů),	což	je	vzhledem	k věku	
většiny	respondentů	i očekáva-
telné.	To,	že	se	museli	věnovat	
domácímu	vzdělávání	svých	
potomků,	je	zároveň	omezilo	
i v jejich	možnosti	vykonávat	
svoji	obvyklou	práci.	Z	šesti	po-
drobnějších	odpovědí	vybrala	
redakce	tři	citace	k	otištění,	
bohužel	všechny	uvádějí	nega-
tivní	zkušenost.

Sedmi	lidem	vadilo	nošení	
roušek,	čtyři	uvedli	jako nej-
více	omezující	jev	uzavření	
obchodů	a restaurací,	čtyři	
litovali	zrušených	sportovních,	
společenských	a kulturních	
akcí.	

13	veltruských	uvedlo,	že	se	
jen	těžko	ztotožňovali	s ome-
zením	pohybu	a sociálních	
kontaktů,	a to	jak	dospělých,	
tak	i dětí.	

Jeden	respondent	(muž	
41–64)	zmínil	i uzavření	hranic:	

Osm	občanů	uvedlo,	že	se	
jich	změna	výrazně	nedotkla	či	
všechna	vládní	opatření	přijali	
s porozuměním	a bez	výraz-
nějšího	ovlivnění	života.	

Helena	(41–64)	uvedla:	

Někteří	dokonce	opatření	
kvitovali	a brali	

Jeden	občan	byl	také	nespo-
kojen	se	zavedením	speciální	
nákupní	doby	pro	seniory.	

2/ JAK HODNOTÍTE 
PŘÍSTUP MĚSTA  
V OBDOBÍ EPIDEMIE 
Z HLEDISKA INFORMO-
VANOSTI? MĚLI JSTE 
VŠECHNY POTŘEBNÉ 
INFORMACE?

Je	potěšující,	že	většina	
obyvatel,	kteří	anketu	vyplnili	
(celkem	44),	byla	spokojena	
s informacemi,	které	město	
během	epidemie	poskytovalo.	
Občané	vítali	i možnost	najít	
vše	důležité	v různých	zdrojích:		

Jakub	(41–64)	dokonce	
uvedl:	

Žena	(19–40)	chválí	i Vel-
truský	infolist:	

Pět	občanů	si	v anketě	
postěžovalo	na nedostatek	
informací,	další	dva	specifiko-
vali,	že	jim	chyběly	informace	
o přesném	počtu	nakažených	
v obci.	

Jiná	žena	(19–40)	napsala:	

V odpovědích	na otázku	
ohledně	informovanosti	se	
objevil	i tento	názor	muže	
(41–64),	který	se	pojmenoval	
Já:	

Věříme,	že	je	tento	názor	
opravdu	jen	ojedinělý	a že	vět-
šina	čtenářů	ho	sdílet	nebude.

„Nejvíce se mě dotklo uza-
vření ZŠ, díky čemuž jsem 
prakticky celou dobu nemohla 
vykonávat svou podnikatel-
skou činnost a musela učit 
svoje děti doma. Důvodem 
byla především velmi špatná 
zkušenost s distančním vzdě-
láváním místní ZŠ.” (žena, 
19–40) 

„Nejvíc naši rodinu ovlivnily 

zavřené školy a intenzivní 

práce s výukou dětí, někteří 

učitelé nezafungovali podle 

mých představ. Vlastní práci 

jsem pak dělala po nocích.” 

(Petra, 41–64)

„Uzavření ZŠ. Výuka dětí probí-
hala nesystematicky, neefektiv-
ně a značně vytěžovala rodiče, 
kteří často pracovali z domova. 
Škola dle mého mínění nepo-
chopila svoji vlastní důležitost 
a nevyužila možnost přispět 
společnosti tím, že v maximální 
míře uleví rodičům, kteří mají 
svá zaměstnání a povinnosti. 
Nastal okamžik, kdy si každý 
může vybrat, zda se sveze 
na vlně státních příspěvků a vy-
užije současné situace k tomu, 
aby se vyhnul svým povinnos-
tem, nebo pochopí, že právě 
nyní je potřeba vyhrnout si 
rukávy daleko výše než kdyko-
liv předtím a pořádně máknout, 
aby následky v podobě ekono-
mických problémů celé země 
byly co nejmenší. Zde si myslím, 
že by si škola, její vedení i řada 
učitelů měli sáhnout hluboko 
do svědomí.” (muž 19–40)

„Uzavření hranic znemožnilo 
podnikání rodinné firmy. 
Opatření naprosto chápeme, 
nicméně to má na naši rodinu 
velké následky.”

„Hodnotím včasné opatření 

vlády jako velmi pozitivní 
a rozumné”.

„Všechna pozitivně. Byl všude 
klid!” (muž 19–40 let). 

„Kladně. Vždy zavčasu 
a přehledně informace 
na webových stránkách města 

či facebooku anebo rozhlasem 

– chválím hlášení několikrát 

denně i pro ty občany, kteří 

o nouzový stav dojížděli mimo 

město do práce.” (žena 19–40)

„Naprostá spokojenost, vše 
přehledně na webu, nejnut-
nější Mobilním rozhlasem” 
(žena 19–40)

„Informování bylo velmi 
intenzivní a díky všem, kteří 

se na něm podíleli. Na nedo-

statek informací si opravdu 

nejde stěžovat.”

“Veltruský infolist ohledně 
pomoci a roušek byl skvěle 
proveden.”

„Informovanost o výskytu ne-

moci vůbec žádná. Stačilo by 

uvést jen čísla jako Kralupy.” 

(Květa 41–64) 

„Ano, informace jsme měli. 
Děkujeme. Ideální by bylo 
znát přesnou situaci v našem 
městě o počtu nakažených, ale 
vím, že to vláda nepovolila. 
Ale například v Kralupech 
z počátku o počtu informo-
vali, a to jsem moc ocenila. 
Aspoň jsme měli rámcovou 
představu o tom, jak situace 
doopravdy vypadá.”

„Je jedno, co jsem lidi píšou, 

protože jsi stejně napíšete, co 

se vám bude hodit....”
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ANKETA	REDAKCE

www.sheba-strom.cz

INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím Vaše restituční nároky
Cena nároků do budoucna bude

jen klesat díky plánované
restituční tečce. Tel 604374807

3/ JAK HODNOTÍ-
TE PŘÍSTUP MĚSTA 
Z HLEDISKA POSKYTO-
VÁNÍ/ORGANIZOVÁNÍ 
POMOCI?

I zde	se	sešla	velká	většina	
pozitivních	ohlasů	bez	dalších	
připomínek.	Všichni	občané	
(kromě	jedné	paní,	která	otáz-
ku	nezodpověděla)	si	organi-
zaci	poskytnutí	pomoci	chválí	
nebo	ji	hodnotí	slovy

 
či

16	respondentů	ve své	od-
povědi	vyzdvihuje	i spolupráci	
města	a dobrovolných	hasičů,	
kteří	se	zapojili	především	
do distribuce	ochranných	
prostředků,	které	jim	zajistilo	
město,	dobrovolníci	z obce	či	
oni	sami.	Lucie	(19–40)	uvádí:	

Petra	(41–64)	doplňuje:	

I Gabriel	(65+)	ocenil

Někteří	občané	města	
uvedli,	že	žádnou	pomoc	ne-
potřebovali,	takže	tuto	otázku	
nemohou	plně	odpovědět,	ale	
vědí,	že	pomoc	byla	nabídnuta.	

Muž	(65+)	byl	také	spoko-
jen:	

Objevily	se	i tři	názory,	
ve kterých	jsou	zásluhy	přisu-
zovány	pouze	dobrovolným	
hasičům:	

Další	žena	(41–64)	uvedla:		

Jedna	z respondentek	
(19–40)	oceňuje	kromě	hasičů	
i zastupitele	Martina	Nováka:	

„Myslím, že vše proběhlo dob-

ře, město dodávalo desinfekci, 

hasiči distribuovali, město 

zjišťovalo zájem o roušky 
a obědy, hasiči potom dováželi 

dle zájmu a potřeby.” 

„Myslím, že město nic 
nepodcenilo a nenechávalo 
náhodě. Kdo potřeboval, mohl 
se přihlásit o pomoc. Dezin-
fekce i roušek byl dostatek, 
vše zorganizované. Nemůžu si 
stěžovat.”

„přístup města při zajišťování 
roušek a desinfekce.”

„Hodnotím kladně – alespoň 

v nabídkách stravování, náku-

pů apod. si mohli občané řadu 

potřeb zařídit. Velmi dobře 

hodnotím i místní hasičský 

sbor, jehož prostřednictvím 

jsme brzy obdrželi roušky – 

patří dík i jejich výrobkyním! 

– a také dezinfekci.”

„Kdyby nebylo hasičů, tak ni-
jaké, vedení města jako kdyby 
neexistovalo!!!!!”  
(žena 41–64)

„Vše obstarali hasiči, a to 
na výbornou.”

„Naši hasiči byli úžasní! 
Těm patří bezkonkurenčně 

největší dík! Navíc oceňujeme 

aktivity Martina z ProVeltru-

sy. Obecně město zaostávalo, 

evidentně šlo spíše o aktivity 

jednotlivců než celku, což mě 

mrzí.”

Škola jinak
Zvoní. Zvedám se a mí-
řím k „učebně”. Zavírám 
za sebou dveře a use-
dám na židli. Otevírám 
notebook a připojuji 
se do online hodiny. 
„Dobrý den,“ zdravím 
své žáky. Většinu z nich 
nevidím, osmáci v půl 
jedenácté nejsou do-
statečně „vystajlovaní“ 
na to, aby se ukázali 
světu, polovina z nich 
právě vylezla z postele, 
druhá polovina v ní 
dost dobře možná 
ještě zalezlá je. Někteří 
na můj pozdrav odpo-
vídají radostně, jiní spíš 
otráveně. Jsme skoro 
všichni, hodina může 
začít. Opakujeme, pro-
cvičujeme, vyvolávám 
jednoho po druhém. 
Žáci si disciplinovaně 
zapínají a vypínají mik-
rofony. Chat ve video-
hovoru ožívá. „Hele, to 
je jako šeptat si ve tří-
dě, super.“ No, tohle 
jsem asi číst nechtěla. 
Ptám se dalšího žáka. 
„Co, kde jsme, co dě-
láme?“ Pane bože, on 
tam snad ani není! Vi-
deohovoru se zúčastnil, 
může si to odškrtnout, 
ale asi u toho vesele 
paří nejnovější onlinov-
ku. 

Slyším dusot – ne 
v naší improvizované 
třídě, ale na našich 
schodech. A sakra, 
moje vlastní děti řeší 
nějaký neodkladný a ži-

vot ohrožující spor kvůli 
kostičce lega. Rychle 
vypínám mikrofon, než 
se školní děti dozvědí, 
jaká slova sourozen-
ci používají a jakými 
označeními, často 
zabředávajícími do říše 
zvířat či rozumově 
chorých, se bratři čas-
tují. Kameru již vypnout 
nestíhám, proto jsou 
osmáci svědky panto-
mimy, kde dominantní 
roli hraje naběhlá žíla 
na mém čele. Naštěstí 
jsem schopna hádku 
šmahem (rozumějte 
vyřknutím několika 
hrozeb od zákazu 
konzumace čekoholiv 
s obsahem cukru až 
po vykázání z trvalé-
ho bydliště) vyřešit 
a hodina může zdárně 
pokračovat. Ukončuji ji 
obvyklým dotazem: „Je 
vám vše jasné? Chce se 
někdo na něco zeptat?“ 
Ticho na druhé straně 
je víc než hrobové. 
Opravdu tam jsou? 
říkám si v hlavě už po-
několikáté. Mohu jen 
doufat. Rozloučím se již 
obligátní větou, že se 
těším, až se uvidíme – 
a to asi kdekoliv. 

Soňa Dekastello
učitelka ZŠ 

FEJETON

„OK, dobře, pozitivně.”

„Velmi kladně.”

Redakce Veltruských listů děkuje všem,  
kteří anketu vyplnili, za jejich čas a názory. 
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Pitná voda a její tvrdost
Tvrdost	pitné	vody	ve Veltrusích	je	častým	tématem	míst-
ních	i nově	přistěhovaných	občanů.	Někteří	se	obávají	také	
zdravotních	rizik.	Jak	je	to	tedy	s tvrdostí	naší	vody	a jejím	
vlivem	na naše	zdraví,	jsme	se	zeptali	ve Středočeských	
vodárnách.
Obecně	se	tvrdostí	vody	rozu-
mí	suma	vápníku	a hořčíku,	
které	představují	významný	
podíl	mineralizace	vody	a vy-
jadřuje	se	v mmol/l	(milimol	
na litr).	Obě	extrémní	tvrdosti	
(velmi	měkká	i velmi	tvrdá)	
jsou	nežádoucí	z hlediska	zdra-
votního	i technického.	Není	
jednoduché	určit	optimální	
tvrdost	pitné	vody	a požadavek	
zdravotní	se	nemusí	překrývat	
s technickým.

ZDRAVOTNÍ  
HLEDISKO
Optimum	pro	tvrdost	vody	
je	dáno	formou	doporučené	
hodnoty.	Jedná	se	tedy	o ne-
závaznou	hodnotu	ukazatele	
jakosti	pitné	vody,	která	stano-
ví	optimální	rozmezí	z pohle-
du	vlivu	na lidské	zdraví.	Ze	
zdravotního	hlediska	vyhláška	
pro	pitnou	vodu	doporučuje,	
aby	voda	určená	ke konzumaci	
měla	2,0	–	3,5	mmol/l.	Vyšší	
hodnoty	koncentrace	vápníku	
a hořčíku	sice	nejsou	ze	zdra-
votního	hlediska	problémem,	
ale	mohou	se	negativně	pro-
jevovat	na domácích	spotřebi-
čích	tvorbou	kamene.

Vápník	nemá	v žádném	
případě	negativní	vliv	na naše	
zdraví. Naopak,	pro	zdravý	
růst	dětí	nebo	k ochraně	před	
odvápněním	(osteoporóza) se 
doporučuje	pít	vodu	s obsa-
hem	minerálních	solí,	jako	
jsou	vápník	nebo	hořčík.	Voda	
z kohoutku	je	tedy	nejjedno-
dušším	a přirozeným	kaž-

dodenním	zdrojem	vápníku	
a hořčíku	pro	náš	organizmus.

Co	se	týče	závislosti	tvrdosti	
vody	a výskytu	močových	
kamenů	(urolitiázy),	jsou	
výsledky	studií	kvality	vody	
relativně	kontroverzní.	Většina	
studií	z poslední	doby	ale	do-
šla	k názoru,	že	různá	tvrdost	
v rozsahu	obvyklém	pro	pitné	
vody	není	významným	fakto-
rem	vzniku	močových	kamenů.	
Výše	uvedené	ovšem	neplatí	
pro	minerální	vody	s vyšší-
mi koncentracemi vápníku 
a hořčíku.	Trvalé	a výlučné	pití	
minerálních	vod	není	vhodná	
náhrada	pitné	vody.	Pro	vznik	
močových	(i jiných)	kamenů	
je	ale	stejně	rizikové	pít	vodu	
o velmi	nízkém	obsahu	vápní-
ku	a hořčíku.

Zhruba	dvě	třetiny	všech	
nutričních	studií	provedených	
v různých	částech	světa	pro-
kazují	nepřímou	úměru	mezi	
tvrdostí	či	obsahem	Ca	a Mg	
ve vodě	a úmrtností	na kardi-
ovaskulární	onemocnění	(tj.	
čím	menší	byl	obsah	Ca	+	Mg	
ve vodě,	tím	vyšší	byla	úmrt-
nost	na KVO).	Studie	rovněž	
prokázaly,	že	významné	části	
a někde	i většina	populace	
mají nedostatek vápníku 
a hořčíku,	což	se	projevuje	
i na jejich	zdravotním	stavu. 

TECHNICKÉ  
HLEDISKO
Z technického	hlediska	není	
žádoucí	ani	velmi	měkká	voda,	
která	bývá	agresivní	a způso-
buje	korozi	potrubí,	ani	voda	
velmi	tvrdá,	která	zase	snižuje	
životnost	potrubí	a nádrží	
tvorbou	inkrustací.	Tvrdá	voda	
navíc	špatně	rozpouští	mýdlo	
a zvyšuje	jeho	spotřebu.	Spe-
cifickým	problémem	se	stává	
tvrdost	u teplé	vody.	Když	voda	
obsahuje	hydrogenuhličitany,	
dojde	při	zahřívání	k odstra-

nění	CO2	a ke změně	
hydrogenuhličitanu	
na uhličitan	(vápenatý),	
který	se	vysráží	ve for-
mě	tuhého	vodního	
kamene	na stěnách	
varných	nádob,	trubek	
a bojlerů.	Řešením,	
jak	předejít	tvorbě	
nežádoucího	povlaku	
na hladině	čaje	u tvrdé	
vody,	je	mírné	okysele-
ní	vody	–	buď	několika	
kapkami	citrónu	nebo	
chuťově	neutrální	kyselinou	
askorbovou	(vitamin	C)	či	
kyselinou	citrónovou	(1	špetka	
na 1	litr	vody),	které	lze	běžně	
zakoupit.	Pro	ohřívače	vody	
nebo	kotle	lze	omezit	teplotu	
vody	na 60	°C.	Při	vyšších	tep-
lotách	se	vodní	kámen	usazuje	
mnohem	rychleji.

PROČ JE VODA 
VE VELTRUSÍCH 
TAK TVRDÁ?
Dodávaná	pitná	voda	společ-
ností	Středočeské	vodárny,	a. s.	
odpovídá	platným	legislativ-
ním	požadavkům	na kvalitu	
pitné	vody.	Podzemní	vody	
jímané	z Mělnické	Vrutice	
a Liběchovky,	hlavních	zdrojů	
dodávané	vody,	jsou	vysoce	
kvalitní	a neprochází	žádnou	
technologickou	úpravou,	
pouze	se	hygienicky	zabezpe-
čují.	Vzhledem	k tomu,	že	tato	
podzemní	voda	pochází	ze	
Severočeské	křídy,	vyznačuje	
se	vyšší	tvrdostí:	má	tvrdost	
na horní	hranici	doporuče-
ných	hodnot.	

Obsah	vápníku	ve vodě	je	
přímo	svázán	s geologickou	
skladbou	horniny,	kterou	
protéká.	Proto	se	tvrdost	
vody	v jednotlivých	geogra-
fických	oblastech	často	liší.	
Voda	pocházející	z křídovité	
oblasti	je	tvrdší	než	ta,	která	se	

čerpá	v oblasti	žulové.	Zdroje	
na Stříbrníku,	ze	kterých	je	
zásobován	Skupinový	vodovod	
Mšeno,	má	naopak	tvrdost	
na spodní	hranici	doporučené-
ho	rozmezí.	Také	tato	voda	se	
pouze	hygienicky	zabezpečuje.	
Voda	z úpravny	vody	Klíčava	
má	tvrdost	rovněž	na spodní	
hranici	doporučených	hodnot,	
ale	je	v ní	navíc	velmi	výhodný	
poměr	vápníku	a hořčíku.

ZÁVĚR
Pitná	voda	dodávaná	Středo-
českými	vodárnami	ze	zdrojů	
Vodáren	Kladno	–	Mělník	
nevyžaduje	žádnou	úpravu	
tvrdosti.	Kdybychom	měli	zva-
žovat	výhody	a nevýhody	vody	
se	zvýšenou	tvrdostí	(M.	Vruti-
ce,	Liběchovka),	pozitivní vliv 
na lidské	zdraví	by	nepochyb-
ně	převážil.	U ostatních	zdrojů	
s „nižší“	tvrdostí	je	obsah	
vápníku	a hořčíku	dostatečný	
pro	lidský	organismus.

Informace poskytla tisková 
mluvčí Středočeské vodárny, a. s.

Ing. Lenka Kozlová

Pozn. Více informací o vlivu 
tvrdosti na lidské zdraví lze získat 

na webu Státního  
zdravotního ústavu.

VODA MMOL/L
velmi měkká < 0,7
měkká 0,7-1,25
středně tvrdá 1,26-2,5
tvrdá 2,51-3,75
velmi tvrdá > 3,75
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Vážený neznámý,
velmi	se	mýlíte,	když	si	myslíte,	
že	do vašeho	plýtvání	nikomu	
nic	není.	Pokud	město	doplácí	
značné	částky	na vyváže-
ní	odpadu,	nutně	se	musí	
zajímat	proč.	Zajímat	by	to	
mělo	i občany,	kteří	neplýtvají	
a z jimi	uspořených	prostředků	
se	doplácí	na takové,	jako	jste	
vy.	Až	si	vše	budete	platit	sám	
(tuto	povinnost	už	dávno	mají	
např.	podnikatelé,	tak	se	jich	
zeptejte,	kolik	je	to	bez	po-
moci	města	stojí),	pak	teprve	
do toho	skutečně	nikomu	nic	
nebude.	Ale	pouze	z pohledu	
financí.	Z pohledu	zátěže	
životního	prostředí,	které	
zhoršujete	i všem	ostatním,	je	
tomu	přesně	naopak.

Jak	jistě	víte	z médií,	
od roku	2030	se	nebude	smět	
odpad	skládkovat.	To	je	velice	
krátká	doba	na změnu	uva-
žování	lidí,	což	dokládá	i váš	
výtvor,	pod	který	ani	nemáte	
odvahu	se	podepsat,	což	též	
o něčem	svědčí.	Spalováním	
odpadu	se	toho	moc	nevyřeší,	
nehledě	na to,	že	nikdo	(jsem	
přesvědčen,	že	ani	vy)	by	
nechtěl	mít	spalovnu	„za do-
mem“.	Ostatně	skládku	také	
ne.	Neplýtváním	tak	projevu-

jete	minimálně	respekt	a úctu	
k těm,	kteří	ji	tam	(s největší	
pravděpodobností	nedob-
rovolně)	mají	či	mít	budou	
a zejména	ke svým	dětem	
(píšete,	že	máte	početnou	
rodinu),	kterým	se	bude	žít	tím	
lépe,	čím	méně	jim	toho	tu	my	
„zanecháme“.	Jak	praví	staré	
moudro,		„nejčistší	energie	je	
ta	ušetřená“	a stejně	tak	i od-
pad	je	nejčistší	ten,	který	vůbec	
nevznikne.	A jiné	moudro	
praví,	že	„Zemi	jsme	nezdědili	
po předcích,	máme	ji	půjčenou	
od svých	potomků“.

Možná	že	i současná	situace	
má	s tímto	tématem	co	do či-
nění.	Je	již	s velkou	jistotou	
prokázáno,	že	přelidnění	
a zejména	naše	nenasytnost	
a plýtvání	jsou	hlavní	příčinou	
klimatické	změny	(oteplení)	
a sucha,	což	jsou	podmín-
ky,	ve kterých	se	dobře	daří	
různým	„breberkám“	–	a to	jak	
přežít	a množit	se,	tak	i přeska-
kovat	na lidi.

Vysmíváním	se	snaze	
zastupitelstva	o informování	
občanů,	kteří	se	na besedu	
dostavit	nemohli	(tím	nemám	
na mysli	ty,	kteří	se	na ni	zá-
měrně	vykašlali,	ač	byla	volně	

přístupná)	a zejména	absencí	
podpisu	jste	vytřídil	alespoň	
něco:	sám	sebe	–	do odpadu	

lidského.	A ten	smrdí	nejvíc.
Jan Bulín

Malý trik pro velký efekt
Často	se	stává,	že	jsou	
kontejnery	na tříděný	odpad	
přeplněny	tak,	že	nejdou	
zavřít,	případně	je	odpad	
i volně	položen	kolem	nich.	
Nejenže	to	vypadá	odpudivě,	
ale	stačí	pak	i mírný	vítr	a ulice	
v okolí	jsou	plné	rozfoukaných	

odpadků.	Důvodem	je	fakt,	že	
odpad	je	do kontejneru	uložen	
v původním	–	nestlačeném	
stavu,	a většinu	prostoru	tak	
vyplňuje	pouze	vzduch.	Přitom	
stačí	málo	a do kontejnerů	
se	toho	vejde	násobně	více.	
Téměř	vše	se	dá	rozložit	či	se-

šlápnout	a z původně	objem-
ného	obalu	zbyde	jen	tenká	
placka.	Dokonce	i poměrně	
tuhou	plechovku	lze	takto	
„upravit“	za použití	minimální	
síly.	Jen	je	třeba	vědět,	kam	
a kdy	šlápnout	(viz	jednoduchý	
fotonávod).	Dalším	efektem	je	

samozřejmě	úspora	za četnost	
vyvážení	kontejnerů.

Za občany bydlící poblíž  
kontejnerových hnízd 

J. Bulín
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POZVÁNKY

Město Veltrusy a Zámek Veltrusy  
společně zvou  

v sobotu 20. června 2020 v 16 hodin  
před zámeckou oranžérii na 

Letní  
promenádní koncert

program bude sestaven ze známých melodií slavných operet a muzikálů,  
doplněný o neméně slavné houslové skladby mistrů.

Zazní hudba Johanna Strausse, Franze Lehára, George Gershwina,  
Andrew Lloyd Webera, Victora Montiho, Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha. 

ÚČINKUJÍCÍ: 
| Eva Bendová Charvátová – soprán | Miloslav Pelikán – tenor |  

| Petr Benda – housle | Kristina Brachtlová – klavír |

aneb Do oušek bez roušekaneb Do oušek bez roušek

vstup vstup 
zdarmazdarma

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY
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odjezd autobusu v 18:00
od MěÚ Veltrusy

vstupné 300 Kč  
včetně dopravy

kultura@veltrusy.cz

20/920/9NENE

30. 6. 202030. 6. 2020
15:0015:00

Piknikové
odpoledne 
v parcčíku

Přijďte se setkat  
a přivítat společně prázdniny!

hudební doprovod / opékání buřtů /
aktivity nejen pro děti

pořádají společně místní spolky

ˇ

WWW.FARNOSTKRALUPY.CZ

Setkání s křesťanstvím ve vašem okolí.

18:00 Otevření kostela
18:50-19:20 Varhanní koncert (poutní)
Hlavní varhanní koncert, který je součástí poutního okruhu. Hraje Vojtěch Hrňák
20:00-20:20 Komentovaná prohlídka kostela
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
20:50-21:10 Varhanní koncert
Mešní písně zahraje Vojtěch Hrňák
21:30-21:50 Čtení z bible
22:00-22:20 Ztišení a závěr

Celovečerní program:
Pohled z kůru – varhany zblízka
Možnost prohlédnout si kostel z kůru a varhany zblízka. 
Prohlídky po malých skupinkách v průběhu večera.
Poutní cesta po kralupské farnosti
Jedinečná šance zažít slavnostní atmosféru více kostelů v rámci kralupské 
římskokatolické farnosti. Více informací na našem webu.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele (Veltrusy)
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9. květen 1945 ve Veltrusích 
objektivem Marcela Peška
Přestože	bylo	letošní	75.	výročí	konce	druhé	světové	války	v Evropě	zastíněno	pandemií	
koronaviru,	je	třeba	mít	nejkrvavější	konflikt	lidských	dějin	stále	na paměti.	S prohlu-
bujícím	se	časovým	odstupem	a odchodem	pamětníků	je	třeba	čím	dál	častěji	sahat	
po archivních	dobových	materiálech.	
Jedním	z takových	zdrojů	
je	i unikátní	série	fotografií	
pana	Marcela	Peška,	která	
dokumentuje	průjezd	Rudé	
armády	Veltrusy	a s ním	
spojenou	všeobecnou	radost	
a veselí	místního	obyvatelstva.	
Ústředním	motivem	většiny	
snímků	je	vojenská	technika,	
která	patřila	k druhosledovým	
a týlovým	útvarům	3.	gardové	
tankové	armády	gen. plk. I.	S.	
Rybalka,	jejíž	čelní	jednotky	
projely	Veltrusy	již	kolem	
2. hodiny	ranní	9.	května	1945.

David Šolc (DŠ)

DŠ: První snímek vybraný ze série 
fotografií pana Peška vznikl 
na náměstí Antonína Dvořáka 
právě ve chvíli, kdy jím projížděla 
kolona nákladních automobilů 
Studebaker US6, kterými byla 
Rudá armáda zásobována z USA 
na základě tzv. smlouvy o půjčce 
a pronájmu. V tomto případě se 
pravděpodobně jednalo o proti-
letadlou jednotku, protože první 
vůz za sebou táhl 37mm protileta-
dlový kanón vz. 1939 (61-K).

BB: Další snímek zachycuje nákladní automobil Ford G8T 
opět na náměstí Antonína Dvořáka. Fordy tohoto typu 
byly zdaleka nejpočetnějšími nákladními vozidly, která 
byla do Ruska dodávána z Ameriky rovněž na základě 
zákona o půjčce a pronájmu od roku 1943. Zákon umož-
ňoval poskytování pomoci v podobě válečného materiálu 
a potravin spojencům –  válečný materiál měl být pou-
žíván do jeho zničení v boji, či vrácen po válce. Ačkoli 
většina tankových jednotek Rudé armády disponovala 
tanky sovětské výroby, jejich logistická podpora byla 
poskytována stovkami tisíc amerických kamionů. V roce 
1945 pocházela třetina logistického vozového parku 
Rudé armády z USA.

(zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Zákon_o_půjčce_a_pronájmu)

BB: Na stejném místě zachytil Marcel Pešek i další terénní 
automobil amerického původu: Dodge WC51 (Weapons 
Carrier − nosič zbraní). Několik automobilů tohoto typu 
měla k dispozici i československá samostatná obrněná 
brigáda a 1. československý armádní sbor.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dodge_WC)

Fotografie	kromě	badatele	Davida	Šolce	komentuje	také	místní	pamětník	Jan	Novotný	(JN).
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DŠ: Další snímek vznikl na křižovatce ulice 
Komenského s ulicí Palackého, kam vedle 
Studebakeru odbočoval i kořistní náklad-
ní automobil Henschel 28 T1/T2. Hodiny 
na věži kostela Narození sv. Jana Křtitele 
ukazovaly v době pořízení snímku tři čtvrtě 
na dvanáct. 

JN: „Chtěl bych se na fotografii sám na-
jít – právě tady jsem spolu s desítkami lidí 
a několika tehdejšími kamarády mával 
na projíždějící vozy. Bohužel hledám marně, 
patrně jsem zde zrovna ve chvíli, když pan 
Pešek od hostince U Havrana fotografoval, 
nebyl.“

DŠ: Na tomto snímku z Komenského ulice 
není tolik zajímavý průjezd dalších Stu-
debakerů Rudé armády jako tzv. Panzer-
sperre, což byl název pro ženijní proti-
tankovou překážku, obvykle budovanou 
ze silných kmenů, kamení a udusané hlíny 
na strategicky výhodných místech po celém 
protektorátu. Německé velení se snažilo 
výstavbou těchto improvizovaných proti-
tankových zátarasů zpomalit postup Rudé 
armády. Sami Němci je však k danému účelu 
často nestačili použít a naopak jim zátarasy 
dělaly velké problémy při vlastním ústupu, 
zejména tehdy, když jich dokázali ve svůj 
prospěch využít čeští povstalci. 

JN k fotografii doplňuje: „Prožil jsem jaro 1945 v jednom domku v zapadlé Kollárově ulici, za dvorem staré školy. Na zá-
tarasy si vzpomínám. Osmého května už večer se ozývaly zvuky vzdáleného dunění, ulicemi projížděly kolony stahující 
se Wehrmacht a dospělí tušili, že nastávají poslední chvíle války. Vzpomínám, že pan Procházka, u jehož rodiny jsme 
tehdy bydleli, po půlnoci vyšel před dům a po návratu vyprávěl, že se němečtí vojáci hlasitě dohadovali, zřejmě ohled-
ně uzavření zátarasů, které jsou na snímku vidět. Zdá se, že při spěšném odjezdu už na to ale nebyl čas, nakonec tedy 
ještě v noci odjeli. Šlo patrně o poslední německé jednotky, které měly v úmyslu zanechat postupující Rudé armádě 
překážky. Klády ale veltruští muži zvečera odklidili právě do Kollárovy ulice, kde ležely ještě řadu dní po osvobození.

DŠ: Tento snímek je pořízen na v ulici Ko-
menského, kde obyvatelstvo Veltrus zdraví 
osazenstvo autobusu značky Mercedes-
-Benz. Podle označení červeným křížem by 
se mohlo jednat o jeden z repatriačních 
autobusů odvážejících vězně z terezínské-
ho koncentračního tábora.
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JN: „Dvojice snímků odhaluje štít hostince U Havrana, zbouraného před lety. Obrázek vpravo ukazuje dům s prodejnou 
obuvi Baťa. (Po válce tam prodejna obuvi byla nadále a pan Javůrek tam i opravoval boty. Po řadu dalších let tam paní 
Srpová vedla vyhledávaný obchod se zlevněným zbožím.)“

DŠ: Kromě vozidel Rudé armády městem projížděli i repatriovaní vězni a váleční zajatci na zrekvírovaných nákladních 
automobilech Wehrmachtu. Na snímku vlevo je zachycen těžký nákladní automobil VOMAG 5LR, který podle viditelné-
ho označení původně patřil jednomu z transportních oddílů GTR – Grosstransportraum, zatímco na snímku vpravo se 
jedná o vůz Lancia Esa Ro 267 Mil italské výroby. Obě fotografie byly pořízeny v dnešní Palackého ulici.

DŠ: Pod nánosem šeříků a místní omladiny se skrývá průzkumný obrněný automobil BA-64. Vozidlo je zajímavé tím, že 
postrádá věžičku, kde byl lafetovaný kulomet DT ráže 7,62 mm. Tyto fotografie vznikly na křižovatce ulice Palackého. 
JN: Na levé fotografii poznávám vpravo mladého Otu Horu, na pravé fotce je Jiří Málek jako malý kluk v čepici. Vedle 
něj je jeho mladší bratr Emil (tomu není vidět do tváře) a pán v nádražácké uniformě, který ho vysazuje, je jejich otec 
Ludvík Málek. (Informace doplnili Málkovi a Karel Morávek.)

BB: Tento snímek byl zachycen v ulici Palac-
kého. Jeho hlavním motivem je tentokrát 
nákladní automobil Chevrolet G-7117, opět 
vůz amerického původu. Příjezd Rudé armá-
dy přilákal do ulic velké množství lidí.
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David	Šolc	(Jičín)	je	amatérský	
badatel,	jehož	dlouholetým	
koníčkem	jsou	květnové	
události	roku	1945	a vše,	co	se	
týká	osvobození	tehdejšího	
Československa.	Předmětem	
jeho	zájmu	jsou	především	
dobové	fotografie	zachycující	
vojenskou	techniku,	a to	jak	
německého,	tak	i spojenecké-
ho	původu.	

Upoutávku	na veltruské	
snímky	pana	Peška	z 9. května	
1945	objevil	na internetu	při	

hledání	nových	
dobových	fotografií,	
a sice	v souvis-
losti	s pozvánkou	
na výstavu	konanou	
v roce	2015	ve vel-
truské	pamětní	síni	Ladislava	
Čepeláka.

Badatel	kontaktoval	
starostu	města	s prosbou	
o spolupráci	za účelem	rozšíře-
ní	a doplnění	svých	poznatků,	
městu	pak	poskytl	detailní	
informace	o vojenské	technice	

a sepsal	výše	uvedené	řádky	
k vybraným	fotografiím.	

Ačkoliv	ve Veltrusích	nikdy	
osobně	nebyl,	využití	moder-
ních	technologií	mu	umožňuje	
se	do našeho	města	podívat	
virtuálně.	Při	svém	bádání	
používá	aplikaci	Mapy.cz	

a stránky	Národního	archivu	
leteckých	měřických	snímků,	
kde	je	možné	dohledat	letecké	
snímky	ze	40.	a 50.	let	minulé-
ho	století.	Pokud	fotografie	za-
chycují	i budovy	nebo	krajinu,	
je	šance	je	lokalizovat.	

bb

DŠ: Nejtěžší exemplář z vozového parku 
Rudé armády, který pan Pešek  zachytil 
v poledních hodinách 9. května 1945 svým 
fotoaparátem, bylo samohybné dělo SU-
100. Jednalo se kombinaci osvědčeného 
podvozku středního tanku T-34 a výkon-
ného 100mm kanónu D-10S v pevné nástav-
bě. Parametry kanónu stroj předurčovaly 
k boji s nejmodernějšími německými protějš-
ky. Samohybné dělo bylo vyfoceno ve chvíli, 
kdy míjelo dnes již neexistující hostinec 
„U Kalinů“ v Palackého ulici.

DŠ: V kulisách hostince „U Kalinů“ byl poří-
zen i tento snímek nákladního automobilu 
Studebaker US6, převážejícího část pon-
tonového mostu a další ženijní materiál. 
Účelem bílé barvy na přední části blatníků 
a krajích nárazníku bylo zlepšit viditelnost 
vozidla při nočních přesunech bez zapnu-
tých světel.

BB: Poslední fotografii zveřejňujeme pro doplnění 
série osvobozeneckých fotek, ačkoliv nebyla před-
mětem bádání Davida Šolce. Nepodařilo se s urči-
tostí zjistit, co se na náměstí Antonína Dvořáka 
v souvislosti s osvobozením kopalo, ale někteří 
pamětníci se domnívají, že se stavěla slavobrána. 
Máte-li někdo více informací, budeme za ně vděč-
ni (listy@veltrusy.cz, tel. 317 070 291). Za pátrání 
děkujeme i Věře Krčmové. 
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ZÁMEK	A PARK

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSYZámek se statečně vyrovnává  

s novými okolnostmi
EPIDEMIE NAKRÁTKO 
UTLUMILA ŽIVOT  
I NA ZÁMKU 

S jakou	radostí	jsme	letos	
zahájili	sezónu	v době,	kdy	jiné	
zámky	ještě	sní	v hlubokém	
zimním	spánku!	Nasazení,	se	
kterým	jsme	vstoupili	do roku	
2020,	by	nám		vydrželo	nadále,	
nebýt	nečekané	situace,	která	
nás	všechny	zasáhla.	
Alarmující	zprávy	a nařízení	
vlády	začaly	chodit	zkraje	
měsíce	března	a postupně	
jsme	si	zvykali	na představu,	
že	by	omezení	v pohybu	osob	
mohla	přerůst	až	v uzavření	
našeho	zámku.	Telefony	zvo-
nily	neustále	a 10.	března	se	
brána	čestného	dvora	skutečně	
uzavřela.	Zaměstnanci	museli	
okamžitě	akceptovat	nový	
režim	a rodiče		školáků	najít	
způsob,	jak	skloubit	povinnosti	
pracovní	s těmi	rodinnými.	
V okolí	zámku	se	rozhostilo	
nezvyklé	ticho	a liduprázdno.	
A pak	se	začal	ozývat	zvuk	pra-
videlného	rytmu	šicího	stroje,	
který	díky	naší	kolegyni	zdatně	
přetvářel	zbytkové	látky	v po-

třebné	roušky.	V nové	situaci	
bylo	třeba	se	rychle	zoriento-
vat	a po zavedení	nezbytných	
hygienických	opatření	se	život		
na zámku	opět		rozproudil	na-
plno.	Přes	všechny	komplikace	
se	podařilo	zajistit	pokračová-
ní	rekonstrukcí	bývalé	sušárny	
ovoce	a vozovny	v hospodář-
ském	dvoře	i údržbu	parku.

V ZÁMECKÉM PARKU 
TO NAOPAK OŽILO
I díky	vytouženému	dešti	
nabrala	příroda	na síle	a jaro	se	
projevilo	v plné	kráse.	Po počá-
tečním	útlumu	začali	návštěv-
níci	plnit	pěšiny	a cesty	v par-
ku.	Bylo	nezvyklé	sledovat,	jak	
celé	rodiny	svorně	putují	tam	
a zpět	a váží	si	každé	drobnosti	
přinášející	radost	z pohybu	
na čerstvém	vzduchu.	Dnes	
návštěvnost	parku	několikaná-
sobně	převyšuje	obvyklý	stav,	
a proto	jsme	otevřeli	alespoň	
okénko	v informačním	centru	
i tolik	potřebné	toalety.	Také	
v restauraci	nebo	v Holand-
ském	domě	se	dá	příjemně	
občerstvit.

Nejen	nás,	ale	také	desítky	

zasnoubených	párů	zasáh-
lo	celorepublikové	zrušení	
svateb.	Počáteční	zklamání	
budoucích	nevěst	a ženichů	
bylo	veliké.	Naštěstí	se	téměř	
všechny	termíny	podařilo	
přesunout	a my	se	na všechny	
obřady	moc	těšíme.

A JAK JSME SE  
PŘIPRAVILI NA  
ZNOVUOTEVŘENÍ 
ZÁMKU POČÍNAJE  
25. KVĚTNEM? 
Výstava	Aristokracie:	začátek	
konce	je	„samoobslužná“.	
Znamená	to,	že	návštěvník	
dostane	tištěný	text	s sebou	
a po jednotlivých	místnos-
tech	se	bude	pohybovat	sám.	
Průvodci	budou	zpovzdálí	kon-
trolovat	dodržování	rozestupů	
a také	ochotně	vždy	poradí.		
Chystá	se	také	možnost	využití	
vlastního	chytrého	telefonu	
jako	virtuálního	průvodce.	
Expozice	historických	kočárů	
bude	doplněna	mluveným	
slovem	a podkreslující	hud-
bou.	Okruh	Generál Laudon 
jede	skrz	Veltrusy	je	bohužel	

do odvolání	uzavřen,	v malých	
místnostech	totiž	není	reálné	
zajistit	dostatečné	rozestupy.	
Ke změně	dochází	také	u další	
nabízené	prohlídky,	a to	u naší	
oblíbené	venkovní	cyklopro-
hlídky.	Navýšili	jsme	kapacitu	
průvodců,	takže	o víkendu	jez-
díme	každou	hodinu	od hlavní	
brány	do parku.	Kola	zatím	
nepůjčujeme,	ale	snad	brzy	
budeme.	Za zásadní	krok	pova-
žujeme	možnost	zakoupení		
online	vstupenek	přes	naše	
webové	stránky	 
www.zamek–veltrusy.cz. 
Uleví	se	tím	zejména	pokladně	
na nádvoří	zámku,	ve kte-
ré	jsou	přísně	dodržována	
všechna	hygienická	nařízení	
a komfort	pro	návštěvníky	tím	
je	do značné	míry	snížen.

Z kulturních	akcí	vás	v nej-
bližší	době	můžeme	pozvat	
na Letní promenádní kon-
cert pořádaný	ve spolupráci	
s městem	Veltrusy.	Konat	se	
bude	před	zámeckou	oranžérií 
v sobotu	20.	června		od 16 ho-
din.	Upoutávku	najdete	
na straně 14.

Kateřina Bryndová
vztahy s veřejností 

Stavební obnova v areálu zámku pokračuje
V současné	době	probíhají	
dvě	stavby,	které	sice	započaly	
již	minulý	rok,	ale	naplno	se	
rozběhly	až	nyní	se	zlepšením	
počasí.	Jedná	se	o sušárnu	
ovoce	(drobná	stavba	v severní	
části	areálu	u hlavní	aleje)	
a vozovnu	v severní	části	hos-
podářského	dvora.	Obě	stavby	
budou	uvedeny	do stavu	blíz-
kého	původnímu	včetně	účelu	
jejich	využití.	

SUŠÁRNA BUDE  
ZNOVU SUŠIT OVOCE
V sušárně	bude	pro	ukázkové	
účely	obnovena	jedna	ze	dvou	
původních	sušicích	komor	
do plně	funkčního	stavu,	tedy	

sušárna ještě s nevybouraným přístupem k topeništím
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včetně	topeniště.	Místo	druhé	
bude	zřízeno	posezení	pro	
návštěvníky.	Zbylý	prostor	
bude	využit	pro	expozici	
o zpracování	ovoce	s případ-
ným	budoucím	prodejem	
těchto	produktů.	V současné	
době	jsou	otlučeny	omítky,	
natažena	elektroinstalace,	
vybourán	původní	zazděný	
přístup	k topeništím	a je	nově	
vybudována	kanalizace	včetně	
jímky.	V průběhu	prací	pak	
byly	odkryty	poměrně	zacho-
valé	chodníčky	z oblázkové	
dlažby	kolem	objektu.

OBNOVUJE SE  
I VOZOVNA
Vozovna	bude	po rekonstrukci	
též	sloužit	svému	původnímu	
účelu,	tedy	parkování	vozi-
del,	a to	jak	těch	původních	
–	kočárů	tažených	koňmi,	tak	
novodobých	s „koňmi“	pod	ka-
potou.	Za tímto	účelem	budou	
obnovena	všechna	původní	
zazděná	klenutá	vrata.	V sou-
časné	době	jsou	vybourány	
zazdívky	pouze	u dvou	z nich	
ve východní	části	budovy,	
zbylé	bude	možno	odstranit	
až	po vyřešení	problémů	se	
statikou	stropů	v západní	části,	
nepříjemným	to	překvapením	
z průběhu	stavby.	Stejně	jako	
v sušárně	jsou	otlučeny	omítky	
a připojena	kanalizace,	v se-
verní	zdi	byla	znovu	proražena	
zazděná	okna.

text a foto: Jan Bulín

sušárna s vybouraným přístupem k topeništím

vozovna: podepření stropu

vozovna: vybouraná vrata
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Jarní měsíce 2020 ve škole

ZÁKLADNÍ	ŠKOLA

V roce 2019 – 2020 realizuje ZŠ Veltrusy projekt Šablony II  
pro ZŠ Veltrusy, podpořený z evropských dotací v rámci 
výzvy CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011781.

V rámci projektu je podporována práce školního psychologa, 
speciálního pedagoga a školního asistenta ve školní družině. 
Další podpořenou oblastí je vzdělávání celého pedagogického 
sboru.

Stejně	jako	každý	rok	se	i letos	
děti	a dospělí	těšili	na jarní	
prázdniny.	Velká	část	školáků	
i dospělých	plánovala	vyrazit	
lyžovat	do zahraničí.	Už	pří-
pravy	na jarní	lyžovačku	byly	
ale	hodně	rozpačité,	protože	
se	již	řešilo,	zda	do lyžařských	
letovisek	v Alpách	vyjet	či	niko-
liv,	vzhledem	k šířící	se	nákaze	
koronavirem.	

Naše	jarní	prázdniny	
nakonec	ještě	proběhly,	ale	
hned	druhý	den	po návratu	
do školních	lavic	z nich	zase	
děti	odešly	a tentokrát	to	bylo/
je	na hodně	dlouhou	dobu.	
V rámci	omezení	šíření	korona-
viru	bylo	vyhlášeno	všeobecné	
uzavření	škol.	Děti	se	tak	ze	
dne	na den	ocitly	doma.	Počá-
teční	nadšení	z uzavření	škol	
bylo	ohromné.	Brzy	ale	všech-
ny	děti	pochopily,	že	nezačaly	
nečekané,	ale	o to	delší	prázd-
niny.	Zjistily,	že	je	čeká	hodně	
práce,	se	kterou	si	budou	
muset	poradit	–	často	samy,	
v lepším	případě	za podpory	
rodičů.	A tak	dětské	nadšení	
brzy	opadlo	a v řadě	případů	je	
vystřídalo	vroucí	přání	–	„Chci	
zpátky	do školy.“

Většinu	pedagogů	také	
uzavření	škol	zaskočilo.	Tato	
nová	situace	vyžadovala	a stále	
vyžaduje	zcela	jiný	přístup	
k dětem,	jiný	způsob	zadávání	
úkolů,	jinou	motivaci,	vysvět-
lování,	hodnocení,	spolupráci.	
Všichni,	dospělí	i děti,	se	
za pochodu	učí	fungovat	v no-
vých	podmínkách.	Zcela	určitě	
na tuto	situaci	platí	české	pří-
sloví	„Všechno	zlé	je	pro	něco	
dobré,“	neboť	výrazný	posun	
v používání	ICT	nastal	u všech	
zúčastněných.	Těch	přínosů	
je	mnohem	více,	ale	tento	je	
nejpodstatnější.	Samozřejmě	
že	je	i řada	negativ	–	např.	
omezení	sociálních	kontaktů,	
které	děti	pociťují	asi	nejvíc	
negativně.	

V této	době	je	ale	potřeba	
také	pomáhat.	Řada	dospělých	
zaměstnanců	se	zapojila	do šití	
roušek,	pomáhá	s nákupy	pro	
seniory	apod.	Specifickou,	ale	
velmi	potřebnou	pomocí	je	
tištění	ochranných	štítů	na 3D	
tiskárně,	kterou	naši	deváťáci	
vyhráli	v chemické	soutěži	

a která	byla	do soutěže	věnová-
na	Nadací	Unipetrol.		

Zásluhou	paní	učitelky	Vá-
chové	se	podařilo	podle	návo-
dů,	které	jsou	v současné	době	
k dispozici	i pro	běžné	uživa-
tele,	začít	tisknout	ochranné	
štíty.	Tyto	štíty	používají	
zdravotníci	i další	lidé	ke sní-
žení	rizika	nákazy	koronavi-
rem.	Prvních	25	vyrobených	
štítů	jsme	poskytli	veltruským	
lékařům	a zaměstnancům	Do-
mova	důchodců	Červený	mlýn	
Všestudy.	Další	ochranné	štíty	
putovaly	do Alzheimer	centra	
ve Zlosyni,	k MUDr. Gelbičové,	
do České	rafinérské	a k dalším	
zájemcům.	Nyní	se	připravují	
ochranné	štíty	i pro	pedagogy,	
kteří	budou	pracovat	ve škole	
se	žáky.

Jsme	velmi	rádi,	že	se	nám	
podařilo	podpořit	zdravotní-

ky	i ostatní	pracovníky,	kteří	
mohli	díky	štítům	bezpečněji	
vykonávat	svá	povolání.	Paní	
učitelce	patří	velké	poděkování	
za úsilí	a čas,	které	práci	s 3D	
tiskárnou	věnovala.	Začátky	
byly	totiž	dost	komplikované,	
protože	naše	školní	zkušenosti	
s 3D	tiskárnou	byly	nulové.	

V současné	době	už	
klepe	pomalu	na dveře	konec	
školního	roku	a všichni	pevně	
věříme,	že	se	po prázdninách	
sejdeme	při	vyučování,	na kte-
ré	jsme	byli	zvyklí	a na které	se	
už	všichni	dospělí	i děti	těší.	

Za ZŠ Veltrusy 
Světlana Racková 



23červen 2020

NAŠE	SPOLKY

RC Havránek
Havránek na konci školního roku a o prázdninách
Rodinné	centrum	bylo	poslední	
dva	a půl	měsíce	zavřené,	ale	
nyní	již	opět	funguje	v běžném	
režimu	za přísnějších	hygienic-
kých	podmínek.	Otevřeny	jsou	
znovu	kurzy	grafomotoriky	pro	
předškoláky	i kurzy	tvořeníčka	
a cvičení	s dětmi.	Venku	se	děti	

mohou	prohánět	jak	na lesním	
dopoledni,	tak	v lesním	klubu	
Pírko,	který	již	také	plně	obno-
vil	provoz.

Pokud	epidemiologická	
situace	dovolí	(a všichni	věříme,	
že	ano),	proběhnou	v létě	dva	
turnusy	příměstského	táboru	

klubu	Pírko	–	první	termín	
je	plánován	na 29.	6.	–		3.	7.	
a druhý	potom	na 3.	8.	–	7.	8.	
Připravuje	se	také	tábor	pro	ro-
diče	a děti	ve spolupráci	s ASPV	
Veltrusy.	

Lesní	klub	Pírko	pro	letošní	
rok	nevyhlásil	konkrétní	termín	

pro	zápis	na nový	školní	rok,	
do naplnění	kapacity	přijímá	
přihlášky	průběžně.	Hlásit	se	
můžete	na e-mailu	lesnipirko@
centrum.cz	nebo	navštivte	pro	
další	informace	stránky	 
www.lesnipirko.cz. 

Soňa Dekastello

HAVRÁNEK

rodinné
 

centrum

ZŠ VELTRUSY PŘIJME 

UČITELE/UČITELKU TĚLESNÉ VÝCHOVY  
+ PŘEDMĚTŮ PŘÍRODOVĚDNÉHO CHARAKTERU 

/nejlépe přírodopis, fyzika, zeměpis, příp. ICT/
-  kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb. o pg. pracovnících v platném znění 
-  čistý výpis z rejstříku trestů, morální bezúhonnost
-  kladný vztah k dětem a loajalita ke škole
-  ochota podílet se na dalších školních i mimoškolních aktivitách
-  aktivní přístup k práci, kreativita 
-  ochota učit se a realizovat nové věci – formy práce s dětmi apod.

Přivítáme i absolventy nebo studenty dokončující studium. Požadujeme aktivní a kreativní přístup  
ke školní i mimoškolní činnosti. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, vstřícný přístup  
a dobrý pracovní kolektiv. Výborná dopravní dostupnost ze severního okraje Prahy.

Nabídky s profesním životopisem zasílejte na e-mail: svetlana.rackova@skolaveltrusy.cz  
nebo na adresu: Mgr. Světlana Racková, ZŠ Veltrusy, Opletalova 493, 277 46 Veltrusy.  
Pro bližší informace volejte: 731 617 991.

Foto: Katarína Nováková
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ASPV Veltrusy
Běh veltruským parkem letos trochu jinak
Letošní	ročník	tradičního	zá-
vodu	Běh	veltruským	parkem,	
který	byl	plánován	na posled-
ní	dubnovou	sobotu,	jsme	
bohužel	byli	nuceni	s ohledem	
na aktuální	situaci	zrušit.	Aby	
ale	tento	ročník	nezanikl	úpl-
ně,	přišli	jsme	s drobnou	indi-
viduální	náhradou	–	od pátku	
24.	dubna	do neděle	10.	května	
jsme	na místě	obvyklého	
startu	závodu	(v areálu	letního	
kina)	vyvěsili	plánky	s popisky	
našich	běžných	tras	od 50	me-
trů	pro	nejmenší	závodníky	až	
po 10	km	pro	vytrvalce.	Kdokoli	
si	pak	mohl	zajít	do parku	indi-
viduálně	zaběhnout	libovol-

nou	trať	(klidně	i opakovaně),	
změřit	si	sám	čas	a odeslat	
poté	přes	formulář	výsledek.	
Celkem	se	nám	sešlo	přes	100	
vašich	výkonů	na všech	tra-
tích,	41	od dětí	a 60	od dospě-
lých	–	výsledky	jsou	zveřejněny	
na webu	závodu	(behparkem.
cz).	Děkujeme	všem	běžcům	
za účast	v této	nelehké	době	
a budeme	se	na vás	těšit	
na startu	příštího,	snad	již	pl-
nohodnotného	ročníku	závodu	
v sobotu	24.	dubna	2021.

text a foto: Michal Koldinský

SPORT

AFK Veltrusy
Místo kopaček a míčů – lopaty a krumpáče 
Vládní	opatření	proti	šíření	
nemoci	COVID-19	ukončila	
v březnu	fotbalové	tréninky	
a soutěže.	Naši	fotbalisté	se	ze	
dne	na den	ocitli	bez	mož-
nosti	vyběhnout	na zelený	
trávník	a zúročit	dovednosti,	
které	nasbírali	během	zimní	
přípravy.	Mnozí	z nich	nemohli	
chodit	ani	do školy	nebo	do za-
městnání.	A tak	se	domluvili	
na tom,	že	se	během	státem	
nařízené	pauzy	pustí	do rekon-
strukce	kabin.	

Do “akce	Z“	se	nakonec	
zapojilo	skoro	celé	áčko.	Z tre-
néra	se	stal	mistr,	z brankáře	

zedník	a ze	stopera	malíř.	Práce	
šla	všem	od ruky	a během	pár	
týdnů	bylo	hotovo.	Udělala	
se	nová	podlaha,	vymalovala	
chodba,	kabiny	a toalety,	opra-
vila	světla,	natřela	okna,	in-
stalovaly	nové	lavice	a skříňky.	
Díky	desítkám	odpracovaných	
dobrovolnických	hodin	ušet-
řilo	AFK	nemalé	finance,	které	
může	investovat	například	
do výchovy	mládeže.	

Děkujeme	všem,	kdo	se	
zapojili!

Martin Novák
AFK Veltrusy    

Medvědi nakonec budou
V sobotu	13.	června	proběhne	
oblíbený	závod	dvoučlenných	
hlídek	Medvědí	stezkou.	Mu-
seli	jsme	samozřejmě	vzhle-
dem	k situaci	upravit	organi-
zaci	závodu.	Letos	se	závodníci	
budou	muset	dopředu	online	
přihlásit	a na start	budou	hlíd-
ky	přicházet	postupně	v daný	
čas.	Navíc	pro	letošek	nebude-

me	stavět	lanovou	lávku	a ože-
líme	i hromadné	vyhlašování	
vítězů.	Online	přihlašování	
na závod	spustíme	do konce	
května	–	sledujte	naše	stánky	
a facebook.

Budeme	se	těšit	na všechny	
malé	i velké	závodníky.

Martina Voláková

Foto: Jaroslav Nalezený

ČERVEN

13 MEDVĚDÍ	 
STEZKOU
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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

MEDVĚDÍ	 
STEZKOU
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ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
výroba kovových konstrukcí
pojezdová a křídlová vrata

zábradlí, oplocení, schodiště
ohýbání, zakružování v délce 2 m

TELEFON:
+ 420 777 010 076
+ 420 778 088 109

E-MAIL:
info@letrepair.cz

ADRESA:
Josefa Dvořáka 592

277 46  Veltrusy

Prodej  
slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává  
slepičky a vykupuje králičí kožky

21. června 2020 
v 16:00 na parkovišti u MěÚ
tel.: 601 576 270, 728 605 840 
www.drubezcervenyhradek.cz

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 

 

Jazykové studio 
Kurzy angličtiny pro celou rodinu 
English Summer Camps pro děti 

od 4 do 13 let.  

www.accolang.cz 
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 kuchyně na míru 
 vestavěné skříně 
 rekonstrukce 
koupelen 

WWW.REBYS.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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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

Hledáme

OPERÁTORA DTP STUDIA – GRAFIKA
 

Kontakt pro zaslání 
profesního životopisu 
a více informací podá

Eva Nováková, 
personalista

e-mail:  
eva.novakova@panflex.cz

tel.: 737  260  319

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

Možnost nástupu: ihned     

Pracovní poměr hlavní – na smlouvu

Nabízíme: 

•  různé zaměstnanecké výhody
•  zajímavé finanční ohodnocení 
•  práce od pondělí do pátku (víkendy a svátky jsou volné) 

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

Prodej 

kompletní ceník na
zdo-vykupstepky.cz

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

Kralupy n. Vlt.
palivového dřeva

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

WIFI 
5 GHz
560 Kč / měsíc
až 40/15 Mbit/s

Bezdrátová přípojka 5GHz
Veřejná IP
Servis do 48 hod.
Sleva při předplatném

GIFI 
60 GHz
600 Kč / měsíc
až 150/150 Mbit/s

Bezdrátová přípojka
Veřejná IP
Servis do 48 hod.
Sleva při předplatném
DDOS ochrana

GIFI 
60 GHz+
680 Kč / měsíc
až 250/250 Mbit/s

Bezdrátová přípojka
Veřejná IP
Servis do 48 hod.
Sleva při předplatném
DDOS ochrana
GIGA router - sleva 50%

Ultra MAX
Individuální kalkulace

Bezdrátová přípojka
Veřejná IP
Servis do 24 hod.
Sleva při předplatném
DDOS ochrana
GIGA router - ZDARMA
Antivir pro 4 PC zdarma
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

tel: 604 130 991
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Koupelnové studio Popek
Nelahozeves

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

KOUPELNOVÁ SÉRIE MIO V NOVÉM
Přijďte si k nám pro inspiraci...

P a M TÝŘ

T
R

UHLÁŘSTV
Í P. a M. Týř

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

V cihelnách 622, Veltrusy

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

m
ob

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