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Vážení občané, milí sousedé,

přiblížil se konec prázdnin a do rukou se
vám dostává letošní třetí infolist. Koronavirová krize sice polevila, ale situace zatím není zcela pod kontrolou, proto buďte ohleduplní ke svému okolí a dávejte na
sebe nadále pozor. Za město stále platí
nabídka, kterou jsme avizovali v době
nejpřísnějších opatření: k dispozici jsou
šité roušky, dezinfekce i pomoc pro ohrožené či občany s nařízenou karanténou.
Nařízení vlády se stále upravují, konání veřejných (i venkovních) akcí je stále
v nejistotě a doprovází ho různá omezení. To se týká i tradičního Happeningu
na starém mostě, jehož menší verze je
plánovaná společně s obcí Nelahozeves
na sobotu 12. září. Nicméně do poslední
chvíle si nejspíš nebudeme jisti, zda ji
bude možné uskutečnit. Podobně to je
i s dalšími pozvánkami v infolistu.
Určitě ale nezapomeňte přijít k volbám do krajského zastupitelstva (2. a 3.
října). Krajské volby mají obecně nižší
účast, právě proto ale může zrovna váš
hlas rozhodnout o velké změně. Volte
zodpovědné a schopné politiky, kteří
s penězi od nás, daňových poplatníků,
rozumně naloží.
Chtěl bych také poděkovat všem aktivním občanům – ať už těm, kteří chodí
na zasedání zastupitelstva, kteří se ptají,
hlásí nám různé poruchy, zalévají stromy
a udržují zeleň před svým domem apod.
Velmi mě těší, že počet takových lidí neustále narůstá.
Přeji vám hezký, klidný zbytek léta.
Filip Volák (starosta@veltrusy.cz)
Informace platné ke dni 24. srpna 2020:

KDE MUSÍM MÍT
ROUŠKU OD 1. ZÁŘÍ:

§ na úřadech
§ ve zdravotnických
a sociálních zařízeních
§ ve volebních
místnostech
§ ve veřejné dopravě
§ na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob
Pro aktuální opatření sledujte sdělovací
prostředky, web a fb města, Mobilní rozhlas.

ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

SVOZ SMĚSNÉHO
ODPADU
A PYTLOVÝ SVOZ
PLASTŮ A PAPÍRU
V březnu 2020 se město rozdělilo pro
svoz směsného komunálního odpadu
na dvě části: západní (u školy) a východní (u hřbitova). Pomyslným rozdělovníkem je ulice Palackého, která patří do západní části. Na toto rozdělení navázal
i pytlový svoz plastů a papíru od domu.

Do velkokapacitních biokontejnerů
patří pouze listí, posekaná tráva, travní
drny, drobný zahradní bioodpad,
v případě potřeby kůra, dřevní štěpka.
Mapa rozmístění biokontejnerů je
na webu města: https://www.veltrusy.cz/
bioodpad.
DO BIOKONTEJNERŮ NEPATŘÍ větve, prkna, plasty ani stavební suť! Větve
a prkna lze odložit na sběrném místě,
stavební suť si likviduje občan na vlastní
náklady, technické služby ji nepřijímají
ani na sběrném dvoře.

PROVOZ
SBĚRNÉHO MÍSTA

§ liché čtvrtky (10. 9., 24. 9., ...): svoz
SKO u hřbitova a pytlový svoz u školy
§ sudé čtvrtky (3. 9., 17. 9., ...): svoz SKO
u školy a pytlový svoz u hřbitova

V září a říjnu 2020 platí pro sběrné místo
stále letní provoz:
§ každé úterý a čtvrtek: 15:00 – 18:00
§ v sobotu: 8:00 – 12:00

SVOZ BIOPOPELNIC
OD DOMU

V listopadu bude otevřeno 2x týdně:
§ úterý: 15:00 – 17:00
§ sobota: 8:00 – 12:00

Každé sudé pondělí probíhá svoz biopopelnic od domu. Pronájem a 14denní svoz
biopopelnic si mohou občané Veltrus objednat na vegetační období (duben-listopad) za celoroční poplatek 1.200 Kč.
V případě přihlášení během vegetačního
období se poměrně krátí. Více informací
na https://www.veltrusy.cz/bioodpad.

Vedoucí technických služeb děkuje občanům, kteří pomáhají dobrovolně se
zálivkou zeleně, kterou mají před svým
domem, uklízí drobný nepořádek či bojují s plevelem.

+420 778 706 672
ASISTENTKA@VELTRUSY.CZ

BIOKONTEJNERY
V ULICÍCH
Biokontejnery jsou opět od konce července 2020 umísťovány každou středu
od 14:00 do 18:00 na sedmi místech
ve Veltrusích. Technické služby upozorňují, že je potřeba striktně dodržovat, co
do kontejnerů patří. Při porušování pravidel hrozí, že kompostárna obsah kontejnerů nepřijme a město bude nuceno
službu zrušit.

+420 728 233 228

PŘEHLED
USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA
Pro snadnější přístup ke schváleným
usnesením zastupitelstva bude město zveřejňovat jejich přehled na webu
města v co nejkratší době po konání zasedání zastupitelstva.
Všechny přehledy budou zveřejňovány na stránce veltrusy.cz/usneseni-zastupitelstva-2018-22.
Upozorňujeme, že právně relevantní
je pouze text usnesení obsažený v zápisu
ze zasedání zastupitelstva města.
www.veltrusy.cz

MOBILNÍ
ROZHLAS
A ZMAPUJTO
Připomínáme občanům, že pro spolehlivé a rychlé získávání informací z města
lze využít služby “Mobilní rozhlas”. Registrovat se můžete v podatelně MěÚ nebo
elektronicky: veltrusy.mobilnirozhlas.cz.
Sami si vybíráte, jakým komunikačním
kanálem vás město osloví (SMS, e-mail,
hlasová zpráva, zpráva do aplikace), či
jaké typy zpráv chcete dostávat. V případě využití aplikace Mobilní rozhlas,
která je ke stažení zdarma, můžete navíc využívat doplňkových služeb, kde lze
klást dotazy či pomoci mapovat podněty
ke zlepšení našeho města (hlášení nepořádku či jiných nedostatků). Mobilní rozhlas má k 20. srpnu 2020 již 452 registrovaných uživatelů. Více informací najdete
na webu města.

PRÁVNÍ
PORADNA
Bezplatnou právní poradnu mohou využít občané Veltrus každou středu od 15
do 17 hodin na MěÚ Veltrusy (1. patro,
1. dveře vpravo).

+420 606 683 404

SOCIÁLNÍ
PORADNA

i

Od června je v prostorách Městského
úřadu Veltrusy opět v provozu sociální
poradna. Nově funguje poradenství
i v terénu, tzn. po telefonické domluvě
ve vašich domácnostech. Termín konzultace si můžete sjednat na telefonu
+420 317 070 291 nebo +420 315 781 042.

+420 317 070 291
+420 315 781 042
PORADENSTVIVELTRUSY
@SEZNAM.CZ

PEČOVATELSKÉ
SLUŽBY
Ve Veltrusích funguje terénní pečovatelská služba, díky které mohou senioři (nad 65 let) a osoby se sníženou
soběstačností žít nadále běžným způsobem života ve vlastních domácnostech.
Lze si objednat pomoc při úklidu domácnosti, s osobní hygienou, odvozem
k lékaři, na úřad apod. Město Veltrusy
na službu přispívá, hradí mzdu a cestovSrpen 2020

né pečovatelky, klient přispívá na vybraný úkon. Podrobnosti o poskytovaných
službách najdete na webu města: veltrusy.cz/socialni-sluzby-0. Zájemci o službu
se mohou hlásit i u asistentky starosty:
+420 778 706 672 nebo asistentka@veltrusy.cz.

+420 315 704 264
MIROSLAVA.BERITOVA
@MESTOKRALUPY.CZ

KLUB SENIORŮ
JE ZALOŽEN

(informace pro všechny
veltruské seniory)

Klub plánuje prozatím následující aktivity:
§ společenské – udržování vztahů mezi
seniory – pravidelná setkání
§ kulturní a poznávací – výlety, zajištění vstupenek do divadel, na koncerty,
výstavy, tematické vycházky
§ sportovní – kondiční a rehabilitační
cvičení, nordic walking v parku, plavání v bazénu se cvičením, turistika,
cyklovýlety a jiné sporty dle zájmu
§ vzdělávací – přednášky na nejrůznější zajímavá témata, poradenství
ohledně práce na počítačích, lepší
využití mobilů
Jakékoliv další návrhy jsou vítány.
Klub seniorů Veltrusy byl zapsán jako
spolek v červenci t. r., zakladatelé jsou:
Věra Krčmová, Alena Kohlová (předseda),
Michaela Kejkrtová, Olga Novotná a Mária Kunová.
Pokud vás tato informace zaujala a chcete trávit aktivně svůj volný
čas, přihlaste se na e-mailové adrese:
seniori.veltrusy@seznam.cz nebo vyplněním přihlášky v obchodě Věry Krčmové
nebo na telefonním čísle 315 781 042.

SENIORI.VELTRUSY
@SEZNAM.CZ
+420 315 781 042

KRAJSKÉ
VOLBY
Volby do Zastupitelstva Středočeského
kraje se uskuteční opět ve dvou dnech:
v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00
a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00
ve výstavní síni Městského úřadu Veltrusy. Hlasovací lístky (šedé barvy) obdrží
voliči nejpozději 3 dny před konáním voleb (do 29. září 2020) do svých schránek.
2

S sebou k volbám je potřeba vzít průkaz
totožnosti a státního občanství ČR (občanský průkaz nebo cestovní pas ČR).
Od volební komise obdrží každý volič
prázdnou úřední obálku, do které vloží za plentou 1 hlasovací lístek politické
strany, pro kterou se rozhodl hlasovat.
Na vybraném hlasovacím lístku může
volič zakroužkováním pořadového čísla
upřednostnit nejvýše 4 kandidáty.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad
(a ve dnech voleb přímo volební komisi)
o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné volební schránky.

MĚSTSKÁ
POLICIE
Městská policie upozorňuje na zvýšenou
kriminalitu během letních měsíců, především vykrádání zahradních domků
i bytů a vozidel. Vyzývá občany, aby řádně
zabezpečovali svůj majetek a případné
incidenty (i menšího charakteru) hlásili
městské či státní policii.

+420 777 919 156
+420 777 919 157
POLICIE ČR: 158

FORENZNÍ
ZNAČENÍ KOL
Městská policie Kralupy nad Vltavou
nabízí ve dnech 13., 19. a 20. září 2020
v garážích objektu Městského úřadu se
sídlem Palackého náměstí č. 1, Kralupy
nad Vltavou, značení jízdních kol a invalidních vozíků „syntetickou DNA“.
Značení a registrace je zdarma, aplikace
trvá 15 min, je nutné si předem zamluvit
termín. Rezervační program bude spuštěn od 1. září.

WWW.BEZPECNEKRALUPY.CZ

+420 777 798 208

HŘIŠTĚ ZŠ
PRO VEŘEJNOST
S novým školním rokem bude opět možné využívat pro sportování hřiště u ZŠ,
předpokládané otevírací hodiny pro veřejnost budou ve všední dny mezi 17. a 19.
hodinou, příp. dle domluvy. Potvrzeno
bude na webu města a ZŠ.

POZVÁNKA
NA FARMÁŘSKÉ
TRHY
Další farmářské trhy se uskuteční v sobotu 5. září 2020 opět v parčíku u školy od 9
do 12 hodin. Přijďte si nakoupit zeleninu,
sýry, čerstvé ryby, uzeniny a zároveň tím
podpoříte farmáře a drobné podnikatele
z okolí.

POZVÁNKA
NA HAPPENING
Happening na starém mostě se letos
uskuteční v sobotu 12. září 2020, a sice
v trochu odlehčené verzi. Program začne v 15:00 na nelahozeveské straně a
již tradičně se bude střídat v hodinových
intervalech na obou březích. Zajištěn je
i program pro děti. V letošním roce sice
není možné umístit žádné stánky přímo
na most, ale na obou březích bude občerstvení dostatek. Je samozřejmé, že konání akce může být ovlivněno aktuálními
nařízeními vlády. Plakát s programem
najdete na následující stránce.

POZVÁNKA
NA HUDEBNÍ
ZÁJEZD
DO LUCERNY
Města Veltrusy a Zlosyň pořádají společně v neděli 20. září 2020 hudební zájezd
na vystoupení Original Vintage Orchestra Petra Kroutila v Lucerna Music Baru
v Praze. Česká televize bude z koncertu
pořizovat záznam, proto je každý nadšený fanoušek vítán! Vstupné je 300 Kč
včetně zajištěného autobusu, který odjíždí v 18:00 od Městského úřadu Veltrusy
(cca 18:05 STS). Vstupenky si můžete zamluvit na kultura@veltrusy.cz, nebo je
rovnou zakoupit v podatelně MěÚ Veltrusy.

POZVÁNKY
NA VÝSTAVY
VELTRUSY
LADISLAVA ČEPELÁKA
Zámek Veltrusy a město Veltrusy společně zvou na výstavu díla zasloužilého
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20. zasedání zastupitelstva města
Farmářské trhy v parčíku u školy
Happening na starém mostě
Kanoisté: Mistrovství ČR dorostu ve slalomu a sprintu
ASPV: Olympijský běh (areál letního kina)
Hasiči: Železný hasič junior (hřiště AFK)
Hudební zájezd: Original Vintage Orchestra 			
Petra Kroutila v Lucerna Music baru v Praze
Výstava Veltrusy Ladislava Čepeláka (infocentrum v bráně)
Vernisáž Bohumila Buriana ve výstavní síni na MěÚ
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje (MěÚ)
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje (MěÚ)
ASPV: Pétanque na zámku
21. zasedání zastupitelstva města (předpokládaný termín)

LISTOPAD
čt

5. 11. 18.00 Vernisáž Martina Frinda ve výstavní síni na MěÚ

umělce Ladislava Čepeláka u příležitosti
20. výročí jeho úmrtí. Výstava se uskuteční v infocentru u brány do parku. Pro veřejnost bude výstava otevřena od pátku
25. září 2020.

VÝSTAVA DÍLA
BOHUMILA BURIANA
Bohumil Burian, výtvarník a dlouholetý
pedagog, bude mít po mnoha desítkách
let samostatnou výstavu ve Veltrusích,
kde v 60. letech vyučoval na zdejší ZŠ.
Vernisáž se uskuteční ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka ve čtvrtek 1. 10. v 18:00.

POZVÁNKA
NA OLYMPIJSKÝ
BĚH
ASPV Veltrusy zve ve středu 16. září
2020 do areálu letního kina ve Veltrusích na Olympijský běh. Vybrat si lze 5 či
10 kilometrů dlouhou trať. Start závodu
je v 18:00. Závod probíhá ve stejný den
na 84 místech po celé České republice.
Centrálním pořadatelem je Český olympijský výbor, který ze startovného podporuje sportování dětí ze znevýhodněných
rodin. Startovné je 250 Kč / 450 Kč včetně
sportovního trička. Registrovat se můžete pouze online (https://www.olympijskybeh.cz/zavody/veltrusy-2020), při
platbě kartou nejpozději do 6. 9. 2020.

ZÁMEK MÁ
MOBILNÍ
APLIKACI
Od července 2020 má veltruský zámek
pro své návštěvníky k dispozici novou
mobilní aplikaci do chytrého telefonu.
Aplikace je zdarma ke stažení (stačí načíst QR kód v nadpisu) a při návštěvě zámeckého okruhu “Aristokracie – začátek
konce” nahradí průvodce. Návštěvník si
tak sám volí rychlost a délku celé prohlídky. Dle svého zájmu vybírá ty předměty,
o kterých se chce dozvědět více. Aplikace
poskytuje i souhrnné informace o zámeckém areálu, dokáže prověřit znalosti
návštěvníka v závěrečném testu a sbírá
dokonce zpětnou vazbu. Přijďte se dozvědět víc o životě posledních generací
významného českého šlechtického rodu
na pozadí českých dějin 19. a 20. století.

WWW.ZAMEK-VELTRUSY.CZ

RC HAVRÁNEK
ZAČÍNÁ DALŠÍ
SEZÓNU
HAVRÁNEK
rodinné
centrum

Pravidelný program v rodinném centru začíná 14. září. Podrobnosti budou
zveřejněny na začátku září na webových
stránkách http://havranek.dolnipovltavi.cz nebo na FB RCHavranek.

Veltruský list, informační příloha Veltruských listů, 3/2020, vychází zdarma v srpnu 2020, náklad 800 ks. List vydává MěÚ Veltrusy, Palackého 9, IČO: 00237272.
Redakce: Barbora Bělková, Soňa Dekastello, Kateřina Kohoutová, Lukáš Kohout, Katka K. Vitochová. Schváleno ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E 10321.
Email redakce: listy@veltrusy.cz. Uzávěrka příštího čísla Veltruských listů je 15. 9. 2020.
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Rodnéhos domu
Antonína
průvodcem
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18.00
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Bohaté občerstvení
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vína
Lobkowiczká
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na zámku Nelahozeves
Dětské hřištěNelahozeves
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Vstupné dobrovolné
Vstupné
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Více
informací
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na
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a www.lobkowicz.cz
www.nelahozeves.cz a www.lobkowicz.cz
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árie z Dvořákova
Ludmila
a Dvořákovy
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