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Úvodem
„A vy jste si mysleli, že to už
je všechno?“ podivil se trenér
paměti při rozevírání křídel
tabule za mocného vzdychání
svých postarších žáků. „Ne, ne,
to by bylo moc jednoduché,“
odtušil s pohledem na další
sadu úkolů uvnitř tabule,
„pracujeme dál.“ Tak podobně
jsme v létě uvěřili, že to horší
už máme za sebou, že už v tom
umíme chodit, že to na podzim
všechno dohoníme a tak dále
a tak podobně.
A tak teď lapáme po dechu,
každý den měníme plány
a otráveně se vracíme k režimu online, k náhradní práci,
do bytu a na zahrádku. Kdo byl
civilizací silně znechucený už
před vypuknutím prvního kola
naší domácí pandemie a chápal opatření jako výzvu proměnit životní styl naší společnosti,
pokývá hlavou: přirozeně, tři
měsíce nám nestačily, lidstvo
je těžko poučitelné. První nebo
druhý, každý ale vidí to, co nám
pandemie bere. Babičku, co
leží na LDN, už možná neuvidíme. Parta, kapela… se hned
tak nesejde. Majitelka cestovní
kanceláře je bezradná. Hlas
svému kandidátovi možná
nebudu moct dát. A jak to
zvládne náctiletá žákyně, která
se už při jarním homeschoolingu chtěla připravit o život?
Jak by řekl onen trenér

paměťových funkcí a další preventisti Alzheimerovy choroby,
řešení je v trpělivém soustavném tréninku (těla i mozku)
i v improvizaci. Babička možná
přijme dříve odmítaný chytrý
mobil a ráda si s námi dá každý
den videohovor. Parta se sejde
taky online nebo si venku připraví závod/procházku, kterou
si každý proběhne v jiném
čase. Z cestovní kanceláře
se možná stane něco trochu
jiného. I s tou žákyní budeme
muset možná něco risknout.
Jeden velmi nenápadný
student dostal nápad poslat
každý den spolužačce hezkou
fotku (teď třeba podzimní
strom, kýč jak bič), na kterou
narazil. A vyšlo to. Naučila se
na ně čekat a začala je nakonec
sama posílat.
Mimochodem, věděli jste,
že výpadky paměti nepatří
k prvním signálům propukující Alzheimerovy choroby?
Mnohem dřív jim předchází
dezorientace, ztráta chuti
následovat pokyny nebo vůbec
naslouchat a komunikovat,
soustředění na vlastní osobu,
nespavost, zhoršený pohyb.
Tak se mi zdá, že jsem při svém
online režimu horká kandidátka. Hned zítra začnu improvizovat, protože takhle si podzim
(života) nepředstavuju.
kv

PŘEDPOKLÁDANÉ AKCE
VE VELTRUSÍCH
ŘÍJEN

25. 9. – 8. 11. 		 Výstava „Veltrusy Ladislava Čepeláka“
v infocentru v bráně do parku
1. 10. – 30. 10.		 Výstava Bohumila Buriana
			 „Výběr z díla od roku 1960“ (síň MěÚ)

LISTOPAD		

5. 11. – 27. 11.		 Výstava Martina Frinda
			 „Poslední tango“ (síň MěÚ)
ne 8. 11. 17:00 RC Havránek: Svatomartinský
lampionový průvod (parčík u školy)
so 21. 11. 9:00 Komunitní sázení stromů (brigáda)
sraz u stodoly technických služeb
Uvedené akce se budou konat s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. Pro aktuality sledujte web města, fb, Mobilní
rozhlas.

PŘIPOMÍNÁME ZÁKLADNÍ
PRAVIDLA PREVENCE
PŘED NAKAŽENÍM COVID-19
PRAVIDELNĚ A DŮKLADNĚ
SI MYJTE RUCE
A POUŽÍVEJTE DEZINFEKCI
VE VNITŘNÍCH PROSTORECH
BUDOV A VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ
NOSTE ROUŠKU.
2m

STÁHNĚTE SI E-ROUŠKU:
Můžete včas a anonymně varovat lidi,
kteří se mohli nakazit. Zabráníte tak
dalšímu nevědomému šíření viru.
Chraňte sebe i ostatní!

DODRŽUJTE BEZPEČNÉ ROZESTUPY
OD OSTATNÍCH OSOB. VYHÝBEJTE SE
VELKÉMU SHLUKOVÁNÍ OSOB.

POKUD SE NECÍTÍTE DOBŘE,
ZŮSTAŇTE DOMA.
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BEZPLATNÁ INFORMAČNÍ LINKA
KE KORONAVIRU
PO-PÁ: 8-19 hod, SO+NE: 9-16.30 hod

SLOVO STAROSTY / KONTAKTY

Vážení čtenáři Veltruských listů,

Úřední hodiny MěÚ

držíte v rukou podzimní číslo
našeho zpravodaje, ve kterém
najdete rozmanité informace
ze současného (i historického)
dění v našem městě a okolí.
Jen ve stručnosti: během září
se rozběhla naplno stavba
nového lékařského domu
v Palackého ulici (bývalý kulturní dům), dále byl dokončen
chodník napojený z ulice
Žižkovy k areálu chemických
výrob směrem do Kralup,
v měsíci listopadu proběhne
rekonstrukce chodníku v ulici
Riegrova (směrem od ulice
Palackého k ulici Opletalova
po pravé straně), čímž se zvýší
bezpečnost pro pěší mířící
do školky a školy. O dalších záměrech a projektech se dozvíte
především na stranách 4 až
6. Chtěl bych na tomto místě

Městský úřad se od pondělí 12. 10. 2020 vrací k mimořádnému
provozu stejně jako za stavu nouze v jarních měsících. Omezený
provoz potrvá minimálně do pátku 23. 10. 2020, dále dle aktuální
situace.

poděkovat všem občanům
z daných lokalit za trpělivost
a vstřícnost při probíhajících
stavbách.
Vážení spoluobčané, milí
sousedé, vzhledem ke zhoršující se
epidemiologické situaci nezapomínejte dodržovat hygienická
opatření – zejména pravidlo
3R (roušky – ruce – rozestupy),
potvrzená koronavirová nákaza
se (stejně jako jiným městům)
nevyhnula ani Veltrusům. Poprosím vás o zodpovědné, ohleduplné chování vůči okolí, myslete
na nejohroženější skupiny, zvláště
ty v seniorském věku. Pokud byste
byli v úzkých, dejte vědět!
Přeji všem hodně sil, pevné
zdraví a pokud možno hezký,
barevný podzim.
Filip Volák
starosta@veltrusy.cz

Potřebujete pomoc?

e!

Ozvěte s

starosta@veltrusy.cz 724 181 109
mistostarosta@veltrusy.cz 724 181 120
asistentka@veltrusy.cz 778 706 672
jsdhveltrusy@seznam.cz 721 106 278

Pečovatelské služby
Veltruští senioři a zdravotně
postižení mohou využívat
služeb pečovatelky i v době
nouzového stavu. Podrobnosti

8.00 – 11.00

14.00 – 16.00

PODATELNA, POKLADNA, CZECHPOINT,
OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ A LISTIN (V PŘÍZEMÍ BUDOVY)
PO a ST
8.00 – 11.00
14.00 – 16.00
ÚT, ČT, PÁ
8.00 – 11.00
MATRIKA
PO a ST

8.00 – 11.00

14.00 – 16.00

ŽÁDÁME OBČANY, ABY SE V MAXIMÁLNÍ MÍŘE
SNAŽILI SVÉ ZÁLEŽITOSTI S PRACOVNÍKY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU VYŘIZOVAT TELEFONICKY
NEBO E-MAILEM A OMEZILI OSOBNÍ NÁVŠTĚVY
ÚŘADU NA MINIMUM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
Pro aktuality sledujte web města, fb a Mobilní rozhlas.

Potřebujete jakoukoliv pomoc? Víte o někom, kdo by potřeboval
pomoc? Město může poskytnout roušky, dezinfekci, zajistit dovoz
nákupu, obědů apod.

hasiči:

STAVEBNÍ ÚŘAD
PO a ST

o službách jsou k nalezení
na webu města: veltrusy.cz/
socialni-sluzby-0.

TEL.: 731 917 804, 778 706 672
miroslava.beritova@mestokralupy.cz

Vítání občánků nebude
Upozorňujeme, že vítání občánků se vzhledem k epidemiologickým opatřením v letošním roce již neuskuteční.

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

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

728 233 228

Právní poradna
Bezplatnou právní poradnu
mohou občané Veltrus využívat v době nouzového stavu

telefonicky ve středu od 15
do 17 hodin nebo e-mailem
kdykoliv.

TEL.: 606 683 404, hulav@seznam.cz
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Zveřejněné příspěvky se nemusejí shodovat s názorem redakce. Uzávěrka příštího čísla je 15. 11. 2020.
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KOMENTÁŘ

Krajské volby: fakta a komentáře
Tak za sebou máme letošní
volební víkend. U nás ve Veltrusích se tentokráte volilo
pouze do krajů, senátní volby
nás čekají až za dva roky, společně s těmi komunálními.
Ačkoli povolební vyjednávání
teprve začala, je jisté, že vedení
našeho kraje dozná výrazných
změn. Jednak z toho důvodu,
že dvě z dosavadních vládnoucích stran se do zastupitelstva
kraje vůbec nedostaly (ČSSD
a KSČM), a také proto, že
ochota těch, co letos uspěli,
spolupracovat s dosavadní
hlavní silou – hnutím ANO – se
limitně blíží nule.

Jak to tedy
dopadlo?
Krajské volby ve Středočeském kraji vyhrálo hnutí STAN
s 22,21 % hlasu, díky nimž
obsadí 18 míst v 65členném
zastupitelstvu. Druhá na pásce
skončila ODS s 19,77 % hlasu
a 16 mandáty. Až třetí se umístilo hnutí ANO 2011 s 18,54 %
hlasu a ziskem 15 křesel. 12 zastupitelů budou mít ve Středočeském kraji skokani těchto

voleb – Piráti – za 14,41 %
hlasu. Posledními, kterým se
podařilo překročit pětiprocentní hranici nutnou pro vstup
do zastupitelstva kraje, je koalice Spojenci – TOP 09, Hlas,
Zelení, která díky 5,89 % hlasů
bude mít 4 zastupitele.
Výsledky ve Veltrusích takřka kopírují ty krajské, jen strany na 2–4 místě dosáhly takřka
stejné podpory. STAN 21,32 %
(155 hlasů), ODS 18,98 % (138),
ANO 2011 pak 18,43 % (134),
Piráti 18,29 % (133), jen na 5.
místě u nás, na rozdíl od kraje,
skončila TRIKOLÓRA 5,91 %
(43), která jinak celostátně
propadla. Zřejmě se projevil
efekt kandidatury veltruského
občana v jejím dresu.

A proč vůbec
mělo smysl volit
do kraje?
Zde si dovolím menší zamyšlení. Krajské (ale i mnohé další)
volby jsou často označovány
za „volby druhé kategorie”. Mě
osobně tato mediální zkratka
velice irituje. Je tím míněno, že

o tyto volby nejeví voliči takový
zájem – ano, to je bohužel
pravda. Jen si nejsem jistý, jestli používáním tohoto termínu
mnozí novináři, komentátoři či
politologové sami nepřispívají
k tomu, že je v nich volební
účast dlouhodobě nižší. Tato
nálepka může mít totiž mnoho
dalších konotací, které v lidech
mohou vyvolat pocit, že se jedná o volby nedůležité. Volby,
ve kterých o nic nejde. Opak je
pravdou.
Kraje mají ve správě mnoho
věcí, které se života běžného člověka dotýkají každý
den možná daleko více než
celostátní politika. Dopravní
infrastruktura, to jsou silnice
II. a III. tříd (u nás např. 608,
101 a všechny ty spojky mezi
okolními obcemi), integrovaná doprava (kolik z vás je
spokojeno s četností spojů
a jejich návazností?). Střední
školství – mnoho z Vás má děti,
které studovaly, studují, nebo
se chystají studovat střední
školu či učiliště. Jejich nabídka a úroveň je také závislá
na kraji. V neposlední řadě
je to resort, který je v posledních měsících ve středu
pozornosti – zdravotnictví. Síť

krajských zdravotních zařízení,
ale i koordinace a podpora
těch místních, je další důležitou kompetencí kraje. Těch
důvodů je samozřejmě daleko
více, ale toto jsou podle mě ty
nejzásadnější.

Pozitivní trend
Přes všechno, co jsem popsal
výše, vidím letošní oslavu 20.
narozenin krajů optimisticky.
Volební účast nám stoupla
na všech úrovních. U nás
ve městě i v kraji takřka o 6 %
a celorepublikově o necelá
3,5 %. Je dobře, že se lidé
začínají ve větší míře zajímat
o dění kolem sebe a koukat se
i za svůj plot. Věřím, že nové
složení vedení kraje bude
dobrým partnerem pro vedení
středočeských obcí, pomůže
jejich vzájemné komunikaci
a propojování a také jim bude
nápomocné při jejich fungování. A Vám přeji, abyste si i Vy
občas našli chvilku, přišli k volbám nebo se podívat na jednání městského zastupitelstva.
Má to cenu!
Lukáš Kohout

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje ve Veltrusích / 2.-3. říjen 2020
Volební účast: 42,92 %

Výsledky voleb (strany, které získaly více než 5 %)
STAN

155

21,32 %

968

ODS

138

18,98 %

ANO 2011

Piráti

18,43 %

18,29 %

134

133

občanů
se nezúčastnilo

728

odevzdaných
obálek

Trikolóra

43

5,91 %

1.696 voličů ve Veltrusích
říjen 2020
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Střípky ze zasedání zastupitelstva
Následující odstavce obsahují vybraná usnesení a témata ze zasedání, která se uskutečnila 17. června, 5. srpna a 2. září 2020. Kompletní zápisy a přehledy usnesení najdete na webu města www.veltrusy.cz/urad/zastupitelstvo.

17. 6. 2020 (18)
KOMPETENCE STAROSTY K PROVÁDĚNÍ ROZPOČTOVÝCH
OPATŘENÍ
Starosta je oprávněn provádět přesuny rozpočtových
prostředků do výše 200.000 Kč
v rámci jednoho rozpočtového
opatření a v případě úhrad
nutných v rámci vyhlášeného
stavu nouze v částkách do výše
500.000 Kč.

vice na pořádání akce „Miřejovické půlení 2020”.

VÝMĚNA OKEN
NA ÚŘADĚ
Zastupitelé schválili smlouvu o dílo na výměnu oken
v budově městského úřadu
s Truhlářstvím František Klejna
v hodnotě 394.745 Kč vč. DPH.

chyně od dodavatele Aligastro
CZ, s. r. o. za nabídnutou cenu
361.741 Kč vč. DPH.

Patrik Hoffman, Ing. Ivan
Lipovský, CSc. a Ing. Ludmila
Hrubešová.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS) KRALUPSKO

NOVÁ CESTA KOLEM
AREÁLU CHEMICKÝCH
VÝROB

Zastupitelstvo schválilo členství města v MAS Kralupsko,
z. s. pro období 2021–2027.
Tato nově vzniklá MAS nahradí

GRANTOVÝ PROGRAM
MĚSTA
Zastupitelé rozhodli o poskytnutí dotací určených na činnost veltruským spolkům
– AFK, RC Havránek, TJ Sokol
a SDH Veltrusy. Podrobný přehled poskytnuté podpory byl
zveřejněn v červnovém vydání
Veltruských listů. Nedopatřením nebyla v přehledu uvedena podpora SDH Mikulášské
besídky ve výši 6 tis. Kč. Celé
znění rozhodnutí o poskytnutí
dotace je zveřejněno na webu
města.

ÚČAST MĚSTA VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
Zastupitelstvo schválilo účast
města ve veřejné soutěži
o prodej tzv. domu Na růžku
(objekt č.p. 14 včetně přilehlého pozemku) a úhradu kauce
ve výši 300 tis. Kč.

FINANČNÍ PODPORA
PRO LINKU BEZPEČÍ
A MIŘEJOVICKÝ PŮLMARATON
Zastupitelé rozhodli o poskytnutí daru 5.000 Kč spolku
Linka bezpečí, z. s. na provoz
dětské krizové linky a stejné
částky Maraton klubu Miřejo-
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Zastupitelé schválili smlouvu
o dílo se společností LUPA,
s. r. o. na rekonstrukci chodníku k viaduktu a napojení
chodníku na ulici Žižkovu
v celkové částce 524.081 Kč
včetně DPH. Tato část cesty
je v majetku města a naváže
na novou komunikaci, kterou
vybuduje Unipetrol místo
původní panelové cesty. Práce
by měly být hotovy do konce
září 2020.

5. 8. 2020 (19)
ROZPOČTOVÉ
OPATŘENÍ Č. 2/2020

Výměna oken na budově městského úřadu

PŘIJETÍ FINANČNÍHO
DARU
Zastupitelstvo schválilo
přijetí finančního daru ve výši
300.000 Kč od společnosti
České štěrkopísky s. r. o.

PODPORA PRO ZŠ

Zastupitelé města schválili
příspěvek 30.000 Kč pro
projekt ZŠ „Škola zdravých
vztahů”, který byl také podpořen grantovým programem
Středočeského kraje. Zároveň
odsouhlasili příspěvek ve výši
65.167 Kč na nákup nových
učebnic anglického jazyka pro
2. stupeň.
Souhlas poskytli také s nákupem nové myčky do školní ku-

spolupráci s dosavadní MAS
Přemyslovci.

ELEKTROINSTALACE
V MŠ
Zastupitelé schválili smlouvu
o dílo s firmou Plejar, s. r. o.
na rekonstrukci elektroinstalace v MŠ za cenu 712.363 Kč vč.
DPH.

LÉKAŘSKÝ DŮM

Zastupitelstvo města Veltrusy
schválilo zadávací dokumentaci včetně smlouvy o dílo
a výzvy k podání nabídek
na stavební práce k projektu
„Lékařský dům – Veltrusy“. Komise pro posouzení a hodnocení této veřejné zakázky byla
ustavena ve složení Ing. arch.

Zastupitelstvo schválilo
rozpočtové opatření č. 2/2020
(jedná se především o přesuny
finančních prostředků na rekonstrukce/nákupy v MŠ a ZŠ,
realizaci veřejného osvětlení
okolo hřbitova).

SMĚRNICE 1/2020
O ZADÁVÁNÍ VZMR
Zastupitelstvo schválilo směrnici č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Starosta bude informovat
zastupitele o všech veřejných
zakázkách nad 200 tisíc Kč bez
DPH před schválením veřejné
zakázky.

ŽALUZIE DO ZŠ
Zastupitelé souhlasili s nákupem a instalací venkovních
žaluzií na jižní část budovy ZŠ
od dodavatele OKNOPLAST
Group Rakovník s. r. o. za cenu
783.346 Kč vč. DPH.

ZPRÁVY Z MĚSTA

2. 9. 2020 (20)
PRODLOUŽENÍ NÁJMU
ŠKOLNÍHO BYTU

nové žaluzie na oknech základní školy

REKONSTRUKCE ČÁSTI
ULICE J. DVOŘÁKA
Zastupitelstvo schválilo předloženou zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce „Rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka ve Veltrusích“, starosta byl pověřen
zveřejněním výzvy k podání
nabídek. Posouzením a hodnocením veřejné zakázky byla
pověřena komise ve složení
Ing. Ivan Lipovský, CSc.,
Ing. Vladimír Štulík, Ing. Ludmila Hrubešová.

DŮM LÉKAŘŮ
Zastupitelé schválili výsledek
veřejné zakázky a smlouvu
o dílo na stavební práce v lékařském domě se společností
UniWel Stavby, s. r. o. ve výši
14.770.437 Kč včetně DPH.

ZÁMĚR PRONAJMOUT
MĚSTSKÝ POZEMEK
Zastupitelstvo souhlasilo se
zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 9

ZMĚNA ŘÁDU VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

v k. ú. Veltrusy jako venkovní
posezení pro cukrárnu.

Zastupitelé schválili nový řád
veřejného pohřebiště s účinností od 1. 9. 2020.

KOUPĚ DOMU
“NA RŮŽKU”

STORNO DOTACE
NA ELEKTROMOBIL
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že město nevyužije dotaci
ze Státního fondu životního
prostředí na pořízení elektromobilu pro potřeby města
z důvodu vysokého podílu
kofinancování.

Zastupitelé schválili úhradu
doplatku kupní ceny ve výši
3.451.111 Kč na pozemek parc.
č. st. 82, jehož součástí je
objekt č.p. 14,  a pozemek parc.
č. 84/4, které město získalo
ve veřejné soutěži Ministerstva
financí ČR.

ZRUŠENÍ SPORTOVNÍHO VÝBORU

Zastupitelstvo schválilo
prodloužení nájemní smlouvy
na školní byt do 31. 7. 2021
s navýšením měsíčního nájemného na 4.000 Kč.

Zastupitelé zrušili sportovní
výbor z důvodu dlouhodobé
nečinnosti.

ZMĚNY V KONTROLNÍM VÝBORU

Město přijalo dar ve výši
70.000 Kč od společnosti AVE
Kralupy, s. r. o.

Bronislav Havlín odstoupil
z funkce předsedy kontrolního
výboru a Jakub Andrle z funkce
člena výboru. Další fungování
kontrolního výboru, který je
povinně zřizován, se bude řešit
na dalším zasedání zastupitelstva.

ZÁMĚR PRONÁJMU
HŘBITOVNÍHO
DOMKU
Zastupitelé schválili záměr
pronajmout hřbitovní domek
s přiléhajícím
pozemkem
(parc. č. st.
216/1s budovou
č.p. 187) a garáž
na pozemku
parc. č. st. 216/2
za minimální
cenu 9.000 Kč
bez poplatků.

KOMUNITNÍ CENTRUM

Ulice Josefa Dvořáka

na modernizaci zahradnictví
a přístavbu dalšího skleníku
včetně kavárny.

KOMUNIKACE KOLEM
HŘBITOVA
Zastupitelé schválili zadávací
dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu včetně
smlouvy o dílo na projektové
a stavební práce k zakázce „Dokončení komunikací Za Kaplí
– komunikace kolem hřbitova
včetně chodníku a parkovacích
stání“.

komunikace kolem hřbitova by se měla
v příštím roce dokončit

Zastupitelstvo schválilo vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby
komunitního centra v hodnotě
742.880 Kč vč. DPH, kterou
vyhotoví Atelier Hoffman –
Ing. arch. Patrik Hoffman.

KONCEPCE ROZVOJE
DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
Zastupitelstvo schválilo
koncepci rozvoje dětských
hřišť ve Veltrusích, kterou
vypracoval zastupitel Martin
Novák na základě pověření
zastupitelů.

ZÁMĚR ZAHRADNICTVÍ JELÍNEK
Zastupitelé se seznámili
se záměrem pana Jelínka

FINANČNÍ DAR OD AVE

DOKONČENÉ
PROJEKTY
Byla dokončena rekonstrukce
hromosvodů v ZŠ, elektroinstalace v MŠ, dokončena je
také rekonstrukce hřbitovního
domku (č.p. 187) a části ulice
Hálkova.

PŘEDPOKLÁDANÝ
TERMÍN DALŠÍHO
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA:
4. listopadu 2020
v 18:30
v hasičárně
říjen 2020
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Podařilo se... zrekonstruovat chodník
kolem Unipetrolu
Ve středu 16. září 2020 byl
opravený chodník kolem
areálu Unipetrolu a Synthosu
oficiálně předán městu Veltrusy k užívání.
Rekonstrukce chodníku se
obešla bez komplikací a podařila se během letních prázdnin ještě před avizovaným
termínem dokončení. Původní
betonové panely ve špatném
stavu nahradil asfaltový povrch
a cesta je nyní hladká, pohodlná a především bezpečná,
za což patří velké poděkování
hlavnímu investoru – Unipetrolu RPA.
O opravu této komunikace
usilovalo město Veltrusy několik let, jeho stav byl již delší
dobu neutěšený. Vzhledem
k tomu, že majitelem většiny
pozemků pod chodníkem je
Unipetrol, záleželo především
na tomto chemického podniku, kdy a jak bude do oprav in-

6

vestovat. Projekt rekonstrukce
chodníku byl nakonec městu
předložen v červnu 2020 a zastupitelstvo města schválilo
spolufinancování ve výši cca
7,4 % z celkové částky. Město
Veltrusy se na opravách (tedy
na úseku od viaduktu až
po napojení do Žižkovy ulice)
podílelo částkou 406.218 Kč
včetně DPH.
Aktuálně je v řešení dokončení dopravního značení.
Každopádně je třeba upozornit na skutečnost, že tento
chodník nemá, resp. nemůže
mít – především kvůli těsné
blízkosti areálu chemických
výrob – parametry cyklostezky,
a proto je nutné používat toto
propojení Veltrus, chemického
areálu a Kralup se značnou
opatrností.
text a foto: bb

Dále se podařilo koupit dům
„Na růžku”,

... dokončit rekonstrukci
hřbitovního domku,

... začít s rekonstrukcí
kulturního domu na lékařský,

... vyměnit okna
na městském úřadě,

... pořídit žaluzie
na jižní stranu základní školy.

Opravuje se fasáda
dvojdomku s družinou.

www.veltrusy.cz
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Další vlna epidemie zahání činnost
kulturního výboru opět do kouta
Ačkoliv to není nikomu
příjemné, vir nabírá znovu
na síle a nezbývá než přijmout
opět zpřísňující se preventivní
opatření vlády.
Co kulturní výbor mrzí ze
všeho nejvíc, je zrušení Happeningu na starém mostě. Jeho
přípravám věnovali členové
kulturních výborů Veltrus
a Nelahozevsi opravdu hodně
času, navíc jsme se pro jeho
zrušení rozhodli na poslední
chvíli. Zhoršující se situace
s každodenním nárůstem
počtu nakažených, důrazná
doporučení krajské hygienické stanice zrušit akci i její
velký rozměr nám na klidu
nepřidávaly. Mělnický okres se
navíc zařadil mezi ty rizikové
co do počtu nakažených. Svou
roli sehrál i stav mostu, který
je poprvé v historii happeningu v majetku Povodí Vltavy,

s. p. V rámci bezpečnosti nám
nebylo povoleno umísťovat jakékoliv stánky přímo
na most. Všechny se tedy měly
nakumulovat do těsné blízkosti na malé předmostí, kde
by zákonitě muselo docházet
k nežádoucímu shlukování návštěvníků, navíc bez povinnosti
nosit roušky. V momentě, kdy
argumenty proti konání akce
převyšovaly ty pozitivní, jsme
sáhli po tomto radikálním řešení. Ale věřte, že rozhodování
to nebylo vůbec jednoduché.
Pro kulturní nadšence mohlo
být alespoň malou útěchou, že
nelahozeveský břeh svou část
happeningu nakonec uskutečnil ve větším prostoru parku
na návsi. Všem, kteří naše
rozhodnutí uvítali, děkujeme
za podporu a ostatní prosíme
o pochopení.
Kulturní výbor stále pokra-

čuje s plánováním několika
výstav, možnost pořádání vernisáží ale zůstává do poslední
chvíle s otazníkem. První
výstava, kterou město spolupořádá se zámkem Veltrusy, je
ke zhlédnutí v zámeckém infocentru v bráně do parku a je
věnována tvorbě významného
českého grafika a veltruského
rodáka Ladislava Čepeláka.
Pro veřejnost je přístupná
od pátku 25. září do 8. listopadu 2020 během otevírací doby
infocentra.
Výstavní síň Ladislava Čepeláka zaplnila na měsíc říjen
výtvarná tvorba Čepelákova
přítele a bývalého učitele
místní základní školy Bohumila Buriana a připomíná
jeho tvorbu od roku 1960.
Listopadový termín rezervujeme pro výstavu místního
akademického malíře Martina

Frinda. Pozvánky na všechny tři
výstavy najdete na str. 10.
U všech vnitřních akcí je
potřeba počítat s povinnou
ochranou dýchacích cest.
Rádi budeme také pokračovat v pořádání farmářských
trhů v parčíku u školy, i když říjnový termín jsme se z preventivních důvodů rozhodli zrušit.
Pro další termíny sledujte
aktuality na webu města, fb,
v Mobilním rozhlase. Máte-li
nějaké doporučení na sympatického prodejce z okolí, nebo
pokud víte o nějakém konkrétním druhu zboží, které vám
na našich trzích chybí, dejte
nám vědět, sortiment můžeme
stále mírně doplňovat a obměňovat. Až to bude možné, pokusíme se trhy spojit s malým
kulturním vystoupením.
Barbora Bělková
kultura@veltrusy.cz

Technické služby

Provozní doba hřbitova

Kontejnery na bioodpad budou do listopadu umísťovány
pravidelně každou středu (kromě 28. 10.) od 14:00 do 18:00
na sedmi místech ve městě.
Do kontejnerů patří pouze

Řád veřejného pohřebiště upravuje provozní dobu
v následujících měsících takto:

listí, posekaná tráva, travní
drny, plevel a drobný zahradní
bioodpad. Vše ostatní bioodpad znehodnocuje a může být
důvodem pro zrušení služby.

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
ŘÍJEN
LISTOPAD

§ úterý
§ čtvrtek:
§ sobota:

15:00 – 18:00 hod
15:00 – 18:00 hod
8:00 – 12:00 hod

PROSINEC soboty 5., 12., 19. 12.:

15:00 – 17:00 hod
–
8:00 – 12:00 hod
8:00 – 12:00 hod

TECHNICKÉ SLUŽBY: 728 233 228

§ ŘÍJEN: 7 – 20 hod.
§ LISTOPAD A PROSINEC: 8 – 17 hod.
§ DUŠIČKY (sobota 31. 10. – pondělí 2. 11. 2020):
8 – 20 hod.

Město Veltrusy přijme na DPP

správce/hlídače hřiště při ZŠ
(vhodné i pro důchodce)

e-mail: asistentka@veltrusy.cz tel. 317 070 291

Sokol nabízí pronájem tenisového kurtu
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/.

říjen 2020
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Město získalo podporu komunitní
výsadby stromů
V říjnu loňského roku schválilo zastupitelstvo podání
žádosti o dotaci na komunitní
výsadbu listnatých stromů ze
Státního fondu životního prostředí. Fond nabízel podporu
ve výši 100 % uznatelných nákladů, do kterých bylo možné
zařadit kromě pořízení vzrostlých sazenic i veškerý materiál
potřebný pro výsadbu, závlahu
ke každé sazenici a následnou
péči o sazenice po dobu 3 let.
Uznatelný je i odborný dohled
a zpracování žádosti. Podmínkou byla pouze komunitní
výsadba, tedy v rámci dobrovolnické brigády.

Kde a co se bude
sázet?
Výběrem vhodných lokalit se
zabývala projektantka Jaroslava Řejhová, diskuze proběhla
také na zastupitelstvu. Cílem
bylo umístit nové stromky v intravilánu obce, nahradit staré
či uschlé stromy (většinou
smrky poškozené kůrovcem)
a vyhnout se přitom podzemnímu vedení sítí.

Celkem je v plánu vysázet
33 stromů v následujících
lokalitách (místa jsou rovněž
vyznačena červeně na plánku
města):
§ v ul. Žižkova: 1  hloh obecný
´Paul‘s Scarlet´
§ pod „stodolou“ (mezi
Žižkovou ul. a ul. Příčná):
4 stromy – 2 javory babyka,
2 hlohy obecné ´Paul‘s
Scarlet´
§ v ul. Družstevní (pozemek
ÚZSVM, město má souhlas
s výsadbou): 21 stromů
–  hloh, javor babyka, javor
mléč, jerlín, jeřáb, jasan
zimnář, topol
§ v ul. Hálkova – 4 lípy srdčité
´Rancho´
§ na dětském hřišti u AFK:
3 stromy – 2 babyky a hloh
§ na pozemku před hřbitovem: 1 javor mléč

Žádost byla
schválena –
brigáda se blíží
Navrhovaný rozpočet v celkové hodnotě 215.500 Kč byl

Město Veltrusy zve občany
na

KOMUNITNÍ

SÁZENÍ
STROMŮ
SOBOTA

21. 11. 2020
9:00
Sraz u stodoly
v ulici Příčná

8
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schválen a žádosti města bylo
vyhověno.
Během letních měsíců
bylo uskutečněno poptávkové
řízení na dodávku sazenic a potřebného materiálu. Vítězným dodavatelem stromů se
s nejvýhodnější nabídkou stala
firma Arboeko.
Jako nejvhodnější termín
pro výsadbu byla nakonec
zvolena sobota 21. listopadu.
Máte-li chuť se do výsadby
zapojit, je potřeba se předem
nahlásit na e-mailu asistentka@veltrusy.cz pro zajištění
dostatečné informovanosti
a pracovních pomůcek.
Sraz brigádníků bude
v 9 hodin ráno u stodoly tech-

nických služeb v ulici Příčná.
Zde proběhne krátké zaškolení a organizace pracovních
týmů, které se poté odeberou
na přidělená místa. Jamky
pro jednotlivé stromy budou
s velkou pravděpodobností
nachystané předem.
Vedení města předem
děkuje za každou pomocnou
ruku, třeba i jen upečenou
buchtu pro brigádníky. Jsme
rádi, že vám není vzhled našeho města lhostejný.
bb
LISTOPAD

21

Sázecí
brigáda

Sbírku vánočních krabic
pandemie nezastaví
Devátá sbírka vánočních krabic
ve Veltrusích je krátce před
spuštěním, přestože organizace bude letos o poznání
náročnější a také pravidla pro
vybírání krabic po hygienické
stránce zpřísňujeme.
Vánoce se ale slaví bez ohledu na zdravotní situaci a děti
z farních charit v Kralupech
a Roudnici už se na ně začaly
těšit. Svá přání nejdřív probraly
s pracovnicemi a poté zapsaly
do seznamu pro Ježíška. Nejpozději začátkem listopadu
se je dozvíte i vy a rozhodně
budeme rádi, když Ježíškovi
s nějakou tou krabicí trochu
pomůžete. Každé přispění se

rodinné
centrum

HAVRÁNEK

letos obzvláště počítá. Bližší
informace budeme umísťovat
na facebookovou stránku
akce “Vánoční krabice 2020”
a na stránky RC Havránek.
kv

KRABICE OD BOT ANEB
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Hasiči strávili prázdniny aktivně
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
MALÝCH HASIČŮ
Veltruští dobrovolní hasiči využili rozvolněných preventivních
opatření a v červenci uspořádali
letní soustředění pro děti, letos
dokonce ve dvou turnusech.
Dětský oddíl byl rozdělen
na starší a mladší děti tak, aby
se každé věkové skupině dosta-

lo přiměřeného tréninku.
Deset předškolních dětí
z přípravky strávilo pod
vedením Heleny Hájkové čtyři
dny v Tornově Mlýně u Úštěku
(14.–18.7.). A program měli malí
hasiči opravdu nabitý. Kromě
klasických hasičských her a přípravy zkoušeli topografii, vyjeli
na výlet do Úštěku do Muzea
čertů a do Vodnického muzea,

navštívili úštěcké profesionální
hasiče a stihli i noční bojovku.
Starších dětí ve věku 9 až
15 let bylo 36 a sešly se nejen
z Veltrus, ale i z Hodonína,
Chvatěrub a Minic. Týden od 25.
7. do 1. 8. strávily společně
v obci Moravec na Vysočině,
hlavně tedy perným hasičským
tréninkem. Kuchyně se opět
ujal Martin Florian, tentokrát
za pomoci Martina Vydry a Vratislava Pokorného, za což jim
patří velké díky.
bb

OHLÉDNUTÍ
ZA GULÁŠ FESTEM

Letní soustředění starších dětí (Penzion U Výletů, Moravec)

Soustředění přípravky (Tornův Mlýn u Úštěku)

Jak již všichni víte, tradiční
květnový Guláš Fest byl s ohledem na pandemii covid-19
odložen. Dne 29. srpna, kdy
byla pravidla již nějaký čas
rozvolněna, spolek SDH
Veltrusy uspořádal tuto soutěž
oblíbenou soutěživci, gurmány
a hlavně svými spoluobčany.
Zasoutěžit si přijelo 16 týmů
z širokého okolí. Přihlásily se
týmy z předchozích ročníků, ale
i nováčkové.
Zpočátku to podle předpovědí bylo s počasím nahnuté.
Ale nakonec nám bylo nakloněno a celý den bylo příjemně
a hlavně bez deště. Celou
soutěží nás provázel slovem
i hudbou skvělý moderátor
a kamarád Petr PzV. Od zahájení samotné akce to vypadalo,

Guláš Fest u letního kina, 29. 8. 2020, foto: Milan Tirala

SBOR
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

TELEFONY:
721 106 278
724 594 627

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

že guláše budou ochutnávat
a hodnotit soutěžící mezi
sebou. Kolem poledne se ale
již začal areál letního kina
naplňovat lidmi, kteří přišli
ochutnávat, pobavit se anebo
se jen tak na procházce zastavit
a podívat.
Myslím si, že si všichni
tento den užili. Nebudu zde
vypisovat pořadí týmů, neboť
pro mne jsou vítězové všichni
závodníci, kteří se této soutěže
zúčastnili. Tímto bych rád vřele
poděkoval všem členům SDH
Veltrusy, SDH Vlašim a SDH
Hodonín, kteří pomáhali
s přípravou, soutěžním týmům
za účast, spoluobčanům za návštěvu a sponzorům za podporu akce.

NOVINKY
Dne 20. 9. 2020 byl na zasedání
OSH Mělník zvolen do Výkonného výboru OSH Mělník
Antonín Pražák SDH Veltrusy.
Gratulujeme.

ŽELEZNÝ HASIČ
ZRUŠEN
Vzhledem k vládním omezením pro konání hromadných
akcí byli dobrovolní hasiči nuceni zrušit soutěž Železný hasič
v dětské i dospělé variantě.
Josef Dolejší ml.

foto: Filip Volák

WEB: hasici-veltrusy.webnode.cz
FACEBOOK: Hasiči města Veltrusy

říjen 2020
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Město Veltrusy si Vás dovoluje pozvat
do Výstavní síně Ladislava Čepeláka na výstavu

BOHUMIL BURIAN
ˇ Z DÍLA OD ROKU 1960
VÝBER
ČTVRTEK | 18.00

1. října 2020
Výstava potrvá do 30. října 2020
Vstup zdarma

RC Havránek zve
na

Svatomartinský

lampionový
průvod

neděle
8. listopadu 2020 v 17 hod
parčík u školy ve Veltrusích
Akce se uskuteční v závislosti na aktuální
epidemiologické situaci a preventivních opatřeních
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(Ne)promenádní koncert
Kulturní výbor města Veltrusy
spolu se zámkem Veltrusy naplánovaly na sobotu 20. června
2020 promenádní koncert.
Nepříznivé počasí však plánům
udělalo čáru přes rozpočet
a původní koncept koncertu
byli pořadatelé nuceni změnit
na koncert v tradičnější podobě a přesunout ho do bu-

dovy zámecké oranžerie. Tato
změna však neubrala koncertu
na jeho půvabu a síle uměleckého zážitku. Sopranistka Eva
Bendová Charvátová a tenor
Miloslav Pelikán v sólových
skladbách i v duetech divákům připomněli slavné písně
z operet či muzikálů od světoznámých autorů, jako např.

Johanna Strausse, Franze
Lehára či Andrewa Lloyda
Webera. Klavírní a houslový
doprovod obstarali Kristina
Brachtlová a Petr Benda, kteří
program koncertu doplnili třeba o Dvořákovu Humoresku,
Fibichův Poem nebo Montiho
Čardáš. Dlouhotrvající potlesk
diváků, kterých se i přes deštivé

počasí nakonec sešlo přes 80, si
vynutil dokonce i přídavek. Děkujeme účinkujícím za první
živý umělecký zážitek po dlouhé karanténě, bylo vidět, že si
jej všichni přítomní velmi užili.
Pevně věříme, že akce podobného typu budou oživovat
zámecký park pravidelně.
sd, foto: Ivana Nohejlová

Poděkování ... Vážený pane starosto, vážená paní místostarostko, vážení zastupitelé, dovolte nám, abychom vám touto cestou vyjádřili naše velké poděkování za přízeň
i finanční podporu a také kulturnímu výboru za organizaci a propagaci akce „Letní promenádní koncert v zámeckém parku”. Této podpory si nesmírně vážíme. Věříme, že
i nadále budeme moci vzájemně spolupracovat na obohacování kulturního života našeho města ke spokojenosti jeho občanů.
S úctou Petr Benda, Eva Bendová Charvátová a další hostující umělci

Veltrusy vzpomínají na L. Čepeláka
V pátek 9. října 2020 je to dvacet let, co svět opustil grafik světového formátu a veltruský rodák Ladislav Čepelák. Důstojné vzpomínce a připomenutí jeho památky se věnovali členové jeho rodiny, jeho žačka z Akademie výtvarných umění v Praze, zástupci
veltruského zámku i města Veltrusy.
Výtvarná pozůstalost po Ladislavu Čepelákovi (1924–2000),
kterou příkladně spravuje jeho
synovec Jan Čepelák, dosahuje
tak velkého rozměru a pokrývá tolik témat, že vybrat
několik kousků pro skromnou
veltruskou výstavu nebyl vůbec
jednoduchý úkol. Koncepci
výstavy do detailu promyslela
(k velké úlevě organizátorů)
žačka Ladislava Čepeláka
a rodinná přítelkyně Magdalena Vovsová, která v současnosti působí na Akademii
výtvarných umění. Rozhodnutí
umístit výstavu do budovy
infocentra v bráně veltruského
zámku se nakonec ukázalo
jako neplánovaně rafinované.

Sám Ladislav Čepelák totiž
do tohoto domu v dětských
letech často docházel. Ale nepředbíhejme. Magdinou rukou
je psána i anotace samotné
výstavy, kterou otiskujeme
na následující straně (návštěvníci ji samozřejmě najdou
i ve výstavních prostorech).
Možnosti slavnostního otevření výstavy se díky zpřísňujícím se hygienickým opatřením
neustále zužovaly a upravovaly, až pořadatelé dospěli
k variantě vzpomínkového večera ve Výstavní síni Ladislava
Čepeláka na Městském úřadě.
Z důvodu omezeného počtu
míst k sezení nebylo v silách
organizátorů akci uspořádat

Magdalena Vovsová
pro veřejnost.
Magdalena Vovsová
na úvod představila osobnost
Ladislava Čepeláka jako velmi
všestrannou – Ladislav byl
výborným pedagogem, vý-

Jan Novotný
znamným českým i světovým
grafikem druhé poloviny 20.
století, vynikajícím technologem a v neposlední řadě
vášnivým hudebníkem.
Koncept výstavy připravila
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M. Vovsová ve vztahu k Veltrusům. Polovinu výstavy tvoří
grafiky ze zámeckého parku,
které téměř bez výjimek oživují figury místních lidí. Navíc
u každé přesně víme, koho
znázorňuje. Výstavu pak doplňují samotné portréty: metaře,
ponocného, strýce pozounisty,
ochotníka, baráčníka..., ale
také dokumentují již zaniklá
místa, jako například starou
cihelnu či kovárnu. Výtvarnice
upozornila na naprosto výjimečnou preciznost zpracování
grafik. Daly by se mnohonásobně zvětšit bez jakékoliv
újmy na kvalitě. Poskytla také
záběry z dílny na AVU, kde se
nachází speciální velkoformátový lis, na jehož konstrukci
se Ladislav podílel. „Jsem
přesvědčená, že výstava i tento
večer by vzbudily na Ladislavově tváři úsměv,“ uvedla
Vovsová.
Vzpomínkový večer na Ladi-

slava Čepeláka se pochopitelně
nemohl obejít bez živé hudby.
V podání Petra Bendy (housle)
a Václava Čepeláka (viola)
v síni zazněly skladby Georga
Philippa Telemanna, Francesca
Marii Veraciniho či Wilhelma
Friedemanna Bacha a Jana
Václava Stamice. Bachova
skladba pro dvě violy umožnila představit zároveň dva
nástroje z houslařské dílny Ladislava Čepeláka. Jeden z nich
dokonce v rukou jeho synovce
Václava, se kterým Ladislav
pravidelně hrával o nedělích
na housle.
Ladislav nejenže uměl housle rekonstruovat, ale dokázal
i postavit nové. V síni zazněla
autentická audionahrávka Ladislavova vyprávění o zklamání
nad tónem nových houslí,
na jejichž výrobu zkusil použít
ořechové dřevo. Slibovaný
zajímavější tón se ale bohužel
nedostavil.

Václav Čepelák (vlevo) a Petr Benda
S vyprávěním bohatých
zážitků s Ladislavem vystoupil
také místní pamětník a bývalý
učitel Jan Novotný. Podělil se
o vzpomínky na první setkání
s Ladislavem přestrojeným
za Mikuláše. Panu učiteli byly
tehdy čtyři roky, Ladislavovi
třináct. Připomněl počátek jejich přátelství, společné výlety,
taneční zábavy, vernisáže, ale
i poslední rozloučení s Ladisla-

vem na místním hřbitově, kde
se sešlo několik stovek lidí.
Vzpomínkového večera se
mohlo účastnit jen třicet lidí.
O to živější byla po skončení
diskuze na chodníku a v ulici
před úřadem i s těmi, co se
nemohli dostat dovnitř, ale
slyšeli. Nikdo nespěchal domů,
jako by tam Ladislav Čepelák
stál s nimi.
bb

VELTRUSY LADISLAVA ČEPELÁKA / GRAFIKY / KRESBY
„Vedle fyzických atributů krajinu tvoří lidé, jejich činy, slova nebo myšlenky podléhající
paměti.“ Petr Sklenička, Pronajatá krajina, 2011
Výstava se koná v klasicistním
„Domě lesního“ u brány Veltruského zámku. Tento dům,
stejně jako jeho protějšek, byl
postaven podle návrhu Jana
Filipa Jöndla na místě původních barokních. Od 30. let 20.
století ho navštěvuje chlapec
Ladislav, který sem dochází
ke svému učiteli hry na housle.
Jmenuje se František Zlatník
a působí ve Veltrusích v letech
1928 – 1946 jako regenschori.
Vzpomínka z dětství.
V chodbě tohoto domu visí
parožím dolů na obou stěnách
skolení daňci. Malý hoch
vstoupí, stiskne pouzdro s hou-
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slemi a se zrakem přimhouřeným opatrně prochází, aby
se jich nedotkl. Nechce se jim
dívat do očí. Zná je živé ze zámecké obory. Kreslí je, později
leptá do mědi a tiskne. Stejně
jako stromy, altány, plastiky.
Také lidi, krajina a místo bez
lidí nemá paměť. Všichni chodí
městem i parkem. Jeho strýc,
tatínek na kole, maminka
na kárce veze těžkou měděnou
desku, na které Ladislav pracuje přímo v parku.
Zbyly fotografie. Mladý Ladislav a František Zlatník, oba
s houslemi v klavírním kvintetu. Student Ladislav na stoličce

skicuje bránu zámku u plotu
vily původního majitele
JUDr. Bedřicha Pacáka, mladočeského politika a poslance
Říšské rady, který zde 24. 5.
1914 zemřel. Ladislav, dospělý
muž s Františkem Zlatníkem
a malým synovcem Janem,
který dodnes pečuje o jeho
výtvarné dílo. V této době je
Ladislav uznávaným umělcem,
vedoucím pedagogem grafické speciálky na Akademii
výtvarných umění v Praze, kde
vychová přes sedmdesát absolventů. Staví housle i violy. Hrát
bude až do konce svého života,
který nastal před dvaceti lety.

Profesor Ladislav Čepelák,
akademický malíř (25. 6. 1924
– 9. 10. 2000) patří k nejvýraznějším osobnostem české grafiky
druhé poloviny 20. století. Účastnil se stovek výstav, je nositelem
mnoha ocenění. Věnoval se kresbě,
grafice, ilustraci, realizacím
v architektuře a celý život hudbě.
Vystavená díla jsou z cyklů První
grafické studie (1948 – 1956),
Veltruský park (1949 – 1951)
a Kresby z Veltrus.
Magdalena Vovsová

ZAŽILI JSME VE VELTRUSÍCH

Slovo nejen k bývalým žákům
učitele Bohumila Buriana
Už jste hezkých pár let
po ukončení základní školy
ve Veltrusích? A pamatujete si
na pana učitele menší postavy,
zato zvučného hlasu, který
vám promítal obrazy slavných malířů a nechal vás pak
malovat vodovkami na velké
čtvrtky, jako kdybyste i vy byli
slavní malíři? Nebo vás vyvedl
ven do parčíku u školy a radil,
jak nejlépe vystihnout linii
větví a větviček stromků? Nebo
se díval přes nezbytné brýle
do vašeho sešitu a pronášel
věty jako: To jsi zapomněl, co
jsou to rovnice? Copak neumíš
sčítat zlomky? Pak nejspíš
vzpomínáte na pana učitele
Bohumila Buriana, který patřil
mezi ty, o kterých se říkalo:
„Přísnej, ale naučil.“ A když už
jste byli dospělí a pozvali jste
ho po letech na třídní sraz, těšil
se, ale bál se, že vás nepozná
a bude vypadat trapně. Byl
jsem toho někdy svědkem –
vůbec se žádný trapas nekonal,
po pár minutách už věděl, kdo
je nadanej Karel, divous Jirka,
věčně se smějící Jarka nebo
Zdenka z první lavice.
Jeho rodištěm byl Tábor.
Prázdniny trávil u rybníka
Jordánu, a hlavně na skautských táborech. Do zdejší školy
nastoupil v roce 1962. Bylo mu

tehdy třicet let. Měl výrazné
výtvarné nadání a zkoušel to
na AVU, ale nakonec vystudoval učitelství matematiky
a výtvarné výchovy. Několik
let působil na Českokrumlovsku a jako dar z nebe přijal
nečekanou možnost výměny
místa s jednou veltruskou učitelkou, která chtěla jít za svým
manželem. Veltrusy si oblíbil,
ve škole byl spokojený a našel
tu také řadu přátel, s nimiž byl
v kontaktu i dávno potom, co
byl později přeložen do Kralup
nad Vltavou.
Kromě práce učitele se
věnoval intenzivně výtvarné
tvorbě. Zpočátku maloval, později si oblíbil grafické techniky.
Své práce odmítal prezentovat,
jen kolem roku 1969 vystavil
své práce v tehdejší Osvětové
besedě. Jeho dílo není rozsáhlé. Také ne ze zcela jasných
důvodů výtvarnou práci
později omezil pouze na drobnou příležitostnou grafiku,
např. novoročenky. Byl k sobě
sám velmi kritický a nikdy už
nechtěl nic vystavovat na veřejnosti, a i k přátelům byl po této
stránce skoupý.
Až 1. října 2020, víc než
po dvou měsících od jeho úmrtí, mohla rodina akademického malíře Martina Frinda, jeho

nevlastního syna,
vystavit výběr
z jeho tvorby
ve výstavní síni
L. Čepeláka. Jeho
umění, osobitý
výraz a pojetí můžete vidět po celý
měsíc. Nejen
vy, jeho bývalí
žáci, které jsem
v úvodu oslovil,
ale všichni, kdo
se chtějí seznámit s osobností,
která i krátkým
pobytem ve Veltrusích zanechala
trvalou stopu.                               
Jan Novotný

Bohumil Burian v Lánech (2018)

Vernisáž Bohumila Buriana 1. 10. 2020

Veltruský pétanque již po patnácté
První říjnovou sobotu se
uskutečnil 15. ročník turnaje
ASPV Veltrusy v pétanque.
Své síly a dovednosti v házení
stříbrných koulí ke košonku
přišlo poměřit 23 soutěžních
dvojic. Klání provázelo krásné
teplé slunečné počasí a pohodová nálada, která k této
hře bezesporu patří. Vítězi
turnaje se stala dvojice Dana
a Petr Procházkovi. Na druhém
místě skončili Tomáš Čapek
ml. a Honza Procházka a třetí
příčku vybojovaly Pavla Jindřichová a Ivana Skalická.
Martina Voláková
foto: Eva Málková

Vítězové turnaje
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Historie miřejovického pivovaru
místěn do Miřejovic, kam
v roce 1865
přišel jako
nový nájemce a sládek
Hynek Štolz.
Podnik byl
tehdy malý
a nevýkonný,
Miřovický pivovar původně bez sladovny primitivně
zařízený
Jak vyplývá z archivu rodu
bez sklepů a lednic a vařilo
Chotků, pivovar ve Veltrusích
se v něm postaru „na svrchní
existoval již před rokem 1738.
kvasnice“. (Svrchní kvasinky
Původně byl umístěn přímo
slouží hlavně pro výrobu piva
v hospodářském dvoře zámku,
typů „ale“, „porter“, „stout“ – tento
byl malý, zařízený na ruční prázpůsob výroby byl běžný až do poci a otop dřevem z lužních lesů.
čátků moderní chladicí techniky,
Chotkové pivovar sami neprotedy do konce 19. století – a spodní
potom pro piva plzeňského typu,
vozovali, nýbrž pronajímali.
pozn. red.) Výstavy pivovaru
Z dochovaných záznamů se
se pohybovaly na hranici
můžeme dozvědět, že 6. ledna
2.240 hektolitrů piva ročně.
1738 byl za sládka v pivovaru
Již po osmi letech za vedení
přijat poddaný Jan Piskáček
Hynka Štolze vařil pivovar více
z Ouholic. Zámecký pivovar byl
a vystavoval přes 5.000 hektozrušen roku 1895 s výstavem
litrů piva ročně.
100 hektolitrů piva.
Po Hynkovi Štolzovi najímá
V 19. století byl pivovar pře-

roku 1880 pivovar za roční
nájem 2.750 zlatých a 200
sudů piva pro vrchnost, za daň
3,15 zlatého z každého sudu
(sud = 224 l piva) jeden ze čtyř
jeho synů, Jaroslav Štolz (1851
– 1935). Modernizuje pivovar
výstavbou sklepů, železných
štoků, půdy pro chmel i zavedením parního pohonu. To vše
přispělo k jakosti a popularitě
Miřejovického piva a pivovaru. Roku 1891 bylo toto pivo
čepováno na zemské jubilejní
výstavě v Praze a vyznamenáno tam c. k. ministerstvem
orby zlatou medailí Františka
Josefa II. V roce 1898 pak už
dosáhla roční produkce piva
14.500 hektolitrů, přestože byl
pivovar zasažen ztrátami způsobenými záplavou pivovaru
při povodni 2. září. Roku 1911
Jaroslav Štolz pivovar od Chotků koupil.
V roce 1915 Jaroslav Štolz
uvedl do funkce nového sládka, svého synovce Jana Štolze.
Poslední „štolzovské“ pivo

bylo vystaveno v roce 1942, celkově 2500 hektolitrů. Pivovar
byl definitivně uzavřen v roce
1949, důvodem byl nedostatek
surovin a velká konkurence
největšího rivala, bývalého Fischerova pivovaru v Kralupech
nad Vltavou. Staří pamětníci
uváděli, že štolzovské pivo bylo
hutné, chlebnaté a „šlo nosem“,
no zkrátka malvaz.

Sladovna pivovaru s hvozdovým komínem a ječnými půdami, valečkou, kde se uchovával slad, vzadu varna a komín strojovny

Pivovarský dvůr, vpravo „pan starý“ Jaroslav Štolz,
písárna, byt sládka, ležácké dřevěné sudy

Před varnou – první zleva Jaroslav Štolz, vzadu bednáři

Jaroslav Štolz uprostřed
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Zajímavosti
o pivovaru

Pivovarnický rod
Stolzů – Štolzů

Miřejovický pivovar byl svědkem neobyčejného vzruchu
a nadšení, když byl vezen kámen z Řípu do základů Národního divadla v Praze v neděli
10. května 1868. Velké události
byly přítomny (a na 400kilovém kameni jsou podepsány)
velké osobnosti tehdejšího
hospodářského a kulturního
života kraje: F. Herold, H. Brodský, A. Ankert, Augustin Švagrovský, František Kratochvíl
starší a František Kratochvíl
mladší z Mlčechvost, oba poslední nejen pěstitelé chmele,
ale i buditelé a vlastenci. Večer
dojel průvod s šestispřežím běloušů do Miřovic, kde byl péčí
Štolzů ozdoben třetím věncem
a uspořádána velká „trachtace“. Odsud musel být valník
s kamenem přepraven na voru
přes řeku Vltavu do Veltrus,
kde průvod přenocoval. (V té
době most ještě nestál.)
Díky vlasteneckému uvědomění Štolzů navštívilo v této
době pivovar řada významných osobností: Mikoláš Aleš,
Dr. Miroslav Tyrš, Jindřich
Fügner, Jaroslav Věšín, Jaroslav
Vrchlický, Bohumil Šimák,
Antonín Dvořák.
Každý pivovar měl také své
hospody a restaurace, kam
dodával svoje pivo. Vlajkovou
lodí toho miřejovického byl
hotel U Libuše, kde na čepu
bylo „štolzovské“ pivo (Dvojitý
kozel – Doppelbock). Další významnou hospodou pivovaru
byl Zahradní hostinec Jaroslava Štolze v Hleďsebi. Byl zde
výčep lihovin, piva miřovického, holič, řeznictví s porážkou
a nechyběl také konzum.

Za zmínku stojí také informace
o majitelích pivovaru. Když
„pan starý“ (jak se říkalo majitelům pivovarů nejen v našem
kraji) Jaroslav Štolz v roce 1935
zemřel, jako vzpomínka na něj
byla sepsána tato slova:
„Jeho ruka nebyla nikdy
uzavřena těm, kteří se k němu
obraceli s prosbou o pomoc.
Miřejovický pivovar nepatří
sice mezi největší, ale co lidí
obživil, co darů rozdal. Jsou
v našem kraji lidé zámožnější,
ale nemohou se rovnati zemřelému bratru ani v jeho dobrotě,
ani jeho smyslu pro sociální
potřeby. Nebožtík zabručel,
zahudroval, tím byl takřka
pověstný, ale nikdy ve zlém,
nikdy v nenávisti, neodsuzoval,
nevyčítal a neodmítl. Jeho
krásná, patriarchální postava
byla všude vítána s úctou
naprostou, „pan starý“, jak se
mu všude říkalo, si ji také plně
zasloužil. Byl srdce zlatého,
muž pevného spravedlivého
charakteru, dobrý člověk,
skromný a milý.“ (V Miřejovicích, dne 10. prosince 1935)
Synovec Jaroslava Štolze, Jan Štolz majitel pivovaru od roku
1915 s manželkou Josefou (Pávkovou)

Jaroslav Štolz

Hostinec U Libuše

Jaroslav Štolz, než předal
pivovar synovci Janovi, poslal
ho na zkušenou nejdříve
po balkánských pivovarech
a poté na sever Evropy,
do Flensburku. Prastarý
pivovar Flensburk (Brauerei
Flensburger) byl založen rybáři
roku 1516 ve Šlesvicko-Holštýnsku. Ve flensburském pivovaru
Jan završil svoji sedmiletou
učňovskou anabázi po pivovarech a tím dovršil svoji výuční
dobu. Stal se sladovníkem
a tím pádem i sládkem, a mohl
se tak vrátit. Jan byl v Holštýnsku velmi spokojen, což
dokazuje jeho korespondence
a zápisky. Ve Flensburku vařil
pivo na spodní kvasnice, pivo
plzeňského typu, které se
tam vaří dodnes (Flensburger
Pilsener).
Stinnou stránku Jaroslavovy
povahy dokumentuje fakt, že
Jan Štolz se za života strýce nesměl oženit se svou vyvolenou
Josefou (rozenou Pávkovou),
a to kvůli jejímu neurozenému

postavení. Josefa byla totiž
pouhá služebná a kuchařka
v pivovaru. A tak se svatba
konala v Praze v Týnském chrámu až 4. dubna 1936, kdy bylo
Josefě již 41 let. Josefa, kterou
autor příspěvku osobně znal
jako chytrou a vitální ženu,
pak zemřela v roce 1982 bez
potomků. Tím starý pivovarský
rod Štolzů, přesněji jeho miřovická větev, vymírá. Rodinná
hrobka Štolzů se nachází
na veltruském hřbitově.
Aby však závěr nebyl tak ponurý, dodejme, že německá větev rodu Stolzů však
v pivovarnické tradici stále pokračuje,
a to ve městě Isny
im Allgau v Bádensku-Württembersku.
A v posledních
letech budovy miřejovického
pivovaru prošly rekonstrukcí.
Text Ladislava Tomka
a Josefa Michovského, autorů
publikace Pivovary Mělnicka,
byl redakčně upraven a krácen
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ZÁMEK A PARK

Dva hlavní symboly vnějšího
vzhledu zámku se dostávají
do kondice
V rámci příprav na zahájení
provozu se v současné době
opravuje hlavní (vnější) schodiště hlavní zámecké budovy.
Jedná se zejména o zpevnění
a barevné retuše povrchu
kamene, doplnění degradovaných a přichycení uvolněných
částí a obnova dosloužilého
spárování. Schodiště se nachází na severní straně budovy,
a tedy téměř trvale v jejím
stínu, což zpomaluje vysychání po deštích a urychluje
vzlínání zemní vlhkosti a další
nepříznivé procesy. Na spodní
straně hlavní podesty se navíc
minulý rok začaly projevovat
průsaky. Bylo zjištěno, že
voda prolíná jak spárami, tak
částečně i vlastním kamenem
(že se jedná o pískovec, asi
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nemusím připomínat). Povrch
podesty a horních částí schodišťových ramen bude tedy
navíc hydrofobizován a spáry
utěsněny speciálním tmelem
– samozřejmě pod vlastním
spárováním, nebude tedy nic
vidět. Revize spádu drenážního
systému je již hotova.
Průsaky nabíraly rychle
na intenzitě i díky letošnímu
deštivému počasí a bylo třeba
jednat rychle, neboť začaly
ohrožovat malby a štuky
v tzv. sala terreně (alegorický
průchod pod budovou), které
se v současné době taktéž
restaurují. Koordinace těchto
dvou akcí byla tedy zásadní.
Jan Bulín
zámek Veltrusy

Těsnění spar speciálním tmelem

Práce v sala terreně

Retuše kamene

Doplňování degradovaných částí

KNIHOVNA

Letní přírůstky
do knihovního fondu
V letních měsících se knihovní fond rozšířil o několik svazků
literatury pro dospělé i pro mládež.

BELETRIE
§ Chang, Yong – Divoké labutě – rodinná sága z novodobé čínské historie
§ Konečná, L. – Vířivka –
o životě ženy po návratu
z vězení
§ Lunde, M. – Historie včel
– vize budoucnosti, která
bojuje s vyhynutím včel
§ Michle, D. –  Dalajlamova
kočka
§ Oksanen, S. – Očista – dramatický příběh od známé
finské autorky
§ Palán A. – Raději zešílet
v divočině – setkání s šumavskými samotáři

HISTORICKÉ
ROMÁNY
§ Janečková, K. – Prokletý
původ
§ Obermeier, S. – Dvorní
šašek a čarodějnice
§ Vondruška, V. – Mstitel
z Jenštejna – detektivka

KNIHOVNY
PÁTEK
14 – 17 hod

§ Kozak, J. – Fit pro život
§ Palasová A. – Zacvičte
s bolestí
§ Nováčková, J. – Respektovat a být respektován
§ Nitra, J. – Pompiéři, požárníci, hasiči – obsáhlá, výpravná publikace o historii
požární ochrany

DETEKTIVKY
§ Barylli, G. – Balerína
§ Forsyth, F. – Vyjednavač
§ Klevisová, M. – Dům na samotě
§ Khoury, R. – Znamení

ROMÁNY
PRO ŽENY
§ Bagshave, L. – Profesionálky
§ Fieldingová, J. – Na špatném místě
§ Keleová-Vasilková, T. – Slib
§ Pilcherová, R. – Zimní
slunovrat
§ Steelová, D. – Marnotratný
syn

§ Walliams, D. – Ledová
obluda
§ Farley, W. – Černý hřebec
§ Hugnes, J. – Legenda o koni
z ostrova Morvona
§ Fitzpatrick, B. – Zavržený
– 4 díly – démoni a padlí
andělé
§ Frost, M. – Paladinovo
proroctví – 2 díly, thriller
s fantastickými prvky
§ Pedro – Ovládni svět Minecraftu

OTEVÍRACÍ DOBA

KUCHAŘKY

REGIONÁLNÍ
LITERATURA

§ Francová, E. – Krizová kuchařka ze Svatojánu
§ Frýdlová, P. – La Buchta
§ Hromas H. – Oheň a dým
– příprava jídel pod širým
nebem

§ Bolina, P., Klimek, T., Cílek,
V. – Staré cesty v krajině
středních Čech
§ Hendrych, J. – Slavná
stromořadí v proměnách
kulturní krajiny

KNIHY
PRO MLÁDEŽ
§ Němeček, J.
- 4 záhadné příběhy
Čtyřlístku
- Barbie v jezdecké škole
§ Kahoun, J. – O autech. Pohádky na čtyřech kolech
§ Busselli, D. – Malá baletka.
Rosa a pták Ohnivák
§ Ende, M. – Punč přání
§ Lorey, D. – Akademie nočních můr – 2 díly – fantasy

NAUČNÁ
LITERATURA

Jitka Lísková
knihovnice

§ Dušek, J. – Hvězdy pod
dalekohledem
§ Pickeral, T. – Encyklopedie
koní a poníků
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Sekáte se mi, paní učitelko,
aneb Jak jsme učili dálkově
Každého člověka během života
potká řada situací, kdy zažije
své „poprvé“. První nadechnutí,
první krůček, poprvé ve škole,
první láska, první kocovina…
Některé z těchto zážitků
hýčkáme v své paměti jako
poklad, u jiných máme pocit,
že bychom se bez nich klidně
obešli. Jarní měsíce roku 2020
nabídly naprosto nečekanou
první zkušenost školákům,
jejich rodičům (mnohde i prarodičům či dalším rodinným
příslušníkům) a pedagogům.
Distanční výuka vtrhla do jejich domovů jako neznámý,
nevítaný, leč neodbytný host,
se kterým je nutno se nějakým
způsobem vypořádat a pokusit
se ho zkrotit, protože vyhodit
za dveře ho nelze. Dokud se
zdálo, že se zdrží jen krátce,
zachovala většina zúčastněných chladnou hlavu a někteří
se snad i těšili na zvolnění
a odpočinek. Poměrně rychle
však všem začalo docházet, že
tenhle host naše domovy jen
tak neopustí. Odporoučel se
až po víc než třech měsících,
zanechav za sebou řadu dětí,
těšících se oproti svému obvyklému přesvědčení do školy,
vyčerpané rodiče a neméně
vyčerpané pedagogy s krvavýma očima a ohnutými zády.
Asi málokdo by v tu chvíli první
zkušenost s distanční výukou
přirovnal například k první
puse. Nabízelo se spíš srovnání
s první kocovinou.
Způsob vedení distanční
výuky ležel od samého počátku
výhradně na jednotlivých ško-
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lách. Poraďte si, jak umíte, zněl
laskavý pokyn „seshora“. A tak
si školy poradily. Každá podle
svých možností, díky většinou nulovým zkušenostem
na tomto poli metodou pokus
– omyl, takže zákonitě vznikal
chaos. Postupně se situace
začala zklidňovat a většina škol
si našla svou cestu, po které se
dalo dojít do cíle – k vysněným
letním prázdninám.
Jak probíhala distanční
výuka na veltruské základní
škole? Jaké možnosti jsme
my, učitelé měli a dokázali
jsme jich využít? Podařilo se
zkoordinovat výuku tak, aby
byla zvládnutelná pro všechny
zúčastněné strany a učivo bylo

alespoň z větší části probráno? Vzhledem k velikosti
školy a počtu zde působících
pedagogů není lehké odpovědět na tyto otázky objektivně
a spravedlivě.
Hned po náhlém uzavření
škol jsme se asi všichni učitelé
tak trochu lekli. Vplouvali jsme
do neznámých vod a nikdo
moc netušil, jak hluboké jsou,
kde se skrývají zrádné víry
a kde narazíme na mělčinu.
První týden většina z nás zavalila své žáky úkoly stejného
(ne-li většího) rozsahu, jako
bychom byli ve škole. Zpětná
vazba na sebe nenechala
dlouho čekat a bylo zřejmé,
že tudy cesta nevede. Paní
ředitelka vydala pokyny pro
všechny vyučující, které upravovaly rozsah zadávané práce,
některé předměty (výchovy)
byly vypuštěny úplně. Výrazně omezeny byly využívané
platformy. Paní učitelky Soňa
Dekastello a Martina Voláková
uspořádaly pro pedagogický
sbor webinář, ve kterém jsme
se seznámili s internetovou
učebnou Google Classroom.
Tato platforma našla využití
zejména na 2. stupni. Dále bylo
možné komunikovat prostřed-

nictvím Bakalářů a e-mailu,
využíval se i WhatsApp.
Začátkem dubna se už
většina pedagogů v možnostech výuky na dálku zorientovala a vybrala si vyhovující
způsob komunikace se svými
žáky. Prvostupňové učitelky se
snažily najít systém, který by
děti zvládly a rodiče jím byli
co nejméně zatěžováni (určitá
míra pomoci však byla alespoň
zpočátku potřeba). Žáci 2.
stupně jsou již ve většině
případů mnohem samostatnější, ale i pro ně bylo zpočátku velmi náročné seznámit
se s novými formami práce.
Úkoly jsme zadávali s předstihem na celý týden, rozvržené
do jednotlivých dnů. Pokud
to situace a domácí technické
zázemí dovolily, nabízeli jsme
dětem pravidelné on-line
hodiny (a podle aktuálního
stavu internetového připojení jsme se dětem občas
„sekali“). Nejmenší školáci se
s paní učitelkou spojovali přes
internet v malých skupinkách,
starší zvládali i spojení s celou
třídou. Mnohé děti absolvovaly se svými učitelkami také
individuální konzultace přes
telefon nebo prostřednictvím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
videohovoru. Dle potřeby se
do celého procesu zapojovaly
také paní asistentky. Děti měly
za úkol určité práce posílat
zpět ke kontrole, učitelky
práce kontrolovaly, opravovaly,
posílaly zpět s komentářem
a nezbytným povzbuzením
a pochvalou (odtud ty krvavé
oči a ohnutá záda – těch prací
se během týdne sešlo opravdu dost, vždyť zejména na 2.
stupni není výjimkou učit
třeba 8 –‒10 tříd). Nabízeli jsme
dětem také výuková videa, buď
z internetu, nebo vlastnoručně natočená, čímž si mnozí
z nás opět podstatně rozšířili
portfolio svých technických
dovedností. Doporučovali jsme
dětem také různé internetové
odkazy k on-line procvičení
látky. Pro většinu pedagogů
během karantény zmizel
rozdíl mezi pracovním dnem
a víkendem, večery u rodinného krbu byly zhusta nahrazeny
nekonečným opravováním

zaslaných prací. Zejména paní
učitelky s vlastními školou povinnými či mladšími dětmi jen
lapaly po dechu a potlačovaly
touhu skočit po krku každému
autorovi uštěpačné poznámky ve stylu – to je pohodička,
co, být doma v klídku za 100
procent…
Během období uzavřených
škol se víc než kdy jindy projevila rozmanitost charakterů,
osobních schopností a dovedností, přístupu k práci, domácího zázemí, podmínek a technického vybavení – a to jak
u školáků, tak i u pedagogů.
Nejeden jedničkář překvapil
svou liknavostí a nezájmem,
naopak řada spíše slabších
žáků doslova rozkvetla a svou
snahou a poctivou prací vyvolala upřímné nadšení u svých
vyučujících, kteří nešetřili
chválou. Nebo třeba po celá
léta báječná a oblíbená paní
učitelka se s technickými
výzvami nedokázala tak

Doplnění redakce k článku
ve veltruských listech
Redakce doplňuje chybějící
počty respondentů v anketě
v červnovém vydání Veltruských listů.
Respondentů, kteří zmínili
negativní ovlivnění vládním
nařízením v podobě zavřených
Obylo
dd
škol během epidemie,
19 íl

z 52 (tj. 36,5 %). Z šesti podrobnějších odpovědí byly vybrány
tři citace k otištění.
Omlouváme se za neuvedení přesného počtu přímo
v textu.
bb
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rychle srovnat a přes veškerou
snahu nebylo v jejich silách
nabídnout svým žáčkům třeba
on-line výuku nebo natočená
videa. Jinde se těžko kombinovalo vyučování na dálku
s péčí o vlastní malé děti bez
čerpání ošetřovného. V březnu
měl zkrátka každý startovní
čáru jinde a domácí podmínky
k práci se také značně lišily,
většina dětí a pedagogů však
bezpochyby pracovala v rámci
svých podmínek, jak nejlépe
mohla.
Ohromné ocenění si zaslouží také všichni rodiče, kteří své
děti podporovali, pomáhali jim
a zároveň je vedli k samostatnosti a určité disciplinovanosti
při překonávání překážek.
Rodiče, kteří s námi otevřeně
komunikovali a za vyvstávajícími problémy nehledali chybu
výhradně na straně školy, ale
dokázali se také podívat na své
ratolesti bez růžových brýlí
a třeba i poopravit některé své

představy o výchově. Pochopitelně ne každému nastavený
systém výuky vyhovoval,
neměl by to však být důvod
k všeobecné dehonestaci práce
učitelů. Ale i kritické ohlasy
jsou pro naši další práci podnětné a posouvají nás dál.
Období distanční výuky
skončilo, překulily se prázdniny
a začal nový školní rok. Společným přáním dětí, učitelů a rodičů jistě je, aby byl klidnější,
tradičnější a zdravější než
ten předchozí. Ale jak se říká,
všechno zlé je pro něco dobré.
Věřme, že zkušenosti z karantény dokážeme všichni správně
využít – učitelé ke zkvalitnění
výuky, děti k větší samostatnosti a převzetí odpovědnosti
za své učení a rodiče třeba
ke zvýšení zájmu o proces
vzdělávání svých ratolestí.
Držme si palce!
Lenka Homolková
učitelka ZŠ Veltrusy
foto: Kateřina Kohoutová

NAŠE SPOLKY

Parčík stále budí zájem
14. září 2020 parčík u školy
hostil návštěvu z Nadace VIA,
která podpořila jeho proměnu
v roce 2015 v programu „Místo,
kde žijeme“. Do Veltrus přijel
Jiří Bárta, bývalý ředitel nadace
a současný aktivní spolupracovník, Tereza Herdová, manažerka fundraisingu v nadaci,
a dva mecenáši a podporovatelé nadace – Zenon Folwarczny
a Daniela Buzková.
Všichni čtyři se přijeli
přesvědčit přímo na místo
o výsledcích projektu a smysluplnosti podpory. Nahlédli
do dokumentace projektu
a obdivovali, kolik lidí se zapo-

jilo do plánování i dobrovolné
pomoci, jak moc se prostor
proměnil, i že je opravdu využíván tak jak bylo plánováno
– k relaxaci i společenským
a kulturním akcím. Ocenili,
že se parčík dále zvelebuje
i po skončení podpory nadace,
že vznikají veřejné sbírky, ze
kterých se postupně doplňuje
mobiliář. Zájem hostů nás
upřímně potěšil.
Z Veltrus poté výprava vyrazila do nedalekých Velvar, kde
s podporou stejného programu došlo k úpravě Malvaňáku.
Soňa Dekastello, RC Havránek
foto: bb
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Míla Pokorná
pokornypm@seznam.cz
Tel.: 731 469 471
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RC Havránek

rodinné
centrum

HAVRÁNEK

Dobrodružství ve stromovém království
I přes počáteční nejistotu,
způsobenou všerůznými
koronavirovými opatřeními, se
nakonec podařilo zorganizovat
dva běhy příměstského tábora
Dobrodužství ve stromovém
království, který uspořádal Lesní klub Pírko. Tábor probíhal
v zázemí lesního klubu ve starém sadu a přilehlém zámeckém parku. Počasí přálo (i když

ani pořádná bouřka se malým
dobrodruhům nevyhnula),
a tak si děti mohly užívat společných her a aktivit. Nebály
se pustit ani do společného
vaření v kotlíku. Nejen hoši, ale
i děvčata každodenně využívali
nového pracovního náčiní,
které mohl lesní klub nakoupit
díky finanční podpoře grantu
Malý přemyslovský měšec.

Z parku se pravidelně ozývaly
zvuky ručních pilek, vrtaček
či brusných myší, děti se učily
pracovat i s kleštěmi, kladivy či
svěrákem. Za podpory Přemyslovských středních Čech o. p. s.
byla ze stejného programu
pořízena i várnice, která hlavně
při velkých vedrech umožňovala dodržovat pitný režim. Děti
odcházely každý den obohace-

ny o nové zážitky a zkušenosti
a my doufáme, že v příštím
roce budeme moci tábor opět
nabídnout.
Soňa Dekastello
foto: Katarína Nováková

háři a zahrajeme si na řidiče
autobusu i popeláře. Dětem
budou předkládány výzvy,
které budou řešit manipulací
s předměty, kreslením, modelováním, dramatizací. Důraz je
kladen na diskuzi mezi dětmi,

podporujeme samostatné
uvažování, využíváme reálných
zkušeností a na nich stavíme
další poznatky. Ceníme si vlastního poznatku a nebojíme se
chybovat.
Jana Suchá

Havránek v novém školním roce
Nový školní rok přináší i nový
program v rodinném centru.
V letošním roce na vás čeká
zbrusu nový kurz pro děti
ve věku 4 – 6 let, věnovaný
rozvoji matematického vnímání. Přijďte k nám objevovat

svět matematiky. Podíváme
se do nejrůznějších prostředí,
kde si pohrajeme s praktickými pomůckami. Navštívíme
například prostředí krokování, bludiště, dřívka a vláčky.
Staneme se staviteli, podla-

PROGRAM
Pondělí:

9:00 – 11:00 Lesní dopoledne
15:30 – 16:15 Hrátky se školkáčky (PhDr. Pavla Majerová)
16:25 – 18:05 Předškolák (PhDr. Pavla Majerová)

Středa:

9:00 – 10:00 Tvořeníčko a aktivity pro děti od 2 do 3 let (Lucie Satrapová)
16:00 – 17:00 Objevujeme svět matematiky (Jana Suchá)

Čtvrtek:

9:00 – 10:00 Cvičení s miminky (Jana Suchá)
10:00 – 11:00 Objevujeme svět (Jana Suchá)
15:00 – 16:00 Volná herna (Lucie Satrapová)

Bližší informace o všech
kurzech včetně možnosti přihlášení najdete na webových
stránkách http://havranek.
dolnipovltavi.cz nebo na FB
RCHavranek. Těšíme se
na vás a pevně doufáme, že
se budeme moci pravidelně
vídat po celý školní rok!

Přijďte posílit tým Havránka
Tým rodinného centra Havránek se stále mění a trochu ztenčuje, aktivní členky
končí rodičovskou dovolenou
a navracejí se do pracovních
procesů, jiné se zase věnují či
v nejbližší době budou věnovat

20

www.veltrusy.cz

rodičovským povinnostem
s druhými dětmi, a tak za ně
hledáme další posily. Chcete-li se zapojit, máte nápady
anebo si chcete vyzkoušet
vést program nebo zajišťovat
hernu, napište nám. Nevyhý-

báme se ani dvojicím lektorek
– ve dvojici se někdy pracuje
lépe, hodiny bývají pestřejší
a v případě nemocí zbude
alespoň jedna lektorka, a tak
setkání zbytečně neodpadají.
Nováčky samozřejmě zaškolí-

me a poskytneme jim dostatek
materiálů pro vlastní činnosti.
Kontaktujte nás na
havranek@dolnipovltavi.cz.
Soňa Dekastello
vedoucí RC Havránek
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ASPV Veltrusy
ASPV Veltrusy zve do tělocvičny
Ve školním roce 2020/2021 pro vás ASPV Veltrusy připravilo následující nabídku
cvičebních hodin. Přijďte si s námi zacvičit. Těšíme se na vás.

Cvičení
pro děti:
gymnastika:
pondělí 15:00 – 17 :00
cvičitelky Míla Pokorná,
Marie Zdražilová
čtvrtek 14:30 – 16:30
cvičitelky Míla Pokorná,
Marie Zdražilová
Oddíl gymnastiky přijímá
nová děvčata ve věku 6 – 8 let.
Tréninky této skupiny budou
probíhat ve čtvrtek od 15:30
do 16:30.
brenbal:
pondělí 17:00 – 18:00
cvičitelé Petr Procházka,
Honza Pšenička
Brenbal je pálkovací hra
podobná softballu nebo
baseballu, se kterými má jak
společné rysy, tak i určité odlišnosti. V této hře mohou například bodovat i hráči v poli. Hra
je tak mnohem dynamičtější.
Tréninky brenbalu probíhají
během podzimních a jarních
měsíců na fotbalovém hřišti
AFK Veltrusy ( 17:00-18:30),
v zimním období budou v sokolovně a jsou určeny všem
školním dětem.
rodiče a děti:
úterý 9:30 – 10:30
cvičitelky Lucie Satrapová,
Jana Suchá
čtvrtek 16:30 – 17:30
cvičitelka Jarka Řejhová
Hravé cvičení rodičů (i prarodičů) s dětmi s tradičními
i netradičními cvičebními
pomůckami. Děti si pomocí
říkanek a písniček osvojí základní pohybové aktivity (lezení, plazení, poskoky, házení…)
a také je čeká první poznávání
cvičebního nářadí. Cvičení je
určeno pro děti od 1 roku do 4
let.

Běžecký oddíl:
úterý 16:00 – 17:00
cvičitelky Zdeňka Waciakowski,
Martina Hanousková
Běžecké tréninky pro školní
děti ve věku 7-10 let. Při hezkém počasí probíhají tréninky
v čase 15:45-16:45 na hřišti
u školy nebo v zámeckém
parku, v opačném případě
16:00-17:00 v sokolovně. Je nutné se předem přihlásit na email
waczde@seznam.cz. Počet dětí
omezen, nutná lepší fyzická
zdatnost – nutnost uběhnout
v kuse alespoň 1 km.
předškoláci:
úterý 17:00 – 18:00
cvičitelky Lenka Měšťánková,
Martina Hanousková
Zábavné cvičení dětí ve věku
4 – 6 let plné her, při kterém se
děti také seznámí se cvičením
na běžném nářadí, jako jsou žíněnky, lavičky, kruhy, trampolína atd. Cvičení vede ke zlepšení obratnosti a zručnosti dětí.
školáci:
úterý 18:00 – 19:00
cvičitelky Martina Voláková,
Štěpánka Málková
čtvrtek 17:30 – 18:30
cvičitelky Martina Voláková,
Helena Šarochová
Úterní cvičení je určeno pro
školáky z 5. až 7. třídy a čtvrteční cvičení pro děti z 1.–4.
třídy. Je zaměřeno především
na všestranný rozvoj pohybových dovedností dětí – vyzkouší si základy gymnastiky
(cvičení na nářadí), atletiky,
míčových her i celé řady netradičních her.
tanečky:
středa 17:00 – 18:00
cvičitelka Katka Kučerová
Cvičení zaměřené na lidové
tanečky je určeno dětem
(klukům i holkám!) od 5 let.
Děti se v průběhu roku naučí
lidové tance a písničky, krokové

variace rozvíjející pohybovou
průpravu pro lidové tanečky
a naučí se základům rytmiky.
Během roku se děti představí
na několika veřejných vystoupeních.
karate:
středa 18:00 – 19:00
cvičitel Marek Mach
Druhým rokem pod ASPV
Veltrusy funguje oddíl
karate, který je určený dětem
od 2. do 7. třídy (7–12 let). Tréninky tohoto bojového umění
vede Marek Mach, nositel
2. danu Okinawa Shorin-ryu
karate.
florbal mladší školáci:
pátek 17:00 – 18:00
cvičitelé Michal Topor,
Filip Volák
Florbalové tréninky pro děti
z 1. až 5. třídy.
florbal starší školáci:
pátek 18:00 – 19:00
cvičitelé Petr Procházka,
Michal Malotínský
Florbalové tréninky pro děti
z 6. až 9. třídy.

Cvičení
pro dospělé:
P-class:
pondělí 19:00 – 20:00
cvičitelka Věra Langerová
P-class je vytrvalostně silové
aerobní cvičení zaměřené
na posilování zejména problémových partií – tj. břicha, hýždí
a stehen. Je vhodným cvičením
i pro začátečníky, neobsahuje
složité aerobní choreografie ani prvky high aerobicu
(poskoky).
kondiční gymbally+ pilates:
středa 19:00 – 20:30
cvičitelka Jana Čapková

Jedná se o aerobní cvičení
pro všechny věkové kategorie
– ženy i muže. Posílí ochablé
svaly, protáhne svaly zkrácené,
uvolní klouby na celém těle
a zlepší vaši rovnováhu. Cvičení
při hudbě pročistí vaši mysl
a obnoví energii. Příjemně
zrelaxujete před každodenním
stresem.
Nácvik správného dýchání
a držení těla, cvičení s balančními míčky „overbally“ zapojí
každičký sval v těle.
volejbal:
pondělí 18:00 – 19:00
cvičitelka Lucka Králová
úterý 19:00 – 20:30
cvičitelka Ivana Skalická
pátek 19:00 – 20:30
cvičitelka Ivana Skalická
badminton:
čtvrtek 19:30 – 21:00
cvičitel Vašek Pospíšil
hry dorost a dospělí:
pátek 20:30 – 22:00
cvičitelé Michal Koldinský,
Martina Voláková
Ping-pong, nohejbal, volejbal, badminton, tenis, fotbal,
florbal, basketbal, netradiční
hry… zkrátka na co je zrovna
chuť a nálada.
florbal dorost a dospělí:
neděle 19:00 – 20:30
cvičitel František Lísek
Pro nové zájemce (o dětská
i dospělá cvičení): Na daná
cvičení stačí přijít, není nutné
se předem hlásit (výjimkou
je běžecký oddíl). Na místě
se poté dohodnete s cvičitelem na přihlášení do ASPV
Veltrusy a zaplacení členského
příspěvku.
Cvičit budeme pouze v případě, že nám to epidemiologická situace a vládní nařízení
v danou chvíli dovolí.
Martina Voláková

říjen 2020
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Rozvrh cvičebních hodin ASPV Veltrusy pro rok 2020/2021
9:30–10:30
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Brenbal podzim, jaro: pondělí od 17:00, hřiště AFK Veltrusy

Ohlédnutí za školním rokem v Bradavicích
Stejně jako každé léto vyrazila i letos banda nadšených
vedoucích spolu s natěšenou
bandou dětí do jižních Čech
na tábor. Nezaměnitelné tábořiště Kocourkáč u Pojbuk se
letos proměnilo v Bradavickou
školu čar a kouzel. Za relativního sucha jsme vyrazili vlakem
z nádraží 9 a tři čtvrtě v Kralupech nad Vltavou (pokud jste
mudla, jen tak ho nenajdete)
a s rybníčkem v botách jsme
dorazili do Bradavic. Vozidla,
která nám vezla zavazadla
a zásoby, se nemohla dostat
přes rozbahněnou louku,
a s čím nám nepomohl místní
kouzelník Traktorus Polesklid,
s tím jsme si poradili vlastními
silami. Doslova na pár dní nás
opustily deště a radovali jsme
se ze slunečního svitu, zbytek
školního roku byl ale opět
ve znamení bahna, mokra a ne
moc letního počasí.
Teplo neteplo, nás to neodradilo od studia ani od zábavy,
nehledě na to, že se v naší škole
tyto dvě činnosti provozují
naráz (na rozdíl od mudlovských škol). Po příjezdu rozdělil
studenty prvního ročníku
moudrý klobouk do příslušných kolejí, které se jmenují
Nebojvír, Lesospár, Dobylvír,
Orlospár, Zmizimor a Lahvomor. Ty mezi sebou po celý
školní rok soutěžily o školní
pohár. Body se jim počítaly
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v překrásných kouzelnických
přesýpacích hodinách. Mezi
dobrodružství, která zde holky
a kluci zažili, lze určitě zařadit
cestu za kamenem mudrců,
vysvobození zajatců z Jezerní
říše, strašidelnou hostinu duchů, večer všech svatých nebo
noční návštěvu zapovězeného
lesa. Nechyběl ani famfrpál,
který byl na programu téměř
každý den.
Ve večerních hodinách se
vždy konalo divadelní představení, ve kterém každá kolej

ztvárnila jednu z bajek Barda
Beedleho. Následně si studenti
procvičili kouzlo Incendio
a společně si zazpívali kolem
ohně. Jak se u nás říká: „…Každý správný učeň zpívá, darebák
jen hudruje!“ „Hvězda na nebi
už zívá, soví pošta funguje…,“
to se u nás také říká. Sovinec
byl oblíbeným místem mnoha
studentů. Mohli si prostřednictvím svých sov dopisovat
s kamarády nebo třeba oslovit
tajnou lásku, ale také se spojit
s milovanými rodiči.

Týden utekl jako voda
v potoce, kde si poklidně žijí
nádherní raci. Snad lze jen
dodat, že byla opět, jako vždy,
vynikající kuchyně. Bylo to
kouzelných deset dní, na které
nikdo z nás nezapomene. Teď
se můžeme jen těšit, co nás
čeká příští léto.
Pro Denního Věštce Argus Filch,
bradavický školník
(pozitivní části textu jsou psány pod
tlakem zástupkyně McGonagallové)
foto: archiv ASPV
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Kocourkáč 2020 11. – 20. 7, organizační tým ve složení: F. Lísek, L. Měšťánková, M. Voláková, H. Koldinská, K. Pěknicová, , B. Čapková, T. Popová, K. Kučerová, M. Koldinský, T. Kučerová,
T. Čapek jr., P. Černá, A. Toldeová, S. Špaldoňová, T. Vepřková, L. Vepřek, M. Husák, J. Kadeřábková, L. Polášková

Olympijský běh
Ve středu 16. září jsme ve veltruském parku uspořádali
lokální Olympijský běh. Stali
jsme se tak součástí největší tuzemské běžecké akce,
v jejímž rámci v jeden den
vyběhlo na svou trať celkem
68 822 dětí, mužů a žen na 304
školách a dalších 83 místech
po celé České republice.
Hlavním cílem akce s mottem „Různí běžci – různá místa
– jedna myšlenka“ je oslavit

mezinárodní Olympijský
den, oslavit radost ze sportu
a pohybu a šířit olympijské
hodnoty a myšlenky. Část ze
startovného je navíc věnována
České olympijské nadaci, která
podporuje sportování dětí ze
znevýhodněných rodin.
Veltruského závodu
na 5 a 10 km, který byl v šest
hodin slavnostně odstartován
z éteru Českého rozhlasu, se
zúčastnilo 52 běžkyň a běžců

(nejmladší účastnici bylo
pouhých 7 let!). I přes poměrně
horké počasí jsme si oslavu
Olympijského dne moc užili
a do hodiny byli všichni závodníci úspěšně zpět v cíli. Kompletní výsledky závodu včetně
fotogalerie naleznete na webu
www.olympijskybeh.cz.
Děkujeme Českému olympijskému výboru a jeho sponzorům, že tuto akci centrálně
pořádají a my jsme dostali

příležitost být její součástí.
Dále děkujeme Městu Veltrusy
za podporu a Státnímu zámku
Veltrusy za možnost v parku
tuto akci uspořádat.
Nakonec bych rád poděkoval všem dobrovolníkům
za pomoc s organizací a hlavně
všem běžcům za podané výkony, bez nich by akce neměla
smysl. :)
Michal Koldinský
foto: archiv ASPV

Vítězové
5 KM ŽENY

10 KM ŽENY

1. Soňa Barvenčíková, čas 23:11,0

1. Lucie Krátká, čas 44:26,3

2. Jaroslava Řejhová, čas 27:15,0

2. Monika Vodičková, čas 48:39,5

3. Lucie Dohnanská, čas 28:30,2

3. Michaela Brožovská, čas 50:37,8

5 KM MUŽI

10 KM MUŽI

1. Stanislav Třešňák, čas 23:51,8

1. Jakub Kymr, čas 37:31,2

2. Jiří Záruba, čas 24:32,7

2. Jan Kadeřábek, čas 37:55,3

3. Tomáš Fiala, čas 27:36,0

3. Josef Mráz, čas 40:38,5

říjen 2020
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AFK Veltrusy
V nové sezoně 2020/2021 reprezentuje v okresních soutěžích naše město
celkem pět týmů AFK Veltrusy, což je skvělá zpráva.
Ve třetí třídě mělnického
okresu nastupuje „Áčko“
a v úvodních zápasech se
mu dařilo výtečně. V prvním
utkání porazilo na domácím
hřišti Ovčáry 5:0, v dalších
zápasech zvítězilo 4:0 v Hoříně
a Lobkovice porazilo po penaltovém rozstřelu 3:2. Střelnici si
naši kluci otevřeli doma proti
Jeviněvsi, kterou vyprovodili
9:0. První porážku zaznamenali až v pátém kole po smolném

zápase ve Vraňanech.
Dorost AFK Veltrusy spojil
své síly v jednom týmu s dorostenci z Nelahozevsi a společně
bojují v okresním přeboru.
V prvním kole zvítězili v Byšicích/Čečelicích 5:1. Další zápasy
už nedopadly dle představ,
prohry 7:2 doma s Klíčany a 6:5
v Dřínově nám moc velkou
radost neudělaly. Nicméně
předvedená hra nám dodala
naději v lepší zítřky.

Nejlepší vstup do nové
sezony předvedli starší žáci.
Pět vítězství v pěti zápasech
znamená první místo v tabulce. A koho v těchto zápasech
porazili? Horní Beřkovice 7:1,
Lobkovice 11:0, Klecany 6:1,
Všetaty/Čečelice 6:3 a Vysokou
4:1.
Pouhé dva zápasy, ale oba
vítězné, mají za sebou mladší
žáci. V okresním přeboru porazili Dolany 10:1 a Cítov 6:1.

U našich nejmladších nadějí, starší přípravky, nejsou
výsledky důležité a předvedená hra je v každém zápase
lepší a lepší.
Součástí AFK Veltrusy je
ještě tým minipřípravky, který
zatím oficiální soutěž nehraje.  
Přijďte podpořit naše týmy
v domácích zápasech a sledujte dění v klubu na webu www.
afkveltrusy.cz.
text a foto: Martin Novák

Rozpis domácích zápasů
III. TŘÍDA – MUŽI (ÁČKO)

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ, SK. B

6. kolo / Sobota 10. 10. 2020 16:00

7. kolo / Neděle 18. 10. 2020 14:00

AFK Veltrusy – Tělovýchovná jednota Kly

AFK Veltrusy – Tělovýchovná jednota Vltavan Chvatěruby

8. kolo / Sobota 24. 10. 2020 14:30

13. kolo / Neděle 1. 11. 2020 14:00

AFK Veltrusy – Tělovýchovná jednota Řepín

AFK Veltrusy – Fotbalový klub Čechie Kralupy nad Vltavou

10. kolo / Sobota 7. 11. 2020 14:00

12. kolo / Neděle 8. 11. 2020 14:00

AFK Veltrusy – Tělovýchovná jednota PTZ
– Viktorie Nelahozeves

AFK Veltrusy – Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počaply

8. kolo / Neděle 4. 4. 2021 14:00
AFK Veltrusy – TJ Sokol Dolany

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU
6. kolo / Sobota 10. 10. 2020 10:00
STM Dynamo Nelahozeves/ Veltrusy – STM Byšice/Čečelice

8. kolo / Sobota 24. 10. 2020 10:00
STM Dynamo Nelahozeves/ Veltrusy – Tělovýchovná jednota
Sokol Dřínov

10. kolo / Sobota 7. 11. 2020 10:00
STM Dynamo Nelahozeves/ Veltrusy – SK Mšeno z. s.

10. kolo / Neděle 18. 4. 2021 14:00
AFK Veltrusy – SK Vojkovice

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKY, SK. D
8. kolo / Neděle 25. 10. 2020 13:30
AFK Veltrusy – SK Vojkovice

10. kolo / Neděle 8. 11. 2020 13:30
AFK Veltrusy – Fotbalový klub Čechie Kralupy nad Vltavou

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ
8. kolo / Neděle 11. 10. 2020 10:00
AFK Veltrusy – SK Mšeno

10. kolo / Neděle 25. 10. 2020 10:00
AFK Veltrusy – Tělovýchovná jednota Sokol Obříství

2. kolo / Středa 28. 10. 2020 10:00
AFK Veltrusy – SK Slavia Velký Borek

12. kolo / Neděle 8. 11. 2020 10:00
AFK Veltrusy – TJ Sokol Měšice
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Zápas AFK Veltrusy – TJ Liaz Vehlovice

INZERCE

STABILNÍ A RYCHLÝ
INTERNET

AKČNÍ

+ HD TELEVIZE

NABÍDKA

ZDARMA
=
WIN

od

333Kč

INTERNET

Rychlost

IPTV

až

1000Mbit/s

Kariéra:

- hledáme techniky do našeho TEAMU
- správa bezdrátových a kabelových sítí
www.facebook.com/fortenet.cz
- nadstandartní platové ohodnocení
222 742 222

info@ forte -net.cz

www. forte -net.cz

říjen 2020
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Zašívárna
Otevíračka

Pá 2. 10.
ne 4. 10.

15
20 h
od 15
do 19 h
od
do

Co je Zašívárna?
• prodejní místo STUDIO‘99
• šicí dílna zakázkového krejčovství
• místo, kde se konají šicí
workshopy pro dospělé i děti

co chystáme na otevíračku

• dílničky pro děti všech věků

(tašky, šperky, malování
na textil aj.)
• zápis do workshopů
• prodejní výstava našich výrobků
• občersvení

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

Kde?
Dům služeb - Nové Ouholice 43 - naproti dětskému hřišti.
Parkování u hřiště.
Připravované
workshopy:

Šicí dopoledne
pro maminky s dětmi

Šití pod odborným dohledem. Konzultace vašich
problamatických témat. Technická poradna pro správné
nastavení šicích strojů. Stavba střihu. Hlídání dětí.

šití a ruční práce
pro děti 10–18 let

naučíme děti základům šití a z worshopu
si odnesou již kvalitní výrobek.
Materiál i pomůcky zajištěny.
Více informací na našem

www.studio99.cz |

studio99

+420 732 954 232 | studio99@volny.cz
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Prodej
slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky a vykupuje králičí kožky

25. října 2020

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

INZERCE

Sys-DataCom
PŘIPOJENÍ K INTERNETU, TELEFON a TELEVIZE
Připojení

Spojíme vás se světem
zábavy a informací

bez datového omezení
a smlouva bez závazku

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

AKCE:

internet již za 250 Kč měsíčně
při úhradě za celý rok
u tarifů za 299 Kč a 399 Kč
RYCHLOST PŘIPOJENÍ
10/4 Mbs
30/8 Mbs
100/20 Mbs

služby bez omezení.
VÝHODNÝ BALÍČEK za

volejte
nebo pište nonstop
www.sys-data.com
+420 777 774 221
obchod@sys-data.com

CENA
299 Kč
399 Kč
499 Kč

579 Kč

základní balíček IPTV
45 programů TV
31 radiových stanic
rychlost připojení 100/20 Mbs

Wifi router MIKROTIK včetně aktivace přípojky
jen za 970 Kč

 kuchyně na míru
 vestavěné skříně
 rekonstrukce
koupelen

WWW.REBYS.CZ
říjen 2020
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Zveme vás
k příjemnému posezení
do stylové restaurace
s penzionem

PŘIPRAVÍME
PRO VÁS
•

SVATEBNÍ HOSTINU

•

OSLAVY RODINNÝCH
VÝROČÍ

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

•

PODNIKOVÝ VEČÍREK

•

RŮZNÁ ŠKOLENÍ

Dušníky nad Vltavou

OTEVŘENO
DENNĚ
od 11:00 do 21:30 hodin
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Připojen s.r.o.

tel: 604 130 991

Srpnová 672, 27711 Libiš

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

Internet pro každého z vás

WIFI
5 GHz

GIFI
60 GHz

GIFI
60 GHz+

560 Kč / měsíc
až 40/15 Mbit/s

600 Kč / měsíc

až 150/150 Mbit/s

680 Kč / měsíc

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

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

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

až 250/250 Mbit/s

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 .
+420 604 130 991
Srpnová 672, 277 Libiš
w w w. p r i p o j e n . c z
Č e s k á Rauto‰kola
e p u b l i k a zajíãková inzerát_A6.pdf
i n f o @ p r i p1o j e n21.11.18
.cz

10:03

Prodej

palivovéhoKralupy
dřeva
n. Vlt.
kompletní ceník na
zdo-vykupstepky.cz
jiripolak67@email.cz
tel. +420 605 529 300

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

ROZBORY VOD

– studny, řad, bazény, koupaliště
•
•
•

777 201 088
Ingrid

Ingrid

Zajíčková

Zajíčková

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

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

říjen 2020
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KOUPELNOVÁ SÉRIE MIO V NOVÉM
Přijďte si k nám pro inspiraci...
Koupelnové studio Popek

Á
H L ŘS

TV
Í

TRU

Nelahozeves

P a M TÝŘ

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

+420 721 852 018
+420 602 149 243

l vestavné skříně

mobil:

V cihelnách 622, Veltrusy

info@zakazkove-truhlarstvi.cz
www.zakazkove-truhlarstvi.cz
30

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

www.veltrusy.cz

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

INZERCE

UNI_2020-0002_Nabor-Kralupy_200x280mm.indd 1

16/01/2020 15:03
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349 Kč

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

