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Úvodem
„Tak to jsem zvědavej,“ pravil syn nad talířem
za nenuceného pohazování dvaceticentimetrovou koronapatkou, „co vám jako na tu
anketní otázku po dobrých zprávách (ironický
škleb) kdo odpoví. Nechci bejt hnusnej, ale
dost si nabíháte. Řek bych, že to stejně někdo
pořádně zhejtí.“
Dlouho to vypadalo, že slova teenagera
tentokrát nebudeme tesat do kamene. Pozitivní zprávy se přece jen sešly (jen lehce
zestručněno): nový pejsek, kterého jsme
si pořídili z útulku – jsem o 20 kilo lehčí
a zpátky ve formě – jsme spolu hodně jako
rodina – adventní tvoření domácí výzdoby
a věnců – kolik lidí bylo ochotno se sejít
a v rouškách sázet stromy (vícekrát) – narodilo se mi vnoučátko, dítě je „nejvíc dar“ –
kvůli zrušení autobusu jsem šlapala pěšky
až do Kralup a potom 12 hodin pracovala
v roušce, igelitu a štítu a všechno jsem v 60
letech zvládla – školáci se vrátili do školy – paní učitelky z MŠ statečně chodily
na procházky, i když tu vládl stupeň PES
5 – město denně informuje – už i vánoční

stromek v parčíku svítí – Společnost ALSA
organizuje sbírku na osobní asistenci
pro Martina Ovsenáka – občané z Veltrus
a okolí bez ohledu na pandemii pořídili
během listopadu 234 dárků pro děti ze
znevýhodněného prostředí.
Aby toho dobra a slz dojetí nebylo náhodou moc, poslal nám jako tečku pisatel
podepsaný „co je ti do toho“ následující:
„ve vsi neni nic co by člověka mohlo potěšit vše
se tu dělá napůl nebo na voko, stejně jako listy
kde chybí informace“. Tak nevím: Nic z výše
uvedeného není napůl ani na voko a informace o anketě jsou kompletní, v témže pořadí, jak došly, žádnou dobrou ani špatnou
informaci jsem nevynechala.
Vida můj ustaraný výraz nad anonymem, pohled do dáli (či chcete-li do blba)
zavánějící psychologizujícím proslovem
o zakomplexovaných jedincích, pravil zase
ten předčasně protřelý chlapec: „Tak upřímně, to se dalo čekat, ne?“ „Nakonec hejt je jen
jedna, možná dvě třináctiny, slušnej gejm skór,“
utrousil soucitně na údajné cestě do online

PŘEDPOKLÁDANÉ
AKCE VE VELTRUSÍCH
PRODLOUŽENY JSOU
OBĚ VÝSTAVY:
§ „Veltrusy Ladislava Čepeláka“
(infocentrum v bráně do parku)
§ Bohumil Burian: „Výběr z díla
od roku 1960“ (síň MěÚ)

ÚNOR

so 20. 2. 10.00 Veltruský masopust
			 (průvod z parčíku)
učebny, ve skutečnosti možná za dalším
„game score“. Za tři minuty dorazil se
spoustou smajlíků ještě jeden jásavý příspěvek: „rodiče díky koronáči konečně uznali,
že nutně potřebuju k životu vlastní počítač“.
kv

foto: Kamil Kristen Brzák-THERESIAE RTM

SLOVO STAROSTY / KONTAKTY

Vážení čtenáři Veltruských listů,
Vážení spoluobčané,
milí Veltrušáci,
pomalu končí kulatý rok
2020, který je zcela jiný než ty
předchozí. Nejistota, zmatek,
obavy o zdraví a své blízké – to
vše přinesla stále živá „covidová pandemie“, která výrazně
ovlivnila (a stále ovlivňuje)
naše životy. I přes složitou
současnou situaci je pozitivní
(skoro se bojím použít toto slovo), že si lidé dokáží navzájem
nezištně pomáhat, semknout
se a čelit nečekaným situacím.
Obrovské uznání patří zejména všem zdravotníkům, kteří
po celé zemi obětavě pracují
pro druhé a riskují své zdraví,
dále sociálním pracovníkům,
hasičům, učitelům – ti udělali
během tohoto roku obrovský
pokrok při distanční výuce
(a rodiče se jistě posunuli
ve své trpělivosti a svých vzdělávacích dovednostech). Poděkování a poklona patří zkrátka
všem, kteří se věnují lidem
a svému okolí – ať už z pozice
své profese či na základě své
ochoty dobrovolně pomoci.
Bez dobrovolníků by byla společnost a každá obec opravdu

chudá, je proto namístě si
jejich význam připomínat
v rámci „Mezinárodního dne
dobrovolníků“, který trefně (již
35 let) připadá na 5. prosince
– tedy na den, kdy „chodí Mikuláš“ se svou nadílkou. Letos
toho sv. Mikuláš s andělem
a čertovským pomocníkem
po Veltrusích příliš nenachodil,
nicméně věřím, že i tak strávíme hezký předvánoční čas
a adventní dny přinesou do našich srdcí a domovů naději
v lepší a veselejší zítřky. Vždyť
právě radostné očekávání a těšení se na něco krásného je to,
co v dnešní době tolik potřebujeme. Proto vám, milí sousedé
a přátelé Veltrus, popřeji
především pevné zdraví, radost
z času stráveného s Vašimi
blízkými, méně pobytu on-line
a samé důvody k úsměvům.
Navíc – úsměv (i pod rouškou)
a dobrý skutek nic nestojí,
netřeba za nimi do nákupních
center a e-shopů. Přeji všem
požehnané Vánoce a dobrý,
normální rok 2021.
Filip Volák
starosta@veltrusy.cz

PF 2021

Úřední hodiny MěÚ
Městský úřad má do odvolání
upravené úřední hodiny. Aktuální situaci sledujte na webu

města, v Mobilním rozhlase či
fb. Žádáme občany, aby omezili osobní návštěvy úřadu.

§ podatelna a stavební úřad | PO a ST: 9:00-11:00 a 14:00-17:00
§ matrika | PO a ST: 9:00-11:00 a 13:00-16:00

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

Provoz sběrného dvora

PROSINEC 2020 – BŘEZEN 2021
SOBOTA: 8:00 – 12:00 (Výjimkou je svátek 26. 12. 2020.)

TECHNICKÉ SLUŽBY: 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

Pečovatelské služby

Klidné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a radosti v novém roce

V případě potřeby mohou veltruští senioři a zdravotně postižení využívat pečovatelských
služeb z Kralup. Podrobnosti
o službách najdete na webu
města: veltrusy.cz/socialni-sluzby-0.
Město Veltrusy děkuje

Miroslavě Beritové, která
ke konci roku končí na pozici
ředitelky Domu s pečovatelskou
službou, za dosavadní vstřícnou
spolupráci.
Její roli převezme od nového roku Mgr. Petra Urbanová,
tel. 775 334 295.

TEL.: 731 917 804, 778 706 672
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Podařilo se...

... zrekonstruovat chodník v části Riegrovy ulice, aby měly děti pohodlnější cestu do školy.

Právě probíhá...
STAVBA LÉKAŘSKÉHO
DOMU
Bývalý kulturní dům v ulici
Palackého č. p. 117 byl v září
předán stavební firmě UniWel
Stavby s. r. o. za účelem
přestavby na lékařský dům.
Původním záměrem byla
rekonstrukce budovy s ponecháním většiny původního
zdiva. Pro hovořila především
nižší cena a rychlejší stavba.
Snahou architekta bylo také
zachování předchozí podoby
budovy. Po zahájení bouracích prací bylo ale zjištěno, že
zdivo je v horším stavu, než se
předpokládalo. Město stálo
před rozhodnutím, zda čelit
komplikacím spojenými se
starou stavbou – např. vlhkosti,
narušené statice a nutným
stahováním vychýlených
a popraskaných zdí, nedostatečným základům a neúplné
izolaci základové desky, či zda
navýšit investice a rozsah bouracích prací výrazně rozšířit.
Diskuze mezi vedením
města, architektem, stavebním
dozorem a dodavatelskou
firmou vyústila v rozhodnutí
nahradit všechny problematické zdi novým zdivem. Velkým
benefitem této varianty bude
prodloužení životnosti budovy,
zlepšení energetických parametrů i zvětšení užitné plochy
budovy.
Doba rekonstrukce se
pochopitelně prodlouží (cca

o 2 měsíce) a stavba se prodraží (zhruba o 1,43 mil. Kč bez
DPH), ale lékaři a související
služby pak budou „v novém.”

PŘÍPRAVA DOČASNÉHO PŘESUNU LÉKAŘSKÝCH ORDINACÍ
Na stěhování do nového lékařského domu si budou muset
lékařky chvíli počkat. Čeká je
ještě náročné mezidobí, kdy je
potřeba obě ordinace přemístit do přechodných prostor.
Ordinace dětské lékařky
bude dočasně přesunuta
do přízemí sokolovny, kde
má zázemí Rodinné centrum
Havránek (vchod z Palackého
ulice). Prostor pro praktickou
lékařku poskytne Petr Částka
v areálu své firmy LetRepair
v ulici J. Dvořáka. O přesném
datu zahájení ordinačních
hodin na náhradním místě
budou občané Veltrus včas
informováni (předpokladem
je 2. polovina ledna či počátek
února 2021). Výhodou těchto
míst je dobrá dostupnost
a (téměř) bezbariérovost. Velké
poděkování patří vstřícným
majitelům těchto objektů –
panu Petru Částkovi a Sokolu
Veltrusy.
Prosíme všechny pacienty,
kteří docházejí do místních ordinací, o shovívavost a pochopení náročné situace. Výhledově od příštího podzimu zato
budou moci navštěvovat úplně

nové ordinace v nové budově.

VÝBĚR ZHOTOVITELE
KOMUNITNÍHO
CENTRA
Zároveň s rekonstrukcí kulturního domu bude probíhat i rekonstrukce stávajícího domu
služeb (Chotkova č.p. 65), kde
momentálně sídlí obě lékařské
ordinace. V přízemí budovy
vzniknou spolkové místnosti,
v 1. patře nový prostor pro
knihovnu a v podkroví sál pro
konání veřejných akcí. Tato

veřejná zakázka teprve čeká
na vítězného dodavatele, přestavbu je ale žádoucí zahájit co
nejdříve – tedy během zimních
měsíců příštího roku. Podmínkou zhruba desetimilionové
dotace (z Ministerstva pro
místní rozvoj), kterou město
nečekaně získalo na tento projekt, je totiž dokončení stavby
do konce roku 2021. Především z tohoto ekonomického
důvodu je potřebné se s tímto
časovým překryvem obou
staveb úspěšně vypořádat.
text a foto: bb

prosinec 2020
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Střípky ze zasedání zastupitelstva
Následující odstavce obsahují vybraná usnesení a témata ze zasedání, která se uskutečnila 7. října a 4. listopadu 2020. Kompletní zápisy a přehledy usnesení najdete
na webu města www.veltrusy.cz/urad/zastupitelstvo.

7. 10. 2020 (21)
OPRAVA STŘECHY
SOKOLOVNY
Zastupitelé města schválili příspěvek 150.000 Kč pro TJ Sokol
na rekonstrukci střechy nad
malou tělocvičnou sokolovny.
Střechou již začalo zatékat
do budovy a hrozilo poničení
vybavení tělocvičny.

NOVÁ OKNA PRO AFK
Zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím příspěvku 50.000 Kč
na výměnu oken v areálu
AFK Veltrusy. Celkem dojde
k výměně 12 oken, zbytek nákladů do předpokládané výše
65.000 Kč dle nabídky bude
hradit AFK.

CHODNÍKY V ULICI
RIEGROVA

a plynu středočeských měst
na Českomoravské komoditní
burze Kladno na období od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2022.

4. 11. 2020 (22)
PŘEVOD POZEMKŮ
MEZI ULICEMI PALACKÉHO A DRUŽSTEVNÍ
Zastupitelstvo odsouhlasilo
návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc.
č. 118/17 a parc. č. 118/20 mezi
ulicemi Palackého a Družstevní. Pozemky byly až dosud
v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a budou v budoucnu
využity k revitalizaci veřejného
prostoru (zeleň, mobiliář, herní
prvky pro děti i dospělé).

ŠKOLSKÁ RADA

Zastupitelstvo odsouhlasilo
zadání veřejné zakázky na rekonstrukci chodníku v části
ulice Riegrova (mezi Palackého
a Opletalovou ulicí) panu Petru
Pauzovi za cenu 594.992 Kč
včetně DPH.

Do školské rady byli na nové
funkční období zastupitelstvem jmenováni starosta Filip
Volák a zastupitelka Barbora
Šťastná. O třetím členovi se
rozhodne na některém z dalších zasedání.

ně za tzv. hřbitovní domek
a pověřilo starostu uzavřením
nájemní smlouvy s uchazečem, který o pronájem projevil
zájem a zároveň by se věnoval
údržbě hřbitova.

kosti zahradnictví a příspěvek
na sociální a ekologický rozvoj
města ve výši 100.000 Kč.

KONTROLNÍ VÝBOR

Zastupitelé schválili zhotovitele pro dokončení cest kolem
hřbitova (lokalita “Za kaplí”)
včetně chodníků a parkovacích
stání, kterým bude STAVEBNÍ
FIRMA NEUMANN, s. r. o., s vítěznou cenou 4.230.616,69 Kč
včetně DPH.

Ani na jednom podzimním
zasedání zastupitelstva nebyl
vybrán nový předseda kontrolního výboru. Výbor tak nadále
funguje bez předsedy.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA
A SOCIÁLNÍ FOND
Zastupitelstvo schválilo
návrh Kolektivní smlouvy pro
rok 2021, kterou předložila
Základní odborová organizace
Odborového svazu státních
orgánů a organizací při
Městském úřadu ve Veltrusích.
Součástí je i rozpočet sociálního fondu, který byl zastupiteli
také schválen.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA NA ROKY 2023-2027
Zastupitelstvo města Veltrusy
schválilo Střednědobý výhled
rozpočtu města na roky 20232027.

SPOLUPRÁCE
SE ZAHRADNICTVÍM
JELÍNEK

Nový chodník v ulici Riegrova, foto: bb

SPOLEČNÝ NÁKUP
ELEKTŘINY A PLYNU

PRONÁJEM HŘBITOVNÍHO DOMKU

Zastupitelé vzali na vědomí
společný nákup elektřiny

Zastupitelstvo schválilo výši
nájemného 9.000 Kč měsíč-
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Zastupitelé schválili návrh
smlouvy o spolupráci s manželi Jelínkovými, kteří mají
zájem o vybudování chodníku
mezi vstupem do zahradnictví
a ulicí U Skleníku. Majitelé
zahradnictví plánují postavit
novou kavárnu a město nabízí
potřebnou součinnost pro získání povolení tohoto záměru.
Jelínkovi poskytnou městu
zdarma pozemky potřebné
pro vybudování chodníku,
výsadbu zeleně podél chodníku v hodnotě 50.000 Kč,
zajištění údržby zeleně v blíz-

KOMUNIKACE KOLEM
HŘBITOVA

REKONSTRUKCE
DVOŘÁKOVY ULICE
Zastupitelstvo schválilo
zhotovitele pro rekonstrukci
ulice Josefa Dvořáka, kterým
bude firma COMMATEL-Uher,
s. r. o., za cenu 1.805.154,81 Kč
včetně DPH. Na tento projekt
bylo zároveň schváleno podání
žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci
programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova.

KOMUNITNÍ CENTRUM
Zastupitelé odsouhlasili zadávací dokumentaci a smlouvu
o dílo pro zakázku „Komunitní
centrum Veltrusy” (nynější
Dům služeb v ulici Chotkova)
a uložili starostovi zveřejnit
výzvu k podání nabídek na stavební práce. Rekonstrukce budovy a budování komunitního
centra bude financováno ze tří
dotačních programů – MMR,
OPŽP a MAS Přemyslovci.

NOTEBOOKY
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Zastupitelstvo odsouhlasilo
nákup 33 notebooků pro ZŠ
Veltrusy za 523.043 Kč včetně
DPH. Finanční prostředky
na tento nákup škola obdržela
od MŠMT ČR v rámci podpory
ICT nejen pro potřeby distanční výuky.

ZPRÁVY Z MĚSTA

Město má v plánu postupně
revitalizovat prostor u bytovek
Vedení města Veltrusy se podařilo vyjednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových bezúplatný převod pozemků parc. č. 118/17 a parc. č. 118/20 v Družstevní
ulici do majetku města. Důvodem byla nejen nutná péče o zeleň, ale i potřeba prostor
dále rozvíjet.
„Urbanistická studie Družstevní“, kterou pro město zhotovila
společnost ARCHUM ARCHITEKTI, byla součástí žádosti
o bezúplatný převod. Cílem
studie je obnova prostoru,
která by měla proběhnout
v několika dílčích etapách:
1. Etapa 1 zahrnuje vybudování malého dětského hřiště
v místě stávajícího kolotoče,
včetně nových pěšin, laviček
a odpadkového koše,
realizaci náhradní výsadby
zeleně za pokácené stromy,
opravu a přesun sušáků

na prádlo.
2. Během etapy 2 přibude
v blízkosti trafostanice
posilovací stroj / workoutový prvek.
3. Etapa 3 (výhled) počítá
s opravou příjezdové cesty
k čp. 513 a 521, realizací parkovacích stání a přístřešku
na popelnice a jízdní kola
(ve spolupráci se SVJ).
Kompletní verzi studie najdete
na webu města. Na obrázku je
zobrazen výřez z návrhového
výkresu s první etapou obnovy.
bb

Veltrusy budou na jaře zelenější
V sobotu 21. listopadu 2020 pomohli dobrovolníci vysázet 33 nových stromů, na jejichž
nákup město získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
Podmínkou získání dotace bylo
„jen” zapojení občanů do sázení. V dnešní době ovšem dost
nejistá proměnná. Nabízel se
i jarní termín sázení, ale jarní
výsadba se obecně hůře ujímá.
A bohužel nikdo nemá jistotu,
že na jaře bude z epidemiologického hlediska lépe. A tak
vedení města spoléhalo na to,

že se přihlásí dostatek lidí, kteří budou mít chuť a možnost se
zapojit i v náročnějších mimořádných podmínkách. A nouze
o ně opravdu nebyla, brigádníků se sešlo zhruba šedesát.
Po krátkém úvodu a zaškolení
se všichni rozešli na jednotlivá
stanoviště a chvilku po poledni
byly všechny stromy zasazeny

na svých místech.
První tři roky jsou pro
uchycení nových stromů vždy
nejtěžší, proto je potřeba
myslet na důkladnou a pravidelnou zálivku, především
pak během suchých období.
Jestliže bydlíte někde v sousedství a máte možnost k novým
stromům občas přilít konev

či natáhnout zahradní hadici,
stromy se vám brzy odvděčí
zelenou korunou a příjemným
stínem v letním horku. Vedení
města za každou pomocnou
ruku velice děkuje.
text a foto: bb
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Sledujeme účast
zastupitelů na zasedáních
Zastupitelstvo má za sebou
dva roky činnosti. Jako každý
rok přinášíme přehled do-

cházky jednotlivých zastupitelů na zasedání. K vydání
VL proběhlo 22 zasedání.

Informace byly čerpány ze
zápisů.
Jakub Andrle

1. rok
2. rok
volebního období volebního období
ZASTUPITEL/KA

celkem

účast

absence

účast

absence

účast

absence účast v %

Jakub Andrle

13

0

9

0

22

0

100

Barbora Bělková

13

0

9

0

22

0

100

Bronislav Havlín

13

0

6

3

19

3

86,4

Ludmila Hrubešová

11

2

8

1

19

3

86,4

Věra Krčmová

13

0

5

4

18

4

81,8

Martin Novák

11

2

9

0

20

2

90,9

Martin Ponert

13

0

9

0

22

0

100

Petr Ponert

9

4

3

6

12

10

54,5

Vladimír Štulík

13

0

9

0

22

0

100

Barbora Šťastná

11

2

8

1

19

3

86,4

Filip Volák

13

0

9

0

22

0

100

Klub seniorů
Veltrusy
VÁNOČNÍ POZDRAV
NEJEN VELTRUSKÝM
SENIORŮM
Naše plány udržovat vzájemné vztahy a setkávat se při
kulturních, sportovních nebo
vzdělávacích akcích se nám
v nastalé situaci bohužel zatím
nedaří uskutečnit. Důležité je
projít tímto složitým obdobím
ve zdraví a duševní pohodě – to
přejeme nám všem.
Příjemné a klidné vánoční
a novoroční svátky, hodně radosti, vzájemného porozumění
a lásky.
Alena Kohlová,
Michaela Kejkrtová,
Věra Krčmová,
Olga Novotná,
Mária Kunová

Novinky ze Středočeského kraje
Máme za sebou krajské volby. A jelikož je krajská politika s tou komunální těsně spjata, pokusíme se přinášet shrnutí toho nejdůležitějšího, co se ve Středočeském kraji
za uplynulý čas událo nebo se na kraji chystá.
Hned po volbách začalo čilé
vyjednávání. První a druzí
na pásce, tedy STAN a ODS,
vstoupili do vyjednávání jako
první. Tyto dva subjekty získaly
dohromady 34 mandátů z 65,
tedy pohodlnou většinu. Přesto
se rozhodly, že k vyjednávání
pozvou i čtvrté Piráty a páté
Spojence pro Středočeský
kraj. V tomto složení nakonec
zástupci těchto čtyř stran
podepsali dne 4. listopadu
v Dienzenhoferových sadech
před krajským úřadem v Praze
koaliční smlouvu. Hejtmankou
se stala Petra Pecková z vítězného STANu, jejími náměstky
potom Martin Kupka z ODS
a pirát Jiří Snížek, místa
v krajské radě byla rozdělena
v poměru 4–4–2–1.
Ještě před ustavujícím zase-
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dáním zastupitelstva musela
nová koalice řešit první problém. Její zástupci se domluvili
a v souladu s demokratickými
principy nabídli post předsedy
kontrolního výboru a většinu
členů kontrolního výboru
jediné opoziční straně – hnutí
ANO. To ovšem na tuto pozici
nominovalo Jaroslavu Pokornou – Jermanovou. Fakt, že by
mezi voliči nového krajského
vedení neoblíbená hejtmanka
získala post uvolněného zastupitele s platem 93 tisíc hrubého
a služební vůz, vyvolal vlnu
negativních reakcí na sociálních sítích. V té době již
zastupitelský klub Pirátů vydal
usnesení, že je jeho zastupitelé
pro bývalou hejtmanku ruku
nezvednou a vyzvali hnutí
ANO ke změně nominace.

Postupně se přidali i ostatní
koaliční partneři a opozice
pod tímto tlakem nakonec
nominovala Roberta Bezděka.
Ustavující zastupitelstvo bylo
svoláno na 16. listopadu.
Prvním a nejdůležitějším úkolem pro nové radní
a zastupitele se stalo sestavování rozpočtu. Tomu uštědřila vážnou ránu Poslanecká
sněmovna Parlamentu České
republiky schválením tzv.
„daňového balíčku”, který krom
zvýšení daňové slevy na poplatníka, zrušení superhrubé
mzdy a snížení sazby daně
z příjmu fyzických osob
na 15 % připravil o nemalou
část příjmů samosprávné celky.
Kraje, města a obce. Pro náš
kraj to znamená ztrátu 2 miliard. Z tohoto důvodu budou

v podstatě zrušeny všechny
fondy (grantové programy)
vyjma ty, které jsou povinné ze
zákona. Na to doplatí mnoho
spolků, sdružení, kulturních
organizací i obcí a měst.
Z předpokládaných příjmů
kraj dokáže pokrýt pouze své
nominální náklady a investice,
které jsou již zasmluvněny,
nebo by u nich hrozilo zmaření
spolufinancování ze státních či
evropských peněz. A to i přes
to, že kraj nařídil všem svým
příspěvkovým organizacím použít veškeré rozpočtové rezervy
na jejich provoz. Doufejme,
že Senát vrátí tento balíček
ve stavu, který umožní alespoň
část těchto peněz samosprávám vrátit.
lk
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Okénko veltruských hasičů

721 106 278
724 594 627

hasicimestaveltrusy
@seznam.cz
NOVÉ KONTAKTY:
Výjezdová jednotka:
tel.: 721 106 278 – Stanislav
Sopčák, velitel jednotky

HASIČI POMOHLI SE
SÁZENÍM STROMŮ
V sobotu 21. listopadu 2020
se veltruští dobrovolní hasiči
aktivně podíleli na komunitním sázení nových stromů.
Ruku k dílu přiložilo 9 dospělých hasičů a 15 dětí. Nejen že
pomohli přímo s výsadbou, ale
poskytli i občerstvení a horký
čaj a vzali si na starost i první
zálivku nových stromů.

NOVÉ DRESY PRO DĚTI
Díky dotaci města Veltrusy se
35 veltruských „hasičat“ může
těšit v nové sezóně na své úplně první závodní dresy (zatím

prozradíme jen, že na nich
bude havran). Městu Veltrusy
děkujeme za podporu.

140 LET SDH
V následujícím roce oslaví
místní sbor dobrovolných hasičů 140 let od svého vzniku. Plánování oslav už začalo a nápadů je spousta. Největším snem
místních hasičů je pořídit
u příležitosti výročí slavnostní
historický prapor, který Sbor
dobrovolných hasičů Veltrusy
za celou svou historii neměl.
V letošním roce jsme museli
zrušit většinu akcí, takže
nebyla možnost na prapor ani
částečně našetřit. Nevyšly ani

účelové dotace na slavnostní
prapory vyhlášené okresním
a krajským sdružením hasičů.
Proto zvažujeme vyhlášení
veřejné sbírky s tím, že první,
kdo na prapor přispějí, budou
sami členové SDH.
text: Stanislava Valterová,
foto: Filip Volák

Výbor SDH Veltrusy:
tel.: 733 170 102 – Antonín
Pražák, náměstek starosty
SDH Veltrusy
tel.: 724 594 627 – Josef Dolejší
ml., jednatel/velitel SDH Veltrusy
Úřední hodiny na hasičárně
– každou středu od 18:00
do 20:00 hodin (zvoňte)
– v úředních hodinách je
možné přihlásit sebe či své dítě
do SDH či např. vrátit vstupenky na ples.

SDH Veltrusy a výjezdová jednotka
města Veltrusy
vám přejí klidné a pohodové
prožití Vánočních svátků

Vodné a stočné se navýší o necelá 3 procenta
Od 1. ledna 2021 navyšují
vodárny o několik málo
procent ceny vodného
a stočného. Ceny jsou ale nově
od května 2020 zatíženy nižší
sazbou DPH (z 15 % klesla daň
na 10 %), navýšení jsou tedy
v některých případech téměř
neznatelná. Vodárny Kladno
– Mělník (VKM) navyšují ceny
o necelá tři procenta: ze 105 Kč
na 107,90 Kč za metr krychlový
včetně DPH.
Mezi lety 2015–2019 se ceny
nezvyšovaly vůbec. Větší cenový nárůst zaznamenali odběratelé až od ledna 2020 (o 12 Kč /

m3 oproti předchozímu roku).
Vodárny tuto skutečnost obhajovaly potřebnými investicemi
jednak do nových zdrojů
vody (vodárny se potýkají
především v letních měsících
s nedostatkem pitné vody),
jednak do obnovy vodovodní
soustavy, která je na několika
místech v havarijním stavu.
Společnost měla v plánu
získat navýšením vodného
a stočného 90 milionů korun
ročně na investice.
bb
zdroj: nase-voda.cz, svas.cz
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Výše poplatku za odpady
se pro příští rok nemění
Vzhledem ke stále nejisté podobě nově připravované legislativy týkající se odpadového hospodářství se město rozhodlo neměnit znění obecně závazné vyhlášky (2/2017)
o místním poplatku za odpady, která platí od roku 2018.
Roční poplatek za odpady
vyjde tedy fyzickou osobu
i nadále na 600 Kč, dítě do 4 let
věku na 300 Kč. Plnou sazbu
zaplatí i osoby, které ve Veltrusích vlastní rekreační či jiný objekt, ve kterém není k trvalému
pobytu hlášena žádná fyzická
osoba. Splatnost poplatku je
do konce března. Celé znění
vyhlášky je k nalezení na webu
města: www.veltrusy.cz/
vyhlasky-a-narizeni.
Hlavním důvodem
k ponechání stávajícího

poplatku je především fakt,
že připravovaný nový zákon
o odpadech, který má mít
účinnost od 1. 1. 2021, bude
k dispozici pravděpodobně
teprve na konci prosince. Nebyl
schválen senátem a v polovině
listopadu 2020 putoval zpět
do sněmovny, která senátní
návrh přehlasovala. K novým
zákonům stále neexistují kvalitní prováděcí předpisy a bez
nich by mohl nastat v odpadovém hospodářství velký chaos.
České obce nemají tedy dosud

žádnou oporu pro zavádění
velkých změn. Navržený
zákon o odpadech i novela
zákona o místních poplatcích
proto přímo počítají s přechodným rokem 2021, kdy
zůstane v platnosti stávající
úprava zpoplatnění obyvatel.
Město Veltrusy využije
rok 2021 k dalšímu sledování
a vyhodnocování již zahájených změn a k dalšímu rozvoji
celého systému. Bude se také
pracovat na přípravě nové
vyhlášky, která by počítala

s případnou finanční motivací
pro občany nebo nastavením
jednoznačných pravidel ke snižování produkce směsného
odpadu a zvýšení třídění.
Během roku 2021 se bude také
připravovat výběrové řízení
na novou svozovou firmu, platnost současné smlouvy končí
totiž na konci roku 2021.
Město prozatím děkuje
za spolupráci a vstřícnost všem
občanům, kteří se dokázali přizpůsobit upravenému systému
svozu.
bb

Výdaje na hospodaření s odpady
v posledních letech
Výdaje za sběr, svoz a využití nebo odstranění odpadů ve Veltrusích se podařilo za poslední rok lehce snížit (údaje za rok 2020 jsou tedy zatím pouze odhad). Výrazně se
snížily výdaje za svoz a odstranění směsného komunálního odpadu a tím i doplatek
z městské pokladny.
Bilance nákladů a příjmů v odpadovém hospodářství (Veltrusy 2018-2020/v Kč)
3.100.277
1.186.599 1.676.380

3.260.453
1.519.843 1.492.329

3.028.959
1.738.745 1.347.394

VÝDAJE
Výdaje na ostatní odpady (tříděný,
objemný, bio, nebezpečný odpad)
Výdaje na směsný komunální odpad

1.913.678

PŘÍJMY

1.740.610 535.124
221.742
1.202.155

1.233.000

412.740
1.290.214

1.268.825

Příjmy z poplatků od občanů
Odměny od EKO-KOMu

DOPLATEK MĚSTA
Zdroj: rozklikávací rozpočet města

2018
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Představujeme výstupy
z koncepce nakládání s odpady
Město zadalo zpracování koncepce dalšího rozvoje odpadového hospodářství. V rámci koncepce je zhodnocen současný stav nakládání s odpady ve městě. Zároveň jsou
navržena opatření ke změnám, která by měla městu pomoci plnit cíle odpadového
hospodářství, jež jsou obsaženy v novém zákoně o odpadech.
Celková produkce komunálních odpadů ve městě je velmi
vysoká: v roce 2019 připadalo
na jednoho obyvatele Veltrus
457 kg/rok. Přičemž průměr
v obcích Středočeského kraje
byl 349 kg/obyvatel/rok.

SMĚSNÝ ODPAD
Směsný komunální odpad
(SKO) tvoří 54 % všech komunálních odpadů ve městě. Svoz
SKO probíhá od února 2020
plošně se 14denní frekvencí.
Všechen SKO z Veltrus končí
na skládce.
9 Množství SKO v popelnicích v roce 2020 se podařilo snížit zhruba o 22 %
– na odhadovaných 198 kg/
ob./rok (město se přibližuje průměrné produkci
SKO v ČR). Podle autorky
koncepce M. Vrbové snížení
zatím není dostatečné.
DOPORUČENÍ:
Îprovádět opakovanou
kontrolu počtu a objemu
sběrných nádob ve vazbě
na počet lidí v domácnosti
Înásledně stanovit pravidla

OBJEMNÝ ODPAD
11 % z komunálních odpadů
(KO) tvoří objemný odpad,
velká část z něj se skládkuje.
8 Odhadovaná produkce
objemného odpadu za rok
2020 je vysoká: zhruba 61
kg/ob. (průměr ve Středočeském kraji je 35 kg/ob.).
DOPORUČENÍ:
Îsystematicky kontrolovat
původ přebíraných objemných odpadů na sběrném
místě (pouze od místních
občanů)
Îobjemné odpady dotřiďovat a zajišťovat další využití

TŘÍDĚNÝ SBĚR
Celkový výkon tříděného
sběru využitelných odpadů je
ve Veltrusích nadprůměrný
(77,4 kg/ob. oproti 61,6 kg/ob.
ve Středočeském kraji).
9 Od února 2020 byl zaveden pytlový svoz plastu
a papíru přímo od domu
(zapojeno je 289 domácností, tj. asi třetina obyvatel
města). Účinek pytlového
svozu je ale zatím nižší, než
se očekávalo.
9 Pytlový svoz plastů je významnější: svezené plasty
tvoří 16 % z celkového
množství plastů.
8 Pytlový svoz papíru bude
za rok 2020 tvořit zhruba
3 % z celkového množství
vytříděného papíru, tj.
nemá zásadní význam.
9 Část papíru (kolem 27 %)
pochází ze školních sběrů
a je evidována jako odpad
města.
8 Město má dlouhodobě nízký výkon sběru skla a kovů.
8 Město má nedostatečné
množství sběrných stanovišť na tříděný odpad (276
obyvatel na 1 stanoviště,
průměr ve Středočeském
kraji je 110 ob./stanoviště).
DOPORUČENÍ:
Îprovést revizi celého systému sběru a svozu tříděných
odpadů
Îvybudovat další stanoviště
na tříděný odpad (a tím snížit frekvenci svozu, zkrátit
donáškovou vzdálenost)
Îsmluvně zapojit školu
a výkupny kovů a papíru
do evidence města

BIOODPAD
Biologicky rozložitelný odpad
rostlinného původu lze celo-

ročně odevzdávat na sběrném
místě, ve vegetačním období
navíc do velkokapacitních
kontejnerů umisťovaných
na 7 místech v obci nebo
do vlastní bioopopelnice (zapojeno je 28 domácností).
8 Celková evidovaná produkce bioodpadů není vysoká
(v roce 2019 vycházela
na 41 kg/obyvatele, přičemž
průměr ve Středočeském
kraji je 89 kg/obyvatele).
Důvodem se zdá být především nepřesná evidence
bioodpadů.
DOPORUČENÍ:
Îzajistit údaje o množství
převzatých bioodpadů
na kompostárnu a další
zařízení
Îsprávně evidovat bioodpad
v režimu odpadů
Înásledně systém opětovně
vyhodnotit

PROVOZ SBĚRNÉHO
MÍSTA
Na sběrném místě lze shromažďovat pouze komunální
odpad a jeho složky, nikoliv
například stavební suť.
DOPORUČENÍ:
Îzvážit zřízení sběrného dvora, který by měl širší použití
Îzřídit v rámci areálu budoucího sběrného dvora
RE-USE koutek pro použité
funkční věci k dalšímu
využití

ŽIVNOSTENSKÉ
ODPADY
Živnostníci řeší své odpady
skrze vlastní smlouvy se svozovou firmou, nejsou zapojeni
do městského systému a město nemá přehled, jak nakládají
s odpady.

DOPORUČENÍ:
Îzískat přehled živnostníků
a zkontrolovat, jak nakládají s odpady
Îzvážit jejich opětovné zapojení do systému města

ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ
S ODPADY
Pouze 24,5 % z celkového
objemu komunálních odpadů
je dále materiálně využíváno,
75,5 % je skládkováno. Podíl
skládkovaných odpadů je
velmi vysoký a nijak výrazně
se v čase nesnižuje. Vzhledem
k cílům evropského oběhového hospodářství, které jsou
implementovány do nového
zákona o odpadech (60 % vytříděných KO v roce 2025, 70 %
v roce 2035), je nutné významně zvýšit podíl vytříděných
a recyklovaných komunálních
odpadů.

EKONOMIKA
Ke skokovému nárůstu
nákladů na odpadové hospodářství došlo mezi rokem 2017
a 2018 v souvislosti se změnou
svozové firmy. Od té doby se
roční náklady na odpadové
hospodářství v přepočtu
na obyvatele pohybují okolo
1.500 Kč. V porovnání s obcemi
Středočeského kraje (zhruba
1.200 Kč/obyvatele) i s průměrem celé ČR (zhruba 1.000 Kč/
obyvatele) je částka výrazně
nadprůměrná. Veltruští přispívají na tuto částku místním
poplatkem ve výši 600 Kč/
osobu. Dalšími příjmy jsou poplatky od kolektivních systémů
a AOS EKO-KOM, a. s., celkem
se jedná zhruba o 1,7 mil. Kč.
Město hradí téměř polovinu
celkových nákladů na odpadové hospodářství ze svého
rozpočtu.
bb
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Město vydalo stolní
kalendář na rok 2021
a novou pohlednici
Stolní plánovací kalendář plný
fotografií z města, zámeckého
parku a místních akcí je k dostání v podatelně městského
úřadu za cenu 100 Kč. Město
děkuje za spolupráci všem
autorům fotografií, kteří dali
své snímky zdarma k dispozici.

Zejména pak Kamilu Kristenu
Brzákovi, který připravil i novou
pohlednici města. Kalendář
i pohlednice jsou k zakoupení
v podatelně městského úřadu.
S koupí kalendáře příliš neváhejte, k dispozici je omezené
množstí. 			
bb

V E LT R U S K Ý

MASO

PUST

20
S O B OTA

ÚNOR

2021

od 9.00
ZABIJAČKOVÉ HODY
na hřišti AFK Veltrusy
(Řeznictví Kohout a synové)

10.00
shromáždění masek
v parku u školy, PRŮVOD
ulicemi města za doprovodu
KRALUPSKÉ DECHOVKY
11.30–13.00
PŘEHLÍDKA MASEK,
SOUTĚŽE na hřišti AFK
16.00
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
v sokolovně

cena kalendáře:
100 kč
cena pohlednice:
5 Kč

Akce se uskuteční v závislosti na aktuálních mimořádných opatřeních.

První pololetí
v mateřské škole

Osobní asistence
pro Martina

I po loňském nestandardním
školním roce je opět naše školka stále plná dětských úsměvů.
Patroni odvedli své předškoláky do školních lavic, kde se sice
dlouho neohřáli, ale již zase
nasávají všechny znalosti.
Přišly k nám nové “berušky”,
díky nimž vidíme, jak rychle
nám děti rostou. Naše školka
dostala nový kabát v podobě
barevného loga, ale i novou
paní ředitelku, kterou se stala
Kateřina Jeníková, paní učitelka z našeho týmu. Děkujeme
paní Kláře Válkové, že s námi
zůstala a stala se naší pedagogickou posilou.
Zapojujeme se do nových
projektů a věříme, že nás čekají
báječné nové zážitky. Zatím to
držíme pod pokličkou, ale brzy
zjistíme, že barvy nejsou jen
duha.
Aktuálně teď poctivě pilujeme básničky a písničky, aby
nás neodnesl čert, a chystáme
dárečky na Vánoční jarmark

Společnost ALSA organizuje
sbírku na osobní asistenci
pro Martina Ovsenáka, který
pochází ze sousední Nelahozevsi. Stihl ho nelehký
osud: diagnóza ALS.
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pro naše nejbližší. Velké díky
patří zahradnictví Jelínek, díky
němuž můžeme s dětmi zdobit
krásné živé stromečky, které
nám zpříjemní čekání na Ježíška. Máme před sebou krásný
adventní čas a všem chceme
nejen poděkovat za spolupráci
a péči, ale i popřát klidný čas
vánoční.
Kolektiv mateřské školy

Na začátku roku 2016 byl
Martin zdravý muž milující
sport, hudbu a včelaření.
Přes léto se ale objevily první
potíže a na podzim následovala nečekaná diagnóza
– ALS (amyotrofická laterální
skleróza). Postupně ztrácel
hybnost a schopnost artikulovat, stupňovaly se problémy
s dýcháním.
Dnes se Martin pohybuje
pouze na elektrickém invalidním vozíku, dýchá pomocí
plicního ventilátoru a dorozumívá se přes počítač ovládaný
očima. Potřebuje 24hodinový
dohled, péče o něj je velmi

náročná.
Rodině (s třemi malými dětmi) by velmi pomohla pečovatelská pomoc, která vychází
měsíčně zhruba na 12.000 Kč.
Na polovinu přispívá ALSA.
Vaše příspěvky by rodině
pomohly tuto pomoc zajistit
v potřebném rozsahu.
Sbírku najdete na spolecneprotibezmoci.cz/projekt/osobni-asistence-pro-martina.
Celý příběh si pak můžete
přečíst na zsalsa.cz/cs/content/
pribeh-lucie.
bb

KNIHOVNA

Veltruská knihovna
představuje nové knihy ve fondu
Od prosince je veltruská knihovna opět otevřená. Vzhledem k velkému zájmu čtenářů
bude prosincová otevírací doba prodloužena do 18:00. Je potřeba dodržovat nařízená
hygienická opatření: vstupovat v roušce a u vchodu použít dezinfekci.
Představujeme čerstvé přírůstky do knižního fonudu:

Beletrie
§ Formánek J. – Kniha
o tichu – kniha sestavená
z krátkých příběhů, vzpomínek, zamyšlení, dopisů
a veršů
§ Junek V. – Mozartovy
pražské noci – soubor
tří povídek na téma W. A.
Mozart a Praha
§ Voldánová J. – Kafe s Jolanou – kniha rozhovorů
s osobnostmi české kultury
a sportu
§ Lesterová N. – Pařížská
švadlena – módní průmysl
v New Yorku ve 2. pol. 20.
stol.
§ Lindsayová J. – Piknik
na Hanging Rock – klasický
román australské autorky
§ Nacume S. – Kokoro –
román klasika moderní
japonské literatury
§ Ritchieová M. – Pařížský
polibek – umělecký svět
v Paříži konce 19. stol.
§ Rooney S. – Normální lidi
– román oceňované irské
autorky o vztahu dvou
mladých lidí

Detektivky
§ Čepek P. – Odložená spravedlnost
§ Češka S. – Oprávněná
vražda
§ Klevisová M. – Drak spí
§ Bryndza R. – Mlha nad
Shadow Sands
§ Forsyth F. – Liška
§ Kepler L. – Zrcadlový muž
§ Loubry J. – Útočiště
§ Nesbo J. – Království
§ Detektivní romány
z dostihového prostředí
od autorů Ehrmanová, Francome, Pitman, Pitmanová
– celkem 10 svazků

Naučná
literatura
§ Jelínek S. – Adventní zpěvy
a vánoční koledy
§ Zábranský R. – Putování
za betlémy
§ Sax B. – Vrána (o vránách,
havranech, krkavcích a strakách)
§ Vítková R. – Pražské vinice
§ Stephens M. – Jóga pro
lepší spánek
§ kolektiv – Sto let českého
sportu
§ Bukovský I. – (Za)chraňte
své střevo
§ Žáček J. – Jak se co dělá…
aneb co Čapek nenapsal (filmová, televizní,
rozhlasová a dabingová

tvorba)
§ Skopová K. – Jak se co
dělávalo
§ Cornellová K. – Pletené šály
§ Dovcová J. – Háčkované
motivy
§ Wegner Ch. – Copánky
a drdoly

Literatura pro
děti a mládež
§ Böhm D., Buddens O. –
Hlava v hlavě
§ Brown Dan – Divoká
symfonie
§ Doležalová D. – Adventní
pohádky
§ Kinney J. – Deník malého
poseroutky 15
§ Miler M. – Tajné triky pro
minecrafťáky
§ Pilátová M. – Jak bratři
Baťové obouvali svět
§ Rowlingová J.K. – Ikabog
§ Täubner A. – Papírové
dekorace na celý rok
§ Válková V. – Arábie, Mezopotámie, Řím, Břetislav
a Jitka, Sv. Václav, Vznik
ČSR – 1918

Regionální
literatura
§ Jukl J. – Deset podob barokního zámku Veltrusy
§ Brož J. – Bojiště středních
Čech
§ Hejna T. – Přemyslovské
střední Čechy

Jitka Lísková
knihovnice
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Z HISTORIE

1. díl
aneb Půvab starých

pohlednic

…zastavme se, alespoň na chvíli, u toho malého kousku papíru
zvaného pohlednice, ať pocítíme dotek starých časů, lidskou touhu
po dokonalosti, dobu, která mohla rodit vynálezy.
Pohlednice (Postkarte) se zrodila v čase velkých změn, aby zachytila hmotnost své doby.
POHLEDNICE JAKO
SVĚDECTVÍ DOBY
Do jejího povrchu se vtiskly i slavné vynálezy, chvíle, u kterých byl člověk poprvé.
Dýchá na nás dědictvím několika pokolení
a jako poselství krásy a kvality je protkána
nostalgií rakousko-uherského mocnářství,
času, který ještě neznal výrazy jako sarajevský atentát, světová válka, samostatnost
a okupace…
I přes svoji pozdější černobílou zajímavost,
ale i všednost a běžný barevný ofset dnešních dnů již nikdy nedosáhne své dokonalosti z časů „belle époque“.
Ty nejlepší chvíle totiž pohlednice prožila…, než nám zabili Ferdinanda.
Stačila zachytit celý svět, i dnes neexistující
místa.
Stala se pro nás svědkem urbanistických
a architektonických změn krajin, řek,
památek a měst.
Dala nám nahlédnout do mezilidských
vztahů a díky odvěké touze po komunikaci
nasála do sebe miliony životů, jejich pocity,
úsměv, pláč i úctu jednoho k druhému
a také „sny“, někdy tajně ukryté pod lehce
„odlepitelnou“ známkou našeho milovaného císaře Františka Josefa.

Litografická pohlednice kolem 1899 s pozdější Pacákovou vilou

Podala nám svědectví o všem, co obklopovalo společnost své doby.
Díky vynálezcům, vydavatelům a tiskařům
nám zůstala, až do dnešních dnů, jako
dědictví „nesmrtelnosti“ starých časů.
Je už jen na nás, objevit kouzlo starých pohlednic i jejich hodnotu a poslat to dávné
poselství historie zase dál…
Pohlednice z roku 1899 s původní podobou kostela Narození sv. Jana Křtitele
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Z HISTORIE
VÝVOJ MATERIÁLŮ, FORMÁTŮ,
TISKAŘSKÝCH TECHNIK
Ale než to všechno objevily předchozí
generace, padlo na oltář této „vědy“ asi
slušně hektarů lesa, protože pohlednice
jsou hlavně papírové.
Některé však byly vyrobeny také s pomocí
částí dřeva, plastu, kovu, skleněné drtě,
textilu, zlaté a stříbrné folie i lidských či
umělých vlasů v případě portrétů dívek
a žen.
Vzhledově, tedy graficky a tematicky upravené, byly pohlednice plastické, reliéfní,
s gramofonovým nosičem, např. se zvukem
zvířat, mechanicky pohyblivé, prostorové,
skládací, s otvory na prsty a jako různá
leporela.
Zvláštní kapitolou jsou tzv. pohlednice
„proti světlu“, které při přiložení ke světelnému zdroji částečně a někdy i úplně
měnily svůj vzhled.

Pohlednice z přelomu tisíciletí s kouzelným textem

A nesmíme zapomenout, že v pohlednicích
se zrcadlí kompletní vývoj tiskařské techniky od litografie, světlotisku, knihtisku až
po fotografii i ofset a digitál.

OSLOVENÍ, KTERÁ SE DNES
JIŽ NENOSÍ
Kromě půvabu přední strany je pozoruhodná i zadní, rubová strana pohlednic.
Jedná se o zajímavé oslovení a adresy,
které nám dnes dokumentují tehdejší
kulturu slova.
Často jsou to texty o lásce, přátelství či
různé pozdravy z výletů, z nichž na člověka dýchá úžasná archaická čeština, jako
například oslovení před adresou:
Spanilomyslné slečně, slečně Josefince Poncové, dceři mlynáře a majitele domu

Světlotisková pohlednice z roku 1903

Jeho vysokoblahorodí, Slovutný pán, pan
PhDr. Josef Nový, c. k. vládní rada a velezasloužilý ředitel českého gymnázia
Velectěná paní Marie Sedláčková, choť kontrolora elektrických drah
Vážený pán, p. Robert Horáček, technický
adjunkt cukrovaru, ku laskavému odevzdání Slečně Marušce Bílkové
Ctěná slečna Mařenka Deutschová, ve stánku sodovky na hlavní cestě v městském sadě
v Praze, Království České
Velevážená paní pa „Kytička“ Friedrichová,
choť knížecího správce

Pohlednice nákladem Jana Hilmery z Veltrus z roku 1906 s Čínskou bažantnicí

prosinec 2020

13
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A kapitolou o sobě samé jsou pohlednice
zasílané komorníkovi hraběte Chotka,
Josefu Němečkovi.
Nejprve Ctěný pán komorník, později
Velectěný pán, komorník hraběte Chotka
ve Veltrusých (!) na státní dráze a konečně
Blahorodý pan, jak jej oslovoval jeho pán.
Vřelá oslovení patřila i kočímu Arnošta
Chotka, Milému Domorádovi. Jemu posílal
hrabě Chotek pozdravy mimochodem
i na frontu první světové války, a to česky!
A když už jsme na veltruském zámku,
nelze nepřipomenout i oslovení ženy
zámeckého kočího, a to: Vážená paní
Filomena Domorádová, choť kočího v zámku
ve Veltrusích u Prahy (nad Vltavou).

VZKAZY POD ZNÁMKOU
Téměř nádech dobrodružství a tajemna
mají také texty pod známkami, o kterých
věděl jen odesilatel a adresát.
Zde jsou některé z nich:

Ručně kolorovaná pohlednice z 1906 s vilou Ferdinandiových, školou a klášterem

Ve čtvrtek ve 1/4 9 pod nádražím. Můžete?
Líbá Pepek.
Miluji Vás upřímně z lásky věrné. Posílám
mnoho hubiček.
3 pusy, 100 pus, 500 pus, 100000 pus, máš
jich dost? Já Ti pošlu ještě.
Stýská se mi po Tobě, je mi tak smutno, tak
hrozně smutno.

SBĚRATELŮM PATŘÍ DÍK
Nebýt dnes jen hrstky sběratelů veltruských pohlednic, nedochovala by se nám
atmosféra již zaniklé Čínské bažantnice,
zahradnické úpravy čestného dvora,
oranžerie a domku zahradníka, mlýnské
i hotelové podoby Červeného mlýna ani
jeden zajímavý detail na hlavní zámecké
budově, když hrabě Arnošt Chotek kolem
roku 1918 uvažoval o rehabilitaci původní
barokní podoby zámku. Ta byla nakonec
realizována až před rokem 2000, ale to je
již jiná historie pohlednic, papírků, které
měnily svět. O ní zase v dalším dílu.

Zadní strana pohlednice od hraběte Arnošta Chotka svému komorníkovi

Text a fotografie pohlednic:
Kamil Kristen Brzák-THERESIAE RTM

Kouzelné oslovení na zadní straně pohlednice z roku 1899, a pohled došel!
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ZÁMEK A PARK

Podivný podzim na zámku
„Tento způsob podzimu, zdá
se mi poněkud nešťastným,“
chtělo by se parafrázovat
známý film. Od okamžiku, kdy
vláda omezila vycházení lidí,
park přetéká lidmi, kteří jinam

nesmí a nemohou. Zahradníky proto posilují průvodci
a všichni, kdo mají nohy (více
v článku Katky Husákové).
A naše snahy, aby zámek
a akce navštívilo co nejvíce lidí,

se přesouvají do virtuálního
prostoru (viz článek Jakuba
Jukla). Paradoxně možná právě
v roce, kdy se všechno uzavírá,
uvidí zámek a park nejvíce lidí.
Bohužel jen na internetu – ale

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

i tak jste zváni (více v článku
Kateřiny Bryndové).
S přáním, aby zima byla
šťastnější než podzim.
Pavel Ecler
kastelán zámku Veltrusy

Podzimní práce v zámeckém parku trochu jinak,
než je známe
Podzim ve veltruském parku
je opravdu kouzelný. Osamělé
pavilonky, klikaté cestičky
kolem mlýnské strouhy a les
plný barev. Celou tu krásu přírody pak doplňuje dominanta
zámku.
Tak, jak pomyslně utichl
s podzimem život na zámku, venku je stále práce víc
než dost. Prioritou se stává
odstraňování polomů a vývratů stromů. A právě s touto
prací pomáhají i zámečtí koně
Nesango a Andy. Dva valaši,
českomoravský belgik a slezský norik, kteří se k nám dostali před pěti lety až ze správy
Šumavského národního parku,
kde v létě vozili na voze turisty
a v zimě sváželi dřevo z hor.
V tom pokračují i v zámeckém
parku ve Veltrusích. Díky
nim se klády dostanou snáze
k hlavním cestám a odtud je už
může odvézt těžká technika.
V tomto ohledu jsou koně nenahraditelní, protože stávající
porost a mladé stromky by
traktor poškodil a na mnohá
místa by se ani nedostal.
Po traktoru také v měkkém terénu zůstávají vyjeté hluboké
koleje, které pak brání přirozenému vsakování a odtékání
dešťové vody. S koňmi je to
prostě přírodnější.
Ve veltruském parku se
stahuje a zpracovává dříví
popadané kvůli větrům a také
mnoho stromů již padá nebo
se stává nebezpečnými díky
svému stáří. Přibližování dřeva
v lese pomocí koní patří mezi
tradiční a šetrné způsoby
lesního hospodaření. Pro
koně je ovšem přibližování
dřeva v těžkém terénu práce
nebezpečná. V horách hrozí,
že při pohybu z kopce se kláda
rozjede a podrazí koni nohy.

Při tažení po vrstevnici zase
vzniká nebezpečí, že se začne
kláda kutálet do boku, namotá
na sebe řetěz a strhne koně
s sebou. Tady na rovině naštěstí tato nebezpečí nehrozí.
Přesto je ale potřeba plné soustředění a obratnost jak koní,
tak zkušeného kočího. Letos se
této role ujal pan Antonín, kterého jste mohli na jaře potkat
v parku i na kozlíku koňského
povozu. Pod jeho vedením
Andy s Nesangem na střídačku, každý den jeden z nich,
vláčí houževnatě mohutné
klády rozbahněným terénem.
Ne nadarmo se říká „pořádně
zabrat“, nebo „dře jako kůň“.
Kvůli potřebě většího soustředění pracují o samotě a nerušeni, ale rozhodně by se na ně
nemělo zapomínat. Svoji práci
odvádí trpělivě, přesně, ale
houževnatě a s fortelem.
Kateřina Husáková,
Pavel Ecler
foto: Ivana Nohejlová
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Dušičky ve Veltrusích
Jak dlouho je zapotřebí, aby se
z nějaké události stala tradice?
Veltruské Dušičkové vzpomínce se to podařilo během
jednoho desetiletí.
A začalo to přitom všechno
úplně nenápadně. Kastelán
pan Pavel Ecler se krátce
po svém nástupu na zdejší
zámek v roce 2008 rozhodl
soukromě uctít památku dvou
významných osobností – majitele zámku, hraběte Rudolfa
Chotka, který se jako jediný
ze svého rodu nechal pohřbít
ve Veltrusech ve zdejším
kostele, a knížete Ferdinanda
Kinského, který ve Veltrusech zemřel po pádu z koně
a na místě jeho smrti byla
vystavěna čestná kaple. Ovšem
ani jeden z těchto objektů
nebyl tehdy v čase Dušiček otevřený, a tak bylo pouze možné
pověsit jeden věnec na bránu
kostela a druhý na plot kaple.
Ale u tohoto skromného
aktu nezůstalo. Dušičková
vzpomínka se rok od roku
rozrůstala. Zapojili se do ní
občané Veltrus, mimo jiné pan
Filip Volák, pozdější starosta
města. A roku 2009 už věnce
kladli členové klubu vojenské
historie v uniformách rakouských vojáků napoleonské doby,
neboť kníže Kinský byl válečníkem, který se vyznamenal
v řadě bitev této epochy.
A věnce? Ty už se nevěšely
na plot, ale pokládaly přímo
v interiérech. Po domluvě

s veltruským farářem je na dušičkovou vzpomínku pravidelně zpřístupňován kostel
s náhrobkem Rudolfa Chotka,
rod Kinských zase umožňuje
otevření kaple svého zesnulého předka.
Roku 2016 byla akce pojata
poněkud netradičně, ale o to
zajímavěji. Hlavní program
byl přesunut do zámeckého
parku, kde, mimo jiné, převážel
návštěvníky na loďce sám Charón. Také se tu konal koncert
lidových písní s motivem smrti.
Od roku 2017 se pak ustálil program Dušičkových vzpomínek
do současné podoby: první část
se odehrává v kapli Kinských
a jedná se o krátké scénicko-divadelní představení na téma
smrti, které připravují zaměstnanci zámku. K účastníkům
zde pravidelně promlouvají
kastelán spolu se starostou,
neboť zámek a město Veltrusy
pořádají akci společně. Od kaple se pak všichni přesunou
do kostela Narození sv. Jan
Křtitele, kde po položení věnce
ke hrobu Rudolfa Chotka následuje koncert klasické hudby
v podání souboru Petra Bendy.
Takto měla Dušičková
vzpomínka vypadat i v roce
2020. Ale vše dopadlo jinak
– kvůli epidemii a celostátní
karanténě se nemohla konat.
Tedy přesněji řečeno, nemohla se konat veřejně. A tak se
vlastně v letošním roce vrátily
veltruské Dušičky zase na svůj

Interiér kostela Narození sv. Jana Křtitele
foto: Ivana Nohejlová

Kaple Kinských, foto: BB
počátek – k tichému, soukromému připomenutí památky
našich zesnulých. Prostřednictvím videa na internetu si
mohli všichni zavzpomínat
nejen na minulé ročníky, ale
zejména na zemřelé, jimž je
vzpomínka určena.
Pevně však věříme, že příští

rok se při Dušičkové vzpomínce opět všichni ve zdraví
setkáme před kaplí Kinských.
Jakub Jukl
kurátor sbírek
zámek Veltrusy

Za zavřenými dveřmi zámku ...
... se pořád něco děje, a ačkoliv
to tak na první pohled nemusí
vypadat, je tento úžasný
komplex staveb a parkové
zeleně častým bodem zájmu
filmařů a reportérů. V letošním
roce hostil zámek oblíbeného,
divákům známého kuchaře
z gastronomického seriálu
Kluci v akci. Pořad měl premiéru na programu České televize
v kulatém datu 10. 10. 2020
a dodnes je možné ho zhlédnout na webových stránkách
ČT. Tento díl byl nejen o vaření, ale také o regionálním
významu zeleniny a zemědělství. K dalším mimořádně
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oblíbeným pořadům České
televize patří Toulavá kamera.
Její dramaturg Roman Šulc
věnoval Veltrusům v neděli
7. 6. 2020 první reportáž
a televizní štáb pořídil mnoho
zajímavých a méně tradičních
filmových záběrů, které náš zámek ukazují v tom nejlepším
světle. Nejzajímavější témata
z tohoto pořadu vycházejí také
knižně, 31. díl knihy Toulavá
kamera s kapitolou věnovanou našemu zámku jde nyní
na pulty do českých knihkupectví..., tak neváhejte napsat
Ježíškovi. Důležitou sondou
do chodu zámku a také zpět-

nou vazbou pro nás, zámecké
zaměstnance, jsou reportáže
celostátních i lokálních médií.
Na začátku srpna zařadila TV
Praha zámek Veltrusy mezi
„Středočeské nej“ a natočila
krásnou, desetiminutovou
reportáž, ve které vynikla mimořádná historická hodnota
celého zámeckého komplexu. Reportáž lze zhlédnout
na www.prahaeu.tv. Pravidelně o novinkách informuje Kra-

lupská TV a tím nám výrazně
napomáhá s informováním
občanů kralupského regionu o chystaných zámeckých
akcích. Všechny zmiňované
reportáže i nové video, které
vzniklo u příležitosti nekonané
Dušičkové slavnosti, můžete
vidět na našem facebooku.
Věříme, že i vám přinesou trochu radosti v tomto nezvykle
náročném období.
Kateřina Bryndová

www.zamek-veltrusy.cz
www.facebook.com/scholanaturalis

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Těšíme se do školy
„Těšíme se do školy.“ To je věta,
kterou jsme v běžném školním
roce moc často neslýchali.
Od letošního jara ji ale děti
i dospělí říkají stále častěji.
Po jarní dlouhé karanténě jsme všichni doufali, že
podzimní docházka bude
opravdu školní, tzn. že se bude
odehrávat ve škole. Bohužel,
sotva jsme se ve škole rozkoukali, přišla další karanténní
opatření a všechny základní
školy byly uzavřeny. Jarní
uzavření škol doprovázel
jásot dětí a jejich nadšení, že
začínají nečekané volné dny.
Podzimní přesun do domácího
vzdělávání už žádné nadšení
neprovázelo. Naopak, všichni
byli smutní a vůbec se na karanténu a omezení sociálních
kontaktů netěšili. V porovnání
s jarem ale přibyly na všech
stranách zkušenosti a přesun
k distančnímu vzdělávání už
nebyl pro děti i dospělé tak
hektický a komplikovaný jako
na jaře.
I když jsme všichni doufali,
že docházka do školy nebude
na podzim přerušena, stejně

jsme se po celou dobu na tuto
variantu školní docházky
všichni připravovali. Přes
prázdniny bylo posíleno školní
internetové připojení. Všem
žákům i učitelům byly založeny google účty v rámci domény
skolaveltrusy.cz. Průběžně
jsme ve třídách zařazovali
aplikaci Google Classroom
do prezenční výuky, a to zejména v nižších ročnících, které
neměly zjara s touto aplikací
zkušenosti. Starší děti zvládaly
počítačové nástrahy snáze,
ovšem nejmenší děti by se
bez pomoci rodičů neobešly.
Proto také učitelé prvního
stupně komunikovali hodně
s rodiči. Všechna tato opatření
se nakonec ukázala jako velmi
prozíravá a prospěšná. I když
přechod k distančnímu vzdělávání zejména na prvním stupni
opět hodně „bolel“, přeci jen se
ukázalo, že příprava nám všem
hodně pomohla při zvládnutí
dalšího distančního vzdělávání.
Nově jsme také mohli uskutečnit zapůjčování školních
notebooků pro domácí využití.

Zlepšili jsme technické vybavení učitelů, což se pozitivně
odrazilo v organizaci distančního vzdělávání. Do zkvalitnění ICT vybavení jsme mohli
investovat finanční prostředky
nejen z běžného rozpočtu, ale
i z finanční podpory MŠMT,
které poskytlo všem základním
školám finance na vylepšení
ICT vybavení. Výše finančního
příspěvku se odvíjela od počtu
učitelských úvazků v každé
škole.
Přes veškerou snahu ze
strany školy by ale distanční
vzdělávání nemohlo fungovat
bez snahy žáků a hlavně bez
výrazné podpory distančního
vzdělávání ze strany rodičů.
Čím mladší žáček, tím větší potřebuje větší pomoc a podporu
od rodičů.
Ráda bych proto poděkovala všem rodičům za jejich
spolupráci s námi učiteli.
Bez této úzké spolupráce by
práce učitelů nemohla dobře
fungovat. Stejně tak bych ale
chtěla poděkovat za odvedenou práci i všem učitelům,
vychovatelkám i asistentkám.

Bez nasazení vás všech by
se distanční výuka nemohla
zlepšit a zkvalitnit do současné
podoby. A v neposlední řadě
patří velká pochvala téměř
všem žákům školy. Zvládáte to
skvěle. Nejenže získáváte nové
znalosti, ale učíte se i spoustu
nových dovedností, které se
vám všem budou v budoucnu
určitě hodit. Stali jste se samostatnějšími, umíte si naplánovat práci a zvládáte spoustu
nových ICT dovedností.
Přes všechny výše zmíněné
pozitivní posuny v realizaci
distanční výuky se všichni, žáci
i učitelé a rodiče, nejvíce těšíme na chvíli, kdy se sejdeme
společně ve škole. Aby to bylo
možné, potřebujeme ze všeho
nejvíce zdraví. A to přejeme
v předvánočním čase i v novém
roce i všem čtenářům Veltruských listů. V příštím čísle
Veltruských listů snad už budeme moci informovat o tom,
co nového je ve škole plné žáků
i učitelů.
Jménem všech žáků a celého
učitelského sboru
Světlana Racková, ředitelka školy

Projekt ŠABLONY II PRO ZŠ VELTRUSY
realizovaný od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011781

ZŠ Veltrusy přijme na dlouhodobý zástup

UČITELE / UČITELKU 1. STUPNĚ
§ dlouhodobý zástup za nemoc – částečný úvazek /český jazyk, matematika, 12 hodin/
§ možná perspektiva trvalého pracovního poměru
§ kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb. o pg. pracovnících v platném znění
§ čistý výpis z rejstříku trestů, morální bezúhonnost
§ kladný vztah k dětem a loajalita ke škole
§ potřeba zvládnutí distanční výuky /práce s počítačem/
§ aktivní přístup k práci, kreativita

Přivítáme i absolventy nebo studenty dokončující studium
Nabídky s profesním životopisem
zasílejte na e-mail: svetlana.rackova@skolaveltrusy.cz
nebo volejte: 731 617 991
prosinec 2020
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Vánoční krabice s rouškou
aneb Veltruská solidarita 2020
Nejistý průběh letošní, deváté
Havránkovy vánoční sbírky
dárků pro děti z okolních
charit vzbuzoval už od začátku podzimu obavy. Akce se
poprvé nekonala pod záštitou
www.vanocnikrabice.cz, která
nás před lety tolik inspirovala,
a to z prostého důvodu: v rámci
celonárodní akce by nebylo
nadále organizačně možné
věnovat dárky na přání – jenže
jinak už jsme si to nedokázali
představit. Další obtíží byl
fakt, že dárky se letos nemohly
vybírat v zámeckém infocentru, kvůli celostátně platnému
rozhodnutí památkového
ústavu uzavřít všechny objekty.
Vstříc nám ale vyšel starosta
Filip Volák a pracovnice checkpointu Zuzana Šobová, která
se vybírání balíčků v úřední
dny ujala. A do třetice problé-

mů koronavirus: budou si lidé
moci dovolit věnovat peníze
na dárky, budou ochotni
nakupovat online a vydat se
do sběrného místa při riziku
nakažení, přidají se školní děti?
Sbírka se rozeběhla až
v průběhu prvního listopadového týdne, kdy jsme zveřejnili
seznamy přání, napsali o nich
minulým přispěvatelům
a poslali informace do tisku.
Během dvou dnů se vlna
sdílených příspěvků rozlila internetem a po dvou dnech byla
už zamluvena stovka dárků.
Po týdnu jich bylo ke dvěma
stům a 29. 11., v době korektury tohoto článku, čekala
na splnění pouhá tři přání. Asi
dvě třetiny loňských dárců se
připojily znovu, včetně věrných
důchodců a mnoha rodin
s omezenými příjmy. Některé

dárkyně se takřka omlouvaly,
že letos obdarují „jen“ dvě děti,
protože mají méně peněz. Některé opakovaně sledovaly tabulku přání, aktivně oslovovaly
známé, příbuzné a kamarády
a každou chvíli jejich jménem
rezervovaly další a další děti.
Tak se i stalo, že nejvzdálenější
dárcovská rodina žije v Německu. Vyřizovali jsme desítky
dotazů: lidé zkrátka chtěli
darovat přesně to, o čem děti
snily. Za většinu rodin krabice
zařizovaly ženy, ale letos se
i mírně zvedl počet rezervujících mužů – k deseti z nich

rodinné
centrum

HAVRÁNEK

ještě přičtěme novopečeného
tatínka, který kvůli zaneprázdnění věnoval finanční částku.
Za tu jsme pak mohli pořídit
krabice pro několik dětí a ještě
věnovat pár věcí do klubu.
Obvykle při sbírce vytahuji kapesník až při balení
a kontrole dárků, někdy až
při besídkách, když vidím tu
dětskou radost, ovšem letos
jsem si to odbyla už při čtení
některých rezervací. Mockrát
všem zapojeným, sdílejícím
a pomocníkům děkujeme!
text a foto: kv

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

PEČUJETE
O SENIORA?
POMŮŽEME!

INZERCE

∙ Staráte se o svého rodiče nebo partnera s demencí?
∙ Znáte někoho s Alzheimerovou nemocí ve svém okolí?
∙ Tušíte, že budete o někoho blízkého pečovat,
a nevíte, co vás čeká?
∙ Potřebujete zjistit, na co máte nárok?
∙ Chybí vám informace?
Můžeme vám poradit a naše služby jsou zdarma.
Víme, jak je péče o blízkého člověka náročná,
a proto pro vás máme náš poradenský tým:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ∙ PSYCHOLOG ∙ PRÁVNÍK
NEUROLOG ∙ ZDRAVOTNÍ SESTRA ∙ VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA
Poradenství probíhá osobně, telefonicky i elektronicky (chat, e-mail).

KONTAKT PRO KRALUPY
NAD VLTAVOU A OKOLÍ:

Gabriela Ponert
tel.: 602 461 297
kralupy@dementia.cz
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Můžete nám také
anonymně napsat
na chat na našich
stránkách:

dementia.cz/chat/

www.sheba-strom.cz

SPORT

Město podpořilo rekonstrukci
sportovišť
Ani v této době, která neumožňuje hromadné sportovní aktivity, veltruské kluby nezahálí.
Období, kdy jejich sportoviště bohužel zejí prázdnotou,
využili k jejich rekonstrukci.
Ta by se ovšem neobešla bez
významné podpory města,

jehož zastupitelstvo schválilo
mimořádné dotace nad rámec
standardního grantového programu pro veltruské sportovní
kluby AFK a Sokol. V nadcházející sezoně se tak fotbalisté
mohou těšit na to, že jim v šatnách nebude skučet meluzína,

díky výměně oken v kabinách.
A sokolové, základní škola,
oddíl ASPV či RC Havránek se
již nemusejí bát, že jim bude
v malé tělocvičně sokolovny kapat na hlavu, protože
došlo i na rekonstrukci části
střechy. Byl odstraněn starý

heraklit a vazníky jsou nově
zateplené. Doufejme, že se již
brzy na opravená sportoviště
a do jejich zázemí budou moci
vrátit ti, jímž jsou primárně
určena – tedy sportovci.
lk

Nová okna na budově AFK

Nová střecha na malé tělocvičně sokolovny

prosinec 2020
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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
20
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info@ forte -net.cz

www. forte -net.cz

INZERCE

Pizzeria
ARLEKINO

výborná pizza pro vás
kažzˇdý den od 12:00 do 20:00
rozvoz ve Veltrusích zdarma
objednávky: 728 693 691
cena pizzy: 90-160 Kččcˇ
pizza
arlekino

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

prosinec 2020
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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
VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA
REALIZACE KOMERČNÍCH PROSTORŮ

WWW.REBYS.CZ
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INZERCE

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
•
•
•

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
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777 201 088

www.veltrusy.cz

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

INZERCE

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

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

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

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

prosinec 2020
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www.veltrusy.cz

16/01/2020 15:03

NÁZEV RUBRIKY
INZERCE

AUTORIZOVANÝ
PARTNER ŠKODA
AUTO KRALUPY

Ilustrativní fotografie

Navštivte autorizovaného partnera značky ŠKODA, společnost AUTO KRALUPY a.s.
• Nové vozy ŠKODA skladem i na objednání
• Prémiové poradenství při nákupu vozů
• Prodej prověřených ojetých vozů v programu ŠKODA Plus
• Leasing vozů se zajímavými bonusy
pětihvězdičkový servis vozů ŠKODA najdete v Kralupech nad Vltavou
•

Nabídka nových
a ojetých vozů

Prodejci certifikováni
ŠKODA AUTO

Nejlepší nabídka
pojištění a financování
od ŠKODA Financial Services

Technické
zázemí ŠKODA

Váš autorizovaný partner ŠKODA:
AUTO KRALUPY a.s.
V Růžovém údolí 554
Kralupy nad Vltavou
www.autokralupy.cz

prosinec 2020
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Módní
Mix

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

OTEVÍRACÍ DOBA V PROSINCI:
pondělí – pátek
8:00 – 17:30

sobota
8:00 – 15:00

neděle
9:00 – 15:00

