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Úvodem
Vláda ČR dlouhodobě podporuje sektor zdravotnictví a nově také oblast
školství, zejména její výkonné prvky. Činí tak mnoha směry a způsoby,
z nichž vyzdvihněme kupříkladu nedávnou vstřícnost k navyšování platů učitelů. Vědoma si současného přetížení učitelů, rozhodla se ulehčit
kantorům výuku v měsíci březnu spuštěním „minimálně třítýdenního“
edukačního projektu, který na svém twitterovém účtu nazvala „Enjoy your
municipality/Užij si svou obec“. Učitelům tak zároveň jako obvykle nastiňuje
směry, jimiž by se moderní výuka měla ubírat:
ʂ propojení s aktuálním děním (opustit obec de facto nesmějí a na pravidla nedohlíží neduživá učitelka prostřednictvím nekvalitního online
přenosu, ale sošný policista přímo na místě)
ʂ důraz na lokální historii (dnešní mládež příliš vzhlíží ke vzdáleným, exotickým lokalitám a málo hledá perly ve vlastní kupce
sena)
ʂ důraz na rozvoj tzv. měkkých dovedností (soft skills) – např.
při vyjednáváním s policistou, zajišťování potvrzení o nutnosti
opustit katastr
ʂ celoživotní ráz vzdělávání a mezigenerační spolupráce – projektu se
chtě nechtě účastní i celá dospělá populace
ʂ interdisciplinaritu – projekt je průřezový, týká se předmětů:
Čj - napiš oficiální žádost o povolení k opuštění
katastru
Aj - postuj na instagram storíčko v angličtině
o své výpravě do terénu
Dě - vyhledej, která známá osobnost
už se prodírala stejným křovím jako ty
Ze - zjisti, kudy přesně vedou hranice tvého katastru
ICT- a zakresli je do online mapy
M - vypočítej následně plochu katastru podle zadaných
souřadnic
Pv - ukliď po sobě plechovky a pytlíky od chipsů
Vv - vytvoř z nich neobvyklé umělecké dílo
Bi - při úklidu si všimni vyrušeného ježka pod hroudou
Fy - vypočítej práci, kterou jsi dnes na své procházce
vynaložil
Tv - (volitelné) – pokud jsi omylem překročil hranice,
utíkej zpět
Celý projekt byl učitelům a žákům věnován u příležitosti nadcházejícího Dne učitelů, který se
tradičně slaví 28. března. Enjoy!/Užij si! 						
kv
OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19:
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ʂ Od 1. 3. 2021 registrace lidí ve věku 70+
ʂ Očkovací centrum Kralupy n. Vlt.
v nemocnici s poliklinikou

SČÍTÁNÍ LIDU:
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ʂ Registrace k on-line sčítání nejpozději do 26. 3.
ʂ On-line sčítání od 27. 3. do 9. 4.
ʂ Listinné sčítání od 17. 4. do 11. 5.

INFORMACE Z ÚŘADU

MĚSTSKÝ ÚŘAD
PŘIPOMÍNÁME SPLATNOST
POPLATKŮ DO KONCE BŘEZNA
POPLATEK ZA ODPADY
ʂ fyzické osoby s trvalým pobytem
ve městě 600 Kč
ʂ děti do 4 let věku 300 Kč
ʂ fyzické osoby, které vlastní rekreační
objekt, dům či byt, ve kterém není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
600 Kč
POPLATEK ZE PSŮ
ʂ za prvního psa 250 Kč
ʂ za 2. a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
ʂ držitel psa starší 65 let – za prvního psa
200 Kč
ʂ držitel psa starší 65 let – za 2. a dalšího
psa 250 Kč
HRAZENÍ POPLATKŮ PŘEVODEM
Prosíme občany, aby dávali přednost
platbě bankovním převodem, ale platba
v hotovosti na podatelně je také možná.
Poplatek za odpad za celou rodinu je
možné řešit jedním převodem, stejně tak
poplatek za více psů jednoho majitele.
ʂ číslo účtu: 0460025399/0800
ʂ variabilní symbol: číslo popisné
ʂ specifický symbol:
- 1340 – poplatek za svoz odpadu
- 1341 – poplatek za psa
ʂ zpráva pro příjemce: příjmení

ÚŘEDNÍ HODINY MĚÚ
V NOUZOVÉM STAVU
A KONTAKTY
ʂ podatelna, Czech Point, ověřování |
PO a ST: 9-11 a 14-17 h
- telefon: 317 070 294
- email: sobova@veltrusy.cz
ʂ stavební úřad | pouze po předchozím
telefonickém či e-mailovém objednání
PO a ST: 9–11 a 14–17 h
- telefon: 315 781 177
- email: kostal@veltrusy.cz
ʂ matrika | pouze po předchozím
telefonickém či e-mailovém objednání
- telefon: 315 781 143
- e-mail: prazakova@veltrusy.cz
ʂ obecné informace
- telefon: 317 070 291
- e-mail: asistentka@veltrusy.cz
Pokud je to možné, upřednostněte telefonický či e-mailový kontakt před osobní
návštěvou úřadu. Děkujeme.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

SBĚRNÝ DVŮR

ʂ MĚSTSKÁ POLICIE
- telefon: 777 919 156 - 7
- email: mestska.policie@veltrusy.cz

V březnu platí zimní provoz:
ʂ sobota: 8–12 hod
Od dubna začíná jarní provoz:
ʂ úterý a čtvrtek: 15–18 hod
ʂ sobota: 8–12 hod

ʂ HASIČI
- telefon: 721 106 278
- email: jsdhveltrusy@seznam.cz
ʂ TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
- telefon: 728 233 228
- email: kosek@veltrusy.cz
ʂ VODOVODY A KANALIZACE
- telefon: 840 121 121, 602 128 127
ʂ ELEKTRICKÉ VEDENÍ (ČEZ)
- telefon: 800 850 860
- po registraci na cezdistribuce.cz/cs/
sluzba vám budou chodit upozornění na plánované odstávky proudu
e-mailem nebo SMS
ʂ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / ROZHLAS
- telefon: 728 233 228
(technické služby)

PORADNY

BIOKONTEJNERY V ULICÍCH
OPĚT OD DUBNA
Každou středu 14–18 hod:
ʂ konec ul. Žižkova (u ul. J. Dvořáka)
ʂ ul. Šafaříkova (u hřbitova)
ʂ ul. Opletalova (u brány do zahrady MŠ)
ʂ ul. M. Rybalka (naproti rest. U Libuše)
ʂ ul. Příčná (u skladu technických služeb)
ʂ konec ul. Františka Novotného
ʂ křižovatka Jungmannova / Douchova
! V lokalitách, kde se bude vyskytovat
nežádoucí odpad, se tato služba zruší !

SVOZ BIOPOPELNIC OD DOMU
ʂ 1x za 14 dní v sudé pondělí
ʂ první svoz: 5. dubna 2021

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

ʂ PRÁVNÍ PORADNA funguje
do odvolání pouze
- telefonicky: 606 683 404
(ve středu od 15 do 17 hodin)
- nebo e-mailem: hulav@seznam.cz

ʂ 31. března, 28. dubna, 26. května
ʂ hasičský dům, 18:00, povinný respirátor

ʂ SOCIÁLNÍ PORADNA funguje
do odvolání e-mailem:
- poradenstviveltrusy@seznam.cz
- nebo lze sjednat na telefonu
315 781 042 (Věra Krčmová)

Potřebujete jakoukoliv pomoc? Víte
o někom, kdo by potřeboval pomoc? Město
může poskytnout dezinfekci, zajistit dovoz
nákupu, obědů apod.
ʂ starosta@veltrusy.cz |724 181 109
ʂ mistostarosta@veltrusy.cz |724 181 120
ʂ asistentka@veltrusy.cz | 778 706 672

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Do Veltrus pravidelně dojíždí pečovatelka
pro seniory či zdravotně postižené. Služba
je podpořena z rozpočtu města, klient si
přispívá na vybrané úkony. Více informací
na webu města: veltrusy.cz/socialni-sluzby-0. Kontakt pro sjednání služby:
ʂ telefon: 731 917 804

KNIHOVNA
Veltruská knihovna je do odvolání uzavřena. Aktuality sledujte na www.knihovnaveltrusy.wz.cz nebo na webu města.
ʂ email: knihovna@veltrusy.cz

POMOC OBČANŮM BĚHEM
COVIDOVÉ EPIDEMIE

INFORMACE Z MĚSTA
ʂ WEB
- veltrusy.cz
- registrace k odebírání newsletteru:
veltrusy.cz/sluzby/online-sluzby/
registrace-k-odberu-novinek
ʂ MOBILNÍ ROZHLAS
- registrace k odebírání novinek
(kanálem, který si sami zvolíte):
veltrusy.mobilnirozhlas.cz
- možnost stažení mobilní aplikace
ʂ FACEBOOK
- @MěstoVeltrusy
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ZPRÁVY Z MĚSTA
SLOVO STAROSTY

Vážení občané,
milí sousedé,
letošní rok nás přivítal – na naše městečko
– neobvyklou sněhovou nadílkou, která
přinesla starosti s úklidem (díky všem
za pomoc) i radosti v podobě zimních
radovánek. Oprášené běžky, saně i boby
a dětský smích, to vše bylo jistě milým
vytržením z letošního koronavirového
režimu a on-line výuky.
Situace s koronavirem se v naší zemi
nelepší, statistické trendy nehlásí světlo na konci tunelu, a proto je žádoucí
zachovávat si pokud možno aspoň trochu
pozitivní myšlení. Vím, je to dlouhé, pro
všechny. Chybí nám energie z dobrých
zpráv, zvnějšku, z kontaktů s přáteli a blízkými. Nezbývá než radovat se z maličkostí,
dobrých skutků, z předjarní přírody.
Za město stále platí nabídka, kterou
jsme avizovali v předchozích týdnech
a měsících – v případě potřeby jakékoliv
pomoci se neváhejte na město (hasiče či
Výbor pro rozvoj obce a sociální služby)
obrátit. Platí to zejména pro seniory a pro
ohrožené, opuštěné spoluobčany, sousedy
v karanténě apod.
Sledujte také přehledné novinky
na webu města, neboť vládní nařízení se
neustále mění. Velmi doporučuji tomu,
kdo ještě nemá službu Mobilní rozhlas,
aby si ji (zdarma) zaregistroval (k dnešku
ji využívá již 469 občanů). Jde o užitečný
zdroj aktuálních informací zvláště v dnešní
nelehké době.
Dobrou zprávou je, že navzdory koronakrizi a sníženým daňovým příjmům
bude ve Veltrusích nadále probíhat čilý
stavební ruch – pokračuje stavba lékařského domu (v Palackého ul., jde o přestavbu
bývalého kulturního domu) a byla zahájena celková rekonstrukce bývalého Domu
služeb v Chotkově ulici, kde vznikne komunitní centrum (se spolkovými místnostmi
se zázemím, knihovnou a multifunkčním
sálem v podkroví). Dále se též rozběhly
dvě veřejné zakázky – rekonstrukce, resp.
dokončení komunikací, chodníků a parkovacích stání kolem hřbitova a oprava části
ul. Josefa Dvořáka. Dbejte prosím zvýšené
opatrnosti v těchto lokalitách a respektujte
uzavření stavenišť.
Závěrem si dovolím vyzvat všechny
Veltruské, aby byli opatrní nejen na sebe,
ale i ohleduplní vůči okolí, aby respektovali
všechna hygienická pravidla a nařízení. Popřeji všem kromě zdraví také hodně síly, trpělivosti a laskavosti, ať naděje přinejmenším o chlup převáží nad skepsí a smutnými
zprávami. A snad nám již brzy pomůže
jarní slunce vykouzlit úsměv na tváři, ať už
pod rouškou nebo respirátorem…
Srdečně zdraví a příjemné čtení přeje
Filip Volák
starosta@veltrusy.cz

Podařilo se...
V rekordním čase se podařilo Sokolu
Veltrusy díky šikovným řemeslníkům
opravit již delší dobu poškozené plechové

obložení boční fasády a doplnit chybějící
zateplení.

Právě probíhá...
V současné době probíhá několik staveb
současně. Po „sněhových prázdninách“ se
opět rozjely práce na rekonstrukci lékařského domu, čerstvě byly vybetonovány
stropy. Předpokládaný termín dokončení
stavby je během měsíce října 2021. Od konce února je v rukách stavební firmy i bývalý

dům služeb, který se během letošního roku
přemění na komunitní centrum. Práce
započaly rovněž v ulici Josefa Dvořáka,
kde má být dokončena asfaltová vozovka
v dolní části ulice, která se napojuje na ulici
Žižkovu. Stavební firmě byla také předána
komunikace kolem hřbitova.
bb

březen 2021
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Střípky ze zasedání zastupitelstva
NÁSLEDUJÍCÍ ODSTAVCE OBSAHUJÍ VYBRANÁ USNESENÍ A TÉMATA ZE ZASEDÁNÍ, KTERÁ SE USKUTEČNILA 14. PROSINCE 2020, 20. LEDNA A 24. ÚNORA 2021.
KOMPLETNÍ ZÁPISY A PŘEHLEDY USNESENÍ NAJDETE NA WEBU MĚSTA
WWW.VELTRUSY.CZ/URAD/ZASTUPITELSTVO.

14. 12. 2020 (23)
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM MĚSTA
Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium města na rok
2021. Zároveň vzali na vědomí
předložený návrh rozpočtu
na rok 2021, který je koncipován jako schodkový. Schvalování rozpočtu je plánováno
na lednové zasedání.

ROZPOČTY MŠ A ZŠ
Zastupitelé města vzali
na vědomí předložené návrhy
rozpočtů ZŠ a MŠ na rok 2021.

střechy. Z této částky zůstaly
nevyužité finanční prostředky ve výši 25.341 Kč. TJ Sokol
požádal o příspěvek 30.000 Kč
a možnost použít nevyužitou
částku na zaplacení rozšíření
vodoinstalace a dalších drobných úprav z důvodu přechodného umístění ordinace dětské
lékařky v prostorách klubovny
Sokola. Zastupitelé města obě
žádosti schválili.

ZHOTOVITEL PRO KOMUNITNÍ CENTRUM
Zastupitelstvo města schválilo
zhotovitele pro komunitní
centrum, a to firmu KAZIKO,
a. s., za nabídnutou cenu
17.613.433,79 Kč vč. DPH.

20. 1. 2021 (24)

FINANČNÍ PODPORA
PRO AVES

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA

Zastupitelé souhlasili s poskytnutím finanční podpory ve výši
5.000 Kč Spolku pro záchranu
ohrožených a handicapovaných živočichů a ekologickou
výchovu AVES, z. s. Finanční
částka bude použita na provoz
záchranné stanice pro zraněné
živočichy z volné přírody.

Zastupitelé souhlasili s uzavřením dodatku se zhotovitelem
územního plánu U 24, s. r. o.
ve výši 220.220 Kč vč. DPH.

ROZPOČET MĚSTA
NA ROK 2021
Zastupitelé města schválili schodkový rozpočet pro
rok 2021, jehož součástí je
i rozpočet sociálního fondu.
Schodek rozpočtu bude hrazen
přebytkem hospodaření roků
předchozích. Očekávají se

ŽÁDOST O ODKUP
POZEMKU
Kanoistický oddíl TJ Kralupy
požádal město o odkoupení
části pozemku parc. č. 1065/2
k rekonstrukci a rozšíření loděnice. Zastupitelé proto pověřili
vedení města přípravou všech
potřebných kroků vedoucích
k prověření tohoto záměru.

PŘÍSPĚVEK OD MĚSTA
PRO TJ SOKOL
Město Veltrusy poskytlo
TJ Sokol příspěvek ve výši
150.000 Kč na rekonstrukci
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Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytování dotací z rozpočtu města
Veltrusy, která bude zajišťovat
poskytování sociálních služeb
pro občany města Veltrusy
příspěvkovou organizací Sociální služby města Kralupy nad
Vltavou s účinností od 1. 2. 2021
na dobu 12 měsíců. Podobnou
smlouvu mělo město uzavřenou i v roce 2020 a služeb využívalo zpravidla 3 až 6 občanů
města Veltrusy.

ČERPÁNÍ DOTACE ZŠ

PROMINUTÍ PLATBY
ZA NÁJEM
Provozovny pedikúry a manikúry požádaly město
o prominutí platby za nájem
nebytových prostor ve vlastnictví města vzhledem k aktuální situaci a uzavření těchto
provozoven nařízením vlády.
Zastupitelé města schválili
prominutí plateb oběma
žadatelům od 1. 10. 2020 do 31.
12. 2020.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

LÉKAŘSKÝ DŮM – DODATEK KE SMLOUVĚ
Zastupitelé města odsouhlasili dodatek ke smlouvě
o dílo s firmou Uniwel STAVBY
s. r. o., která pracuje na rekonstrukci lékařského domu
v Palackého ulici. Obsahem
dodatku je navýšení ceny
díla o 1.732.696,70 Kč vč. DPH
na 16.503.134,03 Kč vč. DPH
z důvodu víceprací spojených
s bouráním částí objektu
ve špatném technickém stavu
a se stavbou nového zdiva.

příjmy ve výši 37.300.000 Kč,
výdaje ve výši 84.227.000 Kč
a financování z finanční rezervy z předchozích let ve výši
46.927.000 Kč.

KONTROLNÍ VÝBOR
Zastupitelé schválili snížení
počtu členů kontrolního výboru z 5 na 3. Zastupitel Jakub
Andrle byl starostou navržen
za předsedu tohoto výboru, o složení výboru včetně
předsedy se bude hlasovat
na následujícím zasedání.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasilo s převedením
a čerpáním spoluúčasti města
ve výši 30.000 Kč z roku 2020
do roku 2021 v rámci projektu
Škola zdravých vztahů z dotace
Středočeského kraje. Z důvodu
jarního i podzimního uzavření
škol bylo čerpání dotace prodlouženo do 31. 8. 2021.

BEZÚROČNÁ PŮJČKA
PRO DOBROVOLNÉ
HASIČE
Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasilo s poskytnutím
bezúročné půjčky pro SDH
do výše 100.000 Kč na pořízení
slavnostního historického
praporu k oslavě 140. výročí

ZPRÁVY Z MĚSTA
založení spolku. Hasiči plánují
získat finanční prostředky
na splacení půjčky veřejnou
sbírkou a sponzorskými dary.

FINANČNÍ DARY
OD OKOLNÍCH OBCÍ
Obce Zlosyň a Nová Ves darují
městu 50.000 Kč a 35.000 Kč
na pořízení vozidla městské
policie.

24. 2. 2021 (25)
KONTROLNÍ VÝBOR
Předsedou kontrolního výboru
byl zvolen zastupitel Jakub
Andrle, členové budou Lenka
Láchová a Michal Koldinský.

NOVÝ VÝBOR PRO
ODPADY A EKOLOGII
Zastupitelstvo města zřídilo
od 1. 3. 2021 nový tříčlenný
Výbor pro odpadové hospodářství a životní prostředí.
Předsedou výboru byl zvolen
zastupitel Martin Novák, členy
jsou Václava Víšková a Jan
Šťastný.

GRANTOVÝ PROGRAM
Zastupitelstvo odsouhlasilo
grantový program na rok
2021. Na činnost spolků
bude v rozpočtu vyčleněno
270.000 Kč a na jednorázové
akce potom dalších 70.000 Kč.

DOTACE NA KOMUNITNÍ CENTRUM
Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti o dotaci z MAS
Přemyslovské střední Čechy
na vybavení komunitního
centra.

VÝSADBA STROMŮ
VE VELTRUSÍCH
Zastupitelé souhlasili s podpisem smlouvy se Státním
fondem životního prostředí
na akci Výsadba stromů ve Veltrusích, která byla realizována
na podzim loňského roku.

VLAJKA PRO TIBET
I v letošním roce zastupitelé
schválili připojení se k symbolické akci “Vlajka pro Tibet”
vyvěšením tibetské vlajky
10. 3. 2021.
sd

Člověče,
sečti se!
PO DESETI LETECH NÁS OPĚT ČEKÁ SČÍTÁNÍ
OBČANŮ. BUDE PROBÍHAT OD KONCE BŘEZNA DO KVĚTNA LETOŠNÍHO ROKU.
Díky tomu, jak se za tu dobu
posunuly technologie, rozšířilo
se internetové připojení v domácnostech a chytré mobilní
telefony, nemusíte letos
vyplňovat a odesílat několikastránková lejstra. Dotazníky
lze vyplnit on-line.
Český statistický úřad, který
toto sčítání zaštiťuje, k tomu
účelu vytvořil velice povedený
web scitani.cz. Na něm najdete
veškeré potřebné informace,
vysvětlení, k čemu je sčítání
dobré, odpovědi na nejčastěji kladené otázky či zásady
bezpečnosti nakládání s vašimi
osobními údaji.
K on-line sčítání je nezbytné se zaregistrovat na uvedených stránkách nejpozději
do 26. března. Vyplnit virtuální
formulář budete muset v termínu od 27. 3. do 9. 4. Velkou

výhodou on-line sčítání je
to, že údaje můžete vyplnit
i za své příbuzné, kteří si s moderními technologiemi tolik
nerozumí.
Ti z vás, kteří nedají na tužku a papír dopustit, budou
moci vyplnit sčítací formuláře
samozřejmě ručně, formou
tzv. listinného sčítání. To bude
probíhat v období od 17. 4.
do 11. 5. Formuláře včetně
odpovědních obálek budou
k dispozici na pobočkách České pošty. Na závěr připomínáme, že sčítání lidu je ze zákona
povinné.
lk

Výbory města prošly změnami
JISTĚ JSTE ZAZNAMENALI, ŽE V NAŠÍ OBCI FUNGUJÍ RŮZNÉ VÝBORY. JSOU ZŘIZOVÁNY
ZASTUPITELSTVEM MĚSTA A PLNÍ ÚKOLY, KTERÉ JIM ZASTUPITELSTVO ULOŽÍ. BĚHEM POSLEDNÍHO PŮLROKU ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO NĚKOLIK ZMĚN.
Dva výbory jsou zřizovány vždy
povinně, a to finanční a kontrolní výbor. Finanční výbor
v naší obci řídí zastupitelka
Barbora Šťastná. Kontrolní výbor se po odstoupení předsedy,
zastupitele Bronislava Havlína
na 5 měsíců ocitl bez vedení,
ale nyní je již připraven k další
práci v čele se zastupitelem
Jakubem Andrlem.
Další výbory může obec
zřídit dle vlastního uvážení.
Veltrusy dlouhodobě (i když
v dnešní covidové době bohužel omezeně) využívají služeb
kulturního výboru, který
pod taktovkou zastupitelky
Barbory Bělkové zajišťuje výstavy, koncerty, besedy a další
společenské události.

Sportovní výbor přestal
postupně plnit funkci, která
se od něj očekávala, proto zastupitelé jeho fungování v září
2020 ukončili.
Po posledních volbách začal
pracovat výbor pro rozvoj
obce, ekologii a sociální služby, který si pod svá křídla vzala
zastupitelka Věra Krčmová.
Protože nejen v poslední
době a nyní, ale i v následujících letech bude docházet
k výrazným změnám v oblasti
nakládání s odpady, rozhodlo
se zastupitelstvo naší obce
zřídit zbrusu nový výbor pro
odpadové hospodářství, který
bude mít ve svém pracovním
portfoliu také životní prostředí. Jeho úkolem bude zejména

připravit a nechat zastupiteli
schválit novou vyhlášku o odpadech, která bude v souladu
s aktuálními zákony a taktéž
s myšlenkou efektivního odpadového hospodářství. Zároveň
by měl výbor pracovat na motivaci občanů k co největšímu
třídění a nejnižší produkci odpadů vůbec. Na starosti bude
mít také zajištění ekonomicky
výhodného svozu odpadů,
zlepšení možnosti třídění
odpadů či hledání vhodných
způsobů recyklace.
Nově vzniklý výbor se rovněž pokusí navázat spolupráci
s okolními obcemi a zabývat se
životním prostředím, hospodařením s vodou, problematikou sucha, stavem a rozvo-

jem zeleně a souvisejícími
záležitostmi.
Výbor můžete kontaktovat
skrze jeho předsedu zastupitele Martina Nováka na e-mailu
novak@veltrusy.cz. Směřovat
na něj můžete své připomínky
či dotazy týkající se odpadového hospodářství a ekologie.
Z důvodu ustavení nového
výboru se také změnil název
stávajícího výboru, který ze své
působnosti vypustil ekologii,
na výbor pro rozvoj obce a sociální služby.
Přejeme novým předsedům
a členům nových i starých
výborů, aby se jim dařilo plnit
cíle a úkoly, které si předsevzali
či které jim určí zastupitelstvo.
sd
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Očkovací centrum proti COVID-19
v Kralupech n. Vlt.
Od 1. března 2021 probíhá
v kralupské nemocnici s poliklinikou (RHG s. r. o., Mostní
934) očkování proti onemocnění covid-19.
Registraci je nutné provést
prostřednictvím Centrálního
rezervačního systému:
registrace.mzcr.cz nebo na
telefonní lince 1221.
Od 1. března 2021 se k očkování mohou rovněž hlásit lidé
ve věku 70+.
S registrací mohou pomoci

rodinní příslušníci či sousedé,
nebo se ve Veltrusích můžete
obrátit na kontakty:

Aktuální
opatření

Prevence
COVID-19

ʂ V zastavěném území obce
je od 1. 3. 2021 povinnost
všude nosit respirátor nebo
chirurgickou roušku či jiný
podobně účinný ochranný
prostředek.
ʂ Do obchodů, MHD, zdravotnických zařízení a na úřady
je vstup povolen pouze
s respirátorem.
ʂ Platí zákaz pohybu mimo
okres bydliště bez zásadního důvodu.

ʂ asistentka starosty:
317 070 291
ʂ Věra Krčmová:
315 781 042
V případě zájmu je možné domluvit osobní schůzku i odvoz
seniora na očkování.
Více informací k očkovacímu centru na: mestokralupy.
cz/aktuality/2941

PRAVIDELNÁ
HYGIENA RUKOU
OCHRANA
DÝCHACÍCH CEST
2m

1221

BEZPEČNÉ
ROZESTUPY
INFORMAČNÍ
LINKA
KE KORONAVIRU

Covid report
v Mobilním rozhlase
Mobilní rozhlas v nejbližších
dnech přinese novinku v podobě služby Covid report. Ta bude
občanům poskytovat transparentní zdroj informací o výskytu nakažených COVID-19
v místě jejich bydliště. Report
bude generovaný umělou inteligencí společnosti Mama AI
na základě dat poskytnutých
ÚZIS ČR. Data budou aktualizována každý den pro všechny
samosprávy v ČR.

Lékařské ordinace jsou dočasně
přemístěny
VZHLEDEM K POTŘEBĚ UVOLNIT BUDOVU BÝVALÉHO DOMU SLUŽEB PRO REKONSTRUKCI NAŠLY OBĚ LÉKAŘSKÉ ORDINACE DOČASNÉ UMÍSTĚNÍ JINDE.
ORDINACE PRO DĚTI
A DOROST

ORDINACE
PRO DOSPĚLÉ

Od pondělí 15. 2. 2021 ordinuje lékařka pro děti a dorost
MUDr. Vokálová v přízemí
sokolovny (vchod z ulice
Palackého, bývalá klubovna
RC Havránek). Před návštěvou
ordinace je nutné se předem
telefonicky objednat na novém
telefonním čísle 725 191 271.

Od pondělí 22. 2. 2021
ordinuje i lékařka pro dospělé MUDr. Hájková na nové
adrese: Josefa Dvořáka č. p. 592
ve Veltrusích. Před návštěvou
ordinace je nutné se předem
telefonicky objednat na telefonním čísle 736 484 005.
Děkujeme lékařkám i pacientům za pochopení v této i pro
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město komplikované situaci.
Budiž ale útěchou, že v případě
dočasných i budoucích ordinací se jedná o (téměř) bezbariérové prostory. Předpokládá se,
že do roka se ordinace budou
moci přestěhovat do úplně
nového lékařského domu v Palackého ulici (bývalý kulturní
dům).
bb

JAKÉ INFORMACE
SLUŽBA PŘINESE?
ʂ přehledné informace o vývoji nakažených covid-19
v dané samosprávě
ʂ srovnání se samosprávami
v blízkém okolí
ʂ srovnání se stejně velkými
samosprávami v kraji
ʂ data z největších měst
v kraji
Informace budou dostupné
v online profilu města. bb

Poděkování
starosty
Rád bych poděkoval manželům Částkovým (a jejich firmě
Boneri, s. r. o.) za vstřícnost,
resp. za možnost umístit
přechodnou ordinaci pro
dospělé v jejich areálu po dobu
stavby nového lékařského
domu. Stejně tak patří velký
dík za ochotu Luďkovi Málkovi
a místnímu Sokolu Veltrusy
za poskytnutí bezbariérového
zázemí pro ordinaci pro děti
a dorost v přízemí sokolovny.
Děkuji též lékařkám za součinnost při přesunu a všem jejich
pacientům za pochopení.
Filip Volák
starosta

ZPRÁVY Z OKOLÍ

Souhrn činnosti sdružení obcí
a spolků Koridor D8 v roce 2020
ROK 2020 PŘINESL CELÉ SPOLEČNOSTI ŘADU TĚŽKOSTÍ. I PŘES NĚ SPOLEK NEPŘESTAL SE SVOU ČINNOSTÍ A NADÁLE SE VĚNOVAL OCHRANĚ REGIONU PŘED
NECITLIVÝMI ZÁMĚRY INVESTORŮ.
Úbytek zemědělské půdy
od období 1. republiky činí
přes 1 milion hektarů a toto
číslo neustálou developerskou výstavbou roste. V Česku
průměrně zmizí kolem 10
hektarů zemědělské půdy
za den. Často ve prospěch
skladových hal, které měly
přinést vyšší zaměstnanost pro
místo svého vzniku. Průmyslová zóna Kozomín – Postřižín
– Úžice zabírá plochu cca 90
ha a podniká v ní 40 společností, v nichž pracuje cca 3400
zaměstnanců. Ovšem pouze
4 občané s trvalým bydlištěm
v Kozomíně, 16 v Postřižíně
a 20 v Úžicích. Celkový počet
obyvatel těchto obcí je 2530.
Od roku 2018 probíhalo
řízení EIA pro záměr Komerční
a skladový areál Postřižín-sever. Řízení bylo v červnu
2020 ukončeno. Pozemky byly
prodány sousednímu majiteli,
společnosti EUROFROST CB
a. s. Ta zde provozuje mrazírenský sklad. V říjnu 2020
bylo na této ploše zahájeno
zjišťovací řízení EIA pro jiné
dvě haly záměru SKLADOVÝ
AREÁL EUROFROST CB – POSTŘIŽÍN. Mrazírna o rozloze
8 tis. m2 a chladírenský sklad
o rozloze 10 tis m2. Celkový
zábor zemědělského půdního
fondu bonitně nadprůměrné
produkční půdy třídy II má být
5,6 ha. Po vyhodnocení námi
zaslaných připomínek rozhodl
v listopadu 2020 krajský úřad,
že záměr může mít významný
vliv na životní prostředí a bude
dále posouzen podle zákona
EIA.
V letech 2017 a 2018 probíhalo posuzování vlivu na životní prostředí tzv. EIA pro obří
sklad automobilky Daimler
v Úžicích. Stavebníkem byla
společnost CTP. Pro tento záměr ale Ministerstvo životního
prostředí nepovolilo vyjmutí
půdy v rozsahu 46 hektarů ze

zemědělského fondu.
Společnost CTP se
proto rozhodla projekt
přepracovat, zmenšit
a požádat o vyjmutí
z půdního fondu znovu.
Developer však nepochodil ani napodruhé. To
ovšem CTP nezabránilo
pokračovat v prosazení
svého zájmu na vzniku
velkého logistického
areálu. Společnost
zahájila činnosti, které
jí mají zajistit získání
stavebního povolení
ve společném územním
a stavebním řízení. Vede
tři vodoprávní řízení pro
haly D8.7 (121 tis. m2),
PRŮMYSLOVÝ OBJEKT
ÚŽICE /POU/ (35 tis. m2)
a PRŮMYSLOVÝ OBJEKT CHVATĚRUBY
/POCH/ (23 tis. m2).
V dubnu 2020 předložila také společnost
CTP dokumentaci EIA
k dalším čtyřem halám
CTPARK PRAGUE
NORTH D8.3, D8.4,
D8.5, D8.6 u exitu
dálnice D8 na 9 km
s celkovým záborem 282
tis. m2. Dokumentace
byla zpracována chybně,
proto jsme žádali o její
přepracování. V září
2020 byla předložena
přepracovaná dokumentace. I tato vykazovala mnoho
nesrovnalostí. Znovu jsme
podali připomínky s žádostí
o přepracování. Do dnešního
dne Krajský úřad Středočeského kraje nevydal stanovisko
k vrácení dokumentace k přepracování.
Zjišťovací řízení EIA
k záměru ÚPRAVY POVRCHU TERÉNU V PÍSKOVNĚ
ZLOSYŇ bylo zahájeno
v listopadu 2020. Jedná se
o zavážení vytěžené pískovny
Zlosyň inertními materiály

(ostatní odpad), zeminami
a hlušinou ve výši současné
průměrně produkované těžby
štěrkopísků, která činí 986 tis.
t/rok tj. cca 580 000 m3/rok.
Toto množství bude ukládáno
cca 10 let. Zavážení zeminami
bude probíhat za zády těžby
tak, aby nebránilo jejímu dalšímu postupu dle těžebních etap
s předpokladem následujících
cca 8 let. Po vytěžení pískovny
Zlosyň bude pískovna ještě
činná po dobu cca 2-4 roky, aby
došlo k jejímu zavezení na pů-

vodní úroveň okolního terénu.
S ukončením biologické rekultivace se počítá, včetně dostatečné časové rezervy, do roku
2035. Záměr představuje 358
průjezdů těžkých nákladních
automobilů po příjezdových
komunikacích. I k tomuto záměru jsme odeslali připomínky. Krajský úřad Středočeský
kraj rozhodl, že je také nutné
tento záměr posuzovat v celé
dikci zákona EIA.
Klára Rothová
koordinátorka Koridoru D8

březen 2021
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Grantový program 2021
V GRANTOVÉM PROGRAMU ROZDĚLUJE
MĚSTO VELTRUSY JIŽ NĚKOLIK LET PENÍZE
NA PODPORU SPOLKOVÉHO, SPORTOVNÍHO
A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA V OBCI.
V letošním roce se v rozpočtu
města počítá s 340 tis. Kč.
Oproti předchozímu roku
dochází ke snížení částky
především z důvodu očekávání menšího počtu žádostí
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a omezení
činnosti spolků.
Lhůta pro podávání žádostí
se stanovuje od 30. 3. 2021
do 17. 4. 2021 do 12:00 hod.
na podatelně MěÚ.
Podpora se poskytuje
na dvě oblasti činnosti:
1. na „AKCE“, tj. kulturní,
společenské a sportovní
akce, kde max. příspěvek
je v letošním roce 5 tis. Kč
na akci, jeden žadatel
může podat max. tři žádosti, celková částka na rozdě-

lení je 70 tis. Kč,
2. na „ČINNOST“, tj. obecně
prospěšná činnost v oblasti
sportu, dětí a mládeže, zde
se žádá max. o 70 tis. Kč
z celkové částky 270 tis. Kč.
Podmínkou pro poskytnutí
dotace v obou oblastech je
minimální finanční spoluúčast
žadatele ve výši 20 % z celkových nákladů na akci nebo
činnost. Dotace se poskytuje
na období kalendářního roku.
Kritéria pro posuzování
žádostí zůstávají stejná jako
vloni. Kompletní podmínky
a zásady programu jsou zveřejněny na webu města: https://
www.veltrusy.cz/grantovy-program
bb

Vzpomínáme
na Marii Jirouškovou
Už je to hodně dávno, co se
v učitelském sboru veltruské
školy objevila jemná, distingovaná paní učitelka Marie
Jiroušková. Měla za sebou
tehdy už zkušenosti z povolání
zdravotní sestry, pedagogické
vzdělání si brzy doplnila a až
do konce aktivního působení
učila na prvním stupni ZŠ
Veltrusy. V těch třídách, které
otevírají nejmenším dětem
cestu k novým návykům
a dovednostem a také vztah
ke společnosti, k jiným dětem
a k dospělým. Svým laskavým,
ale i náročným přístupem
vedla své žáky na cestách
za novými, nepoznanými světy poznání a vědění. Většinu
života prožila v Nelahozevsi,
přestože neztratila nikdy vřelý
vztah ke svému jihočeskému
rodišti, Strunkovicím nad
Blanicí nedaleko Prachatic.
Mezi svými kolegyněmi

Krajské střípky
Období od minulého vydání
našeho zpravodaje se, stejně
jako všude jinde, i na krajském úřadě neslo ve znamení
covidové agendy. Na přelomu
roku bylo největším tématem očkování. Odpovědnost
za zvládnutí jeho organizace
padla právě na kraje, které
jsou největšími zřizovateli
domů s pečovatelskou službou
a jejichž obyvatel se první vlna
vakcinace týkala. Následně
bylo zřízeno 18 očkovacích
center, která zajišťují odbavení
požadavků lidí registrovaných
v centrálním systému. Pro lepší
informovanost obyvatel spustil
kraj nově webovou stránku
věnovanou právě očkování
ockovani.kr-stredocesky.cz.
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Pojďme se ale věnovat i pozitivním věcem v původním
smyslu tohoto slova. V důsledku přijetí senátní verze
daňového balíčku, který z 80 %
kompenzuje krajům a obcím
výpadek z rozpočtového určení
daní, kraj postupně obnovuje
své fondy. Nejvíce prostředků
se bude přerozdělovat v rámci
Programu 2021-2024 z Fondu
obnovy venkova, kde je alokováno 570 milionů korun pro
nadcházející 4 roky. Je určen
na realizaci infrastrukturních
projektů pro obce do 2000
obyvatel.
Za velmi zajímavé a záslužné považuji také zřízení Fondu
na podporu participativních
rozpočtů obcí a měst. Ten
poskytne jednotlivým obcím
až 50 tisíc na jejich rozjezd
a zdarma aplikaci pro jejich
správu. Participativní rozpočtování je v posledních letech
velice populární a věřím, že
se podaří ho zavést i v našem
městě. Jeho princip je postaven

si vytvořila přátelské vztahy,
které přetrvaly i v době, kdy
postupně odcházely do důchodu. Pravidelně se navštěvovaly
a scházely se společně i tehdy,
když některé z nich vyměnily
svá bydliště za domov seniorů.
I paní učitelka Jiroušková tak
prožila dva roky v Kralupech
nad Vlt. a poslední měsíce
strávila v Domově seniorů
na Mělníku. Zde se v listopadu
2020 dožila 100 let a v lednu
letošního roku tiše zemřela
ve spánku.
text a foto: Jan Novotný

ZPRÁVY Z KRAJE

na tom, že část rozpočtu obce
je vyčleněna na projekty, které
navrhují a následně pro ně
hlasují sami občané. To s sebou
přináší mnoho pozitivních
efektů: zapojení lidí do dění
v místě, kde žijí, posílení jejich
rozhodovacích pravomocí
či budování komunit a sousedských vztahů. Navrhovat
a přihlašovat projekty mohou
jednotlivci i místní spolky.
Na rozdíl od tradičních grantových programů jsou schválené
projekty následně realizovány
přímo městem. Jedná se tedy
o pouhé poskytnutí dotačních
prostředků.
Dobrou zprávou pro
veltruské hasiče je schválení
42 milionů korun do Fondu
podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS. Tyto prostředky
bude mimo jiné možné čerpat
na rekonstrukce a budování
požárních zbrojnic či nákup
automobilů, ale část je určena
i na podporu spolků působících na poli požární ochrany.

Největší pozornosti se ale
krajům dostalo v posledních
dnech v souvislosti s ukončením nouzového stavu ke 14. 2.
2021. Po intenzivních vyjednáváních se nakonec i středočeská hejtmanka Petra Pecková
(STAN) společně s pražským
primátorem Zdeňkem Hřibem
(Piráti) připojili ke zbývajícím
12 krajům a společně požádali
vládu o jeho znovuobnovení
od 15. 2. Chtěli tak předejít
situaci, kdy by se tyto dva samosprávné celky staly jakýmsi
ostrovem uprostřed republiky,
kde platí jiná pravidla než
v jejím zbytku. Na vyřízení
požadavků vzešlých z jednání dostala vláda dva týdny
nouzového stavu. Doufejme,
že je využije efektivně a věci se
konečně posunou kupředu. I já
pevně věřím, že vám v červnu
budu moci v dalším díle těchto
střípků referovat o méně vážných tématech a událostech.
lk

ZPRÁVY Z MĚSTA
KLUB SENIORŮ VELTRUSY

Jarní pozdravení
Podle posledních slunečných
dní se zdá, že zimu máme
téměř za sebou. Hřejivé jarní
slunce a více denního světla
nám dodají nové energie
a tolik potřebného optimismu
do našich myslí. Nezbývá než
najít něco kladného i na této
mimořádné době, která
nepřeje společenskému životu
v podobě, na jakou jsme byli
zvyklí. Očekáváme, že situaci
změní co nejrychlejší proočko-

vání a činnost klubu seniorů
postupně dle možností v letošním roce zahájíme.
Zdravíme proto aspoň touto
cestou ženy při příležitosti
Mezinárodního dne žen. Vám
všem také přejeme příjemné
prožití velikonočních svátků.
Hlavně buďte zdraví a v duševní pohodě.
Alena Kohlová, Věra Krčmová,
Michaela Kejkrtová,
Olga Novotná, Mária Kunová

UKLIĎME ČESKO

Ukliďme Veltrusy individuálně (zatím bez termínu)
POJĎME SPOJIT
POBYT V PŘÍRODĚ
S JEJÍM ÚKLIDEM
Vloni se společný úklid nezdařil kvůli obavě ze zhoršující se
epidemiologické situace. Mezitím jsme si ale všichni zvykli
na nošení roušek a respirátorů,
zvýšenou hygienu a bezpečné
rozestupy. Pohyb na čerstvém
vzduchu posiluje imunitu a je
v současné době jednou z mála
povolených činností. Pojďme
ho spojit jeden den s úklidem
svého města a vrátit se k této
tradici covidu navzdory.

ZVLÁDNEME TO BEZ
SHROMAŽĎOVÁNÍ
Letos neproběhne žádné
setkání brigádníků před
úřadem, brigáda nebude mít
ani žádné časové ohraničení.
Vedení města se ale rozhodlo
nedodržet celorepublikový
termín (27. března 2021), který
spadá ještě do nouzového
stavu. Datum bude vyhlášeno
po uklidnění situace a budete o něm včas informováni
dostupnými kanály.
Během úklidu je hlavní,
abyste se cítili bezpečně.
Choďte proto nejlépe individuálně nebo s rodinou. Letos
se nepočítá ani se společným
obědem.

Zápis do 1. třídy ZŠ

VYZVEDNUTÍ PYTLŮ
S vyhlášením termínu se
zároveň dozvíte, kde a kdy
si můžete vyzvednout pytle
na odpad. Částečně budou
k dispozici v podatelně MěÚ,
v den brigády budou navíc
na několika místech ve městě
fungovat „pytlomaty“.
Ochranné pomůcky (pevné
rukavice) je potřeba zajistit
vlastní. S sebou doporučujeme
vzít rovněž připravené nastříhané provázky na zavázání
pytlů. V případě úklidu podél
silnice si oblečte reflexní vestu.

REGISTRACE
K ÚKLIDU
Aby bylo možné brigádníkům přidělit lokality, budete
vyzváni k jednoduché registraci (skrze online formulář či
telefonicky). Na webu města,
v Mobilním rozhlase i na fb
se objeví aktualita s dalšími
podrobnostmi, seznamem
míst a přibližnou kapacitou
lidí, která bude na jednotlivé
lokality potřeba. Dozvíte se
také, jak dále naložit s naplněnými pytli odpadu.
Děkujeme všem aktivním
občanům, kteří mohou a chtějí
pomoci k hezčím a čistším
Veltrusům.
bb
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22 SE KONÁ VE STŘEDU 14. 4. 2021 OD 13.30
DO 18.00 HODIN.
K zápisu se dostaví rodiče
s dětmi narozenými v období
od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Zápis je povinný i pro děti, jejichž
rodiče budou žádat o odklad
školní docházky, i pro děti,
které mají odloženou školní
docházku z loňského školního
roku.
Vzhledem k epidemiologické situaci bude opět možnost

registrovat se a vyplnit
potřebné dokumenty online
na zapisyonline.cz. Registrace
bude zpřístupněna od úterý
16. března 2021 do úterý
23. března 2021. Podrobnější
informace, postup a přesný
odkaz budou zveřejněny
na webových stránkách školy.
Vlastní podoba zápisu
bude konkretizována ve stře-

du 7. dubna 2021 s ohledem
na aktuální vládní nařízení.
O případném odkladu
školní docházky rozhoduje
ředitel školy. Všechny náležitosti k žádosti o odklad musejí
být vyřešeny do 30. dubna.
V případě, že jsou rodiče již
rozhodnuti, že budou o odklad
žádat, je možné si telefonicky
domluvit individuální schůzku

a vyřídit potřebné náležitosti
mimo termín zápisu (tel.
731 617 991).
Předpokládaný termín
vyvěšení přijatých dětí je stanoven na 22. 4. 2021.
Kritéria pro přijímání žáků
jsou zveřejněna na webu školy:
skolaveltrusy.cz.
bb
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Jak ekologicky s textiliemi...
I PRO TEXTIL PLATÍ, ŽE NEJLEPŠÍ JE ODPAD, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE.
Textil se stal zbožím s velmi
rychlou spotřebou, podlehl
trendu rychlé módy. Nové
kolekce oblečení nejsou již
otázkou sezóny, nýbrž týdnů.
Lidé v průměru nakupují
o 60 % více oblečení než v roce
2000. A samozřejmě se ho
také více zbavují. Bohužel končí ve většině případů (mnohdy
téměř nenošené) na skládkách
komunálního odpadu. Jen
v Evropské unii míří na skládku
ročně miliony tun textilu.

STINNÁ STRÁNKA
ODĚVNÍHO PRŮMYSLU
Odpad vzniklý z oděvního průmyslu, ačkoliv je ho tolik, není

jediným negativem tohoto odvětví. Podle serveru worldbank.
org je textilní průmysl hned
po ropném průmyslu druhým
největším znečišťovatelem
životního prostředí.
Podle některých odhadů
výroba jednoho páru džín
spotřebuje více než 9.500 litrů
vody, skoro půl kila chemikálií, značné množství energie
a zanechá po sobě 33 kilogramovou uhlíkovou stopu.
Velkou ekologickou zátěž
způsobuje již pěstování konvenční bavlny – vyžaduje nejen
obrovské množství vody, ale
také nadměrnou spotřebu
pesticidů. Další ránou je pak
proces barvení, vyplachování
přebytečné barvy a další úpra-

vy pomocí zdraví škodlivých
chemikálií. Znečištěná voda
pak putuje mnohdy bez úpravy
zpět do řek.

JAK SE CHOVAT
ZODPOVĚDNĚ?
Je vítána každá aktivita, která
předchází vzniku odpadů:
ʂ Rozpárané či roztržené oblečení je možné opravit.
ʂ Než se zbavíte nepotřebného oblečení, zvažte, jestli by
neudělalo radost ještě jinde, zkuste ho třeba darovat
známým či prodat v bazárku nebo na internetu.
ʂ Nové oblečení nakupujte
s rozmyslem: zajímejte se
o původ a kvalitu materiálu,

kupujte, jen co opravdu
potřebujete (průměrný
Evropan na třetinu svého
šatníku během roku vůbec
nesáhne).
Jestliže opravdu nenajdete jiné
využití textilu a chcete se ho
zbavit:
ʂ Věnujte ho na charitu.
ʂ Využijte kontejnery na textil, přispějete k vrácení
textilu do oběhu.
A především: textil nepatří
do směsného odpadu, odtud
ho čeká jen nenávratná cesta
na skládku.
bb, zdroj: idnes.cz,
worldbank.org, zajimej.se

Využívejte kontejnery na textil
JEDNOU Z MOŽNOSTÍ, KAM ODLOŽIT POUŽITÝ TEXTIL, JSOU SPECIÁLNÍ KONTEJNERY NA TEXTIL. VYUŽITÍM KONTEJNERŮ PŘISPĚJETE K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ, NA CHARITU I DO VLASTNÍ PENĚŽENKY.
KDE JSOU?

PATŘÍ SEM...

Ve Veltrusích se nacházejí
kontejnery na textil na čtyřech
místech: na rohu ulice Opletalova a Riegrova, v Příčné ulici
(u stodoly technických služeb),
v Družstevní ulici a na sběrném místě.

ʂ kabáty, bundy, kalhoty,
trička, mikiny, čepice atd.
ʂ spárovaná obuv
ʂ ložní prádlo, ručníky,
utěrky
ʂ tašky, batohy, peněženky,
kabelky, hračky
Vše by mělo být čisté, suché
a zabalené v igelitovém obalu.
Ten chrání obsah před jeho
znehodnocením a je důležitý
i pro další manipulaci.

CO SE DĚJE S JEJICH
OBSAHEM?
Ve městě jsou kontejnery společností Help tex a Dimatex.
Obě společnosti obsah kontejnerů nejprve třídí a kvalitní
kusy věnují charitě. U zbytku
se postarají o recyklaci. Z nepotřebného textilu se vyrábí
např. čisticí tkaniny, geotextilie, využije ho automobilový,
strojírenský i stavební průmysl.
Tyto druhotné suroviny se tak
vracejí znovu do oběhu, prodlužuje se jejich životní cyklus.
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NEPATŘÍ SEM...
ʂ věci mokré, znečištěné,
zapáchající, poškozené,
ʂ matrace, koberce, molitan.

ŠETŘÍTE I VLASTNÍ
PENĚŽENKY
Vytříděním použitých textilií
občané šetří i městský rozpo-

čet, potažmo vlastní peněženku. Podle statistik Ministerstva
životního prostředí tvoří textil
zhruba 7 % směsného odpadu,
tzn. že každý Čech vyhodí ročně cca 20 kg textilu na skládku.
A právě od váhy směsného
odpadu se od letošního roku

odvíjí nově definovaný skládkovací poplatek. Ten se pak pochopitelně postupně propíše
i do poplatku za odpady, který
zaplatí sám občan.
bb, zdroj: helptex.cz,
dimatex.cz

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Jak ekologicky s bioodpadem...
NEJLEPŠÍ VARIANTOU PRO BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD JE DOMÁCÍ
KOMPOSTOVÁNÍ, TÍM TOTIŽ PŘEDCHÁZÍME VZNIKU ODPADU. V POPELNICI
NA SMĚSNÝ ODPAD NATROPÍ MNOHO ŠKODY.
CO JE BIOODPAD?
Mezi bioodpad patří posekaná
tráva, shrabané listí, spadané ovoce, slupky z brambor,
kávová sedlina, ale i zemina
z květináčů, zbytky rostlin,
dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, piliny i popel ze dřeva.
Jedná se o cennou surovinu, ze
které můžeme získat kvalitní
kompost na hnojení zeleně.

KAM S NÍM
VE VELTRUSÍCH?
ʂ DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ je ideální variantou
zbavování se bioodpadu.
Pořídit si lze zahradní kompostér či vermikompostér
do bytu, kde se o kompostování postarají žížaly.
Návody, jak kvalitně založit
kompost a jak se o něj
dále starat, lze najít např.
na kompostuj.cz či kompostery.cz. Z vlastního komposté-

ru profituje vaše zahrádka
či domácí květiny, nezatěžuje se odpadové hospodářství města a nevzniká
potřeba svozu odpadu.
ʂ VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD
mohou občané využívat
od dubna do listopadu
každou středu od 14 do 18
hodin na sedmi místech
ve městě.
ʂ SBĚRNÉ MÍSTO přijímá
bioodpad celoročně. Mimo
vegetační období je otevřeno minimálně každou
sobotu, od dubna do října
pak 3krát v týdnu.
ʂ BIOPOPELNICE K DOMU
je služba, kterou si mohou
občané objednat nově
od loňského roku. Služba je
zpoplatněná, více informací
najdete níže.
Všechny tyto varianty zaručují
recyklaci a vracejí bioodpad
zpět do oběhu. Výjimkou jsou

v poslední době pouze kontejnery v ulicích, které bývají
zneužívány nezodpovědnými
občany za účelem zbavení se
i jiných druhů odpadů. Kontejnery s vadným obsahem putují
totiž místo na kompostárnu
přímo na skládku. Tato služba
je proto momentálně v ohrožení. V lokalitách, kde se bude
vyskytovat nežádoucí odpad,
se tato služba zruší.

KAM BIOODPAD
URČITĚ NEPATŘÍ
Bioodpad tvoří bohužel
významnou část našeho
odpadkového koše, kam vůbec
nepatří – fyzické analýzy odpadu hovoří zhruba o 40 % váhy.
Když ho nevytřídíme, putuje
na skládku, kde může způsobit vznik skleníkových plynů
a nebezpečných výluhů. V naší
popelnici navíc organické zbytky zapáchají a vytvářejí plísně.

Při zvýšené váze skládkovaného odpadu vzniká také riziko,
že město/občané zaplatí vyšší
sazbu skládkovacího poplatku.

CO DO BIOODPADU
NEPATŘÍ
ʂ kosti, maso a kůže,
ʂ omáčky, pomazánky, vařené
těstoviny a jedlé oleje,
ʂ mrtvá těla zvířat a jejich
exkrementy,
ʂ pytlíky z vysavače,
ʂ cigarety,
ʂ jednorázové pleny,
ʂ uhelný popel,
ʂ nerozložitelný odpad.
Opatrně také se slupkami
z citrusových plodů, které
obsahují chemikálie z postřiků
a kompost pak příliš okyselují.
Kompostu neublíží např. papírové čajové sáčky, ne všechny
jsou ovšem vyrobeny z papíru.
bb
zdroj: zajimej.se, kokoza.cz

Máte zájem
o biopopelnici k domu?
Město Veltrusy ve spolupráci
se svozovou firmou FCC nabízí
i letos občanům možnost
pronájmu a svozu biopopelnice za 1.200 Kč za sezónu, a to
od dubna 2021
Cena za biopopelnici o objemu 240 l zahrnuje
ʂ 14denní svoz popelnice
v době vegetačního období
(od dubna do listopadu),
ʂ pronájem nádoby
ʂ a využití bioodpadu
na kompostárně.
Občané, kteří službu využívali v loňském roce, mohou
potvrdit svůj zájem pouze
zaplacením poplatku. V případě nezájmu je potřeba se
domluvit na vrácení popelnice

(kontakt viz níže).
Noví zájemci, kteří chtějí
využívat svozu hned od dubna
2021, se závazně přihlásí nejpozději do středy 10. 3. 2021
ʂ osobně v podatelně MěÚ,
ʂ vyplněním el. formuláře
(odkaz najdete na webu
města),
ʂ e-mailem:
asistentka@veltrusy.cz
ʂ případně telefonicky:
778 706 672
Poplatek ve výši 1.200 Kč je
splatný nejpozději do pondělí
15. března 2021.
Platba může proběhnout:
ʂ osobně v podatelně MěÚ

ʂ převodem na účet:
0460025399/0800 (var.
symbol: číslo popisné, specifický symbol: 3729, zpráva
pro příjemce: příjmení)
Nádoby i známky budou k dispozici po zaplacení poplatku.
Svoz bude probíhat 1x
za 14dní, každé sudé pondělí.
První svoz se uskuteční 5.
dubna 2021 a poslední 29.
listopadu 2021.
Ke službě je možné se
přihlásit i dodatečně (poplatek
bude úměrně ponížen), vždy
ale minimálně měsíc předem.
bb
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Okénko veltruských hasičů
OSLAVA ŽIVOTNÍHO
JUBILEA ČESTNÉHO
STAROSTY SBORU
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ VELTRUSY
Vážení spoluobčané, dne 8. 2.
2021 oslavil své 90. narozeniny
zasloužilý hasič a čestný starosta sboru dobrovolných hasičů pan Václav Klofát, jemuž
adresujeme toto blahopřání.
Drahý bratře Václave, rádi
bychom Vám touto cestou
popřáli k Vašemu životnímu
jubileu hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do dalších
let. Děkujeme Vám za Vaši
nedocenitelnou práci pro sbor
dobrovolných hasičů a čas,
kterou jste mu po celý svůj dosavadní život věnoval. Velmi si
vážíme Vaší dobrosrdečnosti,
oddanosti a čestného přístupu,
kterými jste se navždy zapsal
do srdcí nás hasičů, ale i místních občanů.
Za SDH Veltrusy
Antonín Pražák

ZÁVODNÍ DRESY
PRO MLADÉ HASIČE

721 106 278
724 594 627

hasicimestaveltrusy
@seznam.cz

Díky dotaci města Veltrusy
na celoroční činnost mládežnického oddílu SDH Veltrusy
jsme mohli v roce 2020 našim
hasičatům pořídit jejich první
závodní dresy. Černobílé dresy
s letícím havranem na hrudi
jsme sami navrhli a věříme,
že našim závodníkům budou
nosit štěstí a naši soupeři
z nich uvidí nejčastěji jen záda
s nápisem SDH Veltrusy .
Z dotace jsme pro děti dále
pořídili závodní kladinu, rozdělovač a dvě džberovky pro
přípravku. K Vánocům dostaly
děti nová tréninková trička
(kluci modrá, holky růžová)
a stejně jako mikulášské balíčky, tak i vánoční dárky jsme jim
kvůli pandemickým opatřením
rozvezli až domů.
text a foto dětí:
Stanislava Valterová
foto z oslavy Václava Klofáta:
Kateřina Kohoutová

starosta SDH a člen VV OSH Mělník

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

Trápí Vaše blízké poruchy
paměti? Jsme tu pro vás.
Zdravíme všechny rodinné
pečující i zájemce o problematiku Alzheimerovy nemoci či
různých druhů demence. Naše
organizace Dementia stále
přichází s novými způsoby, jak
podpořit domácí pečující, kteří
se starají o své blízké trpící
poruchami paměti.
Vzhledem k pokračující
karanténě klademe nyní důraz
na elektronické poradenství.
Zastihnete nás na telefonu
602 461 297, na mailu
kralupy@dementia.cz nebo
na chatu (https://dementia.cz/
chat/). K dispozici jsou vám odborníci v oblasti sociální práce,
práva, neurologie, psychiatrie,
výživy i duchovní péče.
V Kralupech nad Vltavou
a jeho okolí funguje i individu-
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ální poradenství. S naší spolupracovnicí se můžete setkat
i osobně, jde totiž o konzultaci
pouze ve dvou účastnících,
za dodržení všech ochranných
opatření.
Děkujeme za pomoc
i Veltruským listům, které naše
informace zveřejňují. Díky této
spolupráci si k nám našla cestu
už celá řada zájemců, kterým
naše podpora usnadnila život.
Pokud potřebujete pomoc,
nebo vás tato problematika zajímá, nebojte se ozvat. Veškeré
naše služby jsou zdarma.
Těší se na vás
Gabriela Ponert
Dementia

PEČUJETE
O SENIORA?
POMŮŽEME!
∙ 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

Můžete nám také
anonymně napsat
na chat na našich
stránkách:

dementia.cz/chat/

ZÁMEK A PARK

Sušárna ovoce v zámeckém
parku prošla rekonstrukcí
a bude zpřístupněna veřejnosti

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

SUŠENÉ OVOCE – OBLÍBENÁ POCHOUTKA I TREND DNEŠNÍ ZDRAVÉ VÝŽIVY
– MÁ SVÉ KOŘENY V DÁVNÉ MINULOSTI. V DOBĚ, KDY NEBYLO MOŽNÉ SEHNAT
ČERSTVÉ OVOCE CELOROČNĚ, BYLO NUTNÉ SE NA ZIMNÍ OBDOBÍ ZÁSOBIT
SPRÁVNĚ KONZERVOVANÝMI POTRAVINAMI.
vše řešilo ve veltruské sušárně
před několika staletími? Větší
část celého prostoru tvořilo topeniště, ve kterém bylo nutné
topit po dobu minimálně 4–6
hodin. Tak došlo k nashromáždění tepelné energie do svrchní části topeniště a ohřátý
vzduch proudil do komor se
sušicími rošty. Klíčem k úspěchu bylo pozvolné uvolňování
tepla a pravidelné obracení
dřevěných lísek, na kterých
byly rozložené plátky ovoce.
Neméně důležitou roli hrálo
také správné odvětrávání.

Z HISTORIE
DO SOUČASNOSTI
HISTORIE SUŠÁRNY

CESTA K OBNOVĚ

K účelu zpracování místních
plodin byla v severní části parku postavena sušárna ovoce.
Původně dřevěný objekt byl
založen za Jana Rudolfa Chotka, který Veltrusy spravoval
od roku 1771 a jehož zásluhou
bylo vybudování rozsáhlého
parku. Když sušárnu na počátku roku 1784 strhly ledové kry
uvolněné povodní, byla nově
vybudována již jako zděná.
Do současné podoby ji dal
přestavět roku 1852 Jindřich
Chotek. Další pohromou,
kterou sušárna utrpěla, byl
požár v roce 1868. Jako ochrana
proti šíření ohně sloužily kolem domku vysazené listnaté
stromy, které měly svými listy
zachycovat jiskry vyletující
z komína. A jako by nebezpečí
požáru nestačilo, znovu byla
budova citelně poškozena
dvěma povodněmi v letech
2002 a 2013.

Sušárny ovoce a varny povidel
byly součástí mnoha hospodářství, postupně ale z české
krajiny téměř vymizely. Aby
mohla být ta veltruská zachována, bylo potřeba udělat
mnoho pro její rekonstrukci,
a to na základě pátrání v archivech a důkladného zkoumání
informačních pramenů v muzeích. O cenné zkušenosti se
s realizačním týmem podělili
ve skanzenu v Zubrnicích, kde
se také nachází opravená
historická sušárna.
Původních prvků se v budově nezachovalo mnoho,
samotná oprava vyžadovala
velmi šetrný přístup. Rekonstrukce probíhala doslova
kousek po kousku, kamínek
po kamínku – např. v prostoru
topeniště je obnovena původní
oblázková dlažba, omítky
a fasády jsou speciální zrnité
dle odebraných autentických
vzorků materiálu, okna i dveře

jsou nově osazené. Zároveň
bylo potřeba dům přizpůsobit
požadavkům současnosti,
připojit na elektřinu a vodu
či také upravit okolní zeleň
a cesty.

FUNKČNÍ I ESTETICKÁ
Menší zemědělská budova
v blízkosti obydlí správce sadů
(dnešní Holandský selský dvůr)
měla kromě hospodářské
funkce význam i estetický. Zajímavostí je, že jeden ze dvou
komínů je falešný a zhotovený
proto, aby tvořil symetrii s komínem skutečným a zároveň
sloužil jako větrací.

JAK SE DŘÍVE SUŠILO...
Zámek nechával sušit ovoce
nejen pro vlastní potřebu, ale
zejména za účelem prodeje.
Docílit prvotřídní kvality sušeného ovoce není vůbec snadné.
Dnes můžeme využívat moderní technologie, ale jak se

V těsné blízkosti sušárny se
nachází obnovený sbírkový
sad, ve kterém se nachází
odrůdy ovocných stromů pěstovaných v tehdejších zemích
Koruny české před rokem 1824,
tj. rokem úmrtí hraběte Jana
Rudolfa Chotka. Patří do tzv.
historického genofondu odrůd,
který dokládá tradici šlechtění, shromažďuje a hodnotí
krajové zvyklosti a pěstitelské dovednosti. Revitalizace
ovocných sadů je také součástí
projektu Schola naturalis, díky
němuž se veřejnost postupně
seznamuje s historickými
formami hospodaření na tzv.
„okrasném statku“. Jakmile
současná situace dovolí návrat
do běžného provozu zámku,
bude možné se do sušárny
podívat v rámci cyklistické prohlídky s průvodcem, později
i během dalších edukačních
programů situovaných do této
části zámeckého parku. Těšíme
se na první hosty!
Kateřina Bryndová
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Z HISTORIE

„Pozdrav
z Veltrus“
ANEB PŮVAB
STARÝCH POHLEDNIC

2. díl
HISTORIE POHLEDNIC
začíná tak trochu nepřímo již v rozvíjejícím
se obchodním duchu barokní doby, v podobě grafických ozdobných obchodních
lístků a vizitek, na které se mohlo dopsat
jméno nebo celý text. Pozdější „otevřené pozdravné lístky“ z roku 1777 neměly
úspěchu, neboť vadilo, že jej mohl kdokoliv
přečíst!

Pohlednice z roku 1906 se zámkem, parkovou architekturou a hajným

Konec osmnáctého století nám zanechal
mimořádný vynález v podobě kamenotisku neboli litografie, techniku, kterou byly
tištěny první a do dnešních časů nejhodnotnější pohlednice. Z jedné tiskové desky
vzešlo pouze asi 400 reprodukcí.
Devatenácté století přineslo v roce 1840
první soukromou pohlednici, která byla
poslána poštou s první poštovní známkou na světě. V tom má prsty stará dobrá
Anglie.
V roce 1850 vznikly první fotografické
snímky Prahy, aby si fotografie na svoji
pohlednicovou nadvládu počkala ještě
nějaký ten čas, do období tatíčka Masaryka
a časů následujících.

Plnobarevná pohlednice zámku se služebnictvem kolem roku 1908

V 60. letech se přidala stereofotografie,
která se obtiskla na přelomu století i na pohlednice. A první 3D bylo na světě!
V těchto časech se zrodil i světlotisk,
od 2. poloviny 90. let používaný k výrobě
pohlednic. Z důvodu pomalého tisku
a malé životnosti tiskové formy, asi 1.000
výtisků, byl využit na malé náklady.
Některé pohlednice byly ručně kolorovány štětcem nebo stříkáním pomocí
šablon pro jednotlivé barvy.

A DALŠÍ ZAJÍMAVÁ HISTORIE
V DATECH:
1869
– zavedení korespondenčního lístku (1.
října) do poštovního provozu (Rakousko-Uhersko) výrobní státní monopol s předtištěnou známkou!
Do roku 1869 musely být všechny
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Pohlednice zámku a parku z roku 1916 – ručně kolorovaný světlotisk

Z HISTORIE
zásilky pečlivě uzavřeny a utajeny před
veřejností v zalepené obálce, dokonce
i s pečetí!
Obálka, dopis a známka stála v průměru 18-20 krejcarů. Korespondenční lístek,
žluté barvy o rozměrech 120x80 mm jen
2 krejcary!
Za první 3 měsíce se prodalo téměř
3 miliony lístků!
V Anglii za první den 575 000 lístků,
za rok 1870 75 milionů, v roce 1889 cca 235
miliónů!
V Německu v týdnu od 9. do 16. 8. 1900
přes 100 milionů!

Pohlednice kolem roku 1908 s městskou i zámeckou architekturou, ručně kolorováno

1870
– první obrázkový přítisk na korespondenční lístek a počátek vývoje pohlednice
(Evropa)
Tiskař A. Schwartz z Oldenburgu na něj
přetiskl 16. 7. 1870 obrázek z prusko-francouzské války, který následně odeslal.
Lístek se dochoval a je považován za první
pohlednici.
1870-1
– povoleno odesílat korespondenční lístek
z Rakouska-Uherska do zahraničí
1871
– povoleno připojit k německému názvu
CORRESPONDENZ-KARTE i název v jiném
jazyce (například česky: KORESPONDENČNÍ LÍSTEK)
1872
– povoleno vyrábět korespondenční lístek
soukromě s možností reklamních přítisků
(Evropa)

Pohlednice kolem roku 1918 s lešením u nového vzorku barokní nadokenní římsy

1873
– první pohlednice na našem území (malý
obrázek Sněžky vytištěný na německých
korespondenčních lístcích byl odeslán 23.
6. 1873)
1885
– povoleno vyrábět pohlednice soukromě
(předtím jen pošty a továrny na zvláštní
povolení)
Ve světě celkem 1. miliarda pohlednic!
před 1890
– v Čechách byla vydána první pohlednice.
První výskyt fotografických pohlednic byl
po roce 1880, ve výrobě převládala po roce
1920.
1890
– vynalezen hlubotisk. Ve výrobě pohlednic byl hlubotisk používán před 1. světovou
válkou. Rozšířen byl až ve 30. letech.

Zahradní úprava čestného dvora zámku Veltrusy na pohlednici kolem roku 1918

Konec 90. let 19. století – použití knihtisku ve výrobě pohlednic (vynalezen již
v 15. století). Použití autotypie ve výrobě
pohlednic (tříbarevná, později čtyřbarev-
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ná, převážně pro reprodukci uměleckých
a žánrových děl)
Kolem 1900
– vyráběny hudební pohlednice (přizpůsobené válečkům hracích strojků)
Od 1896
– tzv. „Zlatý věk pohlednic“, cca do počátku
1. světové války (už v roce 1896 jich prošlo
světem asi 2,5 miliardy)
V létě roku 1898 bylo posláno ze Sněžky
skoro 140.000 ks pohlednic
Do 1906
– éra pohlednic s tzv. „dlouhou adresou“
(přední strana s obrázkem a prostorem pro
text, zadní strana jen adresa)
Od 1906
– éra pohlednic s tzv. „krátkou adresou“
(přední strana obrázek – zadní strana adresa i text). Ve Velké Británii již od roku 1902.

Devítiokénková pohlednice z dvacátých let 20. století, ručně kolorováno

Kolem 1915
– tisk pohlednic tzv. bromografií
Po 1920
– po nejstarších pohlednicích vyráběných
nejčastěji technikou litografie, světlotisku,
autotypie a knihtisku, počíná převládat pohlednice fotografická, v pozdějších časech
ofsetová i digitální.
Text a fotografie pohlednic:
Kamil Kristen Brzák-THERESIAE RTM

Fotografická pohlednice z třicátých let 20. století
Podpisy sovětských vojáků na pohlednici z Veltrus 10. 5. 1945

Sbírka knih

Čtveřice z kvarty kralupského gymnázia se rozhodla pojmout svou
dobrovolnickou činnost v programu DofE nezvykle akčně. Bylo jim líto,
že přečtené knížky se často válí nečinně na policích a nežijí dál. Uspořádali tedy sbírku knížek, na kterou v dubnu plynule naváže jejich opětovný
prodej (za ceny nízké, mnohdy symbolické). Zpřísněná opatření si vynutila
improvizaci – knížky tak bude možné rezervovat na webu a vyzvednout
na dohodnutém místě. Pokud máte chuť nějakou knihou přispět, můžete ji
donést do kralupské knihovny nebo do Zahradnictví Jelínek.
Případné dotazy studenti zodpoví na adrese

sbirkaknih@dgkralupy.eu.
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Z HISTORIE

K výročí veltruského rodáka
Oldřicha Hilmery
29. BŘEZNA LETOŠNÍHO ROKU UPLYNE 130 LET OD NAROZENÍ VELTRUSKÉHO
RODÁKA – SBORMISTRA, PEDAGOGA A HUDEBNÍHO SKLADATELE OLDŘICHA
HILMERY.
Tento všestranný umělec se
v mládí velmi aktivně účastnil
hudebního dění v našem kraji,
kde v letech 1912-1920 působil
jako učitel. Po roce 1920 se
trvale usadil v Praze a již rok
poté se ujal řízení Pražského
pěveckého sboru Křížkovský.
V roce 1924 uzavřel studium
skladby absolutoriem mistrovské školy pražské konzervatoře
ve třídě J. B. Foerstra. Vítězství v mezinárodní sborové
soutěži v tomtéž roce zajistilo
Křížkovskému evropský věhlas
a pozvání k hostování v řadě
zemí. Zájezdy Křížkovského
do států jižní Evropy, Pobaltí
a Finska v letech 1925-1937 se
staly neocenitelnou propagací kulturní vyspělosti naší
tehdy mladé republiky. Za svůj
osobní přínos ke kulturnímu
sbližování národů byla Hilmerovi udělena vysoká státní
vyznamenání: bulharské,
lotyšské a estonské. V těžkém
období 2. světové války stanul
Hilmera v čele dalšího tělesa
vrcholné úrovně – Pražského
pěveckého sboru Smetana.
Po celá léta nacistické okupace
povzbuzoval tento sbor českou
písní posluchače nejen v Praze,
ale zejména na venkově, kde
provedl desítky koncertů.
Za své vlastenecké postoje byl
Hilmera zbaven místa odborného inspektora hudby, které
tehdy zastával.
Nesporný přínos měla
osobnost Oldřicha Hilmery
v oblasti školské výuky hudební výchovy. Zejména po válce,
kdy byl Hilmera jmenován
zemským inspektorem hudební výchovy, se velmi neúnavně
zasazoval o rozšíření a zkvalitnění výuky tohoto předmětu.
O všestrannosti Hilmerova
nadání svědčí rovněž jeho
skladatelské dílo. Zahrnuje
sólové písně, komorní skladby
a zejména skladby sborové.

Z nich byly velmi oblíbeny
a dodnes jsou ceněny sborové
úpravy národních písní.
Skutečnost, jaké úcty
a vážnosti se osobnosti Oldřicha Hilmery dostalo v jeho
rodném městě, dokumentují
texty dvou přiložených dopisů.
Jedná se o gratulace k Hilmerovým padesátinám, které slavil v tíživé době válečného roku
1941. Jak v dopise představitelů
města Veltrusy, tak veltruského Sokola nacházíme ocenění
jeho velkého přínosu českému
sborovému zpěvu jak na poli
mezinárodním, tak ve vlasti.
Originály obou dopisů jsou
součástí pozůstalosti Oldřicha Hilmery, která je uložena
v Českém muzeu hudby.
Vážený pane inspektore,
v den Vaší padesátky vzpomínáme na všecku pronikavou
a úspěšnou kulturní činnost,
kterou jste vynikl doma a kterou
jste proslavil náš národ i za hranicemi. S blahopřáním k životnímu
jubileu vyslovujeme Vám jménem
Vaší rodné obce přání pevného
zdraví, abyste i další roky svého
života mohl naplnit ušlechtilou
prací ve prospěch duchovního růstu našeho národa a k jeho slávě.
Vlasti zdar!
Milý bratře!
V den Tvých padesátin vzpomínáme, jak jsi se před dvaceti roky
účastnil mezi námi sokolské výchovy v tělocvičně a jak jsi pomáhal dávat základy naší kulturní
práci poválečné. Vzpomínáme
dále, jak jsme radostně sledovali
Tvé úspěchy doma i za hranicemi
a jak nás těšilo, že tak platně pomáháš šířit slávu našeho národa.
Konečně vzpomínáme na Tvé dva
koncerty s Křížkovským ve Veltrusích jako na chvíle ušlechtilé krásy.
Blahopřejeme Ti srdečně k výsledkům Tvé činnosti a bratrsky Tě
pozdravujeme. Nazdar!

Jitka Lísková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Rok bez pravidelné
školní docházky
Před rokem, v únoru 2020,
jsme všichni chodili každý
den do školy a žáci i učitelé se
společně těšili na přicházející
jarní prázdniny. Rok se sešel
s rokem a jarní prázdniny
jsou zase tu. Jenomže letošní
předprázdninové těšení mělo
trochu hořkou pachuť. Děti
i dospělí se těšili na prázdniny,
ale vlastně by se mnohem víc
všichni těšili na to, že se potkají
společně ve škole. Návrat všech

žáků i učitelů do školy je ale
asi opravdu ještě dost daleko,
a tak nezbývá než doufat, že
se snad brzy ve škole budeme
moci zase scházet.
I přes současnou nepříznivou situaci se snažíme soustavně pracovat nejen na zlepšování podmínek pro práci v rámci
distanční výuky, ale i na přípravě dobrých podmínek pro
návrat k výuce prezenční.
K tomu by nám mohlo napo-

ŠABLONY III PRO ZŠ VELTRUSY 2021-2023
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019160

moci i pokračování tzv. šablon,
což jsou finanční prostředky
získané z evropských dotací
nad rámec běžného rozpočtu.
Od letošního ledna využíváme již třetí dvouletý dotační
cyklus. Opakovaně využíváme
získané finance k tomu, abychom mohli ve škole využívat
podporu školního psychologa
a speciálního pedagoga pro
práci žáků a učitelů, a to jak
v oblasti individuální podpory,

tak i v oblasti práce s třídními
kolektivy. Vzhledem k délce
distanční výuky a k celkové
psychické náročnosti současné
situace je jasné, že podpora
obou zmíněných odborníků
bude určitě v budoucnu velmi
potřebná.
Světlana Racková
ředitelka školy,
foto: bb, Kateřina Kohoutová

ZŠ Veltrusy přijme od 10. května 2021

učitele/učitelku 2. stupeň

– aprobaci

I v současné době všichni pevně věříme, že distanční výuka
bude co nejdříve pro všechny
školáky i učitele ukončenou
etapou v rámci školního vzdělávání, která dětem přes všechna úskalí a těžkosti přinesla
rozšíření dovedností v ICT,
rozvoj pracovních kompetencí,
ale i prohloubení dovednosti
plánovat a organizovat si vlast-
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ní práci. Všechny tyto nově získané a dlouhodobě procvičované dovednosti a kompetence
se budou určitě žákům hodit
i po návratu do školy k prezenční výuce. Všichni se moc
těšíme, až společně ve škole
opět sejdeme a budeme se
moci nejen společně učit, ale
i podnikat i jiné sportovní nebo
společenské aktivity.

s matematikou
Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
s perspektivou trvalého pracovního poměru.
Požadujeme aktivní a kreativní přístup ke školní
i mimoškolní činnosti. Nabízíme vstřícný přístup,
podporu dalšího vzdělávání, benefity FKSP.
Výborná dopravní dostupnost ze severního okraje Prahy.

Kontakt: tel. 731 617 991
svetlana.rackova@skolaveltrusy.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Žáci veltruské školy našli příběh
souseda z Ledčic
ŽÁCI VELTRUSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SE ÚSPĚŠNĚ ZAPOJILI DO PROJEKTU PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ – NA PODZIM ROKU 2019 VYTVOŘILI PĚTIČLENNÝ TÝM,
KTERÝ PŘIJAL VÝZVU SPOLEČNOSTI POST BELLUM, ABY NAŠEL VE SVÉM OKOLÍ
PAMĚTNÍKA A ZAZNAMENAL JEHO VZPOMÍNKY.
Veltruský tým se dal dohromady neuvěřitelně rychle: během
jedné “malé” školní přestávky.
Tvořilo ho pět chlapců: Filip
Oklamčák, Dominik Salač,
Šimon Svatopluk Konvička,
Jakub Němec a Daniel Šimáně.
Učitelka Jana Majerčáková si
pochvalovala, že se kluci našli
sami a výborně se doplňovali.
Dokonale pokryli všechny týmové role, které byly
v projektu potřeba. Veltruský
tým byl navíc jedním z mála,
které úspěšně dotáhly projekt
do konce, navíc v plném složení, přestože se v jeho průběhu
členové rozprchli do různých
středních škol. Cestu projektu

komplikovala ale především
koronavirová epidemie, díky
níž zdaleka nebylo možné
uskutečnit veškeré plánované
aktivity, jako třeba návštěvu
nahrávacího studia a různých
odborníků. „Tým byl jen na jedné konzultaci v animastudiu,
pak nastal lockdown a kluci
to dodělali celé sami,” uvedla
koordinátorka projektu za Post
Bellum Michaela Kuptíková.
Výběr pamětníka se pokud
možno nechává na týmu,
případně s ním pomáhá
koordinátor či učitel. Vypravěčem, a tudíž hlavní postavou
veltruského projektu se stal
Antonín Salač z Ledčic, děde-

ček jednoho z chlapců. V době,
kdy to bylo možné, ho chlapci
s paní učitelkou několikrát
osobně navštívili a nechali si
vyprávět vzpomínky, které pak
zpracovali do krátkého animovaného filmu. Chlapce nejvíce
zaujalo vyprávění z vojny. „Byl
jsem rád, že kluci něco tvoří,
tak jsem je chtěl podpořit. Jenom jsem nevěděl, že to bude
mít takhle široký dopad,” říká
s úsměvem pamětník.
Slavnostní ukončení projektu proběhlo 17. prosince 2020
na městském úřadě ve Veltrusích. Starosta města Filip
Volák poděkoval chlapcům
za jejich pracovitost a nadšení

a paní učitelce Janě Majerčákové za to, že se ujala vedení
týmu. Připustil, že projekty
tohoto typu jsou velmi časově
náročné. „O to víc si cením, že
v této zrychlené době, navíc
zatížené epidemií, chlapci
obětovali tolik svého volného
času pro dobro věci, pro něco,
co tady zůstane na dlouhý čas,”
pochválil všechny zúčastněné
starosta.
Všechna dokumentace
z projektu je uložena v databázi Paměti národa, kam se
ukládají všechny příběhy lidí,
kteří mají co říct.
bb, foto: Jana Majerčáková, bb
pribehynasichsousedu.cz
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KNIHOVNA

Rok 2020 v knihovně
PROVOZ KNIHOVNY BYL CITELNĚ OMEZEN PANDEMIÍ KORONAVIRU. MÍSTO
OBVYKLÝCH 50 VÝPŮJČNÍCH DNŮ ZA ROK BYLA KNIHOVNA OTEVŘENA POUZE
35 DNŮ.
ČTENÁŘI
Tomu odpovídal i nižší počet
návštěvníků – 582 – a nižší počet zapůjčených knih – 1.958.
Do knihovny bylo v loňském
roce zaregistrováno 93 čtenářů,
průměrná návštěvnost činila
17 čtenářů. V návštěvnosti
jsme loňský rok zaznamenali
absolutní rekord od roku 2002
– v pátek 4. 12. (po podzimním
uzavření) navštívilo knihovnu
rovných 40 čtenářů!

PŘÍRŮSTKY
KNIŽNÍHO FONDU –
NÁKUPY KNIH
Neomezen zůstal pravidelný
nákup knih. Prostředky na neuskutečněný knižní veletrh

byly investovány do nákupu
knih ve 4. čtvrtletí. Za celý rok
bylo nakoupeno 137 svazků,
darem bylo získáno 94 svazků.
Všem dárcům děkujeme!
Celkem se knihovní fond
rozrostl o 114 svazků beletrie,
47 svazků naučné literatury,
50 svazků beletrie pro mládež
a 20 svazků naučné literatury
pro mládež.

VÝPŮJČKY ZE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ
KNIHOVNY KLADNO
I v loňském roce proběhly
zápůjčky knih ze Středočeské
vědecké knihovny v Kladně.
Celkem jsme měli zapůjčeno
418 knih.

registrovaných
počet
čtenářů
návštěvníků

582
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93

PRO ZAJÍMAVOST –
O KNIHOVNĚ Z ROKU
1910
(Statistické údaje získané ze
zprávy Zemského statistického
úřadu) Zpráva přináší o veltruské knihovně tato data:
Knihovna byla založena
roku 1880, vlastníkem knihovny byl místní spolek Občanská
beseda, sídlo knihovny bylo
v hostinci (= U Havrana).
K 12./1910 vlastnila knihovna
824 svazků, z toho 20 svazků
bylo zakoupeno v roce 1910.
Práce spojené s knihovnou
vykonávala 1 osoba, a to z pouhé ochoty a bezplatně. Počet
vypůjčovatelů v roce 1910 byl 21
osob, vypůjčilo se 337 svazků.

Zdrojem příjmů knihovny byly
z větší části spolky a korporace
(73 K), příjmy za používání
knihovny, zápisné a pokuty
tvořily pouze malou část (5
K).Výdaje plynuly z větší části
na nákup knih (45 K), vazbu
knih a opravy (23 K) a na udržování místností (10 K).
Jitka Lísková

Letos vstupuje knihovna
do 142. roku od svého
založení s fondem 13.403
svazků a více než pětinásobnou čtenářskou
základnou.

vypůjčených nových knih
knih
v knihovně

1.958

137

NAŠE SPOLKY

Havránek v době covidové
Na jaře minulého roku jsme
zavřeli a doufali, že se to
přežene. Na podzim jsme se
s elánem pustili do nových
kurzů, s radostí přivítali děti
i maminky a těšili se, jak nám
miminka porostou přímo před
očima. Nestalo se.
Se staršími dětmi z kurzu
Objevujeme svět jsme vyměnili prostory herny za přírodu.
Scházíme se na společné
pocházky parkem, jízdu na odrážedlech, bobování, krmení
kachen. Věřím, že se s nadcházejícím jarem budeme moci
scházet i s miminky a užít si
například piknik na dece.
Než se to však stane,
rozhodl se i Havránek, že bude
on-line. Sejdeme se s dětmi
před webovými kamerami

a společně si zazpíváme, zacvičíme si s básničkami, ukážeme
si tip na tvoření a podělíme
se o zážitky. Je nám jasné,
že program setkání musíme
přizpůsobit on-line prostoru.
Věnujeme proto polovinu času
dětem a v druhé části do lekce
zařadíme cvičení pro maminky. Zaměříme se na protažení
a posílení celého těla metodou
pilates.
Rádi mezi sebe přivítáme
nové členy. Neváhejte se obrátit na lektorky Janu Suchou
(zemanova.janka@seznam.cz,
605 278 490) a Lucku Satrapovou (lucka.satrapova@gmail.
com, 607 907 983), případně
na koordinátorku centra Soňu
Dekastello.
text a foto: Jana Suchá

rodinné
centrum

HAVRÁNEK

RC Havránek získalo i pro letošní rok dotaci MPSV
v programu Rodina. Po celý rok můžete využívat
KONZULTACÍ PSYCHOLOŽEK Pavly Majerové
a Petry Pírkové Brunerové za výhodnější cenu.
Pamatujte na svoji duševní pohodu i v těchto obtížných
časech. Jak potvrdí samy psycholožky, neexistují problémy,
které by byly příliš malicherné a nepodstatné!
psycholog-majerova.cz
psychologiekralupy.cz

SPORT

Karate ve Veltrusích
Česká federace okinawského
karate a kobudo uspořádala
na podzim každoroční turnaj
v karate pro děti a mládež nazývaný Kodomo no taikai. Pro
karatisty tradičního stylu
shorin-ryu jsou soutěže spíše
zpestřením tvrdého tréninku
a možností vzájemně se setkávat, než cílem cvičení. I tak
zastávají svoji důležitou roli.
Kvůli koronavirovým opatřením se celá soutěž tentokrát
konala online formou. Mladí
karatisté tak sice přišli o pocit
ze soutěžení s ostatními, ale
zároveň zažili méně nervozity.
Soutěžilo se ve 3 kategoriích
– binsoku (obratnostní disciplína), kihon (základní techniky)
a kata (stínový způsob boje
s několika imaginárními
soupeři). Výkony soutěžících se

nahrávaly a posílaly týmu rozhodčích, kteří videa hodnotili.
Celá soutěž byla dvoukolová
a časově rozprostřená do několika týdnů. Organizačně bylo
potřeba vyřešit řadu komplikací, aby klaplo vše
od prvotních nahrávání videí až po finální
distribuci medailí
vítězům.
Veltruský oddíl
na soutěži reprezentovali Lucie Andrlová,
Lukáš Bechyně, Lukáš
Síla, Štěpán Homolka,
Šimon Kovář, Vítek
Volák, Daniel Mach
a Filip Mach. Společně
získali 16 medailí napříč všemi disciplínami. Všem účastníkům
děkuji za nasazení

a medailistům gratuluji.
Pevně doufám, že se co
nejdříve budeme moci vrátit
ke společnému tréninku a dále
tvrdě pracovat na svém vlastním každodenním zlepšová-

ním, což je skutečným cílem
každého karatisty.
Marek Mach
Hrdý trenér mladých
veltruských karatistů
shuri-te.cz
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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
22
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info@ forte -net.cz

www. forte -net.cz

INZERCE

Vítání jara
20.- 21.3.2021

jarní a velikoční zboží a aranžmá
cibuloviny, osiva, bylinky
vše pro nastartování vaší zahrady

Akční cena

macešky 79,-/10ks
mulčovací kůra 60l 69,90 Kč

315 781 019

www.zahradnictvi-jelinek.cz

www.sheba-strom.cz

vizitka
180 Kč
1/4 strany A4
480 Kč
1/2 strany A4
840 Kč
veltrusy.cz/cenik-inzerce celá strana A4 1.440 Kč

Ceník inzerce

březen 2021
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Sys-DataCom
RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV

Rychlý a stabilní internet za výhodné ceny již od 250 Kč měsíčně.
Pro přenos internetu používáme moderní technologie a routery Mikrotik.
Nově instalujeme i k zákazníkům gigabitové technologie.

Nabídka tarifů:
16 Mb/s za 299 Kč

levný tarif pro nenáročné uživatele
(s roční úhradou za 250 Kč)

Smlouvy bez závazků

a bez datového omezení
Tradice a zkušenost v oboru
více než 20 let

30 Mb/s za 399 Kč

tarif vhodný pro běžné uživatele
(s roční úhradou za 350 Kč)

100 Mb/s za 499 Kč

tarif pro náročné uživatele a sledování moderní IPTV
(s roční úhrádou za 457 Kč)
Na přání umíme rychlost až 1.000 Mb/s

Doplňkové služby, které dále nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

Chytrá televize, která se Vám přizpůsobí. Více než 180 programů.
Vyzkoušet si ji můžete na 7 dní zdarma přes naši síť.
Zpětné sledování až 7 dní, pořad si můžete pozastavit a pustit později.
Televizi máte všude v EU, kde se připojíte k internetu.
Je možné sledovat IPTV i např. na chatě v mobilu přes aplikaci.
Nabízíme pevné telefonní linky, bez placení paušálu, platíte pouze to, co provoláte.
Ve Vašem městě máme místní techniky.

volejte nebo pište nonstop

www.sys-data.com |+420 777 774 221 | obchod@sys-data.com
24
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R E B Y S

interiérové studio | www.rebys.cz | rebys@rebys.cz | 603 531 842
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky plemen:

Tetra hnědá
Dominant ve všech barvách
Green Shell typ Araukana
Dark Shell typ Maranska

stáří 16–20 týdnů
cena 185–229 Kč/ks dle stáří
Prodej se uskuteční:

21. března, 25. dubna
a 23. května 2021 v 16:00
na parkovišti u MěÚ Veltrusy

Výkup králičích kožek
cena dle poptávky

Případné bližší informace:
Po–Pá: 9.00–16.00 hod

tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
výroba kovových konstrukcí
pojezdová a křídlová vrata
zábradlí, oplocení, schodiště
ohýbání, zakružování v délce 2 m
TELEFON:
+ 420 777 010 076
+ 420 778 088 109

E-MAIL:
info@letrepair.cz
ADRESA:
Josefa Dvořáka 592
277 46 Veltrusy
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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

březen 2021
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INZERCE

30UNI 2021-0010_1
www.veltrusy.cz
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NÁZEV RUBRIKY
INZERCE

březen 2021
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OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí – pátek
9:00 – 17:30

sobota
8:00 – 11:00

jindrahlavackova

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

Módní
Mix

