
 
AKCE VE VELTRUSÍCH
ČERVEN
so	 12.	6.	 18:00	 Hasiči:	Výroční	valná	hromada	(hasič.)
so-ne	12.-13.	6.		 Zámek:	Slavnosti	růží	(str.	19)
so  19. 6. 8:00 Farmářské trhy v parčíku u školy
so	 19.	6.	 9:00	 Hasiči:	Železný	hasič	junior	(letní	kino)
so	 26.	6.	10:00	 Hasiči:	Gulášfest	2021	(letní	kino)
st 30. 6. 18:30 29. zasedání zastupitelstva města  
   (hasič.)

ČERVENEC
so  17. 7. 8:00 Farmářské trhy v parčíku u školy
st 28. 7. 18:30 30. zasedání zastupitelstva města  
   (hasič.)

SRPEN
so  14. 8. 8:00 Farmářské trhy v parčíku u školy
st 25. 8. 18:30 31. zasedání zastupitelstva města  
   (hasič.)

ZÁŘÍ
st	 8.	9.	 18:00	 Olympijský	běh	Veltrusy	(letní	kino)
so 11. 9. 14:00 Happening na starém mostě
so  18. 9. 8:00 Farmářské trhy v parčíku u školy

Veltruské 
listy WWW.VELTRUSY.CZ02/2021
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Úvodem
Vybalím	bez	obalu,	že	debaty	
o obalech	ve mně	poslední	dobou	
často	vyvolávají	chuť	to	zabalit.	
Jenom	za těch	dvacet	let,	co	se	
jemně	a vytrvale	snažím	působit	
na děti	a mládež,	stále	jeví	zájem	
na jejich	minimalizaci	menšina,	
aspoň	podle	statistik.	Představa,	
že	se	o obaly	nemusím	starat,	jak-
mile	je	správně	odhazuji	do ba-
revných	kontejnerů,	je	dokonce	
široce	projektově	podporována.	
Vzbuzuje	ale	klamný	dojem,	že	
to	stačí.	Jaký	kalibr	mám	v propa-
gaci	zvolit?	Děti	už	viděly	ostrovy	
z plastových	obalů	v moři,	dělalo	
se	jim	nevolno	nad	fotkami	
špinavých	pláží,	ale	i kdyby	se	
na pytlíku	ležícím	na pláži	skvělo	
jejich	jméno,	pohasnou	jim	jen	
na chvilku	tváře	–	a tím	zájem	vět-
šiny	končí.	Ušijete	třeba	ve třídě	
látkové	sáčky	na pečivo	a druhý	
den	teenagery	potkáte	v obchodu	
před	školou	s igelitovým.	V půlce	
filmů,	které	mládež	sleduje,	se	
setká	s dystopickou	vidinou	hor	
odpadků,	se	kterými	si	nikdo	
neví	rady,	jenže	to	je	„jen	fikce“.	
Že	za jakoukoli	osvětu	získáte	
nálepku	„aktivisty“,	„ekoteroristy“,	
„batikované“,	„biomatky“	nebo	jen	
a prostě	blázna	–	s tím	se	musí	
ve školství	a vůbec	v jednání	s ve-
řejností	počítat	a celkem	dobře	by	
se	to	i snášelo,	kdyby	se	výsledky	
dostavovaly.

O současném	nárustu	obalové-
ho	materiálu	kvůli	pandemii	
se	mnohdy	diskutovat	nedá	
–	opatření	v obchodech	(jako	
jednorázové	rukavice),	veřejných	
budovách,	nemocnicích…	byla,	
zdá	se,	alespoň	po nějakou	dobu	
opravdu	nutná.	Jenže	množ-
ství	obalů	se	zvyšuje	i z jiných	
důvodů.	Pro	naši	malou	odolnost	
barevné	a lesklé	reklamě.	Pro	ne-
ochotu	nosit	s sebou	do obchodu	

cokoli	navíc	(tašky,	láhve	k vráce-
ní).	Zhusta	i proto,	že	ekoobaly	
jsou	vzácnější,	a tudíž	dražší.	
Proto,	že	výrobci	čím	dál	menší	
množství	balí	do čím	dál	větších	
obalů,	a třeba	i kvůli	zamilování	
naší	populace	do jídel	„s sebou“	
v jednorázových	plastových	nádo-
bách.	Vždyť	kdo	by	chtěl	vypadat	
jako	důchodce	s jídlonosičem…	

Řešení	přitom	jsou	a stále	jich	
přibývá:	i v místním	řeznictví	
vám	ochotně	maso	naváží	do vaší	
vlastní	krabičky,	bezobalový	
obchod	v Kralupech	není	od nás	
o moc	dál	než	supermarkety	a na-
bízí	už	i rozlévanou	drogerii.	Co	
nepořídíte	do vlastního	sáčku	(šít	
se	nemusí,	mají	je	v obchodech)	
nebo	lahvičky,	se	dá	objednat	
u farmářů	–	podpoříte	tak	české	
výrobce	a navíc	vám	nákup	nabalí	
do papírových	tašek.	I supermar-
kety	slibují	rozšířit	nabídku	pro-
duktů	na váhu,	v což	plně	doufám	
po zažehnání	kovidové	rány.

Jak	se	zdá,	můžu	si	tlachat,	
jak	chci,	klidně	můžu	natočit	
příkladně	klip	s Kovym	o tom,	že	
veškerý	jeho	roční	odpad	se	mu	
vejde	do mošničky	(lépe	asi	klip	
s přednostmi	obdařenou	dám-
skou	hvězdou	minimálně	Kovyho	
formátu).	Skutečně	jedinou	široce	
fungující	motivací	zůstane	ta	fi-
nanční.	Tak	jako	jsme	si	spočítali,	
že	je	dobré	třídit	a platit	méně	
za směsnou	popelnici,	budeme	
se	muset	uskrovnit	v používání	
obalů,	abychom	neplatili	horent-
ní	sumy	za vyvážení	kontejnerů.	
Ceny	rapidně	rostou	a města	
a obce	na to	zkrátka	nemají,	jak	
se	lépe	dočtete	na straně	8.	Že	by	
osvěta	zklamala	a teď	už	nezbývá	
než	jen	a jen	platit?

kv
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
ÚŘEDNÍ HODINY MĚÚ  
A KONTAKTY 

 ʂ podatelna, Czech Point, ověřování |  
PO a ST:	8-12	a 13-17:30	h 
ÚT a ČT:	8-12	a 13-15	h 
PÁ:	8-12	h

 - telefon:	317 070 294
 - email:	sobova@veltrusy.cz

 ʂ stavební úřad |  
PO a ST:	8-12	a 13-17:30	h	

 - telefon:	315 781 177
 - email:	kostal@veltrusy.cz

 ʂ matrika |  
PO a ST:	8-12	a 13-16	h

 - 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 tele-
fonický či e-mailový kontakt	před	osobní	
návštěvou	úřadu.	Děkujeme.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

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

 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	upozor-
nění	na plánované	odstávky	proudu	
e-mailem	nebo	SMS

 ʂ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / ROZHLAS
 - telefon:	728 233 228	 
(technické	služby)

KNIHOVNA

 ʂ PÁ:	14-17	h
 ʂ e-mail:	knihovna@veltrusy.cz
 ʂ www.knihovnaveltrusy.wz.cz

PORADNY

 ʂ PRÁVNÍ PORADNA  
Bezplatné	právní	poradenství	v základ-
ním	rozsahu	mohou	využít	občané	
Veltrus	každou středu od 15 do 17 hodin 
na MěÚ Veltrusy	(1. patro	1. dveře	
vpravo).	Právník	se	specializuje	na:	
občanské,	rodinné	a pracovní	právo.	
Doporučujeme	rezervaci	termínu:		

 - telefon:	606 683 404	
 - e-mail:	hulav@seznam.cz

 ʂ SOCIÁLNÍ PORADNA funguje	 
do odvolání	e-mailem:	

 - poradenstviveltrusy@seznam.cz
 - nebo	lze	sjednat	na telefonu	 
315 781 042	(Věra	Krčmová)

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-sluz-
by-0.	Kontakt	pro	sjednání	služby:	

 ʂ telefon:	731 917 804,	315 704 267

SBĚRNÉ MÍSTO

Od dubna	je	sběrné	místo	pro občany 
Veltrus	otevřené	třikrát	v týdnu:

 ʂ úterý	a čtvrtek:	15–18	hod
 ʂ sobota:	8–12	hod

BIOKONTEJNERY V ULICÍCH  
NA OBJEDNÁVKU
Přistavení	biokontejneru	je	možné	objed-
nat	na každou	středu	nejpozději	do úterý	
do 14	h.	Přistavení	ve středu	mezi	12.	a 14.	
hod,	odvoz	kolem	18.	hod.

 ʂ telefon:	728 233 228

SVOZ BIOPOPELNIC OD DOMU

 ʂ 1x	za 14	dní	v sudé	pondělí
 ʂ svoz	ve vegetačním	období:	 
duben-listopad

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 ʂ 30.	června,	28.	července,	25.	srpna
 ʂ hasičský	dům,	18:30,	povinný	respirátor	
 ʂ online	přenos	zasedání	viz	str.	10

INFORMACE	Z ÚŘADU
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POMOC OBČANŮM BĚHEM 
COVIDOVÉ EPIDEMIE
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

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	 
(informačním	kanálem,	který	si	sami	
zvolíte):	veltrusy.mobilnirozhlas.cz

 - možnost	stažení	mobilní	aplikace
 ʂ FACEBOOK

 - @MěstoVeltrusy

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

 ʂ UKLÍZEČ/KA 
 - Město	Veltrusy	hledá	spolehlivou	
uklízečku	do prostor	budovy	úřadu.	
Dohoda	o provedení	práce	(cca	25	
hodin	měsíčně	zprav.	v odpoledních,	
podvečerních	hodinách),	nástup	
od 1.	7.	2021.	

 - Bližší	informace	na tel.	778 706 672,	
asistentka@veltrusy.cz.

 ʂ BRIGÁDNÍCI
 - Město	Veltrusy	hledá	na letní	období	
zájemce	o brigádu	(na DPP)	–	čištění	
veřejných	prostranství,	péče	o zeleň	
apod.	Vhodné	i pro	studenty.	

 - Bližší	informace	na tel.	778 706 672,	 
asistentka@veltrusy.cz.

 ʂ OBSLUHA SBĚRNÉHO MÍSTA
 - Město	Veltrusy	hledá	zájemce	na po-
zici	pracovník	obsluhy	a kontroly	
sběrného	místa.	Dohoda	o provedení	
práce,	podmínkou	je	spolehlivost	
a znalost	problematiky	třídění	
odpadů.	

 - Bližší	informace	na tel.	778 706 672,	
asistentka@veltrusy.cz.

i
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ZPRÁVY	Z MĚSTA

Podařilo se...
... dokončit komunikaci kolem hřbitova 
včetně	parkovacích	stání,	chodníku	a veřej-
ného	osvětlení.	V řešení	je	rozšíření	parko-
vacích	zón	a doplnění	mobiliářem	(lavičky,	

odpadkové	koše).	Lokalita	je	do kolaudace	
pro	motorová	vozidla	uzavřená.

... zrekonstruovat ulici Josefa Dvořáka
Asfaltového	povrchu	se	dočkala	dolní	
část	ulice,	která	navazuje	na ulici	Žižkovu	
a na nový	chodník	kolem	areálu	chemičky.	
Rekonstrukci	provedla	firma	COMMATEL-
-Uher	za		1.805.154	Kč	včetně	DPH.	Dílo	

bylo	městu	již	předáno	a bylo	požádáno	
o kolaudaci.	Město	Veltrusy	též	podalo	
žádost	o dotaci	na rekonstrukci	z Minis-
terstva	pro	místní	rozvoj	v rámci	Podpory	
obnovy	místních	komunikací.

... opravit křižovatku pod náměstím
V první	polovině	května	byla	opravena	také	
křižovatka	Třebízského,	Žižkovy	a Jung-
mannovy	ulice,	kde	byl	povrch	vozovky	
silně	poničený	a zvrásněný.	Záměrem	bylo	
rovněž	zlepšit	odvodnění	této	křižovatky.	

Na opravu	naváže	rekonstrukce	Třebízské-
ho	ulice	směrem	k náměstí	a vybudování	
přechodu	pro	chodce	a chodníku	v ulici	
Seifertově.

O probíhajících	a připravovaných	projektech	se	dočtete	na str.	6.

... nainstalovat 
novou houpačku 
do Družstevní
Celokovová	dvojhoupačka	od firmy	Bonita	
Group	Service	s.	r.	o.	je	alespoň	malým	
přírůstkem	mezi	herními	prvky	pro	děti.	
K užívání	byla	předána	právě	na Den	dětí,	
1.	6.	2021.	Rozvoj	lokality	„u bytovek“	začal	
na podzim	vysázením	nových	stromů,	
v dohledné	době	snad	přibudou	ještě	další	
herní	a workoutové	prvky.

... rozjasnit jarní  
Veltrusy rozkvetlý-
mi cibulovinami

foto: Kateřina Kohoutová
texty a foto: bb
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ZPRÁVY	Z MĚSTA

Střípky ze zasedání zastupitelstva
NÁSLEDUJÍCÍ	ODSTAVCE	OBSAHUJÍ	VYBRANÁ	USNESENÍ	A TÉMATA	ZE	ZASEDÁ-
NÍ,	KTERÁ	SE	USKUTEČNILA	31.	BŘEZNA,	28.	DUBNA	A 26.	KVĚTNA	2021.	 
KOMPLETNÍ	ZÁPISY	A PŘEHLEDY	USNESENÍ	NAJDETE	NA WEBU	MĚSTA	 
WWW.VELTRUSY.CZ/URAD/ZASTUPITELSTVO.

31. 3. 2021 (26)
VĚCNÉ BŘEMENO
Zastupitelstvo	souhlasilo	se	
zřízením	věcného	břeme-
ne	–	služebnosti	pro	stavbu	
přeložky	nízkého	napětí	v ulici	
Žižkova.

ŽÁDOST O ODKUP 
ČÁSTI POZEMKU
Zastupitelsvo	neschválilo	
prodej	části	pozemku	č.	780/18,	
kterou	chtěli	odkoupit	majitelé	
sousedního	pozemku.

PRONÁJEM  
ŘADOVÝCH DOMŮ
Zastupitelé	města	schválili	zá-
měr	pronajmout	řadové	domy	
s č.	p. 668,	669	a 670	včetně	
zahrad	v ulici	Nová.	Tyto	domy	
obývají	v současnosti	nájemci,	
kteří	přišli	o své	nemovitosti	
při	povodních	v roce	2002.	Je	
potřeba	aktualizovat	nájemní	
smlouvy	včetně	výše	nájem-
ného.	

TVORBA ÚZEMNÍHO 
PLÁNU VELTRUSY – 
OPAKOVANÉ SPOLEČ-
NÉ JEDNÁNÍ

Na základě	veřejného	projed-
nání	návrhu	územního	plánu,	
množství	obdržených	námitek	
a připomínek	a právní	analýzy	
je	žádoucí	přistoupit	k opako-
vanému	společnému	jednání.	
Pokyny	k úpravě	dokumentace	
pro	společné	jednání	byly	
schváleny	zastupitelstvem.	
Více	viz	str.	8.

ZÁPŮJČKA PRO SDH 
VELTRUSY
Zastupitelstvo	města	schválilo	
smlouvu	o zápůjčce	ve výši	
100.000	Kč	za účelem	pořízení	

slavnostního	historického	
praporu	s termínem	vrácení	
poskytnuté	částky	do 15.	12.	
2021. 

PODPORA PRO LINKU 
BEZPEČÍ
Zastupitelstvo	schválilo	fi-
nanční	dar	ve výši	5.000	Kč	pro	
Linku	bezpečí,	která	provozuje	
dětskou	krizovou	linku.	

DOTACE PRO SDH ZE 
STŘEDOČESKÉHO 
KRAJE
Zastupitelstvo	schválilo	
podání	žádosti	o dotaci	ve výši	
55.061	Kč	ze	Středočeského	
Fondu	podpory	dobrovolných	
hasičů	a složek	IZS	pro	pořízení	
externího	defibrilátoru.

REKONSTRUKCE ULIC 
SEIFERTOVA, TŘEBÍZ-
SKÉHO A ALEŠOVA
Zastupitelé	schválili	zadávací	
dokumentaci	včetně	Smlouvy	
o dílo	a uložili	starostovi	zve-
řejnit	výzvu	k podání	nabídek	
na stavební	práce	k zakázce	
„Rekonstrukce	částí	ulic	Sei-
fertova,	Třebízského,	Alešova	
ve Veltrusích“.	Více	na str.	6.

ZASTUPUJÍCÍ  
VELITEL MP

Zastupitelstvo	pověřilo	
strážníka	Miroslava	Maršíka	
zastupováním	velitele	městské	
policie	Josefa	Mošny	v době	
jeho	nepřítomnosti.	

28. 4. 2021 (27)
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZŠ 
A MŠ
Zastupitelstvo	schválilo	účetní	
závěrky	mateřské	i základní	
školy	za rok	2020.	Školka	
hospodařila	s přebytkem	
48.644	Kč,	který	bude	převe-
den	do rezervního	fondu	MŠ.	
Základní	škola	převede	kladný	
hospodářský	výsledek	z hlavní	
činnosti	ve výši	801.069	Kč	
do svého	rezervního	fondu	
a výtěžek	z vedlejší	činnosti	
ve výši	23.496	Kč	bude	převe-
den	do fondu	odměn.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
MĚSTA A ZÁVĚREČNÝ 
ÚČET ZA ROK 2020
Zastupitelstvo	schválilo	účetní	
závěrku	města	za rok	2020	
s kladným	výsledkem	hospo-

daření	10.119.704	Kč.	Zisk	bude	
použit	jako	finanční	rezerva	
pro	další	roky.	

ROZPOČTOVÉ  
OPATŘENÍ Č. 1/2021
Rozpočtovým	opatřením	
č.	1/2021	se	navyšuje	celko-
vý	objem	příjmů	a výdajů	
o 2.427.226	Kč,	financování	se	
nemění	(46.927.000	Kč).

VYŘAZENÍ NEDOKON-
ČENÉHO MAJETKU
Zastupitelstvo	schválilo	ode-
psat	jako	zmařenou	investici	
nedokončené	projekty,	ve kte-
rých	město	aktuálně	nemá	
zájem	pokračovat	(studie	či	
projektové	dokumentace).

VYŘAZENÍ POHLEDÁ-
VEK Z PODROZVAHY
Zastupitelé	vzali	na vědomí	
zrušení	evidence	odepsaných	
starých	pohledávek	z minulých	
let	v celkové	výši	145.168	Kč,	
které	jsou	nevymahatelné,	
např.	poplatky	za komunální	
odpad,	za psy,	pokuty	od MP	
apod.

ŽÁDOSTI O ODKUP 
POZEMKU
Zastupitelé	města	neschválili	
prodej	pozemků	parc.	č.	655/9	
(trvalý	travní	porost)	o výměře	
376	m2	a parc.	č.	728/6	o výměře	
63	m2	a pověřili	starostu,	aby	se	
zájemci	jednal	o možném	pro-
nájmu	tohoto	místa.	Zároveň	
zastupitelé	nesouhlasili	s pro-
dejem	části	pozemku	parc.	č.	
780/18	ve vlastnictví	města.

PROMINUTÍ  
NÁJEMNÉHO
Zastupitelstvo	schválilo	pro-
minutí	nájemného	v nebyto-
vých	prostorech	v Chotkově	Třebízského ulice
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65	a Palackého	97	za období	
nouzového	stavu	na začátku	
roku	2021.	

NÁJEMNÍ SMLOUVY 
V NOVÉ ULICI
Zastupitelé	města	schválili	
nové	nájemní	smlouvy	se	
stávajícími	nájemníky	v ulici	
Nová	č.	p. 668,	669	a 670	ve výši	
5.500	Kč	měsíčně.

ŽÁDOST O SMĚNU 
POZEMKŮ
Zastupitelstvo	města	nesou-
hlasilo	s navrhovanou	směnou	
pozemků	pozemků	parc.	č.	
st.	81/1	a parc.	č.	71	v ulici	M.	
Rybalka	za pozemek	parc.	č.	
st.	71/1	(prostor	za bytovými	
domy	v ulici	Štěpána	Bendy	
u náměstí).

DOTACE ZE STŘEDO-
ČESKÉHO KRAJE
Zastupitelstvo	schválilo	
podání	žádosti	o dotaci	ze	
Středočeského	Fondu	kultury	
a obnovy	památek	na pořádání	
Happeningu	na starém	mostě	
a zavázalo	se	ke spolufinan-
cování	akce	ve výši	minimálně	
20	%	uznatelných	nákladů.

REKONSTRUKCE ULIC 
SEIFERTOVA, TŘEBÍZ-
SKÉHO A ALEŠOVA
Zastupitelstvo	schválilo	
zhotovitele	pro	rekonstrukci	
částí	ulic	Seifertova,	Třebíz-
ského	a Alešova,	kterým	bude	
firma	COMMATEL-Uher,	s.	r. o.	
za cenu	5.196.494	Kč	s DPH.

OPRAVA KŘIŽOVATKY 
JUNGMANNOVA A ŽIŽ-
KOVA
Zastupitelstvo	vzalo	na vědo-
mí	uzavření	smlouvy	o dílo	
s USK,	s.	r.	o.,	na opravu	křižo-
vatky	mezi	ulicemi	Jungman-
nova,	Žižkova	a Třebízského	
v celkové	hodnotě	496.284	Kč	
včetně	DPH.	

26. 5. 2021 (28)
GRANTOVÝ PROGRAM

Bylo	schváleno	rozdělení	
peněz	v rámci	grantového	pro-
gramu	města.	Více	na str.	12.

VALNÁ HROMADA 
VODÁRENSKÉ  
SPOLEČNOSTI
Zastupitelé	schválili	starostu	
Filipa	Voláka	jako	zástupce	
na jednání	valných	hromad	
akciové	společnosti	Vodárny	
Kladno-Mělník.	

ŽÁDOSTI O ODKUP 
POZEMKŮ MĚSTA
Zastupitelstvo	nesouhlasilo	
s prodejem	pozemků	ve vlast-
nictví	města	parc.č.	38/3,	38/4,	
38/5,	38/6,38/7,38/8,38/9,	které	
jsou	v současné	době	pronají-
mány,	a 734/1,	zde	byl	starosta	
pověřen	jednáním	o možném	
pronájmu.

VĚCNÉ BŘEMENO 
“U LOUŽECKÉHO”
Zastupitelé	souhlasili	s pod-
pisem	smlouvy	o smlouvě	
budoucí	o zřízení	věcného	bře-
mene	v lokalitě	„U Loužeckého“	
(část	ul.	J.	Dvořáka	a sousední	
ulice),	a to	za účelem	umístění,	
opravy	a údržby	zařízení	distri-
buční	soustavy.

FINANČNÍ PODPORA 
PRO TAJV
Tenisová	akademie	Jana	Váni	
(TAJV)	zažádala	o finanční	
podporu	na pořádání	sportov-
ního	dne	pro	děti	na hřišti	ZŠ.	
Zastupitelé	schválili	5.000	Kč	
na tuto	akci.

LÉKAŘSKÝ DŮM

Zastupitelstvo	souhlasilo	
s objednáním	stavebních	prací	
v podkroví	lékařského	domu	
nad	rámec	veřejné	zakázky	
ve výši	306.302	Kč	včetně	DPH	
od společnosti	Uniwel	Stavby,	
s.	r.	o.	Doobjednané	práce	
v podkroví	zahrnují	vyzdění	
příček,	omítky	a rozvody	sítí,	
aby	se	v budoucnu	předešlo	
tzv.	mokrým, hlučným	a jinak	
rušivým	procesům.

DOKONČENÍ KOMUNI-
KACÍ “ZA KAPLÍ”
Zastupitelé	schválili	dodatek	
ke smlouvě	se	stavební	firmou	
Neumann,	s.	r.	o.	na dokončení	
komunikace	“Za kaplí”	ve výši	
102.121	Kč	včetně DPH.	

sd

Pietní vzpomínka  
na konec války proběhla 
opět bez účasti veřejnosti
Zástupci	vedení	města	položili	
v pátek	7.	května	2021	společně	
květiny	a věnce	k památníku	
obětí	válek	v ulici	Alešova	
i na hřbitově.	Květiny	se	již	
tradičně	pokládají	také	na po-
mníčky	bratrů	Svobodových	

v ul.	Palackého,	Karla	Hnyka	
v ulici	M.	Rybalka	a Václava	
Panochy	u zámku.	Všichni	čtyři	
pánové	byli	zastřeleni	nacisty	
v posledních	válečných	dnech	
právě	na těchto	místech.

bb, foto: Ludmila Hrubešová

Město  
Veltrusy 

V letošním roce bude v Palackého ul. (č. p. 117)  
dokončen nový lékařský dům, v jehož přízemí  

se již plánují ordinace pro děti, dorost a dospělé, 
dále je zde též místnost vhodná pro rehabilitaci, 

masáže apod. 
Město Veltrusy tímto oslovuje případné zájemce 

o prostory v podkroví,  
které by bylo možné využít jako 

zubařskou ordinaci 
či dentální hygienu. 

Spolupráce možná i formou spoluinvestice  
(zejména na vybavení stomatologického zařízení). 

V případě zájmu se obracejte na tel. 724 181 109, 
starosta@veltrusy.cz.
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Právě probíhá...
... rekonstrukce  
lékařského domu
Rekonstrukci	provádí	firma	
Uniwel	STAVBY,	s.	r.	o.	Hrubá	
stavba	je	hotová,	v současné	
době	se	realizují	hrubé	vnitřní	
rozvody	(kanalizace,	vody,	
elektro)	a omítky	v přízemí.	
Krov	je	uzavřen	paropropust-

nou	fólií,	je	hotové	laťování	
a střecha	se	bude	pokrývat	
taškami.	Byla	provedena	izola-
ce	střechy	přístavby	do dvora.	
Probíhají	přípravy	na pergolu	
nad	zadním	vchodem.	Pokra-
čuje	vyzdívání	v patře.

... rekonstrukce  
komunitního centra
Rekonstrukci	provádí	firma	
KAZIKO,	a.	s.	Tato	stará	budova	
se	potýká	s několika	problémy	
–	např.	bude	potřeba	vyměnit	
celý	krov,	opravují	se	popras-
kané	klenuté	stropy,	bourají	
se	nadbytečné	příčky,	které	

jsou	ze	smíšeného	zdiva.	Byl	
založen	základ	pro	budoucí	
výtahovou	šachtu.

text a foto: bb

Připravuje se...
... rekonstrukce částí ulic Seifertova, Třebízského a Alešova
V říjnu	2019	obdrželo	město	
stavební	povolení	na rekon-
strukci	ulic	Seifertova,	Třebíz-
ského	a části	ulice	Alešova.	
Veřejná	zakázka	se	skládá	ze	
dvou	samostatných	staveb.	

V rámci	první	části	zakázky	
budou	zrealizovány	přede-
vším	dva	přechody	pro	chodce	
navazující	na náměstí	(v ul.	
Seifertova	a Třebízského)	
a chodník	v Seifertově	ulici	
(na pravé	straně	při	pohledu	
od náměstí),	čímž	se	zbezpeční	
cesta	pro	školáky	od autobu-
su	ke škole.	Chodník	po levé	
straně	bude	rekonstruován	
v rámci	dílčí	veřejné	zakázky	
až	po přeložce	vedení	nízkého	
napětí	ze	strany	ČEZ,	a.	s.,	
která	je	avizována	na období	
2022-23.	V ulici	Třebízského	
bude	doplněn	chodník	po levé	
straně	směrem	od náměstí,	
výše	zmíněný	nový	přechod	
a část	kanalizace.	

Druhá	část	stavby	zahrnuje	
výrazně	menší	práce	v ulici	
Alešova.	Zde	vznikne	potřebné	

místo	pro	přecházení	a sou-
visející	část	chodníku	podél	
rodinných	domů.	

Předpokládaná	doba	re-
konstrukce	je	14	týdnů	(zhruba	
od poloviny	června),	většina	
prací	se	tedy	bude	realizovat	
během	letních	prázdnin.	
V době,	kdy	bude	probíhat	re-
konstrukce	v ulici	Třebízského,	
bude	uzavřen	vjezd	pro	moto-
rová	vozidla	do ulice	Štěpána	
Bendy.	Obyvatelé	této	ulice	
obdrží	detailnější	informace	
do schránek.	Dočasná	uzavírka	
čeká	také	ulici	Alešovu.	(bb)

V této souvislosti vedení 
města upozorňuje na nutné 
omezení dopravního provozu 
v těchto lokalitách. Kon-
krétní uzavírky a objízdné 
trasy najdete včas na webu 
města a v Mobilním rozhlase. 
Prosíme,  dbejte zvýšené opa-
trnosti během probíhajících 
stavebních prací. Děkujeme 
za pochopení.

Filip Volák, starosta 2. část zakázky: ulice Alešova, foto: bb

 1. část zakázky: ulice Seifertova a Třebízského, foto: bb



7červen 2021

DOPISY	ČTENÁŘŮ

Dva veltruské domy mění svou tvář 
i poslání
Také domy jsou svědky minulosti 
– z chalup vyrostly statky nebo 
vily, z krámků obchody nebo 
hostince a někdy zas naopak 
domy chátraly, pustly a byly 
zbořeny. Těch šťastnějších se 
ujali noví vlastníci, přestavěli je 
a zase vzkřísili do nové podoby. 
Pamětník vzpomíná na ulici, 
kterou znal v mládí, na zmizelou 
cukrárnu, na hospodu, která 
už není, vzpomíná, kde bývalo 
pekařství, kde řezník, kam se cho-
dilo pro Mladého hlasatele a kam 
s prádlem na mandl. A vzpomíná 
i na ochotnické divadlo, kino 
v kulturním domě nebo na školku 
v bývalém sirotčinci.

LÉKAŘSKÝ DŮM  
(BÝVALÝ KULTURNÍ 
DŮM)
Na Palackého ulici 117 došlo	
k zásadní	přestavbě	někdej-
šího	kulturního domu,	který	
v minulosti	býval	hostincem	
–	U Havlíků,	U Kalinů	a snad	
naposledy	zde	čepoval	vedoucí	
pan	Štafek.	V sále	a na dvo-
ře	cvičili	členové	Dělnické	
tělocvičné	jednoty	(DTJ)	až	
do jejího	zrušení	za války.	Jako	
děti	jsme	si	často	hráli	na hřišti	
za budovou.	O prázdninách	
v době	války	se	mezi	námi	
objevovali	dva	Pražáci,	Robert	
a Gerhardt	Bubníkovi,	kteří	
bydleli	u své	babičky,	hostinské	
paní	Kalinové.	Jejich	matka	
byla	židovského	původu,	a pro-
to	byli	ve Veltrusích	vlastně	
ukryti.	Oba	rodiče	se	naštěstí	
z táborů	vrátili.	Gerhardt	
po válce	vystudoval	práva	
a v letech	1954–1957	úspěšně	
reprezentoval	Československo	
v krasobruslení.	Brzy	se	ale	
začal	věnovat	funkci	rozhod-
čího,	později	i na mezinárodní	
úrovni,	organizoval	krasobrus-
lařská	mistrovství	a působil	
v MOV.	V občanském	povolání	
advokáta,	zabývajícího	se	vel-
kými	mezinárodními	kauzami,	
získal	světové	renomé.		

Po válce	se	DTJ	do objektu	
vrátila,	byla	ale	po roce	1948	
zrušena	a začleněna	do sjed-
nocené	tělovýchovy	podobně	
jako	Sokol.	V sále	se	odehrá-

vala	divadelní	představení	
spolku	Havran,	která	režírovali	
JUDr. M.	Fechtner,	V.	Horák,	J.	
Hadrbolec,	J.	Bárta	a další,	poz-
ději	už	pod	hlavičkou	Osvětové	
besedy.	V předsálí	svépomocně	
vybudovaném	členy	souboru,	
které	propojilo	sál	s přední	
budovou	hostince,	se	konala	
v r.	1960	první	výstava	Ladi-
slava	Čepeláka	ve Veltrusích.	
Probíhaly	tu	různé	schůze	
a oslavy,	vystoupení	školních	
dětí	a promítalo	se	kino,	které	
uvolnilo	sál	sokolovny.	Po po-
stupném	ukončení	činnosti	
amatérského	divadla	tu	bývaly	
kurzy,	začínal	zde	rodinný	spo-
lek	Havránek	a také	v tomto	
už	rychle	chátrajícím	objektu	
na čas	sídlila	městská	policie.	
Od loňského	roku	tu	probíhají	
stavební	práce.	Doufejme,	
že	se	brzy	dočkáme	otevření	
zcela	nové	budovy,	v níž	budou	
lékařské	ordinace.	

KOMUNITNÍ  
CENTRUM (BÝVALÝ 
DŮM SLUŽEB)
Výstavba	komunitního 
centra	v bývalém	domě	
lékařů,	Chotkova ulice 65,	
začala	později.	Také	tento	
dům	má	svou	historii	a změní	
svůj	účel.	Nepatřil	odjakživa	
městu,	ještě	v 19.	a na začátku	
20.	století	měl	soukromého	
majitele	i nájemníky,	jaký-
mi	byla	např.	určitou	dobu	
rodina	všestranně	působícího	
řídícího	učitele	Fr.	Novotného.	
Před	válkou	ale	už	v něm	byl	
umístěn	okresní	sirotčinec.	
Vzpomínám	si	na spolužáky	
v pruhovaných	kabátcích,	kteří	
chodili	do školy	a vraceli	se	
po vyučování	do společného	
domova.	Po r.	1945	byl	sirotči-
nec	zrušen	a v budově	zřízena	
mateřská	škola,	v níž	působily	
paní	Maršálková,	Láchová,	No-
váková,	Rubešová	a další.	MŠ	
tu	sídlila	až	do postavení	nové	

budovy	v blízkosti	základní	
školy.	V dalších	letech	zde	byl	
umístěn	dům	služeb	a kance-
láře	místního	hospodářství,	
předchůdce	dnešních	technic-
kých	služeb.	Byla	zde	i veřejná	
prádelna.	Změna	nastala	v 90.	
letech,	kdy	sem	byly	přemístě-
ny	lékařské	ordinace	z dosa-
vadního	střediska	v budově	
tehdy	zrušené	restaurace	U Li-
buše.	Pacientům	byly	ordinace	
blíž,	takže	nemuseli	za léka-
řem	vážit	poměrně	dlouhou	
cestu	až	k mostu,	vedoucí	přes	
tehdy	nepřehlednou	křižo-
vatku.	Protože	ale	umístění	
v Chotkově	ulici	bylo	už	tehdy	
míněno	jako	provizorní,	nebylo	
zde	vytvořeno	prostředí	do-
statečně	příznivé	pro	pacienty	
ani	lékaře.	V přízemí	fungovalo	
kadeřnictví	a po určitou	dobu	
lákala	do Veltrus	přijíždějící	
návštěvníky	galerie	s upomín-
kovými	předměty,	později	zde	
bylo	květinářství.	

Provizorium	lékařů	nyní	
končí,	ordinace	jsou	dočasně	
přestěhovány.	Veltruští	a okol-
ní	budou	mít	k dispozici	zcela	
nové	středisko	v samotném	
centru	města.	A dům	naproti	
bráně	už	nebude	sloužit	pa-
cientům,	ale	měli	by	zde	najít	
prostor	pro	činnost	a zájmové	
aktivity	všichni	občané.	Oba	
domy	pamatují	doby	přesahu-
jící	kapacitu	paměti	starou-
sedlíků,	oba	jsou	již	dlouho	
majetkem	města	a po léta	byly	
ve značně	zchátralém	stavu.	
Konečně	se	můžeme	těšit	
na příjemnou	změnu!

Předešlé řádky čerpají pouze 
z autorovy paměti, která nemůže 
být dokonalá ani přesná. Možná, 
že jsem na nějaká fakta nebo 
jména zapomněl nebo vynechal. 
Snad by se našli i ti, kteří by mohli 
něco doplnit nebo opravit. Doba 
covidová ale nepřeje společným 
posezením při vzpomínání. Při 
psaní jsem měl na mysli hlavně 
čtenáře, kteří znají naše městečko 
až z pozdější doby a pojmy jako 
hospoda U Kalinů, DTJ nebo sirot-
činec jim mnoho neříkají.

text a foto: Jan Novotný
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ZPRÁVY	Z MĚSTA

Odpady ve městě – co nás čeká? 
Dle	nového	zákona	o odpa-
dech	došlo	počínaje	rokem	
2021	ke zvýšení	poplatku	
za ukládání	komunálního	
odpadu	na skládku	(část	
platby	za skládkování).	
Každým	rokem	se	navíc	tento	
poplatek	bude	zvyšovat,	a to	až	
do roku	2030,	kdy	bude	téměř	
4násobný.	

CO TO ZNAMENÁ  
PRO VELTRUSY?  
Pokud	zůstane	stejná	produk-
ce	skládkovaného	komunální-
ho	odpadu	(780	t	v roce	2020),	
bude	město	v roce	2029		platit	
skládkovací	poplatek	ve výši	
1,5	milionu	Kč	ročně	(místo	0,4	
milionu	v letošním	roce).	Navíc	
určitě	dojde	ke zvýšení	i ostat-
ních	poplatků	za skládkování.	
Na skládku	město	odváží	veš-
kerý	obsah	“černých”	popelnic,	
velkoobjemový	odpad	a odpad	
posbíraný	technickými	služba-
mi	(obsah	odpadkových	košů,	
uliční	smetky).	To	je	ovšem	
pouze	část	ročních	nákladů	
města	na odpadové	hospo-
dářství.	

Celkově	město	vynaložilo	
v roce	2020	na odpadové	
hospodářství	(“černé”	popelni-
ce,	objemný	odpad,	bioodpad,	
tříděný	sběr,	provoz	sběrného	
místa,	nebezpečný	odpad	
a jiné	výdaje)	3,509	mil.	Kč	
(v r. 2019	to	bylo	3,518	mil.	Kč).	
Příjmy	města	do odpadového	
hospodářství	(OH)	činily	pouze	
1,79	mil.	Kč,	přičemž	největší	

podíl	příjmů	tvoří	poplatek	
od obyvatel	(1,2	mil.	Kč),	
více	jak	třetinu	příjmů	tvoří	
odměna	ze	systému	EKO-KOM	
za třídění	odpadů	(0,5	mil.	Kč).	
Poplatek	od obyvatel	kryje	
tedy	pouze	35	%	všech	nákladů	
na odpadové	hospodářství	
a město	doplácí	cca	polovinu	
nákladů	ze	svého	rozpočtu.	To	
jsou	finanční	prostředky,	které	
by	mohly	být	využity	na rozvoj	
města.	

Z analýzy	odpadového	
hospodářství	v našem	městě	
vyplývá,	že	sice	klesá	produkce	
směsného	komunálního	odpa-
du	(obsah	“černých	popelnic”),	
což	je	skvělá	zpráva,	nicméně	
na druhou	stranu	rostou	
náklady	na sběr	tříděného	
odpadu	(drahá	je	vysoká	fre-
kvence	svozu	plastu	a papíru	
způsobená	nízkým	počtem	
sběrných	hnízd	a špatným	
ukládáním	tříděného	odpadu	
do nádob)	a stoupá	produkce	
objemného	odpadu	(což	je	
způsobeno	nedůslednou	kon-
trolou	na sběrném	místě	v ul.	
Dlouhá	a absencí	dotřiďování	
objemného	odpadu	či	RE-USE	
centra).	

JAKÉ ÚKOLY NÁS TEDY 
ČEKAJÍ? 

 ʂ Zvýšit	míru	třídění	využitel-
ného	komunálního	odpadu	
a zefektivnit	jeho	svoz	(pře-
devším	plast,	papír	a sklo).

 ʂ Omezit	produkci	objem-
ných	odpadů	(skládkovat	

jen	to,	co	už	nemá	využití	
a nedá	se	dotřídit).

 ʂ Pokračovat	ve snižová-
ní	produkce	směsného	
komunálního	odpadu	
(méně	odpadu	v “černých”	
popelnicích).

 ʂ Zvýšit	předcházení	vzniku	
odpadu	(RE-USE	centrum,	
bezobalové	zboží,	opravny	
apod.).

KDE ZAČÍT? 

Město	musí:	
 ʂ aktualizovat	systém	pro	
sběr	směsného	komunál-
ního	odpadu,	vytříděného	
využitelného	odpadu	
a bioodpadů,

 ʂ stanovit	jednoznačná	
pravidla	pro	odkládání	
odpadů	na sběrném	místě	
v ul.	Dlouhá,

 ʂ stanovit	novou	obecně	
závaznou	vyhláškou	způsob	
zpoplatnění	obyvatel	
za nakládání	s komunálním	
odpadem,

 ʂ navrhnout,	realizovat	a pod-
porovat	aktivity	na před-
cházení	vzniku	odpadů.

A každý	z nás	se	musí	zamyslet	
nad	možností	snížení	pro-
dukce	či	předcházení	vzniku	
komunálního	odpadu	a nad	
možností	zvýšení	množství	
vytříděného	využitelného	
odpadu	a bioodpadů.

Martin Novák
předseda výboru  

pro odpadové hospodářství

DOTAZNÍK

V letošním	roce	musí	město	
realizovat		výběrové	řízení	
na nového	dodavatele	služeb	
spojených	se	svozem,	třídě-
ním	a odstraňováním	odpadu	
ve Veltrusích.	Stejně	tak	se	
budou	muset	aktualizovat	
obě	obecně	závazné	vyhláš-
ky	města	týkající	se	odpadů	
(o systému	odpadového	
hospodářství	i o poplatku	
za odpady).	Při	přípravě	těchto	
změn	chce	vedení	města	využít	
názory	a zkušenosti	občanů.	
Zajímá	nás	například,	co	se	
Vám	daří	či	nedaří	třídit,	zda	
Vám	stačí	velikost	Vaší	nádoby	
na směsný	odpad,	či	zda	Vám	
vyhovuje	platba	poplatků	
za osobu.	Na tyto	a další	
otázky	se	ptáme	v dotazníku,	
který	Vám	bude	v nejbližší	
době	doručen	do schránek.	
Samozřejmě	bude	i online	
verze.	Vedení	města	má	zájem	
vytvořit	optimální	podmínky	
pro	třídění,	upravit	systém	
nakládání	s odpady	tak,	aby	
byl	efektivní	a zároveň	co	nej-
pohodlnější.	Na Vaší	zpětné	
vazbě	velmi	záleží!	Prosíme 
o vyplnění dotazníku nejpoz-
ději do 15. 6. 2021.

Město rozdělí spolkům 275 tis. Kč 
Grantová	komise	zasedala	
letos	10.	5.	2021	ve složení:	
Barbora	Šťastná,	Lukáš	Kohout	
a Bohumil	Běhounek.	Všechna	
její	doporučení	pak	vzalo	za-
stupitelstvo	města	na vědomí	
či	schválilo	potřebné	smlouvy	
nad	50	tis.	Kč	na svém	následu-
jícím	zasedání.

Město	přijalo	v letošním	
roce	celkem	12	žádostí:	7 žá-
dostí	na pořádání	akcí	a 5 žá-
dostí	na činnost	spolků.	

V první	oblasti,	která	se	týká	
podpory	pořádání	kulturních,	

společenských	a sportovních	
akcí,	bylo	vyhověno	kromě	jed-
noho	žadatele	všem.	Spolku	
TAJV	bylo	doporučeno	žádat	
o individuální	dotaci,	protože	
nesplňuje	podmínku	sídla	
ve Veltrusích.	

V druhé	oblasti	bylo	
vyhověno	všem	pěti	žádos-
tem	–	žadatelé	splnili	všechny	
potřebné	podmínky	a celková	
výše	všech	žádostí	nepřesáhla	
částku	vyhrazenou	na tento	
účel	v rozpočtu.
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ŽÁDOSTI NA AKCE:

 ʂ ASPV	Veltrusy	–	5.000	Kč	
na pořízení	tábor.	triček

 ʂ ASPV	Veltrusy	–		5.000	Kč	
na Pétanque	cup	

 ʂ SDH	Veltrusy	–	5.000	Kč	
na oslavu	výročí	140	let	
založení	SDH	Veltrusy	

 ʂ SDH	Veltrusy	–	 5.000	Kč	
na mikulášskou	besídku

 ʂ SDH	Veltrusy	–	 5.000	Kč	na	
Železného	hasiče

 ʂ SRPŠ	při	MŠ	–	5.000	Kč	na	
ceny	do soutěží

ŽÁDOSTI NA ČINNOST:

 ʂ AFK	Veltrusy	–	70	tis.	Kč	
na úhradu	energií,	pro-
voz, údržbu	a opravy	areálu

 ʂ ASPV	Veltrusy	–	28	tis.	Kč	
na energie	v sokolovně

 ʂ RC	Havránek,	z.	s.	–	25	tis.	Kč	
na provoz	rodinného	centra

 ʂ SDH	Veltrusy	–	52.000	Kč	
na činnost	dětského	hasič-
ského	oddílu	SDH	Veltrusy

 ʂ TJ	Sokol	Veltrusy	–	70	tis.	Kč	
na provoz, údržbu	a opravy	
tělocvičny	a hřiště
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Tvorba územního plánu se vrací 
do společného jednání
TVORBA	ÚZEMNÍHO	PLÁNU	(ÚP),	JAKOŽTO	„DOHODY“	O BUDOUCÍM	VYUŽITÍ	
ÚZEMÍ	OBCE,	JE	DOSTI	KOMPLIKOVANÝ	PROCES,	KTERÝ	BĚŽNĚ	TRVÁ	NĚKOLIK	
LET.	NENÍ	PROTO	ASI	VELKÝM	PŘEKVAPENÍM,	ŽE	I VE VELTRUSÍCH	SE	JEHO	POŘI-
ZOVÁNÍ	PROTAHUJE.

Pokud	bychom	měli	stručně	
zrekapitulovat	jednotlivé	fáze	
tvorby	ÚP,	je	potřeba	se	vrátit	
ke schválení	jeho	pořízení	za-
stupitelstvem,	které	datujeme	
do července	2016.	

V lednu	2017	byl	zveřejněn	
návrh	zadání,	ke kterému	
mohli	občané	podávat	připo-
mínky,	stejně	tak	i dotčené	
orgány,	krajský	úřad	a soused-
ní	obce.	Po jejich	zapracování	
bylo	zadání	územního	plánu	
schváleno	zastupitelstvem	
(29. 3.	2017).	

Poté,	co	zhotovitel	ÚP,	spo-
lečnost	U-24,	s.	r.	o.,	vypracova-
la	návrh	ÚP,	prošel	nejprve	spo-
lečným	jednáním	v červenci	
2017	(opět	se	všemi	dotčenými	
orgány,	krajem	a sousedními	
obcemi)	a zároveň	byl	zveřej-

něn.	Občané	a organizace	měli	
30	dní	na uplatnění	svých	při-
pomínek.	Po jejich	zapracování	
byl	návrh	veřejně	projednán	
v listopadu	2018.

Po vyhodnocení	stanovisek,	
připomínek	a námitek	k veřej-
nému	projednání	došlo	k pod-
statným	změnám	v návrhu	ÚP,	
ale	také	ve schváleném	zadání,	
a je	potřeba	ÚP	znovu	projed-
nat	v opakovaném	společném	
jednání.	Tento	postup	vyplývá	
i z právní	analýzy,	kterou	si	
město	nechalo	zpracovat.

Pokyny	k úpravě	návrhu	
územního	plánu	pro	opakova-
né	společné	jednání	schválilo	
zastupitelstvo	města	v březnu	
2021.	Mezi	nejdůležitější	poky-
ny	k úpravě	patří	např.:	

 ʂ požadavky	na udržitelný	

rozvoj	(vsakování	dešťových	
vod,	zeleň	a její	kompenza-
ce	apod.),

 ʂ na základě	aktuální	studie	
VKM,	a.	s.,	prověření	kapacit	
technické	infrastruktury	
a stanovení	podmínek	pro	
napojení	na		veřejnou	splaš-
kovou	kanalizaci,	

 ʂ požadavky	vyplývající	z pro-
jednávaných	návrhů	na sta-
novení	změn	záplavových	
území	vodního	toku	Vltavy	
na regulaci	výstavby,	

 ʂ nebo	doporučení	vyplýva-
jící	z právní	analýzy	(např.	
postup	dalšího	pořizování	
územního	plánu,	stanovení	
podmínek	zpracování	regu-
lačních	plánů	pro	jednotlivé	
rozvojové	lokality	apod.).

FÁZE TVORBY ÚP
 ʂ schválení	pořízení	ÚP	 
(27.	7.	2016)

 ʂ zveřejnění	návrhu	zadání	 
ÚP	(26.	1.	2017)

 ʂ schválení	zadání	ÚP	 
zastupitelstvem	města	 
(29.	3.	2017)

 ʂ společné	jednání	o návrhu	 
ÚP	(17.	7.	2017)

 ʂ veřejné	projednání	návrhu	 
ÚP	(14.	11.	2018)

 ʂ schválení	pokynů	k úpravě	
dokumentace	pro	společné	
jednání	(31.	3.	2021)

 ʂ opakované	společné	jednání	
o návrhu	ÚP

 ʂ veřejné	projednání	návrhu	ÚP
 ʂ schválení	ÚP	zastupitelstvem
 ʂ čistopis	ÚP

ZPRÁVY	Z MĚSTA

ZPRÁVY	Z KRAJE

Krajské střípky
Letošní	jaro	bylo	dlouhé	
a chladné,	na Krajském	úřadě	
Středočeského	kraje	jsme	ale	
zažili	i pár	horkých	chvilek.	Ta	
první	přišla	již	s koncem	zimy.	
Po rezignaci	Miroslava	Ka-
louska	na poslanecký	mandát	
se	stal	poslancem	za TOP 09	
Jan	Jakob,	krajský	radní	pro	
památkovou	péči,	kulturu	
a cestovní	ruch,	jenž	na svou	
pozici	rezignoval.	To	způsobilo	
rozkol	v klubu	nejmenšího	
koaličního	partnera	Spojenci	
pro	Středočeský	kraj	(TOP 09,	
HLAS,	Zelení).	Novým	radním	
se	stal	nakonec	Václav	Švenda	
(TOP09),	v reakci	na což	tento	
čtyřčlenný	klub	opustil	jediný	
zastupitel	za hnutí	HLAS,	
Pavel	Telička.	Nicméně	pro	
50hlavou	koalici	STAN,	ODS,	
Pirátů	a Spojenců	není	ztráta	
jednoho	hlasu	nijak	fatální.

Na jaře	se	naplno	rozběhly	

Středočeské	fondy,	jichž	se	
snaží	využít	i naše	město.	
Prozatím	se	požádalo	o dotaci	
z fondu	pro	podporu	dobro-
volných	hasičů	a složek	IZS	
na pořízení	defibrilátoru	pro	
naši	jednotku	SDH	a o pod-
poru	tradičního	Happeningu	
na starém	mostě,	který,	jak	
pevně	doufáme,	se	letos	11.	9.	
opět	uskuteční.	

O posledním	dubnovém	
víkendu	mnozí	z vás	jistě	
zaznamenali	při	svých	ná-
kupech	dobrovolníky	v zele-
ných	zástěrách,	kteří	vybírali	
trvanlivé	potraviny	pro	tzv.	
potravinové	banky,	které	po-
máhají	potřebným	(seniorům,	
rodičům	samoživitelům,	atp).	
K této	iniciativě	se	přidal	i náš	
kraj	a oproti	minulým	rokům	
zdvojnásobil	jednorázovou	do-
taci	na jeden	milion	korun	pro	
Potravinovou	banku	pro	Prahu	

a Středočeský	kraj	z.	s.	Vinou	
koronavirové	krize	se	totiž	
v nouzi	ocitá	stále	více	lidí.

Povinností	politiků,	a to	
i těch	krajských,	je	spravovat	
svěřené	prostředky	s péčí	
řádného	hospodáře.	S tím	se	
pojí	i některá	nepopulární	
rozhodnutí.	Většinu	lidí	jistě	
nepotěší	dubnové	rozhodnu-
tí	zastupitelstva	o zdražení	
jízdného	v Pražské	integrované	
dopravě	na území	Středočes-
kého	kraje.	Důvodů	k tomuto	
kroku	je	hned	několik.	Jízdné	
nebylo	valorizováno	10	let	
a za tu	dobu	se	zvýšily	mzdy	ři-
dičů	(a nejen	jejich),	ale	i ceny	
pohonných	hmot.	Kraj	tak	stál	
před	otázkou,	jakou	cestou	se	
vydat.	Ztrátu	příjmů	z veřejné	
dopravy,	kterou	mimo	jiné	
způsobil	i výrazný	úbytek	ces-
tujících,	zapříčiněný	vládními	
protiepidemickými	opatření-

mi,	mohl	pokrýt	buď	výrazným	
omezením	dopravní	dostup-
nosti,	snížením	investičních	
prostředků	na krajské	projekty,	
nebo	zvýšením	ceny	jízdného.	
Racionálně	se	rozhodl	společ-
ně	s vedením	hlavního	města	
Prahy,	se	kterým	je	v oblasti	
veřejné	dopravy	neoddělitelně	
propojen,	pro	třetí	variantu.

S blížícím	se	létem	a s ním	
očekávaným	uvolněním	covi-
dových	restrikcí	se	můžeme	
těšit	na oblíbené	společenské	
aktivity.	K nim	chce	přispět	
i kraj	prostřednictvím	svých	
příspěvkových	organizací	
v oblasti	kultury	a cestovního	
ruchu.	Kromě	stálých	expozic	
středočeských	muzeí	galerií	
a památek	se	můžete	těšit	
na pásmo	Středočeské	kulturní	
léto,	které	přinese	mnoho	
divadelních	či	hudebních	před-
stavení.	(lk)

bb
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Covid report  
v Mobilním rozhlase
Mobilní	rozhlas	poskytuje	
v nové	službě	COVID	report	
informace o výskytu naka-
žených COVID-19 v jednot-
livých samosprávách v ČR. 
Data	poskytnutá	ÚZIS	ČR	
jsou	aktualizována	každý	den	
a kromě	akuálního	přírůstku	

nově	nakažených	přinášejí	
také	srovnání	se	samospráva-
mi	v blízkém	okolí	a se	stejně	
velkými	samosprávami	v kraji.	
Informace	jsou	dostupné	v on-
line	profilu	města.

bb

Místní akční skupina 
(MAS) Kralupsko  
vytváří svou strategii 
Máte	nápad	na zlepšení	
našeho	regionu?	Chtěli	byste	
realizovat	nějaký	projekt?	
Vyplňte	do 20. června 2021 
krátký	dotazník	k různým	
oblastem	podpory,	na jehož	
základech	bude	MAS	Kralup-
sko	tvořit	strategii pro období 
2021-27.

Strategie	bude	určující	pro	
to,	kam	budou	v následujících	

letech	plynout	prostředky	
ve výši	desítek	milionů	korun.	
Podpora	může	putovat	do škol,	
výstavby	chodníků,	cykloste-
zek,	opravy	památek,	revita-
lizace	veřejných	prostranství,	
opravy	hasičských	zbrojnic,	
kulturních	domů	či	zázemí	
pro	spolky,	ale	také	k zeměděl-
ským	i jiným	podnikatelům.

bb

Očkovat se mohou  
už osoby starší 30 let
Od 26. 5. 2021 byla	spuštěna	
registrace	pro osoby nad 30 let, 
4. 6. se má rozšířit na lidi starší 
16 let. Registrace	se	provádějí	
prostřednictvím	Centrálního	
rezervačního	systému:	regis-
trace.mzcr.cz (odkaz v QR 
kódu) nebo	na tel.	lince	1221.

Od března 2021 je	možné	
se	registrovat	k očkování	proti	
COVID-19	v kralupské nemoc-
nici s poliklinikou	(RHG	s. r. o.,	
Mostní	934).	V registru	je	místo	
uvedeno	jako	„SYNLAB	czech	
s. r.	o.	–	Kralupy	nad	Vltavou“.

bb

ZPRÁVY	Z MĚSTA

Testovat na COVID-19  
se můžete  
v Kralupech n. Vlt.
Od konce	března	2021	je	
možné	využívat	nové	testovací 
centrum na COVID-19 na par-
kovišti u zimního stadionu 
v Kralupech n. Vlt.	Využít	ho	
mohou	osoby	se	žádankou	
i samoplátci.	

ANTIGENNÍ TESTY

Nové	pravidlo,	které	platí	
prozatím	pouze	v červnu 2021,	
dává	lidem	nárok	na 4 anti-
genní testy za měsíc (každý 
8. den).	Hradí	je	všechny	zdra-
votní	pojišťovny	bez	nutnosti	
žádanky.	Pokud	žádáte	test	
navíc,	je	to	možné	po zaplacení	
poplatku	350	Kč.	Výsledky 
včetně potvrzení jsou k dis-
pozici na místě do 15 minut. 
Za příplatek	200 Kč	je	možné	
si	nechat	vystavit	mezinárodní	
certifikát.

PCR TESTY

PCR	test	na Covid-19	je	hrazen	
zdravotní	pojišťovnou	v přípa-
dě,	že	lékař	nebo	hygienická	
stanice	vystaví	žádanku.	
I zde	platí	nová	pravidla	pro	

bezplatné	testování	(zatím	
v červnu)	–	lidé	mají	nově	ná-
rok na dva PCR testy měsíčně 
zdarma i bez žádanky. Výsled-
ky jsou standardně k dispozici 
do druhého dne,	maximálně	
do 48	hodin.	V případě	ex-
presního testu do 12 hodin	je	
příplatek	500 Kč.	Mezinárodní	
certifikát	se	vystavuje	za pří-
platek	200	Kč.	Pro samoplátce 
platí cena testu 999 Kč. 

O pravidlech	pro	bezplatné	
testování	během	prázdnin	
zatím	kabinet	nerozhodl.

PROVOZNÍ DOBA

 ʂ PO-PÁ:	7-17	h
 ʂ SO:	8-14	h
 ʂ NE:	13-19	h

KONTAKT

 ʂ tel.:	777 513 435
 ʂ e-mail:		covid.kralupy@

gmail.com
 ʂ web:	covid-kralupy.cz
 ʂ Provozovatel:	NtriMed	Lab,	
s.	r.	o.
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PID Lítačka – nové 
prodejní místo  
v Kralupech
Na základě	poptávky	cestu-
jících	vznikla	nová	prodejní	
a asistenční	místa	PID Lítačka. 
Nejbližší	místo	pro	Veltrusy	
najdete	na železničním	nádra-
ží	v Kralupech	n.	Vlt.	Lítačku je 
i nadále možné zařídit online 
(viz QR kód).

Na nových	kontaktních	mís-
tech	lze	vystavit	kartu	Lítačka	
na počkání,	zakoupit	časové	

jízdné	PID	a toto	jízdné	nahrát	
na všechny	identifikátory	
používané	v systému	PID,	tedy	
karta	Lítačka,	In	Karta,	platební	
karta	VISA/Mastercard	či	mo-
bilní	aplikace	PID	Lítačka.

Prodejní	místo	Českých	
drah	v Kralupech	n.	Vlt.	má	
otevírací dobu 

 ʂ pondělí - pátek: 8-20 hod
bb

Zasedání zastupitelstva 
města se streamují 
Vzhledem	k nepříznivé	epide-
miologické	situaci	se	začala	za-
sedání	zastupitelstva	přenášet	
online	přes	fb	města.	Přenos	
běží	pouze	v čase	zasedání,	
nepořizuje	se	záznam.	Děku-

jeme	občanům	
za trpělivost	
v případě	tech-
nických	nedostatků	a Lukášovi	
Kohoutovi	za realizaci	a tech-
nickou	podporu	.	(bb)

O D V O Z   Ž E L E Z N É H O   Š R O T U  
Z D A R M A

Veltruští hasiči nabízejí seniorům  
pomoc s odvozem starého železa.

v případě zájmu volejte
 Věře Krčmové: 315 781 042
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ZAŽILI	JSME	VE VELTRUSÍCH

Veltrusy obnovují farmářské trhy
V SOBOTU	15.	5.	MOHLI	OBČANÉ	VELTRUS	V PARČÍKU	MEZI	ŠKOLAMI	ZAŽÍT	MALÉ	
“DÉJÀ	VU”.	PŘED	NECELÝM	ROKEM	ZDE	BYLY	ZAHÁJENY	PRVNÍ	FARMÁŘSKÉ	
TRHY,	KTERÉ	VE VELTRUSÍCH	NASTARTOVALI	ČLENOVÉ	KULTURNÍHO	VÝBORU	
MĚSTA.	

V plánu	bylo	po několikatýden-
ním	lockdownu	hodit	vše	zlé	
za hlavu	a scházet	se	za tímto	
účelem	pravidelně.	Párkrát	
se	to	ještě	podařilo,	ale	pak	
přišlo	září	a po něm	několik	
vln	covidové	pandemie,	která	
za sebou	nechala	nejen	zruše-
né	trhy,	zavřené	restaurace,	lidi	
bez	práce,	ale	i více	než	30	tisíc	
lidských	životů.

Kulturní	výbor	opět	využil	
jedné	z prvních	příležitostí	
a trhy,	jejichž	cílem	bylo	
od začátku	podpořit	lokál-
ní	pěstitele	a řemeslníky,	
bezmála	po roce	obnovil.	Rok	
zkušeností	soužití	se	smrtícím	
virem	měl	určitě	vliv	na obe-
zřetnost	jak	návštěvníků,	tak	
prodejců,	kterých	se	nesešlo	
tolik	jako	před	rokem.	Ani	
nabídka	trhovců	nebyla	tak	
pestrá,	na čemž	se	zejména	
u sortimentu	ovoce	a zeleniny	
podepsalo	i chladnější	jaro,	
které	letos	všechny	překvapilo.	

Nicméně	ti,	co	dorazili,	si	
určitě	nakupování	a setkání	
s přáteli	užili.	A vybírat	bylo	
z čeho.	Kdo	přišel	včas,	mohl	
nakoupit	ke snídani	slad-
ké	koláče	od Hrdinů	nebo	

cupcaky	od místní	pralinkář-
ky,	k dostání	byl	i hostínský	
chřest	a další	zelenina	včetně	
moštů	z kralupské	moštárny.	
Odnést	si	zákazníci	mohli	
sýry	od rukodělných	sýrařů	
z okolí,	ale	i originální	řecké.	
Ve stánku	s řeckými	speciali-
tami	mohli	lidé	navíc	pořídit	
olivy,	olej	a další	středomořské	
pochutiny.	K obědu	pak	třeba	
čerstvou	rybu	ze	Štampachu	
a k ní	víno	od lokálních	vinařů.	
Ve stánku	místních	košíkářů	se	
daly	koupit	proutěné	výrobky	
a v krejčovském	stánku	i něco	
na sebe	(reportáž	Kralupské	
televize	viz	QR	kód).	

Neváhejte	a příště	přijďte	
určitě	i Vy!	Další trhy se usku-
teční 19. 6. od 8 do 12 hodin. 

A jelikož	tentokrát	již	bude	
možné	prodávat	i potraviny	
ke konzumaci	na místě,	může-
te	se	těšit	na další	dobroty.

lk

Veltruské hádanky
Jaké	je	telefonní	číslo	na ha-
siče?	Kterému	šlechtickému	
rodu	patřil	veltruský	park	
a zámek?	Kolik	sloupů	má	
Dórský	pavilon?	Tyto	a dalších	
17	otázek	musely	děti	prvního	
stupně	rozlousknout	při	ven-
kovní	hře	Veltruské	hádanky	
s přídomkem	Děti,	pojďte	ven,	
kterou	v měsíci	květnu	uspořá-
dal	kulturní	výbor	města	v uli-
cích	Veltrus.	Na plotech	po celé	
obci	visely	otázky,	na které	děti	
měly	(třeba	i s pomocí	interne-
tu)	napsat	odpovědi	do při-
praveného	pracovního	listu.	
Tím	ale	jejich	úkol	nekončil	
–	ještě	je	čekalo	rozluštění	

šifry,	které	je	dovedlo	k otázce:	
Jaký	svátek	se	slaví	prvního	
června?	Tím	svátkem	je	Den	
dětí	a 27	úspěšných	řešitelů	si	
mohlo	v tento	den	přijít	před	
sokolovnu	pro	drobné	odměny,	
za které	děkujeme	kromě	
města	také	panu	Luksíkovi.	
Díky	patří	také	všem,	kteří	nám	
půjčili svůj	plot!	(sd, foto: bb)

Noc kostelů přinesla milé 
osvěžení
První	vlaštovkou	v kulturním	
dění	ve Veltrusích	byla	Noc	
kostelů	a série	koncertů,	
která	se	během	pátečního	
večera	28. května	uskutečnila	
ve veltruském	kostele	Naroze-
ní	sv.	Jana	Křtitele.	Vystoupilo	
smyčcové	duo	Benda-Čepelák,	
nelahozeveský	pěvecký	soubor	
Období	sboru	a s varhanním	
koncertem	Vojtěch	Hrňák.	
Kromě	hudby	si	mohli	lidé	
prohlédnout	kostel,	vyslech-
nout	slovo	boží	i promluvit	
s jáhnem.	Veltruský	kostel	
byl	zapojen	do akce	druhým	

rokem.	Děkujeme	Římskoka-
tolické	farnosti	Kralupy	n.	Vlt.	
a hudebníkům	za příjemné	
zpestření	kulturního	života	
a páteční	noci.

text a foto: bb
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POZVÁNKY

11. ZÁŘÍ 2021
PŘIJĎTE ZNOVU SPOJIT BŘEHY  

VELTRUS A NELAHOZEVSI

PROGRAM PRO DĚTI
BOHATÝ HUDEBNÍ PROGRAM

PIVO Z MINIPIVOVARŮ

OBČERSTVENÍ MÍSTNÍ VÍNA

mýtné  
dobrovolné

sobota

KÁVA
ČOKOLÁDOVÉ A PERNÍKOVÉ DOBROTY

NA STARÉM MOSTĚ

ČEKÁ VÁS:u iCafé 
levý břeh Vltavy  
Kralupy n. Vlt. 

SOBOTA 
12. 6. 21

Pořádá DS Scéna Kralupy

DIVADELNÍHO festivalu 
(nejen) amatérského divadla

ROČNÍK

21.
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Lenka Dusilová
KaSS Kralupy n. Vlt.
čtvrtek 23. 9. 2021

Prague Rhythm KingsPrague Rhythm Kings
KaSS Kralupy n. Vlt.
sobota 18. 9. 2021
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∙  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).

PEČUJETE
O SENIORA?
POMŮŽEME!

Můžete nám také
anonymně napsat
na chat na našich 
stránkách:
dementia.cz/chat/

KONTAKT PRO KRALUPY
NAD VLTAVOU A OKOLÍ:

Gabriela Ponert
tel.: 602 461 297
kralupy@dementia.cz

SOCIÁLNÍ	SLUŽBY	PRO	SENIORY

INZERCE

DOPISY	ČTENÁŘŮ

Jedinečná setkávání s paní  
učitelkou Marií Jirouškovou
Až	teprve	tehdy,	když	vám	na-
vždy	odejde	milý	a blízký	člo-
věk,	si	uvědomíte,	jak	hluboká	
je	jeho	ztráta	právě	pro	vás.	

Paní	učitelku	Marii	Jirouš-
kovou	jsem	poprvé	poznala	
jako	školačka	1.	stupně	ZDŠ	RA	
(Základní	devítiletá	škola	Rudé	
armády)	Veltrusy	v 70.	letech	
20.	století,	kde	paní	učitelka	
vyučovala	od r.	1959	žáčky	
na prvním	stupni	této	školy.	
Nebyla	mojí	třídní.	Ale	vzhle-
dem	k tomu,	že	jsem	vlastně	
byla	učitelské	dítě	(moje	
maminka	Eva	Sůrová	působila	
jako	oblíbená	vychovatelka	
ve školní	družině),	poznala	
jsem	ji	jako	malá	školačka	lépe	
a navíc	maminka	a paní	Marie	
se	staly	velmi	dobrými	kama-
rádkami,	které	se	navštěvovaly	
i mimo	školu.	Byly	si	blízké	
svými	názory	nejen	na školství,	
ale	starší	paní	učitelka	Marie	
také	předávala	zkušenosti	
i upřímné	rady	právě	mojí	
mamce.

Čas	běžel,	moje	maminka	
Eva	už	mezi	námi	není	16	let	
a její	rady	a optimismus	stále	
chybí	celé	naší	rodině.	Paní	
učitelku	jsem	s proudem	
času	ztratila	zcela	z dohledu.	
Až	šťastná	náhoda	tomu	
chtěla,	abych	se	díky	obětavé	
kamarádce	Vendulce	dozvě-
děla,	že	bývalá	paní	učitelka	
Marie	Jiroušková	je	klientkou	
penzionu	pro	seniory	za sídli-
štěm	Cukrovar	v Kralupech.	Za-
krátko	jsme	byly	obě	pozvány	
na návštěvu.	Byla	mile	překva-
pena,	když	se	setkala	po tolika	
letech	s dcerou	zesnulé	přítel-
kyně	Evy	Sůrové.	A začaly	jsme	

vzpomínat	na pěkná	školní	
léta,	vyprávěla		o přátelství	
s mojí	maminkou…	a říkala	mi	
„malá	Sůrka“.	Těch	setkání	bylo	
několik	u příležitosti	7.	listo-
padu,	kdy	slavila	paní	učitelka	
narozeniny,	k tomu	setkání	
jen	tak	pro	radost	a třeba	jsme	
také	vyjely	s Marií	na vozíčku	
podívat	se	na Terasy,	poko-
chat	se	pohledem	na Vltavu,	
popovídat	si	a ochutnat	něco	
dobrého.	Slibovaly	jsme	si	
všechny	tři,	že	takový	bezvadný	
výlet	určitě	brzy	zopakujeme.	
Po nějaké	době	paní	Jirouško-
vá	změnila	domov	a ocitla	se	
v útulném	žlutém	penzionu	
na Mělníce.	S Vendulkou	byla	
často	v telefonickém	spojení	
a jako	zázrakem	se	nám	obě-
ma	podařilo	navštívit	ji	v no-
vém	domově.	Návštěva	sice	
probíhala	za velmi	přísných	
hygienických	pokynů	v době	
covidu,	ale	byly	jsme	nad	míru	
spokojené	všechny	tři.	

Paní	učitelka	Marie	měla	
vždy	při	každém	setkání	
dobrou	náladu,	se	zaujetím	
vyprávěla	nezapomenutelné	
chvíle	ze	svého	života	s rodi-
nou	a syny,	byly	jsme	svědky	
jejích	vzpomínek	na krásné	
výlety	a místa,	která	měla	ráda,	
radovala	se	z pravidelných	
setkání	v „babinci“	s bývalými	
kolegyněmi	učitelkami.	Kaž-
dou	situaci	brala	s nadhledem	
a z jejích	slov	i úsměvů	na nás	
působila	její	spokojenost	s pro-
žitým	životem	obdařeným	
dlouhověkostí	a moudrostí….

Věřím,	že	nejen	já	budu	
vzpomínat.	

„Malá Sůrka“ Iveta Bendíková 

Ti, které jsme s láskou uctívali, vlastně ani neumírají. Neusilují 
už o nic, nic nekonají, nehovoří k nám, nic po nás nepožadu-
jí. A přece: Kdykoli na ně vzpomeneme, cítíme, že nám hledí 
do duše, že s námi cítí, že nás chápou, že schvalují nebo neschva-
lují naše počínání. 

(Edmund Husserl)

Pizzeria Kapri 
Palackého 107, Veltrusy

Otevřeno denně 11-22 hod
Možnost jídla s sebou 

Rozvoz jídla po okolí zdarma 
Pro objednání volejte: 735 134 128
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ZPRÁVY	Z MĚSTA

Okénko veltruských hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Veltrusy pořizuje  
slavnostní prapor

721 106 278
724 594 627

hasicimestaveltrusy 
@seznam.cz

19. 6. 2021 – 
Železný hasič 
junior
Dětské	závod	v hasičských	dis-
ciplínách	podle	pravidel	TFA	
(z anglických	slov	Toughest	
Firefighter	Alive	–	Nejtvrd-
ší	hasič	přežije).	Závod	se	
uskuteční	v areálu	letního	kina	
v zámeckém	parku	od 9:00	
hodin	a veltruští	mladí	hasiči	
si	na start	poprvé	obléknou	
nové	závodní	dresy.	Věříme,	že	
jim	dresy	s havranem	přine-
sou	štěstí	a v každé	věkové	
kategorii	budeme	mít	někoho	
„na bedně“.	Přijďte	podpořit	
naše	mladé	hasiče!

Obě	akce	budou	uspořádá-
ny	tak,	aby	nebyla	porušena	
platná	opatření	nařízená	
Vládou	ČR.	Pokud	by	se	situace	
změnila,	mohou	být	obě	akce	
přeloženy	na náhradní	termín.

Stanislava Valterová
foto: archiv SDH Veltrusy

V LETOŠNÍM	ROCE	OSLAVÍ	SDH	VELTRUSY	140	LET	OD SVÉ-
HO	ZALOŽENÍ.	SBOR	NIKDY	NEMĚL	VLASTNÍ	SLAVNOSTNÍ	
HISTORICKÝ	PRAPOR	A U PŘÍLEŽITOSTI	TOHOTO	JUBILEA	
SE	ČLENOVÉ	SBORU	ROZHODLI	PRAPOR	PRO	BUDOUCÍ	
GENERACE	VELTRUSKÝCH	HASIČŮ	POŘÍDIT.	

Díky	ochotě	a spolupráci	za-
stupitelstva	města	Veltrusy	se	
podařilo	sboru	získat	od města	
návratnou	finanční	výpomoc	
a prapor	byl	již	zadán	do vý-
roby.	Ta	totiž	trvá	minimálně	
6	měsíců,	protože	slavnostní	
prapor	je	vyšíván	ručně.	Aby	
však	bylo	možné	městu	vrátit	
finance,	které	sboru	bezúročně	
zapůjčilo	a abychom	mohli	
k praporu	dokoupit	potřebné	
příslušenství,	rozhodli	jsme	se	
vyhlásit	VEŘEJNOU SBÍRKU 
na pořízení	praporu	včetně	
příslušenství.	Pro	účel	této	
sbírky	byl	založen	speciální	
transparentní účet	u banky	
MONETA	Money	Bank,	a.	s.	
číslo	238 650 361/0600.	Přispět	
můžete	jakoukoliv	částkou	
(UPOZORNĚNÍ – Sbírkový účet 
je veden jako transparentní. 
V případě přispění finančních 

prostředků na tento účet je 
zobrazeno jméno přispěvatele 
a zaslaná finanční částka. Zaslá-
ním prostředků na náš sbírkový 
účet vyjadřujete svůj souhlas se 
zveřejněním svého jména a zasla-
né finanční částky.).	Příspěvek	je	
dobrovolný	a za každý	finanční	
dar	vám	děkujeme.	

Kromě	bankovního	převodu	
bude	možné	přispět	i do speci-
álních	zapečetěných	pokladni-
ček	na všech	našich	veřejných	
akcích.

SDH	se	zavazuje,	že	dar	po-
užije	v souladu	s účelem	sbírky,	
tedy	na pořízení	slavnostního	
historického	praporu	SDH	Vel-
trusy	včetně	příslušenství.	Sbír-
ka	se	koná	na katastru	města	
Veltrusy	v době	od 1. června 
2021 do 31. května 2022.

Osvědčení	o veřejné	sbírce	
vydal	dne	7.	května	2021	

Krajský	úřad	Středočeského	
kraje	pod	číslem	jednacím	
057789/2021/KUSK.

12. 6. 2021 – 
Výroční valná 
hromada
Druhou	sobotu	v červnu	
od 18:00	hodin	se	uskuteční	
z ledna	odložená	Výroční	valná	
hromada	Sboru	dobrovolných	
hasičů	města	Veltrusy.	Pokud	
to	epidemiologická	situace	
dovolí,	jste	na VVH	do Hasič-
ského	domu	srdečně	zváni.	
Pozvánku	s podrobnějšími	
informacemi	včas	zveřejníme	
na plakátech	a facebooku	SDH	
Veltrusy.

ČERVEN

12
VÝROČNÍ  
VALNÁ  
HROMADA

ČERVEN

19 ŽELEZNÝ  
HASIČ JUNIOR

ČERVEN

26 GULÁŠFEST 
2021
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ZŠ Veltrusy přijme 

učitele/učitelku 
1. stupně 

 
| 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 |
| aktivní přístup k práci, kreativita |

| potřeba zvládnutí případné distanční výuky  
/práce s počítačem/ |

Přivítáme i absolventy nebo studenty 
dokončující studium. 

NÁSTUP MOŽNÝ OD 23. 8. 2021.
Nabídky s profesním životopisem zasílejte 

na e-mail: svetlana.rackova@skolaveltrusy.cz  
nebo volejte: tel. 731 617 991

Závěr druhého “covidového”  
školního roku
V polovině	května	nastal	
dlouho	a toužebně	očeká-
vaný	čas,	kdy	jsme	se	mohli	
sejít	ve škole	v plném	počtu.	
Všichni,	malí	i velcí,	se	většinou	
moc	těšili	na dobu,	kdy	opustí	
počítače	a domácí	prostředí	
a opět	se	vrátí	do školních	lavic	
a za učitelský	stůl,	abychom	
mohli	„naživo“	sdílet	všechny	
školní	radosti	i starosti.	Stále	
sice	přetrvávají	určitá	opatře-
ní,	která	limitují	běžný	školní	
provoz	a komplikují	běžný	
školní	život,	ale	s vynaložením	
velké	snahy,	úsilí	a kreativity	se	
situace	někdy	lépe	a jindy	hůře	
zvládá.	Vzhledem	k tomu,	že	je	
naše	škola	naplněná	doslova	
po okraj,	je	poměrně	náročné	
zachovávat	v plné	škole	někte-
rá	nařízení	–	asi	nejvýrazněji	
se	tento	problém	projevuje	
ve školní	jídelně.	I přes	tato	
úskalí	jsme	ale	všichni	rádi,	že	
můžeme	ve škole	společně	být	
a chceme	věřit,	že	už	tomu	tak	
bude	bez	dalšího	přerušení.	
Všem	totiž	chybí	společná	prá-
ce	a společné	zážitky,	a tak	se	
těšíme,	že	snad	budeme	moci	
alespoň	trochu	dohánět	dluh,	
který	v oblasti	společných	
aktivit	a budování	třídních	ka-
marádských	vztahů	v reálném	
životě	máme.	Děti	si	určitě	
zaslouží	víc	než	zvládnutou	
a pravidelnou	on-line	výuku.	
Ta	sice	přinesla	dětem	i všem	
dospělým	spoustu	nových	do-
vedností	a znalostí,	ale	protože	
člověk	je	tvor	společenský,	
nemůže	žádná	on-line	výuka	
dostatečně	nahradit	vzájemný	
lidský	kontakt	a interakci.

I v době	covidové	se	poda-
řilo	uskutečnit	v rámci	online	
výuky	jeden	velmi	zajímavý	
jazykový	projekt	s názvem	
Open	Up,	který	stejně	jako	
projekt	Edison,	jenž	se	na naší	
škole	konal	již	dvakrát,	pořá-
dala	společnost	AIESEC.	Žáci	
šestých	až	devátých	ročníků	se	
v hodinách	anglického	a ruské-
ho	jazyka	spojili	online	se	stu-
denty	z celého	světa,	kteří	jim	
vyprávěli	o různých	tématech	
ze	svých	zemí.	V angličtině	
šesťáci	obohatili	své	znalosti	
o národní	symboliku,	sedmá-

ci	se	dozvěděli	zajímavosti	
o Španělsku,	osmáci	získali	
povědomí	o pokladech	španěl-
ské	kinematografie	a deváťáci	
si	procvičili	slovní	zásobu	
v oblasti	sportu	a španělské	
národní	kuchyně.	Vyučovací	
hodina	byla	proložena	i kvízy	
a dalšími	aktivitami,	kterých	se	
většina	žáků	s chutí	účastnila.	
Byli	jsme	velmi	mile	překvape-
ni,	že	se	děti	nebály	ani	nesty-
děly	a vyzvídaly	podrobnosti	
od anglicky	i rusky	mluvících	
lektorů.	Doufáme,	že	se	další	
obdobný	projekt	bude	moci	
konat	znovu	v dalších	letech	
již	za osobní	přítomnosti	všech	
zúčastněných.	

V době	přísné	karantény	
jsme	trávili	čas	nejen	při	on-
-line	výuce	našich	současných	
žáků,	ale	v dubnu	také	proběhl	
zápis	do budoucí	první	třídy.	
Bohužel	již	podruhé	musel	
proběhnout	pouze	ve formální	
podobě,	tedy	bez	přítomnosti	
předškoláků,	pouze	za účasti	
rodičů,	kteří	společně	s vede-
ním	školy	vyřešili	formální	
stránku	přihlášení	dítěte	
do školy.	O veltruskou	školu	je	
mezi	rodiči	předškoláků	dlou-
hodobě	velký	zájem,	a tak	bylo	
i letos	stejně	jako	v předcho-
zích	letech	nutné	odmítnout	
všechny	potencionální	žáky	
z okolí,	kteří	nemají	trvalé	
bydliště	ve Veltrusích	nebo	
ve spádových	obcích.

Od září	2021	bude	do prv-
ní	třídy	docházet	59	nových	
žáčků,	kteří	se	budou	učit	
ve dvou	prvních	třídách.	
Vzhledem	k dlouhodobé	
naplněnosti	školy	budeme	
mít	dvě	opravdu	plné	první	
třídy,	což	není	úplně	příznivý	
stav	jak	z pohledu	pedagogic-
kého,	tak	z pohledu	dětského	
a rodičovského.	Bohužel	ale	
jiné	řešení	situace	není	možné.	
Škola	již	delší	dobu	využívá	
k výuce	úplně	všechny	možné	
prostory	a případné	zlepšení	
současné	napjaté	prostorové	
situace	může	přinést	jedině	
nová	přístavba	školy,	o které	se	
sice	již	hodně	dlouho	mluví,	
ale	o jejíž	realizaci	stále	není	
rozhodnuto.	Veltruská	škola	

a její	učitelský	sbor	tak	vlastně	
doplácí	na to,	že	dlouhodobě	
usiluje	o kvalitní	a podporu-
jící	školní	prostředí.	Podařilo	
se	nám	mnohaletou	prací	
vybudovat	školu	s dobrým	
jménem,	kam	se	bývalí	žáci	
jako	rodiče	nové	generace	rádi	
vracejí.	Vzhledem	k současné	
naplněnosti	školy	je	ale	těžké	
v současných	vzdělávacích	
podmínkách	udržet	kvalitu	vý-
uky	i dobré	a přátelské	vztahy,	
které	se	snažíme	ve škole	po-
silovat.	K celé	naší	školní	práci	
bychom	opravdu	potřebovali	
více	prostoru.	Není	to	samo-
zřejmě	jediná	potřeba,	ale	
dostatek	prostoru	pro	výuku,	
školní	družinu	i práci	učitelů	
je	jeden	z pilířů	kvalitní	školní	
práce,	který	se	ale	v naší	škole	
již	dlouhou	dobu	povážlivě	ky-
mácí.	Ostatní	pilíře	kvalitního	
vzdělávacího	procesu	mohou	
nedostatek	školního	prostoru	
po určitou	dobu	vyvažovat,	ale	

tato	zátěž	nesmí	trvat	příliš	
dlouho.	Jinak	by	se	mohlo	stát,	
že	se	zřítí	pilíře	všechny.	

Přes	tuto	neutěšenou	
prostorovou	situaci	stále	ještě	
věříme,	že	se	naše	veltruská	
škola	brzy	dočká	stavebního	
rozvoje	a že	nám	přibudou	
nové	prostory	pro	výuku,	roz-
šíří	se	školní	jídelna	a vybudují	
se	další	kabinety	pro	rozrůsta-
jící	se	učitelský	sbor.	Pro	toto	
v současné	době	nezbytně	
nutné	rozšíření	školy	je	skuteč-
ně	nejvyšší	čas.	Budeme-li	pa-
rafrázovat	známé	tvrzení	–	pro	
rozšíření	veltruské	základní	
školy	“za pět	minut	dvanáct”	již	
dávno	bylo,	v současné	době	
je	doslova	sekundu	před	12.	
hodinou	a situaci	související	
s potřebou	přístavbou	školní	
budovy	je	nutné	řešit.

Světlana Racková  
a Soňa Dekastello

Základní škola Veltrusy
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Proměny Červeného mlýna

„Veškero	střílení	z hmoždířů,	vytrubo-
vání	a bubnování	u vesnic	nebo	jinde,	
jakož	i přibližování	se	dotěrných	diváků	
je	nejpřísněji	zakázáno.“	Tak	vyhotoveno	
bylo	nařízení	k 6.	červnu	léta	Páně	1820	ku	
vzácné	návštěvě	císaře	Františka	I.	a jeho	
choti	Karolíny	Augusty	na panství	hrabě-
cího	rodu	Chotků	z Chotkova	a Vojnína.	
Císařský	a královský	pár	v tento	den,	za vy-
hrávání	hudby	vojenské,	jež	byla	do Veltrus	
na panském	žebřiňáku	přivezena,	spatřil	
druhou,	po zámku	nejkrásnější	panskou	
budovu	veltruského	parku,	totiž	–	v době	
své	–	kouzelný	Červený	mlýn.	

Původně	byl	zamýšlen	co	jednopatrový	
lovecký	zámeček	ku	radosti	šlechty	stavěný	
či,	jak	se	ústy	předků	traduje,	jen	jako	
„zdobný	kulisový	mlýn“,	však	s důrazem,	
že	„červený	a gotický“.	Ve tvaru	písmene	„L“	
byl	panstvem	postaven	před	rokem	1792,	
leč	přesného	data,	a zda	za vlády	z boží	mi-
losti	zvoleného	císaře	Josefa	II.,	či	Leopolda	
II,	neznámo	jest.

Po záplavách	ničivých,	kteréžto	v letech	
1784	až	1785	park	nešťastně	zpustošily	
a mlýn	ve Starých	Ouholicích	zničily,	byla	
stavba,	ještě	z cihel	nevystavěná,	hrabětem	
Janem	Rudolfem	Chotkem	přeprojektová-
na	na mlýn	funkční.	Odbornosti	zde	chopil	
se	s největší	pravděpodobností	architekt	
inženýr	Georg	Fischer	a stavitel	Mathias	
Hummel.	

V ten	čas	neblahý	skoro	po sto	létech	
přestal	celý	hraběcí	park	„Ostrovem“	se	

zváti,	neb	Vltava	své	pravé	rameno	u Vel-
trus	kvapně	opustila.	V prostoru	dnešního	
křídla	severního	navazovaly	na hlavní	
budovu	dva	nižší	přístavky	pomocné.	Mlýn	
měl	původně	jen	(doposud	zachované)	kří-
dlo	západní,	v jehož	spodní	části	pracovala	
tři	mlecí	zařízení	a později,	dal	Bůh,	jen	
dvě	kola.	

V nástavci	věžovitém	v západním	rohu	
budovy	neogoticky	byl	zařízen	salonek	
s výzdobou	štukovou,	sloužící	odpočin-
ku	panstva	při	vycházkách	či	vyjížďkách	

na loďkách.	
Podle	kresby	původní	od hraběnky	Lou-

isy	Chotkové,	z doby	kolem	roku	1800,	je	
v těchto	místech	kanál	upraven	co	jezírko	
malebné.	Zdroje	píší,	že	u mlýna	kanál	byl	
rozšířen	na dvě	větší	nádrže	vodní,	stavi-
dlem	rozdělené	u mostku	silničního.	Jedna	
před	přemostěním	a druhá	pod	mlýnem	se	
nacházející.	

Zhruba	kolem	poloviny	věku	devate-
náctého	byl	objekt	pronajímán	a nakonec	
léta	Páně	1831	prodán.

Kresba Luisa Chotková, kolem roku 1800

Původní půdorysný stav mlýna z 1. poloviny 19. století 
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Po roce	1840	byla	budova	tato	rozší-
řena	na půdorys	podkovovitý.	Na průčelí	
nádvorním	zřízena	byla	velmi	okouzlující	
pavlač	ve slohu	gotizujícím	a nádvoří	bylo	
z jihovýchodu	uzavřeno	zdí	s branou.	Ani	
původní	část	budovy	se	však	nedochovala	
ve stavu	nezměněném.	Byla	odstraněna	
atika	s fiálami,	vyměněna	okna,	zničena	
podstatná	část	původních	fasád,	neboť	bu-
dova	prošla	několika	stavebními	i funkční-
mi	proměnami,	jež	na větší	kráse	jí	ubraly.	

Dvakrát	ji	rudý	kohout	navštívil	–	po-
druhé	vyhořela	v roce	1929,	kdy	nájemcem	
byl	Valnoha	Bohuslav,	jenž	pečlivě	o mlýn	
staral	se	a pacholky	i díly	nové	pro	něj	přes	
inzeráty	opatřoval	(škoda	byla	vyčíslena	
zhruba	na 750	tis.	Kč).	

Po opravě	a odstranění	mlýnského	
zařízení	sloužil	Červený	mlýn	jako	penzion,	
hotel	a výletní	restaurace	(do roku	1948).	

Za druhé	války	světové	zde	umístěn	byl	
tábor	KLV	(„Kinderlandverschickung“)	pro	
děti	z Německa	evakuované.	

Po roce	1948,	v čase	režimu	socialistic-
kého,	upraven	byl	na Domov	důchodců	
a tím	jest	až	doposud.

text a foto:
Kamil Kristen Brzák - THERESIAE RTM

Kresba Rudolfa Chotka z roku 1847

Červený mlýn v roce 1906

1922

Tři inzeráty kolem roku 1922

Čtyřicátá léta v Protektorátu Čechy a Morava
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ZÁMEK A PARK

Kam se poděla voda  
z Mlýnského potoka?
V PŮLI	KVĚTNA	SI	MNOHO	NÁVŠTĚVNÍKŮ	ZÁMECKÉHO	PARKU	VŠIMLO,	 
ŽE	V KORYTĚ	MLÝNSKÉHO	POTOKA	CHYBÍ	VODA,	A PTALI	SE,	CO	SE	STALO.	 
ODPOVĚDÍ	BYLA	TA	SAMÁ	VODA,	KTERÉ	BYLO	V JEJÍM	„MATEŘSKÉM“	KORYTĚ	
NAOPAK	PŘÍLIŠ.	

Asi	nemusím	připomínat,	že	
Mlýnským	potokem	za nor-
málního	stavu	protéká	voda	
z Vltavy,	která	je	do něj	přive-
dena	podzemním	potrubím	
(tzv.	přivaděčem)	od Miřejo-
vického	jezu.	A zpět	že	se	do ní	
vrací	v místě	dálničního	mostu	
u Nové	Vsi.	A to	nejdůležitější	
z pohledu	následujících	řádků	
–	že	cestou	míjí	domov	seniorů	
v Červeném	mlýně.	

A právě	ten	je	při	vzestu-
pu	hladiny	Vltavy	jako	první	
„na ráně“	–	korytem	Mlýnské-
ho	potoka	ho	tzv.	zpětným	
vzdutím	ohrozí	již	dvouletá	
povodeň.	Předtím	ale	již	po-
loviční	průtok	zabrání	odtoku	
vody	přitékající	shora.	Na to	
vše	samozřejmě	pamatuje	
manipulační	řád	pro	přívodní	

potrubí	a celý	tok	potoka,	který	
byl	schválen	mimo	jiné	Povo-
dím	Vltavy.	Ten	při	vyhlášení	
prvního	stupně	povodňové	
aktivity	(1.	SPA	–	bdělost)		
ukládá	provozovateli	(tj.	správě	
zámku)	úplně	uzavřít	přívod	
vody	do parku	a nechat	koryto	
vyprázdnit.	Jakmile	voda	
ve Vltavě	nastoupá	do takové	
úrovně,	že	se	u propustku	
v lokalitě	zvané	„Na Kuban-
tově“	(pod	dálnicí)	hladiny	
vyrovnají	a voda	zde	začne	
proudit	v opačném	směru,	je	
třeba	uzavřít	i tento	propustek	
pomocí	tří	hradítek,	která	jsou	
uskladněna	v areálu	zámku	
a jejichž	stav	a funkčnost	jsou	
minimálně	1x	ročně	kontrolo-
vány	(přívodní	uzávěr	samo-
zřejmě	také).	Toto	opatření,	

společně	s prázdným	korytem,	
které	se	tak	stává	retenčním	
prostorem,	výrazně	prodlužuje	
čas	pro	případnou	evakuaci	
Červeného	mlýna,	v lepším	
případě	úplně	předejde	její	
nutnosti,	neboť	dává	Vltavě	
prostor	k nastoupání	o další	
zhruba	1	metr,	než	dojde	
k přetečení.

Jistě	vám	nyní,	milí	čtenáři,	
došlo,	že	právě	tato	situace	
15.	května	nastala.	Na vodo-
čtu	v Praze-Chuchli,	který	je	
směrodatný	pro	„náš“	úsek	
toku	Vltavy	až	po Vraňany,	byl	
překročen	1.	SPA	a přívod	vody	
do „strouhy“	byl	uzavřen.	Ná-
sledné	opatření	na Kubantově	
ale	již	naštěstí	nebylo	třeba	
(nenechte	se	zmást	fotogra-
fií,	ta	pochází	z již	zmíněné	

kontroly	hradítek).	Bylo	to	
ale	„o fous“.	Hladiny	se	sice	
vyrovnaly,	ale	zpětný	tok	byl	
velice	líný,	téměř	neznatelný	
a hlavně:	z vodočtu	v Chuchli	
bylo	patrné,	že	kulminace	tam	
již	proběhla	a hladina	bude	
už	jen	klesat	–	a to	rozhodlo.	
Hradítka	zůstala	ve skladu	
a naopak	jsme	pustili	mini-
mální	průtok	pro	ryby	a další	
zvířecí	obyvatele	koryta	a jeho	
okolí.		K otevření	přívodu	
na původní	stav	jsme	přikročili	
19.	5.,	kdy	hladina	Vltavy	s do-
statečnou	rezervou	ustoupila	
z „ostře	sledovaného	prostoru“	
u propustku.

text a foto: Jan Bulín
zámek Veltrusy

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

Prázdné koryto – pohled od Laudonova pavilonuZkouška hradítek
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ZÁMEK	A PARK

SLAVNOSTI RŮŽÍ

STÁTNÍ ZÁMEK VELTRUSY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA AKCI

12. a 13. 6. 2021 | 10.00–17.00

  www.ZAMEK-VELTRUSY.cz   |

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

ZÁMEK:
 ARISTOKRACIE: ZAČÁTEK KONCE

Samoobslužná prohlídka s audio aplikací pro chytré telefony či tištěným textem
10:00–16:30

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRŮ
10:00–16:30

PARK:
CYKLOPROHLÍDKY S PRŮVODCEM

9:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 15:00
PROJÍŽĎKY KOŇSKÝM POVOZEM

10:00–16:00 dle jízdního řádu

ZÁMECKÁ ORANŽERIE A OKOLÍ:
SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA RŮŽÍ

Jednotné vstupné na výstavu do oranžerie: 30 Kč
Své růže můžete přihlásit do soutěže do 11.6. do 16 hodin:

chlupacek.tomas@npu.cz, 602 452 444

PŘEDNÁŠKY
Historie pěstování růží, zámecká oranžerie, zahradní archeologie 

Pěstování růží, nejčastější choroby a škůdci růží
SO: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 NE: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

SUŠÁRNA OVOCE A OKOLÍ:
PŘEDNÁŠKY

O sušárně, sadu a historii pěstování ovoce
SO: 10:00, 11:00, 14:00, 15:00  NE: 10:00,11:00

OVOCNÁŘSKÁ PORADNA
Po ukončení přednášky

SO: 10:00–16:00 NE: 10:00–12:00
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KNIHOVNA

Veltruská knihovna  
představuje nové knihy ve fondu
V OBDOBÍ		LEDEN		–	KVĚTEN		BYLO	DO FONDU	ZAKOUPENO	36	SVAZKŮ,	
28 SVAZKŮ	BYLO	ZÍSKÁNO	DAREM.	NABÍDKA	KNIH	JE	ROZŠÍŘENA	O VÝMĚNNÝ	
SOUBOR	O 213	SVAZCÍCH	ZE	SVK	KLADNO.
Po období	omezeného	
provozu,	kdy	bylo	čtenářům	
umožněno	pouze	vracet	a vy-
zvedávat	předem	objednané	
knihy,	se	knihovna	počínaje	
16.	dubnem	vrátila	k běžnému	
provozu.	Otevřeno je každý 
pátek od 14 do 17 hodin. 

Přehled vybraných nových 
titulů:

Beletrie  
pro dospělé

 ʂ Glockner,	D.	
 - Prokletí rodu  

Auerspergů
 ʂ Hůlová,		P.	

 - Čechy – země zaslíbená
 - Umělohmotný třípokoj

 ʂ Hof,	W.	
 - Ledový muž

 ʂ Lednická,	K.	
 - Šikmý kostel  II.	–	2.	díl	
historické	ságy	oceněné	
jako	Kniha	roku	2020	
v kategorii	společenský	
román

 ʂ Mornštajnová,	H.	
 - Listopád

 ʂ Rushdie,	S.	
 - Děti půlnoci

Detektivky
 ʂ Cook,	Robin	

 - Muž, který si hrál 
na Boha

 - Sfinga
 - Smrtelný strach

 ʂ de	la	Motte,	A.	
 - Jarní oběť

 ʂ Denker,	H.	
 - Volba

 ʂ Christie,	A.	
 - Poslední seance –	po-
vídky

 ʂ Karolová,	K.	
 - Zítřek ti nikdo neslíbil

 ʂ Marsonsová,	A.	
 - Němý křik

 ʂ Palmer,	M.
 - Peklo návratů
 - Vedlejší účinky

SCI-FI, fantasy
 ʂ Knaak,	R.		

 - Ohnivý drak 
 - Ledový drak

 ʂ Silverberg,	M.	
 - Tvář vod

 ʂ Stehlíková,	P.
 - Naslouchač
 - Faja
 - Nesterea

Romány  
pro ženy

 ʂ Bradford,	B.	T.	
 - Vlastní cestou

 ʂ Brown,	S.	
 - Střemhlavý pád
 - Zachráněné dopisy

 ʂ Collins,	J.	
 - Nebezpečný polibek
 - Nová generace holly-

woodských žen
 - Rocková hvězda
 - Smrtelné pokušení
 - Vzrušení

 ʂ Keleová-Vasilková,	T.	
 - Julinčina pekárna
 - Kouzlo všednosti

 ʂ Moyesová,	J.	
 - Jako hvězdy v temné 

noci
 ʂ Payne,	C.	D.	

 - Nestydaté plavky
 ʂ Sunderlandová,	H.	

 - Skoro úplně normální

Naučná  
literatura  
pro dospělé

 ʂ Hora-Hořejš,	P. 
 - Toulky českou minu-

lostí  15 –	historie	české	
literatury	19.	a počátku	
20.	stol.

 ʂ Černý,	K.	
 - Ze zámoří do Čech. 

Čokoláda, čaj a káva 
v raném novověku

 ʂ Uhlíř,	J.	
 - ÁDÉHÁDĚ. Jak na  

emoce dětí s ADHD 
 ʂ Lee,	A.	

 - Jógou proti bolesti
 ʂ Kolektiv	

 - Průvodce přírodou 
do kapsy

 ʂ Wohlleben,	P. 
 - Přírodě na stopě

 ʂ Kolektiv	
 - Ilustrovaný atlas – 

Vesmír
 ʂ Worroll,	J.,	Houghton,	P. 

 - Hry z lesní školky
 ʂ Pojďme si hrát ven. 55 

zábavných her, které jsme 
hráli jako děti. Pravidla 
a návodné ilustrace

Beletrie  
pro mládež

 ʂ Finchová,	K.	
 - Hotel U zvířátek. Kočičí 

tajemství
 ʂ Doskočilová,	H.	

 - Krtek a jaro
 ʂ Spider-Man – Návrat. 

Komiks

Naučná  
literatura  
pro mládež

 ʂ Arnold,	N.	
 - Ohromná archeologie

 ʂ Smolíková,	K.	
 - Cha cha chá, zasmál se 

Mordechaj
 ʂ Sedláčková,	I.	

 - Zábavné tvoření pro 
české děti

 ʂ Gaudin,	Ch.-J.	
 - Byl jednou jeden život.  

Mozek

Jitka Lísková
knihovnice
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NAŠE	SPOLKY

HAVRÁNEK

rodinné
 

centrumRC Havránek
Putování s Havránkem
V květnu	Havránek	zorganizo-
val	hru	Putování	s Havránkem	
(nejen)	pro	předškoláky.	Hra	
byla	zařazena	do Festivalu	
rodiny,	pořádaného	Sítí	mateř-
ských	center.	Naším	cílem	bylo	
podpořit	předškoláky	a jejich	
rodiče	v této	nelehké	době,	kdy	
se	nemohou	osobně	dostavit	
k zápisům.	

Skrze	úkoly	si	rodič	ověřil	
úroveň	dovedností,	které	jsou	
třeba	ke vstupu	do první	třídy	
základní	školy.	V případě	pro-

blémů	může	rodič	sám	podpo-
rovat	jejich	rozvoj	tím,	že	lehce	
pozmění	zadání.	Pod	zadáním	
se	rodič	dočetl	informaci	souvi-
sející	s dovedností	či	tématem	
úkolu.	Poslední	úkol	se	týkal	
sebehodnocení	a sebereflexe.	
Byl	součástí	komentáře	na fb	
RCHavranek,	kde	rodiče	spolu	
s dítětem	sepsali	odpověď,	jak	
(ne)zvládli	plnit	úkoly.

Druhou	částí	Putování	byly	
úkoly	pro	děti	od 2–4	let.	Týka-
ly	se	každodenního	života	dětí,	

sebeobsluhy,	poznávání	barev,	
zvířat,	dopravních	prostředků,	
počítání	prstů,	zpívání,	kresle-
ní,	tvorby	pohybu	k básničce	
a mnoha	dalšího.	Na cestu	
s Veltruskými	hádankami	se	
mohla	vydat	a soutěžit	celá	
rodina.	Rodina	společně	plnila	
21	úkolů	rozmístěných	po Vel-
trusích.	Trasa	měřila	kolem	
6	km	a děti,	které	ji	absolvovaly	
bez	problému,	jistě	zvládnou	
všechny	školní	výlety.

Na Den	dětí	proběhlo	

losování	o knižní	ceny,	které	
věnoval	internetový	obchod	
a knihkupectví	Kosmas.cz,	
nakladatelství	Argo	a vyda-
vatelství	Tympanum.	Všichni	
zúčastnění	obdrželi	časopis	
Dráček	a ceny	věnované	
panem	Kasinou	a panem	Luk-
síkem.	Děkujeme.

Na závěr	mnohokrát	dě-
kujeme	všem,	kteří	propůjčili	
svůj	plot!

Jana Suchá

Havránkovy on-line lekce

V březnu	jsme	začali	s první	
on-line	lekcí.	Pro	všechny	byla	
velmi	náročná.	Snad	nejhorší	
bylo	zpívání.	Zprvu	to	vypa-
dalo,	že	to	vzdáme,	ale	zkusili	
jsme	další	hodinu	a pokraču-
jeme	až	dosud.	Zlepšili	jsme	
se	v ovládání	mikrofonů,	víme,	
jak	děti	zaujmout,	jak	komuni-
kovat	přes	kameru.

Scházíme	se	pravidelně	
ve čtvrtek	od 9:30	do 10:00.	
Na začátku	se	přivítáme	naší	

písničkou,	povíme	si	oblíbené	
básničky	a nikdy	nezapome-
neme	na tu	nejoblíbenější,	
na Bramboru.	Každé	dítě	
navrhne	písničku	a tu	si	s do-
provodem	hudebních	nástrojů	
zazpíváme.	Nakonec	se	vrh-
neme	na tvoření,	které	je	vždy	
tematicky	propojené	s básnič-
kou,	písničkou	či	aktivitou.

Na začátku	jara	jsme	si	
vytvořili	strom	s pupeny,	
sněženky,	velikonoční	vajíčka,	

kuřátka	z drátků	a poznávali	
jsme	části	obličeje.	

Poté	svitla	naděje	a my	
se	těšili,	že	se	budeme	moci	
vídat	naživo.	Přes	víkend	se	
však	nařízení	změnilo,	a proto	
pokračujeme	on-line.	Další	
lekce	jsme	se	věnovali	geo-
metrickým	tvarům	a hledali	
je	všude	kolem	nás,	zahráli	
jsme	si	na kadeřníky	a vytvořili	
originální	účesy.	Z papírového	
talířku	a krepáku	jsme	vytvořili	

sluníčko	a z barevných	papírů	
šupiny	pro	rybičky.	Na konci	
lekce	se	pochlubíme	výtvory,	
zopakujeme	si	tematickou	
básničku	či	písničku	a rozloučí-
me	se	naší	písničkou.

Za krásné	a pohodové	lekce	
děkujeme	všem	8	maminkám	
a 12	dětem.

Za RC Havránek Jana Suchá

Podpora rodin v RC Havránek
I pro	rok	2021	rodinné	
centrum	zažádalo	
o podporu MPSV 

a získalo	finanční	prostředky	
pro	projekt	Podpora rodin 
z dotačního programu Rodina 
MPSV.	Rodiny	tak	mají	mož-
nost	navštěvovat	individuální	

konzultace s psycholožkami,	
se	kterými	rodinné	centrum	
spolupracuje.	Obracet	se	na ně	
mohou	s většími	i běžnými	
problémy,	kterým	se	svými	
dětmi,	dospívajícími	nebo	
i rodiči	čelí.

Konzultace	probíhají	

samozřejmě	diskrétně,	v době,	
kterou	si	sami	dohodnete	
(kontakty	na vizitce).

Součástí	projektu	je	i něko-
lik	besed	na rozmanitá	témata,	
které	proběhnou	během	roku	
2021	a o kterých	budete	včas	
informováni.	(Soňa Dekastello)

PhDr. Pavla Majerová 
psycholog-majerova.cz  

pavla@psycholog-majerova. cz
 

Mgr. Petra Pírková  
Brunerová

psychologiekralupy.cz
psychologiekralupy@seznam.cz
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Běh veltruským parkem 2021
Letošní	ročník	Běhu	veltrus-
kým	parkem	byl,	stejně	jako	
ten	minulý,	ovlivněn	pande-
mickou	situací	a nemožností	
pořádat	(nejen)	sportovní	akce.	
Neváhali	jsme	ale	a opět	jsme	
připravili	drobnou	náhradu	–	
individuální	závod.	Od pátku	
23.	dubna	do neděle	9.	května	
jsme	na místě	obvyklého	
startu	závodu	v areálu	letního	
kina	vyvěsili	plánky	s popisky	
našich	běžných	tras	od 50	
metrů	pro	nejmenší	závodní-
ky	až	po 10	km	pro	vytrvalce.	
Kdokoli	si	pak	mohl	v tomto	
období	přijít	do parku	zaběh-
nout	libovolnou	trať	(klidně	

i opakovaně),	stopnout	si	čas	
a poslat	poté	výsledek	přes	
online	formulář.

Celkem	se	nám	letos	sešlo	
98	záznamů	s vašimi	změře-
nými	výkony,	26	na dětských	
vzdálenostech	a 72	na dospě-
lých	–	kompletní	výsledky	jsou	
zveřejněny	na webu	závodu	
(behparkem.cz).	Děkujeme	
moc	všem	běžcům	za účast	
a budeme	se	na vás	těšit	
na příštím	(pevně	doufáme,	že	
již	plnohodnotném)	24.	roční-
ku	závodu,	který	se	uskuteční	
tradičně	poslední	dubnovou	
sobotu	–	30. dubna 2022.

Medvědí stezka
Místní	kolo	Medvědí	stezky	se	
uskuteční	v červnu,	pokud	to	
dovolí	aktuální	epidemiologic-

ká	situace	a vládní	opatření.	
Sledujte	web	ASPV.

Olympijský běh  
Veltrusy
Letos	se	znovu	staneme	sou-
částí	T-Mobile	Olympijského	
běhu,	největší	běžecké	akce	
u nás,	která	se	každoročně	
koná	na desítkách	míst	a škol	
po celé	České	republice.	
Závod	proběhne	ve středu 
8. září 2021,	přesně	měsíc	
po skončení	letních	olympij-
ských	her	v Tokiu	a po návratu	
našich	(věříme,	že	úspěšných!)	
olympioniků	domů.	Běh	bude	
odstartován	centrálně	v 18 
hodin přímo	z éteru	Českého	
rozhlasu.	

V rámci	veltruského	závodu	
si	můžete	kromě	tradičních	
tras	na 5 a 10 km	přijít	do par-
ku	zaběhnout	a vyzkoušet	si	
i jednoduchý	orientační běh 
pro širokou veřejnost v délce 
4–6 km.	(Pro	absolvování	
nejsou	třeba	žádné	zvláštní	
znalosti	ani	vybavení,	pouze	
odhodlání	zkusit	něco	nového.	
:)

Závody	se	každoročně	kona-
jí	jako	oslava	Mezinárodního	
olympijského	dne,	centrálním	
pořadatelem	je	Český	olym-

pijský	výbor.	
Do Česka	při-
nesl	myšlenku	Olympijských	
běhů	v roce	1987	legendární	
běžec	Emil	Zátopek.	V rámci	
akce	navíc	účastníci	neběží	
pouze	pro	sebe,	část	ze	star-
tovného	putuje	České	olym-
pijské	nadaci,	která	umožňuje	
sportovat	dětem	ze	sociálně	
znevýhodněných	rodin.

Cílem	letošního	ročníku	je	
po pandemii	co	nejvíce	nastar-
tovat	sportování	dětí	i dospě-
lých.	Pro	všechny	běžce	je	navíc	
letos	připravena	motivační	
novinka	–	dřevěná	medaile	pro	
každého	účastníka.

Registrace	na závod	a další	
informace	naleznete	na webu	
olympijskybeh.cz.	Startovné	
začíná	na 250	Kč	a registrace	
končí	30.	8.,	později	už	nebude	
možná.	Budeme	se	na vás	těšit	
na startu!

text a foto:
Michal Koldinský

člen ASPV Veltrusy

SPORT

ASPV Veltrusy

ZÁŘÍ

8 OLYMPIJSKÝ  
BĚH VELTRUSY

Běh veltruským parkem



23červen 2021

info@ forte -net.cz www.forte -net.cz222 742 222

INTERNET 
+ HD TELEVIZE

STABILNÍ A RYCHLÝ

1000Mbit/s

Rychlost

         od

333Kč

www.facebook.com/fortenet.cz

ZDARMA

IPTV

INTERNET

   =
WIN

až

Kariéra:
- hledáme techniky do našeho TEAMU
- správa bezdrátových a kabelových sítí
- nadstandartní platové ohodnocení

AKČNÍ
NABÍDKA

INZERCE
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Nabídka tarifů:
 16 Mb/s za 299 Kč  
levný tarif pro nenáročné uživatele  
(s roční úhradou za 250 Kč)
 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

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.

Smlouvy bez závazků  
a bez datového omezení

Tradice a zkušenost v oboru  
více než 20 let 

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

INZERCE
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Restaurace Na Knížecí

Krátký/d louhý  týden

Zvýhodněné  s t ravován í

S tab i ln í  zaměstnán í

Př í spěvek  na  po j i š těn í

Pr ima  par ta

H L A V N Í  V R C H N Í  N A  H P P

Možnost  d louhodobé  spo lupráce

Zvýhodněné  s t ravován í

Po  zaučen í  130 , -/hod  č i s tého

O B S L U H A  L E T N Í  Z A H R Á D K Y  N A  D P P

B  R  I  G  Á  D  A   N  A   L  É  T  O  

T E L . :  + 4 2 0  6 0 5  1 7 6  4 2 9

R E S T A U R A C E @ N A K N I Z E C I . E U  W W W . N A K N I Z E C I . E U

N Á M .  M Í R U  2 3 ,  D O L N Í  B E Ř K O V I C E  

V H O D N É  P R O :

Studenty

Maminky  na  mateřské  dovo lené
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ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
výroba kovových konstrukcí
pojezdová a křídlová vrata

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

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

E-MAIL:
info@letrepair.cz

ADRESA:
Josefa Dvořáka 592

277 46  Veltrusy

INZERCE

www.sheba-strom.cz

Ceník inzerce 

veltrusy.cz/cenik-inzerce

vizitka
1/4	strany	A4
1/2	strany	A4
celá	strana	A4

180	Kč
480	Kč
840	Kč

1.440	Kč

Požadujeme:
řidičský průkaz skupina D

flexibilitu, bezúhonnost, způsobilost
slušné vystupování vůči zákazníkům

Nabízíme:
průměrný měsíční plat 40 000 Kč 

příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 
sociální program 
zaměstnanecké jízdné 

Více informací na: www.csad-sc.cz
p. Jakoubek – 420 315 671 659 
p. Trochta – 420 326 911 522

ppřřiijjmmee

řidiče
autobusů

pprroo  oobbllaasstt  BBrraannddýýssaa  nn..//LL..,,  MMěěllnnííkkaa,,  
OOddoolleennyy  VVooddyy  aa  KKrraalluupp  nn..//VVlltt..

Nový rok...

www.csad-sc.cz
315 671 659, 326 911 522

...nové zaměstnání!
° práci řidiče autobusu v zavedené

stabilní firmě s moderními autobusy
° pojištění odpovědnosti za škody
° HPP i VPP, vhodné i pro důchodce
° zaměstnanecké jízdné i pro rodinu
° ubytování a široký sociální program
° diety za odpracovaný den, ústroj
° příspěvek na penzijní připojištění
° profesní vzdělávání
° iontové nápoje a vitamínové prostředky
° očkování proti chřipce
° 10 000 Kč za zprostředkování řidiče

Řidičkám a řidičům nabízíme:

Řidičské oprávnění zajistíme.

možnost měsíčně až

náborový příspěvek
+ 25 000 Kč

42 000 Kč
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VIP výcvik pro zaneprázdněné
CD a učebnice s testy zdarma
referentské školení řidičů
výcvik skupiny B a B+E
kondiční jízdy
nabízíme i jízdy s automatickou 
převodovkou

Mostní 747, Kralupy nad Vltavou 278 01
Úřední hodiny: Pondělí  17.00 - 19.00
 Středa  15.00 - 17.00
Autoškola Kralupy nad Vltavou

tel.: 777 201 088
www.autoskolazajickova.cz

I n g r i d  Z a j í č k o v á

777 201 088

I n g r i d  Z a j í č k o v á

auto‰kola zajíãková inzerát_A6.pdf   1   21.11.18   10:03

ROZBORY VOD 
– studny, řad, bazény, koupaliště
• analýzy vod v akreditované laboratoři
• odběr vzorku a jeho doprava do laboratoře
• vzorek můžete po dohodě přivézt i sami 
Pro více informací volejte 602 126 168 
nebo pište na zidkova@dekonta.cz.
Cena orientačního rozboru vody: 870 Kč včetně DPH
Těšíme se na spolupráci!
Biotechnologická laboratoř
Dřetovice

Prodej 

kompletní ceník na
zdo-vykupstepky.cz

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

Kralupy n. Vlt.
palivového dřeva

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

I n t e r n e t  p r o  k a ž d é h o  z  v á s

B e z d r á t o v é  p ř i p o j e n í

Připojen s.r.o.
Srpnová 672, 27711 Libiš

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

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

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

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

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

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

Ultra MAX
Individuální kalkulace

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

P ř i p o j e n  s . r. o .
S r p n o v á  6 7 2 ,  2 7 7  L i b i š
Č e s k á  R e p u b l i k a

+ 4 2 0  6 0 4  1 3 0  9 9 1
w w w. p r i p o j e n . c z
i n f o @ p r i p o j e n . c z

tel: 604 130 991
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Koupelnové studio Popek
Nelahozeves

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

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

P a M TÝŘ

T
R

UHLÁŘSTV
Í P. a M. Týř

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

V cihelnách 622, Veltrusy

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

m
ob

il: +420 721 852 018
+420 602 149 243
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ŠKODA ENYAQ iV – emise CO2: 0 g/km;  spotřeba: 16,6–18,1 kWh/100 km.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ŠKODA

NOVÁ,
ENYAQ iV

PLNĚ ELEKTRICKÁ

* Jedná se o předběžné hodnoty.


