
 
AKCE VE VELTRUSÍCH
ŘÍJEN
Do konce října je prodloužena výstava  
Veltrusy Ladislava Čepeláka v Infocentru zámku Veltrusy 
(vedle brány do parku).
pá 8. 10. 14-22 h  Volby do Poslanecké sněmovny
so 9. 10. 8-14 h Volby do Poslanecké sněmovny
čt 14. 10. 18:00 Koncert k výročí A. Dvořáka (síň MěÚ)
st 20. 10. 18:00  Beseda k současným trendům  
    a novinkám v odpadovém hospodářství  
    (hasičárna)

LISTOPAD
čt	 11.	11.	 17:00	 RC	Havránek:	Martinský		
	 	 	 	 lampionový	průvod	(parčík	u školy)
út 16. 11. 20:00 Koncert na Závisti (program v řešení)
ne 28. 11. 14:00 Rozsvěcení vánočního stromu  
    a adventní trhy (parčík u školy)
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Úvodem
Podzim	se	ohlásil	každoden-
ním	budíčkem	jako	po opici	
(bez	opice),	schránkou	
přetékající	volebními	plátky	
(proč	tak	plýtvají	papírem,	
když	každá	babička	má	dneska	
internet?),	dopravními	zácpa-
mi	dokonce	i v Kralupy-City	
a řádnou	dávkou	virózek.	Je	
po chmelu,	je	po vinobraní,	je	
po happeningu,	„to	zas	začnou	
mlhy,“	odtuší	synek	na zadním	
sedadle,	ale	aby	to	neznělo	
moc	pesimisticky,	ještě	dodá,	
že	východ	slunce	nad	Dřínová-
kem	ale	stojí	za to	a svačinu	že	
jsem	taky	udělala	dneska	dob-
rou.	„A nakonec,	Vánoce	jsou	
za…,“	říká	a já	věnuji	zpětnému	
zrcátku	hodně	varovný	škleb,	
„chci	říct,	ten	advent	a ty	tradi-
ce,	že	jo,“	dodá	ve snaze	o lepší	
image,	hodně	neupřímně,	až	
se	tomu	musíme	zasmát.	Oba	
jsme	si	vzpomněli	na vyčítavou	
domácí	scénku,	v níž	jsem	
v duchu	tradice	české	komedie	
(Hana	Maciuchová	v Samotá-
řích)	se	značnou	nadsázkou	
spílala	dětem,	že	nežijou,	že	
jen	živoří	od svátku	k narozeni-
nám	a od narozenin	k Váno-

cům,	jako	bychom	mezitím	
nezažili	nic	jiného.	
Teď	myslí	na to,	jaké	to	bude	
o Vánocích,	a já	na to,	že	takové	
živoření	s věkem	nemizí,	jen	
dostává	jiné	obrysy,	když	se	
tomu	člověk	poddá.	Po trochu	
jiném	roce	jsme	zpátky	tam,	
kde	jsme	byli.	Práce	neuby-
lo,	jen	se	ještě	líp	oháníme	
na internetu.	Když	vystoupí,	
na cestě	u kostela	nad	školou	
nasbírám	pár	kaštanů	do kap-
sy.	No	co,	někdo	cvaká	tužkou,	
luští	křížovky,	jiný	(Amélie	
z Montmartru)	zase	hází	žabky	
na kanálu	svatého	Martina,	
další	chytají	ryby	a házejí	je	
zpátky.	Ještě	přijde	čas	lous-
kání	ořechů,	sušení	šípků	(až	
trochu	přemrznou),	poslední	
houbaření.	I když	z těchle	ryze	
praktických	činností	se	postup-
ně	staly	spíš	uklidňující	rituály,	
situace	se	může	přehoupnout	
zpátky	během	pár	let.	Tak	
spousta	lidí	hází	žabky,	louská	
ořechy	a myslí	dopředu.	P.S.	
Předvolební	letáky	se	výborně	
hodí.	Do přepravek	s ořechy.

kv

Přijďte k volbám
Volby	do Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	České	republiky	

se	konají	v pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021
v budově	městského	úřadu	ve výstavní	síni,	Palackého	9.

Nenechte druhé rozhodovat za vás a přijďte volit.
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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

Sběrné	místo	je	určeno	pouze	pro	potřeby	
občanů	Veltrus.
PROVOZNÍ HODINY:

BIOKONTEJNERY  
NA ŽÁDOST

Město	nabízí	občanům	možnost	přistavení	
biokontejneru	na středeční	odpoledne	
(žádejte	nejpozději	do úterý	do 14	h).	Pod-
mínkou	je	dodržování	pravidel	pro	sběr	
bioodpadu	(jen	tráva	a listí).
	ʂ telefon:	728 233 228

SVOZ BIOPOPELNIC OD DOMU

	ʂ 1x	za 14	dní	v sudé	pondělí	
	ʂ duben-listopad
	ʂ přihlášky:	veltrusy.cz/bioodpad

INFORMACE	Z ÚŘADU
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PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

	ʂ 3.	11.	,	8.	nebo	15.	12.	2021	(bude potvrze-
no),	začátek	vždy	v 18:30

	ʂ hasičský	dům,		
Seifertova	488,	Veltrusy

	ʂ povinná	ochrana	úst		
(dle	aktuálních	opatření)

	ʂ online přenos zasedání

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
 - @Kultura	Veltrusy

BEZPEČNÁ KULTURA

	ʂ Je	důležité	ochránit	bezpečí	nejen	ná-
vštěvníků	kulturních	akcí,	ale	také	účin-
kujících	a realizačního	týmu.	Na všech	
městských	akcích	proto	dodržujeme	
hygienické	požadavky	plynoucí	z aktu-
álních	nařízení	a opatření	Vlády	ČR.

TESTOVÁNÍ V KRALUPECH
	ʂ covid-kralupy.cz
	ʂ parkoviště	u zimního	sta-
dionu	v Kralupech	n.	Vlt.

	ʂ 4x	antigen	a 2x	PCR	test	
měsíčně	zdarma	i v říjnu

i

ÚT ČT SO
říjen 15–18 15–18 8–12

listopad 15–17 – 8–12

prosinec – – 8–12
BEZINFEKČNOST

 ʂ CERTIFIKÁTEM O OČKOVÁNÍ  
(min.	14	dní	po druhé	dávce)

 ʂ CERTIFIKÁTEM O PRODĚLANÉ   
NEMOCI (max.	180	dní	od prvního	
pozitivního	testu)

 ʂ CERTIFIKÁTEM O NEGATIVNÍM   
TESTU (max.	7	dní	starý	PCR,		
max.	72	hodin	starý	antigen)

BUĎTE PŘIPRAVENI PROKÁZAT SVOU
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Podařilo se...
... zrekonstruovat části ulic  
Seifertova, Třebízského a Alešova

Vážení čtenáři,  
milí sousedé,
čas	pádí	snad	stále	rychleji,	ve světě	
i v naší	zemi	běžný	člověk	jen	těžko	stíhá	
sledovat	všechny	změny	a události,	zvláš-
tě	takhle	před	volbami.	Máme	tu	další	
podzim,	dny	se	zkracují,	stromy	a příroda	
se	chystají	na chladnější	část	roku.	Sou-
časná,	podivná	„doba	covidová“	ještě	ne-
končí,	stále	nás	bohužel	ovlivňuje	a bude	
ovlivňovat	i nadále.	Čísla	nakažených	
znovu	stoupají	a nezbývá	než	věřit,	že	
pomalu	rostoucí	proočkovanost	populace	
opravdu	pomůže.	Opatrnost,	prevence	
a ohleduplnost	ke svému	okolí	je	a bude	
důležitým	předpokladem	vedoucím	
ke snížení	rizika	dalších	„lockdownů“,	
omezení	a počtu	vážně	nemocných	vyža-
dujících	hospitalizaci	v nemocnicích.	

Přeji	vám	všem,	milí	čtenáři	Veltrus-
kých	listů,	ať	vám	barevný	podzim	–	
navzdory	všemu,	co	nám	nevyzpytatelný	
dnešek	a zítřek	může	přinést	–	nechá	
uzrát	samé	důvody	k vnitřní	radosti	
a k častým	úsměvům.	Třeba	to	povzbudí	
naši	imunitu	nejen	vůči	nevyzpytatelným	
virům,	ale	také	proti	lidské	hlouposti	
a hulvátství.

Krásný,	zdravý	podzim,	inspirativní	
čtení	a samá	šťastná	rozhodnutí	vám	
přeje	

Filip Volák, starosta

Poděkování  
starosty
Velice rád bych na tomto místě 
poděkoval všem organizátorům 
a dobrovolníkům za společenské 
akce, díky kterým naše městečko 
koncem letošního léta opravdu ožilo. 
Poděkování patří všem členům 
a přátelům SDH Veltrusy za velice 
důstojné oslavy 140 let založení 
hasičského sboru. Za uspořádání již 
6. ročníku „Happeningu na starém 
mostě“ patří velké uznání členům 
kulturních výborů Veltrus i sousední 
Nelahozevsi a jejich „parťákům“. 
Bylo milé – po dvou letech – opět 
sledovat ty spousty bavících se lidí, 
které dorazily za kulturou do Vel-
trus z širokého okolí.
(Poděkování patří samozřejmě všem 
partnerům a podporovatelům obou 
akcí, blíže viz str. 10 a 12.)

Filip Volák, starosta

Nový chodník v Seifertově ulici (před hasičárnou)

Nový chodník a přechod pro chodce v Seifertově ulici

Nová část chodníku v Seifertově ulici u náměstí

Nový chodník a přechod pro chodce v Třebízského ulici

Nová část chodníku a místo pro přecházení v ulici Alešově

SLOVO	STAROSTY

V době uzávěrky zpravodaje 
se finalizovalo dopravní značení  

a chystalo se předání stavby.
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Střípky ze zasedání zastupitelstva
NÁSLEDUJÍCÍ	ODSTAVCE	OBSAHUJÍ	VYBRANÁ	USNESENÍ	A TÉMATA	ZE	ZASEDÁ-
NÍ,	KTERÁ	SE	USKUTEČNILA	30.	ČERVNA,	28.	ČERVENCE,	1.	ZÁŘÍ	A 29.	ZÁŘÍ	2021.	
KOMPLETNÍ	ZÁPISY	A PŘEHLEDY	USNESENÍ	NAJDETE	NA WEBU	MĚSTA		
veltrusy.cz/urad/zastupitelstvo.

30. 6. 2021 (29)
NOVÝ ZASTUPITEL
Na červnovém	zasedání	složil	
slib	nový	zastupitel	Richard	
Kyselý.	Nahradil	tak	Petra	
Ponerta,	který	na svoji	funkci	
rezignoval	ke dni	16.	6.	2021.

PŘÍSTAVBA ZŠ

Po dlouhé	diskusi	a zreka-
pitulování	všech	možností	
přístavby	školy	zastupitelstvo	
odsouhlasilo	variantu	přístav-
by	školy	s 9	učebnami	do dvo-
ra,	nástavbou	se	4	učebnami	
a rekonstrukcí	stávající	budovy	
včetně	kuchyně.	Starosta	byl	
pověřen	přípravou	zadávací	
dokumentace	pro	výběrové	
řízení	na zpracovatele	projek-
tové	dokumentace.	

VYHLÁŠKA O MÍST-
NÍCH POPLATCÍCH
S ohledem	na novelizaci	
zákona	schválili	zastupitelé	
nové	znění	vyhlášky	o místních	
poplatcích	(více	viz	veltrusy.cz/
vyhlasky-a-narizeni).	

ROZPOČTOVÉ  
OPATŘENÍ Č. 2/2021
Zastupitelé	schválili	rozpočto-
vé	opatření	č.	2/2021,	kterým	se	
navyšují	příjmy	o 2.300.000	Kč,	
tj.	celkové	příjmy	budou	činit	
42.027.226,08	Kč.	Jedná	se	pře-
devším	o příjmy	z výběru	daní	
z fyzických	a právnických	osob	
a postupně	proplácené	dotace	
na stavby.

KONTROLA  
MINISTERSTVA  
VNITRA
Ministerstvo	vnitra	ČR	pro-
vedlo	v květnu	2020	kontrolu	
samostatné	působnosti	města	
Veltrusy.	Kromě	drobného	

formálního	nedostatku	nebylo	
zjištěno	žádné	vážné	pochy-
bení.	

ZÁMĚRY PRONÁJMU 
POZEMKŮ
Zastupitelstvo	schválilo	vyhlá-
šení	záměru	pronajmout	část	
pozemku	parc.	č.	125/2	a část	
pozemku	parc.	č.	125/150,	které	
budou	následně	rozděleny	
na pozemky	parc.	č.	125/170,	
parc.	č.	125/171,	parc.	č.	125/172,	
parc.	č.	125/173	a parc.	č.	124/54	
v ulici	U Stadionu.	

ŽÁDOST O ODKUP 
POZEMKU
Zastupitelé	nesouhlasili	s pro-
dejem	pozemku	parc.	č.	109/4	
(72	m2	v ulici	Chotkova	před	
domem	čp.	116).	

DAR OD UNIPETROLU

Zastupitelé	schválili	daro-
vací	smlouvu	od společnosti	
Unipetrol	RPA,	s.	r.	o.	na částku	
150.000	Kč,	která	bude	využita	
na kulturní,	vzdělávací	a spor-
tovní	účely	a rozdělena	mezi	
ZŠ,	MŠ	a město.

NOVÁ ČLENKA  
ŠKOLSKÉ RADY
Novou	členkou	školské	rady	
byla	za město	resp.	za zřizo-
vatele	ZŠ	jmenována	Barbora	
Bělková,	která	se	tak	přidá	
ke starostovi	Filipu	Volákovi	
a zastupitelce	Barboře	Šťastné.

PŘÍSPĚVEK  
NA MIŘEJOVICKÉ 
PŮLENÍ
Zastupitelé	schválili	příspěvek	
ve výši	5.000	Kč	na pořádání	13.	
ročníku	Miřejovického	půlení	
pro	Maraton	klub	Miřejovice.

KANALIZACE V MŠ
Zastupitelé	schválili	zhotovi-
tele	veřejné	zakázky	„Rekon-
strukce	částí	kanalizace	MŠ	
Veltrusy“,	a to	firmu	Truhlařík,	
s.	r.	o.,	za nabídnutou	cenu	
1.029.399	Kč	včetně	DPH.	Jed-
ná	se	o cenu	kompletní	opravy	
venkovní	splaškové	kanaliza-
ce	a části	vnitřní	kanalizace	
pavilonu	A.	Kanalizace	již	
byla	v havarijním	stavu,	byla	
prorostlá	kořenovými	systémy	
a měla	nedostatečný	spád.	
Na opravu	kanalizace	naváže	
instalace	nových	záchodů.

POMOC PRO OBCE  
POSTIŽENÉ  
TORNÁDEM
Zastupitelstvo	schválilo	finanč-
ní	podporu	ve výši	20.000	Kč	
pro	obec	Lužice	na Moravě	
a 20.000	Kč	pro	obec	Stebno	
v okrese	Louny,	které	byly	po-
škozeny	červnovou	bouří.

NOVÝ ČLEN VÝBORU

Michaela	Kejkrtová	rezignova-
la	na své	členství	ve Výboru	pro	
rozvoj	obce	a sociální	služby	
a novou	členkou	se	stala	Marta	
Hrdličková.

KOMUNITNÍ  
CENTRUM
Zastupitelstvo	souhlasilo	
s uzavřením	Dodatku	č.	1	
ke Smlouvě	o dílo	na rekon-
strukci	bývalého	domu	služeb	
a navýšením	celkové	ceny	
zakázky	na 19.832.910,06	Kč	
včetně	DPH.

LÉKAŘSKÝ DŮM

Zastupitelé	schválili	Dodatek	
č.	3	k rekonstrukci	lékařského	
domu,	čímž	došlo	k navýšení	
ceny	díla	o 633.229	Kč	vč.	DPH	
na 17.136.363,03	Kč	vč.	DPH.	

28. 7. 2021 (30)
PRONÁJEM MĚSTSKÉ-
HO BYTU
Zastupitelstvo	souhlasilo	
s uzavření	nájemní	smlouvy	se	
stávajícím	nájemníkem	na do-
životní	užívání	bytu	v ulici	
Klicperova.	

DOTACE PRO ZŠ

Zastupitelé	schválili	přijetí	do-
tace	ze	Středočeského	Fondu	
prevence	pro	základní	školu	
ve výši	83.600	Kč.	Zároveň	od-
souhlasili	poskytnutí	finanční	
spoluúčasti	ve výši	30.000	Kč	
na projekt	primární	prevence	
„Škola	je,	kdekoliv	jsme	spolu“.

DOTACE  
NA HAPPENING 
NA STARÉM MOSTĚ
Středočeský	kraj	se	rozhodl	
podpořit	prostřednictvím	
Středočeského	Fondu	kultury	
a obnovy	památek	šestý	ročník	
Happeningu	na starém	mostě	
v maximální	výši	75.950	Kč	
(49	%	z celkových	uznatelných	
nákladů	akce).

Nové toalety v MŠ v pavilonu 
„Berušek“
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ZATEPLENÍ  
KOMUNITNÍHO  
CENTRA
Zastupitelstvo	schválilo	
odstoupení	od žádosti	o po-
skytnutí	dotace	ze	Státního	
fondu	životního	prostředí.	
Jako	výhodnější	se	jeví	čerpat	
finanční	prostředky	pouze	ze	
dvou	dotačních	titulů,	které	
se	podařilo	na komunitní	cen-
trum	získat	(z MMR	a z IROP	
přes	MAS	Přemyslovci,	o.	p. s.).

NOVÝ JEDNACÍ ŘÁD

Zastupitelstvo	schválilo	nové	
znění	jednacího	řádu	za-
stupitelstva	města,	aby	bylo	
v souladu	s platnou	legislati-
vou	(najdete	ho	na veltrusy.cz/
urad/zastupitelstvo).

REKONSTRUKCE ULIC 
SEIFERTOVA, TŘEBÍZ-
SKÉHO – AKTUALIZA-
CE ROZPOČTU 

Zastupitelstvo	vzalo	na vědo-
mí	objednání	dodatečných	
stavebních	prací	u společnosti	
Commatel-Uher	na rekon-
strukci	části	silnice	a vybudo-
vání	části	chodníku	v ulici	Tře-
bízského	podél	domu	s čp. 41	
a v části	ulice	Seifertova	ve výši	
428.036	Kč	včetně	DPH.

Zároveň	schválilo	navýšení	
zakázky	„Rekonstrukce	částí	
ulic	Seifertova,	Třebízského	
a Alešova“	o 63.144	Kč	včetně	
DPH.	Tím	dojde	k navýšení	
zakázky	na 5,26	mil.	Kč	včetně	
DPH.	

1. 9. 2021 (31)
OMEZENÍ  
SPÁDOVOSTI ZŠ

Zastupitelé	schválili	omeze-
ní	spádovosti	ZŠ	s platností	
od školního	roku	2022/2023.	
Více	viz	str.	9.	

PRODEJ POZEMKU 
MĚSTA
Zastupitelé	nesouhlasili	
s prodejem	pozemku	parc.	
č. 433/284	o výměře	1.639	m2.

LÉKAŘSKÝ DŮM

Zastupitelé	schválili	prodlou-
žení	termínu	dokončení	stavby	
lékařského	domu	do 30.	9.	
2021.	Hlavním	důvodem	je	ne-
dostatek	stavebního	materiálu	
na trhu.	Zároveň	odsouhlasili	
pořízení	a instalaci	výtahu	
za cenu	904.346,44	Kč	vč.	
DPH,	který	dodá	firma	Uniwel	
Stavby,	s.	r.	o.

REKONSTRUKCE ULIC 
SEIFERTOVA, TŘEBÍZ-
SKÉHO A ALEŠOVA
Zastupitelé	schválili	dodatek	
č.	2	s firmou	Commatel-Uher	
na rekonstrukci	části	ulic	Sei-
fertova,	Třebízského	a Alešova,	
ve kterém	dochází	ke snížení	
předpokládané	celkové	částky	
o 38.536	včetně	DPH.	Zároveň	
odsouhlasili	prodloužení	
termínu	dokončení	stavby	
o 4	týdny,	tj.	do poloviny	října	
2021.

29. 9. 2021 (32)
ROZPOČTOVÉ  
OPATŘENÍ Č. 3/2021

Zastupitelstvo	schválilo	
rozpočtové	opatření	č.	3/2021,	
ve kterém	se	především	
navyšují	příjmy	z výběru	daní	
z fyzických	a právnických	osob,	
příjmy	plynoucí	z daňového	
bonusu	a několika	dotací.	
Celkový	objem	příjmů	se	na-
výší	o zhruba	5	mil.	Kč,	objem	
výdajů	se	nemění.

SMLOUVY S ČEZ  
DISTRIBUCE, A. S.
Zastupitelstvo	souhlasi-
lo	s uzavřením	smlouvy	
o smlouvě	budoucí	o připojení	
odběrného	elektrického	zaří-
zení	na adrese	Palackého	117	
(budoucí	lékařský	dům).	

ZÁMĚR PRODAT ČÁSTI 
MĚSTSKÝCH POZEM-
KŮ U STADIONU
Město	vyhlásilo	záměr	prodat	
části	pozemků	v majetku	měs-
ta	parc.	č.	125/2	a část	pozemku	
parc.	č.	125/150,	které	budou	
následně	rozděleny	na po-
zemky	parc.	č.	125/170,	125/171,	
125/172,	125/173	a 124/54.

LÉKAŘSKÝ DŮM –  
DODATEK
Zastupitelé	schválili	dodatek	
č.	5	ke smlouvě	o dílo	na lékař-
ský	dům.	Dodatek	navyšuje	
cenu	díla	o zhruba	111	tis.	Kč	
včetně	DPH	na celkovou	výši	
17.247.254	Kč	včetně	DPH.	
Navýšení	zahrnuje	vícepráce	
v podobě	vjezdové	brány	
a táhel	přístřešku.	Zároveň	se	
z důvodu	opožděných	dodávek	
oken	a dveří	posouvá	termín	
dokončení	na konec	listopadu	
2021.

LÉKAŘSKÝ DŮM –  
STAVEBNÍ PRÁCE 
V PODKROVÍ
Zastupitelé	schválili	rozšíření	
stavebních	prací	v podkroví	
tak,	aby	stavební	činnost	v bu-
doucnu	nenarušovala	chod	
lékařských	ordinací.	Dokon-
čeny	proto	budou	zdravotně	
technické	instalace	a položení	
dlažby	a obkladů	v hodnotě	

336.947,76	Kč	včetně	DPH.	Ob-
jednávka	na dodatečné	práce	
v podkroví	tak	bude	aktuálně	
činit	cca 643	tis.	Kč	včetně	DPH.

VÝTAH  
DO LÉKAŘSKÉHO 
DOMU
Na základě	výběru	dodavatele	
z předchozího	zasedání	schvá-
lilo	zastupitelstvo	smlouvu	
na dodávku	výtahu	od firmy	
Uniwel	STAVBY	s.	r.	o.

VÝBĚR SVOZOVÉ 
FIRMY
Zastupitelstvo	schválilo	veřej-
nou	zakázku	„Svoz	a nakládání	
s odpadem	města	Veltrusy	
2021“	a pověřilo	starostu	k její	
realizaci.	Stávající	smlouva	
vyprší	k poslednímu	dni	letoš-
ního	roku.	Veřejnou	zakázku	
s vedením	města	připravila	
společnost	ISES,	s.	r.	o.	a před-
pokládaná	hodnota	zakázky	je	
7,5	mil.	Kč	bez	DPH	na 4	roky.

sd/bb

Původní stav chodníku v ulici Třebízského, který se budoval  
v rámci dodatečných prací za účelem propojení opravené  

křižovatky Žižkova/Jungmannova s nově budovaným  
chodníkem v Třebízského

Bezstrojovnový výtah  
v budoucím domě lékařů, 

ilustrační foto

ŘÍJEN

20
Město Veltrusy
zve ve středu 
20. 10. 2021  
od 18:00 
do hasičárny

na besedu

SOUČASNÉ TRENDY  
A NOVINKY  

V ODPADOVÉM  
HOSPODÁŘSTVÍ 

 / z pohledu státu,  
města a občana /
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Právě probíhá...
... rekonstrukce  
lékařského domu
V přízemí	budovy	byla	zahá-
jena	příprava	na lití	hrubých	
podlah	a probíhá	malování	
stěn,	jsou	dokončeny	obklady.	
V patře	se	štukují	stěny.	

Dodávka	oken	a dveří	byla	
zpožděna	oproti	plánu,	proto	
se	zdržely	i další	práce,	které	
na instalaci	oken	navazují.	
Nyní	je	už	část	oken	na stavbě	

a začnou	se	montovat.	Na fa-
sádě	přibývá	tepelná	izolace	
z minerální	vaty.	

Na dvoře	za budovou	
probíhají	přípravy	na položení	
dlažby.	Byla	zde	také	instalo-
vána	jímka	na dešťovou	vodu,	
která	bude	využívána	na záliv-
ku	zeleně.

... rekonstrukce  
komunitního centra
V současné	době	je	budova	bez	
krovu,	který	čeká	na kompletní	
výměnu.	Během	první	půlky	
října	by	měl	být	hotový	nový	
věnec	a krátce	na to	začne	
stavba	nového	krovu.	Ve vnitř-
ních	prostorech	byly	vybou-
rány	nepotřebné	příčky,	které	
jsou	nyní	nahrazeny	kovovými	
vzpěrami.	Dokončena	je	izola-

ce	základů	a sklepních	prostor.	
Do výroby	byla	zadána	nová	
okna	a zároveň	se	nechávají	
repasovat	některá	původní	
vnitřní	okna,	která	byla	v dob-
rém	stavu.

Na fotce	je	vybouraný	pro-
stor	budoucí	knihovny.

text a foto: bb

SOKOL	VELTRUSY		ZVE	NA    
CVIČENÍ PRO CVIČENÍ PRO SENIORYSENIORY   
KAŽDÝ	ČTVRTEK OD 8:45 DO 10:00
VCHOD	PŘES	VOLEJBALOVÉ	HŘIŠTĚ

TJ	DYNAMO	NELAHOZEVES
nabírá		

HRÁČE STOLNÍHO TENISU  
(děti	narozené	2013	– 2008	i starší)

TRÉNINKY: 
 ʂ senioři: ÚTERÝ 9:30 – 11:00,
 ʂ soutěžící hráči: ÚTERÝ, ČTVRTEK 19:30 – 21:30
 ʂ žactvo: ÚTERÝ, ČTVRTEK 17:30 – 19:30 

Více informací: tel.: 724 534 918

SPORTOVNÍ	INZERCE
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DOPISY	ČTENÁŘŮ

Zdravotní středisko na kraji města
V minulém	čísle	jsem	vzpo-
mněl	na bývalý	kulturní	
dům	a zdravotnické	zařízení,	
které	v současnosti	dozná-
vají	přeměnu	v nové	funkční	
objekty.	Po zveřejnění	článku	
se	mě	ptalo	několik	čtenářů	
na podrobnosti	o někdejším	
zdravotním	středisku	u mostu.	
Uvědomil	jsem	si,	že	článek	za-
sluhuje	doplnění.	Koneckonců	
více	občanů	za ta	léta	navštívi-
lo	lékaře	než	kino,	amatérské	
divadelní	představení	nebo	
schůze.	Podrobnostmi	nemo-
hu	disponovat,	ale	mám	pár	
vlastních	vzpomínek.
Po válce	zrušená	restaurace	
„U Libuše“,	která	si	do dneš-
ních	let	zachovala	skoro	
neporušenou	podobu,	se	stala	
někdy	na přelomu	50.	a 60.	
let	minulého	století	zdravot-
nickým	zařízením,	v dobré	
víře	dát	občanům	možnost	
lékařské	péče	na přiměřené	
úrovni.	Zdravotní	středisko	
v těchto	prostorách	fungovalo	
až	do začátku	90.	let.	V přízemí	
byla	zřízena	dětská	ordinace	
a poradna.	Šlo	se	do ní	vcho-
dem	z pravé	strany	a dlouhá	
léta	zde	pečoval	o nejmenší	
děti	i nastávající	maminky	
MUDr. Vaja,	elegantní	dlou-
hán,	který	také	každoročně	
konal	zdravotní	prohlídky	
školní	mládeže	a v nejvyšších	
ročnících,	dle	příkazu	tehdej-
ších	školních	osnov,	provedl	
přednášky	o sexuálním	
dozrávání	člověka,	zvlášť	pro	
chlapce	a zvlášť	pro	děvčata.	
Doktora	Vaju	pak	vystřídala	
dětská	lékařka	a alergoložka	
MUDr. Vokálová.	
Další	ordinací	v přízemí,	kam	
se	šlo	druhým	vchodem,	bylo	

oddělení	zubní.	Tam	s otek-
lými	tvářemi	a často	s hrůzou	
v očích	vcházeli	pacienti,	aby	se	
jich	ujali	odborníci	stomatolo-
gové.	Předdůchodovou	dobu	
zde	prožil	pan	Šikut,	vzpo-
mínaný	jako	nadmíru	jemně	
ošetřující	náš	churavý	chrup.	
Radikálně	trhala	zuby	a sa-
mozřejmě	plombovala	paní	
Steinerová	(snad	jsem	nespletl	
jméno).	Po odchodu	p. Šikuta	
zde	působili	MUDr. Drdek	
a MUDr. Černušák,	kteří	již	
jako	mladší	generace	absol-
vovali	studia	stomatologie	
na univerzitě	a získali	akade-
mický	titul.
Po schodech	do 1.	patra	mu-
seli	vyjít	nemocní	s bolavými	
končetinami,	kašlem,	teplotou	
a jinými	vážnějšími	potížemi.	
Vstupovali	do poměrně	velké	
čekárny,	z níž	se	šlo	do dvou	

nezávislých	ordinací.	V jed-
né	ordinoval	vedoucí	lékař	
střediska	MUDr. Herber,	svým	
důstojným	zjevem	připomí-
nající	univerzitního	profesora.	
V druhé,	lehce	zakouřené	or-
dinaci	vyšetřoval	své	pacienty	
a psával	recepty	MUDr. Hanyš,	
na něhož	mohou	vzpome-
nout	asi	jen	dnešní	sedmde-
sátníci	a starší.	Tento	tichý,	
pečlivý	lékař	míval	už	před	
válkou	ordinaci	v Seifertově	
ulici	a po ukončení	své	praxe	
odešel	na důchod	do rodných	
východních	Čech.	V ordinaci	ho	
pak	vystřídal	MUDr. Schlögel,	
lékař	s čelenkou	a dlouhými	
vlasy	ve stylu	hippies.	Až	
neuvěřitelně	obratně	vsunoval	
svou	vysokou	postavu	do svého	
trabantu.	Bohužel	nečekaně	
zemřel	už	ve středním	věku.	
V závěru	bych	chtěl	vysvětlit,	že	

jsem	napsal	opravdu	jen	osob-
ní,	vnější	postřehy	o lidech,	
kteří	se	starali	a starají	o naše	
zdraví.	Nemůžu	hodnotit	jejich	
práci,	chtěl	jsem	jen	připo-
menout,	že	zde	žili	a pracovali	
a většina	z nás	jejich	pomoc,	
odbornost	i empatii	alespoň	
někdy	potřebovala.	Dodal	bych	
jen,	že	jsem	i já	poznal	některé	
z nich	v jejich	ordinacích,	mé	
potíže	obvykle	včas	eliminovali	
a dodnes	na ně	vzpomínám	
s vděčností.	Paní	doktorce	
MUDr. Hájkové,	MUDr. Voká-
lové	i dalším	lékařům	přejeme,	
aby	už	brzy	našli	v novém	
lékařském	domě	všechno,	co	
potřebují.	A nám,	abychom	
zde	nacházeli	naději,	pomoc	
a uzdravení.

Jan Novotný

www.sheba-strom.cz

Ceník inzerce: veltrusy.cz/cenik-inzerce (ceny již od 180 Kč)
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Město  
Veltrusy 

Město Veltrusy nabízí k pronájmu  
nově budované prostory vhodné pro  

ordinaci zubního lékaře  
a dentální hygieny. 

Do ordinací bude zajištěn bezbariérový přístup.  
V budově bude také ordinovat praktický lékař  

a lékař pro děti a dorost. 

Lékařský dům je umístěn v centru města (Palackého 117). 
Prostory nové zubní ordinace budou k pronájmu v průběhu 

roku 2022, se zájemcem je možná finanční  
spolupráce na vybavení ordinace.

Podrobnější informace získáte u starosty města: 
telefon: 724 181 109, e-mail: starosta@veltrusy.cz

Město Kralupy n. Vlt.  
prodlužuje výběrové řízení na pozici

ŠÉFREDAKTORA/ŠÉFREDAKTORKY  ŠÉFREDAKTORA/ŠÉFREDAKTORKY  
KRALUPSKÉHO ZPRAVODAJEKRALUPSKÉHO ZPRAVODAJE
Bližší informace a přihlášky (do 2. 11. 2021)  
na telefonu 315 739 890, mobilu 777 798 222  
nebo e-mailu tereza.pulcova@mestokralupy.cz.

Kralupy n. Vlt.

V jakém případě  
lze osvobodit pozemek 
od dani z nemovitosti?
Finanční	úřad	upozorňuje	
na změnu	v zákoně	o dani	
z nemovitých	věcí	od 1.	1.	2020,	
která	se	týká	osvobození 
od daně z nemovitých věcí,	
pokud	se	na vašem	pozemku	
nachází	ekologicky	významné	
prvky (jedná	se	o §	4	odst.	1	
písm.	k)	zákona).	

Od daně	z pozemků	jsou	
nově	osvobozeny	pozemky 
v rozsahu, v jakém se na nich 
nachází
1. krajinný prvek evidovaný 

jako ekologicky významný 
prvek (EVP)

2. příkop, mokřad, močál, 
bažina, skalní útvar, rokle 
nebo strž

JAKÝ ÚŘAD 
OSLOVIT? 
1. Státní zemědělský inter-

venční fond (SZIF) –	pod-

nět	k zaevidování	prvků	
EVP	podává	vlastník.		

2. Finanční správa (FÚ) –	
poplatník	následně	uplatní	
osvobození	v daňovém	
přiznání.

Do konce roku 2021 trvá pře-
chodné období,	tj.	do konce	
zdaňovacího	období	r.	2021	
lze ponechat již přiznané 
osvobození podle	znění 
zákona účinného před 31. 12. 
2019.	V případě,	že	krajinné	
prvky	(1.	skupina)	nebudou	
zaevidovány	do evidence	EVP	
do 31.	12.	2021,	vzniká po-
platníkům povinnost podat 
daňové přiznání na zdaňovací 
období roku 2022, tj. do 31. 
ledna 2022.

bb
Více informací viz 

Evidence ekologicky 
významných prvků 

na szif.cz

Aktuálně k přístavbě  
základní školy
NA ČERVNOVÉM	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITEL-
STVO	MĚSTA	SCHVÁLILO	PŘÍPRAVU	VÝBĚ-
ROVÉHO	ŘÍZENÍ	NA TVORBU	PROJEKTOVÉ	
DOKUMENTACE	PŘÍSTAVBY	ŠKOLY.

Velkým	tématem	na zasedání	
zastupitelstva	byla	především	
přístavba	tělocvičny,	se	kterou	
počítá	architektonická	studie	
„Rozšíření	ZŠ	Veltrusy“	Atelieru	
Hoffman.	Nová	tělocvična	
ale	mezi	zastupiteli	nezískala	
dostatečný	počet	hlasů,	a tak	
se	škola	bude	muset	i nadále	
obejít	bez	ní.	Důvodem	proti	
stavbě	nové	tělocvičny	byl	
hlavně	nedostatek	financí	
a neshoda	ohledně	jejího	

umístění.	Jako	argument	„pro“	
novou	tělocvičnu	zazněl	na-
opak	fakt,	že	by	město	usilova-
lo	o získání	dotací	a bez	dotací	
by	se	tělocvična	nestavěla.	

I bez	tělocvičny	by	ovšem	
měla	přístavba	vyřešit	palčivé	
problémy	školy:	nedostatek	
učeben,	kabinetů,	toalet	i ne-
dostatečnou	kapacitu	kuchyně	
a jídelny.

bb

FINANČNÍ	ÚŘAD		
INFORMUJE
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ZPRÁVY	Z KRAJE

Krajské střípky
Léto	je	období	dovolených	
a odpočinku,	kdy	se	snažíme	
nabít	se	energií	na nadchá-
zející	zimní	období.	Nejinak	
tomu	je	i na Krajském	úřadě	
Středočeského	kraje.	Červ-
nové	jednání	zastupitelstva	
tak	bylo	na dva	a půl	měsíce	
posledním,	znovu	se	zastupi-
telé	sešli	až	13.	září.	I frekvence	
jednání	Rady	kraje	se	z týdenní	
prodloužila	na 14denní.	To	ale	
neznamená,	že	by	se	přes	léto	
nic	zajímavého	neudálo.

Rada	kraje	například	
schválila	projekt	vybudování 
cyklostezky mezi Nelahozevsí 
a Lužcem	za 100	milionů	ko-
run.	Ta	by	měla	začít	fungovat	
v roce	2025.	Se	sousední	obcí	
trochu	souvisí	i jmenování 
nového ředitele Památníku 

Antonína Dvořáka.	Nejslav-
nější	nelahozeveský	rodák	
prožil	velkou	část	svého	života	
na zámku	Vysoká	u Příbrami,	
kde	se	tato	kulturní	instituce	
nachází.	

Vodáctví	je	český	fenomén.	
I v našem	kraji	se	nachází	
oblíbené	sjízdné	řeky,	např.	
Sázava	či	Berounka.	Proto	bylo	
schváleno	zapsání	statku	„Vo-
dáctví ve středních Čechách“ 
do Seznamu nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury 
Středočeského kraje.

Možná	jste	v médiích	
zaznamenali,	že	se	objevila	
na prodej	chata spisovatele 
Bohumila Hrabala v Kersku.	
Středočeský	kraj	aktivně	
vstoupil	do vyjednávání	s Mi-
nisterstvem	kultury	a majiteli	

objektu,	aby	místo,	kde	vzni-
kaly	skvosty	české	literatury,	
mohlo	být	zachováno	i pro	
další	generace.

Středočeský	kraj	je	zři-
zovatelem	více	než	150	škol	
a školských	zařízení.	Důležitou	
součástí	těchto	organizací	
jsou	školské rady složené	ze	
zástupců	zřizovatele,	rodičů	
a pedagogů.	V srpnu	byli	
zvoleni	na další	tříleté	období	
právě	zástupci Středočeského 
kraje.	Dobrou	zprávou	pro	
školy	je	také,	že	kraj	průběžně	
investuje	do IT	vybavení	škol,	
které	se	v době	covidové	krize	
ukázalo	jako	nedostatečné.

Zastupitelstvo	schválilo	
smlouvy	o spoluráci	na projek-
tech	výstavby P+R parkovišť,	
která	by	měla	zpříjemnit	

cestování	do hlavního	města.	
Zatím	se	jedná	o Čerčany,	Úva-
ly,	Olbramovice	a Hostivice.	
Plánováno	je	jich	celkově	12.	

Dále	byly	rozděleny	další	
prostředky	z fondů	středo-
českého	kraje.	Více	než	26	
milionů	bylo	rozděleno	mezi	
38	projektů	z Fondu	obnovy	
venkova.	Podpořeny	byly	
také	dobrovolné	svazky	obcí,	
výsadba	stromů	či	dopravní	
a vodohospodářské	stavby.

Nyní	se	již	pilně	připravuje	
vypsání	fondů	na příští	rok,	
aby	žadatelé	mohli	čerpat	své	
prostředky	dříve	než	letos.	
Například	v oblasti	kultury	se	
budou	žádosti	na další	sezonu	
podávat	již	v listopadu	letošní-
ho	roku.

lk

Město omezuje spádovost  
základní školy
KAPACITA	VELTRUSKÉ	ZÁKLADNÍ	ŠKOLY	JE	JIŽ	NĚKOLIK	LET	NAPLNĚNÁ	TÉMĚŘ	
NA 100	PROCENT	A V NEJBLIŽŠÍ	DOBĚ	NELZE	ANI	POČÍTAT	S JEJÍM	ROZŠÍŘENÍM.	
MĚSTO	PROTO	UPRAVUJE	SPOLEČNÝ	ŠKOLSKÝ	OBVOD	S OKOLNÍMI	OBCEMI.
Velmi	mladá	populace	Veltrus	
(průměrný	věk	obyvatelstva	je	
nižší	než	celorepublikový)	po-
sílá	do školy	stále	více	dětí.	Ná-
růst	žáků	můžeme	pozorovat	
ale	i u okolních	obcí,	které	pro	
své	děti	počítají	s veltruskou	
školou.	Ta	byla	historicky	po-
stavena	jako	spádová,	její	pro-
storová	kapacita	však	již	dávno	
neodpovídá	velikosti	spádo-
vého	obvodu.	Situace	došla	už	
tak	daleko,	že	hrozí	losování	
nových	žáků,	kteří	budou	moci	
do školy	nastoupit.	A v rámci	
společného	školského	obvodu	
se	losuje	ze	všech	dětí,	které	
mají	trvalý	pobyt	ve škol-
ském	obvodu,	tj.	i z místních.	
Zastupitelstvo	města	se	proto	
rozhodlo	společný	školský	
obvod	omezit	a zajistit	tak,	že	
veltruské	děti	nebudou	muset	
dojíždět	do školy	jinam.	Úpra-
va	školského	obvodu	bude	
platit	od školního	roku	2022/23	

a je	prvním	krokem	k řešení	
napjaté	kapacitní	situace.	
V případě	volné	kapacity	(po-
četní	i prostorové)	může	škola	
přijmout	i děti	z nespádových	
obcí.	Současní	žáci	z původ-
ní	spádové	oblasti	dokončí	
povinnou	školní	docházku	
ve Veltrusích.

Vedení	města	Veltrusy	
o omezení	spádovosti	veltrus-
ké	školy	s dotčenými	obcemi	
dlouhodobě	jednalo,	usku-
tečnilo	se	několik	schůzek	se	
starosty	a hledalo	se	společné	
řešení.	U některých	obcí	dojde	
na omezení	společného	škol-
ského	obvodu	pouze	na 2. stu-
peň,	u některých	obcí	se	spádo-
vost	zruší	úplně.	V případě	obcí	
Zlosyň,	Všestudy	a Hostín	se	
stávající	spádovost	nemění.

Společný školský obvod bude 
omezen pouze na 2. stupeň 
u obcí:
	ʂ Vojkovice	(aktuálně	řeší	
záměr	společné	mateřské	
školy	a rozšíření	1.	stupně	
základní	školy	v Hostíně)

	ʂ Nová Ves	(oblast	Miřejovic	
zůstává	i na 1.	stupni)

	ʂ Nelahozeves-Podhořany 
a část Nelahozevsi vpravo 
od Miřejovického mostu 
(Nelahozeves	plánuje	
v dohledné	době	rozšíření	
1. stupně	své	základní	školy)

Společný školský obvod bude 
zrušen úplně u obcí:
	ʂ Vraňany	(v letošním	roce	
dojíždí	do Veltrus	na 2.	
stupeň	12	dětí)

	ʂ Jeviněves	(spádovosti	
nevyužívají)

	ʂ Spomyšl	(spádovosti	téměř	
nevyužívají)

Nejtíživějším	problémem	
školy	ale	zůstává	nedostatečný	
počet	tříd	a nedostatečná	veli-
kost	některých	z nich,	kapacit-
ně	nestačí	už	ani	školní	kuchyň	
a jídelna,	chybějí	kabinety	
učitelů,	nedostatečné	jsou	také	
toalety	a v neposlední	řadě	
škole	chybí	tělocvična	a její	
zázemí.	Většinu	těchto	záleži-
tostí	by	měla	vyřešit	plánovaná	
přístavba	školy	„do dvora“,	
která	získala	podporu	zastupi-
telstva	na červnovém	zasedání.	
V současné	době	se	připravuje	
výběrové	řízení	na tvorbu	
projektové	dokumentace	pro	
stavební	řízení.	

K zásadnímu	zlepšení	
situace	v	základním	školství	
v	regionu	by	mělo	také	dojít	
s plánovanou	devítiletou	
ZŠ	v Nelahozevsi-Podhořa-
nech.	

bb
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Hasiči oslavili 140 let sboru  
V SOBOTU	18.	ZÁŘÍ	2021	SE	USKUTEČNILY	DLOUHO	PLÁNOVA-
NÉ	OSLAVY	140.	VÝROČÍ	SBORU	DOBROVOLNÝCH	HASIČŮ.		
U PŘÍLEŽITOSTI	OSLAV	SE	HASIČŮM	PODAŘILO	POŘÍDIT		
NOVÝ	SLAVNOSTNÍ	PRAPOR.

Oslavy	začaly	již	v ranních	
hodinách	oficiální	částí	
programu	a končily	až	večerní	
diskotékou.

Petr	P.,	který	se	ujal	celo-
denního	moderování	oslav,	
na úvod	připomněl,	že	sbor	
dobrovolných	hasičů	ve Veltru-
sích	a Všestudech	byl	založen	
na začátku	října	1881.	Už	dávno	
neplní	sbor	jen	záchranářskou	
funkci	při	živelných	pohro-
mách	a požárech,	ale	plní	také	
funkci	společenskou,	pořádá	
sportovní	a kulturní	akce	růz-
ného	druhu.

Mezi	hosty	přivítal	moderá-
tor	Petr	P. jako	prvního	zaslou-
žilého	hasiče	Václava	Klofáta,	
starostu	města	Filipa	Voláka,	
za hasičský	sbor	Mělník	
nadporučíka	Tomáše	Motyčku,	
spřátelené	sbory	dobrovolných	
hasičů	a sponzory.

Po slavnostním	nástupu	
všech	členů	sboru	dobrovol-
ných	hasičů	uctili	nejprve	
všichni	příchozí	minutou	ticha	
památku	dvou	dobrovolných	
hasičů	z Koryčan,	kteří	o dva	
dny	dříve	zahynuli	kvůli	
explozi	plynu	v domě,	kde	
zasahovali.	Moderátor	v tomto	
kontextu	připomněl	přícho-
zím,	jak	křehké	jsou	životy	
hasičů,	neboť	i během	zdánlivě	
banálního	zásahu	se	může	při-
hodit	podobné	neštěstí,	které	
je	nevratné.

Starosta	Veltrus	vyzvihl	
působení	sboru	dobrovolných	
hasičů	ve Veltrusích,	které	
zasahuje	již	do tří	století.	
Poděkoval	všem	dobrovolným	
hasičům	za jejich	nezištnou	
a nelehkou	práci,	které	si	velmi	
váží,	a za přípravu	těchto	vel-
kolepých	oslav	a připomenutí	
historie	sboru.	Do budoucna	
popřál	všem	dobrovolným	
hasičům	především	zdraví	
a šťastné	návraty	z výjezdů.

Následovala	slavnostní	
chvíle,	kdy	byl	odhalen	nově	
pořízený	historický	prapor.	
Na lícové	straně	je	vyšitý	

nápis	„Sbor dobrovolných hasičů 
Veltrusy / založen léta páně 1881“,	
uprostřed	je	vyobrazen	znak	
sboru	veltruských	dobrovol-
ných	hasičů,	který	se	skládá	
ze	znaku	města	Veltrusy,	
zkřížených	hasičských	žebříků,	
hasičské	sekery	a lipových	
ratolestí.	Na rubové	straně	je	
vyobrazení	kostela	Narození	
sv.	Jana	Křtitele,	který	je	domi-
nantou	města	Veltrusy,	vedle	
kostela	je	vyšitá	postava	sv.	
Floriana,	patrona	všech	hasičů,		
jako	symbolu	ochrany	zdejších	
obydlí	před	ohněm.	Obrázek	
je	orámován	nápisem	„Bohu 
ke cti, obci ku prospěchu, bližnímu 
ku pomoci“,	který	vyjadřuje	ne-
zištnou	hasičskou	pomoc	všem	
v nouzi	a spolupráci	s městem	
a jeho	občany.	Celý	prapor	je	
lemován	zlatými	třásněmi	
a je	vyroben	ze	saténu	tmavě	
červené	barvy.	Byl	vyroben	
firmou	Alerion	v Brně	a je	celý	
vyšitý	ručně.	

Cena	za prapor	včetně	
příslušenství	se	vyšplhala	
na 145	tisíc	korun,	tedy	částku,	
kterou	by	se	nepodařilo	dát	
dohromady	bez	uspořádání	
veřejné	sbírky	a pomoci	ob-
čanů,	kterým	patří	velké	díky.	
Moderátor	tlumočil,	jak	velký	
význam	prapor	pro	hasiče	má:	
je	to	otázka	cti,	hrdosti	a sym-
bolu,	ve kterém	se	snoubí	
historie	sboru	i odkaz	dalším	
generacím.

Praporu	přijel	požehnat	
kralupský	farář	František	
Masařík,	stuhami	ho	ozdobili	
starosta	města,	nadporučík	
SDH	Mělník	a starosta	SDH	
Libiš.

Průvod	hasičů	v čele		
s kralupskou	dechovkou	se	
pak	vydal	k pomníku	padlých	
hrdinů	v Alešově	ulici,	kde	
zazněla	česká	hymna	a hasiči	
k pomníku	položili	věnec.	

Odpolední	část	programu	
měla	již	neformální	charakter	
–		na hřišti	školy	si	příchozí	
mohli	vyzkoušet	hasičské	

disciplíny,	nasadit	si	dýchací	
přístroj	nebo	brýle	simulující	
3 ‰	alkoholu	v krvi.	Návštěv-
níci	mohli	také	zhlédnout	
ukázku	hašení	požáru	pomocí	
historické	ruční	(pumpovací)	
stříkačky,		scénku	ze	života	
dobrovolných	hasičů	při	výjez-
du,	nebo	si	mohli	prohlédnout	

nově	zrekonstruovanou	moto-
rovou	stříkačku.	V hasičském	
domě	byla	připravena	výstava	
k historii	sboru	s mluveným	
komentářem.	

Na historickou	výstavu	
naváže	i zvláštní	článek	ve Vel-
truských	listech.

text a foto: bb
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hasicimestaveltrusy 
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Historie sboru dobrovolných hasičů 
ve Veltrusích (1. díl)
PŘÍZNIVCE	HASIČŮ	A HISTORIE	JISTĚ	POTĚŠÍ	NÁSLEDUJÍCÍ	VZPOMÍNÁNÍ		
NA ZAČÁTKY	ČINNOSTI	HASIČŮ	V NAŠEM	MĚSTĚ.	PRO	ÚČELY	OSLAV	140.	VÝROČÍ	
SBORU	JE	SEPSAL	STAROSTA	SDH	ANTONÍN	PRAŽÁK.	
V dobách	dětství	našich	
pradědů	trpěly	Veltrusy	stejně	
jako	všechny	venkovské	obce	
v okolí	velmi	častými	požáry.	
Na vině	byly	tenkrát	především	
používané	stavební	materiály,	
ze	kterých	byly	tehdejší	domy	
postaveny.	Hlavně	doškové	
a šindelové	střechy	oheň	přímo	
přitahovaly.

Proto	se	počátkem října 
roku 1881	někteří	občané	
z Veltrus	a Všestud	rozhodli	
požární	ochranu	lépe	zorgani-
zovat,	opatřit	potřebné	hasicí	
nářadí	a založit	hasičský	spo-
lek	po vzoru	starších		spolků	
z Chlumína	a Velvar.

Této záslužné práce se ujal	
učitel	a později	dlouholetý	
zasloužilý	řídící	zdejší	obecné	
školy	František Novotný,	který	
vyzval	pana	nadlesního	Jana	
Melcra,	starostu	spojených	
obcí,	aby	zvláštním	provolá-
ním	svolal	všechny	občany	
na schůzi,	jejímž	účelem	bylo	
„uvésti	v život	dobrovolný	
hasičský	sbor“.

Na této	schůzi	požádal	pana	
Václava	Vrábčika,	úředníka	
cukrovaru	v Úžicích,	aby	objas-
nil	občanům	podstatu	hasičské	
myšlenky	a práce	a připomněl	
všem	beznadějnou	situaci	lidí,	
kterým	oheň	zničil	majetek.	
Vysvětlil	cíl	hasičů	–	nezištně	
chránit	majetek	spoluobčanů	

a pomáhat	bližním	při	postiže-
ní	přírodními	živly.

Po této	přednášce	se	ihned	
přihlásilo	49 činných členů 
a 44 členů přispívajících (mezi	
přispěvatele	patřil	i hrabě	
Rudolf	Karel	Chotek).

Byly	projednány	stanovy	
a zvolen	prozatímní výbor,	
jehož	předsedou	se	stal	Václav	
Vrábčik,	místostarostou	na-
dlesní	Jan	Melcer,	jednatelem	
učitel	František	Novotný	a čle-
ny	výboru	rolník	Josef	Dvořák,	
krejčí	Josef	Mik	a rolník	Josef	
Nejč	ze	Všestud.

Výbor	začal	okamžitě	
shánět potřebné finanční 
prostředky na zakoupení 
hasičského nářadí.	Od obce	
bylo	darem	získáno	256	zl.,	
od přispívajících	členů	160	
zl.,	od hraběte	Chotka	50	zl.	
a od Vzájemné	pojišťovny	25	zl.	
Celkem	se	tedy	podařilo	získat	
741	zl.

Z těchto	peněz	bylo	zakou-
peno	22	kusů	přileb,	10	kusů	
lezeckých	pásů,	10	smyček,	10	
masek,	6	žebříků,	2	svítilny,40	
píšťalek	a 2	hasičské	trubky	

dvouhlasné.	
Všichni	funkcionáři	sboru	

si	přilby,	pasy	a nože	zakoupili	
z vlastních	prostředků,	stejně	
tak	hasičský	oblek	si	každý	člen	
zakoupil	sám.

Díky	panu	Kraupnerovi,	
řediteli	velkostatku	na ostrově,	
mohl	sbor	provádět	výcvik	
se	zámeckou	stříkačkou,	než	
se	podařilo	získat	peníze	
na zakoupení	vlastní.	Cvičení	
řídil	pan	Vrábčik	a již	v prvním	
roce	působení	sboru	se	jich	
uskutečnilo	31	ve Veltrusích	a 2	
cvičení	ve Všestudech.

Dne	22. října 1881 se konala 
první valná hromada sboru,	
kde	bylo	zvoleno řádné vedení 
a nový výbor sboru:

 ʂ předsedou	se	stal	Josef	
Dvořák	(funkci	vykonával	
do roku	1886,	kdy	se	přestě-
hoval	do Prahy)

 ʂ velitelem	František	Novotný
 ʂ jednatelem	František	Žídek
 ʂ zbrojmistrem	Hanuš	Výšek
 ʂ členy	výboru	pak	byli	Franti-
šek	Knor,	Antonín	Rose-
kranc,	Josef	Mik	a František	
Verner.

Dne	30. října 1882 byla	zakou-
pena první dvoukolová stří-
kačka	od firmy	Smekal	(v roce	
1890	byl	dán	návrh	na zakou-
pení	čtyřkolové	stříkačky	a 100	
metrů	hadic,	ale	tento	návrh	
byl	realizován	až	v roce	1896).

Prvního křtu ohněm se 
dostalo sboru dne 16. 7. 1882 
ve Vojkovicích,	kde	hořelo	
6 rodinných	domků.	První 
zásah ve Veltrusích je dle po-
žárního deníku datován na 3. 
září 1882,	kdy	sbor	v plném	
počtu	uhasil	hlínou	hořící	stoh	
na poli	V rovném.	

Během	roku	byla	řada	bratří	
při	zásahu	zraněna,	a proto	
vstoupil	sbor	do župy Měl-
nické	(později	do Povltavské	
ve Velvarech	a ještě	později	
do Kralupské),	kde	fungovala	
kromě	jiných	výhod	i hasičská	
zdravotní	pojišťovna,	která	vy-
plácela	kompenzace	za úrazy.

Redakce děkuje za poskytnutí 
zápisků, které budou otištěny 

na pokračování
bb

Fr. Novotný,  říjen  1926

Zakládající členové SDH Veltrusy, 1881
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ZAŽILI	JSME	VE VELTRUSÍCH

Happening na starém mostě
Druhý	zářijový	víkend,	po roční	
pauze	způsobené	“vy-víte-čím”,	
opět	ožil	starý	miřejovický		
most	spojující	Veltrusy	a Nela-
hozeves	přehlídkou	kulturních	
a gastronomických	zážitků.	
Pořadatelé	na obou	březích	
pro	nás	připravili	opravdu	
vydatnou	porci	zážitků.	V prů-
běhu	deseti	hodin	se	na třech	
podiích	vystřídaly	desítky	
umělců	a nabídka	nespočtu	
stánků	nabízejících	kulinářské	
speciality,	rukodělné	výrobky,	
rukodělná	piva	či	lokální	vína	
nebyla	o nic	menší.	

Hudební	program	odstar-
toval	dvě	hodiny	po poledni	
ve Veltrusích	vystoupením	
Sarah	&	The	Adams.	Formace	
poskládaná	kolem	zpěvačky	
a multiinstrumentalistky	Šárky	
Adámkové	a jejího	životního	
partnera	a kytaristy	Michala	
Gregora,	kteří	se	před	něko-
lika	lety	usadili	v nedaleké	
Bukoli.	O první	vystoupení	
na nelahozeveském	břehu	

se	o hodinu	později	postaral	
“vodolský”	písničkář	Vláďa	
Šunda.	Program	se	již	tradičně	
střídal	po hodině	na každé	
straně	mostu.	Pauzy	mezi	
vystoupeními	na našem	
břehu	navíc	vyplnil	na zahradě	
restaurace	U Libuše	Kralupský	
Open-Mic,	kde	v průběhu	dne	
vystoupil	například	Ondřej	
Galuška	či	Jiný	člověk	&	Ty	dva.	
Ve tři	hodiny	roztančil	diváky	
mnohočetný	soubor	mladých	
talentovaných	muzikantů	
OffBeat	Orchestra	–	“Tak	
trochu	nekonvenční	orchestr	
hrající	konvenční	pecky…”	
Na něj	plynule	navázalo	opět	
v libušské	zahradě	divadelní	
představení	pro	děti.	Po jeho	
skončení	se	rodiče	se	svými	
ratolestmi	rychle	přesunuli	
do Nelahozevsi,	kde	od půl	
šesté	začínala	populární	kape-
la	Pískomil	se	vrací,	která	cílí	
především,	ale	nejen,	na děti.	
Ty	si	také	mohly	v průběhu	od-
poledne	vyzkoušet	hasičskou	

techniku	díky	veltruskému	
hasičskému	sboru.	Legenda	
české	klubové	scény	–	kapela	
Schodiště	–	opanovala	vel-
truskou	stage	od šesti	hodin.	
Sedmá	patřila	asi	momentálně	
nejznámější	kralupské	kapele.	
Milovníky	řízených	kytarových	
riffů	vystoupení	GotHigh	jistě	
potěšilo.	Asi	největší	hvězdou	
letošního	ročníku	byl	Ivan	Hlas	
se	svým	triem,	který	zaplnil	
veltruské	předmostí	tak,	že	
bylo	velice	obtížné	se	kamkoli	
probít.	Další	legendě,	tentokrát	
punkové,	patřila	devátá	hodi-
na.	“Totáči”,	jak	slánské	partě	
Totální	nasazení	říkají	jejich	
fanoušci,	donutili	své	publi-
kum	propotit	trička.	Veltrus-
kou	produkci	uzavřela	Roaring	
Doris	se	svou	směsí	slavných	
filmových	melodií.	S půlnocí	
zakončila	celý	festival	svou	
okázalou	šou	elektro-swingová	
Diva	Baara.

Uspořádat	tak	velkou	
přehlídku,	kterou	opět	

navštívily	stovky	lidí	zabere	
stovky	dobrovolnických	hodin	
a také	spousty	peněz.	Proto	se	
sluší	poděkovat	všem,	kteří	se	
na její	přípravě	a financování	
podíleli:	všem	dobrovolníkům,	
kulturním	výborům	a komisím	
obou	pořadatelských	měst	
i jejich	vedení	a zastupitelům,	
kteří	připravili	a schválili	pro	
happening	rozpočet.	A také	
Středočeskému	kraji,	v jehož	
fondu	město	Veltrusy	úspěšně	
získalo	dotaci	pokrývající	skoro	
polovinu	veltruských	výdajů.	
Dále	firmám	Pražská	plyná-
renská,	a.	s.,	UniWel	STAVBY,	
s.	r.	o.	a COMMATEL-Uher,	s.	
r.	o.,	které	se	na financování	
taktéž	podílely.	Největší	dík	
ale	samozřejmě	patří	vám	di-
vákům,	kteří	nám	zachováváte	
přízeň.	Díky	vám	totiž	veškerá	
vynaložená	energie	a peníze	
dostávají	teprve	smysl.	

text lk / foto kk, bb
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POZVÁNKY

Město Veltrusy zve na koncert s mluveným slovem

Krajem dětství a mládí  
A. DvořákaA. Dvořáka

u příležitosti 180. výročí  
skladatelova narození

ve čtvrtek ve čtvrtek 14. 10. 2021  14. 10. 2021  
od 18:00od 18:00

ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka  
na městském úřadě ve Veltrusích

Účinkující: Účinkující: 
Eva Bendová Charvátová – zpěv

Petr Benda – housle
Jiří Knotte – klavír

Mgr. Jan Tůma – průvodní slovo

Vstupné: Vstupné: 
100 Kč / senioři 50 Kč 

Rezervace: Rezervace: 
kultura@veltrusy.cz
tel. +420 317 070 294 
osobně v podatelně 

Martinský Martinský 
lampionovýlampionový  

průvodprůvod
ve čtvrtek 11. listopadu 202111. listopadu 2021 v 17 hod

sraz v parčíku u školy ve Veltrusích

/ svatomartinské rohlíčky /  
/ cesta světýlek /

Rodinné centrum Havránek zve na

Rozsvěcení 
vánočního stromu
první adventní neděli

28. listopadu 2021 28. listopadu 2021 
v parčíku u školy

Město Veltrusy  
srdečně zve širokou veřejnost  

na

kultura@veltrusy.cz

občerstvení 
horké nápoje
vánoční cukroví
stánky

od 14:00 adventní trhy
od 15:30 hudební program:
 žáci ZŠ Veltrusy 
 Tutti cantate 
 Podřipský kvintet
 ...
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ZÁMEK A PARK

Piano nobile zámku Veltrusy je  
po letech přístupné pro veřejnost
ZPŘÍSTUPNĚNÍ	NOVÝCH	PROHLÍDKOVÝCH	OKRUHŮ.	UKONČENÍ	VÝSTAVY		
HISTORICKÝCH	KOČÁRŮ.	LÉTO	NA ZÁMKU	VELTRUSY	BYLO	PLNÉ	ZMĚN	A VÝZEV.

24.	července	jsme	slavnostně	
zpřístupnili	veřejnosti	první	
patro	hlavní	zámecké	budovy	
a s tím	i dva	nové	prohlíd-
kové	okruhy.	Po devatenácti	
letech	se	podařilo	dokončit	
velkou	část	restaurátorských	
prací	a rekonstrukcí.	Zámek	si	
o opravu	říkal	již	dlouho	před	
ničivými	povodněmi	v roce	
2002.	Byl	totiž	postaven	jako	
letní	sídlo	v první	polovině	18.	
století.	Tomu	odpovídaly	i pou-
žité	stavební	materiály.	Nikdo	
nepředpokládal,	že	by	stavba	
mohla	být	využívána	i o 300	
let	později.	V následujících	
dvou	stoletích	zámek	neměl,	
co	se	údržby	týče,	velké	štěstí.	
Od konce	18.	století	nebyl	
téměř	udržován,	zato	ve druhé	
polovině	20.	století	na něm	
docházelo	k násilným	rekon-
strukcím,	které	v konečném	
důsledku	zámek	více	poškodi-
ly,	než	mu	pomohly.		Povodně	
v roce	2002	byly	pomyslným	
posledním	hřebíkem	do rakve	
stavu	zámku.	I proto	si	celkové	
práce	na opravě	zámku	vyžá-
daly	tolik	let.

	Práce	dospěly	do zdárného	
konce	a my	jsme	tak	mohli	
vytvořit	dva	nové	prohlíd-
kové	okruhy.	První	z nich	se	
jmenuje	Zlaté	časy	ve službách	
císařovny	a nechává	návštěv-
níky	nahlédnout	do doby	
jeho	největší	slávy.	Druhým	

prohlídkovým	okruhem	lze	
nahlédnout	do soukromí	hra-
běte	Jindřicha	Chotka,	který	
byl	majitelem	zámku	v letech	
1824–1864.	Kromě	těchto	dvou	
prohlídkových	okruhů	jsme	se	
rozhodli	návštěvníkům	přiblí-
žit	práci	restaurátorů,	badatelů	
a archeologů	v Laboratoriu.	
V pěti	sálech	si	tak	můžou	
na vlastní	kůži	vyzkoušet,	jaké	
to	je	opravovat	památku.	

Zámek	během	letních	

měsíců	navštívilo	téměř	12	tisíc	
návštěvníků,	kteří	se	nevypra-
vili	pouze	do hlavní	budovy,	
ale	vyrazili	také	na kolech	
na cykloprohlídku	do zámec-
kého	parku,	na samoobsluž-
nou	prohlídku	Aristokracie:	
začátek	konce	nebo	na výstavu	
historických	kočárů	ve stodole.	
Slavnostního	otevření	zámku	
se	během	dvou	dnů	zúčastnilo	
přes	tisíc	lidí,	kteří	si	nenechali	
ujít	doprovodný	program	

jako	např.	vystoupení	Dam	
v sedlech.	

S koncem	prázdnin	jsme	
po několika	letech	ukončili	
výstavu	historických	kočárů,	
která	byla	umístěna	ve stodole.	
Tu	v následujících	měsících	
čeká	rozsáhlá	rekonstrukce.

text a foto: Žaneta Svobodová
Zámek Veltrusy

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY
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ZÁMEK	A PARK

V zámeckém areálu pokračují  
i další opravy
Oprava stodol v hospodářském dvoře

Mnoho	z vás	dříve	narozených	
ještě	pamatuje	éru	hospoda-
ření	Státních	statků	v areálu	
zámku,	konkrétně	v té	jeho	
části,	které	se	dnes	říká	hospo-
dářský	dvůr.	Má	tvar	obdélníku	
a od západu	je	uzavřen	tzv.	
velkými	stodolami,	ke kte-
rým	bylo	ve zmíněné	době	
přistavěno	mnoho	různých	
kůlen,	nakládacích	ramp	a dal-
ších	přístavků,	a to	zejména	
směrem	do dvora.		Po jejich	
zbourání	zbyla	značně	zdevas-

tovaná	východní	fasáda.	Právě	
zde	tedy	začaly	práce	na její	
obnově,	když	se	u ní	před	
prázdninami	objevilo	lešení.		
Západní	fasáda	byla	postižena	
o mnoho	méně,	přijde	proto	
na řadu	později.	Fasáda	získá	
svou	původní	podobu,	budou	
obnoveny	i zazděné	větrací	ot-
vory	a novodobá	obdélníková	
posuvná	vrata	budou	nahraze-
na	kopií	původních	otvíravých	
obloukových	–	původní	klenu-
tý	otvor	se	naštěstí	zachoval	

(na rozdíl	od vozovny,	jejíž	re-
konstrukce	se	již	blíží	ke konci	
a kde	byl	u jedněch	vrat	oblouk	
nahrazen	rovným	ocelovým	
překladem,	jehož	vybourání	se	
následně	ukázalo	jako	oříšek).	
Dále	byl	vyměněn	dosluhu-
jící	přívodní	elektrický	kabel,	
který	napájí	i budovy	v jižní	
části	dvora.	Současná	plecho-
vá	vjezdová	vrata	do dvora	
budou	nahrazena	dřevěnými,	
navrženými	dle	dobových	vrat	
na jiných	objektech.	V rám-

ci	prací	byl	bohužel	zjištěn	
i zhoršený	stav	krovu	v místech	
bez	lešení	nedosažitelných,	
což	dokončení	opravy	zřejmě	
posune	do příštího	roku.	

S postupem	prací	zároveň	
skončila	výstava	historických	
kočárů,	která	se	zde	nacházela	
a vy	se	můžete	těšit	na nové	
využití	těchto	prostor,	jehož	
koncept	už	se	rodí	v hlavách	
vedení	zámku	a představitelů	
památkové	péče.					

Oprava obloukového (trubkového) mostu

Ač	správa	zámku	není	vlastní-
kem	ani	provozovatelem	této	
stavby	technické	infrastruk-
tury,	je	most	(odborně	mostní	
přechod)	již	neodmyslitelnou	
součástí	panoramatu	zámec-
kého	parku.	Dovolte	tedy	krát-
kou	zmínku	o jeho	právě	pro-
bíhající	opravě	či	spíše	údržbě.	
Ta	se	týká	zejména	betonových	

opěr,	které	byly	očištěny	
od nesoudržných	povrchových	
vrstev	a zesíleny.	Nyní	probí-
há	ošetření	vlastní	ocelové	
konstrukce	mostu	otryskáním	
korozí	zasažených	míst	s jejich	
následným	nátěrem.	Investo-
ry		jsou	dva	vlastníci	potrubí,	
které	po mostu	vede	–	Net4Gas	
(plynovod)	a Unipetrol	(etyle-

novod).	Práce	se	rozběhly	se	
začátkem	prázdnin	a hotovo	by	
mělo	být	v listopadu.	Po tuto	
dobu	je	(pro	zábor	pozemku	
kolem	opěry	na „zámeckém“	
břehu	Vltavy)	přerušena	
pěšina	vedoucí	po protipovod-
ňovém	valu.	Místo	lze	ale	bez	
větších	potíží	obejít	po cestě	
pod	valem	podél	pole,	a není	

tudíž	třeba	vycházku	odkládat.	
Naopak,	naskytne	se	vám	ne-
všední	pohled	na most	zaha-
lený	„závojem“	proti	prašnosti	
a technicky	zaměřené	zaujme	
též	konstrukce	lešení.		

Jan Bulín
Zámek Veltrusy
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Z HISTORIE

Hurá do Veltrus!  
aneb výlety za císaře pána

V Almanachu léčebných míst, lázní a let-
ních sídel českých z roku 1898 se za vlády 
Františka Josefa II. píše:

Severně od Prahy, na pravém břehu Vltavy, 
leží úhledná osada Veltrusy. Polohu mají 
příznivou. Leží v nížině při řece, chráněny před 
větry západními i severními vysokou lesnatou 
strání. Podnebí je mírné, proti jiným místům 
Čech, teplejší. Osada leží těsně při vyhláše-
ném parku (lese) s oborou, s proslulou kolonií 
havranů. Zabírá 230 jiter. V parku jsou stoleté 
duby a jiné listnaté stromy domácí i cizí. Má 
mohutné, stinné aleje a upravené procházky. 
Pobyt zvláště za letního vedra je v něm velmi 
příjemný. Jednotlivcům jsou procházky lesem 
povoleny, korporacím jest žádati za svolení 
u lesní správy.

Za císaře pána se na výlety chodilo 
i jezdilo také v saku a někdy i v kravatě. 
Po krásné procházce zámeckým parkem 

se pěkný oblek vždy hodil do vyhlášených 
veltruských hostinců. Na eleganci se potr-
pělo, byla vizitkou každého člověka. 

V červenci léta páně 1864 zorganizovali 
členové Umělecké besedy výlet do Veltrus. 
400 účastníků (mezi nimi celá pražská 
inteligence v čele s J. E. Purkyněm, Janem 
Nerudou, Vítězslavem Hálkem, Vojtou 
Náprstkem a dalšími) nejprve přijelo 
vlakem do Kralup a odtud na dvou lodích 
do Veltrus. V čele vlál besední prapor 
a na palubě prapory a praporky české 
a slovanské. Vlasteneckou atmosféru 
dokreslovalo osm halapartníků ve stře-
dověkém kostýmu. Za zpěvu Hlaholu, 
za zvuků hudby a ran z kralupských 
hmoždířů pluly lodi kralupskou obcí 
a poté romantickými skalisky kralupsko-
-veltruskými. 

Na veltruském břehu byli všichni 
slavnostně uvítáni humorným proslo-
vem jedním ze členů výboru v masce 
havrana. Do Veltrus vkročili slavnostní 
branou a za zpěvu národních písní a ran 
z veltruských hmoždířů je uvítal veltruský 
hraběcí park. Posnídali, zatančili polonézu 
a rozešli se do parkových zákoutí a poté je 
rána z děla přivolala k obědu. Improvizo-
vaná kuchyň sestávala ze tří velkých kotlů, 
kde se vařilo hovězí maso v celých kýtách. 
Všechny místnosti hájovny byly naplněny 
sporokrby, na nichž to syčelo a kypělo 
na plných pekáčích. Po obědě tanec, tom-
bola a licitace. Pak se zpívala tragédie se 
zpěvy a tanci ve čtyřech jednáních „Lucia 
z Lammermooru aneb Tajná láska nestálá 
čili Vražda nad vraždu“. Po ní byl odhalen 
pomník na památku tohoto významného 
vlasteneckého výletu.

Členové umělecké besedy na výletě v roce 1864
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V Almanachu z roku 1898 se ještě píše, 
že krásný zámek a okrasné stavby v parku 
budily vždy pozornost cizinců. Rozkošná je 
procházka kolem řeky s pohledem na Říp. 
Do Veltrus je možno se denně dostati 4x z Pra-
hy a 5x zpět, zpáteční lístek stojí 90 krejcarů. 
Tyto přednosti působí, že jsou Veltrusy již 
po mnoho let oblíbeným sídlem pražských 
rodin a cílem výletů jednotlivců i korporací. 
Hodí se zvláště za letní bydliště těm, kteří 
chtějí strávit příjemně léto v idylickém zátiší, 
jakož i osobám, jež po práci vysilující neruše-
ným klidem se míní zotaviti. Bytů zařízených 
i prázdných jest na výběr za mírné nájemné 
i mírné jsou ceny při výběru chutných jídel. 
Některé hostince mají kryté kuželníky či 
stinné zahrady. Povozy jsou po ruce. Nákup 
všech potravin v místě ve výběru. Koupání 
v otevřené, volně tekoucí řece nebo v uzavře-
ných koupelích. Lékař: p. MUDr. Josef Brejcha, 
hraběcí a obvodní lékař.

Časy vlasteneckých a kulturních výletů, 
kdy pražské umělecké salony vyšly do pří-
rody a kdy Jaroslav Vrchlický, největší 
milovník veltruského parku, psal ve stínu 
jeho stromů své básně, odešly do dějin 
našeho národa. Zůstanou vzpomínkou 
na českou kulturu, která si vydobývala 
místo v habsburské monarchii a která 
nám nechala jedno velké poselství. Lásku 
k této zemi a všem, kteří se podíleli na její 
historii.

Reklamní texty z let 1867 až 1890.
Text a podklady:  

Kamil Kristen Brzák-THERESIAE RTM

Jaroslav Vrchlický v zámeckém parku
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Zpátky do školy

Měsíc	září	nás	všechny	pozval	
zpátky	do školy.	Přání	a očeká-
vání	dětí,	rodičů	i učitelů	býva-
la	na začátku	každého	školního	
roku	velmi	rozmanitá.	Letos	
jsme	si	ale	všichni	přáli	jedno	
jediné	–	aby	školní	docházka	
mohla	po celou	dobu	školního	
roku	fungovat	prezenčně,	tedy	
abychom	se	mohli	potkávat	
ve škole	a fungovat	společně	
způsobem,	jaký	býval	ještě	
před	dvěma	lety	úplně	běžný.	

Celoškolní	zahájení	na škol-
ním	hřišti	se	vydařilo,	prvňáčci	
konečně	vstoupili	do školy.	Pro	
letošní	žáky	prvního	ročníku	to	
totiž	byla	skutečná	premiéra,	
neboť	kvůli	protiepidemickým	
opatřením	děti	přišly	nejen	
o zápis	do první	třídy,	ale	také	
o všechny	další	aktivity,	které	
se	pro	předškoláky	každoročně	
připravovaly	a konaly.	Do prv-
ních	tříd	nastoupilo	letos	
celkem	55	žáčků.	

Úspěšně	jsme	na začátku	
školního	roku	prošli	i třemi	
etapami	povinného	testování,	
i když	nakonec	jedna	třída	
v karanténě	skončila.	V rámci	
nástupu	do školy	si	hodně	ce-
níme	toho,	že	se	nám	do školy	

vrátili	úplně	všichni	žáci,	a že	
jsme	tak	mohli	začít	opravdu	
všichni	a společně.

Kromě	prvňáků	je	začátek	
nového	školního	roku	tra-
dičně	podstatným	zlomem	
ve školní	docházce	i pro	děti,	
které	přestupují	na druhý	
stupeň.	Těch	letos	nastoupilo	
celkem	66.	Máme	tedy	celkem	
3	třídy	v šestém	ročníku.	Tyto	
třídy	začaly	svůj	školní	rok	
na druhém	stupni	adaptačním	
pobytem	na zámku	Veltrusy.	
První	na něj	nastoupila	třída	
6.B	v pondělí	13.	9.	a násled-
ně	se	vystřídaly	i třídy	A a C.	
Děti	si	ve třech	dnech	užívají	
společné	aktivity,	jež	vedou	
k semknutí	celého	kolektivu.	
Do programu	patří	i prohlídka	
zámku,	která	děti	seznámila	
s osudy	posledních	majitelů	
zámku	z rodu	Chotků.	Chlapci	
i děvčata	si	zakusili	chvilky	
napětí	a strachu	v noční	
bojové	hře.	Ta	je	zavedla	až	
do sklepních	prostor	zámku	
a do zámecké	kaple.	Děti	
měly	možnost	se	lépe	poznat	
a seznámit	při	různých	hrách,	
které	si	pro	ně	lektoři	ze	zámku	
připravili.	Všichni	žáci	si	svůj	

první	společný	školní	výjezd	
velmi	užili	a do školy	se	vraceli	
jen	neradi,	ale	se	spoustou	
nových	zážitků.	

Adaptační	pobyty	žáků	
naší	školy	probíhají	v are-
álu	veltruského	zámku	již	
několik	let	a staly	se	působivou	
a přínosnou	součástí	vstupu	
žáků	na druhý	stupeň.	Pobyty	
napomáhají	nejen	k vytvoření	
kamarádských	vztahů	v nově	
vzniklých	třídách,	ale	přiná-
šejí	i spoustu	netradičních	
zážitků	a současně	přispívají	
k lepšímu	poznání	místních	
krás	a zajímavostí.	Veltruský	
zámek	a park	zná	v naší	oblasti	

každý.	Ale	ne	každý	z nás	může	
říct,	že	navštívil	na zámku	
i místa	běžným	návštěvníkům	
nepřístupná	nebo	že	v pro-
storách	veltruského	zámku	
přespával.	I takové	zážitky	
si	děti	z adaptačního	kurzu	
odnášejí.	Adaptační	kurzy	
tak	nejen	posilují	sociální	
vazby	ve třídách,	ale	rovněž	
podporují	pocit	sounáležitosti	
s rodným	krajem	a domovem.	
Jsme	rádi,	že	můžeme	využívat	
takové	skvělé	možnosti,	které	
podporují	naši	školní	práci.

Světlana Racková  
a Soňa Dekastello

Základní škola Veltrusy



19říjen 2021

KNIHOVNA

Veltruská knihovna  
představuje nové knihy ve fondu
DÍKY	NÁKUPŮM	A DARŮM	SE	KNIHOVNÍ	FOND	ROZŠÍŘIL	O DALŠÍ	SVAZKY		
LITERATURY	PRO	DOSPĚLÉ	I PRO	MLÁDEŽ.

BELETRIE
	ʂ Backman	F.	–	Úzkosti 

a jejich lidé	–	humoristický	
román

	ʂ Baldiniová	L.	–	Maria Mon-
tessoriová –	biografie

	ʂ Bengtsson	F.	G.	–	Zrzavý 
Orm	–	historický	román

	ʂ Dvořáková	P. –	Vrány
	ʂ Formanová	M.	–	Nalakuj to 

narůžovo
	ʂ Greinerová	M.	–	Osvobo-

zená móda	–	život	módní	
návrhářky	Emilie	Flögeové

	ʂ Hussar	J.	–	O Tu –	dvoudílný	
sci-fi	román

	ʂ Jacobsová	A.	–	Panský dům 
– Návrat

	ʂ Kechlibar	M.	–	Krvavé 
levandule	–	povídky

	ʂ Klevisová	M.	–	Čekání 
na kocoura	–	povídky

	ʂ Körnerová	H.	M.	–	Setkání 

v opeře
	ʂ Moyesová	J.	–	Poslední 

dopis od milence
	ʂ Neuvel	S.	–	Spící obři	–	sci-fi	
román

	ʂ Picoultová	J.	–	Nejsem jako 
vy	–	psychologický	román	
s detektivní	zápletkou

DETEKTIVKY
	ʂ Aichner	B.	–	Přítelkyně 

smrti
	ʂ Cole	D.	–	Imitátor
	ʂ Harrisová	L.	

 - Vražda na den  
díkůvzdání

 - Vražda v den sv. Valen-
tina

 - Vražda v Hell‘s Kitchen
 - Vražda v Alphabet City

	ʂ Hruška	E.	–	Souřadnice 
smrti	–	skutečný	případ	
z přelomu	20.	a 30.	let	20.	st.

	ʂ Klevisová	M.	–	Prokletý kraj
	ʂ Weaver	T.	–	Ztracené 

střípky

NAUČNÁ  
LITERATURA
	ʂ Sedláková	S.	–		Záda, která 

cvičí, nebolí
	ʂ Francová	E.	–	Saláty ze 

Svatojánu
	ʂ Gajdušková	–	Domácnosti 

našich babiček I.
	ʂ Štěpánková	J.	–	Tak tady 

jsou ty slíbené recepty 
na cukety, paní Ehmová

	ʂ Kurka	L.	–	Hrady, zámky 
a tvrze středních Čech																		
na starých pohlednicích

	ʂ Benda	J.	–	Útěky a vyhánění 
z pohraničí českých zemí 
1938-1939

	ʂ Kechlibar	M.	–	Zapomenuté 

příběhy 1–4 –	dar	autora
	ʂ Ležák	Z.,	Kocián	M.	–	

Anthropoid, aneb Zabili 
jsme Heydricha	–	komiks

LITERATURA 
PRO MLÁDEŽ
	ʂ Spočítej zvířátka	–	leporelo
	ʂ Bunting	P. –	Haló, tady 

mikrobi!
	ʂ Dziubaková	E.	–	Stavitelé 

z říše zvířat
	ʂ Cabotová	M.	–	Princezniny 

deníky	–	6	dílů
	ʂ Hrnčíř	S.	–	Cestovatel 

Komínek
	ʂ Hurleyová	T.	–	Diagnóza: 

láska
	ʂ Pospíšilová	Z.	–	Starostlivá 

veverka
Jitka Lísková, knihovnice

Připomeňme si 120. výročí narození  
básníka J. Seiferta četbou
V září letošního roku si naše 
kulturní veřejnost připomně-
la 120. výročí narození básníka 
Jaroslava Seiferta, jediného 
českého nositele Nobelovy 
ceny za literaturu. Seifertovy 
verše si získaly lásku a obdiv 
celých generací čtenářů, 
staly se vděčnou inspirací pro 
řadu výtvarníků a hudebních 
skladatelů.

Městská	knihovna	ve Vel-
trusích	nabízí	svým	čtenářům	
rozsáhlý	soubor	svazků	jednak	
z vlastního	básníkova	díla,	
jednak	i literatury	týkající	se	
osoby	Jaroslava	Seiferta.	Vět-
šina	básnických	sbírek	je	ob-
sažena	v souborných	vydáních	
Seifertova	díla.	Jako	samo-
statné	sbírky	se	ve fondu	naší	
knihovny	nacházejí	například	

tato	díla:	reprint	sbírky	Na vl-
nách TSF, Píseň o Viktorce, 
Maminka, Morový sloup a Býti 
básníkem.	Z četných	výborů	
z básníkova	díla	nabízí	fond	
naší	knihovny	výbor	milostné	
lyriky	Polibek na cestu	a celko-
vý	výbor	z básníkova	díla	pod	
názvem	Zápas s andělem.	

Prozaické	dílo	Jaroslava	Sei-
ferta	je	zastoupeno	především	
vzpomínkovou	knihou	Všecky 
krásy světa,	která	obsahuje	
mimo	jiné	i autorovy	vzpo-
mínky	na Kralupsko.	Velmi	
příjemný	čtenářský	zážitek	
přináší	kniha	korespondence	
uměleckých	přátel	–	Jaro-
slava	Seiferta	a slovenského	
herce	Ladislava	Chudíka	–	
pod	názvem	Tichý dvojhlas.																																																																																																				
Dokladem	významu	osobnosti	

Jaroslava	Seiferta	pro	českou	
žurnalistiku	je	souborné	vy-
dání	Seifertových	drobnějších	
textů	reagujících	na kulturní	
a politické	události	–	Publicis-
tika (1933-1938).			

S dílem	Jaroslava	Seiferta	se	
setkáváme	rovněž	v dětském	
oddělení	naší	knihovny.	Jaro-
slav	Seifert	uspořádal	knihu	
pohádek	Kouzelná lucerna,	
která	je	navíc	obohacena	
o jeho	verše.	Z pera	Jaroslava	
Seiferta	pochází	i překlad	veršů	
v oblíbené	knížce	Žabákova 
dobrodružství.	Specifickým	
tématem	básníkova	vztahu	
ke Kralupům	se	zabývají	publi-
kace	Kralupy a Jaroslav Seifert	
od J.	Fürstové	a Kdybych se 
mohl vrátit a Kralupy pro 
Jaroslava Seiferta	od J.	Racka.

Uvedené	tituly	čekají	na své	
čtenáře	v městské	knihovně,	
aby	je	provázely	kouzelným	
světem	poezie,	básníkových	
vzpomínek	nebo	aby	jim	při-
blížily	osobu	jednoho	z nejmi-
lovanějších	českých	básníků	
–	Jaroslava	Seiferta.

Jitka Lísková, knihovnice
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NAŠE	SPOLKY

HAVRÁNEK

rodinné
 

centrumRC Havránek
Letní kempy s Havránkem
RODINNÉ	CENTRUM	HAVRÁNEK	V PRŮBĚHU	LETNÍCH	PRÁZDNIN	ZORGANIZO-
VALO	ČTYŘI	LETNÍ	DOUČOVACÍ	KEMPY,	A TO	DÍKY	DOTACI	Z MŠMT.	

Příměstský	kemp	pro	žáky	4.–6.	tříd	
s názvem	Around	the	world	byl	zaměřen	
na anglický	jazyk	a sport.	Každý	den	jsme	
věnovali	jedné	anglicky	mluvící	zemi.	Děti	
se	zábavnou	formou	dozvěděly	základní	
informace	o geografii,	historii,	měně,	
literatuře,	hudbě,	sportu	a mnoho	dalšího.	
Nedílnou	součástí	poznání	dané	země	
byl	i jídelníček,	který	byl	sestaven	tak,	aby	
odpovídal	populárnímu	jídlu	v dané	zemi.	
Do denního	programu	spadaly	i sportovní	
a výtvarné	aktivity.	Hned	v pondělí	jsme	si	
vyrobili	táborová	trička.	Barvami	a fixa-
mi	na textil	jsme	vytvořili	název	tábora	
„Around	the	world“.	Každé	dítě	mělo	zeza-
du	napsané	jedno	písmeno	z názvu	kem-
pu.	S tímto	trikem	jsme	v úterý	podnikli	
celodenní	výlet	na horu	Říp.	Tento	den	
byl	věnovaný	České	republice	a pověstem	
o praotci	Čechovi.	Na hoře	jsme	si	snědli	
typické	české	jídlo	–	řízek,	zahráli	pár	her	
a posilněni	se	vydali	na cestu	zpět	do tá-
bora.	S objevováním	Irska	nám	pomohl	
rodilý	mluvčí	Kevin.	Pro	děti	si	připravil	
nejrůznější	hry	a aktivity.	Naučil	nás	tančit	
typický	irský	tanec	a my	jsme	ho	na oplát-
ku	naučili	hrát	nejoblíbenější	sportovní	
hru,	„brenbal“.	Tábor	jsme	si	užili	a pět	
společných	dnů	nám	uteklo	jako	voda.

Na kempu	pro	žáky	prvního	stupně	
jsme	si	procvičili	od každého	trochu.	Kladli	
jsme	důraz	na spolupráci	dětí	z nejrůzněj-
ších	ročníků,	avšak	i individuální	podporu	
vzdělávání.	Ve výuce	matematiky	se	nám	
velmi	osvědčila	matematická	prostředí	
profesora	Hejného.	Věnovali	jsme	se	krych-
li,	zlomkům,	měření	a vážení,	prostředí	
pavučin,	autobusu,	sčítacích	trojúhelníků	
a krychlovým	stavbám.	Pro	většinu	žáků	

byla	prostředí	neznámá	a látku,	kterou	
běžně	znají	ze	školy,	museli	prakticky	
využít	a logicky	přemýšlet.	V českém	
jazyce	jsme	se	zaměřili	na četbu,	poslech	
audioknih,	psaní	příběhu,	opakování	
gramatiky	formou	hry.	Celodenní	výlet	
jsme	podnikli	po veltruském	parku.	Na-
vštívili	jsme	Egyptský	pavilon	a sochu	boha	
Marta.	Oběd	jsme	si	vychutnali	u zámku	

a zmrzlinu	u Kravína.	Děti	si	zasportovaly,	
malovaly	na kamínky,	šily	oblek	na krychli,	
dokreslovaly	filmové	postavy,	a hlavně	si	
to	užily.

	Na závěr	bychom	rádi	poděkovali	zá-
kladní	škole	Veltrusy	za poskytnutí	prostor.

text a foto: Jana Suchá  
a Miroslava Polášková

Rozvrh rodinného centra Havránek září 2021 až leden 2022
Středa 10–11 Volná herna s Terkou
Volná	herna	pro	děti 0–6 let,	rodiče	si	
mohou	v klidu	vypít	kávu	a popovídat,	
zatímco	se	děti	zabaví	prozkoumáváním	
hraček,	her	či	hudebních	nástrojů	v herně.

Čtvrtek 9–10 Mimihraní s Kristýnou 
Čtvrtek 10–11 Hraní s Kristýnou

Kurz	Mimihraní	je	určen	pro	děti od 3 
do cca 18 měsíců a kurz	Hraní	je	pro	děti 
od 18 měsíců do 3 let.	Na kurzu	si	bude-
me	říkat	říkanky	a písničky	s pohybem,	

vyzkoušíme	si	různá	pohybová	cvičení	
pro	děti	a různé	aktivity	pro	rozvoj	jemné	
i hrubé	motoriky	a řeči.	Vyzkoušíme	si	prv-
ní	tvoření	(pastelky,	prstové	barvy,	lepení	
apod.).	Ukážeme	si	také	tipy,	jak	si	hrát	
bez	hraček.	Aktivity	budou	uzpůsobené	
věkovému	složení	skupinky.

Neděle 9:30 – 10:30 Pilates s Janou
Přijďte	si	zacvičit	pilates!	Dorazit	můžete	
i se	svými	dětmi,	kterým	bychom	připravili	
koutek	na hraní.	Lekce	vede	certifikovaná	
instruktorka	pilates	Jana	Suchá.	Cviče-

ní	je	vhodné	pro	všechny	(pro	těhotné	
od 2. trimestru).	Cvičit	se	bude	v sokolovně.	
S sebou	podložku	na cvičení,	pohodlné	
a přiléhavé	oblečení.	Začínáme	10.	října.	

Více	informací	na fb	RCHavranek	nebo	
již	brzy	na nových	webových	stránkách		
www.rchavranek.cz.

Program	rodinného	centra	vznikl	díky	
maminkám	na rodičovské	dovolené.	
Přidejte	se	k nám	i vy	a obohaťte	naši	
nabídku.	

Za RC Havránek Jana Suchá  
(tel.: 605278490)
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ASPV
ASPV Veltrusy zve do tělocvičny
VE ŠKOLNÍM	ROCE	2021/2022	PRO	VÁS	ASPV	VELTRUSY	PŘIPRAVILO		
NÁSLEDUJÍCÍ	NABÍDKU	CVIČEBNÍCH	HODIN.	PŘIJĎTE	SI	S NÁMI	ZACVIČIT.		
TĚŠÍME	SE	NA VÁS.

CVIČENÍ PRO DĚTI: 
gymnastika: 
pondělí 15:40 – 17:30 
cvičitelky	Míla Pokorná, Marie Zdražilová 
čtvrtek 15:40 – 17:00 
cvičitelky	Míla Pokorná, Marie Zdražilová

Oddíl	gymnastiky	přijímá	nová	děvčata 
ve věku 6–8 let.	Trénink	této	skupiny	bude	
probíhat	ve čtvrtek	15:40	–	17:00.
brenbal

pondělí 17:30 – 18:30
cvičitelé	Petr Procházka, Honza Pšenička
Brenbal	je	pálkovací	hra	podobná	soft-
ballu	nebo	baseballu,	se	kterými	má	jak	
společné	rysy,	tak	i určité	odlišnosti.	V této	
hře	mohou	například	bodovat	i hráči	v poli.	
Hra	je	tak	mnohem	dynamičtější.	Tréninky	
brenbalu	probíhají	během	podzimních	
a jarních	měsíců	na fotbalovém	hřišti	AFK	
Veltrusy	(17:00	–	18:30),	v zimním	období	
budou	v sokolovně	a jsou	určeny	všem	
školním	dětem.
rodiče a děti

úterý 15:45 – 16:45
cvičitelka	Jarka Řejhová
čtvrtek 10:00 – 11:00 
cvičitelky	Jana Suchá, Tereza Trávníčková
Hravé	cvičení	rodičů	(i prarodičů)	s dětmi	
s tradičními	i netradičními	cvičebními	
pomůckami.	Děti	si	pomocí	říkanek	a pís-
niček	osvojí	základní	pohybové	aktivity	
(lezení,	plazení,	poskoky,	házení…)	a také	
je	čeká	první	poznávání	cvičebního	nářadí.	
Obě	cvičení	jsou	určena	pro	děti od 1 roku 
do 4 let,	vyberte	si	dle	svých	časových	mož-
ností	(klidně	navštěvujte	obě).
tanečky

úterý 17:00 – 18:00 
cvičitelky	Katka Dvořáková,  
Štěpánka Málková
Cvičení	zaměřené	na lidové	tanečky	je	ur-
čeno	dětem (klukům i holkám) od 5 do 12 
let.	Děti	se	v průběhu	roku	naučí	lidové	
tance	a písničky,	krokové	variace	rozvíjející	
pohybovou	průpravu	pro	lidové	tanečky	
a naučí	se	základům	rytmiky.	Během	roku	
se	děti	představí	na několika	veřejných	
vystoupeních.

běžecký oddíl
středa 16:30 – 17:30
cvičitelky	Zdeňka Waciakowski,  
Martina Hanousková
Běžecké	tréninky	pro	školní děti ve věku 
7–10 let.	Při	hezkém	počasí	probíhají	tré-
ninky	v čase	16:30	–	17:30	na hřišti	u školy	
nebo	v zámeckém	parku.	Zde	je	nutné	
se	předem	přihlásit	na email	waczde@
seznam.cz.	Počet	dětí	omezen,	nutná	lepší	
fyzická	zdatnost	–	nutnost	uběhnout	
v kuse	alespoň	1	km.
mladší školáci

středa 17:00 – 18:00
cvičitelky	Martina Voláková,  
Helena Šarochová
Je	zaměřeno	především	na všestranný	roz-
voj	pohybových	dovedností	dětí	–	vyzkouší	
si	základy	gymnastiky	(cvičení	na nářadí),	
atletiky,	míčových	her	i celé	řady	dalších	
netradičních	her.	Cvičení	je	určeno	pro	děti 
od 1. do 6. třídy.
karate

středa 18:00 – 19:00
cvičitel	Marek Mach
Třetím	rokem	pod	ASPV	Veltrusy	funguje	
oddíl	karate,	který	je	určen	dětem od 2. 
do 7. třídy (7–12 let).	Tréninky	tohoto	
bojového	umění	vede	Marek	Mach,	nositel	
2.	danu	Okinawa	Shorin-ryu	karate.
předškoláci

čtvrtek 17:00 – 18:00
cvičitelky	Lenka Měšťánková,  
Martina Hanousková
Zábavné	cvičení	dětí ve věku 4–6 let plné	
her,	při	kterém	se	děti	také	seznámí	se	
cvičením	na běžném	nářadí,	jako	jsou	
žíněnky,	lavičky,	kruhy,	trampolína	atd.	
Cvičení	vede	ke zlepšení	obratnosti	a zruč-
nosti	dětí.
florbal mladší školáci: 

pátek 17:00 – 18:00
cvičitelé	Filip Volák, Lukáš Šloser  
florbalové	tréninky	pro	děti z 1. až 5. třídy
florbal starší školáci:

pátek 18:00 – 19:00
cvičitelé	Petr Procházka, Michal Koldinský
Florbalové	tréninky	pro	děti z 6. až 9. třídy

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ:
P-class:

pondělí 19:00 – 20:00
cvičitelka	Věra Langerová
P-class	je	vytrvalostně	silové	aerobní	
cvičení	zaměřené	na posilování	zejména	
problémových	partií	–	tj.	břicha,	hýždí	
a stehen.	Je	vhodným	cvičením	i pro	
začátečníky,	neobsahuje	složité	aerobní	
choreografie	ani	prvky	high	aerobiku	
(poskoky).
harmonizační cvičení:

čtvrtek 18:30 – 19:30
cvičitelka	Jana Čapková		
(cvičení	začíná	7.	10.)
Jedná	se	o aerobní	cvičení	pro	všechny	
věkové	kategorie	–	ženy	i muže.	Posílí	
ochablé	svaly,	protáhne	svaly	zkrácené,	
uvolní	klouby	na celém	těle	a zlepší	vaši	
rovnováhu.	Cvičení	při	hudbě	pročistí	vaši	
mysl	a obnoví	energii.	Příjemně	zrelaxu-
jete	před	každodenním	stresem.	Nácvik	
správného	dýchání	a držení	těla,	cvičení	
s balančními	míčky	„overbally“	zapojí	
každičký	sval	v těle.	
volejbal:

pondělí 20:00 – 21:00
cvičitelka	Lucka Králová 
úterý 19:00 – 20:30
cvičitelka	Ivana Skalická
pátek 19:00 – 20:30
cvičitelka	Ivana Skalická
badminton

čtvrtek 19:30 – 21:00
cvičitel	Vašek Pospíšil
hry dorost a dospělí

pátek 20:30 – 22:00
cvičitelé	Michal Koldinský,  
Martina Voláková
Ping-pong,	nohejbal,	volejbal,	badminton,	
tenis,	fotbal,	florbal,	basketbal,	netradiční	
hry…	zkrátka	na co	je	zrovna	chuť	a nálada.
florbal dorost a dospělí:

neděle 19:00 – 21:00
cvičitel	František Lísek
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Rozvrh cvičebních hodin ASPV Veltrusy pro rok 2021/2022
10–11 14–15 15–16 16–17 17–18 18–19 19–20 20–21 21–22

Po gymnastika brenbal P-class
Volejbal 

ASPV Velt. 
Zlosyň

Út rodiče 
a děti tanečky volejbal

St mladší  
školáci karate       

Čt rodiče a děti gymnastika předškoláci harmonizační 
cvičení badminton

Pá
florbal 
mladší 
školáci

florbal 
starší 

školáci
volejbal hry 

dospělí

So
Ne florbal dorost, dospělí

Brenbal /	podzim,	jaro:	pondělí	od 17:00	–	hřiště	AFK	Veltrusy
Běžecký oddíl /	středa	16:30	-17:30	–	zámecký	park

Informace	o akcích	ASPV	Veltrusy,	přihlášky	a propozice	soutěží	
najdete	na:	aspv.skolaveltrusy.cz.

Kudy se letos přišlo na Kocourkáč?
Letošní	Kocourkáč	byl	pro	děti	
tajuplný	ještě	dřív,	než	na něj	
vůbec	přijely.	Nevěděly	totiž	
až	do samého	příchodu,	co	je	
čeká.	Když	už	si	myslely,	že	jsou	
skoro	v táboře,	najednou,	z ni-
čeho	nic,	objevily	v husté	části	
lesa	zarostlou	skříň.	Vypadalo	
to,	že	tu	stojí	už	stovky	let,	že	je	
snad	součástí	lesa,	ale	přitom	
byla	stále	zachovalá.	Většinu	
táborníků	hned	napadlo,	oč	

tu	běží,	a s chutí	vlezli	všich-
ni	postupně	dovnitř.	Kdo	
nevěděl,	ten	se	to	dozvěděl	
od Bobrových,	kteří	dali	kaž-
dému	na uvítanou	kožich,	aby	
v Narnii	neumrzl.	Následně	je	
přivítal	Pan	Tumnus	kouzelnou	
ukolébavkou	na flétnu	pod	
zářící	lampou	uprostřed	lesa.	
Takto	magicky	začal	letošní	
tábor.	Děti	se	po celou	dobu	
snažily	svými	výkony	a zapále-

ním	přemoci	bílou	čarodějnici	
a vrátit	do Narnie	jaro.	Nebylo	
to	jednoduché,	ale	přesto	se	
jim	to	nakonec	podařilo	a ti	
nejlepší	byli	Aslanem,	bájným	
lvem,	korunováni	na krále	
a královny	Narnie.	Počasí	nám	
letos	přálo,	až	na jednu	silnou	
bouřku,	která	byla	ale	spíše	
dobrodružným	zpestřením.	
Kouzelný	klid	našeho	úžasné-
ho	místa	v tomto	roce	bohužel	

narušoval	nepříjemný	zvuk	
pily	a těžké	techniky,	které	
v blízkosti	tábora	zbavovaly	les	
stromů	napadených	kůrovcem.	
Přesto	si	ale	tábor	všichni	ná-
ležitě	užili	a ve zdraví	se	vrátili	
domů.

za Narnii a za Aslana
Pan Tumnus

Kocourkáč 2021 / 10. – 29. 7., organizační tým ve složení: F. Lísek, L. Měšťánková, M. Voláková, H. Koldinská, A. Málek, K. Pěknicová, , B. Čapková, T. Popová, K. Dvořáková, M. Koldinský,  
T. Kučerová, T. Čapek jr., P. Černá, A. Toldeová, S. Špaldoňová, L. Vepřek, M. Husák, J. Kadeřábková, L. Polášková, S. Turková, F. Oklamčák, Š. Málková
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Pétanque 2021 – nechybělo napětí, dobré jídlo ani slunce
Šestnáctý	ročník	pétanquové-
ho	turnaje	pořádaného	ASPV	
Veltrusy	se	letos	netradičně	
odehrál	poslední	zářijovou	
neděli.	Své	síly	a dovednosti	
v házení	stříbrných	koulí	
ke košonku	přišlo	poměřit	35	
soutěžních	dvojic.	Klání	prová-
zelo	slunečné	počasí	s letními	
teplotami	a pohodová	nálada,	
která	k této	hře	bezesporu	
patří.	Vítězi	turnaje	se	pro	
letošní	rok	stala	dvojice	Mar-

tina	a Filip	Volákovi,	kterým	se	
ve finálovém	zápase	podařilo	
zdolat	dvojici	Lenka	Kučerová	
a Pavel	(Ponďa)	Pondělík.	Třetí	
příčku	vybojovali	Petra	a David	
Behnerovi.

ASPV	Veltrusy	děkuje	
Městu	Veltrusy	za podporu	
a Státnímu	zámku	Veltrusy	
za možnost	uspořádat	tento	
turnaj.

Martina Voláková 
foto: bb

Olympijský běh
Ve středu	8.	září	jsme	se	po-
druhé	stali	součástí	T-Mobile	
Olympijského	běhu,	největší	
tuzemské	běžecké	akce,	v je-
jímž	rámci	v jeden	den	vyběhlo	
na svou	trať	celkem	71 130	dětí,	
žen	a mužů	na stovkách	škol	
a dalších	89	místech	po celé	
České	republice.

Letošním	cílem	akce	
s mottem	„Různí	běžci	–	různá	
místa	–	jedna	myšlenka“	bylo	
kromě	oslavy	radosti	ze	sportu	
a pohybu,	šíření	olympijských	
hodnot	a myšlenek	i znovuna-
startování	sportování	dětí	a do-
spělých	po pandemii.	Část	ze	
startovného	je	navíc	věnována	
České	olympijské	nadaci,	která	
podporuje	sportování	dětí	ze	

znevýhodněných	rodin.	Letos	
se	celorepublikově	podařilo	
vybrat	v rámci	tohoto	závodu	
přes	půl	milionu	korun.

Veltruského	závodu	na 5	
a 10	km,	který	byl	v šest	hodin	
slavnostně	odstartován	(fil-
movým)	Emilem	Zátopkem	
z éteru	Českého	rozhlasu,	se	
zúčastnilo	55	běžkyň	a běžců	
(plus	jeden	čtyřnohý	parťák).	
Dalších	22	závodníků	absolvo-
valo	ve veltruském	parku	zá-
vod	v jednoduchém	orientač-
ním	běhu,	který	byl	uspořádán	
ve spolupráci	s kralupským	
oddílem	orientačního	běhu.	

I přes	poměrně	teplé	počasí	
jsme	si	oslavu	olympijského	
dne	moc	užili	a zhruba	za ho-

dinu	byli	všichni	závodníci	
úspěšně	zpět	v cíli.	Komplet-
ní	výsledky	závodu	včetně	
fotogalerie	naleznete	na webu	
www.olympijskybeh.cz.

Děkujeme	Českému	
olympijskému	výboru	a jeho	
sponzorům,	že	tuto	akci	cent-
rálně	pořádají	a my	mohli	být	
její	součástí.	Dále	děkujeme	
Městu	Veltrusy	za podporu	
a Státnímu	zámku	Veltrusy	
za možnost	v parku	tuto	akci	
uspořádat.

Nakonec	bych	rád	podě-
koval	všem	dobrovolníkům	
za pomoc	s organizací	a hlavně	
všem	běžcům,	kteří	se	od-
hodlali	postavit	na start	této	
jedinečné	akce	a podpořili	tak	

svým	pohybem	
dobrou	věc.	Bez	
vás	by	akce	neměla	smysl.	:-)

Michal Koldinský
foto: bb

VÍTĚZOVÉ:

5 km ženy
1.	Soňa	Barvenčíková,	čas	23:02
5 km muži
1.	Jiří	Záruba,	čas	24:18
10 km ženy
1.	Lucie	Krátká,	čas	45:53
10 km muži
1.	Aleš	Novák,	čas	38:34
Orientační běh ženy
1.	Barbora	Čapková,	čas	37:00
Orientační běh muži
1.	Lubomír	Pavlíček,	čas	31:33

Podzimní víkend v přírodě pro starší děti a dorost
Hlavní	náplní	budou	hry	v pří-
rodě	se	zaměřením	na orienta-
ci	v terénu	a práci	s mapou,	hry,	
při	kterých	se	musí	přemýšlet	
a zapojovat	hlava,	hry,	které	
vyžadují	spolupráci	a rozvíjejí	
schopnost	komunikace,	hry,	
při	kterých	se	užije	spousta	
legrace.	Doplňkově	můžou	
být	zařazeny	různé	drobné	

pohybové	či	sportovní	hry.	
Akce	proběhne	15. – 17. října 
2021.	Bude	zajištěno	ubyto-
vání	ve vytápěných	srubech	
a strava	5x	denně	v táborové	
základně	ve Lhotce u Mělníka.	
Je	zde	také	možnost	napří-
klad	přírodního	koupání	(pro	
otužilé	odvážlivce)	či	táborové-
ho	ohně.	Cena	pobytu	včetně	

jízdného	je	660	Kč.	Zájemci	se	
mohou	přihlásit	zde:		
aspv.skolaveltrusy.cz	nebo	
přes	email	či	telefon.	Akce	
je	primárně	určena	pro	děti 
a mládež od 13 do 17 let,	ale	
mladší	(starší)	zájemci	se	mo-
hou	přihlásit	také	a v případě	
nenaplnění	kapacity	20	lidí	se	
budou	moci	zúčastnit.	Víkend	

organizuje	ASPV	
Veltrusy.	Více	
informací	u Tomáše	Čapka	ml.	
(email:	capek2001@gmail.com;	
tel.:	737 363 826).	

Příroda je na Zemi jen jedna, 
užívejme si ji, dokud je, jaká je, 
a opatrujme ji, dokud je.
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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

Niedax-Kleinhuis, s. r. o.
hledá pro svou provozovnu  

Veltrusy, Palackého 701

Skladníka/skladnici  
pro jednosměnný provoz na plný úvazek

Nástup možný ihned

Požadavky:
| řízení vysokozvižného vozíku   

(případně zaškolíme) | 
| čistý trestní rejstřík |

| dobrý zdravotní stav |
| spolehlivost, smysl pro pořádek |

Nabízíme :
| plat 23.000 Kč |

| po zaškolení stravenky |
| slušné prostředí  
a milí kolegové |

Kontakt :
Ing. Ivan Skopal, tel.: 601 178 822, i.skopal@niedax.cz

Fotbalisté zahájili novou sezónu
Po několika	měsících	bez	
soutěžního	zápasu	se	fotba-
lové	„áčko“	konečně	dočkalo	
a nezvykle	již	v polovině	srpna	
nastoupilo	ke svému	první-
mu	zápasu	v nové	sezóně	
2021/2022.	Vstup	do sezóny	
moc	nevyšel,	v Liběchově	naše	
AFK	prohrálo	0:3.	Náladu	si	
kluci	spravili	hned	v dalších	zá-
pasech,	kdy	porazili	na domá-
cím	hřišti	FC	Lobkovice	3:1,	v Cí-
tově	vyhráli	vysoko	6:0	a doma	
zvítězili	nad	TJ	Liaz	Vehlovice	
2:0.	Pak	sice	prohráli	na penal-
ty	v Hostíně	2:3,	ale	v dalších	
třech	zápasech	opět	dokázali,	
že	boj	o postup	do Okresního	
přeboru	berou	vážně.	Nejprve	
doma	přejeli	Sokol	Dolany	5:0,	
pak	zvítězili	v Hoříně	1:0	a na-
konec	doma	přehráli	Řepín	6:1.	
Po osmi	kolech	jim	patří 3. mís-
to	v tabulce.	

Dorostenci	se	zatím	drží	
ve středu	tabulky,	když	ze šesti	
zápasů	zvítězili	třikrát	(po-

razili	Vysokou	9:0, Mšeno	3:1	
a Byšice/Čičelice	4:2)	a třikrát	
prohráli	(v Tišicích	2:9,	v Lobko-
vicích	0:3	a doma	s Dřínovem	
1:3).	

Daleko	lépe	se	daří	starším 
žákům,	kteří	zatím	prohráli	

pouze	jeden	zápas	a bojují	
o první	místo.	Postupně	po-
razili	Vraňany	19:2,	Lobkovice	
12:0,	Horní	Beřkovice	6:3,	Velký	
Borek	16:0,	Horní	Počaply	20:0,	
Mšeno	13:0	a Tišice	8:2.	Prohrá-
li	pouze	v Obříství	0:3.	

Starší přípravka	zvítězila	
dvakrát	a dvakrát	prohrála.	

Mladší přípravka	dvakrát	
vyhrála,	jednou	remizovala	
a dvakrát	prohrála.

text a foto: Martin Novák
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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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Veltrusy 
tel. 605 295 719 

Zemní a výkopové práce
Frézování pařezů

álek Luděk 

MEGA VÝPRODEJ

DEN
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ!
N Á B Y T E K  A  K U C H Y N Ě

w w w . n a b y t e k o b r . c z

DOPRAVA ZDARMA

SOUTĚŽ O KÁVOVAR...

14.-16.10.
2 0 2 1
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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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zaměstnanecké
výhody

Pracoviště:
Statenice – Černý Vůl, Ve Velazu 277
Dostupná pražská MHD + další autobusové spoje.

Možnost parkování soukromého vozidla v areálu firmy.

Kontakt, bližší informace:
Eva Nováková – personalista
eva.novakova@panflex.cz
Tel.: 737 260 319

Přijmeme operátora/operátorku DTP studia – Grafika

učební obor 

základní znalost práce s počítačem

zkušenost s prací na platformě Mac

znalost Photoshopu a Illustratoru

Možnost nástupu:
ihned
Pracovní poměr: 
hlavní/na smlouvu

zajímavé
finanční

ohodnocení

volné víkendy

bezva
kolektiv 

Přijmeme operátora/operátorku do výroby tiskových forem

Minimální kvalifikační požadavky:

Minimální kvalifikační požadavky:

Kontakt, bližší informace: Možnost nástupu:
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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

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

přijme ihned

ŘIDIČE  
A ŘIDIČKY  

AUTOBUSŮ
pro oblast Kralup n. Vlt.,  
Mělníka a Brandýsa n. L.

Vhodné i jako VPP
Průměrný výdělek 42.000 Kč / měsíc
Zajistíme řidičské oprávnění sk. D
Poskytujeme právní ochranu DAS
Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• zaměstnanecké jízdné
• penzijní připojištění

Tel.: 326 911 522, 315 671 659
e-mail: csadcs@csad-me.cz

Prodej slepičekProdej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky plemen:  

 Tetra hnědá 
 Dominant ve všech barvách 
 Green Shell typ Araukana 
      Dark Shell typ Maranska
stáří 16–19 týdnů
cena  185–229 Kč/ks dle stáří 

Prodej se uskuteční: 

24. října a 14. listopadu v 16:00  
na parkovišti u MěÚ Veltrusy

Výkup králičích kožekVýkup 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
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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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Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA FABIA Ambition 1,0 TSI 70 kW v ceně 387 700 Kč, při fi nancování se ŠKODA Financial Services v ceně 387 700 Kč, splátka předem
114 240 Kč (29,47 %), výše úvěru 273 460 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 302 719 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 333 427 Kč,
RPSN vč. pojištění 8,790 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 193 850 Kč, měsíční splátka úvěru 3 024 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění
3 877 Kč, úroková sazba p. a. 4,14 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh 
dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 46 let nebo více a běžné užití vozu. Tato indikativní nabídka 
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o. a druhou stranou závazkový vztah.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

3 877 Kč měsíčně

již za

  S výhodnou
měsíční splátkou

Financujte CHYTŘE se

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 5,0–6,0 l/100 km, 113,2–136,4 g/km ilustrativní foto

SEBEVĚDOMĚ SVÁ

NOVÁ ŠKODA

FABIA

INZERCE



Módní 
Mix

Otevírací  
doba:
pondělí – pátek
9:00 – 17:30
sobota 
8:00 – 11:00

Telefon: 

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

jindrahlavackova

210924_Mix-inzerce.indd   1210924_Mix-inzerce.indd   1 24.09.2021   10:1124.09.2021   10:11


