Veltruské
listy 04

/2021

WWW.VELTRUSY.CZ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA VELTRUSY | ROČNÍK 23 | PROSINEC 2021 | CENA 15 KČ

Úvodem
Ve slovech chodit, chůze se určitě ukrývá
něco z pradávné podstaty člověka, něco,
co k nám odnepaměti patří. Sportovnější
razí teorii, že nejpřirozenějším způsobem pohybu je běh (člověk běhal při lovu
i na útěku před šelmou), osobně ale patřím
k chodcům (ale ne pěšákům), těm při
zemi. Chůze svižná, pomalá, podle stavu
a nálady, vždycky se s ní pojí ty nejhezčí
věci. Tvrdím, že není náhoda, že se v češtině používají obraty jako chodit s někým,
se všemi dobře vycházet, dobře pochodit,
něco rozchodit (blbou náladu). Když chci
přemýšlet, obuju si boty a chodím. Když
jsem rozčilená nebo mě bolí zub, chodím.
Když chci nějaké místo opravdu poznat,
chodím. Když nemůžu spát, chodím. Když
si chci něco vtlouct do hlavy, chodím. Někdy si ani neuvědomím, že chodím, někdy
chodím záměrně, i když nemusím. Dob-

rovolně učím v nejvzdálenějších třídách,
i když celé přestávky prochodím. Občas
taky přechodím nějakou lehčí nemoc, ale
to bych si nedovolila doporučovat.
Spoustu lidí to nebaví, je to zdlouhavé
a zdá se to jako plýtvání časem, který se dá
líp (zábavněji) strávit jinak. Třeba někam
dojet autem a tam si zaběhat. Chápu i výkonnostní typy: při chůzi se ani nezpotíš,
málo odbouráváš, tudíž musíš šlapat
hodně dlouho a stejně nezískáš stejnou
výkonnost jako třeba při běhu. A konečně
progresivní realista by patrně tvrdil, že i takový romantik jako Mácha by nejspíš dnes
nechodil, ale jezdil, aspoň stopem, pokud
by byl švorc. Tím pádem by ale nevznikly
Hrady spatřené, nebo aspoň ne v takové
podobě, o literatuře ani nemluvě. Každá
krajina, každé panorama, každý kopec,
každá myšlenka potřebují odstup a čas,

aby se doopravdy promítly do obrazu,
do knihy, aby se nerozmazaly, aby se propsaly do člověka ostře, ne jako rozmazané
šmouhy.
O adventu nebo nejpozději kolem Vánoc si i línější chodec vždycky vzpomene,
že chce víc chodit, a nejen kolem trouby.
Spíš že potřebuje chodit. I když u toho zas
tolik nezhubne. I když už tudy šel mockrát. Tak jde a každý druhý strom, domek,
zákrut řeky má spojený s něčím, co se mu
zrovna na tom místě někdy prohnalo hlavou nebo přihodilo. Jde tou všední, někde
hezkou a někde i trochu ošklivou krajinou,
která nevoní svařákem ani skořicí, a zároveň listuje hlavou.
Příjemnou adventní chůzi, hezké listování.
kv

INFORMACE Z ÚŘADU
MĚSTSKÝ ÚŘAD – kontakty a důležité informace
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 | upřednostněte, prosím,
telefonický kontakt
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 telefonický 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 upozornění na plánované odstávky proudu
e-mailem nebo SMS

PORADNY
ʂ PRÁVNÍ PORADNA
Bezplatné právní poradenství v základním 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-sluzby-0. Kontakt pro sjednání služby:
ʂ telefon: 731 917 804, 315 704 267

ZDRAVOTNÍ PÉČE
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Odborná zdravotní péče v domácím
prostředí (rehabilitace, aplikace injekcí,
odběry, ošetření, převazy a další zdravotní
výkony), péče o dlouhodobě nemocné,
pravidelné sledování zdravotního stavu
(více viz str. 10)
ʂ telefon: 724 810 714

SBĚRNÉ MÍSTO
Sběrné místo je určeno pouze pro potřeby občanů Veltrus. V zimních měsících
(od prosince do března) zde můžete
odkládat tříděný odpadu pouze v sobotu
od 8 do 12 hodin.

SVOZ BIOPOPELNIC

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

Poslední svoz biopopelnic od domu byl
v pondělí 29. listopadu.

KNIHOVNA

OTEVÍRACÍ DOBA HŘBITOVA

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

Veltruský hřbitov je od 3. listopadu
otevřen od 8 do 17 h. Tento režim
potrvá do 31. 3. 2022.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

ʂ 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
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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

TESTOVÁNÍ NA COVID
V KRALUPECH
ʂ covid-kralupy.cz
ʂ parkoviště u zimního stadionu
v Kralupech n. Vlt.

KRAJSKÝ ÚŘAD
– kontakty na informační linky
KRAJSKÁ INFORMAČNÍ
LINKA K OČKOVÁNÍ
Potřebujete pomoc s očkováním? Chybí
vám jakékoliv informace? Využijte krajskou informační linku:
ʂ telefon: 800 440 430
(každý všední den od 8 do 16 h)
ʂ e-mail: covid@kr-s.cz

KRAJSKÁ INFORMAČNÍ
LINKA K ENERGIÍM
Středočeský kraj spustil krizovou linku na
pomoc všem, kteří se dostali do těžké
životní situace kvůli dodávce energií. Operátoři poradí, jak dosáhnout snížení záloh
či pomohou s kontaktováním dodavatele
poslední instance:
ʂ 800 710 710
(každý všední den od 8 do 16 h)
ʂ e-mail: ptejtese@kr-s.cz
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ROZHOVOR SE STAROSTOU

Se starostou o současných
i plánovaných rekonstrukcích
ve městě
MĚSTO V SOUČASNÉ DOBĚ DOKONČUJE NOVÝ LÉKAŘSKÝ DŮM, ZÁROVEŇ PROBÍHÁ REKONSTRUKCE KOMUNITNÍHO CENTRA A CHYSTAJÍ SE DALŠÍ PROJEKTY. REDAKCE PROTO NAHRADILA RUBRIKU O PLÁNOVANÝCH, PROBÍHAJÍCÍCH
A DOKONČENÝCH PROJEKTECH ROZHOVOREM SE STAROSTOU.
Právě se dokončuje stavba lékařského
domu – co všechno nový dům nabídne?

Kdy se očekává předání nových prostor
lékařkám?

Nový lékařský dům nabídne v přízemí
především prostory pro ordinace dětské
a praktické lékařky a místnost pro nějakou
další, doplňkovou zdravotnickou službu,
např. pro fyzioterapii apod.
V další etapě budou dokončeny prostory v patře objektu, které chce město
nabídnout stomatologovi a pro dentální
hygienu, což jsou služby, které ve Veltrusích chybí.

Především bude záležet na kolaudačním
řízení, reálně bych počítal s březnem 2022.

Má město již nějaké zájemce o tyto ordinace?
Ano, již se ozval první zájemce (zubařka),
snad se po prohlídce prostor její zájem
potvrdí.

Současně s rekonstrukcí lékařského
domu se poměrně výrazně přestavuje
i bývalý dům služeb na nové komunitní
centrum – jak moc zasahují tyto dvě rekonstrukce do běžného dne starosty?
Kontrolní dny na stavbách (za přítomnosti
stavebních firem, technického i autorského
dozoru a vedení města) máme zpravidla
v úterý, ale i v další dny probíhá (telefonic-

ká, e-mailová i osobní) komunikace zejména se stavebními dozory, stavbyvedoucími
a jednateli zhotovitelů. Běžný den je tedy
podstatně náročnější, než když se zrovna
nestaví. Výhodou ale je, že jsou obě stavby
v centru Veltrus, a tudíž dobře dostupné.
Jak pokračují práce na rekonstrukci komunitního centra?
Budova bývalého domu služeb získala
s novým krovem zpátky svůj původní tvar,
krov je čerstvě zalaťovaný a pokrytý pojistnou střešní fólií, v brzké době se začne pokládat střešní krytina. Zároveň se instalují

Potýkala se stavba s nějakými
problémy?
V současné době, která je ovlivněna
covidovou pandemií, často až násobným
růstem cen některých materiálů a nedostatkem kvalifikované pracovní síly, se
snad každá stavba potýká s problémy. Nejzávažnějším problémem byla podle mého
skutečnost, že se během první etapy stavby
ukázal stav obvodového zdiva bývalého
kulturního domu výrazně horší, než se
předpokládalo během projektování.
Kde budou mít pacienti nových ordinací
možnost zaparkovat, pokud přijedou
autem?
Parkování v centru Veltrus není jednoduchou záležitostí. Věřím, že se auta rozptýlí v ul. Palackého, Panochova, Tyršova,
případně na parkovišti u městského úřadu.
Bohužel ne vždy lze v dnešní (automobilové) době zaparkovat přímo u vchodu
navštěvovaného objektu. V budoucnu by
měla napomoci rekonstrukce ul. Palackého, díky které vzniknou nová parkovací
místa v okolí lékařského domu. Rekonstrukce bude ovšem záviset nejen na vypsaných dotacích, nýbrž také na plánované
přeložce vedení nízkého napětí ČEZu.

Pohled na nový lékařský dům ze dvora

Pohled na lékařský dům z ul. Palackého

Jedna z místností v přízemí

prosinec 2021
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nová venkovní okenní křídla a pracuje se
na zastřešení přístavku pro výtah.
Jaké projekty se chystají na příští rok
a v jakém stádiu přípravy se nacházejí?
Důležité bude dokončit lékařský dům
(včetně podkroví a venkovních úprav – dvora, chodníku a parkovacích míst), komunitní centrum (také včetně úprav prostranství kolem č. p. 65). Připravovat se bude
projektová dokumentace na rekonstrukci
ulice Františka Šafaříka, na výměnu elektroinstalací v ZŠ, proběhne výběrové řízení
na projektovou dokumentaci na přístavbu
ZŠ a věřím, že i na rekonstrukci hlavní
ulice Palackého, dále např. chodník v ul.
Opletalova (od ul. Riegrova směrem k MŠ)
či hřbitovní zeď i nějaké to dětské hřiště.
bb
Pohled na nový krov a nově osazená vnější okna komunitního centra

Veselé Vánoce

a do nového roku
hlavně pevné zdraví
přeje město Veltrusy
a redakce
Veltruských listů

Práce na přístavku pro výtah

Prostor budoucí knihovny v prvním
patře komunitního centra

Sledujeme účast zastupitelů
na zasedáních

1. rok
Zastupitelstvo
má za sebou tři
roky činnosti.
Jako každý rok
přinášíme přehled docházky
jednotlivých
zastupitelů
na zasedání.
K vydání VL
proběhlo 33 zasedání. Informace byly čerpány
ze zápisů.
Jakub Andrle
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ZASTUPITEL/KA

2. rok

3. rok

celkem

účast absence účast absence účast absence účast absence účast v %

Jakub Andrle

13

0

9

0

11

0

33

0

100

Barbora Bělková

13

0

9

0

10

1

32

1

97

Bronislav Havlín

13

0

6

3

10

1

29

4

87,9

Ludmila Hrubešová

11

2

8

1

11

0

30

3

90,9

Věra Krčmová

13

0

5

4

10

1

28

5

84,8

Richard Kyselý

-

-

-

-

3

2

3

2

60,0

Martin Novák

11

2

9

0

10

1

30

3

90,9

Martin Ponert

13

0

9

0

11

0

33

0

100

Petr Ponert

9

4

3

6

0

6

12

16

42,9

Vladimír Štulík

13

0

9

0

11

0

33

0

100

Barbora Šťastná

11

2

8

1

8

3

27

6

81,8

Filip Volák

13

0

9

0

11

0

33

0

100

www.veltrusy.cz
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Střípky ze zasedání zastupitelstva
NÁSLEDUJÍCÍ ODSTAVCE OBSAHUJÍ VYBRANÁ USNESENÍ A TÉMATA ZE ZASEDÁNÍ, KTERÉ SE USKUTEČNILO 3. LISTOPADU 2021. KOMPLETNÍ ZÁPISY A PŘEHLEDY
USNESENÍ NAJDETE NA WEBU MĚSTA veltrusy.cz/urad/zastupitelstvo.

3. 11. 2021 (33)
ROZPOČTOVÉ
OPATŘENÍ Č. 4
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření 4/2021, kde
se mimo jiné navýšil příspěvek
na provoz MŠ z důvodu nutných oprav v budově školky.

KORIDOR D8, KRAJINNÝ PLÁN A VRT*
Zastupitelé souhlasili s vytvořením krajinného plánu
– územní studie – z důvodu
plánované výstavby vysokorychlostní trati Praha–Drážďany. Zpracovatelem plánu
by mělo být Ministerstvo
životního prostředí ČR či jiná
instituce, která bude pracovat
pod odborným dohledem.
Město Veltrusy se bude moci

aktivně podílet na tvorbě
tohoto dokumentu spolu s dalšími obcemi ve sdružení obcí
a spolků Koridor D8.

125/170, 125/171, 125/172, 125/173
a 124/54 v ulici U Stadionu občanům sousedních pozemků,
kteří o odkup projevili zájem.

veřejné zakázky, a to v rozsahu
do 1 mil. Kč bez DPH (dveře,
obklady, dlažby, elektroinstalace).

PARKOVIŠTĚ
U MĚSTSKÉHO ÚŘADU

PRODEJ TRAKTORU

PŘIJETÍ DOTACE

Zastupitelé souhlasili se záměrem prodat traktor Bělarus,
který byl používán technickými
službami, včetně příslušenství
za minimální nabídkovou cenu
90.000 Kč.

Zastupitelstvo schválilo přijetí
dotace ve výši 600.000 Kč ze
Státního zemědělského
intervenčního fondu na vybavení budoucího komunitního
centra. Dotace bude využita
na pořízení elektrospotřebičů
do kuchyně, pořízení nábytku
do prostor knihovny, klubovny,
poradny i kavárny a vybavení
klubovny projektorem a plátnem.

Zastupitelstvo schválilo záměr
zřídit parkovací automat
na parkovišti vedle městského úřadu. Hodina parkování
bude zdarma, výše poplatku
bude stanovena na den: v letní
sezóně 70 Kč a v zimní sezóně
50 Kč, přičemž tento režim
bude platit pouze o víkendu
a svátcích, příp. v době letních
prázdnin.

PRODEJ POZEMKŮ
V ULICI U STADIONU
Zastupitelstvo schválilo
na základě zveřejněného záměru prodej pozemků parc. č.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Zastupitelstvo souhlasilo
s uzavřením dodatku č. 6
ke smlouvě o dílo se společností Uniwel Stavby spol. s r. o.,
konečná celková cena zakázky
činí 17,9 mil. Kč včetně DPH.
Firma Uniwel Stavby spol. s r. o.
také zajistí dodávky a stavební
práce ve druhém nadzemním
podlaží, které nebyly součástí

sd
*VRT = vysokorychlostní trať

Město uspořádalo další besedu
k odpadovému hospodářství
BESEDA SE USKUTEČNILA 9. LISTOPADU V HASIČÁRNĚ A LIDÉ SE JÍ MOHLI ZÚČASTNIT I ONLINE. NOVOU ODPADOVOU LEGISLATIVU PŘEDSTAVILA ODBORNICE
NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MARTINA VRBOVÁ.
POZADÍ NOVÉHO
ZÁKONA O ODPADECH
Martina Vrbová představila
nejprve souvislosti nového
odpadového zákona, který byl
schválen na konci roku 2020.
Zrcadlí se v něm strategie Evropské unie z roku 2019 přejít
na oběhové hospodářství, tj.
především snaha o omezení
vzniku odpadů a o opakované
využití výrobků. Tzv. Green
Deal (Zelená dohoda) má přeměnit unii na udržitelnou mo-

derní ekonomiku. Ambiciózní
cíle dohody míří především
na ochranu životního prostředí, Evropanům ale přinesou
bohužel zároveň celou řadu
nevýhod (již nyní pociťujeme
dopady energetické krize,
zdražování potravin apod.).
Evropa v těchto snahách zatím
zůstává ve světě osamocena.

CO NÁS ČEKÁ?
Podstata spočívá ve snaze
o předcházení vzniku odpadu

– lidé se musí naučit opakovaně používat věci, opravovat
je, sdílet, dědit apod. Všichni
jsme povinni třídit odpady
podle jejich využitelnosti
a tím je předávat k recyklaci
a zároveň významně omezit
skládkování, zejména směsných odpadů.

POVINNOSTI OBCE
Obec určuje obecně závaznou
vyhláškou pravidla pro nakládání s odpadem (jaké odpady

se třídí, kde se shromažďují, jaká je frekvence svozu
popelnic apod.). Je povinna
přebrat veškerý odpad od nepodnikajících fyzických osob.
Vyhláška musí být schválena
do konce letošního roku
(na zasedání zastupitelstva
8. 12.), od 1. 1. 2022 musí být
v platnosti.

POVINNOSTI OBČANA
Každý občan je povinen
dodržovat obecně závaznou
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vyhlášku města, tj. třídit
odpad a ukládat ho na místa určená obcí. V případě
porušení vyhlášky má město
nástroje v podobě sankcí (až
100 tis. Kč).

a co nejmenší produkci SKO.
Město navíc bude muset najít
způsob, jak s ním naložit jinak,
tedy zajistit energetické využití zbytkových KO, které se již
nebudou moci recyklovat.

JAKÉ JSOU ALE
HLAVNÍ NOVINKY?

KDE BYCHOM MOHLI
SPALOVAT?

Novým cílem pro obce je
v roce 2025 vytřídit 60 %
všech komunálních odpadů
(KO) a předat je k recyklaci.
V současné době obce v ČR
vytřídí průměrně 36 % KO
(údaj za rok 2020), cíl je to tedy
poměrně ambiciózní a nelehký. Při neplnění hrozí městům
každý rok 200 tisíc Kč pokuty.
Ve Veltrusích je výtěžnost
tříděného odpadu poměrně
dobrá, zvyšuje ji i nově evidovaný bioodpad z veřejné zeleně. Dnes se podíl vytříděných
odpadů ve Veltrusích pohybuje kolem 48–49 %, splnění
60% cíle by tudíž nemuselo
být tak nedosažitelné.

Nejbližší spalovna je v Praze
–Malešicích (kapacita
390.000 t spáleného odpadu
za rok), jen ve středních Čechách se ovšem vyprodukuje
450.000 t odpadu, který by
měl být energeticky využit.
Pro střední Čechy by měla
vzniknout (zatím je to pouze
v teoretické rovině) nová
spalovna v Počaplech v areálu
ČEZu. Ta by měla mít kapacitu
320.000 t odpadu ročně.
Pro město tímto vzniká
výzva, aby se spojilo s okolními obcemi a zajistilo si včas
vhodnou smlouvu.

ZÁKAZ SKLÁDKOVÁNÍ
Toto ustanovení nového
zákona je převzato z evropské
směrnice o odpadech a říká, že
na skládku se nesmí ukládat
žádné komunální odpady,
neboť jsou považovány za využitelné.
Stát motivuje obce k ustoupení od skládkování postupným zvyšováním skládkovacího poplatku. Za každou tunu
skládkovaného odpadu zaplatí
obec nejen provozní náklad
za uložení odpadu, ale zároveň
tuto daň státu. Do loňského
roku činil poplatek 500 Kč/t,
pro letošní rok platí již 800
Kč/t a poplatek poroste až
na 1.850 Kč/t. Od roku 2030
ovšem na skládku neuložíme
už nic.
Velké množství odpadů,
které z Veltrus putuje přímo
na skládku (patří sem kromě
obsahu popelnic na SKO i obsah odpadkových košů, uliční
smetky a objemný odpad),
nesmírně navyšuje náklady
na odpadové hospodářství.
Do limitu 200 kg/os./rok může
město uplatnit slevu (poplatek
zůstává 500 Kč/t). Veltrusy ji
ovšem uplatní zhruba na polovině celkového množství SKO.
Do budoucna je potřeba se
zaměřit na maximální třídění
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CO ŘÍKÁ NOVÝ ZÁKON
NA ČERNÉ SKLÁDKY?
V zákoně o odpadech jsou
nově přiděleny povinnosti
vlastníkům pozemků. Pokud
vlastník objeví skládku
na svém pozemku, musí její
existenci nahlásit úřadu
obce s rozšířenou působností
(Kralupy). Pokud se nenajde
původce odpadu, musí skládku odstranit majitel pozemku
na vlastní náklady.

POPLATEK
ZA ODPADY
Jednou z možností krytí nákladů na odpadové
hospodářství je zpoplatnění
obyvatel – v současné době
využívají Veltrusy pro tento
účel paušální poplatek. Novela
zákona o místních poplatcích
umožňuje obcím volit ještě
mezi poplatkem vztaženým
k nemovitosti. Martina Vrbová
představila oba druhy poplatků a jejich výhody a nevýhody.

PAUŠÁLNÍ POPLATEK
Paušální poplatek se vztahuje na trvale hlášeného
obyvatele nebo vlastníka
nemovitosti, jeho maximální
výše je 1.200 Kč na obyvatele
a není nijak vázán na množství
vyprodukovaného odpadu.

Umožňuje osvobození od poplatku pro některé skupiny
obyvatel. Osoby, které v obci
nejsou trvale hlášené, poplatek neplatí.

ke snížení produkce odpadů,
protože část neukázněných
občanů může mít tendenci
odkládat odpad tam, kam
nepatří.

POPLATEK
„Z NEMOVITOSTI“

JAK JSOU NA TOM
VELTRUSY?

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci zohledňuje skutečnou
produkci odpadů v jednotlivých nemovitostech. V praxi
to může vypadat např. tak,
že obec do poplatku promítne předem stanovenou část
celkových nákladů na OH
obce a rozpočítá ji na litry
objemu všech popelnic na SKO
v obci. Z toho odvodí poplatek
za konkrétní velikost popelnice
s určitou frekvencí svozu.
Může také stanovit minimální výši poplatku, kterou
musí platit povinně každý.
Maximálně se však jedná
o 6 Kč/kg nebo 1 Kč/l. Např. při
poplatku za kapacitu nádob se
stanoví roční poplatek za nádobu dle objemu a frekvence
svozu – za popelnici o objemu 120 l při 14denním svozu
vychází kapacita 3.120 l/rok
a při maximální sazbě 1 Kč/l by
vycházel poplatek na 3.120 Kč/
popelnici.
Nevýhodou je, že poplatek se vybírá až po uplynutí
poplatkového období, tj.
na konci kalendářního roku.
V městské pokladně pak chybí
během přechodného roku
zhruba 1,3 mil. Kč (počítáno
se současnou výší poplatku),
při poplatku 800 Kč na osobu
by ve veltruské pokladně celý
rok chybělo 1,8 mil. Kč. Platba
záloh není možná, město ale
může vyúčtovat část poplatku
třeba po půl roce.
Vrbová doporučuje na přechodné období roku 2022
ponechat původní paušální
poplatek a rozhodnout se pro
změnu až na základě nových
podmínek, které nastanou
v příštím roce s novou svozovou firmou.

Průměrné roční náklady
na odpadové hospodářství se
v obcích v ČR pohybují běžně
kolem 1.000 Kč/ob., ve Středočeském kraji je to 1.245 Kč/
ob. (průměrná výše poplatku
je 790 Kč). Ve Veltrusích se
výdaje drží na úrovni 1.500 Kč/
ob. při poplatku 600 Kč.
Veltrusy mají stále výrazně
vyšší roční produkci KO (670
kg/os.), než je průměr v obcích
ve Středočeském kraji (350
kg/os./rok). Největší část
nákladů tvoří výdaje za směsný komunální odpad. Čísla
nám ale mimo jiné kazí také
vysoká produkce objemných
odpadů (skříně, nábytek, koberce apod.). Další velkou část
výdajů tvoří tříděný sběr (jeho
množstevní podíl v komunálních odpadech je sice menší,
ale jeho jednotkové náklady
jsou výrazně vyšší než náklady
na SKO). Výkon sběru tříděného odpadu je ale ve Veltrusích
velmi dobrý: 87 kg/os./rok.
Město za něj navíc získává
odměnu od EKO-KOMu, díky
níž se vrátí do městské pokladny zhruba polovina výdajů
za svoz tříděného odpadu.
Cena třídění a následného
zpracování vytříděných surovin, která je již nyní vysoká,
ještě poroste, protože nový
zákon naložil provozovatelům
dotřiďovacích linek a recyklátorům nové povinnosti.
Zároveň na celém světě klesla
poptávka po recyklovaných
plastech a je těžké je udat.
U recyklace a zpracování
plastů lze očekávat ještě
2–3násobné zdražení.
Martina Vrbová na konci besedy zdůraznila, že je
potřeba si uvědomit, že jediná
možnost, jak městu (potažmo
vlastním peněženkám) ušetřit
peníze, je odpady neprodukovat. Je to jediná správná cesta:
předcházet vzniku odpadů
a omezit jejich produkci na minimum. Šetříme tím vlastní
peníze, a především svoji
planetu.
bb

ROLE POPLATKU
PRO OBČANY
Za nejdůležitější roli poplatku považuje Vrbová pokrytí
nákladů na odpadové hospodářství obce. Nedoporučuje
používat poplatek motivačně
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Aktuální trendy a chystané změny
v odpadovém hospodářství Veltrusích
STAROSTA BĚHEM BESEDY PŘEDSTAVIL FINANČNÍ SOUVISLOSTI VELTRUSKÉHO
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A NASTÍNIL MOŽNÉ ZMĚNY OD PŘÍŠTÍHO ROKU.
O NOVÝCH VYHLÁŠKÁCH TÝKAJÍCÍCH SE ODPADŮ A VÝŠE POPLATKU A O NOVÉ
SVOZOVÉ SPOLEČNOSTI SE ALE BUDE HLASOVAT AŽ NA PROSINCOVÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA. VÝSLEDKY SE DOZVÍTE V INFOLISTU, KTERÝ OBDRŽÍTE
V LEDNU 2022 DO SVÝCH SCHRÁNEK.
FINANCE

VÝŠE POPLATKU

Roční doplatek města, kterým
kryje vysoké výdaje na odpadové hospodářství (OH), se
pohybuje mezi 1,3 až 1,5 mil.
Kč, přičemž výdaje za odpadové hospodářství ve Veltrusích
neustále stoupají. V letošním
roce se dle odhadu vyšplhají
na téměř 3,46 mil. Kč (před
čtyřmi lety to bylo zhruba
o 400 tis. Kč méně). Náklady na OH můžeme rozdělit
na tyto hlavní části (odhad
za rok 2021):
ʂ 1,32 mil. Kč za svoz směsného komunálního odpadu
(SKO)
ʂ 0,94 mil. Kč za svoz tříděného odpadu
ʂ 1,2 mil. Kč za ostatní výdaje,
do kterých patří provoz
sběrného místa, svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Příjmy činí následující zdroje:
ʂ 1,3 mil. Kč z poplatků od občanů
ʂ 0,5 mil. Kč odměny od EKO-KOMu
ʂ 0,15 mil. Kč příjmy ze skládky Synthos.
V letošním roce se tedy odhadují celkové příjmy ve výši 1,95
mil. Kč.

Roční poplatek za odpady byl
od roku 2018 navýšen z 500 Kč
na 600 Kč na osobu. Od té doby
pokrývá zhruba 40 % nákladů
přepočtených na obyvatele
(cca 1.500 Kč). Aby občan
zaplatil alespoň 50 % z letošních výdajů, bylo by potřeba
navýšit poplatek na 800 Kč
na osobu. S letošními výdaji
ovšem na příští rok nemůžeme počítat, svozové služby se
razantně zdražují.

na obyvatele se podařilo snížit
roční produkci SKO z 282 kg
v roce 2018 na 183 kg v letošním roce, což je potěšující výsledek. I tak zůstává produkce
SKO nad celostátním průměrem a je potřeba se nadále
soustředit na její snižování
i vzhledem k okolnostem, které vysvětlila ve svém příspěvku
Martina Vrbová.

TŘÍDĚNÝ ODPAD
Produkce tříděného odpadu
má vesměs stoupající tendenci, což je vnímáno pozitivně.
Jeho svoz a zajištění recyklace je ale pochopitelně také
nákladná záležitost, takže
není divu, že výdaje za třídě-

ný odpad od roku 2018 (0,59
mil. Kč) stouply o 0,35 mil. Kč.
(na letošních 0,94 mil. Kč).
V grafech níže je přehled roční
produkce vybraných druhů
odpadů za poslední čtyři roky.

NOVINKY OD 2022
Starosta informoval o možných změnách, které mohou
nastat od příštího roku. Mezi ty
nejvýznamnější patří pravděpodobné navýšení poplatku,
nová vyhláška o systému OH
a možné zrušení pytlového
svozu plastů (z důvodu nízké
výtěžnosti a vysokých nákladů). Zvažuje se, že dojde
k navýšení počtu stanovišť
na tříděný odpad.

NOVÁ SVOZOVÁ
FIRMA?
Smlouva současné svozové
firmy končí ke konci roku,
a proto bylo v podzimních
měsících vypsáno výběrové
řízení na nového dodavatele.
Od ledna příštího roku začne
město svážet odpady za nových podmínek. Již dnes je ale
jisté, že musíme očekávat další
navyšování cen.
bb

SMĚSNÝ ODPAD
Výdaje za svoz SKO se podařilo
za poslední 4 roky snížit téměř
o 0,6 mil. Kč. Souvisí to pochopitelně s celkovou produkcí
SKO, která z 596 t v roce 2018
dokázala klesnout až na (odhadovaných) 416 t v letošním
roce. Největší skokový pokles
lze zaznamenat díky zavedení
14denní frekvence svozu SKO
od roku 2020. V přepočtu

Přehled produkce jednotlivých druhů odpadů v tunách v letech 2018-2021 (odhad)
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Na dotazník k odpadům
odpovědělo 333 domácností
VÝBOR PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ LETOS V ČERVNU PŘIPRAVIL DOTAZNÍK TÝKAJÍCÍ SE ODPADŮ, PŘEDEVŠÍM TEDY TŘÍDĚNÍ A POPLATKU ZA ODPADY.
PŘEDSEDA VÝBORU M. NOVÁK VÝSLEDKY PŘEDSTAVIL BĚHEM BESEDY.
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Většina dotazovaných poctivě
třídí hlavní složky tříděného
odpadu: 86 % dotazovaných
vytřídí všechen papír, 91 %
všechen plast a 87 % všechno
sklo, což je pozitivní. Nad 80 %
se pohybuje také elektroopad
a textil. 77 % respondentů třídí
i zářivky a žárovky a 54 % třídí
také tuky a olej.
Nejvíce vytříděného
odpadu se shromažďuje
na stanovištích s kontejnery
na tříděný odpad, dalším
důležitým odkladištěm je
i sběrné místo, kde se odkládá
především bioodpad, objemný

odpad a elektrozařízení. 77 %
dotazovaných je spokojeno
s otvírací dobou sběrného místa (v ul. Dlouhá za fotbalovým
hřištěm).
Pouze 25 % respondentů
využívá pytlový svoz plastů
od domu. 92 % respondentů
je spokojeno s docházkovou
vzdáleností ke stanovištím
s tříděným odpadem (86 %
respondentů má stanoviště
vzdálené do 300 m od domu).
65 % dotazovaných se občas
nebo skoro pokaždé stává, že
jsou kontejnery na tříděný odpad plné. 40 % dotazovaných
by uvítalo doplnění dalších
stanovišť ve městě.

SMĚSNÝ ODPAD

Dotazník ukázal, že 14 %
respondentů stále ukládá
bioodpad do směsného odpadu, kam rozhodně nepatří.
Naprostá většina ho ale kompostuje na vlastní zahradě,
dává do biopopelnic nebo jej
odváží na sběrné místo. 81 %
respondentů uvedlo, že nepotřebuje biopopelnici u svého
domu (navíc za podmínky
navýšení poplatku za odpady).
Více než polovina by využila
biokompostér zdarma na svou
zahradu. Téměř polovina
respondentů vhazuje kuchyňský odpad živočišného původu
do směsného odpadu.

75 % dotazovaných vlastní
popelnici o objemu 120 l, 21 %
má popelnici o objemu 240 l.
54 % respondentů své nádoby
na směsný odpad 1x 14 dní
zcela naplní až přeplní. 45 %
respondentů své nádoby zaplní max. do 3/4 objemu.
66 % dotazovaným vyhovuje svoz směsného odpadu 1 x
14 dnů, tedy stávající frekvence
svozu. 60 % respondentů
by uvítalo platbu za odpady
vztaženou na objem nádoby
na směsný odpad.
bb

Velkou část agendy kraje
zabírá doprava. V rámci správy
silnic II. a III. třídy nás asi
nejvíce zaujalo zahájení prací
na propojení dálnic D7 a D8,
jehož součástí je dlouhá léta
plánovaný obchvat Kralup.
V oblasti dopravy veřejné došlo ke schválení tzv. „Standardů dopravní obslužnosti”, které
narovnávají podmínky mezi
jednotlivými městy a obcemi
z hlediska jejího spolufinancování. Ti z vás, kdo cestují často
vlakem do Slaného, Velvar či
Loun, jistě potěší, že na tyto
trasy byly nasazeny nové
soupravy Stadler RS1 zvané
RegioSpider, které na většině
spojů nahradily staré soupravy
řady 810. Cestování se tedy
opět stane o něco příjemnějším.
Velice citlivou záležitostí,
zejména pro rodiče, studenty
a pedagogy, je sloučení SOS
a SOU Kralupy nad Vltavou
se střední školou a učilištěm
v Neratovicích. Jejich zástup-

ci využili
svého práva
a k tomuto
bodu vystoupili na zasedání
zastupitelstva. Rozprava trvala
přes dvě hodiny a zařadila se
mezi nejdelší v tomto volebním období. Dlouhodobě nízká naplněnost obou
školních institucí a havarijní
stav kralupského areálu ale
většinu zastupitelů přesvědčily
o racionalitě tohoto rozhodnutí a tento záměr byl schválen.
O budovu, která by se měla
uvolnit, projevilo zájem město
Kralupy nad Vltavou, které má
v plánu zde vybudovat novou
školu základní. Těch je také
v našem ORP velký nedostatek.
Nad řešením tohoto problému
se 25. listopadu sešli starostové
okolních obcí s vedením kraje.
Další jednání krajského
zastupitelstva je plánováno
až na leden, takže vám z kraje
popřeji krásné prožití Vánoc
a hodně štěstí do roku 2022.
lk

Krajské střípky
Začátkem října proběhly
v celém Česku volby do poslanecké sněmovny. Z nich
vzešlá většina, která od té doby
usilovně pracuje na sestavení
vlády, v podstatě kopíruje
složení současného vedení
Středočeského kraje. To letos
16. listopadu oslavilo první rok
svého fungování. Do vládního
angažmá nastoupí statutární
náměstek hejtmanky pro
dopravu Martin Kupka (ODS)
a na této pozici ho nahradí
Karel Bendl z téže strany. Náměstek hejtmanky pro finance,
investice a inovace Věslav
Michalik (STAN) měl nakročeno na Ministerstvo průmyslu
a obchodu. Vzhledem k informacím, které se v médiích objevily kolem jeho majetkových
poměrů, se ale této nominace
vzdal. Na posledním zasedání
zastupitelstva čelil i odvolání z funkce na kraji, kterou
iniciovalo opoziční ANO. Díky
jednoznačné převaze koaličních zastupitelů toto hlasování
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ale ustál.
Již druhým rokem se potýkáme s covidovou situací a ta
hodně zasahuje i do činnosti
krajské samosprávy. Podzim je
také částí roku, kdy se hodně
věcí točí kolem financí. Krajské
zastupitelstvo schvalovalo
svůj rozpočet na rok 2022,
který je rekordně proinvestiční. Částka na předpokládané
investice převyšuje pro příští
rok šest a půl miliardy korun.
Také se schvalovaly prostředky do Fondů Středočeského
kraje. Z těch mohou města,
obce, spolky, ale i jednotliví
občané či firmy žádat o dotace
v různých programech, které
jsou vyhlášeny. Jejich seznam
naleznete na stránkách
Středočeského kraje v záložce
GRANTY A DOTACE. Veltrusy
tyto výzvy také rády využívají
např. k financování Happeningu na starém mostě, výzbroje
našich dobrovolných hasičů,
výsadby stromů a dalších
projektů.

ZPRÁVY Z MĚSTA

Máte zájem o dotaci
na ekologičtější kotel?
V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 2022
ZAČNE KRAJ PŘIJÍMAT DALŠÍ
ŽÁDOSTI O VÝMĚNU
NEEKOLOGICKÝCH KOTLŮ.
Na výměnu kotlů na pevná
paliva 1. a 2. emisní třídy mají
jejich majitelé méně než rok.
Od 1. září 2022 bude platit
zákaz používání kotlů, které
nesplňují minimálně 3. emisní
třídu. Pokud do této doby
majitelé neekologických kotlů
alespoň nezažádají o dotaci, můžou dostat pokutu až
do výše desítek tisíc korun.
Zájemci o dotaci mohou
vyjádřit svůj zájem již nyní

prostřednictvím elektronického dotazníku (v QR kódu
výše). Na základě poskytnutí
kontaktních údajů v dotazníku
vám budou zasílány aktuální
informace k připravované
dotaci.
Případné dotazy:
ʂ telefon: 257 280 991
(po a st 8:00 – 12:00)
ʂ e-mail: kotliky@kr-s.cz
bb

ORLEN Unipetrol lidem
Skupina ORLEN Unipetrol
vyhlásila kampaň ORLEN
Unipetrol lidem, ve které vyzve
obyvatele Veltrus, aby se
zapojili do výběru obecně prospěšného projektu. Na realizaci vítězného nápadu dostane
město milion korun.
ORLEN Unipetrol každoročně podporuje okolní města
a obce, neziskové organizace,
školy i nejrůznější společenské,
kulturní a sportovní události.
Tentokrát se rozhodl kartu
obrátit a zeptat se přímo oby-

vatel, co Veltrusy potřebují.
Město má za úkol navrhnout tři projekty, které by jakýmkoliv způsobem zvelebily
místní život. Od února 2022
budou obyvatelé hlasovat pro
nejlepší projekt. Nejpozději
v květnu pořadatelé vyhlásí
vítězný nápad, který pak město
do konce roku zrealizuje.
Radka Marková
ORLEN Unipetrol

Pozor na podomní
podvodníky

Skončili jste v exekuci?
Využijte Milostivé léto

UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE VE MĚSTĚ SE
BĚHEM PODZIMNÍCH MĚSÍCŮ VYSKYTLI
PODVODNÍ KOMINÍCI. NEPOUŠTĚJTE
NIKOHO CIZÍHO DO SVÝCH DOMOVŮ!

V ČR SE V EXEKUCI OCITLO PŘES
700 TISÍC LIDÍ. DO KONCE LEDNA
2022 MAJÍ JEDINEČNOU ŠANCI
DLUH SPLATIT A ÚROKY A POKUTY JIM BUDOU ODPUŠTĚNY.

Vážení občané, dbejte o své
bezpečí a nepouštějte k sobě
domů nikoho, o kom předem
nevíte nebo koho jste si sami
neobjednali. Nechtěně si tak
můžete pustit do své domácnosti podvodníky, kteří si přišli
vytipovat vhodnost vaší domácnosti pro vykradení nebo

Tato akce je jednorázová a má
pomoci lidem, kteří se dostali
do tzv. veřejnoprávních dluhů
– nejčastěji na zdravotním
pojištění, obecním nájmu,
za jízdu na černo, energie
od ČEZu apod. Dluhy během
let často kvůli úrokům a penále
narostou do astronomických
výšin. Z desetitisícového dluhu
se hravě stanou statisíce.
Sankce odpouštějí i některé
banky, každá má ovšem své
vlastní podmínky. Většina

jich ale vzkazuje: Pokud máte
problém se splácením, kontaktujte nás a budeme hledat
společně řešení.
Pokud máte sami problémy
či znáte někoho ve svém okolí,
využijte kontakt na bezplatné
poradenství:
ʂ mobil: 770 600 800
(po–pá od 9 do 17 h)
ʂ e-mail: jakprezitdluhy
@clovekvtisni.cz
ʂ milostiveleto.cz (viz QR kód)
bb

Policie ČR hledá posily
Hledáte smysluplnou práci
prospěšnou společnosti? Je
vám alespoň 18 let, můžete se
pochlubit bezúhonností, fyzickou zdatností a psychickou
odolností? Máte dokončené
středoškolské vzdělání?
Možnosti uplatnění

u Policie Mělník jsou rozličné
a benefitů je hodně. Neváhejte
kontaktovat územní odbor
Mělník:
ʂ mobil: 727 965 560
ʂ e-mail: me.nabor@pcr.cz
bb

vás rovnou okrást. Na území
města Veltrusy je přitom podomní prodej či nabízení služeb
zakázán městským nařízením
(č. 1/2015). V případě jakéhokoliv podezření či nesnází se
obracejte na městskou policii:
ʂ mobil: +420 777 919 156 – 7.
bb

Psi nesmí volně pobíhat
ve městě ani v parku
PODLE OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA
MOHOU MAJITELÉ PSŮ VENČIT SVÉ MAZLÍČKY V ZASTAVĚNÉ ČÁSTI MĚSTA I V PARKU
POUZE NA VODÍTKU.
Vzhledem k několika
incidentům z poslední doby
apelujeme na všechny pejskaře, aby se chovali zodpovědně
a nenechali své čtyřnohé
přátele obtěžovat či dokonce
ohrožovat své okolí.
Majitelka psa menšího
plemene se redakci svěřila se
svou zkušeností: „V roce 2019
mi v parku vlčák zakousl mého
prvního psa a jeho panička s klidem odklusala plnit svá běžecká

předsevzetí.“ Zážitků, kdy se
setká s volně pobíhajícím
psem velkého plemene bez
košíku, ale bohužel neubývá.
Argument, že „on nic nedělá“, je
po předchozí traumatizující
zkušenosti pramálo uspokojivý.
Je důležité nepodceňovat
tyto situace, jakkoli si myslíte,
že svého pejska znáte a ovládáte.
bb
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NABÍDKA DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Dopřejte sobě nebo svým blízkým péči o zdraví v klidu domova
LCC DOMÁCÍ PÉČE PŘICHÁZÍ DO MĚLNICKÉHO REGIONU, ABY NABÍDLA POMOC
LIDEM, KTEŘÍ JI POTŘEBUJÍ, A DO MÍST, KDE CHYBÍ.
Domácí agentury zdravotní
péče jsou leckdy opředené
předsudky a mýty ze strany odborné i široké veřejnosti jako
nežádoucí součást zdravotního systému, která se někde
na okraji snaží uplatnit a být
prospěšná.
Tím okrajem, kde LCC působí, je ovšem domov lidí. Naše
vlastní domovy, kde si většina
z nás přeje žít, cítí se v bezpečí,
má své kořeny, vzpomínky
a přeje si zůstat, i když přijdou
zdravotní komplikace nebo se
život naplňuje.
Aby domácí zdravotní péče
dobře fungovala, je potřeba
spolupráce vás, vašeho praktic-

kého nebo ošetřujícího lékaře
a agentury domácí péče. Vytvoření sítě komunikace a spolupráce je v tomto trojúhelníku
mezi všemi aktéry garancí, že
léčba a zdravotní péče budou
poskytnuty včas.
Zdravotní péče v mělnickém regionu byla zahájena
v dubnu 2021, agentura má ale
dlouhodobou zkušenost a historii z Kutnohorska, Kolínska
a Vlašimska.
Od ledna 2022 agentura
LCC plánuje rozšířit nabídku
o pečovatelské služby, které se
orientují především na osobní
péči, sebeobsluhu a nabízejí
individuální pokrytí sociálních

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

potřeb. Dle možností se služby
vhodně kombinují či doplňují
a mezi zdravotní a sociální
službou funguje úzká vazba.
Pokud potřebujete zdravotní péči a chcete zůstat doma,
nemusíte nikam cestovat.
Stačí, když kontaktujete svého
lékaře, a ten vám indikuje
domácí péči. Ostatní už přijede
zástupce agentury vyřídit
k vám domů – komunikaci s lékařem, s nemocnicí i nezbytnou administrativu. A nezáleží, jestli spolupráce začne
na základě akutního problému
nebo plánované péče.
LCC domácí péče je nepřetržitá služba a je hrazena

smluvními zdravotními pojišťovnami.
Pro nově vzniklé pracoviště
stále vítáme a nabízíme volná
místa všeobecným sestrám
do domácí zdravotní péče.
Staňte se jedním z nás.
Marie Bílková
vedoucí zdravotních
a sociálních služeb
Mobil:
724 810 714
Pracoviště:
Dr. E. Beneše 695
Kralupy n. Vlt. – Lobeček

NABÍDKA PROSTOR K PRONÁJMU

Romodrom o.p.s. - Džanas peskero drom/Známe naši
cestu
Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město
e-mail: info@romodrom.cz, www.romodrom.cz
IČO: 265 37 036

Romodrom o. p. s.

nezisková organizace poskytující sociální služby:
Sociálně aktivizační služby (SAS)
Sociální rehabilitace (SR)
Terénní programy (TP)
Odborné sociální poradenství (OSP)

Potřebujete pomoci
s čímkoliv v oblastech:
Bydlení
Práce
Finance (včetně podání insolvenčního návrhu)
Rodina a vztahy
Vedení domácnosti
Výchova a vzdělávání
Zdraví a nemoc
Úřady a instituce
Diskriminace
Trestná činnost a přestupky
Návazné služby
Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
Právní poradenství v rámci řešené zakázky

Poskytujeme doprovody a po
dohodě Vás můžeme navštěvovat
i ve Vaší domácnosti.
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Služba je
bezplatná!
ADRESA KANCELÁŘE:
Dr. E. Beneše 528/3, 274 01
Slaný
Tomanova 1671, 274 01
Slaný
Vedoucí pobočky:
Hana Joglová,
tel.: 778 481 729

Kristýna Bojič, tel.: 778 523 200 (SAS)
Pavlína Břindová, tel.: 778 956 333 (SR)
Zuzana Malecká, tel.: 778 954 333 (TP)
Eva Vernerová, tel.: 778 523 403 (OSP)

V pracovní době:
PO - PÁ od 8:00 - 16: 30 hod.

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

ZÁMEK A PARK

Covid znovu omezil
předvánoční zámecké akce

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

PLÁNOVANÉ ADVENTNÍ AKCE NA ZÁMKU SE V SOUVISLOSTI S NOVÝMI VLÁDNÍMI OPATŘENÍMI ZREDUKOVALY NA ADVENTNÍ TVOŘENÍ A ADVENTNÍ PROHLÍDKY ZÁMECKÉHO OKRUHU ARISTOKRACIE. I DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ MĚLO LETOS
SKROMNĚJŠÍ CHARAKTER.

Adventní prohlídky zámku
Jako každý rok i letos jsme
uzpůsobili prohlídkový okruh
Aristokracie: Začátek konce
v severozápadním křídle veltruského zámku adventnímu
období. Chcete zjistit, jak se
slavily Vánoce před sto lety?
Vydejte se s námi na návštěvu
k posledním Chotkům, kteří
obývali zdejší zámek. Podíváme se nejen na to, jak Vánoce
slavili, ale také co pro ně znamenaly a jaké drželi zvyky.

Prohlídka se postupně změní na samoobslužnou a bude
pak jen na vás, za jak dlouho
si ji projdete. Navíc můžete
navštívit i Laboratorium, kde si
vyzkoušíte na vlastní kůži práci
architektů, badatelů a dalších
specialistů, kteří se zaměřují
na památkovou péči. Prohlídka
je součástí vstupného na okruh
Aristokracie a navštívit ji lze
v sobotu a v neděli do 12. prosince od 11 do 15 h.

Dušičkové setkání se letos muselo obejít bez kostela
V pátek 5. listopadu byla
vpodvečer u příležitosti
Dušičkového setkání otevřena
pro veřejnost kaple Kinských.
Jedná se o hrobku knížete
Ferdinanda Kinského, který
zemřel ve Veltrusech v roce
1812 ve svých 31 letech.
Starosta Filip Volák a kastelán Pavel Ecler společně uctili
památku zesnulých položením věnců v kapli. Dušičkové
setkání se letos muselo obejít
bez plánovaného koncertu

Petra Bendy, kostel je totiž
z technických důvodů dočasně uzavřen. Místo toho se
příchozí mohli zaposlouchat
do tří skladeb, a to Sicilienne
od G. B. Pergolesiho, Bist du
bei mir od J. S. Bacha a písně
Largo od G. P. Telemanna, které
zněly přímo z kaple. Vrcholem
bylo vystoupení Jakuba Jukla
a Václava Legnera ze zámku
Veltrusy na téma smrtelnosti.
Žaneta Svobodová

Adventní tvoření bylo poslední letošní zámeckou akcí

foto: Ivana Nohejlová, BB
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Dobrovolní hasiči děkují
za podporu a spolupráci
Vážení spoluobčané,
dne 18. září roku 2021 oslavil
Sbor dobrovolných hasičů
města Veltrusy kulaté, 140. výročí svého založení. Dovolte
mi jako jeho starostovi krátké
shrnutí a ohlédnutí za tímto
pro hasiče velkým svátkem.

ZAČÁTEK
PŘÍPRAV
Velké přípravy na důstojnou
oslavu začaly vlastně již v roce
2020, a to, jak jistě všichni víte,
nebyla vůbec doba příznivá
kvůli celosvětové hrozbě nákazy nemocí covid-19. Nařízení
vlády byla jako na houpačce,
tvrdé lockdowny a zákazy se
střídaly s menšími či většími
rozvolněními.
V této době, kdy jsme společně vymýšleli, na který termín oslavy naplánovat, nebo
zda je raději nezrušit, jsme
bohužel museli řešit i velké
problémy uvnitř našeho sboru.
Ty byly spojeny s bývalým
velitelem M. T., který náš sbor
svým jednáním přivedl téměř
ke krachu. Po radikálních změnách ve vedení sboru a rozhodnutím většiny členů sboru byl
stanoven termín oslav na 18. 9.
2021, i když s velkým otazníkem a obavami.
Nápadů na provedení oslav
jsme měli v hlavách spousty,
ale k realizaci to bylo ještě
stále daleko. Inspiraci jsme
se snažili získat, kde se dalo,
na internetu nebo u jiných sborů, ale stále to nebylo to pravé
ořechové.

NÁPAD POŘÍDIT
PRAPOR
Až po vyslovení myšlenky,
že bychom mohli pro sbor
pořídit slavnostní historický
prapor, a vzdát tak hold všem
našim předchůdcům, v jejichž
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stopách kráčíme, nás utvrdil
v tom, že toto bude zlatým hřebem oslav 140. výročí založení
našeho sboru. Nápad to byl
opravdu skvělý, ale kde vzít tak
obrovskou sumu peněz, když si
v pokladně po řádění bývalého
velitele podávají ruce bída
s nouzí?
Veltruští dobrovolní hasiči
se vždy a ze všech sil snažili
pomáhat svým spoluobčanům, a proto jsme se obrátili
právě na ně, zda budou také
oni ochotni pomoci svým
dobrovolným hasičům. Byla to
prostě sázka do loterie a nikdo
nemohl předem tušit, jak to
celé dopadne. Měli jsme sice
několik příslibů od věrných
sponzorů a dárců, ale dokud
nedržíte peníze v ruce, tančíte
na hodně tenkém ledě.
Koncem ledna a začátkem
února 2021 nás ještě ke všemu
začal neskutečně tlačit čas,
potřebný k návrhu, schválení
a zadání praporu do výroby,
(jelikož je prapor celý vyšíván
ručně, jeho výroba trvá 4–6
měsíců) požádali jsme proto
prostřednictvím zastupitelů
město Veltrusy o bezúročnou
finanční výpomoc ve výši
100.000 Kč se stanoveným termínem splatnosti do 15. prosince 2021.

ZÍSKÁVÁNÍ
PENĚZ
Zastupitelé města našemu
sboru vyšli všemožně vstříc
a výše stanovenou sumu pro
náš sbor schválili, za což jim
patří náš obrovský dík. Zároveň
jsme zažádali o povolení veřejné sbírky na Krajském úřadě,
které nám po doložení všech
potřebných dokumentů a náležitostí bylo úspěšně vydáno.
Na transparentní účet,
zřízený u GE Money Bank
po vyhlášení naší veřejné
sbírky na pořízení historického

slavnostního praporu včetně
příslušenství, začaly téměř
okamžitě přicházet příspěvky
od vás dárců, a to nejen místních z Veltrus, ale i z blízkého
okolí.
Výrobu již navrženého
a odhlasovaného praporu jsme
zadali firmě Alerion do výroby a ta nám potvrdila jeho
vyrobení a doručení nejpozději
do konce srpna 2021. Tím však
teprve začal velký kolotoč
jednání, objednávání, shánění,
dotazování a někdy i škemrání
ohledně zajištění důstojných
oslav 140. výročí založení našeho sboru.

VLASTNÍ PLÁNOVÁNÍ OSLAV
To, co následovalo od dubna
do září, by se dalo přirovnat
k jízdě formulí bez volantu
a pouze s ruční brzdou. Vymýšlení atrakcí pro návštěvníky,
pozvánky všem sborům v okolí,
oslovení všech sponzorů, jednání o pronájmu prostor a uzavírek v okolí hasičského domu,
oslovení prodejců občerstvení
a organizace celého slavnostního nástupu nás stály spousty
sil a mnoho času. Prostě aby
se na nic nezapomnělo a vše
vyšlo na 100 procent.
Asi dva měsíce před
slavnostním dnem jsme se
společně snažili osobně pozvat
každého občana naší obce
a s pozvánkami jsme obešli
všechny ulice ve Veltrusech.
Někteří z vás byli opravdu
překvapeni a několikrát jsme
zažili i velmi humorné situace,
ale nikde jsme se nesetkali
s nevraživostí nebo zápornou reakcí, za což jsme Vám
velmi vděční, stejně tak jako
za všechny příspěvky, které jste
nám věnovali do pokladniček
na veřejnou sbírku.

721 106 278
724 594 627

hasicimestaveltrusy
@seznam.cz

DEN D
Konečně nastal den D, 18. září
2021, který bude zapsán v kronice Veltruských hasičů zlatým
písmem. Hodně netradiční
nástup našeho sboru a odhalení praporu se setkalo u všech
účastníků, diváků a hostů
s ohromným úspěchem, stejně
tak jako slavnostní pochod
k památníku a vzpomínka
na bratry a sestry, kteří za 140
let prošli naším sborem, kde
zanechali nezapomenutelné
stopy.
Po slavnostní části pak
na všechny návštěvníky čekalo
nepřeberné množství atrakcí a zajímavostí převážně
hasičské tématiky, zakončené
diskotékou pod širým nebem
v parčíku u školy.
Vážení spoluobčané,
velmi vám za všech 85 členů
sboru dobrovolných hasičů
a dětí z klubu mladých hasičů
DĚKUJI.
Vaše pomoc ve veřejné
sbírce nám velmi pomohla
k pořízení slavnostního historického praporu, na který jsme
moc pyšní a který jsme hlavně
vaší zásluhou mohli pro SDH
Veltrusy pořídit.
Ve veřejné sbírce jste
přispěli na transparentní účet
částkou 67.955 Kč a do sbírkových kasiček částkou 60.737 Kč.
Celkem se tedy jednalo o částku 128.692 Kč.
Jsem moc rád, že pro vás
dobrovolní hasiči stále ještě
hodně znamenají a že jste jim
svými finančními příspěvky
dokázali poděkovat za jejich
nelehkou a nezištnou práci pro
Veltrusy.
Antonín Pražák
starosta SDH Veltrusy

Z HISTORIE

Historie sboru dobrovolných hasičů
ve Veltrusích (2. díl)
DRUHÉ POKRAČOVÁNÍ HISTORIE SBORU PŘINÁŠÍ UDÁLOSTI OD ZAČÁTKU
PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY DO KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY.
Na členské schůzi dne
26. 5. 1914 po vyhlášení mobilizace se sbor rozloučil se svými
členy, kteří odcházeli do války.
Na této schůzi bylo odhlasováno, že rodina každého člena,
který byl do války odveden,
obdrží od sboru částku 10
korun (Pro srovnání: například
kilo vepřového masa stálo v roce
1913 asi 1,20 K, 1 vejce přišlo na 4
haléře, košile zhruba na 2,40 K.
Za desetikorunu si člověk pořídil
nové střevíce. pozn. red.). Za tímto účelem se ostatní členové
vzdali cestovného na župní
sjezdy. Tato finanční podpora
byla rodinám vyplácena vždy
o Vánocích.
V létě roku 1919 uspořádal
sbor na počest konce světové
války v parku slavnost a výtěžek z celé akce se stal základem pro vybudování pomníku
padlým ve válce.
Za pomoci občanů Veltrus
a okolních obcí se podařilo
za deset let shromáždit částku
13.238 Kč potřebnou na výrobu
pomníku. Ten byl umístěn
na náměstí vedle vily Ferdinandiových a byl slavnostně
odhalen 10. května 1929.
Vyrobila ho firma architekta
Podpěry z Kralup. Pomník je
stále jednou z dominant naší
obce a připomenutím hrdinství našich předků ve světové
válce.
Již v roce 1923 měl sbor své
dorostenecké družstvo a ve své
knihovně zvýšil počet knih
na 42 svazků. V témže roce
uzavřel náš sbor u Ostravské
pojišťovny pojistku pro 20 činných členů pro případ úrazu.
Dne 14. 6. 1931 se na lesním
hřišti konala oslava 50. výročí
založení sboru. Sbor zajistil
v lese bufety, kavárnu a stánky s občerstvením a na večer
uspořádal taneční zábavu.
Čistý příjem z celé akce byl
3.509 korun.
Sbor disponoval již v těchto
letech také zdravotnickou služ-

10. května 1929 – Slavnostní odhalení pomníku padlých na náměstí
bou, která měla velmi dobře
vybavené lékárničky a bílé
pláště, a proto zajišťovala zdravotní službu nejen na vlastních
akcích, ale i na akcích jiných
organizací.
V roce 1934 byla ustanovena
komise, která měla za úkol
zjistit podmínky nákupu motorové stříkačky a potřebných
hadic.
Na valné hromadě sboru
3. 2. 1935 byla předložena
zpráva této komise pro nákup
motorové stříkačky PS12,
která by stála 23.000 korun
a zakoupení 500 metrů hadic
za 12.000 korun. Celkem tedy
35.000 korun. Bylo spočítáno,
že z výtěžku zábav, ze starobního fondu a podobně by sbor
mohl dát dohromady 20.000
korun a zbylých 15.000 by si
musel vypůjčit.
Díky starostovi Zlochovi
a členovi městské rady Poláčkovi byla obcí Veltrusy poskytnuta sboru na tuto výpůjčku
záruka u kampeličky.
Bylo též rozhodnuto, že
všichni členové sboru se stanou členy kampeličky s počátečním vkladem 20 korun,
aby byla sboru poskytnuta

výhodná 4% půjčka.
Za účelem zakoupení
motorové stříkačky se též
uskutečnila finanční sbírka
v obci Veltrusy a Všestudy, při
které byla občanům vysvětlena
nutnost získání potřebných
peněz. Velkou finanční pomocí
byl také dar od paní Adamové ve výši 5.000 korun jako
vyjádření vděku za doprovod
při pohřbu manžela. Jelikož
získané finanční prostředky
nakonec převyšovaly částku
motorové stříkačky, sbor
rozhodl o zakoupení stříkačky
silnější, a to PS16.
Bylo provedeno její požehnání a později námětové
cvičení u restaurace Na Růžku.
Voda se čerpala z požární
studny o průměru 3 m, která
byla vyhloubena během roku
1936. Sloužila též polovině
obce Veltrusy. Druhá studna
se nacházela u bývalé garáže
sanity, kterou vlastnila obec
a která motorovou stříkačku
prozatím tahala.
V roce 1938 dostal sbor
od obce starou kůlnu za úřadem s přilehlou místností,
kterou po úpravách užíval jako
svou klubovnu a zbrojnici.

V roce 1938 bylo ve Slaném
od firmy Kapr zakoupeno
starší vozidlo, které bylo členy
sboru přestavěno k hasičským
účelům. Vozidlo sloužilo až
do konce druhé světové války
a ve válečných letech prošlo
řadou těžkých zkoušek. Ať již
při velké povodni, kdy hladina
Vltavy sahala až po statek
pana Šťastného a kdy členové sboru museli evakuovat
řadu obyvatel a dovážet vodu
a potraviny, nebo později
při náletech na Veltrusy dne
28. 12. 1944. Ve službě bylo
také při těžkém náletu na Kralupy dne 22. 3. 1945, při kterém
přišlo o život 144 lidí.
Zásahů při povodních
byla celá řada. Po vybudování
autokempu Obora zde členové
sboru přivazovali chatičky
a stěhovali vybavení srubů.
Vždy se také při povodních
evakuoval Červený mlýn
ve Všestudech. Ze zákroků
u požárů stojí za zmínku požár
mlýna ve Vojkovicích, kde
se jeho likvidace účastnilo
9 hasičských sborů včetně
pražských a bylo položeno přes
4 km hadic.
... pokračování příště
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ZAŽILI JSME VE VELTRUSÍCH

Krajem dětství a mládí A. Dvořáka
14. ŘÍJNA 2021 SE U PŘÍLEŽITOSTI 180. VÝROČÍ NAROZENÍ HUDEBNÍHO SKLADATELE ANTONÍNA DVOŘÁKA USKUTEČNIL PŘIPOMÍNKOVÝ KONCERT S MLUVENÝM SLOVEM.

O hudební část se postarali
místní hudebníci manželé Eva
a Petr Bendovi spolu s klavíristou Jiřím Knottem z Litoměřic.
O skladatelově životě a zajímavostech poutavě vyprávěl Jan
Tůma, ředitel Památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích.
Právě Zlonicím patřila velká
část vzpomínání – Antonín
Dvořák zde strávil část svého
mládí, která byla pro jeho
vývoj velmi podstatná. Jeho talent zde totiž poznal a dále rozvíjel místní učitel a vynikající
muzikant Antonín Liehmann.
Díky věhlasu Liehmannovy kapely, která byla zvána
i do širšího okolí, než bylo tou
dobou obvyklé, se podařilo
Dvořákovi několikrát koncertovat i ve veltruském zámeckém
parku. Ve Veltrusích se mladý
Antonín Dvořák také seznámil
s místním učitelem a muzikantem Štěpánem Bendou, kterého zde několikrát navštívil
a pod jehož vedením získával
Dvořák další hudební zkušenosti. Kdo byl ovšem hlavním
vzorem pro roli učitele v opeře
Jakobín, není úplně jasné.
Mohl to být Liehmann, Benda
i Josef Spitz, Dvořákův učitel ze
základní školy v Nelahozevsi.
Všichni tři totiž Dvořáka v jeho
hudebních sklonech velmi
podporovali.
Přítomní se mohli krátce
zaposlouchat mimo jiné do nahrávky „polky od dvou skladatelů“ Pomněnky. Tuto skladbu
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složil Liehmann společně
s mladým Dvořákem, když
ho provázel prvními krůčky
v komponování. Tato skladba
nebyla až donedávna vůbec
publikována.
Se Zlonicemi je spojená
také Dvořákova první láska
– Liehmannova dcera Terinka. Otec si pro ni ovšem přál
lepší budoucnost a finanční
zabezpečení, než jaké mohl
očekávat od muzikanta Dvořáka. Liehmann proto Terince
domluvil sňatek z rozumu se
starším Gabrielem Čapkem.
(Její srdceryvná árie z Jakobína
zazněla v závěru koncertního
večera.) Ve Zlonicích je dodnes
uchován hedvábný šátek, který
mladý Dvořák Terince poslal
na památku své lásky z Prahy.
Jan Tůma doplnil, že Terinka
v nešťastném manželství trpěla 20 let a dalších 20 let se z něj
snažila vymanit rozvodem.
Zemřela u klavíru s albem
s otcovými skladbami, které
Antonín kdysi hrával a ona ho
doprovázela zpěvem.
Na Zlonice odkazuje
i Dvořákova první symfonie
Zlonické zvony, kde se ozývají
údery kostelních zvonů. Ty
pak byly během první a následně i druhé světové války
zabrány a teprve v současné
době se podařilo shromáždit
ve sbírce a v dotacích dostatečný finanční obnos na jejich
obnovu. Momentálně se
chystají na zavěšení. Mimo-

chodem tuto symfonii Dvořák
nikdy neslyšel. Její rukopis
poslal na soutěž do Lipska, kde
žádnou cenu nezískala, a navíc
se ztratila. Dvořák na ni pak
v Americe vzpomínal a rozhodl
se napsat novou. Podařilo se
mu tak napsat svou nejslavnější symfonii – Novosvětskou.
Zlonické zvony se ovšem
po letech (v roce 1920) objevily
v dědictví po jistém Rudolfu
Dvořákovi (nikoliv příbuzném),
který je údajně v roce 1882
koupil v antikvariátu v Lipsku
a založil doma do šuplete.
Trvalo dalších 16 let, než
symfonie poprvé zazněla v orchestrálním provedení, a sice
pod taktovkou Milana Sachse
v Brně. To byl Antonín Dvořák
již 32 let po smrti.
Ředitel památníku zmínil
ještě další Dvořákovu stopu
ve Zlonicích: náhrobek s mramorovým křížem na hrobě
Antonína Liehmanna. Antonín
Dvořák ho nechal vyrobit z výtěžku benefičního koncertu,
který uspořádal ve Zlonicích
rok po Liehmannově smrti jako
poděkování za péči, kterou mu
v dětství věnoval.
Na kůru zlonického kostela
přežívalo dlouhá léta také prkno, do kterého Dvořák zvěčnil
své jméno. Do dnešního dne se
ovšem nedochovalo.
Jan Tůma v závěru mluveného slova neopomněl zdůraznit, že Antonín Dvořák zůstal

celý život věrný Bohu, skromný, nevyvyšoval se jako velký
umělec, nenazýval se dokonce
ani skladatelem: „Přec zůstanu
jen tím, čím jsem byl – prostým
českým muzikantem“.
V druhé polovině večera se
návštěvníci mohli potěšit z velmi profesionálního vystoupení
hudebníků, kteří si speciálně
pro tento účel připravili celé
pásmo Dvořákovy hudby.
Zazněly Cigánské melodie, Romantický kus, árie z Jakobína
i Rusalky a v závěru i obligátní
Humoreska.
Program, který byl svou
velikostí a kvalitou hoden minimálně Rudolfova sálu zámku
Veltrusy, se nakonec z různých
důvodů musel spokojit s omezenou kapacitou Výstavní síně
Ladislava Čepeláka na městském úřadě. Článek je proto
věnován především těm, kteří
se nemohli koncertu díky malé
kapacitě síně či z epidemiologických důvodů zúčastnit.
Antonín Dvořák byl bezesporu jednou z největších
českých hudebních osobností,
která si zaslouží (zvlášť v obci
takto blízké jeho rodišti) zvýšenou pozornost. Přijměte proto
také pozvání do kteréhokoliv
z jeho památníků (Zlonice, Nelahozeves či Vysoká u Příbrami), abyste se dozvěděli více.
bb, foto: Jakub Andrle

ZAŽILI JSME VE VELTRUSÍCH

Rozsvícení stromu o prvním adventu

Podřipský žesťový kvintet zahrál nejprve u vánočního stromku na náměstí A. Dvořáka, poté se přesunul do parčíku u školy

Starosta Veltrus Filip Volák popřál příchozím radostný advent
a pevné zdraví / Foto: Kateřina Kohoutová, Jakub Andrle

(Před)vánoční přání starosty
Milí sousedé, nevím, jak vy, ale já
mám celkem déjà vu.
Brzy se stmívá, dny jsou stále
kratší a čas nasadil na sklonku
roku zase nějakou vyšší rychlost.
Z médií se na nás opět valí informace o nekončícím neviditelném
nepříteli, který ze svého mikrosvěta
řídí celosvětovou pandemii covidu.
Další politické přestřelky, dohady
odborníků. V nemocnicích znovu
stovky pacientů ve vážném stavu
a unavení, obětaví zdravotníci,
kteří zaslouží obrovitánské uznání.

Do toho inflace a rostoucí ceny
energií. Je těžké v tom všem nacházet optimismus a důvody k radosti.
Ale zkoušejme to, trpělivě, pravidelně, každý den. Může jít „jen“
o vstřícné gesto, úsměv v očích,
procházku parkem, dobrý skutek
či první sníh. To jsou všechno
drobné, ale silné, potřebné léky,
které nelze naočkovat ani nakoupit v e-shopech. Můžeme je však
doopravdy prožít a darovat svým
blízkým a třeba i těm, které známe
jen trochu.

Milí veltruští, adventní a vánoční
doba je právě tou jedinečnou příležitostí pro zastavení se, spočinutí
v radosti a naději, kterou žádný vir
ani lidská zloba nezastaví.
Ze srdce vám všem přeji, ať je právě radost tím největším vánočním
darem, kterým potěšíte své nejbližší
a zároveň ať jste jí také obdarováni. Každý ji potřebujeme.
Přeji vám krásné, radostné Vánoce
a pevné zdraví do nového roku.
Filip Volák, starosta

POZVÁNKY
Přijměte pozvánku na dva koncerty v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusích:

neděle 19. prosince 2021, 19:00

sobota 25. prosince 2021, 17:00

Rybova
Česká mše vánoční

Vánoční koncert
Tutti cantate

Akce se uskuteční za dodržení všech mimořádných opatření vlády.
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Veltrusy na černobílém plátně
VELTRUSKÝ ZÁMEK SE STAL KULISOU NĚKOLIKA ČERNOBÍLÝCH FILMŮ V RŮZNÝCH DRAMATICKÝCH OBDOBÍCH SVÉ HISTORIE. NATÁČELO SE ZA VLÁDY
ARNOŠTA CHOTKA, HRABĚTE ŽIJÍCÍHO BEZ TITULU V ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE. ZA POSLEDNÍCH MAJITELŮ, KARLA A LIVIE CHOTKOVÝCH, KTEŘÍ SE NEŠŤASTNĚ ZTRATILI VE SVÉ DOBĚ, A TAKÉ V ČASECH NĚMECKÉ NUCENÉ SPRÁVY.
A NAKONEC, PO OSVOBOZENÍ, ZA PRVNÍCH DNŮ NOVÉ, TŘETÍ REPUBLIKY.
Jakou atmosféru prožívali herci a filmový
štáb, se už nikdy nedozvíme, protože film
nepřináší realitu, ale svůj vlastní příběh,
svoji pravdu i sen, svoji skutečnost. Ani
Irča Černá, baron Vilém Vožický, kněžna
Andresová a komtesa Anna Zásmucká
ve svých rolích nepoznali pravou tíhu
skutečných dnů, kdy se aristokratické
Veltrusy loučily se svou dobou. Černobílé
časy zmizely v zapomnění a dnešní sytě
barevné Veltrusy nám nabízejí už jen
krásu a radost. Přesto si někdy sedneme do pohodlného ušáku a pustíme tu
vzpomínku na dobu a její velké a silné
lidské osudy, kdy byl film velmi dobrým
lékem a únikem z reality. A možná i proto,
abychom si více vážili té naší reality, před
kterou naštěstí už nikam utíkat nemusíme…

ZA HRABĚTE ARNOŠTA
CHOTKA

Irčin románek II

První černobílý film natočený ve Veltrusích se jmenovat IRČIN ROMÁNEK II. Byl
ještě němý a premiéru měl 17. 12. 1921.
V hlavní roli se představila manželka Martina Friče, Suzanne Marwille, film režíroval
Václav Binovec.
Jedná se o druhou část trilogie o hrdince dívčích románků podle předloh Josefa
Rodena. Pojednává o veselých i smutných
příhodách hlavní hrdinky, jež musí opustit
svého milého a odjet do klášterního
penzionátu, který zde představoval zámek
Veltrusy. Podtitul této „červené knihovny“
zněl Irča v penzionátu… a vše nakonec
dobře dopadlo.

V ČASECH KARLA
A LIVIE CHOTKOVÝCH
V roce 1941 natáčí málo známý a málo
úspěšný režisér Karel Špelina film
PRAŽSKÝ FLAMENDR v hlavní roli se
začínajícím Františkem Hanusem a s málo
známou Evou Matouškovou. Jejich láska,
jako Jana Sýkory a Lenky Vejvodové,
naplno promluvila u pavilonu Marie Terezie. S jinou ženou, Kajetánou Vožickou,
prožívá hlavní hrdina chvíle na veltruském
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Pražský flamendr
zámku. Zajímavý je záběr, kdy kočár vjíždí
na čestný dvůr a před sebou rozprostře
podobu zahradní úpravy z roku 1941, kdy
kašna byla zakomponována do ozdobného parteru. Příběh je o nezdárném synovi,

který prozří a nachází opět ztracenou
lásku i odpuštění svého otce.

Z HISTORIE

ZA ČASŮ NĚMECKÉ
NUCENÉ SPRÁVY
V roce 1944 natáčel Martin Frič svůj
slavný film PRSTÝNEK podle románu
Ivana Olbrachta. Hudbu složil herec
a hudebník Eman Fiala. V hlavní roli se
představil oblíbený Otomar Korbelář,
který sám ve Veltrusích v dětství žil. Jedná
se o nejznámější filmový počin, který nám
umožňuje „živě“ se přesunout do atmosféry zámku a parku Veltrusy ve čtyřicátých letech 20. století. Svým způsoben se
jedná o smutné záběry kdysi velkolepého
barokního sídla, které se nyní trápí v zajetí
Protektorátu Čechy a Morava, v zajetí
Lebensbornu a především v zajetí nucené
německé správy. Přesto cítíme z filmu příjemnou atmosféru starých časů rakousko-uherského mocnářství a vzduchem se line
jedno velké „kouzelné“ tajemství. Kdo neví
jaké, ať se ráčí na film podívat. Ve své době
byl velmi kladně přijat i kritikou. Možná
vás Jana Dítětová nakazí svojí chutí na zámecké linecké koláčky a Otomar Korbelář
svým kouzelným chlapáctvím!

V PRVNÍCH MĚSÍCÍCH
NOVÉ REPUBLIKY
Posledním černobílým filmem, který
se natáčel na Veltrusích, byl HOUSLE
A SEN z roku 1946. Spisovatel, scenárista
a režisér Václav Krška natočil životopisný
snímek o krátkém životě slavného českého houslisty Josefa Slavíka s Jaromírem
Spalem v hlavní roli. Podruhé se na zámek
a park vrátila herečka Vlasta Fabiánová.
Václav Krška předkládá divákovi více
filmovou esej než životopisné drama. Sen,
kterému pomáhá i atmosféra veltruského
parku. Výjimečná, živá a divoká kamera
Ferdinanda Pečenky se stává vrcholem
české kameramanské práce své doby. Filmu napomáhá velkým dílem i mimořádná
hudební složka, která s „vizuálem“ podtrhuje romantickou estetičnost snímku
v duchu J. W. Goetha, lorda Byrona nebo
A. Mickiewicze.
Filmové plátno veltruského panství nabídlo ve svých černobílých časech průřez
českým uměním od naivismu až po expresionismus. Nastínilo další cestu kinematografie a navždy zaznamenalo živou
a neopakovatelnou atmosféru těchto míst.

Prstýnek

Autor: Kamil Kristen Brzák
Fotografie zde uveřejněné neslouží ke komerčnímu využití, ale k propagaci státního
zámku Veltrusy. Kopírování je zapovězeno.

Housle a sen

prosinec 2021
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školu trápí kromě nedostatečných prostor další covidová vlna
nám při řešení prostorových
problémů pomáhá.
Aktuálně při vyučování
využíváme opravdu všechny
školní prostory, a protože ty
jsou i přes rozšíření o výše uvedenou třídu, nedostatečné, vyučuje se letos nejen ve třídách,
ale i ve školní jídelně a ve sborovně. Situace je komplikovaná
nejen při zajišťování skupinové
výuky, ale i při organizaci
hodin tělesné výchovy nebo
odborně zaměřených předmětů. Problémem je i organizace
dalšího školního provozu, jako
jsou obědy ve školní jídelně
nebo skříňky v šatně školy.

ŠKOLNÍ PROVOZ
NEUSTÁLE NARUŠUJÍ
KARANTÉNY

ŠKOLA MÁ NOVOU
TŘÍDU, PŘESTO SE UČÍ
I VE SBOROVNĚ
A V JÍDELNĚ
Poslední školní příspěvek
v roce 2021 začnu již známou
informací týkající se naplněnosti naší školy. Že veltruská
škola praská ve švech a je naplněná téměř na 100 % povo-
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lené kapacity, vědí asi všichni
veltruští občané, ale i občané
širšího veltruského okolí.
Ve škole se vzdělává úředně
povolený počet žáků, ale
prostory školy nám už příliš
neumožňují zodpovědně a kreativně zajišťovat současné
požadavky na organizaci vzdělávání. Dnes se usiluje o výuku
v menších skupinách, a to nejen při výuce cizích jazyků, ale

i dalších předmětů. Abychom
mohli alespoň částečně tuto
potřebu naplňovat, snažíme se
maximálně využívat opravdu všechny dostupné školní
prostory. Proto jsme v průběhu
letošních letních prázdnin
zrekonstruovali poslední volný
prostor ve školní budově, a to
prostory bývalého školního
bytu. Vznikla zde sice pouze
jedna menší učebna, ale i to

Letos je vše ještě náročnější
vzhledem k tomu, že nám
neustále komplikuje běžný
školní provoz i onemocnění
covid. Na začátku září vypadala situace nadějně, bohužel se
ale epidemiologická situace
rychle zhoršila a nyní je pro
školu opravdu nepříznivá.
Výuka je neustále narušována
opakujícími se karanténami
jednotlivých tříd, neboť hodně
nemocných je nejen mezi dětmi, ale i mezi učiteli, a to i přes
absolvovaná očkování. Některé
třídy absolvovaly povinnou
karanténu v krátké době
opakovaně. Všichni ale pevně
věříme, že situaci zvládneme
a že se společně dokážeme
vrátit do doby, kdy jsme byli
všichni zdraví a kdy nebylo
nutné řešit ve škole nejrůznější
zdravotní a ochranná proticovidová opatření a pokyny. To
je jistě přání nejen nás učitelů,
ale i dětí a jejich rodičů.
Takové zlepšení by určitě
potěšilo každého. Proto Vám,
vážení čtenáři Veltruských
listů, jménem všech žáků
i zaměstnanců veltruské školy
přeji krásné a klidné vánoční
svátky a do nového roku 2022
všem hlavně pevné a stálé
zdraví.
Světlana Racková, ředitelka

KNIHOVNA

Veltruská knihovna
nabízí knihy oblíbených autorů
PO CELOU DOBU ADVENTU BUDE V KNIHOVNĚ PROBÍHAT TRADIČNÍ VÝPŮJČNÍ
VÝSTAVKA KNIH S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU.
K zapůjčení je beletrie pro dospělé i mládež, naučná literatura o vánočních zvycích,
příručky o ručních pracích (výroba vánočních ozdob, vánoční háčkování), kuchařky
(pečení vánočního cukroví).

ʂ Jo Nesbø:
Žárlivost a jiné povídky
– sbírka dramatických,
napínavých povídek
od proslulého autora
severské krimi

BELETRIE
PRO DOSPĚLÉ

ʂ Radka Třeštíková:
Tajemství
– napínavý příběh
s detektivní zápletkou
zasazený do horského
prostředí

ʂ Robert Bryndza:
Propast smrti
– 3. případ Kate
Marshallové, návrat
k nevyřešenému případu

ʂ Patrik Hartl:
15 roků lásky
– román o nalezení
životní lásky od jednoho z nejúspěšnějších
českých autorů
ʂ Táňa Keleová-Vasilková:
Co to bude?
– Příběh obyčejného
života od slovenské
autorky

ʂ Hana Whitton:
Božská Ada
– životopisný román
o geniální, výjimečné
ženě, dceři básníka lorda
Byrona

BELETRIE
PRO MLÁDEŽ
ʂ Jeff Kinney:
Deník malého
poseroutky
– Velká šance – 16. díl
oblíbené série

ʂ Zuzana Pospíšilová:
Kouzelná třída
o Vánocích
– adventní čas Kouzelné
třídy
ʂ J. K. Rowlingová:
Vánoční prasátko
– o vánočním zázraku
a cestě do kouzelné
Země Ztracených

NAUČNÁ LITERATURA
ʂ Jan Vojáček:
Umění být zdráv
– problematika stresu,
chronických a autoimunitních onemocnění

ʂ M.-R. Altmeyer:
Barevné vánoční hvězdy
ze slámy
– výroba tradičních
vánočních ozdob
Jitka Lísková
knihovnice

INFORMAČNÍ LINKY STŘEDOČESKÉHO KRAJE

POTŘEBUJETE POMOCI
S ENERGIEMI PO PÁDU
BOHEMIA ENERGY?
Zavolejte na krajskou informační linku

800 710 710

Středočeský kraj spustil krizovou linku
na pomoc všem, kteří si nevědí rady se situací,
do které se dostali kvůli dodavateli energií.

CHTĚLI BYSTE OČKOVÁNÍ
A NEVÍTE, KAM JÍT? CHYBÍ VÁM
INFORMACE KE TŘETÍ DÁVCE?
Zavolejte na krajskou informační linku

800 440 430

Středočeský kraj obnovil telefonní linku
na pomoc všem, kteří potřebují
poradit s očkováním.
prosinec 2021
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Psychologové zaznamenávají kvůli
covidu enormní nárůst klientů
PSYCHOLOG SE STAL V DOBĚ EPIDEMIE A LOCKDOWNŮ VYHLEDÁVANÝM ODBORNÍKEM, PROTOŽE LIDÉ SE MNOHEM SNÁZ DOSTÁVAJÍ DO PSYCHICKÉ NEPOHODY. NA ČERSTVÉ ZKUŠENOSTI SE REDAKCE ZEPTALA PSYCHOLOŽKY PAVLY
MAJEROVÉ, KTERÁ PROVOZUJE SVOU PRAXI VE VELTRUSÍCH.
Jak se vás profesně dotkla
pandemie covidu-19?
Především obrovským navýšením množství práce a výrazným nárůstem počtu klientů.
Setkávám se také mnohem
častěji s vážnějšími problémy.
Kdy jste nárůst počtu klientů
začala pociťovat?
Nejvíce klientů přibylo od února 2021, což je termín, který
potvrzují i kolegové ve školách
i v soukromých praxích.
Kolik nových klientů
v důsledku epidemie přibylo?
Velmi obtížně lze říci nějaké
přesné číslo, ale jedná se
zhruba o 50–60procentní nárůst. Nejde však pouze o nové
klienty, někteří se kvůli obtížím
souvisejícím s covidem vrátili.
Psychických problémů
přibývalo a psychologové
trpěli nedostatkem kapacity. Do toho měli ale omezit
osobní schůzky kvůli
možnému přenosu nákazy.
Probíhaly i vaše konzultace
nakonec online nebo po telefonu? Jak vám to vyhovovalo?
Ano, terapie probíhaly online
i telefonicky, ale nebylo to
plně vyhovující. Online hovor
nedokáže nahradit osobní
kontakt. Po telefonu je pomoc
přínosná a některým klientům
vyhovuje. Tento komunikační
kanál využívají i dnes, pokud
jsou nemocní či v karanténě.
Osobní setkání je ale nezastupitelné.
Lze odhadnout, kolik vašich
klientů jsou děti do 12 let,
kolik teenageři do 18 a kolik
dospělí?
Toto se velmi špatně počítá,
protože dělám rodinnou tera-

20

www.veltrusy.cz

pii. Lidé přijdou s problémem
jednoho člena, který se ale
dotýká celé rodiny. Terapie je
rodinná, covidová problematika je komplexní, celorodinná.
V posledních dvou letech byl
nabourán stereotyp rodiny,
doma byli děti i dospělí,
k tomu se přidala finanční
a pracovní nejistota, což se
promítá do fungování celé
rodiny. Narostl počet klientů
s problémem domácího násilí
– jsou spolu více doma, vzniká
víc konfliktů, a k tomu se často
prohlubují finanční nejistoty.
Jaká skupina byla nejzasaženější covidovými
opatřeními?
Jednoznačně teenageři
(přibližně 14–20 let), které
pandemie zachytila ve vývojové fázi, kdy si měli budovat
vlastní identitu v kontaktu
s vrstevníky. Rok a půl odloučení je v tomto relativně
krátkém vývojovém období
velmi dlouhá doba. U mladších
dětí je situace malinko jiná – ti
většinou zrcadlí problémy
rodičů (když má psychickou
nepohodu rodič, projeví se to
u dítěte).
Co teenageři řeší jako
nejčastější problém?
Nejedná se jen o jeden
problém, ale o skupinu
problémů. Nejčastěji jsou to
úzkostné stavy, deprese, rozvoj
sociálních fobií, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy,
ztráta motivace k práci. Ztratili
jistoty, ztratili smysl, nerozumí
tomu, proč musí chodit do školy a učit se, když tam vlastně
rok nemuseli, nabourala se
jim stabilita a jistota, s čímž se
obtížně vyrovnávají.

Lze jim účinně pomoci?
Stačí těmto dospívajícím
pouze vaše terapie nebo je
potřeba spolupráce dalších
odborníků?
U některých klientů stačí
psychologické poradenství
a terapie. Pokud se ukáže, že
tyto prostředky pomoci jsou
nedostačující, jsou odesíláni
k psychiatrům, kteří předepisují medikaci. V terapeutické práci se ale pokračuje
i nadále, aby se klienti naučili
problémy zvládnout jinak než
medikací. Tyto problémy jsou
dlouhodobé, řeší se v řádech
měsíců, někdy až let dle
konkrétní problematiky, závisí
i na psychickém stavu klienta,
ve kterém se nacházel před
covidem. V případech, kdy se
nedaří situaci řešit ambulantní ani psychiatrickou péčí, je
navrhována hospitalizace.
Můžou k vám dospívající přijít sami, nebo musí s rodiči?
Do 18 let je přivádí rodič,
který o sezení musí vědět. Dítě
s obtížemi potřebuje kvalitní
rodinné zázemí a podporu
rodiny. Je samozřejmě možné
zařídit i sezení mezi čtyřma
očima, někdy se dítě totiž
společného sezení s rodiči bojí.
Většinou je ale nakonec rádo,
že tam s ním rodič je a na problém není samo.
Jaké nejtěžší případy jste
řešila u dospívajících?
Bohužel jsem řešila nejeden
pokus o sebevraždu. Před
covidem to byla v ambulantní
soukromé praxi vzácná problematika. V současné době řeším
několik případů za měsíc.

Snad jste zapůsobila se
svou pomocí včas a byla jste
úspěšná...
Ano, zatím se vždy podařilo
nabídnout nějaký druh pomoci včas.
Působíte zároveň jako školní
psycholožka. Jak jste fungovala v době, kdy byly školy
zavřené?
Studenti mých služeb využívali
i tak. Spojovali jsme se přes
meety, psali mi e-maily, řešili
jsme obtíže i telefonicky. I přes
velmi dobré fungování gymnázia v době uzavření škol měli
studenti problémy – a je to
celorepublikový fenomén, což
potvrzují i další školní psychologové ze všech typů škol.
Mohou si všichni klienti psychologickou pomoc dovolit?
Pokud ne, je zde nějaká
možnost finanční podpory?
Nemohou, proto se snažím
získávat různé formy dotací
pro klienty, např. spolupracuji
s veltruským RC Havránek, které získává podporu z dotačního
programu MPSV (Ministerstva práce a sociálních věcí).
Novinkou letošního roku jsou
příspěvky některých pojišťoven
na psychoterapii u vybraných
psychologů. Toho klienti využívají poměrně hodně.
Co v této oblasti podniká kraj
či stát? Čím se snaží zmírnit
psychologické dopady covidu?
V současné době nevím
o jiném počinu, než je výše
zmiňovaná podpora přes pojišťovny či grant MPSV. Podpora
státu byla v té nejpotřebnější
době mizivá i v tom ohledu,
že soukromí psychologové
pracující mimo zdravotnictví
byli bráni jako služba, a tudíž

ROZHOVOR
se na ně vztahovala všechna
omezení a opatření – museli
zavřít své ordinace.

setkání s přáteli, velkou
psychohygienou jsou pro mě
zvířata a zázemí doma.

Máte pocit, že aktuálně
dochází k nějakému zlepšení
situace? Že jsou lidé po psychické stránce více v pohodě,
možná už přivykají novému
způsobu života?

Měla byste nějakou radu pro
ostatní?
Moje doporučení zní: především nepodceňujte situaci.
Pokud se necítíte dobře, řešte
to hned, nečekejte. Nebojte se
obrátit s žádostí o pomoc v začátcích problému. Čím dříve
si o ni řeknete, tím je většinou
rychlejší a účinnější. Důležité
je také umět se radovat z maličkostí a vždy si hledat něco,
na co se můžete těšit.
sd, foto: Jan Majer

Bohužel zatím nemám. Stav
společnosti, kdy se opět řeší
výrazné zvýšení pandemických
ukazatelů a velmi vysoké denní
přírůstky nakažených a s tím
související restrikce, se výrazně
odráží v psychické (ne)pohodě
lidí.
Jak si stojí psychologické
služby v našem regionu? Je
síť psychologů dostačující?
Psychologů tu určitě není
dostatek. Čekací doby u neplacených psychologů ve zdravotnictví se pohybují okolo půl
roku, u soukromých zhruba
6 týdnů, pokud vůbec berou
nové klienty. Psychiatři často
již nové pacienty nepřijímají,
na hospitalizaci dětí existují
pořadníky. Dětští psychiatři
jsou ještě hůře dostupní, stejně tak i dětští psychologové.
Je možné termín sezení
získat i dříve, pokud se situace jeví jako vážná a akutní?
Ano, ale vždy po domluvě
a zhodnocení situace.

Vidíte nějaké „světlo na konci tunelu“?
Lidé nejsou stavěni na nejistotu, nejistota současné doby
je naprostý precedens. Lidé si
s tím neumí poradit, jsou již
hrozně unavení. Bylo spoustu
nadějí, že to skončí, ale nyní
při nejvyšších nárůstech čísel
jsou lidé velmi frustrovaní. Což
skončí buď v okamžiku, až vir

zeslábne a covidové období
skončí, nebo až bude toto
období trvat tak dlouho, že se
na něj lidí adaptují.
Jak se s nárůstem množství
práce a závažnosti obtíží vyrovnáváte vy osobně?
Využívám konzultace a anonymní sdílení s ostatními
psychology, pomáhají mi

Pavla Majerová pracuje
jako soukromá psycholožka, psychoterapeutka
a školní psycholožka
na kralupském gymnáziu,
jejím hlavním působištěm
jsou Veltrusy a gymnázium Kralupy, občas Praha.
Také přednáší pro psychology, pedagogy, sociální
pracovníky a další pomáhající profese. Do jejího
záběru patří i DVPP (další
vzdělávání pedagogických
pracovníků) včetně přednášek o dopadech covidu
na studenty.

Havránek se ohlíží za rokem 2021
I PŘES LOCKDOWNY A NEJRŮZNĚJŠÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY TOHO HAVRÁNEK V ROCE
2021 ZAŽIL MNOHO. POJĎTE S NÁMI ZAVZPOMÍNAT, KDE JSME SE VIDĚLI.
ʂ Přestěhovali jsme se
dočasně do klubovny ASPV,
abychom uvolnili prostor
pro dětskou lékařku.
ʂ Se skupinkou odvážných
maminek a dětí jsme se
pustili do on-line lekcí, kde
jsme si zazpívali, zacvičili
a něco malého vytvořili.
ʂ Na květen jsme připravili
venkovní hru „Putování
s Havránkem nejen pro
předškoláky“, kdy děti plnily

nejrůznější úkoly, které byly
rozmístěny po Veltrusích.
ʂ Před prázdninami jsme
se vrhli do příprav letních
doučovacích kempů financovaných z grantu MŠMT
a o prázdninách úspěšně
zrealizovali čtyři turnusy.
ʂ Během podzimu se
uskutečnily tři besedy pod
vedením našich skvělých
psycholožek. Setkání byla
velmi příjemná, užitečná

a poučná. Navzájem jsme
se inspirovali a sdíleli naše
zkušenosti.
ʂ Na svatého Martina se
po roční pauze konal
lampionový průvod. Více se
o něm dočtete na následující stránce.
ʂ Rodinné centrum Havránek
změnilo po několika letech
statutárního zástupce. Rádi
bychom proto poděkovali
Soně Dekastello za její

nadšení a energii, kterou
vkládala do vedení centra
a organizace akcí.
Vše nejlepší
do nového roku 2022
Vám za RC Havránek přeje
Jana Suchá

rodinné
centrum

HAVRÁNEK
prosinec 2021
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Svatomartinský průvod po roční pauze
Letos jsme již od poloviny září
přemýšleli, jestli bude možné
uspořádat lampionový průvod,
který se v loňském roce nemohl kvůli vládním opatřením
konat. Jsme opravdu rádi, že
jsme se nakonec mohli společně sejít v parčíku u školy, kde
náš “lampioňák” již tradičně
startuje. Před 17. hodinou
podvečerní již mezi školou
a školkou problikávala první
světýlka z lampionů všeho

druhu – kulatých, hranatých,
oválných, válcovitých, osvětlených svíčkami, baterkami
či malými svítilnami. Parčík
se zaplnil rodinami s dětmi,
často i v doprovodu prarodičů,
kteří při ochutnávání téměř
tisícovky napečených svatomartinských rohlíčků vesele
konverzovali se svými kamarády a známými. Před odchodem
na průvod proběhl první pokus
o videomapping v naší obci,

který i přes svoji nevýraznost
byl první vlaštovkou ve snaze
ukázat lidem něco nového,
ekologického a méně hlučného než ohňostroj, který se
konal v předchozích letech.
Průvod se poté vydal
směrem k letnímu kinu, kde
na odvážné děti čekala stezka
za světýlky, za jejíž absolvování si děti mohly pochutnat
na perníkovém koníkovi.
Rodinné centrum Havránek

děkuje svým členkám, které
upekly pro účastníky svatomartinské rohlíčky a pro děti
perníkové koně, ASPV, které
připravilo stezku za světýlky
v parku, a veltruským dobrovolným hasičům, kteří
pomohli s organizací dopravy
pro hladký průchod průvodu
městem.
Těšíme se na viděnou (snad)
zase za rok!
text: Soňa Dekastello, foto: bb

Krabice slaví desítku – co jste s ní zažili?
Desátá sbírka vánočních dárků
pro děti z okolních charitních
domů se rozběhla poslední říjnový den, kdy jsme publikovali
seznam 208 zatím nesplněných dětských vánočních přání.
Hned první den dárci zamluvili
celou šedesátku krabic! O týden později přibyla do seznamu ještě čtveřice dětí z rodiny,
která se dostala do finančních
potíží. Zprávu naši dárci šířili,

a tak letěla internetem a do 17.
listopadu se povedlo najít
dárce pro všech 212 krabiček.
Více než polovinu dárců tvoří
věrní přispěvatelé, kteří sbírku
podpořili už v jejích začátcích.
Dárky nosí lidé do veltruského
sběrného místa v bráně parku
(IC zámku Veltrusy), ale také
přímo na kralupskou a roudnickou charitu, a to do 12.
prosince, v Kralupech ještě 13.

12. Děkujeme za vaši štědrost
a péči, kterou jste věnovali
nákupu a balení dárků.
Zažili jste za 10 let naší
sbírky nějakou příhodu, která
by stála za zaznamenání? A co
Vás vůbec přimělo se ke sbírce připojit? Co vy jste si jako
děti přáli pod stromeček?
Své příběhy nebo poznámky
nám můžete zaslat na adresu
vanocnikrabice@gmail.com.

Pokud se nám jich sejde víc,
dostane sbírka k 10. výročí
jejich malý sborník.
Katka Vitochová

Rodinné centrum pod novým vedením
Když jsem před sedmi lety
dostala nabídku na vedení
rodinného centra, brala jsem
to jako jednu z výzev, které
život přináší. Jako maminka
na mateřské jsem s dětmi byla
v Havránku tak jako tak docela
často, proto jsem nabídku
přijala a s mírnými obavami
do čela centra nastoupila.
Elánu k podnikání nových věcí
bylo spousta, času bylo také
více než při plnění pracovních
povinností.
Bez správné party stejně
naladěných lidí ale nelze
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táhnout spolek samostatně
a já měla to obrovské štěstí, že
se kolem mne utvořila skupina
neskutečně aktivních maminek, které ochotně, často bez
nároku na jakoukoliv odměnu
a zcela dobrovolnicky věnovaly
(a často dodnes věnují) svůj
volný čas práci s dětmi a vedly
různorodé kroužky pro děti,
vymýšlely tvořivé aktivity
na různé akce města či zámku,
podílely se na žádostech
o granty a dotace, bez nichž by
centrum nemohlo existovat.
Moje poděkování tedy míří

především k nim, protože bez
nich by se centru nikdy nepodařilo to, co za posledních 7 let
dokázalo.
Ve stěhování už jsme
mistři – z původních prostor
„kulturního domu” se centrum
přesunulo do podkroví sokolovny, poté do klubovny sokola
vedle tělocvičny, nyní přechodně pobývá přímo v klubovně
ASPV a já se moc těším, až se
bude moci vrátit zpět „k sobě”
do přízemí, kde nyní ordinuje
dětská lékařka.
A co kromě stěhování ještě

Havránek všechno zvládl v posledním sedmiletí?
ʂ již od roku 2014 se mu
daří každoročně získat
dotaci MPSV, tím poskytuje
především psychologickou
pomoc a terapii rodinám,
dětem i dospělým s finanční
podporou, bez které by si
tuto službu někteří dovolit
nemohli
ʂ svým projektem zaujal
Nadaci VIA, čímž se odstartovala proměna prostoru
mezi školou a školkou
ve Veltrusích, která stále

NAŠE SPOLKY
pokračuje
ʂ uspořádal lampionové
průvody s upečenými tisícovkami rohlíčků a vypitými
desítkami litrů svařáku
a čaje
ʂ protancoval hodiny a dvoje
boty na masopustních karnevalech v sokolovně
ʂ pořádal různé příměstské
kempy včetně vzdělávacích
s podporou MŠMT
ʂ pomohl rozjezdu Lesního
klubu Pírko
ʂ objevoval se pravidelně
na Happeningu na mostě,
na zámeckém Adventním

tvoření či Dožínkách hraběte Chotka nebo i na běžeckých závodech v parku
ʂ podporoval i sport uspořádáním cyklozávodů či
závodů kočárků
ʂ pomáhal bazárky znovuvyužití dětského oblečení
a hraček
ʂ kooperoval s ostatními
spolky ve městě na nejrůznějších akcích – a za tuto
spolupráci já osobně velmi
děkuji všem dobrovolným
hasičům, aktivním lidem
z ASPV a TJ Sokol i klukům
fotbalistům

ʂ a kromě toho všeho si děti
mohly třeba opéct buřty
v klášterní zahradě nebo
v den vysvědčení v parčíku, pozdravit se s Malou
mořskou vílou, zařádit si
v sokolovně s různými stroji
na dálkové ovládání, zapojit
hlavičky při putování a řešení hádanek na plotě.
Aktivit má centrum na svém
kontě poměrně dost.
Moje děti pomalu odrůstají, můj volný čas začala více
vyplňovat práce pro školu,
v kulturním výboru a Veltruských listech a já začala cítit, že

Havránek by potřeboval znovu
získat vítr do plachet, který by
mu mohly nabídnout mladší
maminky se svými dětmi.
Proto jsem velmi šťastná, že
se našla Jana Suchá, která se
do čela centra nebojácně postavila a povede ho dál. Přeji jí,
aby byla v této pozici úspěšná,
aby se jí podařilo obklopit se
dalšími mladými a aktivními
lidmi, kteří jí budou oporou
a budou jí ve všem pomáhat,
a aby centrum pod jejíma
rukama i nadále vzkvétalo.
Soňa Dekastello

Z Veltrus na víkend do přírody

V polovině října se vypravila
skupina 24 dětí… vlastně,
trošku se bojím, že bych mohl
někoho urazit, přeci jen to byli
i středoškoláci... zkusím to
jinak. V polovině října se vypravila skupina 24 mladistvých…
vlastně, tenhle výraz se dnes
už tolik nepoužívá a mohl by
taky někoho urazit, navíc tam
byli ještě vedoucí... zkusím to
ještě jinak. V polovině října se
vypravila skupina 29 mladých
lidí – to už je ono – do Lhotky
u Mělníka poznávat krásy
kokořínských lesů.
Vyráželo se v pátek 17. října
z veltruského náměstí. Už v autobuse byla možnost vzájemně
se seznámit a zároveň vyluštit
tajenku, v níž se skrývala mapa
k táborové základně. Z Mělníka
se šlo totiž zhruba 7 km pěšky.
Po setmění se chvíli zanotovalo
a poklábosilo u táborového ohně a ještě ten večer si
v rámci poznání areálu všichni

zaběhali noční orienťák spojený s tvorbou básně, kterou

následně každý tým přednesl.
Nechci se nikoho dotknout, ale
jestli toto čte nějaký češtinář,
mám na něj prosbu: zkuste
prosím věnovat mluvenému
projevu zvýšenou pozornost.
Další den po rozcvičce
a snídani přišlo seznámení
s buzolou a mapou a hry v lese.
Odpoledne se všichni vydali
na dlouhou šifrovací výpravu
po okolí, a protože nejsme
včerejší, využily se i mapy.cz
v mobilu. Celý den nás doprovázely hřejivé paprsky, které
obarvovaly listí na stromech
do kouzelných podzimních barev. Večer jsme si opekli buřty
a také jsme zjistili, že v noci se

dá po lese chodit i bez baterky,
zvláště když nám jedna velká
baterka září na nebi.
Nedělní dopoledne patřilo
orientačnímu běhu. Zkusili
jsme si, ať už ve dvojici či samostatně, zaběhnout opravdový závod. Protože byli všichni
celý víkend šikovní a náležitě
spolupracovali, za odměnu se
svezli autobusem už ze Lhotky.
Byl to beze sporu výjimečný
víkend, který by se mohl stát
tradicí, ale svou výjimečnost by
si měl zachovat.
Tomáš Čapek ml.
foto: M. Koldinský a B. Čapková
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STABILNÍ A RYCHLÝ
INTERNET

AKČNÍ

+ HD TELEVIZE

NABÍDKA

ZDARMA
=
WIN

od

333Kč

INTERNET

Rychlost

IPTV

až

1000Mbit/s

Kariéra:

- hledáme techniky do našeho TEAMU
- správa bezdrátových a kabelových sítí
www.facebook.com/fortenet.cz
- nadstandartní platové ohodnocení
222 742 222
24
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info@ forte -net.cz

www. forte -net.cz

INZERCE

Sys-DataCom
RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV

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

Nabídka tarifů:
16 Mb/s za 299 Kč

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

Smlouvy bez závazků

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

30 Mb/s za 399 Kč

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

100 Mb/s za 499 Kč

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

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

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

volejte nebo pište nonstop

www.sys-data.com |+420 777 774 221 | obchod@sys-data.com
prosinec 2021
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Operátora / Operátorku do výroby tiskových forem
Minimální kvalifikační požadavky:
učební obor
základní znalost práce s počítačem

Operátora / Operátorku DTP studia - Grafika

zaměstnanecké
výhody

Minimální kvalifikační požadavky:
zkušenost s prací na platformě Mac
zajímavé
finanční
ohodnocení

znalost Photoshopu a Illustratoru

Kontakt, bližší informace:
Eva Nováková, personalista
eva.novakova@panflex.cz
Tel.: 737 260 319
Pracoviště:
Statenice - Černý Vůl, Ve Velazu 277
Dostupná pražská MHD+další autobusové spoje
Možnost parkování soukromého vozidla v areálu firmy
26
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Možnost nástupu:
ihned
Pracovní poměr:
hlavní / na smlouvu

volné víkendy

bezva
kolektiv

INZERCE

R E B Y S

prosinec 2021
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2

přijme ihned

ŘIDIČE
A ŘIDIČKY
AUTOBUSŮ

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

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

výroba kovových konstrukcí
pojezdová a křídlová vrata
zábradlí, oplocení, schodiště
ohýbání, zakružování v délce 2 m

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

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

E-MAIL:
info@letrepair.cz
ADRESA:
Josefa Dvořáka 592
277 46 Veltrusy
auto‰kola zajíãková inzerát_A6.pdf

1

21.11.18

10:03

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
777 201 088
Ingrid

Ingrid

Zajíčková

Zajíčková

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
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ŠŤAVNATÝ
INTERNET OD
PŘIPOJEN !

SPOLEHLIVÝ A
RYCHLÝ INTERNET,
ŽE VÁM ZBYDE ČAS I NA
GRILOVAČKU
Nejrychlejší a nejspolehlivější internet v širokém okolí.

Rychlosti 250 Mbit/s i více !
WWW.PRIPOJEN.CZ

 604 130 991

www.sheba-strom.cz

PŮJČOVNA

Čistič na koberce a sedačky

KÄRCHER PUZZI 10/1

Prodej

Ceny:
Všední den ................... 399 Kč /den
Víkend
(pátek- neděle) ............ 499 Kč

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

Více info na tel.: 776 146 123
Kralupy n. Vlt., Veltrusy

Ceník
inzerce
veltrusy.cz/cenik-inzerce

vizitka
180 Kč
1/4 strany A4
480 Kč
840 Kč
1/2 strany A4
celá strana A4 1.440 Kč
prosinec 2021
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KOUPELNOVÁ SÉRIE MIO V NOVÉM
Přijďte si k nám pro inspiraci...
Koupelnové studio Popek

Á
H L ŘS

TV
Í

TRU

Nelahozeves

P a M TÝŘ

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

+420 721 852 018
+420 602 149 243

l vestavné skříně

mobil:

V cihelnách 622, Veltrusy

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

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

www.veltrusy.cz

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

INZERCE

Děkujeme všem zákazníkům za spolupráci v roce 2021 a
do nového roku přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví,
pohody a mnoho spokojených kilometrů s vozy ŠKODA,
Tým AUTO KRALUPY a.s.

prosinec 2021
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Otevírací doba
v prosinci:
pondělí – pátek
9:00 – 17:30
sobota
8:00 – 15:00
neděle
9:00 – 15:00

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

Módní
Mix

jindrahlavackova

