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Úvodem
Vladimir Putin má pravdu. Totiž má pravdu, když říká, že bychom se měli poučit
z minulosti. Jen zcela jistě tu minulost
Kreml vykládá trochu jinak, než jak si ji
lidé na západ od Ruska pamatují. Třeba
když mluví o nacistech, které bychom měli
vidět nejen v banderovcích (ani to není
tak jednoduché) i v dnešních bojovnících
za nezávislost Ukrajiny, které je proto třeba
likvidovat.
Ano, Vladimíre Vladimíroviči, měli
bychom si připomenout, v minulosti dávné
i nedávné, například jak charismatičtí
vůdci dokázali ovládnout většinu národa
směsicí dezinformací a prostých lží, vyhroceného nacionalismu a ideou velikosti
národa, stupňováním teroru proti skupině
obyvatelstva nebo národa, postupným
zabíráním území až k rozpoutání války.
Koktejl těchto taktik a dovedností jako by
se snad učili podobní vládcové na nějaké
tajné, ale o to úspěšnější univerzitě.
Také naivismus nás malých typu:
Tak strašné to snad nemůže být, k tomu
snad nesáhne! se mnohokrát ukázal jako
nešťastný. Když jednou vykážou národ
do zadní části tramvaje, do „pracovního“
tábora, když jim jednou seberou lukrativní
území a pošlapou jejich hrdost a důstojnost, nezastaví se. Vladimir zajde až tam,
kam ho svět pustí. O to drzeji, že už mu
to párkrát vyšlo. O to drzeji, že úspěchy
vládců se obvykle ztrácí jejich schopnost
sebekontroly. O to
drzeji, čím víc se izolují
od normálních lidí,
kterým kážou.
Velmi silně si
zrovna připomínáme,
jaké by to bylo, kdyby
svět zkrátka jednu
zemi obětoval. Kdo
z mladších při dějepisu
nedával pozor, ať posadí babičku do křesla
a nechá ji vyprávět
o osmašedesátém
a o tom, jak se pak
v době normalizace

národu „vykládal“ – a bude to ještě slabý
čaj. Dětem můžete koupit zánovní knížku
Petry Hůlové Liščí oči.
Až nám bude docházet síla při pomoci
a pochopení uprchlíkům, měli bychom
zase pomyslet na to, jak utíkali z naší země
ti nepohodlní, příkladně Židé, nekomunisté a také se pomoci za hranicemi
dočkali. V budoucnu bychom si taky mohli
uvědomit, že naše současná pomoc je o to
silnější, že Ukrajinci s námi mají hodně
společného, jsou naše košile, a ne kabát. Je
docela logické, že jim pomáháme spontánněji jako lidem, s nimiž jsme si blízcí
i jazykově a jejichž rodinní příslušníci u nás
dlouhá léta žijí a pracují. Aby naše štědrost
nevyvanula, až se ukáže, že pomoci je
potřeba ještě víc a ještě déle a že ne každý
uprchlík nám bude se slzou v oku děkovat
– protože skoro každou průzračnou vlnu
lemuje špinavá tříšť.
Báječný nový svět, jak se jevil v lednu
1990, se pořád víc komplikuje a na nás je,
abychom v něm zůstali myslícími a cítícími lidmi, kteří bezezbytku nečekají ani
utopické zářné zítřky, ani armageddon.
To, jak Češi se ctí zvládli třeba první vlnu
koronakrize a jak nyní solidárně pomáháme Ukrajincům, nás myslím může naplnit
opatrnou, nepřehnanou hrdostí. Začátky
nám jdou, nezbývá než vydržet.
| kv

Plánované
akce Veltrusy
březen

SO 19 | 20:00 | Hasičský ples
(Závist)
ÚT 22 | 19:00 | Divadelní zájezd:
Honzlová (divadlo Rokoko) – odjezd autobusu 17:30
od MěÚ

duben

ST 6 | 13:30 | ZŠ: Zápis do 1. třídy
SO 2 | 9:00 | Ukliďme Česko
(a Veltrusy!) – před MěÚ
NE 3 | ASPV: Badmintonový
turnaj
SO 30 | 09:00 | ASPV: Běh veltruským parkem
SO 30 | Hasiči: Pálení čarodějnic

květen

ČT 12 – NE 15 | Řezbářské sympozium
SO 14 | 13:00 | ASPV: Medvědí
stezka – regionální kolo
NE 15 | 8:00 | ASPV: Atletický
přebor – regionální kolo
SO 28 | Hasiči: Guláš Fest
SO 28 | 20:00 | Hasiči: Diskotéka
v hasičském domě

červen

ST 22 | ASPV: Olympijský běh
SO 25 | ASPV: Ocelový Mars
(triatlonový závod)

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
- e-mail: sobova@veltrusy.cz
ʂ stavební úřad |
PO a ST: 8–12 a 13–17:30 h
- telefon: 315 781 177
- e-mail: 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
- e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz
ʂ HASIČI
- telefon: 721 106 278
- e-mail: jsdhveltrusy@seznam.cz
ʂ TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
- telefon: 728 233 228
- e-mail: kosek@veltrusy.cz
ʂ VODOVODY A KANALIZACE
- telefon: 840 121 121, 602 128 127
ʂ ELEKTRICKÉ VEDENÍ (ČEZ)
- telefon: 800 850 860
- po registraci na cezdistribuce.cz/cs/
sluzba vám budou chodit upozornění na plánované odstávky proudu
e-mailem nebo SMS
ʂ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / ROZHLAS
- telefon: 728 233 228
(technické služby)

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

PORADNY

OTEVÍRACÍ DOBA HŘBITOVA

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

Veltruský hřbitov je otevřen
ʂ listopad–březen od 8 do 17 h
ʂ duben–říjen od 8 do 20 h

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. 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...
ʂ telefon: 724 810 714

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

SVOZ BIOPOPELNIC
První svoz biopopelnic od domu se
uskuteční v pondělí 4. dubna 2022.

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

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

i

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

KALENDÁŘ MĚSTA
ʂ Přehledný kalendář všech veltruských
akcí a služeb (jedná se o veřejný google
kalendář, který si občané mohou přidat
do svých kalendářových aplikací):
- veltrusy.cz/kalendar-mesta
ʂ Kalendář svozu jednotlivých druhů
odpadu:
- veltrusy.cz/trideny-odpad

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

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
ʂ +420 974 801 802 – Вам потрібна
інформація чи допомога? – infolinka
Ministerstva vnitra
ʂ +420 226 288 400 – nepřetržitá asistenční infolinka Středočeského kraje
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ZPRÁVY Z MĚSTA
SLOVO STAROSTY

Milí sousedé,

někdy je těžké hledat ta správná slova.
Zvláště v tyto dny, na sklonku letošní,
podivné zimy.
Obvykle se snažím na těchto místech našich Listů sdělit něco o probíhajících projektech a stavbách, které se s různých důvodů
často vlečou a postupují různým tempem.
Zdržují je pravidelné dohady se zhotoviteli,
projektanty, dozory a dotačními manažery o všemožných překážkách, přičemž se
vytrvale snažíme o spolupráci, bez které by
se toho pramálo dokončilo (opravdu se moc
těším, až budeme moci otevřít veřejnosti
nový lékařský dům a ve druhé polovině roku
také komunitní centrum – viz fotografie ze
staveb vpravo a na následující straně).
Dnes se však od běžného pracovního
pachtění pokusím odhlédnout, ostatně
naše běžné problémy (třeba právě rostoucí
administrativa včetně různých stížností
a žádostí o cokoliv) jsou ve srovnání s tím,
co právě probíhá ve východní Evropě,
opravdovými malichernostmi. Poslední
únorový čtvrtek roku 2022 definitivně
podkopal veškeré jistoty demokratické Evropy. Ze všech médií se na nás valí
chmurné zprávy o tom, že je válka, že ruský
prezident dočista zešílel a nechává bombardovat ukrajinská města. Přibývá obětí,
Ukrajina statečně vzdoruje, ale také pláče,
krvácí a volá o pomoc. Kdy, kdo a co zastaví
ruského autokrata, který zneužívá svou moc
a propagandu, je ve hvězdách. (Mně osobně
to celé přijde jak ze smutného válečného
filmu, hrůzné obrázky plné touhy vládnout
velké a ještě větší říši, natočené někdy
v Berlíně během 30. let…) Hvězdy nám však
s tyrany neporadí, naději, lásku a obyčejnou
lidskost musíme hledat uvnitř nás všech.
Věřím, že se nám to daří, snad i napříč celou
svobodnou Evropou. Důkazem je toho ta
obrovská solidárnost mezi lidmi, sounáležitost s východoslovanskými (skoro)sousedy
a projevy pomoci – ať už finanční (jen Češi
poslali na pomoc Ukrajině už přes půl druhé
miliardy korun), materiální, tak i dobrovolnické – a ta bude nepochybně velmi potřeba
i v příštích týdnech a měsících.
Vážení Veltruští, chtěl bych vám moc
poděkovat za to, jak pomáháte těžce zkoušené Ukrajině, a požádat vás, abyste ve vaší
podpoře vytrvali či se do ní zapojili. Zásadní
je (a bude) zejména pomoc se zajištěním
ubytování pro příchozí z Ukrajiny, kterých
bude v naší zemi pravděpodobně stovky
tisíc, zejména žen, dětí a starších lidí. Na str.
5 naleznete základní informace „jak pomoci
Ukrajině“, kdykoliv se samozřejmě můžete
obrátit na vedení města. Ještě jednou velké
díky za váš čas, energii a ochotu pomáhat –
tentokráte neznámým lidem v tíživé životní
situaci. Každou (i malou) pomocí přispějeme zase k normálnímu, hezčímu světu.
S přáním aspoň trochu klidného a hřejivého jara vás srdečně zdraví
Filip Volák (starosta@veltrusy.cz)

Podařilo se...
... doplnit tři herní prvky na hřiště u školy
Prvky byly nainstalovány 22. 2. 2022 a betonové patky potřebují 3 týdny na vyzrání.
Od 15. března je tedy budou moci děti plně
využívat. Prozatím respektujte, prosím,
zákaz vstupu, prostor není ani bezpečný.
Do té doby bude doplněn i kačírek na dopadovou plochu pod velkou dvojhoupačku
a doinstalováno lano k beranidlu, které
zatím působí nejspíš trochu tajemně.
Beranidlo a vahadlová houpačka jsou
určeny pro děti od 3 let a dvojhoupačka pro
čtyřleté a starší. Prvky vyrobila společnost
TR Antoš z Turnova z akátového dřeva. | bb

Pracuje se na...
... dokončení druhého patra a kolaudaci
přízemí lékařského domu
V současné době je přízemí budovy hotové,
čeká se na vyjádření dotčených orgánů
a zároveň byla podána žádost o kolaudaci.

Zatím se nedá odhadnout, kdy se podaří
vyřídit všechny administrativní záležitosti
a kdy se budou moci lékařky nastěhovat.

Pohled na nový lékařský dům včetně nového chodníku

Hotový vydlážděný dvůr

ordinace dětské lékařky

březen 2022
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Jak se v roce 2021
čerpal rozpočet
města?
Hospodaření města za rok 2021 skončilo
schodkem rozpočtu ve výši 15 mil. Kč.
Schodek byl vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.
Celkové příjmy za rok 2021 činily 69,5
mil. Kč, téměř o 23 % více, než předpokládal upravený rozpočet.
V roce 2021 byly uskutečněny výdaje
v souhrnné částce 84,4 mil. Kč.
ʂ Čerpání běžných výdajů dosáhlo 43,3
mil. Kč z plánovaných 39,5 mil. Kč, což
představuje plnění ve výši 109,6 %.
ʂ V oblasti kapitálových výdajů bylo
vyčerpáno 41,1 mil. Kč, což činí 87,2 %
z plánovaných investic v roce 2021.

Pracuje se na...
... rekonstrukci komunitního centra
V komunitním centru jsou hotové všechny
vnitřní omítky, pracuje se na rozvodech
elektroinstalace a probíhá příprava

na montáž sádrokartonů. V prvním patře
budou sádrokartonové stropy (v prostoru
budoucí knihovny), v podkroví i stěny. | bb

INVESTICE
Probíhaly dle plánu, ale z důvodu časové
náročnosti se nepodařilo dokončit všechny
rozpracované projekty z minulých let
(rozšíření ZŠ, vybudování chodníku v ul. Fr.
Šafaříka, bezbariérový vstup do MěÚ, oprava hřbitovní zdi, rekonstrukce sběrného
dvora, dokončení územního plánu).
V roce 2021 se podařilo dokončit:
ʂ přechody v ul. Třebízského, Seifertova
a Alešova,
ʂ rekonstrukci silnice v ul. Jos. Dvořáka,
ʂ okružní cestu okolo hřbitova.
Pokračovalo se v budování:
ʂ ordinací pro lékaře
ʂ nového komunitního centra
Dále město pokračovalo v realizaci:
ʂ příprav studií, posudků, stavebních
povolení na započaté akce,
ʂ plánovaných oprav městských budov.
Nejvýznamnější investiční akce 2021:
ʂ nákup pozemku p.č. 274/1 v ceně 6,2
mil. Kč,
ʂ rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka v ceně
1,9 mil. Kč,
ʂ dokončení přechodů v ul. Třebízského
a Seifertova včetně osvětlení a navazující chodníky ve výši 6,1 mil. Kč,
ʂ pořízení venkovních žaluzií pro ZŠ
v ceně 0,3 mil. Kč,
ʂ dokončení II. etapy veřejného osvětlení
okolo hřbitova a výměna nových lamp
veřejného osvětlení, vše v ceně 0,4 mil.
Kč.
Přijaté dotace:
V roce 2021 město obdrželo dotaci od
ʂ SFŽP na „Výsadbu stromů“ ve výši 0,16
mil. Kč
ʂ od MŽP na Zateplení a zdroj tepla v lékařském domě ve výši 2,2 mil. Kč
ʂ od MMR zálohovou dotaci na výstavbu
komunitního centra ve výši 4,2 mil. Kč
ʂ a od MMR na rekonstrukci ul. Jos. Dvořáka dotaci ve výši 1,3 mil. Kč.
| bb | zdroj: Návrh závěrečného účtu města
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Prostor budoucí komunitní kavárny v přízemí

V podkroví vzniká společenská místnost

Pohled na část knihovny

POZVÁNKA

ZPRÁVY Z MĚSTA

Město Veltrusy odsuzuje neomluvitelnou okupaci Ukrajiny Ruskem
MĚSTO VELTRUSY VYJADŘUJE PODPORU A SOLIDARITU VŠEM UKRAJINCŮM
A VYZÝVÁ SVÉ OBČANY K POMOCI.
FINANČNÍ POMOC
V této chvíli se nabízí mnoho
možností pomoci, dle zpravodajství se ale momentálně
upřednostňuje finanční
příspěvek humanitárním
organizacím, které se snaží
pomáhat jak přímo na Ukrajině, tak i uprchlíkům, kterých
Evropská unie předvídá v nejhorším scénáři až osm milionů.
Na rozcestníku
www.darujme.cz naleznete
prověřené sbírky.
Zastupitelstvo města
Veltrusy schválilo na svém
36. zasedání finanční příspěvek
Člověku v tísni ve výši 100 tisíc
korun a je ochotné pomáhat

i dále. Bohužel město nemá
v současné době žádné ubytovací kapacity, které by mohlo
uprchlíkům nabídnout.

MŮŽETE NABÍDNOUT
UBYTOVÁNÍ VY?
Máte-li ve Veltrusích volné
ubytovací kapacity, dejte,
prosím, vědět vedení města,
na které se již obracejí zájemci (starosta@veltrusy.cz,
mistostarosta@veltrusy.cz).
To samé platí i pro případ, že
jste již ukrajinským občanům
ubytování poskytli. Město
může asistovat s dalšími
záležitostmi, včetně umístění
dětí do školy/školky, stravování apod.
Zároveň můžete volnou

kapacitu hlásit:
ʂ Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra:
ubytovaniukrajina@suz.cz,
ʂ na krajskou infolinku:
226 288 400,
ʂ e-mailem na Krajský úřad
Středočeského kraje:
pomocukrajine@kr-s.cz

POMOC RŮZNÉHO
DRUHU
V případě, že můžete či
potřebujete pomoci např.
s dopravou, tlumočením, psychologickou pomocí, administrativou, materiálně či jinak,
je nejvhodnější využít web
Ministerstva vnitra koordinující nabídky i žádosti o pomoc
pro Ukrajinu:

nasiukrajinci.cz

ASISTENČNÍ CENTRA
STŘEDOČ. KRAJE
Centra slouží jako kontaktní
místo, pomáhají s registrací,
ubytováním, vyřízením zdravotního pojištění, pracovními
povoleními či sociálními
dávkami, nabízí také urgentní
psychologickou pomoc.
ʂ Praha – Kongresové centrum Praha
ʂ Kutná Hora – Kongresové
centrum, Kremnická 239/7
ʂ Mladá Boleslav – ZŠ a MŠ,
ul. 17. listopadu čp. 1325
ʂ Příbram – Kulturní dům,
Legionářů 400
| bb

Jaké jsou možnosti ochrany
obyvatel v případě hrozby?
VZHLEDEM KE GEOGRAFICKÉ BLÍZKOSTI VÁLEČNÉHO KONFLIKTU NA UKRAJINĚ
SE LIDÉ ČASTO PTAJÍ NA SVOU OCHRANU V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ.
ZŮSTAŇTE V KLIDU
Vážení občané, předně vás
vyzýváme ke klidu, nešíření
matoucích informací a zpráv
a k nevyvolávání paniky. V tuto
chvíli není zřejmé, že by měla
situace na Ukrajině eskalovat
směrem k reálnému ohrožení
České republiky jadernou
hrozbou.

VAROVÁNÍ SIRÉNOU
V případě jakékoliv hrozby
nebo vzniku mimořádné
události velkého rozsahu je
primární provést varování a informování obyvatel prostřed-

nictvím sirén. To jsou ty, které
každou první středu v měsíci
všichni slyšíme v rámci jejich
zkoušky. Signál pro „všeobecnou výstrahu“ je však odlišný.
Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu
140 vteřin a může zaznít třikrát
po sobě ve zhruba tříminutových intervalech. Podstatné
je, že bezprostředně po tomto
signálu následuje mluvená
informace upřesňující, o jaký
druh nebezpečí jde a jak se
mají lidé zachovat.

PO ZAZNĚNÍ SIRÉNY...
Správný postup po zaznění si-

rény je se co nejrychleji ukrýt
v nejbližší budově, resp. provést nezbytná opatření podle
druhu hrozby – např. zavření
a zalepení oken a dveří, nebo
ukrytí ve sklepních prostorách
či naopak ve vyšších patrech,
atd. Dále sledovat zprávy
v televizi, rozhlasu nebo na internetu. Jedná se tak o formu
takzvaného improvizovaného ukrytí a improvizované
ochrany za využití ochranných
vlastností staveb. Tento způsob ochrany je mezinárodně
uznáván za nejefektivnější
a nejrychlejší. Typickými
příklady jsou sklepy, metro
nebo tunely.

TLAKOVĚ ODOLNÉ
ÚKRYTY NA ÚZEMÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
Stálé tlakově odolné úkryty
byly budovány po druhé světové válce, zejména v době „studené války“, pro účely ochrany
před globálním jaderným
konfliktem, je ovšem takřka
nemožné zajistit přesun obyvatel do těchto úkrytů. Úkryty
navíc nejsou udržované.
| Pavla Jakoubková
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra
– generální ředitelství HZS ČR
pavla.jakoubkova@grh.izscr.cz

březen 2022

5

ZPRÁVY Z MĚSTA

Střípky ze zasedání zastupitelstva
NÁSLEDUJÍCÍ ODSTAVCE OBSAHUJÍ VYBRANÁ USNESENÍ A TÉMATA
ZE ZASEDÁNÍ, KTERÁ SE USKUTEČNILA 8. 12. 2021, 2. 2. 2022 A 2. 3. 2022.
KOMPLETNÍ ZÁPISY A PŘEHLEDY USNESENÍ NAJDETE NA WEBU MĚSTA
VELTRUSY.CZ/ZAPISY-ZE-ZASEDANI-0.

8. 12. 2021 (34)
ROZPOČET MĚSTA
Bylo schváleno rozpočtové opatření č.
5/2021 a také rozpočtové provizorium
na rok 2022.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Zastupitelé schválili obecně závaznou
vyhlášku o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství, aby byla v souladu s novým zákonem o odpadech z ledna
2021. Zároveň byla schválena vyhláška
o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Zastupitelé
také souhlasili s uzavřením smlouvy se
společností FCC Česká republika, s. r. o.,
která bude v letech 2022–2025 vyvážet odpady města za cenu 11.635.074 Kč bez DPH.
Tato společnost byla jediná, která podala
nabídku ve výběrovém řízení.

se spolufinancováním ve výši min. 10 %
z celkových uznatelných nákladů.

KUPNÍ SMLOUVA NA POZEMEK
Zastupitelé odsouhlasili koupi pozemku
parc. č. 274/1 v k. ú. Veltrusy o rozloze
15.582 m2 za kupní cenu 6.232.800 Kč. Pozemek by mohl v budoucnu sloužit k rozšíření stávajícího sběrného místa (dvora) či
rozšíření technické infrastruktury města.
Zároveň se jedná o způsob zhodnocení
volných finančních prostředků města.

ŽÁDOSTI O DOTACE
Zastupitelé schválili podání žádostí o tři
dotace:
ʂ z programu Ministerstva pro místní
rozvoj na vybudování dětského hřiště
v mateřské škole;
ʂ na Happening na starém mostě 2022 ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek a souhlasili se spolufinancováním ve výši min. 51 % z celkových
uznatelných nákladů;
ʂ na vybavení místní knihovny výpočetní
technikou ze Středočeského Fondu
kultury a obnovy památek a souhlasili
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LÉKAŘSKÝ DŮM – VENKOVNÍ
ÚPRAVY

REKONSTRUKCE ULICE FR.
ŠAFAŘÍKA
Zastupitelé souhlasili se zadáním veřejné
zakázky na projektovou dokumentaci
na rekonstrukci ulice Fr. Šafaříka (zejména
chodníky, smíšená cyklostezka, veřejné
osvětlení) Ing. arch. Jiřímu Hánlovi za cenu
539.000 Kč včetně DPH.

Zastupitelé odsouhlasili uzavření darovací smlouvy se společností AVE Kralupy,
s. r. o. na částku 70.000 Kč. 50.000 Kč bude
využito na úpravu veřejných prostranství
a vybavení sběrného místa a 20.000 Kč
bude využito na kulturní akce v roce 2021.

Zastupitelstvo souhlasilo se zveřejněním
záměru o pronájmu části střechy ZŠ Veltrusy, kde je umístěno zařízení mobilního
operátora.

Zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti s organizací Integrovaná doprava
Středočeského kraje, příspěvková organizace, na rok 2022. Smlouva bude reflektovat nové standardy dopravní obslužnosti
a novou metodiku výpočtu podílu obcí.

Zastupitelé souhlasili se zadáním veřejné zakázky na venkovní úpravy kolem
lékařského domu a rekonstrukce chodníku
firmě Stavby Komeda, s. r. o. za celkovou
cenu 743.407,44 Kč vč. DPH.

DAROVACÍ SMLOUVA

PRONÁJEM ČÁSTI STŘECHY ZŠ

SMLOUVA O DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOSTI

2. 2. 2022 (35)
Pozemek č. 274/1 na katastrální mapě

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY
Zastupitelstvo města Veltrusy schválilo
plán zimní údržby, který rozděluje údržbu
veltruských ulic do tří okruhů podle priorit.

KC – PŘÍPOJKA ELEKTŘINY
Bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy s ČEZ
Distribuce o připojení elektřiny na adrese Chotkova 65 (parc. č. 8) – komunitní
centrum.

KC – DODATEK Č. 2
Zastupitelé souhlasili s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se spol. Kaziko
a. s. a navýšením ceny zakázky o 1,4 mil. Kč
na 21.249.788,26 Kč vč. DPH.

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Zastupitelé odsouhlasili smlouvu, která
bude zajišťovat poskytování pečovatelských služeb pro občany města Veltrusy
příspěvkovou organizací Sociální služby
města Kralupy nad Vltavou s účinností
od 2. 2. 2022 na dobu 12 měsíců. V rozpočtu je vyhrazeno 110.000 Kč, sociálních
služeb v roce 2021 využívali pravidelně
čtyři veltruští občané.

ROZPOČET MĚSTA
Zastupitelé schválili schodkový rozpočet
na rok 2022, schodek rozpočtu bude hrazen přebytkem hospodaření roků předchozích. V rozpočtu jsou plánované příjmy
55.292.000 Kč a výdaje 80.630.000 Kč.

ZPRÁVY Z MĚSTA

Ulice Fr. Šafaříka

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA
Zastupitelstvo města schválilo návrh
Kolektivní smlouvy pro rok 2022. Součástí
kolektivní smlouvy je i rozpočet Sociálního
fondu ve výši 277.000 Kč.

ŠKOLSKÝ OBVOD PRO ÚJEZDEC
Vzhledem k naplněnosti veltruské základní školy zastupitelé nesouhlasili s vytvořením dočasného společného školského
obvodu pro 2. stupeň ZŠ s obcí Újezdec.

FINANČNÍ PODPORA PRO
AVES
Zastupitelé schválili finanční podporu pro
Spolek pro záchranu ohrožených a handicapovaných živočichů a ekologickou
výchovu AVES, z. s. ve výši 5.000 Kč.

INTERAKTIVNÍ PROJEKTORY
PRO ZŠ
Zastupitelé odsouhlasili nákup 10 nových
interaktivních dataprojektorů pro základní
školu v celkové částce 498.762 Kč. vč.
DPH, dodavatelem se stane Jiří Grohman
z Prahy.

VLAJKA PRO TIBET
Město Veltrusy se opět 10. března připojí
k symbolické akci Vlajka pro Tibet jejím
vyvěšením na budovu městského úřadu.

INZERCE VE VELTRUSKÝCH
LISTECH
Vzhledem ke stoupajícím nákladům
na přípravu a tisk zpravodaje dochází
ke zvýšení ceny inzerce o 25 %.

2. 3. 2022 (36)
SLIB ZASTUPITELE
Na základě rezignace Bronislava Havlína
na funkci zastupitele dne 23. 2. 2022 pro-

nesl na zasedání slib zastupitele nový člen
zastupitelstva Jan Luksík.

GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA
NA ROK 2022
Zastupitelstvo města Veltrusy schválilo
Grantový program na rok 2022, více viz
str. 10.

SMLOUVA S TJ KRALUPY, Z. S.
Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasilo
s prodejem pozemku 1065/22 za cenu
19.490 Kč (140,22 Kč/m2) a s uzavřením
smlouvy budoucí o smlouvě kupní se spolkem TJ Kralupy, z. s., za účelem rozšíření
loděnice.

ÚPRAVA ŠKOLSKÉHO OBVODU
Zastupitelé města Veltrusy schválili
dohodu o ukončení společného školského
obvodu ZŠ Veltrusy s obcemi Jeviněves,
Vraňany a Spomyšl.
Zastupitelé města Veltrusy schválili
odstoupení od dohody o společném školském obvodu ZŠ Veltrusy s obcí Nová Ves.
Důvodem k odstoupení je nedostatečná
kapacita ZŠ Veltrusy. Vedení města bylo
pověřeno jednáním o nové dohodě o vytvoření společného školského obvodu ZŠ
pouze na 2. stupeň (pro Miřejovice i 1. st.).

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU (LINKA BEZPEČÍ, Z. S.)
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč spolku
Linka bezpečí, z. s. a souhlasilo s podpisem
darovací smlouvy.

SCHVÁLENÍ PŘÍSPĚVKU
NA PODPORU UKRAJINY
Zastupitelstvo města Veltrusy schválilo
finanční příspěvek společnosti „Člověk
v tísni“, o. p. s. ve výši 100.000 Kč, který
bude použit na pomoc občanům napadené Ukrajiny.

PRONÁJEM ČÁSTI STŘECHY ZŠ
Zastupitelstvo města Veltrusy schválilo
prodloužení nájmu části střechy ZŠ pro
firmu Vantage Towers s. r. o. na jeden rok.

ŽÁDOST O ODKUP POZEMKŮ
PARC. Č. 734/10 A 734/1
Zastupitelstvo města Veltrusy nesouhlasilo s prodejem pozemku ve vlastnictví
města parc. č. 734/1 a 734/10 v k. ú. Veltrusy.

PROVÁDĚNÍ SVATEBNÍCH
OBŘADŮ
Zastupitelstvo pověřilo zastupitele Richarda Kyselého prováděním občanských
obřadů a užíváním závěsného odznaku.

SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU – PACHT
POZEMKU PARC. Č. 274/1
Zastupitelstvo souhlasilo se zveřejněním
záměru o pachtu pozemku parc. č. 274/1
o rozloze 15.582 m2.

LÉKAŘSKÝ DŮM „VÝZVA I“
 astupitelstvo schválilo v souladu se směrZ
nicí o zadávání veřejných zakázek smlouvu
o dílo s firmou Uniwel STAVBY s. r. o.,
na provedení stavebních prací za cenu
1.013.462 Kč včetně DPH. Jedná se o práce
v prvním patře – instalace vnitřních dveří,
elektroinstalace a obklady a dlažbu.

KC – DODATEK Č. 3
Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením
předloženého dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 12. 2020 se spol.
Kaziko a. s. a navýšením ceny zakázky
na 21.847.237,58 Kč vč. DPH. Většina změn
vyplývá z nesouladu výkazu výměr s projektovou dokumentací, některé vyplývají
z požadavků statika, některé jsou připraveny na žádost vedení města pro zvýšení
kvality rekonstruovaného objektu. | sd
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ORLEN Unipetrol podpoří projekty
pro lepší život v okolí rafinérie
ORLEN UNIPETROL CHCE BÝT ZODPOVĚDNÝM SOUSEDEM A PODPOŘÍ
MILIONEM KORUN PROJEKTY NA ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V KRALUPECH
NAD VLTAVOU A VELTRUSÍCH. O PROJEKTU, KTERÝ SE BUDE REALIZOVAT, ROZHODNE VEŘEJNOST. HLASUJTE I VY!

Hlasování bylo odstartováno
ve čtvrtek 24. února. Nyní je
tedy na řadě veřejnost. Ta rozhodne o tom, který z předložených projektů bude realizován.
„Z mnoha zajímavých nápadů
jsme po diskuzi se zastupiteli
nakonec vybrali následující
trojici návrhů:
1. revitalizaci veřejného
prostoru v Družstevní ulici
včetně cvičebních prvků;
2. vybudování dětského
a cvičebního hřiště v parku
za hřbitovem;
3. vnější úpravy kolem nového komunitního centra
včetně vytvoření příjemného posezení pod lípou,“
říká Filip Volák, starosta města,
a dodává: „Ze spolupráce se
skupinou ORLEN Unipetrol
mám velkou radost. Věřím,
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že si naši obyvatelé nenechají
tuto příležitost ujít a svými
hlasy rozhodnou o tom, který
z našich návrhů nejvíce přispěje ke zlepšení komunitního
života ve městě.“

KDE SE DÁ HLASOVAT?
Hlasovat je možné online
na webu orlenunipetrollidem.cz
nebo do hlasovacích boxů, které jsou ve Veltrusích k dispozici
na třech místech:
ʂ v podatelně MěÚ (Palackého 9, přízemí budovy)
ʂ ve večerce U Purnochů
(Palackého 73)
ʂ v obchodě s chovatelskými
potřebami Věry Krčmové
(Žižkova 281).
Jeden box je také umístěn v jídelně Unipetrolu v Kralupech.

KDO MŮŽE
HLASOVAT?
Hlasování není omezeno
věkem. Hlasovat ale může
každý pouze jednou. Bez vyplnění požadovaných informací
na tištěném hlasovacím lístku
je hlas neplatný.

DOKDY SE LZE ZÚČASTNIT HLASOVÁNÍ?
Hlasovat je možné pět týdnů,
do čtvrtka 31. března 2022.

KDY BUDOU K DISPOZICI VÝSLEDKY?
Výsledky hlasování budou
zveřejněny nejpozději
do 29. května 2022 na webových stránkách kampaně.
Město Veltrusy výsledky

pochopitelně zveřejní také
na svém webu, fb a v Mobilním
rozhlase.
Kampaň ORLEN Unipetrol
lidem úspěšně odstartovala
poprvé na podzim 2019 v Litvínově a Mostě a ihned vzbudila
velký zájem obyvatel obou severočeských měst. Litvínované
se ve finálovém kole vyslovili
svými hlasy pro revitalizaci
okolí Pilařského rybníka pro
sportovní a rekreační využití, zatímco Mostečané dali
přednost vysázení stromů
v mosteckém parku Šibeník
a na dalších místech.
Kampaň ORLEN Unipetrol
lidem je součástí dlouhodobého úsilí společnosti ORLEN
Unipetrol o podporu měst
a obcí v okolí jejích výrobních
závodů.
| bb
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Máte nepotřebný nábytek
Připomínáme splatnost
poplatků do konce března či vybavení domácnosti?
POPLATEK ZA ODPADY ČINÍ 800 KČ NA OBČANA ZA ROK
Povinnost zaplatit poplatek
800 Kč má:
ʂ fyzická osoba přihlášená
v obci
ʂ vlastník nemovitosti (tedy
domu, bytu či rekreačního
objektu), ve které není
přihlášena žádná fyzická
osoba a která je umístěna
na území obce.
K navýšení poplatku došlo
kvůli neustále narůstajícím nákladům na odpadové hospodářství. Výše poplatku je stejná
pro všechny občany včetně dětí
do čtyř let věku.

POPLATEK ZE PSŮ
Výše poplatku ze psů zůstává
stejná jako v předchozím roce:
ʂ za prvního psa 250 Kč
ʂ za 2. a každého dalšího psa
téhož držitele 300 Kč
ʂ držitel psa starší 65 let –
za prvního psa 200 Kč
ʂ držitel psa starší 65 let –
za 2. a dalšího psa 250 Kč

HRAZENÍ POPLATKŮ
PŘEVODEM/KARTOU

DAROVÁNÍM MŮŽETE ZÁROVEŇ POMOCI

Prosíme občany, aby dávali
přednost platbě bankovním
převodem/internetovou
platební kartou, pro kterou
slouží nově platební portál
Středočeského kraje:

Platba v hotovosti na podatelně je také možná.
Poplatky za odpady za celou
domácnost můžete sloučit
do jedné platby. Stejně tak lze
v jedné platbě zaplatit poplatek za všechny psy jednoho
majitele. Nelze ovšem sloučit
platbu za odpad s platbou
za psa.
ʂ č. účtu: 0460025399/0800
ʂ var. symbol: číslo popisné
ʂ specifický symbol:
- 1340 – poplatek odpady
- 1341 – poplatek ze psů
ʂ zpráva pro příjemce:
příjmení
| bb

Rafinérie Kralupy plánuje
na březen a duben zarážku
V OBDOBÍ OD 15. BŘEZNA DO 18. DUBNA 2022 SE V AREÁLU RAFINÉRIE ORLEN
UNIPETROL V KRALUPECH NAD VLTAVOU USKUTEČNÍ PLÁNOVANÁ ZARÁŽKA,
BĚHEM NÍŽ DOJDE K PŘERUŠENÍ PROVOZU A VÝROBNÍ AREÁL PROJDE CELKOVOU ÚDRŽBOU A MODERNIZACÍ.
Postupné utlumování výrobního procesu začne 9. března.
K úplnému zastavení výroby
a předání zařízení do údržby
dojde 15. března. Dne 18. dubna se předpokládá ukončení
prací a následné zahájení postupného najíždění výrobních
jednotek. Opětovného plného
výkonu by rafinérie měla
dosáhnout 29. dubna.
Jedná se o plánované zasta-

vení výroby z důvodu pravidelné údržby všech technologií
v areálu dle legislativních
a technicko-technologických
požadavků. Během zarážky dojde také k realizaci investičních
projektů a technologických
změn.
Ačkoliv bude výroba
v rafinérii přerušena, provoz
po vnitřních i vnějších komunikacích se zvýší. Z důvodu bez-

pečnosti dojde ve spolupráci
s Policií ČR k přechodnému
omezení rychlosti na příjezdové komunikaci k areálu rafinérie. V období odstavování
a opětovného zprovozňování
technologií bude také nutné
ve zvýšené míře využívat polní
hořáky, které slouží ke spalování nestandardní produkce.
Za případný zvýšený provoz
a zvukové či světelné efekty

během zarážky se dopředu
omlouváme.
Za vedení společnosti chci
občany okolních obcí ujistit, že
uděláme maximum, aby dopady zarážky na obyvatele z okolí
byly co možná nejmenší.
| Jaroslav Hacko
ředitel rafinérie Kralupy
skupiny ORLEN Unipetrol
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V grantovém programu rozdělí
město letos 400 tisíc korun
V GRANTOVÉM PROGRAMU PODPOŘÍ MĚSTO OPĚT SPOLKOVÝ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÝ
ŽIVOT V OBCI. PŘISPĚJE TRADIČNĚ JAK NA CELOROČNÍ ČINNOST, TAK NA AKCE.
V letošním roce bylo v rozpočtu města vyčleněno na grantový program celkem 400
tis. Kč. Dotace se poskytuje
na kalendářní rok, tj. na akce
a činnost, která se uskuteční
do 31. prosince 2022.
Lhůta pro podávání žádostí se stanovuje od 4. 4. 2022
do 29. 4. 2022 do 12:00 hod,
žádosti musí být doručeny
na podatelnu MěÚ.

Podpora se poskytuje
na dvě oblasti:
1. „AKCE“, tj. kulturní, společenské a sportovní akce,
kde maximální příspěvek
je v letošním roce 6 tis. Kč
na akci, jeden žadatel
může podat nejvýše tři
žádosti, celková částka
na rozdělení je 100 tis. Kč,
2. „ČINNOST“, tj. obecně
prospěšná činnost v oblasti
sportu, dětí a mládeže, zde

se žádá maximálně o 75 tis.
Kč z celkové částky 300 tis.
Kč a jeden žadatel může
podat maximálně jednu
žádost.
Podmínkou pro poskytnutí
dotace v obou oblastech je
minimální finanční spoluúčast
žadatele ve výši 20 % z celkových nákladů na akci nebo
činnost.
O dotaci může žádat spolek
nebo fyzická osoba, která

má sídlo a působí na území
Veltrus, a to po dobu alespoň
jednoho roku před podáním
žádosti. Pochopitelně nemůže
mít vůči městu žádné závazky.
Kritéria pro posuzování
žádostí zůstávají stejná jako
vloni. Kompletní podmínky
a zásady programu jsou zveřejněny na webu města:
veltrusy.cz/grantovy-program.
| bb

Krajské střípky
Dnešní krajské střípky, oproti
zvyklosti, vezmu v opačném
pořadí. Tedy od nejnovějších
zpráv po nejstarší. Vyžaduje si
to aktuální mezinárodní situace. Neospravedlnitelná ruská
invaze na území svébytného
státu Ukrajina má samozřejmě
vliv i na dění v našem kraji.
Na pravidelném jednání
Rady kraje 3. 3. 2022 bylo
schváleno uvolnění 5 milionů korun na přepravu lidí
zasažených válkou evakuačními autobusy dopravců, kteří
zajišťují veřejnou hromadnou
dopravu ve Středočeském
kraji. Tu budou mít, na základě dalšího rozhodnutí rady,
všichni občané Ukrajiny nyní
zdarma. Také byl schválen
příspěvek na „Koncert pro
Ukrajinu”, který se uskuteční
9. 3. v pražské Lucerně. Kraj
otevřel již tři Kontaktní centra
pro uprchlíky: v Praze v Kongresovém centru, dále v Kutné
Hoře a v Mladé Boleslavi.
V úterý se podařilo dotáhnout
evakuaci 88 volyňských Čechů
z oblasti Žytomyru, Malinovky.
Ty se nacházejí v blízkosti strategického vojenského letiště,
jež se stalo cílem ruského
ostřelování.
Už v pondělí, kdy proběhlo
13. zasedání Zastupitelstva
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kraje, byl schválen dar ve výši
10 milionů korun, který byl
poukázán přímo na konto
ukrajinské ambasády. V dalším
bodě byla odsouhlasena neodkladná a akutní lékařská
péče pro ukrajinské uprchlíky
ve všech krajských zdravotnických zařízeních zdarma.

Zastupitelé také jednohlasně odsoudili ruskou agresi
na Ukrajině a vypověděli dvě
smlouvy o spolupráci s ruskými regiony.
I v této hektické době je ale
nutné zabývat se i běžným provozem kraje. Dobrou zprávou
pro Veltrusy je schválení obou

dotací, které město podalo
do Fondu kultury a obnovy
památek. Kraj nám letos
přispěje 93.100 Kč na 7. ročník
Happeningu na starém mostě
a 65.000 na vybavení naší
městské knihovny, která se
přestěhuje do rekonstruovaného komunitního centra.
Dalším pro Veltrusy zajímavým bodem bylo schválení
10milionové dotace na rekonstrukci vodovodní shybky
(překonání Labe) u Obříství.
Tento vodovod zásobuje pitnou vodou nejen nás, ale míří
až na Kladno. Celkové náklady
na rekonstrukci se blíží 120
milionům.
Z prvního letošního
zasedání zastupitelstva, které
proběhlo 14. 2., stojí za zmínku vypsání dalších výzev
středočeských fondů: Fond
na podporu výsadby stromů (1. 3. – 16. 12. 2022), Fond
cyklistické infrastruktury
(16. 3. – 8. 8. 2022). A schválení
změny koridoru plánované
vysokorychlostní železniční
trati Praha – Lovosice v okolí
obce Líbeznice. Tato trať je
projektována i v naší těsné
blízkosti, a to mezi dálnicí D8
a obcí Zlosyň.
| lk | zdroj fotografií:
Středočeský kraj
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Máte zájem
o biopopelnici k domu?
Město Veltrusy nabízí i letos
možnost svozu biopopelnice
za 1.200 Kč za sezónu.
Občané, kteří službu využívali v loňském roce, mohou
potvrdit svůj zájem pouze
zaplacením poplatku (ideálně
přes QR kód do platebního
portálu). V případě nezájmu
volejte asistence starosty.
Noví zájemci se přihlašují
nejpozději do pátku 25. 3.
ʂ osobně v podatelně MěÚ
ʂ e-mailem:
asistentka@veltrusy.cz
ʂ telefonicky: 778 706 672
Poplatek je splatný nejpozději do pátku 25. března 2022.

Platba může proběhnout:
ʂ přes platební portál

ʂ osobně v podatelně MěÚ
ʂ převodem na účet:
0460025399/0800 (var.
symbol: číslo popisné, specifický symbol: 3729, zpráva
pro příjemce: příjmení)
Nádoby i známky budou k dispozici po zaplacení poplatku.
Svoz bude probíhat 1x
za 14 dní, každé sudé pondělí
(od 4. 4. do 28. 11., svozy jsou
vyznačeny v kalendáři města).
Ke službě je možné se přihlásit i dodatečně.
| bb

Kontejnery a vítr
Rád bych touto cestou opět
apeloval na spoluobčany, aby
při vynášení odpadu do kontejnerů na tříděný odpad
dbali na jejich uzavření.
Po nedávném větrném týdnu
to v blízkých ulicích vypadalo
jako na smetišti. Přitom stačí
málo – k uzavření kontejneru
není třeba velká síla a zabere
to pár vteřin. Pracovníkům
technických služeb naopak zabere mnoho času rozfoukaný
odpad uklidit (natož ho ještě
třídit), což ukrajuje potřebný
čas na jiné činnosti. Svou ohleduplností tak přispějete nejen
k čistotě kolem kontejnerů.
Pokud je kontejner plný, lze
většinou odpad zmáčknout
a i tak ho uzavřít. Případně
nezbývá než počkat na jeho
vyvezení. Těm, kteří přicházejí

krátce před příjezdem svozového vozu, to ti šťastnější (rychlejší) usnadní tím, že budou
svůj odpad důsledně sešlapávat a skládat či zkracovat tak,
aby se ho do kontejneru vešlo
co nejvíce a riziku přeplnění
se tak předešlo. Ve firmách
a prodejnách mají za tímto
účelem dokonce lisy (všichni si
jistě vzpomenou na Mirka Úlisného z Vratných lahví). Pokud
to nelze, je třeba nadměrné
kusy odvézt na sběrný dvůr.
Na fotografii z ulice jsou dobře
vidět velké kusy polystyrenu
(evidentně od velké TV), které
přesahují délku kontejneru,
proto z něj zřejmě vyčuhovaly
a víko přes ně nešlo zavřít.
Přitom stačilo je rozlomit.
| text a foto: Jan Bulín

Pojďme opět společně
uklidit Veltrusy
V minulých letech se akce konala kvůli epidemii covidu v různě
omezených variantách, pojďme do toho zase naplno!

UKLIĎME

ČESKO
a Veltrusy!
Dobrovolnická akce zaměřená na úklid
veřejných prostranství, odpadků a černých skládek

v sobotu

2. dubna 2022
sraz v 9.00 u městského úřadu
• dobrou náladu a pracovní oděv s sebou
• občerstvení bude zajištěno

Město Veltrusy děkuje všem ochotným občanům,
kterým není prostředí naší obce lhostejné
u k l i d m e c e s k o.c z

w w w .v e lt r u s y.c z

Uklízejte po svém psovi
Při pořizování psího mazlíčka
je potřeba počítat i s tím, že
po něm musíte uklízet exkrementy.
Ve městě je k dispozici
několik speciálních odpadkových košů s papírovými pytlíky
na psí exkrementy. Přesto
se čím dál častěji stává, že
chovatelé psů nechají výkaly
po svém psovi ležet bez povšimnutí. A to nejen na veřejné
zeleni, ale třeba i na chodníku,
kde prochází denně desítky
lidí. Nejspíš ani neukáznění
majitelé psů, kteří po svých
miláčcích neuklízejí, nejsou
nadšeni z takto vyzdobených
chodníků a případně nevoňavého otisku své boty.
Jako jsou chovatelé
odpovědní za chování svého
psa, jsou odpovědní i za to,

že po něm
zůstává
ve městě
čisto. Mimochodem
úklid po psovi nařizuje majiteli i obecně závazná vyhláška
města č. 1/2005 o veřejném
pořádku, za jejíž porušení
hrozí nemalá pokuta.
Pokud vám na nějakém
konkrétním místě chybí
odpadkový koš, dejte prosím
vědět přes Mobilní rozhlas
(aplikaci Munipolis) v sekci
„podněty a závady“ nebo
technickým službám (tel.
728 233 228).
Vlastní zahrady si udržujeme v čistotě, pojďme to zkusit
i s vlastním městem! Nenechte za sebe uklízet druhé...
| bb
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Veltruští hasiči přijmou
do svých řad nové kolegy
HASIČSKÁ SLUŽBA NENÍ OVŠEM PRO KAŽDÉHO: JE K NÍ NUTNÁ
DÁVKA ODVAHY, NASAZENÍ, SÍLY, ALE TAKÉ KLIDNÁ HLAVA.
Je ti více než 18 let? Bydlíš
ve Veltrusích nebo blízkém
okolí? Chceš pomáhat spoluobčanům? Umíš řešit krizové
situace, nebojíš se poskytnout
první pomoc? Jsi fyzicky zdatný/á a Tvůj zdravotní stav je
dobrý? Jestli máš na tyto otázky kladnou odpověď, pak hledají veltruští dobrovolní hasiči
právě Tebe! Spoustu znalostí
a dovedností také teprve získáš
na různých školeních, trénincích a přímo v terénu.
Hledají se především
kolegové–kamarádi, kteří vědí,

co je to zodpovědnost, jsou odvážní a týmoví hráči a dokáží
řešit různé situace. Odměnou
budiž práce se zajímavou
technikou, trocha adrenalinu
a především skvělý pocit z pomoci či záchrany osob nebo
majetku.
Více informací u velitele
jednotky Stanislava Sopčáka
tel. 721 106 278, nebo e-mailu
jsdhveltrusy@seznam.cz.
Těšíme se na tebe!
| Stanislav Sopčák
velitel jednotky SDH Veltrusy

Plánované akce 2022
Hasičský ples – 19. 3. 2022 od 20 h v restauraci Na Závisti
Pálení čarodejnic – 30. 4. 2022
Guláš Fest – 28. 5. 2022 v areálu Letního kina
Diskotéka v hasičském domě Veltrusy – 28. 5. 2022 od 20 h
Turnaj SDH v nohejbale – 18. 6. 2022
(pouze členové spřátelených SDH)
Diskotéka v hasičském domě Veltrusy – 18. 6. 2022 od 20 h
Hasičské soustředění děti – 9. 7.–17. 7. 2022
Příměstský tábor děti – 18. 7.–22. 7. 2022
Příměstský tábor děti – 25. 7.–29. 7. 2022
Pohádkový les – 27. 8. 2022 – pokračování v Bistru Vedle Pily
Železný hasič dospělý – 15. 10. 2022
Diskotéka v hasičském domě Veltrusy – 15. 10. 2022 od 20 h
Maškarní ples – v restauraci Na Závisti – 19. 11. 2022
Mikulášská besídka – 3. 12. 2022 v parčíku u školy
Diskotéka v hasičském domě Veltrusy – 3. 12. 2022 od 20 h

Všechno nejlepší!
V úterý 8. února 2022 byli veltruští hasiči popřát zasloužilému hasiči Václavu Klofátovi (na fotce vpravo)
k jeho 91. narozeninám.
| foto: Josef Dolejší
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721 106 278
724 594 627

hasicimestaveltrusy
@seznam.cz

jednotka sboru

dobrovolných hasičů veltrusy

hledá
nové kolegy/ně
požadujeme:

věk minimálně 18 let
bydliště nejlépe ve veltrusích
čistý trestní rejstřík
fyzickou zdatnost
dobrý zdravotní stav
řidičský průkaz B a C výhodou

kontakt:

Stanislav Sopčák
velitel jednotky
tel. 721 106 278
jsdhveltrusy@seznam.cz

Z HISTORIE

Historie sboru dobrovolných hasičů
ve Veltrusích (3. díl)
TŘETÍ POKRAČOVÁNÍ HISTORIE SBORU SE ZABÝVÁ PŘEDEVŠÍM STAVBOU HASIČSKÉHO DOMU A OKOLNOSTMI JEHO VZNIKU.
V roce 1938 dostal sbor od obce
starou kolnu za úřadem
s přilehlou místností, kterou
po úpravách užíval jako svou
klubovnu a zbrojnici. Vzhledem k tomu, že měl ale sbor
hasičské zařízení rozmístěno
na několika místech v obci,
začalo se v roce 1945 uvažovat o stavbě nové hasičské
zbrojnice. Rozhodnutí padlo
na valné hromadě sboru dne
11. května 1946. Byl stanoven
stavební výbor a bratr Jiránek
vypracoval zdarma stavební
projekt.
Na stavbu však nebyly
peníze. Okresní národní výbor
povolil sboru veřejnou sbírku,
která vynesla částku 28.120 Kč.
Uvažovalo se o půjčkách, o příplatcích ke vstupenkám, ale to
bylo zamítnuto.
V srpnu 1946 se začala
na pozemku, jenž byl sboru
předán jako konfiskát od obce,
kopat studna. Materiál na stavbu se sháněl, kde se dalo.
Na stavbu sklepa byl použit
i materiál ze staré hájovny (v ní
byly uskladněny i nevybuchlé
bomby z náletu, ruská armáda
je následně odpálila). Také
veškerý výtěžek ze zábav byl
věnován na stavbu.
Valná hromada sboru v roce
1947 rozhodla, že každý člen
musí odpracovat minimálně
50 hodin, nebo každou neodpracovanou hodinu vyplatit
20 korunami.
Na členské schůzi sboru
dne 3. 5. 1947 bylo domluveno
uspořádat slavnostní položení
základního kamene nového hasičského domu, a sice
1. června 1947.
V tomto základním kameni,
jenž je vidět na rohu hasičského domu, jsou uloženy mince
toho dne platné, všechny
noviny toho dne vyšlé a pergamen s pamětním textem
podepsaný zástupci úřadu,
stran a spolků.

Doslovný text pamětního
listu zní:
„Budoucím pokolením dáváme
na vědomí, že dnešního dne
jsme položili základní kámen
hasičského domu Veltrusy,
který chceme vybudovat z lásky
ke všem bližním, aby jim sloužil.
Dáno ve Veltrusích dne 1. června
roku 1947.“
Začalo se stavět s částkou
pouhých 30.000 korun, přičemž stavba byla rozpočítána
celkem na částku 460 tisíc korun. Celá stavba byla rozčleněna do dvouletého stavebního
plánu.
V cihelně pana Fanty v Lounech, kam jezdili členové sboru po sobotních odpoledních,
přes noc a o nedělích, bylo
zhotoveno celkem 64.000
cihel. Společně se členy sboru
jezdila vyrábět cihly do Loun
i řada spoluobčanů. Dopravu
do Loun zajišťovali nezištně
veltruští živnostníci Bláha,
Kopecký, Černý a další. Cihly se
v Lounech nakládaly na vagony
a z veltruského nádraží je dováželi zdejší rolníci na stavbu.
V září 1947 oznámil pokladník, že peníze na stavbu jsou
vyčerpány. Na členské schůzi
se proto rozhodlo uzavřít
zápůjčku 50.000 Kč. Ručiteli
zápůjčky byli pánové Štibinger,
Klofát a Prejza.
V únoru 1948 se podařilo
získat subvenci od krajského
národního výboru Praha v částce 150.000 korun a sboru se
začalo opět „lépe dýchat“. Cihel
bylo nakonec vyrobeno větší
množství, než bylo na stavbu
počítáno, proto byl celý projekt přepracován na patrovou
budovu.
Na podzim roku 1948 byly
obstarány tašky na celou
střechu a byla snaha stavbu
do zimy zastřešit. To se však
nepodařilo, a proto sboru
propadl poukaz na řezivo
i železo. Čtyři stěny zůstaly

trčet do zimy, a sice kvůli tomu,
že řada členů nesplnila svou
pracovní povinnost.
Valná hromada na počátku
roku 1949 uložila sice každému
členu za povinnost 60 hodin
brigádní činnosti, ale celá
situace se nijak nezlepšila.
Stavební výbor se scházel vždy
každý čtvrtek, aby naplánoval
rozpis prací na sobotu a neděli.
O zařazení stavby hasičského domu do 5letého plánu se
jednalo se všude: na krajském
výboru, státním plánovacím
úřadu, předsednictví vlády
i v prezidentské kanceláři. Vyřizování trvalo téměř 6 měsíců,
ale nakonec přineslo své ovoce
v podobě vydání evidenčního
listu a doplňku č. 2127 ze dne
8. 8. 1949 a zařazení do 5letého
plánu. Zároveň byla našemu
sboru přiznána dotace na stavbu ve výši 310.000 Kč a poukaz
na řezivo a vazbu. Mezitím bratři vyzdili obvodové zdivo až
po římsu a v celé stavbě nastal
obrat k lepšímu.
Bratr Čáp vyřešil vazbu tak,
aby byl na sále rovný strop
(ten měl být původně zkosený)
a dne 25. 9. byla dokončena
vazba krovy.
V roce 1950 byla stavba
opět zařazena do stavebního
plánu a sbor obdržel příspěvek 200.000 Kč. Díky panu
Kotoučovi, který pracoval
na krajském národním výboru,
bylo dokončení celé stavby
zajištěno.
Členové sboru odpracovali
na stavbě celkem 12.136 hodin
a občané Veltrus dalších 1.853
hodin.
Dne 9. 7. 1950 byl hasičský
dům slavnostně otevřen
a jeho hodnota činila 2 miliony korun. Po odečtení státní
dotace 750.000 korun tak
vlastně členové sboru a spoluobčané z Veltrus věnovali
obci pro požární bezpečnost
1.250.000 Kč. Je nutné též
podotknout nemalou zásluhu

místních a okolních autodopravců a rolníků, kteří půjčovali po celou dobu stavby zdarma
povozy a automobily na dopravu materiálu.
Sál zdejšího hasičského
domu zdobil znak našeho
města vytvořený akademickým
sochařem Františkem Kolářem.
Jeho barevná kopie se nachází
na vstupní straně hasičského domu. Původní znak byl
sboru předsedou městského
národního výboru Barabášem
odebrán a uložen na městském úřadě. V současné době
probíhá jednání se zastupiteli
města o jeho navrácení sboru.
Sál hasičského domu dnes
zdobí malba od akademického
malíře Martina Frinda.
Období od konce 2. světové
války až do 90. let bylo pro
sbor velmi plodné a úspěšné.
Spolupráce všech spolků v obci
přinášela ovoce jak pro sbor,
tak pro obec. Promítlo se to
právě ve stavbě hasičského
domu, sušicí věže a skladu, ale
i v práci členů sboru pro obec
při stavbě přírodního kina
(dříve letního divadla). Zde členové sboru postavili levý pylon
jeviště, kulisárnu a betonový
parket.
Sbor měl v této době pravidelně v soutěžích 2 družstva
– mladší a starší. Měl družstva, která vyhrávala okresní
přebor a reprezentovala okres
v krajské soutěži v Hořovicích.
Náš sbor též pořádal soutěže,
kterých se zúčastňovalo až
120 dětí. I zde se projevila
spolupráce spolků v obci, kdy
našemu sboru byli nápomocni
členové Sokola i členky Červeného kříže.
... pokračování příště
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ZAŽILI JSME VE VELTRUSÍCH

V prosinci 2021 si Veltruští mohli
znovu dopřát „Rybovku“ v kostele
V neděli 19. prosince 2021 ožil
kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Veltrusích Českou mší
vánoční od Jakuba Jana Ryby.
Mši se podařilo uspořádat
po dvouleté covidové pauze,
a sice za dodržení vládních
opatření. Bohužel kvůli nim
museli organizátoři odmítat
návštěvníky, kteří nebyli očkovaní ani v posledním půlroce
neprodělali onemocnění
covid-19. A všichni museli mít
pochopitelně respirátorem
zakryté dýchací cesty. Vinou
opatření se ztenčil nejen počet
návštěvníků, ale i sboristů.
Někteří byli dokonce aktuálně
v karanténě nebo izolaci.
Když se ale přeneseme přes

tyto počáteční nepříjemnosti,
všechno ostatní se podařilo
podle plánu a od příchozích
měl kulturní výbor vesměs
velmi pozitivní zpětnou vazbu.
Hlavní poděkování patří
především místnímu hudebníkovi Petru Bendovi, který dal
za tímto účelem dohromady
a oddirigoval několik komorních orchestrů, sólo hudebníků
a tři sbory, včetně místního
Tutti cantate. Hudebníci se
do Veltrus sjeli např. z Velvar,
Prahy i z Teplic. Všichni se
pak museli vměstnat do malého prostoru kolem oltáře,
který k tomuto účelu rozhodně
nebyl stvořen. A věřte, že to
proběhlo s radostí a s úsměvy.

Za propůjčení kostela
a za vstřícnost děkujeme také
panu faráři Masaříkovi a paní
kostelnici, kterou jsme museli

během adventní neděle několikrát vyrušit.
| bb | foto: kk

Podařilo se i zpívání koled Na první svátek vánoční
na Štědrý den
zazněl v kostele vánoční
koncert Tutti cantate
V pátek 24. prosince 2021 ve 14
hodin se na náměstí A. Dvořáka sešla hrstka občanů, aby si
společně zapěli vánoční koledy
za doprovodu improvizované
kapely. Kdo měl zájem, mohl si
domů odnést betlémské světlo, které do Kralup již tradičně
přivážejí skauti. | bb | foto: kk
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V sobotu 25. prosince 2021
v 17 hodin se kostel znovu rozezněl, a sice hlasy skromného
počtu sboristek Tutti cantate. Ani tentokrát se zpěváci
nemohli kvůli covidu zúčastnit
v kompletní sestavě. Sbor pod
vedením Blanky Schottenové
představil svůj vánoční repertoár z různých koutů světa, ale
také písně barokního skladatele Adama Michny z Otradovic.
Na závěr si všichni společně
zazpívali tradiční koledy.
| bb | foto: kk

ZAŽILI JSME VE VELTRUSÍCH

Po dvou letech se do Veltrus vrátil
masopust
Poslední únorovou sobotu
ožilo celé naše město tradičním veltruským masopustem.
Po roční pauze způsobené proticovidovými opatřením tak
ulice města a fotbalové hřiště
opět ovládly maškary. I přes
chladné a zpočátku deštivé
počasí se jich v parčíku mezi
školami sešlo několik desítek
a zhruba stejný počet nemaskovaných přihlížejících. Poté,
co se všichni náležitě posilnili
a starosta předal vládu nad
městem pro tento den drábovi,
vyrazil průvod za doprovodu

kralupské dechovky na první ze
dvou zastávek – k baráčnické
rychtě.
Veltruští baráčníci, tak jako
každý rok, připravili pro jeho
účastníky bohaté občerstvení,
které houževnatě nabízeli
krojované baráčnice a baráčníci všem, kdo zrovna neměli
plné ruce a pusu. Hodovalo se
a tančilo, dokud dráb nezavelel
průvodu k odchodu na další
štaci – k městskému úřadu.
Tam čekaly koblihy a koláče
a další porce hudby a tance.
Poté už se všichni vydali do cí-

lové stanice letošního průvodu
– na fotbalové hřiště.
Tam se každému kostýmovanému účastníku
dostalo zdarma černé polévky,
která zahřála na těle i na duši.
O ukázku staročeské zabíjačky
se jako vždy postaral místní
řezník Michal Kohout se svými
pomocníky. K dostání byly
také gruzínské placky chačapuri či čebureky nebo trdelník.
Po přetahování lanem, „cukr-káva-limonáda-čaj-rum-BUM”
a rybičkách, pro které přijeli rybáři, se tři stateční dobrovolníci zúčastnili soutěže v pojídání
jitrnic. Vítězný Tomáš dokázal
za dvě a půl minuty sníst čtyři
kousky a posledních 30 vteřin
jen sledoval, jak se soupeři
snaží marně dohnat jeho
skóre v tříminutovém časovém
limitu. Za to si odnesl sadu
na grilování. Pro děti připravili
členové ASPV a rodinného centra Havránek “masopustní pětiboj” dovednostních soutěží.

Dětské maškary si také mohly
projít “masopustní stezku” s řadou různorodých úloh. Vyřádit
se mohly i na skákacím hradu.
Dospělí soutěžili ve střelbě
laserovou vzduchovkou. Máme
radost, že se na organizování
této akce podílejí opravdu
všechny místní spolky.
Celé veselí bylo zakončeno
losováním tomboly, které se
mohly zúčastnit jen maškary.
Za ceny do tomboly děkujeme
městu Veltrusy, Řeznictví Kohout a synové, Módnímu mixu
Jindry Hlaváčkové, Zahradnictví Jelínek, firmě Promex
– Luksík a košíkářce Zuzce
Tilajcsikové. Poděkování patří
také fotbalistům – za poskytnutí zázemí hřiště i za pomoc
na místě, hasičům a městské
policii za dozor na cestě průvodu.
Věřím, že jste si všichni
letošní masopust užili stejně
jako já, a moc se těším na ten
příští.
| lk | foto: kk
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POZVÁNKY

Řezbářské

sympozium
Veltrusy

12-15/5
2022

Chceme oživit

veltruský veřejný prostor
ʂ proto zveme do Veltrus šikovné a nadšené řezbáře
(studenty, absolventy i zkušenější), kteří nám s tím pomohou
ʂ nabízíme na čtyři dny potřebné zázemí a materiál (nářadí a nástroje vlastní)
ʂ požadujeme věnování vyrobeného díla městu nebo zámku Veltrusy
Znáte šikovného řezbáře nebo se sami chcete zapojit? Máte konkrétní návrh na umístění nových soch?
Dejte vědět na kultura@veltrusy.cz. Koordinuje Jana Krejčová, kulturní výbor Veltrusy

STŘEDOČESKÝ KRAJ

INZERCE

Středočeský kraj začne
příjímat žádosti
o kotlíkové dotace
1. června 2022 bude zahájen
příjem žádostí, dotace je ale
tentokrát zaměřená na lidi
v důchodu a s nízkými příjmy.
Využít dotaci mohou lidé
s čistým ročením příjmem
do 170.900 Kč nebo důchodci,
nezletilí a studenti do 26 let,
či příjemci určitých sociálních
dávek.
Na výměnu starých kotlů
na tuhá paliva (1. a 2. emisní
třídy) mají lidé už pouze půl
roku. Od 1. září 2022 bude
jejich používání zakázáno.
Povoleny budou pouze ekolo-
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gické zdroje vytápění – kotle
na biomasu, tepelná čerpadla
nebo plynové kondenzační
kotle (zdroj musí splňovat
minimálně 3. emisní třídu).
Lidem, kteří nestihnou
výměnu kotle zrealizovat, hrozí
finanční sankce. Výjimku však
mají osoby, které do 1. září
alespoň o dotaci zažádají.
Případné dotazy:
ʂ telefon: 257 280 991
(po a st 8:00 – 12:00)
ʂ e-mail: kotliky@kr-s.cz
ʂ kotlikovedotace-sk.cz
| bb

Ceník
inzerce
veltrusy.cz/cenik–inzerce

vizitka
225 Kč
1/4 strany A4
600 Kč
1/2 strany A4 1.050 Kč
celá strana A4 1.800 Kč

ZÁMEK A PARK

Co se děje na zámku?

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

SILNÝ VÍTR V ZIMĚ NAPÁCHAL V PARKU MNOHO ŠKOD A PŘIDĚLAL HODNĚ PRÁCE. NYNÍ UŽ SE ZÁMEK SOUSTŘEDÍ NA NOVOU SEZÓNU.
Zima je skoro za námi. Ta
letošní nebyla vůbec jednoduchá: několikrát jsme byli
nuceni uzavřít zámecký park
pro veřejnost kvůli nevhodným povětrnostním podmínkám. Díky spolupráci občanů
a respektování pravidel se
nám téměř pokaždé podařilo
odstranit popadané stromy
a větve z hlavních cest v rekordní rychlosti.
Už na konci ledna jsme
po kratší zimní pauze otevřeli samoobslužný okruh
Aristokracie: Začátek konce,
který si můžete projít díky
mobilní aplikaci bez průvodce.
Myslíme i na ty, kteří preferují
tradiční prohlídky, proto pro
vás během každého víkendu
máme připravené dva časy,
během nichž si můžete vychutnat historii posledních Chotků
ve Veltrusích s průvodcem.
Přístupné je i Laboratorium,
do kterého máte vstup zdarma
ke vstupence na jakýkoliv
prohlídkový okruh na našem
zámku. Laboratorium je
unikátní prostor, kde si můžete
na vlastní kůži vyzkoušet práci
badatelů, archeologů a památkářů.
V sobotu druhého dubna
otevřeme hlavní zámeckou
budovu a tím i dva hlavní
prohlídkové okruhy – Zlaté
časy ve službách císařovny
a Rodinný život pana hraběte. Interiéry, které můžete
na těchto prohlídkových
okruzích vidět, jsou velmi
hodnotné a choulostivé, proto

Hlavní sál
musely být pečlivě a velmi
opatrně zazimovány na celé
zimní období. Nyní začínáme
postupně prostory připravovat
na příliv nových návštěvníků.
Už během prvního dubnového víkendu pro vás chystáme
netradiční prohlídky hlavní
zámecké budovy.
Ve spolupráci s místním
hudebníkem Petrem Bendou jsme na letošní sezónu
naplánovali několik promenádních koncertů. Kromě
toho připravujeme také již
tradiční Slavnosti růží, které
budou propojené s Víkendem
otevřených zahrad. Těšit se
v průběhu sezóny můžete také
např. na Moravský den nebo

Salon Marie Terezie

Hradozámeckou noc. Věříme
totiž, že se v letošním roce
podaří uskutečnit všechny naplánované akce a že se na nich

opět všichni společně setkáme.
| Žaneta Svobodová,
zámek Veltrusy
| foto: Ivana Nohejlová

Jídelna

Pokoj paní hraběnky
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Z HISTORIE

Ten starý park,
jenž lásku naši znal…
VRCHLICKÉHO POEZIE A DNEŠEK

lení mobilních klávesnic. Kdo z nich zná
básníka, jeho život, radosti i bolest? Dobu,
která bojovala za naši budoucnost? Krajina
je zamořena plechovými sklady nadnárodních společností a konzumní způsob života
v nás zabíjí poslední zbytky romantismu.
Kde v tom ruchu „nevlastenectví“, „singl“
životů a extremismu hledat BÁSEŇ? Tam,
kde poetika slova dala vyrůst mimořádně
cennému místu, na veltruském Ostrově!
Byl ostrovem skoro celé osmnácté století
a je obklopen mořem zeleného listí i bílým
pláštěm ticha, vltavským třpytem slunce,
chmelnicemi i cestami osudu. Zůstává takovým, jakým si ho přáli mít jeho stavitelé
i bouřlivá příroda. Je oázou naší duše, útěkem do ráje i zrcadlem společnosti, kde jen
nemnoho z nás objeví svůj paralelní svět.
Dýchá na nás svou poezií místa. Nechme
se odvát na ty cesty i louky a ochutnejme…
tak, jak ochutnávali slavní básníci, a ponejvíce Jaroslav Vrchlický.

A CO JE VLASTNĚ BÁSEŇ?

Vrchlický (uprostřed) s přáteli v parku

Výlev duše, postoj, touha, přání, láska,
vzpomínka, útočiště a inspirace. Slzy
upřímnosti vpité do papíru… a vlastní svět.
Vzrušující pohrávání si se slovy, která se
stávají nositeli literárních hodnot a odkazu
i atmosféry doby svého vzniku. Báseň je
radou i oporou těm, kteří ji umí číst.
V básních Jaroslava Vrchlického je cítit
vše, co mohou básně nabídnout. Staly se
svědectvím času, kdy krajina voněla čistotou přírody i architektury, kdy vlastenectví
znamenalo hrdost a láska byla pojmem
i cenností! Vrchlickému dal veltruský park
poznání, lásku i náruč porozumění. Nechal
melancholického básníka prožít jeho
životní mezníky na svých cestách, polích,
zákoutích s pavilony i ve stínu lužních lesů.
A on se vracel. Nejprve sám, pak s láskou
a nakonec s přáteli.
Vrchlického básně se dnes nedají číst
bez přítomnosti citlivé duše. Voní parfémem archaismu a vzdalují se naší realitě,
našim současným potřebám. Ale ten, kdo
je umí číst, má to právo, tu čest, odplout
do Ostrova snění. Nechat se ovívat starými
klidnými časy, nechat napást svoji duši
a vstřebat do svého těla potřebnou energii.
A nejde o žádný smutek slov, který pramení z bolesti básníka. Jde o melodii, kterou
ožívá vše čisté, protože na konci je, přes
všechen ten pláč, úleva a jemný úsměv.

CO MOHOU DÁT VRCHLICKÉHO
BÁSNĚ DNEŠNÍ DOBĚ?
Vrchlický (uprostřed) s rodinou
Jak dnes cítíme vůni slova v básni, jakou
silou nás oslovuje, jakou podporu dává
našemu životu? Může být potravou pro
naši duši v extrémně moderním digitálním
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čase, utíkajícím rychlostí tisíce neživých
koní pod kapotou milionů vozů? Mladí
u pomníku Jaroslava Vrchlického na Petříně jen mlčky stojí vedle sebe v ševe-

Mnoho. Kromě atmosféry a reálné popisnosti své doby, hlavně opravdovost citů,
zápal, vlastenectví a lásku k přírodě. Vlastně nás učí správně žít, dávají nám čistotu
života. V těch slovech, kterým na první pohled nerozumíme, se skrývá tolik lidskosti,
kterou dnes nedokážeme tak silně vyjevit,
i proto, že city nejsou v módě.

Z HISTORIE
VZPOMÍNKA NA LÁSKU
V PARKU – VRCHLICKÝ
ZKLAMANÝ LÁSKOU:
Zarůstá, divočí.

Vrchlický s přáteli u dnes již neexistující salaše v parku
Jaroslav Vrchlický prožil svůj neklidný
život v klidné době a zemřel s vědomím, že
rakousko-uherská monarchie a veltruský
park zůstanou věčností, stejně jako zůstanou jeho básně, čekající na pochopení
a smysl svého obsahu i v nové době.

POZNÁVÁNÍ PARKU – PRVNÍ
SEZNÁMENÍ VRCHLICKÉHO
S PARKEM:
Adagio
Do velké, šedé škeble mramoru,
kde místo vody svadlé listí leží,
se kloní větve bříz a javorů.
Vše v dřímotě, jen mraky nebem běží.
Zde chtěl bych státi v zamyšlení dumném
a dívat se, jak večer táhne sem,
a luňák v letu posupném a šumném
jak po kořisti slídí nad lesem;
tou sochou (Marthovou) chtěl bych býti kamennou,
jež o samotě dumá v lesní hloubi,
jež s větry mluví jen a ozvěnou,
na jejíž skráni s noci den se snoubí.

Vrchlický u sfingy

LÁSKA V PARKU –
ZAMILOVANÝ VRCHLICKÝ:
V dveřích parku
Byl šerý den, jak v podjeseni bývá;
my sami seděli jsme v parku dveřích
a zřeli v dálku, ve uvadlých keřích
jak stíny rostou, jak se zvolna stmívá.
My nemluvili. Jeseně klid němý
nám k srdci sáhl; my jen zřeli v lesy,
jak snily stromy v barev pestré směsi,
jak časem žlutý lístek padal k zemi.
Mně zdálo se, to ticho kolem v kraji
že není klid a mrtvé ticho rovů,
v něm život, který jarem vzplane znovu,
jak lampy záře v úběl teď se tají.
To není zmar, to není umírání!
To pouze klid jest bojem zasloužený…
a vlhký zrak můj padl na tvář ženy,
jež k mému boku sedla s vážnou skrání.
Svit večera, jenž okny sem se vkrádal,
lesk perlový jí vkouzlil v mladé tahy,
vzňal v očích jejích paprsk rosné vláhy
a nad hlavou jí v svatých zář se skládal.
A já se díval vážně chvíli dlouhou
na toto dítě, v jehož ruku malou
jsem vložil vše:
svou lásku neskonalou, sny mladosti,
v nichž naděj‘ válčí s touhou.
Na toto dítě, v jehož snivém oku
mně svitly znova tuchy vše a snahy…
Já cítil poprv, jak jest život drahý,
když tiše plynout smí po jejím boku.
A jak hnul vítr stromů ratolestí,
jak žluté listí zakmitlo se v keři,
já cítil, jak mé srdce v lásku věří,
já cítil poprv plnost svého štěstí.

| Autor textu: Kamil Kristen Brzák

Ten starý park, jenž lásku naši znal,
zarůstá, divočí víc a dál.
Jak les tak roste mejlí na dubech,
s modřínů v chumáčích visí mech.
Po stezkách, jindy kdes šla zářivá,
vysoko vyrůstá kopřiva.
Ve mlází, kde jsem první písně snil,
doupnáků smutně zní šerem kvil.
Sám nevím ani, co mne láká tam,
v jilmech kde „přátelství“ skryt je chrám.
Já vešel. Po stěnách ve větru svár
tapetů strhaných visel cár.
Na oknech špínou jako osleplých
vybledlý motýl se v povzlet zdvih.
Řad netopýrů pištěl u stropu
ukrytý v pavučin zátopu.
A v koutě slámou, prachem přikryté
hnízdo se šeřilo rozbité.
Tu bolest divá sevřela mi hrud.
Mladosti, zvolal jsem, s bohem bud!
Na zřícený práh v myšlenkách jsem sed,
do stromů, v oblaků patře let.
A dlouho seděl jsem a večer táh —
Ó jak to sténalo v korunách!
Tak unyle, toužebně, slaběj a zas,
starý kmen těšil mne, těšil klas.
Já pochopil, čemu se bránil cit,
vše co je, jak to je, musí být!
Proč starý park, jenž lásku naši znal,
zarůstá, divočí víc a dál.

LOUČENÍ S PARKEM:
Veltruský park
U starých všech jsem stanul míst
kde hoch kdys verše snil,
a všady jen ten zžehlý list
mi v kroku zašustil!
A tu jsem cítil dvojnásob
jak oběma zahrál čas,
a nechal troucheň, prázdno, hrob
a veršů vyznělých hlas.
Zda nejsem jen ten zprahlý hvozd?
se duše svojí ptám,
jejž míjí havran, míjí drozd,
jenž v slunci dumá sám?
Ó parku, tobě zdroje vod,
mně vzal to mládí mé,
zda znovu v svěžest, květ i plod
se oba vrátíme?
Pod strání vlaku ostrý hvizd
se táh jak srdcem nůž
a úzkost zela z prázdných hnízd,
děs prochvěl lesní hluš.
Ó dnové čistých radostí,
kde života strom kvet,
ó parku můj, o mladosti,
víc nepřijdu k vám zpět!

březen 2022
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Škola na prahu roku 2022
Každý školní rok s sebou
pro děti nese nejen spoustu
nových informací, zkušeností
a dovedností, ale také řadu
nejrůznějších zážitků. Uplynulé covidové roky ale pro všechny přinesly i nové zkušenosti,
které jsou nečekané a nechtěné. A je na nás dospělých, jak
si s novými podmínkami a situacemi poradíme nejen my,
ale jak si s nimi poradí i naše
děti a žáci. Rodiče a učitelé
museli semknout všechny své
síly, vzájemně se podporovat,
spolupracovat a snažit se, aby
naše „společné“ děti fungovaly
a i v současné nepříznivé době
vyrůstaly ve spokojené, vychované a vzdělané mladé lidi.
Jsme moc rádi, že právě
naše veltruská škola patří mezi
ty vzdělávací instituce, ve kterých se sice na začátku covidu
začínalo v rámci distanční
výuky téměř od nuly, ale jimž
se podařilo v průběhu doby
distanční i hybridní výuku hodně vylepšit. Současně se nám
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daří udržovat i dále rozvíjet
výbornou spolupráci s absolutní většinou rodičů. Toho
si velmi ceníme a jsme rádi,
že učitelé a rodiče dokázali
najít společnou řeč, abychom
všichni mohli podporovat
v této těžké době naše děti.
Tím neříkáme, že se nám
problémy vyhýbají a vše je jen
zalité sluncem, ale rozhodně
se v porovnání s řadou jiných
základních škol nemáme
za co stydět. I přesto se všichni
zainteresovaní, dospělí i děti,
moc těšíme, že snad konečně
letošní jaro přinese rozvolnění
a uklidnění situace a že bude
možné se postupně vracet
k řadě školních i mimoškolních
aktivit, které jsme museli ze
dne na den opustit.
Snad první takovou vlaštovkou, která přináší lepší časy,
jsou dva lyžařské kurzy, které
jsme v průběhu ledna a února
uskutečnili. Na dva plánované
lyžáky bylo přihlášeno přes 100
dětí, neboť jsme chtěli účast

na lyžařském kurzu dopřát
i dětem, které ho loni neabsolvovaly, protože veškeré obdobné aktivity byly zakázány.
Letos tedy vyjeli na lyžák nejen
tradiční účastníci – sedmáci
–, ale i osmáci, kteří si na svůj
lyžák museli rok počkat. O to
byla větší radost, když letos vše
úspěšně proběhlo. Účastníci
si vybrali, zda chtějí lyžovat,
nebo se učit na snowboardu.
A v Dolním Dvoře pod vedením zkušených instruktorů
i vlastních učitelů poznávali
krásy zimních sportů. Naštěstí
i počasí bylo skutečně zimní,
sněhu byl dostatek, a tak

jsme měli všichni radost, že
oba turnusy lyžáku úspěšně
proběhly. Akce, která ještě před
dvěma lety byla chápana jako
něco naprosto samozřejmého,
přinesla letos mnohem více
radosti a nadšení. Radost měli
opravdu všichni – nejen přímí
účastníci, ale i rodiče a organizátoři lyžařského kurzu. Pevně
věříme, že podobných radostných chvil bude přibývat a že se
postupně co nejdříve vrátíme
k běžným školním radostem
i starostem.
| Světlana Racková
ředitelka ZŠ Veltrusy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Žáci ZŠ Veltrusy
se podíleli na tvorbě
cyklomapy pro děti
V rámci projektu Cyklomapa
Mělnicko dětem byla požádána o spolupráci Základní
škola Veltrusy. Malované mapy
jsou totiž obohacené o dětské
kresby místních pamětihodností. Děti se tak zapojí do zajímavého projektu a stávají se
spoluautory cyklomapy svého
regionu, kterou si prohlédne
široké okolí.
Tohoto úkolu se na veltruské škole zhostila učitelka
Gabriela Váchová a během
ledna dodala několik výtvarných děl – děti malovaly místní

Adam, 12 let

Zápis do ZŠ Veltrusy
se uskuteční 6. dubna

kostel, pavilony v zámeckém
parku, sfingu, ale i Miřejovický
most. Do skládané mapy se
vejde ovšem jen jeden kousek.
Který to bude? Zatím nevíme!
Cyklomapa je momentálně
ve stádiu grafických příprav
a musíme si počkat, který
výtvor bude nakladatelstvím
vybrán jako nejvhodnější.
Prozatím se můžete pokochat
vybranými návrhy.
Více o cyklomapách najdete
na: www.malovanemapy.cz/
malovana–cyklomapa–detem/.
| bb

Kateřina, 12 let

Vít, 12 let

Matyáš, 12 let

Milan, 12 let

Zápis do 1. třídy pro školní
rok 2022/23 se koná ve středu 6. dubna 2022 od 13:30
do 18 hodin v budově ZŠ
Veltrusy.
K zápisu se dostaví děti
narozené v době od 1. 9. 2015
do 31. 8. 2016 a starší, které
dosud školu nenavštěvují.
Zápis je povinný i pro děti,
které mají odloženou školní

docházku z loňského školního
roku. Rovněž je povinný i pro
děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky.
Vezměte si s sebou rodný
list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce.
Bližší informace k organizaci a průběhu zápisu budou
nejpozději 3. 3. 2022 zveřejněny na www.skolaveltrusy.cz.

Ve veltruské škole
začala výuka
dopravní výchovy
Ve spolupráci s BESIP Středočeského kraje a městským úřadem v Kralupech nad Vltavou
začala v únoru na veltruské
základní škole výuka dopravní výchovy pro 4. a 5. třídy.
Hlavním cílem této výuky je
připravit mladé cyklisty na samostatnou jízdu v silničním
provozu (zákonem stanovený
věk cyklisty na samostatnou
jízdu na silnici je 10 let). Děti
se naučí, jaká je povinná
výbava jízdního kola, správné
nasazení cyklistické přilby,
základní dopravní značky
a především se naučí a procvičí
si, jak v teoretické části, tak
při praktickém výcviku řešení
dopravních situací na křižovatkách. Děti v průběhu února až
dubna projdou teoretickou
výukou a od dubna přejdou
na praktickou část na novém
dopravním hřišti v Kralupech
nad Vltavou. Na závěr celé
výuky napíší test a absolvují
praktickou zkoušku na hřišti.
Ti, kteří projdou testy, získají
svůj první „řidičák“ – Průkaz
cyklisty.
Po otevření dopravního
hřiště v Kralupech na podzim
loňského roku bylo město
Kralupy požádáno krajským
koordinátorem BESIP, zda bychom mohli zajistit dopravní
výchovu ve všech školách ORP
Kralupy. Do té doby probíhala výuka jen na některých

školách, ostatní si s dopravní
výchovou musely poradit
v rámci prvouky, přírodovědy
či jiných předmětů. Do konce
roku 2021 jsme absolvovaly
společně s kolegyní Nikolou
Horákovou z městské policie
Kralupy školení a výcvik lektorů BESIP a od února zahájily
výuku na všech školách v ORP
Kralupy.
Časový prostor v tomto
školním roce je kvůli covidu
omezený, navíc se kromě 4.
tříd přidaly i páté třídy, které
o dopravní výchovu přišly vloni
právě kvůli pandemii. Školy
jsou ale vstřícné a spolupráce s třídními učiteli funguje
dobře.
Úkolem lektorů BESIP je
naučit všechny děti především bezpečně se pohybovat
v silničním provozu. Bude-li
někde zapotřebí více hodin,
aby děti vše skutečně pochopily, výuku prodloužíme. U čtvrtých ročníků se případně nabízí
dokončení dopravní výchovy
v září a odsunutí praktické
části včetně závěrečné zkoušky
na podzim.
| Stanislava Valterová

lektorka BESIP pro ZŠ Veltrusy
koordinátorka prevence
kriminality MěÚ Kralupy n. Vlt.
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KNIHOVNA

Rok 2021 v knihovně
PROVOZ KNIHOVNY BYL V LOŇSKÉM ROCE OPĚT VÝRAZNĚ OMEZEN PANDEMIÍ
KORONAVIRU. KNIHOVNA BYLA V BĚŽNÉM PROVOZU PRO VEŘEJNOST OTEVŘENA AŽ OD 16. 4. 2021. MÍSTO OBVYKLÝCH 50 VÝPŮJČNÍCH DNŮ ZA ROK BYLA
KNIHOVNA OTEVŘENA POUZE 34 DNŮ.
I přes uzavření knihovny měli
čtenáři možnost se individuálně dohodnout na návštěvě
knihovny a knihy si vypůjčit.
Tuto možnost využilo 24 čtenářů, kteří uskutečnili celkem
35 návštěv knihovny. V tomto
režimu bylo zapůjčeno 162
svazků.

ČTENÁŘI
V důsledku omezeného provozu došlo opět ke snížení ročního počtu návštěvníků – 525, což
je ještě méně než v roce 2020,
kdy jich bylo 582. Výrazně nižší
byl i počet zapůjčených knih –
1.761. V roce 2019 to bylo téměř
2 800 svazků. Již druhým rokem klesl počet registrovaných
čtenářů pod 100, konkrétně
na 78. Nejvyšší počet čtenářů

byl do knihovny v posledních
letech registrován v roce 2016,
kdy se přihlásilo 139 čtenářů.
Průměrná návštěvnost v roce
2021 činila 15 čtenářů, což
představuje více než čtvrtinový
pokles oproti průměru do roku
2019. Pokles čísla registrovaných čtenářů lze spatřovat
v těchto kategoriích – rodiče
žáků a studentů, žáci prvního
stupně ZŠ – zde došlo k největšímu poklesu – a studenti
středních škol. V kategorii seniorů se počet registrovaných
čtenářů výrazně nezměnil.
Nízká návštěvnost žáků ZŠ
je, předpokládám, do určité
míry zapříčiněna nemožností
propagace knihovny formou
návštěv tříd ZŠ v knihovně.
I když o tuto akci byl ze strany
ZŠ Veltrusy projeven zájem,

registrovaných
počet
čtenářů
návštěvníků

525

78

nešla návštěva žáků z důvodu
pandemické situace realizovat.

PŘÍRŮSTKY
KNIŽNÍHO FONDU –
NÁKUPY KNIH
Neomezen zůstal pravidelný
nákup knih. Za celý rok bylo
i přes stále rostoucí ceny nakoupeno 124 svazků, 69 svazků
bylo získáno darem. Všem
dárcům děkujeme! Celkem se
knihovní fond rozrostl o 121
svazků beletrie, 40 svazků
naučné literatury, 22 svazků beletrie pro mládež a 10
svazků naučné literatury pro
mládež.

VÝPŮJČKY ZE STŘEDOČESKÉ VĚDECKÉ
KNIHOVNY KLADNO
I v loňském roce proběhla
zápůjčka knih ze Středočeské
vědecké knihovny v Kladně.
Celkem jsme měli zapůjčeno
433 knih.
I přes (v období pandemie)
klesající počet návštěvníků
v knihovně je zřejmé, že četba
je stále pro mnohé vítaným
zdrojem zábavy a poučení.
Nezbývá než věřit, že dojde
ke zlepšení situace a služby
knihovny budou vyhledávat
noví čtenáři. V blízké budoucnosti je bude čekat přívětivé
a moderní prostředí nové
knihovny v budově komunitního centra.

vypůjčených nových knih
knih
v knihovně

1.761

193

Výběr z nabídky nových knih
BELETRIE
PRO DOSPĚLÉ

BELETRIE
PRO MLÁDEŽ

NAUČNÁ LITERATURA
PRO DOSPĚLÉ

NAUČNÁ LITERATURA
PRO MLÁDEŽ

ʂ Brown, S.: Lest
– kriminální román
ʂ Cole, D.: Konec hry
– thriller
ʂ Čeřovská, P.: Mukl
– politický vězeň v 50. letech
ʂ Devátá, I.:
Šťastná za všech okolností
ʂ Katalpa, J.: Zuzanin dech
– z období holocaustu
ʂ Lednická, K.: Životice
– osud obce za 2. sv. války

ʂ Hůlová, P.: Liščí oči
ʂ Kalenda, Fr.: Pes, kocour
a sirotek
ʂ Mackesy, Ch.: Chlapec,
krtek, liška a kůň
ʂ Pilátová, M.: Bába Bedla

ʂ Cícařovský, M.: Pes a lov
ʂ Faryová, I.: Tajemství ukrytá v písku
– 100 let české egyptologie
ʂ Klindrová: Jóga pro očistu
a hubnutí
ʂ Příkazská, T.: Lidové tradice
pro šikovné ruce
ʂ Smolová, M.: Téměř zapomenuté recepty
ʂ Vítová, A.: Václav Levý
– o tvůrci skalních skulptur
na Liběchovsku

ʂ Vozidla – rozpohybovaná
kniha
ʂ Hravá přírodověda
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| Jitka Lísková
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Rodinné centrum Havránek
zve na jarní kurzy

rodinné
centrum

HAVRÁNEK

Kurzy únor – červen
PONDĚLÍ 9:30 – 11:00
LESNÍ HRÁTKY PRO
RODIČE S DĚTMI
Hrátky jsou pro chodící děti
od 1 roku do 6 let.
Těšit se můžete na aktivní
pobyt v přírodě, poznávání
a seznamování se s přírodou
a zvířátky, nejrůznější hry,
poznávačky, povídání o zvířátkách a kytičkách. Sejdeme
se u vchodu k letnímu kinu
ve veltruském parku. V případě
velmi špatného počasí může
kurz probíhat v klubovně
ASPV.
ʂ Kurz začne 7. 3. 2022.
ʂ Přihlašujete na e-mailu
vendula.viskova@gmail.
com.

ÚTERÝ 9:30 – 10:30
CVIČENÍ PRO
MAMINKY S KOČÁRKY
Sraz budeme mít u vchodu
k letnímu kinu ve veltruském

parku. Zahřejeme se, protáhneme, projdeme se, zaposilujeme si a srovnáme tělo.
ʂ Kurz začne 5. 4. 2022.
ʂ Přihlašujte se na e-mailu
zemanova.janka@seznam.
cz nebo na tel. 605 278 490.

ČTVRTEK 9:00 – 10:00
MIMIHRANÍ
S KRISTÝNOU
Hraní je určeno pro rodiče
s dětmi od 3 měsíců do 18
měsíců.
Na kurzu si budeme říkat
říkanky a písničky s pohybem,
vyzkoušíme si různá pohybové
cvičení pro děti a aktivity pro
rozvoj jemné a hrubé motoriky
a řeči. Vyzkoušíme si první tvoření (pastelky, prstové barvy,
lepení apod.). Ukážeme si také
tipy, jak si hrát bez hraček.
ʂ Přihlašujete na e-mailu zilova.kristy@gmail.cz nebo
na tel. 734 477 677.

ČTVRTEK 10:00 – 11:00
HRANÍ S KRISTÝNOU
Hraní je určeno pro rodiče
s dětmi od 18 měsíců do 3 let.
Na kurzu se naučíme říkanky
a písničky s pohybem. Vyzkoušíme si různá pohybová cvičení
pro děti a aktivity pro rozvoj
jemné, hrubé motoriky a řeči.
Naučíme se jednoduché hry
a také zkusíme tvořit výrobky.
Ukážeme si tipy, jak si hrát
bez hraček. Aktivity budou
uzpůsobené věkovému složení
skupinky.
ʂ Přihlašujete na e-mailu zilova.kristy@gmail.cz nebo
na tel. 734 477 677.
Na všechny kurzy platí jedna
permanentka. Cena permanentky je 750 Kč/10 lekcí. Lekce je třeba vyčerpat do konce
června 2022.

STŘEDA 10:00 – 11:00
VOLNÁ HERNA
S TERKOU
Hernička je určena 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.
ʂ Cena za pololetí 400 Kč
nebo 30 Kč / 1 vstup
ʂ Kontakt na vedoucí herny:
Tereza Hercíková, tereza.
hercikova@centrum.cz,
608 408 423.
Více informací
na www.rchavranek.cz
| Jana Suchá

Přijďte na Olympijský běh
Již potřetí se letos staneme
součástí T-Mobile Olympijského běhu, největší běžecké
akce u nás, která se každoročně
koná na desítkách míst a škol
po celé České republice. Závod
proběhne ve středu 22. června
2022. Běh bude odstartován
centrálně v 18 hodin přímo
z éteru Českého rozhlasu.
V rámci veltruského závodu
si můžete přijít do parku
zaběhnout tradiční trasy
na 5 a 10 km. Dále si zde
budete moci i letos vyzkoušet
jednoduchý orientační běh
pro širokou veřejnost v délce 4–6 km, který pořádáme
ve spolupráci s kralupským
oddílem orientačního běhu.

(Pro absolvování nejsou třeba
žádné zvláštní znalosti ani
vybavení, pouze odhodlání
zkusit něco nového. :)
Závody se každoročně konají jako oslava Mezinárodního
olympijského dne, centrálním
pořadatelem je Český olympijský výbor. Do Česka přinesl
myšlenku Olympijských běhů
v roce 1987 legendární běžec
Emil Zátopek.
V rámci akce navíc účastníci
neběží pouze pro sebe, část
ze startovného putuje České
olympijské nadaci, která
umožňuje sportovat dětem
ze sociálně znevýhodněných
rodin. Jednou z takto podpořených dětí je i jedna z našich

úspěšných hokejistek z letošní
olympiády v Pekingu. Podpora
sportování dětí má velký smysl.
Registrace na závod a další
informace naleznete na webu
olympijskybeh.cz. Startovné začíná na 150 korunách

(do konce března), později zaplatíte vyšší ceny, hlásit se lze
až do 12. 6. Budeme se na vás
těšit na startu!
| Lenka Měšťánková
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BĚH

24. ROČNÍK

VELTRUSKÝM

PARKEM
30/4/2022
SOBOTA

KDE:

 veltruský park,
u letního kina

PREZENCE:

 děti a mládež od 9.00
 dospělí od 11.30

START ZÁVODU:

 děti a mládež od 10.00
(postupně od nejmladších)
 dospělí od 13.00

DÉLKA TRATI:

Jarní akce pořádané
ASPV Veltrusy
3. 4. neděle

Badmintonový turnaj

30. 4. sobota

Běh veltruským parkem

14. 5. sobota

Medvědí stezka – regionální kolo

15. 5. neděle

Atletický přebor – regionální kolo

22. 6. středa

Olympijský běh

25. 6. sobota

Ocelový Mars (triatlonový závod)

8. 7. – 18. 7.

Letní tábor Kocourkáč

 děti a mládež od 50 do 1 500 m (podle věku)
 dospělí: 3 000, 5 000 nebo 10 000 m

STARTOVNÉ:

děti/dospělí
 přihlášení a platba online:
30/150 Kč
 přihlášení online, platba na místě: 30/200 Kč
 přihlášení a platba na místě:
50/250 Kč

BODOVACÍ SOUTĚŽ
TŘÍD VELTRUSKÉ ZŠ
O DORT STAROSTY MĚSTA

PITNÁ VODA LETOS OPĚT
Z CISTERNY – IDEÁLNĚ
DO VLASTNÍ NÁDOBY

BĚH PRO ZDRAVÍ
– 1 500 m, účast zdarma a bez registrace
REGISTRACE, program a další informace
najdete na webových stránkách: W W W.B E HPA R K E M.CZ

Veltruští karatisté mění barvu
pásků
Začátkem prosince proběhly
ve Veltrusích zkoušky na 10.
a 9. KYU v karate. Všichni
naši mladí karatisté, kteří se
zkoušek zúčastnili, získali žluté
pásky.
V letošním roce nás mimo
jiné čekají jarní dětské závody
přímo ve Veltrusích a během
roku i další zkoušky na vyšší
technické stupně.
Držme našim mladým
karatistům palce, ať se zlepšují
jak po technické, tak po morální stránce, což je hlavním cílem
tradičních bojových umění,
jako je karate.
Všem gratuluji!
| Marek Mach
hrdý trenér mladých
veltruských karatistů
http://www.shuri-te.cz/
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AFK Veltrusy
Rozpis domácích zápasů – jaro 2022
III. TŘÍDA – MUŽI (ÁČKO)
14. kolo

Sobota 26. 3. 2022 15:00
AFK Veltrusy – SK Liběchov

16. kolo

Sobota 9. 4. 2022 16:30
AFK Veltrusy – TJ Sokol Cítov

18. kolo

Sobota 23. 4. 2022 17:00
AFK Veltrusy – TJ Sokol
Hostín

20. kolo

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU
22. kolo

8. kolo

24. kolo

10. kolo

Sobota 21. 5. 2022 17:00
AFK Veltrusy – FC Sokol
Ovčáry
Sobota 4. 6. 2022 17:00
AFK Veltrusy – TJ Sokol
Zálezlice

26. kolo

Sobota 18. 6. 2022 17:00
AFK Veltrusy – TJ EMĚ Mělník

Sobota 7. 5. 2022 17:00
AFK Veltrusy – AFK Hořín

Sobota 9. 4. 2022 14:00
STM Veltrusy/Dynamo
Nelahozeves – TJ Sokol Tišice
Sobota 23. 4. 2022 14:00
STM Veltrusy/Dynamo
Nelahozeves – FC Lobkovice

11. kolo

13. kolo

Sobota 14. 5. 2022 14:00
STM Veltrusy/Dynamo
Nelahozeves – STM Byšice/
Čečelice

16. kolo

Sobota 4. 6. 2022 14:00
STM Veltrusy/Dynamo Nelahozeves – FK Vysoká

Sobota 30. 4. 2022 14:00
STM Veltrusy/Dynamo Nelahozeves – SK Mšeno

Áčko trénovalo na horách
Ve čtvrtek 24. února vyrazili
hráči našeho A týmu na čtyřdenní soustředění do Strážného v Krkonoších. Čekalo tam
na ně celkem 9 tréninkových
jednotek, ve kterých šlo hlavně
o nabrání fyzické kondice pro
jarní část soutěže. „Všichni
hráči přistoupili k soustředění
zodpovědně, a tak mohu říct,

že splnilo svůj účel. Všem bych
rád poděkoval,“ konstatoval
trenér Áčka Jarda Nalezený.
Teď nám zbývá necelý měsíc
do zahájení soutěže, kde v prvním zápase přivítáme na našem hřišti 26. března od 15
hodin SK Liběchov. Zveme
tímto všechny příznivce!

Trénink ve Strážném

Velké vítězství týmu
starší přípravky
Poslední únorovou neděli se
tým starší přípravky účastnil
halového turnaje O pohár OFS
Mělník. Ačkoli jsme na turnaj
nejeli s vysokými ambicemi, již
po prvním zápase jsme začali
tušit, že nás čeká něco velkého.
Po výborných výkonech celého
týmu, šesti zápasech bez
porážky, dvou obdržených
a patnácti vstřelených gólech,
se náš tým vracel domu s pohárem za první místo! „Jsem
na kluky neskutečně pyšný,
předvedli neuvěřitelný výkon
a nejvíc mě těší, že jsme celý
turnaj byli skvělá parta a užili
jsme si báječné fotbalové odpoledne,“ řekl k turnaji dojatý
trenér Martin Novák. Společně

s naším týmem se turnaje
účastnily týmy FC Mělník,
Pšovka, Chvatěruby, Vysoká,
Tišice a Ovčáry.
Ve stejný den se konal rovněž turnaj mladších přípravek,
kde náš tým obsadil, po napínavém zápase o bronzovou
medaili, krásné čtvrté místo.
I jim musíme poděkovat
za skvělou reprezentaci našeho
města a věříme, že z dalšího
turnaje již medaili přivezou.
| AFK Veltrusy
AFK Veltrusy starší přípravka – vítěz turnaje O pohár OFS Mělník;
Na fotce zleva: Šimon Kovář, Václav Kuchta, Petr Vořech,
Jan Duda, Martin Novák (trenér), Filip Nalezený,
Lukáš Síla a Daniel Mach, ležící Matěj Župka

březen 2022
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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 nástupu:
ihned
Pracovní poměr:
hlavní / na smlouvu

volné víkendy

bezva
kolektiv

Možnost parkování soukromého vozidla v areálu firmy
březen 2022
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přijme ihned

ŘIDIČE
A ŘIDIČKY
AUTOBUSŮ

pro oblast Kralup n. Vlt.,
Mělníka a Brandýsa n. L.
Vhodné i pro důchodce nebo formou DPP
Průměrný výdělek 42-45.000 Kč / měsíc
Zajistíme řidičské oprávnění sk. D
Poskytujeme právní ochranu DAS

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
• Tetra hnědá
• Dominant modrý, černý kropenaný, susex, žlutý
• Green Shell typ Araukana
• Dark Shell typ Maranska
stáří slepiček 17-20 týdnů, cena 199-245 Kč
Prodej se uskuteční 20/ 3, 24/4 a 22/5
v 16 h na parkovišti u MěÚ Veltrusy.

tel. 601 576 270 / www.drubezcervenyhradek.cz

Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• zaměstnanecké jízdné
• penzijní připojištění
a další sociální výhody

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

Sys-DataCom
RYCHLÝ INTERNET A MODERNÍ TV

rychlý a stabilní internet za výhodné ceny již od 250 Kč měsíčně
moderní technologie a routery Mikrotik / gigabitové technologie

Nabídka tarifů:

16 Mb/s za 299 Kč
levný tarif pro nenáročné uživatele
30 Mb/s za 399 Kč
tarif vhodný pro běžné uživatele
100 Mb/s za 499 Kč
tarif pro náročné uživatele a sledování moderní IPTV
Na přání rychlost až 1.000 Mb/s

Doplňkové služby:

Smlouvy bez závazků
a bez datového

omezení
Tradice a zkušenost
v oboru více než 20 let

• chytrá televize / více než 180 programů
• na zkoušku 7 dní zdarma
• zpětné sledování až 7 dní
• televize všude v EU, kde se připojíte k internetu
• pevné telefonní linky bez placení paušálu

volejte nebo pište nonstop

www.sys-data.com |+420 777 774 221 | obchod@sys-data.com
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PŮJČOVNA

Čistič na koberce a sedačky

KÄRCHER PUZZI 10/1
Ceny:
Všední den ................... 399 Kč /den
Víkend
(pátek- neděle) ............ 499 Kč
Více info na tel.: 776 146 123
Kralupy n. Vlt., Veltrusy

INZERCE

Á
H L ŘS

TV
Í

TRU

R E B Y S

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

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

březen 2022
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ZAHRADNICKÉ CENTRUM JELÍNEK
FR. ŠAFAŘÍKA 617, 277 46 VELTRUSY
OTEVÍRACÍ DOBA: PO-NE 8:00 - 18:00
www.zahradnictvi-jelinek.cz, TEL: 315 781 019, MOBIL: 725 955 772

BŘEZEN 2022

PLATNOST 18.3. – 31.3.2022

JARNÍ PROBOUZENÍ

na zahradě i terase
SUPER
CENY

Maceška

Viola, různé barvy,
10-pack

99 Kč

– 30 %

69 Kč

Cibuloviny mix
P9

35 Kč

– 45 %

od 19 Kč
45 Kč
45 Kč

– 44 %

– 44 %

25 Kč

25 Kč
Hebe

Hebe armstrongii, P 9, Mix

Vřesovec

Erica darleyensis 'Lena' , P 9,5

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | BŘEZEN 2022 | www.zahradnicentra.eu

2022_BREZEN_letak_pro_hlavicky.indd
1
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VYKOUPÍME
VÁŠ OJETÝ VŮZ
ŠKODA Plus

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale i vykupuje. Prodejte svůj ojetý vůz jednoduše,
během pár kliknutí na webu skodaplus.cz. ŠKODA Plus mění minusy ojetých vozů na plusy.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

březen 2022
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Módní
Mix

Otevírací doba:
pondělí – pátek
9:00 – 17:30

Kontakt:
315 781 097
774 032 057

sobota
8:00 – 11:00

Alešova 291
Veltrusy
www.modni-mix.cz
jindrahlavackova

