
Veltruské 
listy WWW.VELTRUSY.CZ03/2022

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA VELTRUSY  |  ROČNÍK 24  | ŘÍJEN 2022  |  CENA 15 KČ

Úvodem
Jako mnoho dalších studentů a pracujících 
patřím i já do skupiny přespolních občanů 
dopravujících se každodenně autobusem 
přes Veltrusy (které sleduji skrz zafuněná 
okýnka). A tak jsem i já svědkem mnoha 
humorných, nepříjemných nebo jen zcela 
bizarních incidentů, jež se odehrávají 
v důsledku ranní rozespalé rozmrzelosti či 
odpolední otrávené otupělosti. 

Když se totiž v 7:12 do již tak poměrně 
zaplněného vozu začne cpát další tucet 
lidí, dochází pravidelně k drobným strka-
nicím v úzké uličce v zápalu urputného 
boje o volná dvojsedadla, neboť sednout 
si vedle někoho cizího je zřejmě proti 
nepsaným zákonům pasažérů v MHD. 
Označení kohokoliv pravidelně se dopra-
vujícího stejným spojem za „cizího“ člověka 
je beztak velmi relativní, tváře spatřované 
každé ráno už mi dávno „cizí“ nejsou i přes 
to, že pro mě většina z nich nadále zůstává 
anonymní. Každoročně si však v září 
povšimnu příbytku dalších culíkatých prv-
ňaček s batohy téměř většími než děvčátka 
samotná (co všechno se může nacházet 
uvnitř, je další velkou záhadou). 

Do tohoto obvyklého tartasu někdy sám 
řidič zahartusí: „Sedněte si. Až spadnete 

a namelete si, já kvůli vám do kriminálu 
nepůjdu!“ A pak i ti ostýchavější spěšně 
usednou na jakékoliv volné sedadlo, jež by 
za běžných okolností nebyli bývali obsadili.

Z usazení dělá nejmenší vědu skvadra 
ze zadních sedadel. Už je takovou tichou 
dohodou, že pětice sedaček zůstává jejich 
teritoriem, jelikož v tomto exilu jsou jejich 
hlasité zvukové projevy (nezřídka protkané 
vulgarismy) menší nepříjemností pro zbylé 
účastníky přepravy.

(Zato v odpoledních hodinách až 
na výjimky probíhá doprava v klidu 
a míru. Někdy se mi i poštěstí být jediným 
cestujícím. Může se dokonce stát, že řidič 
téměř prázdného vozu usoudí, že zaběh-
nout si do řeznictví U Kohouta pro svačinu 
nezpůsobí příliš výrazné zpoždění oproti 
jízdnímu řádu.) 

Na konečné stanici se ze zadních 
dveří vyhrne dav rozbíhající se okamžitě 
do všech světových stran. Hlášení Prosíme, 
vystupte! se v tu chvíli zdá zbytečné, neboť 
se mnohdy ozývá až při seskoku poslední-
ho pasažéra z příkrých schůdků na všelijak 
potřísněný kralupský chodník.

Johana Kadeřábková 
studentka Dvořákova gymnázia

Plánované akce  
– Veltrusy a okolí

říjen
SO 08 | Havránek: Setkání  

nad knížkou (15:00)
SO 08 | Vernisáž obrazů Martina 

Frinda, výstavní síň (18:00)
SO 08 | Koncert na Závisti (20:00)  

Baťa a Kalábůf něžný beat
SO 15 | Hasiči: Železný hasič,  

u hasičského domu (9:00)
SO 15 | Hasiči: Diskotéka  

v hasičském domě (20:00)
ST 26 | Zámek Nelahozeves:  

Koncert Smetanova tria 
(19:30, viz str. 14)

listopad
SO 05 | Zámek: Dušičková  

neklidná noc (16:00)
PÁ  11 | Havránek: Svatomartin-

ský lampionový průvod
SO 26 | Zámek: Adventní tvoření 

na zámku (10:00)
NE 27 | Rozsvěcení vánočního 

stromu v parčíku u školy

prosinec
ČT 01 | Zámek Nelahozeves:  

Koncert bratří Klánských 
(19:30, viz str. 14) 

SO 10 | Zámek: Sváťovo dividlo  
s mikulášskou nadílkou

NE 18 | Zámek: Průvod k živému 
betlému (15:00)
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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 tele-
fonický 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 upozor-
nění na plánované odstávky proudu 
e-mailem nebo SMS

 ʂ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / ROZHLAS
 - telefon: 728 233 228  

(technické služby)

KNIHOVNA

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

PORADNY

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

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

 ʂ SOCIÁLNÍ PORADNA funguje  
do odvolání e-mailem: 

 - poradenstviveltrusy@seznam.cz
 - nebo lze sjednat na telefonu  

315 781 042 (Věra Krčmová)

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Do Veltrus pravidelně dojíždí pečovatelka 
pro seniory či zdravotně postižené. Služba 
je podpořena z rozpočtu města. Více infor-
mací na webu města: veltrusy.cz/socialni-
-sluzby-0. Kontakt pro sjednání služby: 

 ʂ telefon: 731 917 804, 315 704 267

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ 
PÉČE V DOMÁCÍM  
PROSTŘEDÍ
Odborná zdravotní péče v domácím 
prostředí (rehabilitace, aplikace injekcí, 
odběry, ošetření, převazy a další zdravotní 
výkony), péče o dlouhodobě nemocné / 
pečovatelské služby (pomoc s úklidem, 
nákupy, sebeobsluhou, ...) 

 ʂ telefon: 724 810 714

SBĚRNÉ MÍSTO

Do konce října platí letní provoz:
 ʂ úterý a čtvrtek: 15 – 18 hod
 ʂ sobota: 8 – 12 hod

Podzimní provoz v listopadu: 
 ʂ úterý: 15 – 18 hod
 ʂ sobota: 8 – 12 hod

Prosinec:
 ʂ sobota: 8 – 12 hod

SVOZ BIOPOPELNIC

Svoz biopopelnic od domu probíhá 
každé sudé pondělí od dubna do listo-
padu. Poslední letošní svoz se uskuteční 
v pondělí 28. listopadu 2022. 

INFORMACE Z ÚŘADU
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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). Služba 
funguje do konce listopadu.

 ʂ telefon: 728 233 228

OTEVÍRACÍ DOBA  
HŘBITOVA
Veltruský hřbitov je otevřen

 ʂ duben – říjen od 8 do 20 hod
 ʂ listopad – březen od 8 do 17 hod

Památka zesnulých, vč. předcházející sobo-
ty a neděle od 8 do 20 hod.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
 ʂ termíny na webu/fb
 ʂ hasičský dům, Seifertova 488, Veltrusy

INFORMACE Z MĚSTA
 ʂ WEB

 - veltrusy.cz
 - registrace k odebírání newsletteru: 

veltrusy.cz/sluzby/online-sluzby/ 
registrace-k-odberu-novinek

 ʂ MUNIPOLIS
 - registrace k odebírání novinek  

(informačním kanálem, který si sami 
zvolíte): veltrusy.munipolis.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 stad. v Kralupech

i

MĚSTSKÝ ÚŘAD – kontakty a důležité informace
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Podařilo se...
... zprovoznit lékařské ordinace  
a fyzioterapii v novém lékař-
ském domě
Během června se obě lékařské 
ordinace (dětské i praktické 
lékařky) přestěhovaly do no-
vých prostor v lékařském domě. 

V přízemí budovy se podařilo 
také pronajmout samostat-
nou místnost pro fyzioterapii 
a masáže.

... opravit autobusové zastávky
Během letních prázdnin byly 
vyměněny žulové obrubníky 
v autobusových zálivech na ná-

městí. Kvůli špatnému založe-
ní došlo totiž postupem času 
k jejich uvolnění a poničení. 

... opravit střechu městského 
úřadu
Vzhledem k zatékání stře-
chou budovy úřadu během 
silnějších dešťů bylo potřeba 
zrealizovat opravu střechy vět-

šího rozsahu. Byla kompletně 
vyměněna střešní krytina, latě 
a okapy na přední, původní 
části budovy. 

ZPRÁVY Z MĚSTA

Milí sousedé  
a čtenáři Veltruských listů,
čas je opravdu nepolapitelný 
fenomén. Zpravidla utíká 
a pádí (když se něco děje a je 
nám dobře), někdy se spíše 
vleče (třeba když se hojí rány 
na těle či na duši), pokaždé 
však ten čas tak nějak zví-
tězí – postupně přikryje vše 
a člověk se mu musí s pokorou 
přizpůsobit. 

Ani se mi nechce věřit, že je 
za námi další (letní) čtvrtletí, 
natož je obtížné přijmout, že 
utekly další čtyři roky a tedy 
celé volební období. A šlo 
o roky pestré. Řadu zkušeností 
a záležitostí můžu měřit v tzv. 
absolutní hodnotě – nešlo 
vždy jen o zkušenosti kladné 
a příjemné. Tuze rád bych 
použil minulý čas zejména pro 
covidovou pandemii či válku 
na Ukrajině, ale bohužel – jsme 
s nimi stále v přítomnosti, 
možná už trochu pomlácení 
informacemi ze všech stran 
a hrozbami – nejčastěji se teď 
mluví o energetické krizi, která 
se zřejmě naplno projeví příští 
rok a nebude snadné se s ní 
vypořádat. 

Zkusme tyto neveselé 
okolnosti nechat na chvíli 
stranou a zůstat (raději) v obci. 
Jsem rád, že se městu poda-
řilo vypořádat s problema-
tickou situací ve stavebnictví 
a zrealizovat velké investice 
do svého majetku a občanské 
vybavenosti – zejména jde 
o nový lékařský dům v Palacké-
ho ulici a komunitní centrum 
s knihovnou a okolím, které 
se dokončuje. Obě nemovi-
tosti již potřebovaly radikální 
rekonstrukci a jsem rád, že 
se na tom shodla i předchozí 
zastupitelstva. Ostatně právě 
společná (nezřídka odvážná) 
rozhodnutí zastupitelů byla 
a věřím, že i nadále budou tím, 
co bude město posouvat dál. 
Dalším přínosem bylo vyřešení 
starého restu  – dokončení 
komunikací a chodníků kolem 
hřbitova a dokončení chodníků 
a přechodů navazujících na ná-
městí (zejména rekonstrukce 
částí ulic Seifertova a Třebíz-
ského). Dalo by se pokračovat 
dalšími stavbami (např. chod-
níkem v Riegrově, hřbitovní 
zdí, střechou na budově úřadu 
aj.) a s výhledem do budoucna 

i s připravovanými projek-
ty – zejména jde o přístavbu 
základní školy (aktuálně se in-
tenzivně připravuje projektová 
dokumentace ke stavebnímu 
povolení), rekonstrukci ul. Fr. 
Šafaříka, rekonstrukci stávající 
knihovny na městské byty, dále 
též rekonstrukci ul. Palackého, 
hasičského domu a výrazný 
zásah potřebuje i budova 
městského úřadu.

Milí spoluobčané, občas 
slýchám, proč není to či ono 
uděláno rychleji, kvalitněji či 
levněji. Věřte, že vedení obce 
a zastupitelé se vždy snaží 
rozumně „poprat“ s aktuální 
situací, která je často ovlivně-
na tím, že město musí vybrat 
„ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku“. Pak tak trochu 
všichni trneme a dohadujeme 
se se zhotoviteli, projektanty, 
dozory a dotačními mana-
žery o stavbě, kterou je třeba 
dokončit, aby mohla sloužit 
nám všem.

Vážení čtenáři, rád bych 
na tomto místě poděkoval 
nejen za podporu v letošních 
komunálních volbách (moc si 
jí vážím), ale i za vaše podněty, 
spolupráci a pochopení. Děkuji 
též všem aktivním zastupite-
lům, kteří se našemu městu 
věnovali v předchozích čtyřech 
(někteří i osmi) letech. Moc si 
jejich práce a času cením, je 
to přeci jen kus života. Přes 
určité názorové neshody, které 
v předchozím zastupitelstvu 
byly a které jsou součástí 
komunální politiky, se řada 
záměrů podařila zrealizovat. Je 
mi po těch letech jasné, že vždy 
se dá něco udělat (či vykomu-
nikovat) lépe. Věřím, že i nově 
zvolení zastupitelé budou 
pro obec přínosem, přeji jim 
vytrvalost a elán do práce. Je jí 
tu stále hodně.

Milí Veltruští, závěrem vám 
popřeji pevné zdraví, hřejivý 
barevný podzim i hezké chvíle 
se svými blízkými. A příjemné, 
inspirativní čtení.

Filip Volák
starosta@veltrusy.cz

SLOVO STAROSTY

Čekárna dětské ordinacedětská ordinace

Nová střecha MěÚStřecha během opravy

Zastávka po opravě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního 
programu Životní prostředí.
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Pracuje se na...
... rekonstrukci komunitního centra
Během léta se podařilo položit dřevěné 
podlahy v 1. a 2. patře, obložit dřevem 
schody do 2. patra, usadit dubové i skle-
něné zábradlí kolem schodiště, dokončit 
instalaci výtahu, repasi vnitřních původ-
ních oken, instalovat světla v interiérech 
a roletu na okno nad hlavním vchodem. 

Budova se konečně dočkala také fasády 
a venkovního obložení žulovými sokly. 
Momentálně se dokončuje instalace oken-
ních parapetů. Uvnitř budovy je čerstvě 
vylitá nivelační stěrka v prostorách, kde 
nebude dlažba ani parkety (celé přízemí 
a chodby v obou patrech). Stěrka musí 

nyní zrát a následně bude ještě několikrát 
přelakována.

Na stavební práce postupně naváže 
vybavování interiérů: montáž a vybavení 
kuchyní, instalace spotřebičů a nákup 
nábytku. Do prvního patra se následně 
přestěhuje knihovna. 

... dokončení  
podkrovní části  
lékařského domu
V patře nového lékařského domu probíhá 
montáž osvětlení a naváže žádost o kolau-
daci.

... úpravě venkov-
ních prostor kolem 
komunitního centra
Jsou dokončená parkovací místa a napo-
jení příjezdu z ulice Fr. Šafaříka, budují se 
nové chodníky. Jsou nainstalované některé 
z laviček a odpadkový koš.

Pohled zvenku Budoucí knihovna

Tento projekt je spolufinancován  
Ministerstvem pro místní rozvoj  
a Evropskou unií – Evropským  
fondem pro regionální rozvoj v rámci  
Integrovaného regionálního  
operačního programu. 

Dřevěné schody do 2. patra

Klubovna ve 2. patře

Spojovací chodník Palackého-Chotkova

Pohled na čelní stěnu
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ZPRÁVY Z MĚSTA

... opravě  
hřbitovní zdi
Práce byly započaty začátkem června 
a opravy se nyní blíží ke konci. Oproti 
původním předpokladům bylo nakonec 
potřeba téměř celou zeď odstranit a posta-
vit novou. V jižní části bylo nutné přikročit 
i k vybagrování a výstavbě nových základů. 

... projektové doku-
mentaci pro přístav-
bu základní školy 
a žádosti o dotaci
Veřejnou zakázku na zhotovitele projekto-
vé dokumentace pro územní rozhodnutí 
a stavební povolení vyhrála společnost 
REMIUMA, s. r. o. V současné době se 
kromě projektu zároveň dokončuje studie 
proveditelnosti a další potřebné podklady 
pro podání žádosti o dotaci na přístavbu 
školy z prostředků IROP.

| text a foto: bb

... přípravě projektu 
chodníku s cyklo-
stezkou do lokalit  
U Luhu a U Střelnice

Západní část hřbitovní zdi

Příprava na zadní vrata

Ve Veltrusích se kromě nového  
zastupitelstva volil i senátor 
O VÍKENDU 23. A 24. ZÁŘÍ 2022 SE USKUTEČNILY V CELÉ 
REPUBLICE KOMUNÁLNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV MĚST  
A OBCÍ A TAKÉ DO TŘETINY SENÁTU. TO SE PO 6 LETECH TÝ-
KALO I SENÁTNÍHO OBVODU MĚLNÍK, DO KTERÉHO PATŘÍ 
I VELTRUSY.

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Letos si mohli voliči vybírat jen ze tří kandi-
dátních listin, což bylo nejméně za posled-
ních 20 let. Při vzpomínce na rekordní rok 
2014, kdy o přízeň bojovalo 9 uskupení, 
i na pět kandidátek ve volbách minulých je 
to číslo překvapivě nízké. Bez zajímavosti 
není ani fakt, že své mandáty neobhajova-
la většina zastupitelů končícího zastupitel-
stva města. Smutným mementem těchto 
voleb je pokles volební účasti o takřka 10 
procentních bodů, a to i přes deštivé po-
časí, které volební účasti většinou svědčí. 
U voleb, které jsou lidem nejblíže a kde má 
každý jeden hlas nejvyšší váhu, je to pro 
nás překvapující. O důvodech výše zmíně-
ného ale můžeme jen spekulovat. 

Počtvrté za sebou se o vaše hlasy uchá-
zel současný starosta Filip Volák s lehce 
personálně obměněnou kandidátkou Pro 
Veltrusy. Místostarostka města Ludmila 
Hrubešová opustila kandidátku Patriotů 
Marty Baránkové (po jejímž odstoupení 
v dosluhujícím zastupitelstvu získala svůj 
mandát a která letos do voleb nezasáhla), 
spojila své síly s další zastupitelkou Věrou 
Krčmovou (dříve Pro všechny) a spolu se 
členy SDH Veltrusy postavili kandidátku 
Společně a rozumně pro Veltrusy v čele 
se starostou SDH Antonínem Pražákem. 
Jedinou kandidátkou, na které nefigu-
roval žádný současný zastupitel, tak byli 
Sousedé – Veltrusy 2022, kterou vedl Lukáš 
Kohout s Michalem Koldinským.

Voliči jednoznačně potvrdili, že součas-
nému starostovi důvěřují, což znamenalo 

takřka 51 % hlasů a zisk 6 mandátů z 11 
a těsnou většinu v budoucím zastupi-
telstvu pro Pro Veltrusy. Tři mandáty 
za necelých 26,5 % hlasů získaIi kandidáti 
Společně a rozumně pro Veltrusy. Nováčci 
z kandidátky Sousedé – Veltrusy 2022 
s necelými 23 % hlasů jako třetí na pásce 
budou mít v novém zastupitelstvu man-
dáty dva.

VOLBY DO SENÁTU PARLA-
MENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Bývalý starosta Kralup nad Vltavou a dnes 
už i bývalý senátor Petr Holeček (STAN) 
neobhájil svůj mandát v senátu, ačkoliv 
ve Veltrusích se pro něj vyslovilo téměr 
43 % voličů (získal 310 hlasů ze 740). 
Ve druhém kole o týden později se utkaly 
dvě dámy, které dosáhly v prvním kole ve-
lice podobného výsledku (obě získaly přes 
11 tisíc hlasů). Nakonec ale porazila Jarmila 
Smotlachová z ODS kandidátku hnutí ANO 
Andreu Brzobohatou téměř o 7 tisíc hlasů. 

Prvního kola senátních voleb se díky 
souběžným komunálním volbám zúčast-
nilo ve Veltrusích necelých 44 % voličů. 
O druhé kolo senátních voleb je tradičně 
menší zájem, ve Veltrusích klesla volební 
účast na necelých 20 %, tj. o pár desetin 
procent více než v celém mělnickém 
obvodu.

| lk
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PRO  
VELTRUSY

Volby do zastupitelstva města Veltrusy / 23.-24. říjen 2022

810 
vydaných obálek

880  
občanů se nezúčastnilo

1.690

Výsledky volebVolební účast: 47,93 %

POČTY  MANDÁTŮ:voličů  
ve Veltrusích

Společně a rozumně 
pro Veltrusy

2.118
26,48 %

SOUSEDÉ  
- Veltrusy 2022

1.814
22,68 %

50,83 %



6 www.veltrusy.cz

ZPRÁVY Z MĚSTA

Střípky ze zasedání zastupitelstva
NÁSLEDUJÍCÍ ODSTAVCE OBSAHUJÍ VYBRANÁ USNESENÍ A TÉMATA ZE ZASEDÁ-
NÍ, KTERÁ SE USKUTEČNILA 8. 6. 2022, 27. 6. 2022, 4. 8. 2022 A 15. 9. 2022.  
KOMPLETNÍ ZÁPISY A PŘEHLEDY USNESENÍ NAJDETE NA WEBU MĚSTA  
veltrusy.cz/zapisy-ze-zasedani-0.

8. 6. 2022 (39)
PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVA  
A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Zastupitelé schválili nové nařízení města 
týkající se provozování parkovišť u hřbitova 
a vedle městského úřadu. Více na straně 8.

PRONÁJEM V LÉKAŘSKÉM 
DOMĚ
Zastupitelstvo schválilo záměr prona-
jmout nebytové prostory ve druhém patře 
lékařského domu za účelem provozu 
zubních ordinací. 

SPOLEČNÝ ŠKOLSKÝ OBVOD 
S OBCÍ NOVÁ VES
Zastupitelé schválili vytvoření společného 
školského obvodu pro 1. stupeň pro oby-
vatele Miřejovice a pro 2. stupeň pro celou 
Novou Ves, což je v souladu s usnesením 
z 1. 9. 2021.

DOTACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU

Zastupitelé města souhlasili s přijetím 
dotace ve výši 129.400 Kč ze Středočeského 
Fondu prevence pro základní školu na pro-
jekt „Společně zpátky k normálu“ a s po-
skytnutím spoluúčasti ve výši 30.000 Kč. 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3

Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 
3/2022, které upravuje využití vkladového 
účtu u České spořitelny. 

DOTACE NA NOVÝ SVOZOVÝ 
AUTOMOBIL
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti 
o dotaci z Operačního programu životního 
prostředí na pořízení nové komunální 
techniky – svozového automobilu. 

OPRAVA STŘECHY ÚŘADU

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo 
na opravu střechy městského úřadu s fir-
mou Marek Valach, stavební klempířství, 
v hodnotě 626.159 Kč včetně DPH.

SPOLEK KORIDOR D8
Zastupitelstvo souhlasilo se vstupem 
města Veltrusy do spolku Koridor D8, 
který se transformoval ze stejnojmenného 
sdružení. Zapsaný spolek má lepší posta-
vení a možnosti vyjednávání za náš region 
a může žádat o dotace jako právní subjekt. 

ELEKTROMOBIL PRO ÚDRŽBU 
MĚSTA
Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti 
o dotaci ze Státního fondu životního pro-
středí a souhlasili s pořízením užitkového 
elektromobilu typu L7E. 

27. 6. 2022 (40)
FYZIOTERAPEUTKA  
V LÉKAŘSKÉM DOMĚ
Zastupitelstvo odsouhlasilo nájemní 
smlouvu k prostorám v prvním patře 
lékařského domu nájemci Fyzionožka, s. r. 
o., k provozu fyzioterapie za cenu 3.602 Kč 
měsíčně.

ZUBAŘSKÁ ORDINACE  
V LÉKAŘSKÉM DOMĚ
Zastupitelé souhlasili s uzavřením nájem-
ní smlouvy k prostorám v druhém patře 
lékařského domu nájemci MDDr. Lence 
Běhalové k provozu zubařské ordinace 
za cenu 100 Kč/m2 měsíčně. 
Poznámka red.: Lékařka nakonec nájemní 
smlouvu nepodepsala, dala přednost ordinaci 
blíže svému bydlišti. Město v současné chvíli 
hledá další zájemce o pronájem zubařských 
ordinací.

MIŘEJOVICKÉ PŮLENÍ
Zastupitelé odsouhlasili příspěvek ve výši 
5.000 Kč spolku Maraton klub Miřejovice 
na pořádání 14. ročníku běžeckého závodu 
Miřejovické půlení. 

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zastupitelstvo schválilo vypsání veřejné 
zakázky - zadávací dokumentace na zpra-
cování projektové dokumentace pro územ-
ní rozhodnutí a stavební povolení na pří-
stavbu ZŠ Veltrusy dle studie zpracované 
ateliérem Hoffman. 

4. 8. 2022 (41)
SPOLEČNÝ ŠKOLSKÝ OBVOD

Zastupitelé schválili obecně závaznou 
vyhlášku 1/2022, která stanovuje území 
Veltrusy jako část nově vzniklého společ-
ného školského obvodu ZŠ Veltrusy dle 
usnesení ze září 2021. Schválení vyhlášky 
je nutný legislativní krok k uzavření celého 
procesu.

PŘÍSTAVBA ZŠ

Zastupitelé schválili zhotovitele veřejné 
zakázky „Přístavba ZŠ – vytvoření pro-
jektové dokumentace“, kterým je firma 
REMIUMA, s. r. o. za cenu 2.296.459 Kč 
včetně DPH. 

KOMUNITNÍ CENTRUM

Zastupitelé odsouhlasili uzavření do-
datku ke smlouvě s firmou KAZIKO, a. s., 
která má na starosti rekonstrukci komu-
nitního centra, a snížení ceny zakázky 
na 2.681.493,52 Kč včetně DPH. 

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI 

Zastupitelstvo souhlasilo s navýšením ceny 
za opravu hřbitovní zdi na 1.852.469,59 Kč 
včetně DPH a s prodloužením termínu 
dokončení díla do 30. 9. 2022. 
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15. 9. 2022 (42)
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové 
opatření č. 4/2022, kterým se navyšuje 
příspěvek na provoz MŠ o 200 tis. Kč.

MIMOŘÁDNÁ ODMĚNA  
PRO ZASTUPITELKU
Zastupitelé schválili mimořádnou odměnu 
ve výši 7.222 Kč zastupitelce Věře Krčmové 
za poskytování nadstandardní pomoci 
seniorům (zajišťování organizace zdra-
votní péče a sociálních služeb, pomoc při 
komunikaci s úřady, zajišťování nákupů, 
dovozu jídla aj.).

OCEŇOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘE-
MEN PRO ČEZ DISTRIBUCE, a. s.
Zastupitelstvo schválilo oceňování věcných 
břemen ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce a. s. dle oceňovací vyhlášky 
Ministerstva financí č. 488/2020 Sb.

ZÁMĚR VÝSTAVBY 11 RODIN-
NÝCH DOMŮ U STŘELNICE
Zastupitelstvo schválilo investiční záměr 
Václava Šťastného vybudovat v lokalitě 

U Střelnice obytný soubor 11 solitérních 
rodinných domů venkovského typu pro 
trvalé bydlení a s tím související veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu dle 
předběžné návrhové situace (koordinač-
ního snímku). Město podmínilo souhlas 
uzavřením plánovací smlouvy s investorem 
před podáním žádosti o vydání územního 
rozhodnutí.

PLÁNOVACÍ SMLOUVA – 9 RD 
U STŘELNICE
Zastupitelstvo schválilo plánovací smlou-
vu s investorkou Zdeňkou Havlínovou 
o záměru 9 rodinných domů v lokalitě 
U Střelnice.

SCHVÁLENÍ ADMINISTRACE 
DOTACE RDG ADVISORY
Zastupitelé schválili výběr administrátora 
(RDG Advisory, s. r. o.) pro dotaci z pro-
středků IROP na přístavbu základní školy. 
Práce zahrnují zpracování studie prove-
ditelnosti a zhotovení a podání žádosti 
o dotaci podle projektové dokumentace 
zpracované vybraným zhotovitelem.

SCHVÁLENÍ DODATKU Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
NA VENKOVNÍ ÚPRAVY KOLEM 
KOMUNITNÍHO CENTRA

Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením 
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 
24. 5. 2022 se spol. KAZIKO a. s. a navýše-
ním ceny zakázky na 2.831.716,19 Kč bez 
DPH (3.426.380,22 Kč vč. DPH). Dodatkem 
dojde k navýšení ceny o 745 tis. Kč včetně 
DPH. Práce zahrnují nové požadavky 
města (zejména jde o  úpravu zídky do ul. 
Chotkova, ochranná opatření kořenů 
stromů), nepředvídatelné úpravy (objevení 
živice v podloží pod parkovacími místy, 
skryté jímky) a práce, které je třeba dle 
projektové dokumentace uskutečnit a ne-
byly zahrnuty do rozpočtu (např. výměna 
chodníku v ul. Chotkova).

DAROVACÍ SMLOUVY 
(SYNTHOS S. A., AVE KRALUPY, 
S. R. O.)
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
přijetí darů od společností Synthos S. A. 
(120.000 Kč) a AVE Kralupy s. r. o. (100.000 
Kč).

| sd
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Krajské střípky
Dnešních krajských střípků 
bude možná o něco méně, než 
jste zvyklí, protože do uply-
nulého období zasáhly letní 
měsíce, kdy se nekonají jed-
nání zastupitelstva a i jednání 
rady kraje mají oproti zbytku 
roku dvoutýdenní frekvenci. 
To ale neznamená, že by se 
na kraji přes léto nepracovalo, 
nebo dokonce nic zajímavého 
nedělo! Ale sladit kalendáře 
65 zastupitelů, ze kterých má 
naprostá většina svá civilní 
zaměstnání a svůj mandát 
vykonávají ve volném čase, aby 
bylo zastupitelstvo usnáše-
níschopné, by byl asi nadlidský 
úkol. 

Naposledy se před prázd-
ninami krajští zastupitelé 
sešli 27. června. Z 83 bodů, 
které byly projednány, se jeví 
nejzajímavějším schválení 
strategického dokumentu 
v oblasti školství „Strategie 
rozvoje sítě škol a školských 
zařízení zřizovaných Stře-
dočeským krajem a jejich 
vzdělávací nabídky do roku 
2030+“. Strategie se dotkne 

prakticky všech studentů, 
kteří se rozhodnou studovat 
na některé ze středních škol či 
odborných učilišť ve Středo-
českém kraji. Na 18 stranách 
velice obecného dokumentu, 
který zpracoval kolektiv autorů 
kolem Mgr. Jiřího Holého, 
PhDr. Stanislava Minaříka, 
RNDr. Kamila Ubra a Ing. Věry 
Chobotové, se dočteme, jaké 
plány má v dlouhodobém 
výhledu kraj se svými školský-
mi organizacemi. Z velké části 
se zabývá principy, postupy, 
kritérii a očekávanými přínosy 
tzv. optimalizace sítě krajských 
středních škol, aniž by jme-
noval konkrétní školy, kterých 
by se měla týkat. Nezbývá než 
doufat, že tato „kuchařka“ za-
mezí fiaskům, kterými skočily 
dosavadní tři pokusy radního 
Váchy o optimalizaci krajských 
škol, a které se dotkly i SOŠ 
a SOU Kralupy nad Vltavou. 
Dokument také pracuje se zce-
la novým termínem regionální 
vzdělávací centrum, který ale 
nemá žádnou oporu v záko-
ně, a jeho přesnější kontury 

nenabízí. 
V průběhu léta byla nej-

živějším krajským tématem 
přestřelka mezi vedením 
města Kladna a vedením kraje, 
reprezentovaným náměstkem 
pro veřejnou mobilitu Petrem 
Boreckým. Jednalo se o zá-
konnost systému Standardů 
dopravní obslužnosti, které 
kraj od nového roku uplatňu-
je na jím provozované spoje 
veřejné hromadné dopravy. 
Vyhrocenosti sporu přidala 
na intenzitě probíhající kam-
paň do komunálních voleb. 
Nepřistoupení kladenského 
vedení na nové standardy 
dopravní obslužnosti vyústilo 
v dezintegraci Kladna z veřejné 
dopravy provozované v rámci 
PID. Probíhající spor zatím 
nemá vítězů ani poražených 
a není vyloučené, že je bude 
muset určit až soud.

Po prázdninách se konalo 
jednání Zastupitelstva kraje 
12. září. Mimo jiné byl schválen 
příspěvek kraje na provoz 5 pří-
vozů na Vltavě a Labi, což jistě 
ocení ti z vás, kteří rádi chodí, 

běhají, jezdí na kole či na brus-
lích podél Vltavy směrem ku 
Praze. Vás také v budoucnu 
jistě potěší projekt „Kladenská 
drážní cesta“, který – jakkoli to 
název nenapovídá – přinese 
velkou dopravní stavbu pro 
bezmotorovou dopravu právě 
v koridou současné železniční 
trati mezi Prahou a Kladnem. 
Tu totiž nahradí rychlodráha 
Praha – Ruzyně – Kladno. 
Memorandum o spolupráci 
na tomto projektu mezi Stře-
dočeským krajem a hlavním 
městem Prahou přijali na svém 
zářijovém zasedání středočeští 
zastupitelé. 

Ani tři měsíce po neče-
kaném skonu náměstka pro 
finance, dotace a inovace 
Věslava Michalika (STAN) ne-
byl zvolen jeho nástupce. Dle 
koaličních dohod by k tomu 
mělo dojít na říjnovém jednání 
zastupitelstva. Do té doby má 
tuto agendu na starost Petra 
Borecký (STAN).

| lk

Město má tři placená parkoviště
NOVÉ NAŘÍZENÍ MĚSTA VYMEZUJE TŘI ÚZEMÍ, KDE SE PLATÍ POPLATEK ZA PAR-
KOVÁNÍ: PARKOVIŠTĚ PŘED HŘBITOVEM, V OKRUŽNÍ KOMUNIKACI KOLEM 
HŘBITOVA A U MĚSTSKÉHO ÚŘADU.

U HŘBITOVA
V lokalitě u hřbitova došlo 
k modernizaci parkovacích au-
tomatů. Nově vzniklá parkova-
cí místa na okružní komunikaci 
se stala součástí zóny placené-
ho stání. Instalovány jsou dva 
parkovací automaty, u kterých 
se zadává registrační značka 
vozidla. Lístek bude proza-
tím vydán i v tištěné podobě, 
ale není nutné ho následně 
umisťovat na viditelné místo 
do vozidla (tato informace byla 
v minulém vydání Veltruských 
listů uvedena mylně, pozn. red.). 
Důvodem k tomuto rozhodnu-
tí byla zejména velká vzdále-

nost některých parkovacích 
míst od automatu. 

Za parkování lze v automa-
tu platit mincemi, platebními 
kartami, mobilním telefonem 
či chytrými hodinkami. Využít 
je také možné mobilní aplikaci 
ParkSimply a parkovací popla-
tek uhradit přímo v aplikaci, 
případně prémiovou SMS či 
bankovní aplikace DoKapsy 
či SEJF. Poplatek za parkování 
zůstal nezměněn, první hodina 
parkování zůstává zdarma. 

U ÚŘADU
Parkoviště u úřadu je také 
nově osazeno automatem 
– zde zůstává povinnost 
vytisknout lístek a umístit 
ho do auta. Zaplatit lze 
mincemi či přes aplikace 
mobilního telefonu jako 
u hřbitova. V pracovních 
dnech je parkování zdarma, 
o víkendech a svátcích je 
zpoplatněno částkou 70 Kč/
den (duben – září) a 50 Kč/
den (říjen – březen), hodina 
parkování je zdarma. 

Kontrola provedení plateb 
bude prováděna městskou po-
licií a o víkendech společností 

Parking Pro, s. r. o., která městu 
parkomaty pronajímá.

Parkomaty přinášejí 
do rozpočtu města zhruba 
100.000 Kč ročně.

| sd
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INZERCE

Město  
Veltrusy 

Město Veltrusy nabízí k pronájmu  
nově vybudované prostory vhodné pro  

ordinaci zubního lékaře  
a dentální hygieny. 

Do ordinací je zajištěn bezbariérový přístup.  
V budově ordinuje také praktický lékař  

a lékař pro děti a dorost. 

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

na podzim 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

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
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Jaká jsou pravidla pro pohyb  
koloběžek na silnici či chodníku?
V poslední době se ve služeb-
ně Městské policie Veltrusy 
hromadí dotazy týkající se 
podmínek pohybu koloběžek 
a zejména elektrokoloběžek 
v provozu na pozemních 
komunikacích. Souvisí to s ce-
losvětovým trendem tohoto 
nového způsobu dopravy. 
I při jízdě na takovém typu 
dopravního prostředku je 
ovšem třeba znát podmínky 
a pravidla.

Zákon č.361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunika-
cích jasně vymezuje, že jezdec 
na koloběžce je účastníkem 
provozu na pozemních komu-
nikacích, a to v roli cyklisty. 
Tedy pro něj platí pravidla 
uvedená v tomto zákoně: 

 ʂ Jezdec na koloběžce je 
do 18 let povinen mít 
za jízdy na hlavě řádně 
připevněnou přilbu, která 
odpovídá zvláštnímu práv-
nímu předpisu uvedeném 
v zákoně č. 361/ 2000 Sb., 
o provozu na pozemních 
komunikacích.

 ʂ Jízda na koloběžce po chod-
níku je povolena pouze 
osobám do 10 let.

 ʂ V „zónách pro cyklisty“ 
(cyklostezka) je povoleno 
jet maximální rychlostí 
30 km/h.

 ʂ Do 10 let se může jezdec 
na koloběžce pohybovat 

sám bez osoby starší 15 
let pouze na cyklostezce, 
na stezce pro cyklisty 
a stezce pro chodce. V pěší 
zóně jen v případě, že 
dopravní značka povoluje 
vjezd cyklistům, v obytné 
zóně se může pohybovat 
po celé její ploše.

 ʂ Na silnici se nikdy nesmí 
jezdec do 10 let věku pohy-
bovat sám bez doprovodu 
osoby starší 15 let.

Nezbytná a pochopitelná je 
povinná výbava, kterou musí 
jezdec na koloběžce mít. Jak již 
z výše uvedeného vyplývá, je 
tato povinná výbava obdobná 
jako povinná výbava pro jízdní 
kolo tak, jak je uvedeno ve vy-
hlášce č.341/ 2014 Sb., o schva-
lování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních 
komunikacích.
Z nejčastějších dotazů:

Musím na koloběžce svítit?
Ano, jezdec na koloběžce – 
stejně jako cyklista – je povi-
nen za snížené viditelnosti mít 
za jízdy rozsvícený světlomet 
s bílým neoslňujícím světlem 
vpředu a zadní svítilnu se 
světlem červené barvy nebo 
přerušovaným světlem červené 
barvy. Pokud je vozovka dosta-
tečně a souvisle osvětlena, lze 
použít náhradou za světlomet 

svítilnu bílé barvy s přerušova-
ným světlem.

Mohu jet na koloběžce 
po chodníku?
Pro jezdce na koloběžce, či 
elektrokoloběžce, stejně jako 
pro jízdní kolo platí, že chod-
ník smí užít pouze chodci (§ 
57 odst. 2 a 53 odst. 2 Zk. č. 361/ 
2000 Sb.). Jezdec tedy musí 
po chodníku koloběžku pouze 
vést. Porušení této povinnosti 
je přestupkem, kde lze udělit 
blokovou pokutu příkazem 
na místě až do výše 2.000 Kč. 
Výjimku z této povinnosti 
mají pouze osoby mladší 
10 let.

Mohu jet na koloběžce 
po přechodu pro chodce?
Jak již z názvu vyplývá, pře-
chod pro chodce je primárně 
určen pro přecházení, nikoli 
pro přejíždění. Jezdec na ko-
loběžce, stejně jako cyklista, 
je povinen přerušit jízdu a do-
pravní prostředek po přecho-
du převést.

Musím mít na elektrokolo-
běžku řidičský průkaz?
V § 57 odst. 2 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunika-
cích, je stanoveno, že jízdním 
kolem se z hlediska provozu 
na pozemních komunikacích 

rozumí i koloběžka. Jízdní kolo 
i koloběžka může být vybaveno 
pomocným motorkem, jestliže 
mj. jeho výkon nepřesáhne 
1 kW a maximální konstrukční 
rychlost nebude vyšší než 25 
km/h. Pokud bude elektroko-
loběžka splňovat výše stano-
vené parametry, považuje se 
v praxi za jízdní kolo.

V případě, že daná elek-
trokoloběžka výše uvedené 
parametry nesplňuje (tj. má 
vyšší výkon než 1 kW a vyšší 
maximální konstrukční rych-
lost než 25 km/h), posuzuje se 
jako motorové vozidlo (moto-
cykl). A v takovém případě je 
nezbytné mít platné řidičské 
oprávnění (v případě motocy-
klu je nejbližší skupina AM), 
ochrannou přilbu a povinnou 
výbavu. Elektrokoloběžka na-
víc podléhá schválení technic-
ké způsobilosti a registraci.

| Josef Mošna, velitel MP

Řidiči, nezapomínejte na přednost zprava!
Pravidlo je jasné: pokud před-
nost neurčují značky, semafory 
nebo pokyny policisty, platí 
pravidlo pravé ruky. Přednost 
zprava říká, že první projede 
křižovatkou to vozidlo, které 
přijíždí z pravé strany.

Ve Veltrusích je takových 
křižovatek mimo hlavní ulice 
Palackého a Šafaříkova většina. 
Je potřeba zde dávat velký 
pozor, protože se na nich často 
chybuje. Velké nebezpečí hrozí 
především v  ranní špičce, kdy 
se – především v okolí školy – 
pohybuje obrovské množství 

aut. Někteří řidiči nejen že 
nedají přednost ostatním au-
tům, ale ignorují i malé a velmi 
zranitelné cyklisty. 

Mnoho rodičů přiveze vlast-
ní děti bezpečně až přímo před 
školní vchod, přitom ale cestou 
nedá přednost jiným dětem 
jedoucím do školy na kole. 
Bohužel každodenní praxe. Při-
tom osoba jedoucí na jízdním 
kole má přednost ve stejných 
situacích jako motorista. 

| bb

1
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Budování hřiště za hřbitovem  
se zkomplikovalo
VÝSTAVBĚ NOVÉHO HŘIŠTĚ ZA HŘBITOVEM STOJÍ ZATÍM V CESTĚ REGULAČ-
NÍ PLÁN. PO DOHODĚ S UNIPETROLEM SE REALIZACE VÍTĚZNÉHO PROJEKTU 
V KAMPANI UNIPETROL LIDEM PŘESUNE NA PŘÍŠTÍ ROK.
Výběr tří projektů do ankety 
na jaře 2022 byl možná lehko-
vážný, jak ho nazývají někteří 
občané na sociálních sítích, 
nicméně všechny tři projekty 
byly brány stejně vážně. Zastu-
pitelstvo vyjádřilo různé druhy 
obav z komplikací s hřištěm 
za hřbitovem, přesto ve výběru 
zůstalo. Ve Veltrusích totiž 
hřiště většího rozměru s prvky 
workoutu rozhodně chybí.
Další dva projekty v anketě by 
ovšem byly podstatně jedno-
dušší na realizaci. Na venkovní 

úpravy kolem komunitního 
centra existoval již projekt 
a realizace byla tak jako tak 
na spadnutí. Na revitalizaci 
prostoru kolem Družstevní uli-
ce existuje urbanistická studie. 
Také dobré vodítko a vcelku 
konkrétní cesta k realizaci. 
U hřiště za hřbitovem nebylo 
k dispozici nic. Po ukončení 
ankety proto stálo město před 
velkým kusem práce.

Prvotní obavy se postupně 
naplňovaly v mnoha ohledech. 
Největším problémem se ale 

stala blokace prostoru regulač-
ním plánem, který nelze nijak 
jednoduše zrušit. Bohužel 
na to nestačí „pouhé“ usnesení 
zastupitelstva. 

Nastalo tedy vyjednávání 
se zástupci Unipetrolu, jak se 
k situaci postavit. Unipetrol 
se vyjádřil, že nemá problém 
přesunout investici na násle-
dující rok, kdy by se s novým 
územním plánem situace měla 
vyřešit. Rozhodně dal přednost 
realizaci vítězného projektu. 
V krajním případě (a s usne-

sením zastupitelstva) by sou-
hlasil s investicí do druhého 
projektu v pořadí. Zatím tedy 
musíme doufat, že se tvorba 
nového územního plánu brzy 
přiblíží svému konci a že ho 
nové zastupitelstvo v zápětí 
schválí. Budování hřiště by pak 
nemělo stát nic v cestě.

| Barbora Bělková
zastupitelka

volební období 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok celé volební období

ZASTUPITEL/KA účast absence účast absence účast absence účast absence ÚČAST ABSENCE
ÚČAST 

V %

Jakub Andrle 13 0 9 0 11 0 9 0 42 0 100.0%

Barbora Bělková 13 0 9 0 10 1 9 0 41 1 97.6%

Bronislav Havlín  
(do 2.3.2022) 13 0 6 3 10 1 0 2 29 6 82.9%

Ludmila Hrubešová 11 2 8 1 11 0 9 0 39 3 92.9%

Věra Krčmová 13 0 5 4 10 1 8 1 36 6 85.7%

Richard Kyselý  
(od 30.6.2021) X X X X 3 2 2 7 5 9 35.7%

Jan Luksík  
(od 2.3.2022) X X X X X X 6 1 6 1 85.7%

Martin Novák 11 2 9 0 10 1 8 1 38 4 90.5%

Martin Ponert 13 0 9 0 11 0 9 0 42 0 100.0%

Petr Ponert  
(do 30.6.2021) 9 4 3 6 0 6 X X 12 16 42.9%

Vladimír Štulík 13 0 9 0 11 0 9 0 42 0 100.0%

Barbora Šťastná 11 2 8 1 8 3 8 1 35 7 83.3%

Filip Volák 13 0 9 0 11 0 9 0 42 0 100.0%

Sledujeme účast zastupitelů na zasedáních
PŘINÁŠÍME PŘEHLED ÚČASTI ZASTUPITELŮ NA ZASEDÁNÍCH BĚHEM JEDNOT-
LIVÝCH LET POSLEDNÍHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ. INFORMACE BYLY ČERPÁNY ZE 
ZVEŘEJNĚNÝCH ZÁPISŮ.          Jakub Andrle
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NAŠE SPOLKY

Sbor dobrovolných hasičů
Hasiči zakončili prázdniny pohádkovým lesem
Na konec prázdnin (v sobotu 
27. 8. 2022) si veltruští hasiči 
připravili již druhý ročník  po-
hádkového lesa. U vstupu děti 
přivítal král s královnou a poté 
se již vydaly na cestu do lesa 

plného různých pohádkových 
postav a úkolů, které bylo po-
třeba splnit. Na konci lesa pak 
čekala na všechny účastníky 
sladká odměna a medaile 
za úspěšné absolvování cesty.

I přes nepřízeň deštivého 
počasí a značně podmáčené 
a blátivé cesty se akce zúčast-
nilo kolem stovky dětí s rodiči. 
Na pokračování akce v bistru 
Vedlepily už díky nevlídnému 

počasí mnozí rezignovali. I tak 
byla atmosféra skvělá a všichni 
si tento den náležitě užili.

| Josef Dolejší

721 106 278
724 594 627

hasicimestaveltrusy 
@seznam.cz

 

9. ROCNÍK ZELEZNÉHO HASICE 

V DISCIPLÍNÁCH 

 
 

 

TFA 

VV  VV  VV  

KDY:  V SOBOTU 15. 10. 2022  

KDE:  U HASIČSKÉHO DOMU, ul. SEIFERTOVA 

PREZENTACE:  OD 7:30 DO 8:30 HOD. 

START:  V 9:00 HOD. 

STARTOVNÉ:  150 KČ 

KATEGORIE:  MUŽI 18 - 40 LET, MUŽI +40 LET, ŽENY OD 18 LET, 
    DOROSTENCI, DOROSTENKY  
 ZÁVODU SE MOHOU ZÚČASTNIT POUZE AMATÉŘI, KTEŘÍ NESTARTUJÍ 

V LIZE TFA A PODOBNÝCH REGISTROVANÝCH SOUTĚŽÍCH. 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

V sobotu 24. září se konal další 
ročník dětské hasičské soutěže
V prostoru kolem letního kina 
se poslední zářijovou sobo-
tu sešlo 80 mladých hasičů 
od předškoláků po dorost 
(z toho 16 členů SDH Veltrusy), 
aby porovnali své síly v drs-
ných hasičských disciplínách 
inspirovaných soutěží TFA pro 
dospělé hasiče, jen v odlehče-
né formě.

Z veltruské přípravky se 
na bedně umístil František 
Novotný, chlapci z katego-
rie 9-11 let Maxim Sochor 

a Dominik Sopčák obsadili 2. 
a 3. místo, Andrea Lochman-
nová v kategorii dívek 12-15 
let zaujala 3. místo a ve stejné 
věkové ale chlapecké kategorii 
vyhrál veltruský Ondřej Veselý. 
Dalším veltruským úspěchem 
bylo 2. místo v kategorii dorost 
dívky pro Danielu Sopčákovou.

Všem závodníkům děku-
jeme za účast a gratulujeme 
k úspěšnému dokončení 
soutěže.

| bb | foto:  Lenka Jurečková
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Z HISTORIE

Historie sboru dobrovolných hasičů 
ve Veltrusích (5. díl)
5. POKRAČOVÁNÍ HISTORIE SBORU PŘEDSTAVÍ OBDOBÍ OD ROKU 2017 AŽ 
PO SOUČASNOST. V TÉTO DOBĚ BYL VÁCLAV KLOFÁT OCENĚN TITULEM „ZASLOU-
ŽILÝ HASIČ“ A USKUTEČNILY SE OSLAVY 140 LET SBORU.
V průběhu roku 2017 začaly 
krystalizovat snahy o obměnu 
výkonného výboru sboru 
a o to, dosadit do vedoucích 
pozic členy, kterým bude 
záležet na znovuzískání 
cti a vážnosti sboru. To se 
po několika pokusech podařilo 
a výbor začal pracovat ve slo-
žení: starosta Antonín Pražák, 
náměstek starosty Martin 
Florián, jednatel Josef Dolejší 
ml., velitel SDH Milan Tirala, 
pokladník Miloslav Tlustý ml. 
Jako revizní rada pracovali: 
František Tirala, Josef Dolejší 
st. a Jan Koňa.

V září roku 2017 byl založen 
dětský oddíl, jehož vedoucí je 
Helena Hájková. Dětský oddíl 
se z původních 7 členů rozrostl 
na 35 aktivních dětí.    

Sbor každoročně pořádá 
dětský hasičský tábor v růz-
ných lokalitách České repub-
liky. Ve spolupráci se sborem 
z Libiše pořádá také závody 
Železný hasič ,,Junior“, který 
učí děti hasičské všestrannosti.

Kvůli pandemii koronaviru, 
která v roce 2020 postihla celý 
svět, se všechny snahy sboru 
o sportovní, kulturní a spole-
čenské akce na čas pozastavily.

V září 2020 se bohužel 
opět potvrdilo, že se v každém 
stádu najde černá ovce a že si 
každý hasičskou dobrovolnost 
představuje trochu jinak. Ten, 
kdo se nerad řídí hasičským 
desaterem, nemá prostě 
ve sboru místo. A proto jsme 
se museli rozloučit s velitelem 
sboru Milanem Tiralou, které-
ho ve funkci nahradil Tomáš 
Enzmann.

Závěrem tohoto komentáře 
nám dovolte zmínit ještě dvě 
události novodobé historie 
sboru, na které jsou všichni 
členové právem pyšní a které 
vyjadřují myšlenku jakým 
směrem by se chtěl sbor 
dobrovolných hasičů Veltrusy 
do budoucnosti ubírat.

Již počátkem roku 2011, 
po znovu obnovení činnosti 
sboru a doplnění členské 
základny o dlouholeté členy 
sboru, kteří za svou práci pro 
sbor nebyli po zásluze oceněni, 
ba dokonce byli dříve neopráv-
něně ze sboru vyloučeni, jsme 
chtěli tuto křivdu odčinit.

Ve spolupráci s Okresním 
sdružením hasičů, a to přede-
vším s jejím bývalým starostou 
panem Radkem Modesem, 
jsme se snažili mravenčí prací 
docenit všechny členy, na které 
bylo zapomenuto ať nedopat-
řením, či úmyslně. Tato naše 
snaha byla po dlouhých osmi 
letech korunována předáním 
titulu zasloužilý hasič čestné-
mu starostovi sboru Václavu 
Klofátovi.

Václav Klofát byl s hasiči 
spojen díky svému otci Jose-
fovi, který byl dlouholetým 
předsedou a velitelem sboru. 
Václav se pohyboval mezi hasi-
či již od útlého mládí a členem 
sdružení hasičů se stal dne 
1. 1. 1949 ve svých 18 letech. 
Po celý život věnoval své volné 
chvíle a schopnosti dobrovol-
ným hasičům místního sboru, 
v němž se svou pracovitostí 
a pílí postupně vypracoval 
z řadového hasiče až do funkce 
starosty sboru, kterou vykoná-
val až do roku 2003.

Pan Václav Klofát je pro 
všechny hasiče ztělesněním 
dobrovolnosti, cti a pravého 
kamarádství a za tyto skutky 
zůstane navždy zapsán zlatým 
písmen do historie a srdcí 
všech Veltruských hasičů 
i občanů. 

Dne 7. 11. 2019 převzal Vác-
lav Klofát v Přibyslavi z rukou 
p. Slámečky, starosty SH ČMS, 
nejvyšší možné vyznamenání 
dobrovolných hasičů, a to titul 
„zasloužilý hasič“. Právem se 
tak stal členem klubu zaslou-
žilých hasičů, mezi nimiž byly 
a jsou ty největší osobnosti 

dobrovolného hasičstva v Čes-
ké republice.

Další velkou událostí 
v historii sboru dobrovolných 
hasičů Veltrusy byly oslavy 
140. výročí sboru. 18. září 2021 
se díky obrovské pomoci města 
Veltrusy, sponzorů, ale i štěd-
rých občanů podařilo proměnit 
dlouholetý sen veltruských 
hasičů ve skutečnost a slav-
nostně zde rozvinout, požeh-
nat a představit historický 
prapor sboru.

Tento prapor budiž pro 
všechny vzpomínkou na kaž-
dého, kdo od založení sboru 
byť jen kratičkou chvíli věnoval 
ze svého času nezištné po-
moci druhým a potřebným. 
Na každého, kdo se i na pokraji 
svých sil, nedbaje nebezpečí 
a s nasazením vlastního života 
neváhal postavit do boje proti 
běsnícím živlům pro záchranu 
bližních. Stejně tak aby zůstal 
vzpomínkou na všechny ostat-
ní členy sboru, kterým slova 
jako čest, hrdost, spolehlivost, 
ochota pomoci, přátelství 
a kamarádství nikdy nebyla cizí 
a kteří tyto vlastnosti předávali 
dalším pokolením. 

I nadále se vždy budeme 
snažit jít ve šlépějích našich 
předků a řídit se myšlenkou 
hasičského desatera. Předávat 
své zkušenosti a hasičský um 

svým následovníkům, stejně 
tak jako ctít myšlenku dob-
rovolnosti a nezištné pomoci 
bližním.

K dnešnímu dni má sbor 
dobrovolných hasičů Veltrusy 
celkem 89 členů, z nich 14 žen 
a 37 dětí a mládeže.

Současný výkonný výbor 
sboru pracuje ve složení: 
starosta sboru Antonín Pražák, 
který je zároveň členem 
výkonného výboru Okresního 
sdružení hasičů Mělník, mís-
tostarosta sboru Petr Chudo-
mel st., velitel sboru Tomáš 
Enzmann, jednatel sboru Josef 
Dolejší ml., hospodářka sboru 
Stanislava Valterová, vedoucí 
dětí a mládeže Helena Hájko-
vá, strojník sboru Pavel Staněk 
a technicko-hospodářský 
referent Martin Florian. Jako 
revizní rada pracují: Libuše 
Tlustá, předseda RR Žaneta 
Staňková a Jan Ryba.

Vážení čtenáři, děkuji vám 
za vaši pozornost při společ-
né procházce historií sboru 
dobrovolných hasičů Veltrusy 
a pevně věřím, že jste se dozvě-
děli spoustu zajímavostí, které 
rozjasní váš pohled na komu-
nitu nejen místních hasičů. 

Děkujeme vám za vaši 
přízeň. Ohni zmar.    

| Antonín Pražák
starosta SDH Veltrusy 

13říjen 2022

18. 9. 2021 – žehnání historickému praporu u příležitosti oslav 
140. výročí vzniku sboru dobrovolných hasičů ve Veltrusích
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POZVÁNKY

Město Veltrusy Vás zve  

v sobotu 8. října 2022

vstup zdarma
Výstava v síni potrvá   
do 11. listopadu 2022

vstup na koncert 100 Kč

18:00

20:00

do Výstavní síně Ladislava Čepeláka  
na MěÚ na vernisáž obrazů a kreseb  
Martina Frinda

UPROSTŘED MOSTŮ 

do restaurace Na Závisti ve Veltrusích 
na koncert kapely

Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou, z. s.
zve na 50. ročník Hudebních slavností Antonína Dvořáka  

v jeho rodném kraji

Středa 26. 10. 2022
KONCERT SMETANOVA TRIA

Jitka Čechová – klavír, Jan Talich – housle,  
Jan Páleníček – viloloncello.

Čtvrtek 1. 12. 2022
KONCERT BRATŘÍ KLÁNSKÝCH

Lukáš Klánský – klavír a Daniel Klánský – basbaryton

Změna programu vyhrazena.

Koncerty se konají od 19:30  
v Rytířském sálezámku Nelahozeves.  

Jednotné vstupné 150 Kč

Vstupenky budou v prodeji před koncertem na místě  
a objednat je lze týden před koncertem  

u tajemnice KPH paní Ing. Hronkové  
tel.: 725 837 912, e-mail: hronkovai@seznam.cz.

Rezervace v Rytířském sále bude potvrzena,  
pokud to kapacita sálu umožní.

TRIO
TIRALEK

Město  
Veltrusy zve
ve čtvrtek  
24. 11. 2022
v 18 hodin  
do Výstavní 
síně Ladisla-
va Čepeláka 
na městském 
úřadě na 

vernisáž  
obrazů  
a obrázků  
Petry  
Tiralové  
a jejích 
dvou 
dcer Ely 
a Abby. 

Úvodní slovo  
a hudební  
doprovod  
Jiří Šlechta

Rozsvěcení 
vánočního stromu
první adventní neděli

27. listopadu 2022 27. listopadu 2022 
v parčíku u školy

Město Veltrusy  
srdečně zve širokou veřejnost  

na

kultura@veltrusy.cz

občerstvení 
horké nápoje
vánoční cukroví
stánky

od 15:00 adventní trhy
od 16:00 hudební program

(těšit se můžete např. na VOCAL BAND Markéty Aptové)
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Tereza Tilajcsiková podpořila  
Ukrajinu aukcí svých obrazů
V sobotu 25. června 2022 se 
ve Výstavní síni městského 
úřadu otevřela výstava obrazů 
Terezy Tilajcsikové. Tereza 
v celkem rekordním čase 
vytvořila 20 obrazů převážně 
technikou pouring akrylový-
mi barvami, aby svým dílem 
přispěla k podpoře válkou 
zasažené Ukrajiny. 15 z dvaceti 
vystavených obrazů bylo hned 
při vernisáži vydraženo za cel-
kovou částku téměř 11 tisíc ko-
run. Ty převedli noví majitelé 
obrazů na jakýkoliv nadační 
fond podporující Ukrajinu 
a po prokázání převodu jim 
byly obrazy na konci prázdnin 
předány. Tereze děkujeme 
za originální myšlenku a Lu-
kášovi za koordinaci a vtipnou 
moderaci aukce.

| text a foto: bb

Jan Řepka zakončil letošní cyklotúru 
s Bájsykl bandem ve Veltrusích
V pořadí již jedenáctá cyklo- 
túra písničkáře Honzy Řepky 
a jeho Bájsykl bandu (Jan 
Bartošek – housle/Holy Fanda 
– baskytara), kterou zahájili 
muzikanti v Drážďanech, 
zamířila letos také do Veltrus, 
kde svou letošní společnou 
„šňůru“ pánové zakončili. 
Za sebou měli tou dobou již 
10 dní na cestě, sedm koncertů 
a 250 km v sedle. Kdo přišel 
nebo přijel (většinou stylově – 
na kole) v úterý 2. srpna 2022 
do bistra Vedlepily, mohl si 
osvěžit horký večer kulturním 
zážitkem. 

Program byl velmi multi-
žánrový a tématicky se vztaho-
val převážně k jízdním kolům, 
cestování a svobodě. Zazněly 
také autorské skladby jednot-
livých muzikantů a překlady 
zahraničních písní. 

Děkujeme muzikantům 
za skvělý zážitek a bistru za po-
skytnutí příjemného zázemí!

| text: bb | foto: Jakub Andrle, bb
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7. ročník Happenigu na starém  
mostě potvrdil, že se nám podařilo 
stvořit tradici!
AČKOLI SE TO MŮŽE ZDÁT JAKO VČERA, JE TO JIŽ 8 LET, CO JSME SE DRUHÝ ZÁŘI-
JOVÝ VÍKEND POPRVÉ SEŠLI, ABYCHOM PROPOJILI PRAVÝ A LEVÝ BŘEH VLTAVY 
MEZI VELTRUSY A NELAHOZEVSÍ NEJEN MOSTEM, ALE I HUDBOU, ZÁBAVOU 
A DOBROU NÁLADOU. 7. ROČNÍK TOHOTO DNES JIŽ TRADIČNÍHO KULTURNÍHO 
SETKÁNÍ (O JEDEN NÁS PŘIPRAVIL COVID) SE USKUTEČNIL 10. ZÁŘÍ.

Jako vždy ve 14 hodin se 
rozezněly první tóny úvodního 
koncertu, o který se na veltrus-
ké straně tentokrát postaral 
kralupský písničkář Ondřej Ga-
luška. Ten společně s fenome-
nálním baskytaristou Jarynem 
Jankem a za doprovodu stu-
diových samplů ve svém setu 
představil ve světové premiéře 
skladby z nově připravované 
desky Stručný úvod do filosofie 
marnosti, kterou pokřtí 12. 1. 
v Malostranské besedě.

Jen o 15 minut později se 
rozběhl program u našich sou-
sedů, kde si Tereza Popková 
připravila divadelní improviza-
ci pro děti, do které se spousta 
malých diváků s chutí zapojila. 
Na ni navázal workshop COOL-
-DJ-SCHOOL, který zasvětil 
všechny zájemce do základů 
DJingu. Jeho protagonisté se 
v průběhu programu ještě 
představili se svými DJskými 
sety.

Ve čtvrt na čtyři k nám 
z dalekého Valašského Meziříčí 
zavítala dcera slavného otce 
a vynikající hudebnice Lucie 
Redlová. Tentokrát sama 
bez doprovodné kapely, jen 
s kytarou a mandolínou si pro 
nás připravila taktéž samé no-
vinky. Její repertoár se skládal 
převážně ze skladeb z nové 
nahrávky Lidová Redlová, 
která vyšla na jaře letošního 
roku. Deska, na níž se poprvé 
přibližuje k žánru lidové písně, 
který proslavil jejího otce 
Vlastu Redla, získala ihned 
po svém vydání velké množství 
pozitivních recenzí.

Mezitím jste se na nelaho-
zeveském břehu mohli ponořit 
do exotických tanečních 
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rytmů, které do svých poslu-
chačů pouštěl DJ OneHe-
artMan. Náladu pláže kdesi 
v Karibiku v nich navozoval 
svým jamaica roots reggae, 
dub, ska, rocksteady a dance-
hall DJským setem.

Kolem páté hodiny se nad 
starým miřejovickým mostem 
začaly prohánět mraky a zem 
pomalu skrápěl déšť. Bát 
jsme se ale nemuseli, protože 
tou dobou byl na veltruském 
podiu Hromosvod! Kapela 
Ondřeje Fencla, o které mnozí 
z vás možná slyšeli poprvé. 
Je ale složená z vynikajících 
muzikantů, které můžete znát 
z nahrávek Lucie, Davida Ko-
llera, Kamila Střihavky, Oskara 
Petra či Krucipüsk. Muzikant-
sky bezchybně interpretované, 
zajímavě zaranžované skladby 
na pomezí popu, folku a rocku 
si přes nepřízeň počasí vychut-
nalo velké množství diváků.

V pět hodin se v Nelaho-
zevsi rozjelo druhé kolo DJ 
workshopu a o půl hodiny poz-
ději za hudebního doprovodu 
DJ Bica první ze dvou pláno-
vaných ohnivých performancí 
ZLO fireshow doplněná také 
o možnost si tyto žonglérské 
triky vyzkoušet (ovšem s ne-
zapálenými rekvizitami) pro 
zájemce z řad publika.

Slunce se už začínalo 
přibližovat k horizontu, když 
veltruské podium opanoval 
jeden z letošních hlavních 
taháků – známý herec, ale také 
písničkář Jiří Schmitzer se 
svým hudebním recitálem. Své 
mnohdy úmyslně nedokonče-
né, přerušované či na několi-
krát začínané písničky vtipně 
glosoval svým typickým su-
chým humorem, seznamoval 

diváky s historií jejich vzniku 
nebo ústy napodoboval zvuk 
zkreslené elektrické kytary 
v místech, kde ve studiové verzi 
dané skladby zaznívá rockové 
sólo. Přes mnohé žádosti ani 
tentokrát nevyhověl četným 
žádostem svých fanoušků 
a svůj hit “Řekněte Pr***!” 
nezazněl s odůvodněním, že 
je aranžován pro bigbítové 
obsazení a sám s kytarou ho 
zahrát nezvládne. To mu ale 
plné auditorium pod veltrus-
kým jeviště milerádo odpus-
tilo a odměnilo jej bouřlivým 
potleskem.

Na sedmou hodinu večerní 
byl v Nelahozevsi připravený 
zajímavý fusion – společné 
vystoupení dua Inside Kru 
DJs hrajících na tři gramofony 
s Dave Trumpeteerem, který 
měl hudební produkci doplnit 
svým rapem a hrou na trumpe-
tu. Druhý jmenovaný bohužel 
ale na poslední chvíli vystou-
pení odřekl, tak se návštěv-
níci museli spokojit se setem 
DJského dua.

Jak není kouře bez ohně, tak 
není happeningu na starém 
mostě bez Petra Kroutila, ten 
se stal již v podstatě inven-
tářem této naší akce. Díky 
pestrosti jeho aktivit si ovšem 
každý rok můžeme vychutnat 
jinou z jeho mnoha tváří. Letos 
to byla kapela PINK SWING, 
která v komornější verzi nava-
zuje na jeho Original Vintage 
Orchestra a nabízí poslucha-
čům hity světové i české pop 
music v kabátu, který by měly, 
kdyby vznikly před sto lety. Ty, 
doplněny klasickými swingo-
vými evergreeny i autorskými 
skladbami hlavního protago-
nisty, vytváří kompaktní show, 

která nenechá sedět v klidu 
na židli nikoho v dosahu zvu-
kové aparatury. Nadšení diváci 
nechtěli hvězdy večera nechat 
vůbec odejít a vyžádali si hned 
několik přídavků.

Závěr večera na nelahoze-
veské straně jezového mostu 
patřil poslednímu setu DJské 
crew Faith In Sound, v jehož 
závěru si mohli už v úplné tmě 
vychutnat druhé ohnivé před-
stavení ZLO FireShow. 

Ve Veltrusích uzavřelo 
program táborské kvarteto 
Schimmerle Klezmer Kaba-

ret, které v obsazení klarinet, 
trombon, akordeon a buben 
rozjelo svižnou židovskou 
dechovku.

Letošní ročník i přes nebýva-
lou konkurenci souběžně se 
konajících akcí v blízkém okolí 
opět přilákal stovky a možná 
tisíce spokojených návštěvníků 
z blízkého i vzdálenějšího okolí 
a přesvědčil snad už defini-
tivně všechny, že Happening 
na starém mostě už k tomuto 
místu a času neodmyslitelně 
patří.

| lk | foto: Miloš Mojžiš, bb
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STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSYCo se děje na našem zámku...

Pavilon přátel se dočkal nových oken a dveří
Abychom tedy byli přesní, 
úplně nových ne – co se 
z původních dochovaných 
částí (což byly rámy oken 
a kompletní dveře včetně 
nadsvětlíku) dalo zachránit, 
to bylo použito. A jelikož se 
jedná o opravdu původní 
části, ještě z doby výstavby 
pavilonu (1791-95), rovná se to 
téměř zázraku. Výsledkem je 
zajímavá a efektní barevnost, 
kdy původní části jsou jasně 
rozpoznatelné, neboť jsou 
výrazně tmavší než nové kopie. 
Důkazem původnosti docho-
vaných částí je i jejich zaoblení 
– okna přesně kopírují kruhový 
půdorys pavilonu, a do zakři-
vených okenních otvorů tedy 
nejsou vsazeny běžné, rovné 
rámy. Zasklení už ale rovné je, 
jednalo se tedy o takový „truh-
lářský oříšek“. Při demontáži 
se spekulovalo, jestli tabulky 
nebyly původně též zakřivené 
(dřívější technologie výroby 
skla to umožňovaly mnohem 
snadněji než ty současné) 

a rovnými nahrazené pozdě-
ji, ale truhláři po rozebrání 
potvrdili, že i lištování skel je 
původní. 

A abychom byli přesní 

úplně, uveďme, že se jedná 
o Chrám obránců vlasti a přátel 
zahradnictví. Většina z nás 
ho ale zná pod jeho „lidovým“ 
jménem, uvedeným v nadpisu. 

Bustám oněch obránců bude 
nyní uvnitř o něco lépe a zven-
ku je zas na pavilon o něco 
veselejší pohled. 

| text a foto: Jan Bulín 

Téměř tři stovky návštěvníků si 
přišly prožít „neklidnou“ noc
Poslední srpnovou sobotu se 
uskutečnila speciální noční 
prohlídka v zámeckých interié-
rech osvícených svícemi.

Kostýmovaná prohlídka 
byla inspirována 160. výročím 
událostí ze srpnové noci roku 
1862 tak, jak ji ve svých dení-
cích popsal hrabě Jindřich Cho-
tek pod nadpisem „Neklidná 
noc“. Prohlídka byla věnována 
posledním dnům hraběnky 
Carlotty Chotkové.

Zájem byl veliký, během ve-
čera muselo být přidáno něko-
lik neplánovaných prohlídek, 
a zámek tak navštívilo během 
jediné noci 288 návštěvníků.

| Silvie Menzies 
|  foto: Ivana Nohejlová

Během letních měsíců  
se podařilo uspořádat sérii  
promenádních koncertů
V pořadí první promenádní 
koncert se uskutečnil hned 
zkraje letních prázdnin. 
Smyčcový kvartet a zpěv Evy 
Bendové Charvátové přilákal 
i přes vytrvalý déšť několik 
desítek posluchačů. Árie Car-
men, Zerliny z Dona Giovan-
niho nebo Zuzanky z Figarovy 
svatby se jistě nedaly přeslech-
nout ze širokého okolí 
oranžérie. 

6. srpna následoval 
koncert zaměřený 
na operetní, muzikálo-
vé a filmové melodie. 
V sobotu 1. října byla 
letní koncertní sezóna 
zakončena operními 
áriemi od Mozarta 
a Verdiho. Poslední 

koncert byl už vzhledem 
k počasí naplánovaný rovnou 
do interiéru oranžérie. 

Obrovské poděkování 
patří především Petru Bendovi, 
který všechny koncerty naplá-
noval, zorganizoval i osobně 
odehrál, a za finanční podporu 
MUDr. Janu Řízkovi.

| bb | foto: Ivana Nohejlová
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ZÁMEK A PARK

Pozvánky na zámecké akce 
DUŠIČKOVÁ  
NEKLIDNÁ NOC
5. listopadu od 16 hodin 
budou při příležitosti Duši-
ček probíhat kostýmované 
prohlídky s názvem Neklidná 
noc, které jste mohli navštívit 
již v rámci Hradozámecké noci. 
Zavzpomínejte spolu s námi 
na vaše blízké a vstupte do pří-
běhu inspirovaného deníkem 
Jindřicha Chotka. Upozorňuje-
me, že tato akce je nevhodná 
pro děti.

ADVENTNÍ  
PROGRAMY  
PRO ŠKOLY
Advent zahájíme o něco 
dříve – od 21. 11. se mohou 
školy objednat na adventní 
programy, které si připravilo 
naše edukační centrum Schola 
naturalis. Rezervace pro školy 
provádějte na mailové adrese 
edukace.veltrusy@npu.cz.

ADVENTNÍ TVOŘENÍ 
NA ZÁMKU
V sobotu 26. listopadu se mů-
žete těšit na tradiční Adventní 
tvoření, při kterém si můžete 
s našimi zahradníky vytvořit 
adventní výzdobu. Připraveny 
budou jako každý rok i dílničky 
pro děti. 

SVÁŤOVO DIVIDLO

Opět na sobotu, 10. prosin-
ce jsme na zámek pozvali 

již tradiční Sváťovo dividlo 
s představením a mikulášskou 
nadílkou pro děti.

PRŮVOD K ŽIVÉMU 
BETLÉMU
Zámeckou sezonu zakončí-
me čtvrtou adventní neděli 
18. 12. tradičním průvodem 
k Živému betlému. Pro bližší 
informace sledujte naše webo-
vé stránky.

| Kateřina Husáková

Recenze Juříkovy knihy 
Chotkové – ve službách státu
České dějiny byly spoluvytvá-
řeny šlechtou a její nejvyšší 
vrstvou – aristokracií. Se 
zeměmi Koruny české byl také 
spjat rod Chotků z Chotkova 
(později i z Vojnína), jehož 
příslušníci nejprve bohatstvím 
neoplývali. Zámožnost Chotků 
však postupně rostla, jejich 
společenský kredit stoupal 
k vrcholu v 18. století, kdy 
Václav Antonín Chotek dosáhl 
povýšení do hraběcího stavu, 
jeho synové Jan Karel a Rudolf 
Chotkové zastávali významné 
úřady habsburské monarchie 
až do první poloviny 19. století, 
kdy nejvyšším purkrabím 
Českého království byl Karel 
Chotek. Silnice i sady v Pra-
ze nazvané jeho jménem 
i v současnosti připomínají 
zemské zásluhy tohoto muže. 
Po jeho smrti nastal pozvolný 
ústup rodu ze společenských 
a politických pozic (manželství 
Žofie Chotkové s následníkem 
trůnu Františkem Ferdinan-
dem d’Este na této skutečnosti 
nic nezměnilo), který směřoval 
k částečnému ekonomickému 
úpadku. Následoval odsun vět-
šiny Chotků z Československa 
po roce 1945 a úmrtím posled-
ního příslušníka rodu (Karla 
Marii Chotka) v roce 1970 se 
rodová historie uzavřela. 

Chotkové se nyní stali 
předmětem zájmu amatér-
ského badatele Pavla Juříka, 

který se dějinami šlechtických 
rodů (Czerninové, Kolowra-
tové, Schwarzenberkové aj.) 
dlouhodobě zabývá. Chotkům 
byla v poslední době věnová-
na už monografie z pera Ivo 
Cermana: Chotkové – příběh 
úřednické šlechty (vydalo NLN 
s. r. o. v Praze v roce 2008). 

Pavel Juřík objektivně 
hodnotí chování příslušníků 
posledních generací Chotků 
v době nacistické okupace, 
dokazuje jejich slušnost vůči 
zaměstnancům české národ-
nosti i skutečnost, že na rozdíl 
od představitelů jiných šlech-
tických rodů nebyli vědomými 
kolaboranty, byť se svým 
osobním rozhodnutím stali 
říšskými občany a významněji 
se neúčastnili odboje. Ocenit 
lze souhrnný přehled chotkov-
ských sídel – pomyslně lze na-
vštívit ta veřejnosti přístupná: 
Kačinu, Veltrusy, Velké Březno, 
na Slovensku Dolná Krupou, 
kde Marie Henrieta Chotková, 
řečená „ ružová grófka“ nechala 
vybudovat proslulé rosárium. 
Uvedeny jsou dále nepřístupné 
zámky Nové Dvory, Dukovany, 
Hlízov, Bělušice, Chlumín, 
Chrámce, Ratměřice, Třebeši-
ce, Volšovy. Oproti některým 
předešlým Juříkovým mono-
grafiím jsou důsledně aktua-
lizovány údaje o současném 
využití objektů a fotografie 
vybraných interiérů odpovídají 

současnému stavu.
V textu Juříkovy publikace 

se ale vyskytují nepřesnosti, 
ovlivněné nepříliš pečlivou 
redakční prací – lze se např. 
dočíst, že Poděbradská jedno-
ta, v jejímž čele stál budoucí 
zemský správce a český král 
Jiří z Poděbrad (vládl v letech 
1458-1471) byla ustavena dne 
24. června 1558 (!). Informace 
o vyvěšení československé 
vlajky Arnoštem Chotkem 
na jeho sídle dne 28. října 
1918 neodráží realitu histo-
rického okamžiku – symboly 
nově vzniklé Československé 
republiky byly přijaty zákonem 
ze dne 30. října 1919 a schvá-
leny v ústavě dne 30. března 
následujícího roku*. V krát-
kém textovém odstupu je 
několikrát střídavě správně 
(28. června 1914) a chybně (29. 
června 1914) uvedeno datum 
sarajevského atentátu. V části 
knihy věnované historii jed-
notlivých nemovitostí Chotků 
je v rozporu se skutečností uve-
deno nevhodné využití zámku 
Kačina po roce 1945. Sídlo sice 
bylo v závěru války vyrabováno 
Rudou armádou (jak je objek-
tivně doloženo) a opětovná in-
stalace dobových interiérů byla 
možná až v důsledku změny 
společenských poměrů po roce 
1989, ale publikovaná informa-
ce je zavádějící – Kačina byla 
na počátku 50. let 20. století 

dána 
k dispozici 
Národnímu 
zemědělskému muzeu, v jejích 
prostorách bylo postupně 
instalováno několik výstavních 
expozic (modernizované je lze 
zde navštívit i v současnosti), 
stavba byla udržována, její nej-
bližší okolí a architektonicky 
nejcennější prostora – zámec-
ká knihovna – sloužily např. 
na přelomu let 1989-1990  jako 
dobové kulisy k natáčení jed-
noho z dílů televizního seriálu 
Dobrodružství kriminalistiky 
(režie: Antonín Moskalyk), 
nazvaného Modus Operandi.   

Kniha Chotkové – ve služ-
bách státu patří k nejlepším 
z bibliografie Pavla Juříka 
a může přes uvedené nepřes-
nosti podnítit zájem čtenářů 
o hlubší studium dějin rodu 
proslulého službou vlasti 
v řadách zemských úředníků 
i na poli evropské diplomacie. 

| Stanislav Vaněk
Autor je historik, zabývá se  

mj. heraldikou a dějinami  
českého jihu

* Arnošt Chotek na zámku 
Veltrusy pravděpodobně vyvěsil bílo-
-červenou vlajku Českého království, 

tehdy ještě bez modrého klínu, nebo 
stejně barevnou vlajku rodu Chotků, 

pozn. red.

RECENZE KNIHY
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Z HISTORIE

Měli jsme 100 let nádraží!  
aneb Vlakem až „do Veltrus“ (2. díl)
VELKÉ ČASY

Z důvodů finančních krizí se 
s dráhou Praha-Drážďany 
pěkně handlovalo. Od jejího 
otevření až do konce roku 
1854 ji vlastnil stát a i když 
vynášela 2 až 10 % zisku, ne-
pokrylo to prázdnou erární po-
kladnu díky velkým investicím 
a válkám.  Od roku 1855 tak 
získala nová železniční společ-
nost s názvem „C.k. privile-
govaná rakouská společnost 
státní dráhy“ (Staats-Eisen-
bahn-Gesellschaft, zkratkou 
StEG), která  byla ovládána 
francouzským kapitálem, kon-
cesi na 90 let za kupní cenu 77 
milionů zlatých.

Přinesla s sebou i zásady or-
ganizace z francouzských drah. 
Strojvedoucí tehdy odpovídal 
za technický stav lokomotivy, 
proto mohl nastoupit na po-
zici až ve chvíli, kdy vykonal 
vojenskou službu, měl po praxi 
z výroby lokomotiv z drážní 
dílny a prošel praxí topiče. 

Musel mít vlastnosti jako 
bezúhonnost, charakternost, 
rozvážnost, bdělost, ducha-
přítomnost, odvahu a také 
věrnost službě. Smyslová způ-
sobilost se začala více řešit až 
v roce 1890. A konečně 15. října 
1909 přebírají zestátněním 
provoz trati Císařsko-královské 

státní dráhy, které v té době již 
vlastní více jak 80% všech tratí 
celého mocnářství.

Ale ještě za soukromého 
majitele dochází, paradoxně 
po prohrané válce s Pruskem 
roku 1866, k největšímu že-
lezničnímu podnikání v jeho 
dějinách. Válečné události 
ukázaly, jakou důležitou roli 
má rychlá doprava. Rakousko 
začalo ve velkém podporo-
vat soukromé podnikání pro 
oživení průmyslu a obchodu. 

Snadno a rychle se získávaly 
koncese a miliónové státní 
zálohy ke stavbám tratí. Nové 
železniční společnosti rychle 
přibývaly, dráhy se prodlužova-
ly a s nimi rychle rostly i nové 
tratě. V letech 1869 až 1875 bylo 
na našem území vybudováno 
3 500 km hlavních tratí (z toho 
v roce 1871 téměř 1 200 km). 

Už před první světovou 
válkou tak byla železniční síť, 
jak ji známe dnes, v podstatě 
hotová.

Parní lokomotivy vládnou 
dopravě celé 19. století a ještě 
v první polovině století dva-
cátého. Jsou hlavním zdrojem 
pohybu. Silniční doprava je až 
na druhém místě.

Ke konci 19. století a na za-
čátku 20. století docházelo 
k úpravám a přestavbám 
nádraží.

Úpravy neminuly ani 
veltruskou stanici. Do kon-
ce 19. století byla doplněna 
uhlárnou, malou úřadovnou, 

Nádraží Veltrusy, 1910

Nádraží Veltrusy, 1910
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kovárnou, kůlnou pro materiál, 
prostorem pro hasicí přístroj 
a rampou s jeřábem.  

DVACÁTÉ STOLETÍ

Památného 28. dubna 1900 
vyjela z bran První českomo-
ravské továrny na stroje v Lib-
ni slavnostně vyzdobená první 
česká lokomotiva s vlastenec-
kým pozdravem NA ZDAR 
na přídi. O dobře odvedené 
práci českých konstruktérů 
a dělníků svědčí skutečnost, že 
spolehlivost lokomotiv z této 
zakázky byla natolik vysoká, 
že státní dráhy další zakázky 
rozšířily na úkor dosavadních 
výrobců. Cena jedné lokomo-
tivy se v této době pohybovala 
okolo 60.000 korun.

A kdo se chtěl projet v těch-
to časech z Prahy do Veltrus, 
zaplatil za 1. třídu 4,70 korun, 
za druhou 3,20 korun a za třetí 
1,60 korun.

Během 1. světové války se 
rakouské železnice postupně 
zcela podřídily potřebám 
armády.

Vlakový personál odchází 
ve velkém počtu na fron-
tu, poškozené lokomotivy 
a vagóny jsou po celé Evropě 
a neopravují se. Kolejnice se 
nevyměňují, nahrazuje se jen 
to nejnutnější.  

Naštěstí je tady rok 1918 
a vznikají Československé 
státní dráhy. Za prvních 5 roků 
si ČSD pořídily 350 lokomo-
tiv, 1.100 osobních a 34.000 
nákladních vozů.

Za první republiky se vedle 
parních lokomotiv malou 
měrou uplatňují i elektrické, 
hlavně na pražském uzlu 
a kapánek v jižních Čechách. 

Růžky už vystrkovaly díky panu 
Křižíkovi v roce 1903 na „Be-
chyňce“, ale v roce 1926 přišla 
na svět první akumulátorová 
lokomotiva „na baterky“ 
E.407.0. Byla největší a nej-
těžší (67,4 tun) na celém světě 
s max. rychlostí 35.7 km/hod. 
Veltruským nádražím se v té 
době ale prohání slavná parní 
„třistaosmdesátsedmička“ 
s max. rychlostí 110 km/hod. 
Má totiž prostor! Dne 12. 5. 
1928 je dána do provozu druhá 
kolej Kralupy-Veltrusy a 11. 5. 
1929 Veltrusy-Vraňany. Skoro 
osmdesátiletá vláda jednoko-
lejky na této trati je u konce.

Plzeňská škodovka, jako 
mateřská továrna „Mikáda“, 
jak se „třistaosmdesátsedmič-
ce“ přezdívalo, vyrobila pro 
ČSD, průmysl i na vývoz mezi 

lety 1920 a 1958 3.247 parních 
lokomotiv 68 různých typů.

Všechna snaha ale přišla 
na nějaký čas vniveč. Mnichov-
ská dohoda v roce 1938 určila 

i odevzdání části lokomotiv-
ního a vozového parku: 880 
lokomotiv, 18.000 osobních 
a služebních vozů a 22.000 
vozů nákladních pro Říšské 
dráhy. Od roku 1941 míjely 
i veltruské nádraží lokomotivy 
na čele s velkým „V“.  

Naštěstí to nebylo nic 
platné, a tak hlavním úko-
lem v prvních poválečných 
měsících bylo zprovoznění přes 
tři a půl tisíce kilometrů těžce 
poškozených tratí. Podobná 
situace nastala i u lokomotiv. 
Do konce roku se podařilo vět-
šinu tratí alespoň provizorně 
opravit a ještě před Vánocemi 

1945 byla pro ČSD dodána 
první nová parní lokomotiva 
řady 534.0 (Kremák), ačkoliv 
byly všechny československé 
lokomotivky během války 
vybombardovány. Parní stroje 
chytly druhý dech a stroj-
vůdcům se paradoxně říkalo 
lidově mašinfíra z německého 
Maschinenführer. 

A pak přišel socialismus 
a „Véčko“ nahradila rudá 
hvězda. Všech 18 zaměstnan-
ců veltruského nádraží bylo 
až do února 1948 v různých 
politických stranách, než každý 
pochopil svoji povinnost a plně 
se postavil za program nové 
lidově demokratické repub-
liky. Takto vše sepsal a poslal 
Staniční úřad Veltrusy Ředi-
telství státních drah do Ústí 
nad Labem. To aby bylo jasno. 
Všechny ty parní Šlechtičny, 
Papoušky, Albatrosy, Mikáda 
a Bugatky byly pozvolna pře-
válcovány motoráky Bardotka, 
Karkulka, Prasátko, Brejlovec, 

Sergej, Hurvínek, Singrovka 
a dalšími, nakonec v roce 1953 
první pořádně elektrickou 
Bobinou.  V Československu 
byla výroba parních loko-
motiv ukončena roku 1959 
a z pravidelného provozu ČSD 
byla poslední parní lokomotiva 
vyřazena roku 1980.   

V době přejmenování sta-
nice Veltrusy na Nelahozeves 
v roce 1959 činila tarifní vzdá-
lenost z Prahy střed do Veltrus 
32 km a tomu odpovídala cena 
6,90 Kčs první a 4,60 Kčs druhé 
vozové třídě. V té době jezdilo 
v ČR asi 2/3 parních lokomotiv, 
1/3 motorových a ¼ elektric-
kých. 

A jak se Veltrusy loučily 
v padesátém devátém s nádra-
žím, loučily se továrny s parní-
mi lokomotivami. Staré časy 
odchází a je slyšet jen poslední 
houkání slavných parních Mi-
kád, Albatrosů a Litevek. Dnes 
už jsou prašné cesty elektrifi-
kovány. Kočáry a dostavníky 
zaparkoval čas v muzeích, 
„kastrůlky“ vystřídaly elegant-
ní brigadýrky a už jen staré 
pohlednice nám připomenou, 
že jsme měli dobrých sto let 
„Nádraží Veltrusy“.

P. S.: A jak to bylo s přejme-
nováním stanice?

Občané v Nelahozevsi se 
na schůzích MNV koncem pa-
desátých let dotazovali, proč se 
nádraží v jejich obci jmenuje 
Veltrusy a dále upozorňova-
li, že cestující jsou uváděni 
v omyl tímto pojmenováním 
a stěžující si, že často ztrácí 
mnoho času tím, že vystoupí 
o stanici dříve. A tak na MNV 
sepsali žádost a Železniční 
správa a odbor Místního hos-
podářství na ONV v Kralupech 
souhlasili a potvrdili.

| text a podklady:  
Kamil Kristen Brzák

Z HISTORIE

Mikádo vyrobené v r. 1926 projíždělo i veltruským nádražím

Veltruské nádraží v době první republiky

Jízdenka z r. 1955
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AKTUÁLNÍ TÉMA

NAŠE SPOLKY

Město buduje nové  
komunitní centrum
KOMUNITNÍ CENTRUM VZNIKÁ V MÍSTECH, KDE SE UŽ V 19. STOLETÍ FORMOVAL 
SPOLKOVÝ ŽIVOT. BUDE TU PROSTOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU I SETKÁVÁNÍ.

Diskuze o umístění nového 
komunitního centra probí-
haly v zastupitelstvu v širších 
souvislostech celého města. 
Architekt, se kterým se rozvoj 
Veltrus v rozhodující moment 
konzultoval, uvažoval o místě 
u brány do zámeckého parku 
a o části ulice Palackého jako 
o jakémsi „náhradním centru“. 
Veltruské náměstí, ze které-
ho postupem času vymizely 
téměř veškeré služby, totiž 
roli městského centra už delší 
dobu neplní. 

Navíc, místo u zámecké brá-
ny má svou kulturní a spolko-
vou historii – stojí v blízkosti již 
neexistujícího Domu u havra-
na, ve kterém vznikla již před 

rokem 1880 Čtenářská beseda, 
pravděpodobně první místní 
spolek. Ten položil základy 
dnešní knihovny, ale také pořá-
dal besedy a další společenské 
akce. Tento kout Veltrus má 
tedy svého genia loci. 

Co se týče využití domu, 
navazuje na dotazníkové 
průzkumy i současné trendy 
– právě budovat multifunkční 
komunitní domy, které bývají 
často navázané na knihovny. 

V přízemí vzniká nový ko-
munitní prostor pro setkávání 
místních spolků, které nemají 
své zázemí. K dispozici zde 
bude také vybavená kuchyň. 
O prostory projevilo v dotazní-
kovém šetření zájem osm z 11 

oslovených místních spolků 
a škol, ať už s pravidelným či 
nepravidelným programem. 
V přízemí se dále nachází 
kancelář, kterou bude město 
využívat pro sociální, právní 
a možná další druhy poraden-
ství. 

Knihovna, kterou má vedení 
města v plánu pojmout také 
multifunkčně, se přestěhuje 
do prvního patra komunitního 
centra. Vznikne zde prostor 
pro studovnu s přístupem 
na internet a s velkým stolem, 
u kterého se mohou konat 
workshopy, doučovat děti nebo 
hrát deskové hry. Knihovna 
bude mít také svůj dětský 
koutek.

Větší místnost pro besedy, 
promítání, koncerty či výstavy 
se pak nachází v druhém patře 
v podkroví domu. 

Celá budova i přilehlé ven-
kovní prostory budou bezba-
riérové.

Pro rekonstrukci domu 
služeb na komunitní centrum 
bylo kromě připraveného 
projektu největším impulsem 
získání dotací, bez kterých by 
se město těžko obešlo.

Komunitní centrum a jeho 
okolí se tak snad již brzy stane 
dalším atraktivním a reprezen-
tativním místem Veltrus. 

bb

Jak prohrát víkend 
ASI UHODNETE, ŽE NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK NENÍ URČEN MILOVNÍKŮM HAZARDU 
ANI VĚČNÝM PESIMISTŮM, ALE VŠEM, KDO MAJÍ RÁDI DESKOVÉ HRY A MOŽNÁ 
BY SE RÁDI PŘIDALI K PODOBNĚ POTREFENÝM. A TŘEBA V NĚM NAJDETE INSPI-
RACI PRO VLASTNÍ DOMÁCÍ HRANÍ.
Deskoherní klub funguje 
ve Veltrusích již přes rok. 
Aktivně hrajících členů máme 
přibližně 26, z toho představují 
velkou část děti do 10 let. 

Po velkém úspěchu oslavy 
1. narozenin klubu, kdy jsme 
dokázali hrát asi 12 hodin 
v kuse, jsme si vysnili „des-
koherní výlet“. Příležitost se 
naskytla ve formě víkendového 
pobytu na chalupě v Podkr-
konoší, kam nás vyrazilo pět 
rodin – dohromady 19 hráčů 
(a 3 fandící psi). Vybraná chata 
měla jednu obrovskou výhodu: 
dětskou hernu Pohádkovou 
půdu s houpačkou a spous-
tou hraček a hernu pro starší 
s fotbálkem, šipkami a stolním 
tenisem. Tyto prostory zabavily 

děti s minimálním dozorem 
na dlouhé hodiny, a tak jsme 
si za víkend stihli zahrát 13 
různých her. My herní nadšenci 
jsme se mohli pustit i do dlou-
ho odkládaných, komplexněj-
ších her. Našli jsme si ale také 
čas na procházku a vystou-
pili jsme na vrchol Liščí hory 
(524 m. n. m.). 

Her máme opravdu velkou 
zásobu a zahrát si s námi 
můžete i vy. Vítáme i začáteč-
níky! Dospělé hraní je každou 
středu od 18:30 a rodinné/
dětské hraní je každý druhý 
pátek od 17:00.

Lucie Satrapová  
a Alžbeta Rabatinová deskovkyveltrusy@gmail.com

www.facebook.com/groups/deskoherniklubveltrusy/
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

6. a 9. třídy začaly školní rok  
tmelením kolektivu a adrenalinem 

ZŠ Veltrusy přijme 

ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 
NÁSTUP OD 1. 10. 2022 / případně dle dohody
Poloviční úvazek s perspektivou úvazku 1,00.

Lze navázat na 15leté působení  
školního psychologa ve škole. 

Výborná dostupnost ze severního okraje Prahy. 
Možnost pronájmu bytu 2+KK přímo ve Veltrusích.

Náplň práce: 
Individuální práce – žáci, rodiče, pedagogové,  

práce s třídními kolektivy 

Požadujeme: 
Ideálně ukončené magisterské studium v oboru  

psychologie, případně vhodné i pro budoucího absolventa

Profesní životopis zasílejte na e-mail:  
svetlana.rackova@skolaveltrusy.cz  

nebo volejte: tel. 731 617 991

Letní prázdniny rychle utekly, 
a tak jsme se opět všichni sešli 
na školním hřišti, abychom 
společně zahájili školní rok 
2022 – 2023. Pevně věříme, že 
po několika složitých školních 
letech bude ten letošní školní 
rok po dlouhé době opět jen 
o pilné práci ve škole a spo-
lečných zážitcích a aktivitách 
mimo školu. A proto jsme se 
do učení, ale i do společných 
zážitků pustili hned od začátku 
roku. 

První velkou mimoškolní 
aktivitou letošního školního 
roku je teambuilding v out- 
doorovém resortu Březová, 
kam vyrazilo 68 žáků 9. roční-
ku. Resort Březová je největším 
adrenalinovým střediskem 
na Vysočině, nachází se v ma-
lebném prostředí v blízkosti 
lesa, rybníka i luk. Během 
dne absolvovaly jednotlivé 
třídy program pod vedením 
šikovných instruktorů. Žáci si 
vyzkoušeli mnoho adrenalino-
vých situací, například volný 
pád, démonickou lanovku 
do vody, paintball, lezení 
na umělé stěně i v lanovém 

parku, skákání na bungee 
trampolínách či jízdu na raf-
tech nebo koních. Hodně žáků 
překonalo samo sebe i svůj 
strach, vzájemně se podporo-
vali a fandili si. Ve večerních 
hodinách jsme využívali 
nabídku programů společných 
pro celé středisko. Děti ocenily 
večerní kino i diskotéku. 

Další mimoškolní aktivity 
se odehrávaly na veltruském 
zámku, kde pod vedením 
edukátorek ze vzdělávací-
ho centra Schola naturalis 
proběhly adaptační kurzy 
šestých tříd. Bohatý program 
byl zaměřený na práci v ko-
lektivu a vnímání a poznávání 
sebe i druhých. Aktivity byly 
zajímavé a zábavné, užili jsme 
si noční hru v areálu zámku 
a stejně tak i procházkový 
okruh v zámeckém parku. 
Všem třídám se program kurzů 
líbil. Nové a netradiční bylo 
i poznání veltruského zámku 
a parku.

Všichni žáci i jejich dopro-
vod si první letošní mimoškol-
ní aktivity užili s chutí a nadše-
ním, a proto pevně věříme, že 

spojení školní práce i zážit-
kových mimoškolních aktivit 
bude v letošním školním roce 
moci pokračovat bez jakýchkoli 
omezení. 

Za ZŠ Veltrusy  
ředitelka Světlana Racková

 a učitelky Jitka Černá, Lucie 
Marešová a Aneta Štrynclová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola plánuje na nový 
školní rok bohatý program
Nový školní rok jsme zahá-
jili odvedením dětí, které 
odcházely 1. září do první třídy. 
Zároveň jsme přivítali nově 
příchozí děti, které nastoupily 
převážně do třídy Berušek.

Tento školní rok nás čeká 
mnoho zábavných, zajímavých 
a vzdělávacích činností.

V posledním roce vzdělá-
vání budou předškolní děti 
navštěvovat plavecký kurz 
v Kralupech nad Vltavou a užijí 
si mnoho zážitků na škole 
v přírodě ve Vřesníku u Hum-
polce.

Na podzim se děti mohou 
těšit na besedu o myslivosti 

a lesních zvířatech, barevný 
den a podzimní akci s rodiči. 
Vánoční období bude u nás 
ve školce nabité akcemi, jako 
jsou Mikulášská nadílka, vá-
noční tvoření s dětmi, vánoční 
jarmark a nakonec k nám 
možná zavítá Ježíšek.

Minulý rok jsme se zapojili 
do projektu Eko školky, ve kte-
rém budeme tento rok pokra-
čovat a zaměříme se na vnější 
a venkovní prostředí školky.

Dalším projektem, do kte-
rého je školka zapojena, je Re-
cyklohraní. V každé třídě jsou 
umístěny nádoby na třídění 
odpadu. Dále mohou rodiče 

do školky nosit malý elektro-
odpad a použité baterie.

Během loňského roku se 
nám osvědčil projekt, ve kte-
rém se děti ve spolupráci 
s učitelkami staraly o líheň 
s křepelkami, a proto v něm 
budeme i nadále pokračovat 
tento rok. V letošním roce jsme 
si s dětmi zasadily okurky, raj-
čátka, dýně a melouny. Děti se 
s velkým zájmem o naší malou 
zahrádku staraly. Největší 
odměnou jim bylo ochutnat, 
co sami vypěstovaly.

Při probírání tematického 
bloku zaměřeného na povolání 
navštěvujeme s dětmi napří-

klad městský úřad, truhlářství, 
zahradnictví nebo poštu.

Nepřijdeme ani o tradiční 
divadélka a kulturní akce, které 
se konají v prostorách naší 
mateřské školy, a také nás čeká 
celodenní výlet.

Naše děti ze tříd Berušek, 
Žabiček, Motýlků a Kuřátek se 
společně se svými rodiči mají 
určitě na co těšit.

| text a foto: Kateřina Jeníková
ředitelka MŠ Veltrusy
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KNIHOVNA

Knihovna: výběr z nových titulů
KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE NABÍDKU NOVÝCH KNIH:

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
 ʂ Gross A. : Jediný muž – válečný špio-

nážní thriller z prostředí osvětimského 
koncentračního tábora

 ʂ Harding T.: Dům u jezera – jeden dům, 
pět rodin a sto let německé historie

 ʂ Kettu K.: Porodní bába – finský román 
o lásce porodní báby k nacistickému 
důstojníkovi

 ʂ Livraga J.: Moassy, pes – příběh psa, 
který se stal člověkem a hodnotí lidskou 
společnost se všemi jejími politickými 
systémy. Argentinská literatura.

 ʂ Palán A.: Nevidím ani tmu – niterné 
rozhovory se šesti ženami různého věku 
o nejtěžších chvílích člověka

HISTORICKÉ ROMÁNY
 ʂ Bílek J.: 

 - Podivná vražda
 - Prokletí vladyckého rodu

 ʂ Harrod-Eagles C.:  
Tajemství zámku Ashmore

 ʂ Körnerová H.: Kočár do neznáma  
(4 díly)

 ʂ Vondruška V.: Pomsta bílého  
jednorožce

 ʂ Whitton H.: 
 - Adam ze Zbraslavi  

a případ královského levobočka
 - Adam ze Zbraslavi  

a případ královny vdovy

ROMÁNY PRO ŽENY
 ʂ Jacobsová A.: Panský dům – Bouře
 ʂ Majchráková B.: Zámeček
 ʂ Harasimová M.: 

 - Klinická smrt
 - Poháry touhy
 - Potemnělý ráj

 ʂ Probstová J.: Italské léto

DETEKTIVKY
 ʂ Carrisi D.: Hypotéza zla
 ʂ Fraiserová A.: Najdi mě
 ʂ Lapena S.: Nepříliš šťastná rodina
 ʂ McNamara M.: Zmizím ve tmě
 ʂ Reganová L.: Mizející dívky
 ʂ Sullivan T.: Zubař
 ʂ Surmanová K.: Šepot z lesa
 ʂ Svobodová I.: 

 - Misionář
 - Podivné přátelství

 ʂ Thilliez F.: Černá smrt
 ʂ Trpková K.: Vesnice

NAUČNÁ LITERATURA  
PRO DOSPĚLÉ

 ʂ Dvořák, Bahník: Hlavou státu z Boží 
milosti

 ʂ Hejna T.: 50 zajímavostí Kralupska, 
Kladenska, Slánska

 ʂ Hocek J.: Českem od severu k jihu
 ʂ Junek V.: 

 - Rekviem za tři české krále
 - Osudový omyl A. Maginota

 ʂ Juřík P.:  Chotkové ve službách státu
 ʂ Jonáš J., Kuchař J.: Přírodní antibiotika 

v kuchyni
 ʂ Letní kuchařka
 ʂ Nehasilová H.: Jóga mezi e-maily

BELETRIE PRO MLÁDEŽ

 ʂ Gierová K.: Rudá jako rubín
 ʂ Ezop: O zvířátkách
 ʂ Kipling: O zvířátkách
 ʂ Mlynowski M.: Kouzla vzhůru nohama
 ʂ Stranger Things. Druhá strana
 ʂ Žáček J.: V pravěku bylo blaze

NAUČNÁ LITERATURA  
PRO MLÁDEŽ

 ʂ Snowden-Fine L.: Proč kočky šplhají  
po záclonách

 ʂ Storch D.: Odvážné sny. 30 Čechů 
na cestě za úspěchem

 ʂ Sekaninová Š.: Příběh bydlení

| Jitka Lísková, knihovnice
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NAŠE SPOLKY

HAVRÁNEK

rodinné
 

centrumHavránek se vrací  
do původních prostor
Havránek se po roce vrací zpět 
do své místnosti v sokolovně. 
Čeká tam na nás mnoho nové-
ho. Správce sokolovny nechal 
vyměnit okna, pan Vladimír 
Slouka nám bezplatně opravil 
díry ve stěnách a doladil omít-
ku (Ještě jednou velké díky!) 
a z grantu města Veltrusy 
jsme zaplatili nový koberec 
a jeho pokládku. Na ty, kteří 
Havránek znali předtím, čeká 
překvapení. Prohodili jsme 
plochu koberce a lina, neboť 
jsme chtěli ponechat zavede-
nou vodu. Vodu máme, nezbý-
vá tedy než sehnat umyvadlo, 
ideálně se skříňkou.

Před sebou máme ještě 
mnoho třídění, přerovnává-
ní a vyřazování věcí, ale to 
už zvládneme za pochodu. 
První pololetí školního roku je 
v plném proudu a my musíme 
fungovat. Vypsali jsme čtyři 
kurzy pro rodiče s dětmi, hru 
na kytaru pro děti a psycholož-

ka Pavla znovu 
otevírá kurzy 
grafomotoriky 
pro předškoláky. 
Kapacity jsou 
zatím naplněné, 
ale v případě 
zájmu neváhej-
te kontaktovat 
lektorku daného 
kurzu. Informace 
naleznete na na-
šich webových 
stránkách www.rchavranek.cz.

Máte-li zájem zapojit se 
do dění v Havránku a vypomá-
hat na akcích pro děti, dejte 
nám vědět. Dobrovolníků není 
nikdy dost. A rovnou bych zde 
ráda poděkovala všem, kteří 
pomáhali se stěhováním Ha-
vránku, zrealizovali letní tábor 
pro rodiče a děti a tvořili s dět-
mi na Happeningu na mostě 
(zdobení látkových tašek mělo 
velký úspěch). 

A na jaké další akce se 

můžete těšit? V listopadu 
na svátek svatého Martina 
se uskuteční tradiční lam-
pionový průvod, v období 
adventu dílničky a nově pro 
vás plánujeme sobotní se-
tkání pro děti nad knížkou, 
u divadýlka, tvoření a mnoho 
dalšího. Aktuální informace 
naleznete na naší FB stránce 
RCHavranek.

Krásný start do nového 
školního roku přeje 

 Jana Suchá  

| foto: Eva Málková, Jana Suchá

Martinský Martinský 
lampionovýlampionový  

průvodprůvod
v pátek 11. listopadu 202211. listopadu 2022 v 17 hod

sraz v parčíku u školy ve Veltrusích

Rodinné centrum Havránek zve na

/ svatomartinské rohlíčky /  
/ cesta světýlek /

Akce se koná pouze za příznivého počasí.

Aktivity jsou  
podporovány  
z grantu MPSV.
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ASPV 
ASPV Veltrusy představuje nový program
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PRO VÁS ASPV VELTRUSY PŘIPRAVILO NÁSLE-
DUJÍCÍ NABÍDKU CVIČEBNÍCH HODIN. PŘIJĎTE SI S NÁMI ZACVIČIT. TĚŠÍME SE 
NA VÁS.

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

brenbal
pondělí 18:00 – 19:00
cvičitelé Petr Procházka, Honza Pšenička
Brenbal je pálkovací hra podobná soft-
ballu nebo baseballu, se kterými má jak 
společné rysy, tak i určité odlišnosti. V této 
hře mohou například bodovat i hráči v poli. 
Hra je tak mnohem dynamičtější. Tréninky 
brenbalu probíhají během podzimních 
a jarních měsíců na fotbalovém hřišti AFK 
Veltrusy (17:00–18:30), v zimním období 
budou v sokolovně a jsou určeny všem 
školním dětem od 8 let.

gymnastika
úterý 15:45 – 17:00
cvičitelky Míla Pokorná, Marie Zdražilová
čtvrtek 16:45 – 18:30
cvičitelky Míla Pokorná, Marie Zdražilová
Oddíl gymnastiky přijímá nová děvčata 
ve věku 6–8 let. Trénink této skupiny bude 
probíhat ve čtvrtek 16:45 – 18:30.

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

mladší školáci
středa 17:00 – 18:00
cvičitelé Martina Voláková,  
Helena Šarochová, Dan Koš
Cvičení je zaměřeno především 
na všestranný rozvoj pohybových doved-
ností dětí – vyzkouší si základy gymnastiky 
(cvičení na nářadí), atletiky, míčových her 
i celé řady dalších netradičních her.
Cvičení je určeno pro děti od 1. do 6. třídy.

karate
středa 18:00 – 20:00
cvičitel Marek Mach
Třetím rokem pod ASPV Veltrusy funguje 
oddíl karate, který je určený dětem od 2. 
do 7. třídy (8–13 let). Tréninky tohoto 
bojového umění vede Marek Mach, nositel 
2. danu Okinawa Shorin-ryu karate. První 
hodina je určena pro začátečníky, druhá 
pro pokročilé.

rodiče a děti
čtvrtek 15:45 – 16:45
cvičitelka Jarka Řejhová
Hravé cvičení rodičů (i prarodičů) s dětmi 
s tradičními i netradičními cvičebními 
pomůckami. Děti si pomocí říkanek 
a písniček osvojí základní pohybové 
aktivity (lezení, plazení, poskoky, házení...) 
a také je čeká první poznávání cvičebního 
nářadí. Cvičení je určeno pro děti od 1 roku 
do 4 let.

florbal mladší školáci
pátek 17:00 – 18:00
cvičitelé Filip Volák, David Heimrath
Florbalové tréninky pro děti z 1. až 5. třídy

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

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

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

volejbal
pondělí 20:00 – 21:00
cvičitelka Lucie Králová 
úterý 19:00 – 20:30
cvičitelka Ivana Skalická
pátek 19:00 – 20:30
cvičitelka Ivana Skalická

badminton
čtvrtek 19:30 – 21:00
cvičitel Vašek Pospíšil

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

florbal dorost a dospělí
neděle 19:00 – 21:00
cvičitel František Lísek

NAŠE SPOLKY
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Rozvrh cvičebních hodin ASPV Veltrusy pro rok 2022/2023: 
15–16 16–17 17–18 18–19 19–20 20–21 21–22

Po předškoláci brenbal P-class
Volejbal 

ASPV Veltrusy 
Zlosyň

Út gymnastika tanečky volejbal

St mladší  
školáci

karate
začátečníci

karate
pokročilí

Čt rodiče a děti gymnastika harmonizační 
cvičení badminton

Pá florbal  
mladší školáci

florbal  
starší školáci volejbal hry 

dorost a dospělí

Ne florbal
dorost a dospělí

Olympijský běh se běžel ve Veltrusích již potřetí

Ve středu 22. června jsme 
byli potřetí součástí T-Mobile 
Olympijského běhu, největší 
tuzemské běžecké akce, v je-
jímž rámci v jeden den vyběhlo 
na trať celkem 73 146 dětí, žen 
a mužů na stovkách škol a dal-
ších 87 místech po celé České 
republice. 

Oslava olympijských myšle-
nek během je akce pro širokou 
veřejnost, která se chce hýbat 
a společně podpořit hodnoty 
olympismu. Letošní téma „vý-
jimečnost“ bylo silným cílem 
pro každého, kdo nesportuje 
pro medaile, ale pro svůj vlast-
ní dobrý pocit dělá každý den 
to nejlepší, co může.

Veltruského závodu na 5 
a 10 km, který byl v šest hodin 

slavnostně odstartován z éteru 
Českého rozhlasu samotným 
Jaromírem Jágrem, se zúčast-
nilo 41 běžkyň a běžců a jeden 
tradiční čtyřnohý parťák. 
Dalších 25 běžců absolvovalo 
ve veltruském parku závod 
v orientačním běhu, který byl 
uspořádán ve spolupráci s kra-
lupským oddílem orientačního 
běhu. 

I přes poměrně teplé počasí 
jsme si oslavu olympijského 
dne moc užili a kolem hodiny 
byli všichni závodníci úspěšně 
zpět v cíli. Kompletní výsledky 
závodu včetně fotogalerie 
naleznete na webu  
www.olympijskybeh.cz.

Část ze startovného je 
každoročně věnována České 

olympijské nadaci, která 
podporuje sportování dětí ze 
znevýhodněných rodin. Letos 
se celorepublikově podařilo 
vybrat v rámci tohoto závodu 
téměř 620 tisíc korun.

Děkujeme Českému olym-
pijskému výboru a jeho spon-
zorům, že tuto akci centrálně 
pořádají a my mohli být opět 
její součástí. Dále děkujeme 
městu Veltrusy za podporu 
a Státnímu zámku Veltrusy 
za možnost v zámeckém parku 
tuto akci uspořádat.

Hlavní díky ale patří vám 
– všem běžcům, kteří jste se 
odhodlali se postavit na start 
této jedinečné akce a podpořili 
tak pohybem dobrou věc. 

Budeme se těšit zase někdy 

příště, ať už na Olympijském 
běhu nebo třeba Běhu veltrus-
kým parkem. :)

VÍTĚZOVÉ:

5 km ženy
1. Soňa Barvenčíková, čas 23:27
5 km muži
1. Marek Mikel, čas 21:14
10 km ženy
1. Štěpánka Kalová, čas 48:17
10 km muži
1. Jakub Kymr, čas 35:47
Orientační běh ženy
1. Jana Dudlová, čas 42:43
Orientační běh muži
1. Pavel Hubený, čas 38:22

 | Michal Koldinský
| foto: Jan Kadeřábek

Brenbal podzim, jaro: pondělí od 17:00, hřiště AFK Veltrusy

Informace o akcích ASPV Veltrusy, přihlášky a propozice soutěží najdete na: aspv.skolaveltrusy.cz a Facebooku ASPV Veltrusy.
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Vikingové z jihu
Jihočeské tábořiště Kocourkáč 
se letos v červenci proměnilo 
ve vikingskou zemi. Každý 
mladý Viking byl členem jed-
noho kmene a měl svého jarla, 
kterému první večer složil slib 
oddanosti. Jak vypadal takový 
běžný den správného Vikinga? 
Hned po probuzení si musel 
ulovit rybu k snídani, pak 
následovala koupel v ledovém 
mořském fjordu – pro utužení 
těla i mysli. Každý správný 
Viking se musel naučit boji, 
nejprve si však musel zbraně 
vyrobit, pak teprve mohl dobý-
vat různá další území. Věnoval 
se také sportovním aktivitám, 
jako například knattleikru, 
tradiční vikingské hře, při které 
se používají pružná velrybí 
žebra k odbíjení míče. Když 
se posilnil vydatným obě-
dem, připraveným nejlepšími 
kuchaři široko daleko, mohl si 
vychutnat zasloužený odpo-
činek, po kterém následovalo 
velké dobrodružství.

Po večeři se věnoval také 
umění. Každý podvečer před-
vedl jeden z kmenů alternativ-
ní divadelní představení. Pro 
ostatní kmeny vždy ztvárnil 
některý z příběhů severské 
mytologie. Večer se všichni 
Vikingové, včetně jarlů a krále, 
sešli u velkého ohně, zpívali 
vikingské písně a vyprávěli si 
příběhy o dobrodružství, které 
během dne prožili. Některou 
noc je pak čekalo tajuplné 
překvapení. Ať už to byl rituál, 
získávání pokladu či jen pro-
cházka kouzelným lesem. 

Po celou dobu si kmeny sta-
věly svou vlastní loď, aby na ni 
mohly poslední den vyplout 
za velikou bitvou, jako správný 
Viking padnout v boji a dostat 
se do Valhaly.

| text: Tomáš Čapek junior
| foto: Michal Koldinský

Kocourkáč 2022, 8. – 18. 7., organizační tým ve složení: F. Lísek, L. Měšťánková, M. Voláková, H. Koldinská, A. Málek,  
B. Čapková, T. Málková, K. Dvořáková, M. Koldinský, T. Procházková, T. Čapek jr., P. Černá, A. Toldeová, M. Husák,  
J. Kadeřábková, L. Polášková, S. Turková, F. Oklamčák, Š. Málková, A. Majerová, K. Klimešová, M. Bolmhagen, D. Koš, T. Černý

Pétanque jde hrát i za deště
Turnaj v pétanque pořádaný ASPV Veltrusy 
proběhl letos už po sedmnácté a přeci jen 
jsme si vyzkoušeli něco nového. Poprvé 
za celou dobu konání nebylo slunečno. 
Bohužel se naplnila nepříznivá předpověď 
počasí a od oběda nás při hraní provázel 
déšť. Ale ani tím se 28 soutěžních dvojic 
nenechalo odradit a nikdo hru pro déšť ne-
vzdal. Na konci jsme si sice museli všichni 
přiznat, že za sluníčka je to o dost lepší, ale 
že to vlastně jde i za deště. 

Vítězi turnaje se pro letošní rok stala 
dvojice Terezka a Honza Procházkovi, 
kterým se ve finálovém zápase podařilo 
potvrdit vítězství nad dvojicí Fána Lísek 
a Jirka Málek. Třetí příčku vybojovali pře-
spolní Pavel Pondělík a Míla Mráz.

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

| Martina Voláková 
| foto: bb
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Historický okamžik pro AFK Veltrusy
V srpnu začala nová fotbalová 
sezóna a my máme obrovskou 
radost, že se nám poprvé 
v novodobé historii veltruské-
ho fotbalu (od roku 2013) po-
dařilo postavit týmy do všech 
věkových kategorií. V letošní 
sezóně tak mohou vyběhnout 
na trávník hráči z předpříprav-
ky, mladší přípravky, starší 
přípravky, mladších žáků, 
starších žáků, dorostu, mužů 
a staré gardy. 

Některé týmy netvoří pouze 
hráči z Veltrus. Díky uzavření 
spolupráce s kluby z okolí 
máme silné týmy předpříprav-
ky a mladší přípravky (spojení 

s SK Viktorie Všestudy) a dva 
neméně silné týmy dorostu 
(spojení s Dynamem Nela-
hozeves a SK Vojkovice). Tým 
starších žáků tvoří společně 
hráči z Veltrus a Vojkovic star-
tující pod hlavičkou našeho 
klubu.

Věříme, že pro AFK Veltrusy 
bude tato sezóna úspěšná 
a všichni naši hráči budou kva-
litně reprezentovat Veltrusy 
v okresních soutěžích. Přijďte 
se na některý zápas podívat, 
zafandit si a prožívat s námi ra-
dost z vstřelených gólů! Těšíme 
se na vás! 

| Martin Novák, trenér

INZERCE

sobota 8. 10. 2022 10:15
mladší žáci | TJ  Sokol Obříství

neděle 9. 10. 2022 10:00
starší žáci | FC Sokol Ovčáry

neděle 9. 10. 2022 10:15
dorost Veltrusy/Vojkovice | SK Mšeno (hřiště Vojkovice)

sobota 15. 10. 2022 15:30
A tým | FC Sokol Cítov

neděle 16. 10. 2022 10:00
mladší přípravka | AFK Hořín

neděle 16. 10. 2022 14:00
dorost | FC Sokol Tišice

sobota 22. 10. 2022 10:15
mladší žáci | FK Kralupy 1901

neděle 23. 10. 2022 10:00
starší žáci | TJ Sokol Horní Počaply

neděle 23. 10. 2022 10:15
dorost Veltrusy/Vojkovice | AFK Veltrusy (hřiště Vojkovice)

neděle 28. 10. 2022 12:00
mladší přípravka | TJ Vltavan Chvatěruby

neděle 29. 10. 2022 14:30
A tým | FK Kralupy 1901 B

neděle 30. 10. 2022 10:00
mladší přípravka | SK Postřižín

neděle 30. 10. 2022 11:00
starší přípravka | FK Kralupy 1901

neděle 30. 10. 2022 14:00
dorost | SK Mšeno

neděle 6. 11. 2022 10:00
starší žáci | TJ Sokol Měšice

sobota 12. 11. 2022 14:00
A tým | TJ Start Mlékojedy

neděle 20. 11. 2022 10:00
starší žáci | SK Labský Kostelec

Rozpis domácích zápasů

Domácí utkání AFK Veltrusy proti TJ Sokol Ovčáry
Foto: Martin Novák

Utkání starších přípravek AFK Veltrusy a FK Pšovka Mělník 
Foto: Soňa Dekastello
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∙  Staráte se o svého rodiče nebo partnera s demencí? 
∙  Znáte někoho s Alzheimerovou nemocí ve svém okolí?  
∙  Tušíte, že budete o někoho blízkého pečovat,
    a nevíte, co vás čeká?
∙  Potřebujete zjistit, na co máte nárok?
∙  Chybí vám informace?

Můžeme vám poradit a naše služby jsou zdarma.
Víme, jak je péče o blízkého člověka náročná,
a proto pro vás máme náš poradenský tým:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK  ∙  PSYCHOLOG  ∙  PRÁVNÍK
NEUROLOG  ∙  ZDRAVOTNÍ SESTRA  ∙  VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA

Poradenství probíhá osobně, telefonicky i elektronicky (chat, e-mail).

PEČUJETE
O SENIORA?
POMŮŽEME!

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

KONTAKT PRO KRALUPY
NAD VLTAVOU A OKOLÍ:

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

DEMENTIA.CZ

P a M TÝŘ

T
R

UHLÁŘSTV
Í P. a M. Týř

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

V cihelnách 622, Veltrusy

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

m
ob

il: +420 721 852 018
+420 602 149 243
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LUBOŠ LIBICHLUBOŠ LIBICH
ŽALUZIE A ROLETY 
SÍTĚ PROTI HMYZU

DVEŘNÍ ROLOVACÍ SÍTĚ

VINYLOVÉ PODLAHY
PLOVOUCÍ PODLAHY

MALÍŘSKÉ PRÁCE
PRANÍ KOBERCŮ A SEDACÍCH SOUPRAV

SHRNOVACÍ DVEŘE NA MÍRU
FÓLIE NA OKNA

Zaměření a cenová nabídka Zaměření a cenová nabídka zdarmazdarma

mobil: 777 309 315, 606 386 916 
tel./fax: 315 781 505  

e-mail: interiery.libich@seznam.cz
adresa: Štěpána Bendy 584, Veltrusy 277 46

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 

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

Doplňkové služby:
• 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

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

INZERCE

R E B Y S
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 ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | ŘÍJEN 2022 | www.zahradnicentra.eu

PESTROBAREVNÝ PODZIM

ŘÍJEN 2022
PLATNOST 7. 10. – 16. 10. 2022

PESTROBAREVNÝ PODZIMPESTROBAREVNÝ PODZIMPESTROBAREVNÝ PODZIMPESTROBAREVNÝ PODZIMPESTROBAREVNÝ PODZIMPESTROBAREVNÝ PODZIMPESTROBAREVNÝ PODZIMPESTROBAREVNÝ PODZIMPESTROBAREVNÝ PODZIMPESTROBAREVNÝ PODZIMPESTROBAREVNÝ PODZIMPESTROBAREVNÝ PODZIMPESTROBAREVNÝ PODZIMje tady

69 Kč
99 Kč

– 30 %

199 Kč
299 Kč

– 33 %

39 Kč
49 Kč

– 20 %

od 19 Kč

je tady
Twingirls
Hodí se pro výzdobu nádob i pro 
výsadbu do vřesoviště. Výborně 
odolávají nepříznivému počasí.

69 Kč
99 Kč99 Kč

199 Kč199 Kč199 Kč
299 Kč299 Kč299 Kč

199 Kč

– 33 %

Calluna vulgaris  
Sunset Fire, P 11

Vřesy Vřesy 

od 29 Kč
Květináč TUBO PMKvětináč TUBO PM

novinka 

letošního 

podzimu od 19 Kčod 19 Kč69 Kč69 Kč69 Kč od 19 Kčod 19 Kčod 19 Kčod 19 Kčod 19 Kčod 19 Kčod 19 Kčod 19 Kčod 19 Kčod 19 Kčod 19 Kčod 19 Kčod 19 Kč

různé druhy
Okrasné dýněOkrasné dýně

Truhlík RATO CASE Truhlík RATO CASE 
antracit, 50 cm

79 Kč
119 Kč

– 33 %

novinka 
2022

průměr 12,8 cm,
bílý / antracit / zemitě zelený

TwingirlsTwingirls
Hodí se pro výzdobu nádob i pro 
výsadbu do vřesoviště. Výborně 
odolávají nepříznivému počasí.

2 barevné 
kombinace

v jednom 
květináči

79 Kč
119 Kč119 Kč119 Kč

Chryzantéma Chryzantéma 
Chryzanthema multifl ora, 
P 17
v nabídce i další barvy 
a velikosti

39 Kč
49 Kč

– 20 %

je tadyje tadyje tadyje tadyje tadyje tadyje tadyje tady
VřesyVřesy

Calluna vulgaris 
Twingirls, P 11

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



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

sobota 
8:00 – 11:00

Kontakt: 
315 781 097  
774 032 057

Alešova 291 
Veltrusy
www.modni-mix.cz

modnimix
modnimix_veltrusy

Módní 
Mix
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