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Zahájení realizace projektu
„Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů a objektů občanské vybavenosti“
Cílem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů a objektů občanské
vybavenosti v obci Veltruby rekonstrukcí místních komunikací pro stávající zástavbu,
průmyslovou zónu a občanskou vybavenost. Rekonstrukce se týká 3 úseků místních
komunikací, které přímo navazují na silnici tř. III/12557. Úsek 1 - ulice Na Návsi (375,77 m),
úsek 2 - první část ulice Sportovní (164,95 m) a úsek 3 - druhá část ulice Sportovní (126,28
m). Rekonstrukce ulice Na Návsi je přínosem především pro místní podnikatele, zaměstnance,
obchodní partnery a zákazníky, neboť se jedná o příjezdovou komunikaci k místní
průmyslové zóně (objekt ZD, kovovýroby, autodopravy atp.). Zbylé zrekonstruované úseky
(ulice Sportovní) budou využívat hojně místní obyvatelé, neboť se jedná se o přístupové
komunikace k mateřské škole, obecnímu úřadu, sportovnímu areálu, dětskému hřišti, objektu
myslivny a klubovně rybářů. Ukončení projektu je plánováno na 29. 08. 2012.
Obci Veltruby, IČ: 00235881, byla kladně posouzena podaná žádost o dotaci v rámci
58. výzvy, prioritní osy 15.1 Doprava, oblasti podpory 15.1.1 Regionální dopravní
infrastruktura, název projektu „Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů
a objektů občanské vybavenosti“, registračního číslo projektu CZ.1.15/1.1.00/58.01186, která
bude spolufinancovaná z ROP NUTS II Střední Čechy částkou 4 590 675,00 Kč.
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Obec obdržela dotaci na chodníky
I v letošním roce byla obec úspěšná při žádosti o dotace z Fondu rozvoje obcí a měst
Středočeského kraje. Dotaci jsme získali na rekonstrukci chodníků ve Veltrubech od
vlakové zastávky - ulice K Zastávce po konec ulice Na Návsi u cukrárny a dále na nový
chodník na mostě (k velkému jezeru) . Stávající chodníky, které jsou v dezolátním stavu,
nahradí zámková dlažba a po celém úseku – především v ulici K Zastávce, bude zákaz
parkování vozidel na chodníku. V těchto dnech byla zaslána zájemcům o rekonstrukci
výzva a výběrová komise vybere nejvhodnějšího zájemce o tuto akci. Se zahájením
rekonstrukce se počítá na přelomu dubna a května t.r. Jsme rádi, že jsme tuto dotaci obdrželi,
protože především náves bude po stavebních pracích úplná a bude zbývat úprava zeleně.
Statistika obyvatel žijících v našich obcích:
V našich obcích žije k 10.3.2012 celkem 1.338 obyvatel – z toho ve Veltrubech žije 984
občanů a v Hradišťku I. 354 občanů. Průměrný věk obyvatel je 40 let.

Vyzýváme touto cestou naše spoluobčany, kteří budou mít v letošním roce významné výročí
svatby, aby nám toto sdělili na Obecní úřad – jejich významné datum sňatku bude
zveřejněno v našem zpravodaji. Dále žádáme rodiče, kterým se v letošním roce narodilo
miminko a chtěli by jeho fotografii a datum narození zveřejnit na webových stránkách, aby
nám zaslali fotografie e-mailem na adresu veltruby@veltruby.cz. Na našich webových
stránkách též naleznete nově ve videogalerii nové příspěvky.
Zápis dětí do MŠ Veltruby
Ředitelka Mateřské školy Veltruby oznamuje rodičům, že zápis dětí do místní Mateřské
školy bude probíhat ve čtvrtek dne 19. dubna 2012 v době od 10:00 do 16:00 hod. Rodiče si
vezmou s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Divadelní představení v Kulturním domě
V nově zrekonstruovaném Kulturním domě ve Veltrubech bude v sobotu 24. března 2012
od 14:00 hod. sehráno divadelní představení na motivy románu Bohumila Hrabala s názvem
„Když na komín, tak na komín“. Od 15:30 hod. vystoupí se svým programem
harmonikář „Pepino“, který ve Veltrubech již hrál při farmářských trzích. Vstupné na
celé odpoledne je 50,- Kč/osobu. Obecní úřad srdečně zve občany všech věkových kategorií
na tuto akci.
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Maškarní karnevaly
V sobotu 17.3.2012 se konal od 14:00 hod. v
Kulturním domě ve Veltrubech Dětský maškarní
karneval. V úvodu děti přivítal vodník
Jezeráček a klauni Růženka a Ríša se svým
programem. Na sále se sešlo asi 60 dětí, které se
dobře bavily při různých soutěžích, při tanci a
každé dítě si odneslo domů i cenu z tomboly.

Všechny masky byly úžasné a porota
neměla, ani tentokrát, lehký úkol s
výběrem těch nejlepších. Děkujeme touto
cestou paní Eleně Dvořákové z Hradišťka
I., která vytvořila krásné dorty pro nejlepší
masky. Děkujeme všem návštěvníkům za
dobrovolné vstupné, které bude použito na
další akce. Maškarní karneval se konal v
letošním roce již podruhé - poprvé se masky sešly v lednu na zamrzlé ploše veltrubského
Jezera. I na ledě byla k vidění spousta krásných masek nejen dětí, ale i dospělých. Jsme
velice rádi, že nám toto mrazivé počasí vydrželo a karneval na ledě se mohl uskutečnit.

výstavce si budete moci
velikonoční výrobky.

Velikonoční výstavka
Kulturní výbor ve spolupráci s Mateřskou a Základní
školou Veltruby pořádá ve dnech 5. – 7. dubna
2012
vždy v době od 14:00 – 17:00 hod.
„Velikonoční prodejní výstavku“ v Kulturním
domě ve Veltrubech. Na této výstavce si budete
moci prohlédnout práci dětí z našich školiček,
kraslice paní Markéty Řehákové a velikonoční
výzdobu a výrobky slečny Aničky Syrové. Na této
zakoupit některé vystavené kraslice, pomlázky a ostatní

Jarní ples
Obecní úřad Veltruby a místní spolky připravují na konec plesové sezóny „Jarní ples“,
který se uskuteční v Kulturním domě ve Veltrubech v sobotu 14. dubna 2012 od 20:00 hod.
Jedná se o ples se vším, co k němu patří (společenské oblečení a samozřejmě dobrá zábava).
K tanci bude hrát kapela Unikát, připraveno bude překvapení jak v úvodu plesu, tak i o
půlnoci. Můžeme jen prozradit, že jedním překvapením bude vystoupení kouzelníka Richarda
Nedvěda, kterého všichni znáte z televize (byl účastníkem soutěže Česko-slovensko má
talent). Vstupné bude 80,-Kč a zástupci obce a spolků si Vás dovolí na tuto akci srdečně
pozvat. Případný výtěžek z tohoto vstupného bude použit na vnitřní úpravy (jeviště, kinosál
apod.).
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Staročeské máje 2012
Veltrubská mládež pořádá Staročeské máje – tentokrát v sobotu 12. května 2012. Májový
průvod bude doprovázet Malá dechovka Kmochovka z Kolína a večer při taneční zábavě
bude hrát S.O.S. Banda Kolín (kapela, která hrála na Hasičském plese v lednu). V případě
nepříznivého počasí bude večerní taneční zábava v Kulturním domě, pokud bude krásně –
sejdeme se na hřišti. Májky se budou dávat děvčatům, které bydlí ve Veltrubech a je jim
méně než 25 let. V případě, že bude mít o májku zájem děvče starší 25 let, nebo slečna, která
zde v obci nemá trvalý pobyt, ale žijí zde její prarodiče, kamarádi či jiní příbuzní, může se
přihlásit buď na Obecním úřadě nebo u Moniky Havlinové, či Jany Mokráčkové ve
Veltrubech. Věříme, že i v letošním roce bude naší mládeži přát počasí a vše se vydaří.
Pálení čarodějnic
Veltrubští hasiči chystají 30. dubna opět upálit V Třešňovce
nějakou tu čarodějnici. Předtím však musí ze všech místních
čarodějnic vybrat tu nejlepší, takže děvčata a ženy – pořádně se
vystrojte, ať něco vyhrajete. Připraveno bude i občerstvení.
Do Třešňovky – na místo, kde se každoročně čarodějky upalují, můžete
od soboty 24. 3. vyvážet roští na spálení. Upozorňujeme však, že
pouze roští a ne jiný odpad. Kdo bude přistižen, že vyváží jiný odpad,
bude nemilosrdně pokutován, v nejhorším případě bude upálen i
s čarodkami.

Naučná stezka podél Jezera ve Veltrubech po stopách vodníka Jezeráčka
V loňském roce obdrželi rybáři ve Veltrubech dotaci od TPCA na vybudování naučné stezky
kolem Jezera, která ponese název „Po stopách vodníka Jezeráčka“. V současné době bylo
dokončeno kácení náletových dřevin . Za pomoci členů ČRS MO Veltruby byly vysekány
porosty starých kopřiv, ostružin a rákosu. Při likvidaci pomáhali jak členové místní
organizace rybářů, tak i zaměstnanci Obecního úřadu. Díky zakoupení drtiče bylo
zlikvidováno velké množství větví. Děti z rybářské školičky zajistily sběr odpadků okolo
celého Jezera, kterých nebylo málo. V současné době
finišují poslední úpravy textů, jenž budou zveřejněny na
informačních tabulích a dále nás čekají další kroky
v podobě terénních úprav celé naučné stezky.Tyto práce
jsou vykonávány za pomoci dobrovolníků z obce, ale i
zaměstnanců TPCA, kteří žijí v našich obcích. Máme již
objednány dřevěné prvky na zhotovení stojanů na
informační tabule. Věříme, že vše bude v co nejbližším
termínu dokončeno. Přestože stezka ještě není dokončena,
v předjarním počasí již potkáváme první zvědavce, kteří se
o zrekonstruovanou stezku velice zajímají a již se těší na
své procházky.
Rybářská školička
Rybářská školička zahájila opět nový školní rok – schůzky se konají 1x za 14 dní ve středu
od 16:00 hod. v klubovně Na Baště. Další schůzka je tedy ve středu 21.3.2012. Dne
4. března t.r. nejmenší členové naší školičky, i s dospěláky, složili úspěšně testy pro
uchazeče o první rybářský lístek. Zveme všechny děti i jejich rodiče do naší školičky.
Pavel Kratochvíl
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Projekt – „Celé Česko čte dětem“
Rodiče a prarodiče jsou pro děti přirozeným vzorem ve vztahu k literatuře a zájmu o
aktivní čtenářství. Chceme je v této aktivitě podporovat a z tohoto důvodu se naše škola
v únoru 2012 zapojila do projektu obecně prospěšné společnosti „Celé Česko čte dětem“,
jejímž hlavním cílem je podpora rodičů v každodenním předčítání svým potomkům. Tato
osvětová a mediální kampaň se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže,
ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím
společného čtení.
Věta „Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!“ obsahuje vše, co tato kampaň
chce všem generacím říci. Pokud budete mít zájem získat více informací k tomuto projektu,
naleznete je na www.celeceskoctedetem.cz. Na těchto stránkách
se dozvíte „co
Ano a co Ne“ při čtení dětem, můžete shlédnout videa „Jak čte…“ některá ze známých
osobností podporující tuto kampaň. Dále si můžete vybrat vhodnou knihu pro své dítě ze
„Zlatých titulů“ a v odkazu „Fórum rodičů a dětí“ doporučit některou ze svých oblíbených
knih dalším čtenářům. Pro děti jsou připravené soutěže do kterých se mohou zapojit pokud
mají zájem, odvahu a správné vědomosti. Jedná se o celostátní
čtenářskou soutěž Kniho-rej, kdy každý měsíc odpovídají na 3
otázky. Usměje-li se na ně štěstí, vyhrají zajímavou publikaci.
Výtvarná soutěž týkající se návrhu plakátu propagujícího tuto
kampaň v tomto roce již proběhla, ale věříme, že se naše děti
rády zapojí v následujícím roce.
Na webových
stránkách naší školy naleznete odkaz na tuto kampaň a další
relevantní stránky týkající se čtenářské gramotnosti. Vy,
kteří nemáte přístup na internet, si můžete přečíst základní
informace ve vývěsce ZŠ u obchodu ve Veltrubech.Všichni
chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout?
Čtěme dětem!
Pedagogický sbor ZŠ Veltruby
Životní jubilea - leden – březen 2012
70 let - Zdeněk Mňouček, Vby – Školní 48
85 let - Božena Vepřeková, Vby – Dlouhá 200
90 let - Miluše Sixtová, Vby – Na Kopečku 185
80 let - Zdeňka Veisová, Vby – K Zastávce 284
92 let - Marie Poláková, Hko – Veltrubská 63
70 let - Petr Bohatý, Vby – V Domkách 52
80 let - František Martínek, Vby – Dlouhá 222
Všem jubilantům přejeme jen to nejlepší a hodně zdraví do dalších let.
Úmrtí:
Štefan Duraj – Hko, Nová 28
zemřel ve věku 78 let
Jaroslav Foltýn – Vby, Na Návsi 154
zemřel ve věku 70 let
Bohumil Krejčík – Hko, Nová 79
zemřel ve věku 74 let
Zdeněk Košner – Hko Nová 80
zemřel ve věku 78 let
Josef Čihák – Vby, Hřbitovní 87
zemřel ve věku nedožitých 92 let

Jejich památku si uchovejme stále živou ve svých srdcích.
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Pozvánka na jarní fotbalová utkání
III. třída A – JARO 2012
Týnec/nL B – Veltruby 25.3. 15:00
Veltruby-Nebovidy A 31.3. 16:30
Sendražice – Veltruby 07.4. 16:30
Hradišťko I. -Nebovidy A 14.4. 16:30

Vrb. Lhota A - Hradišťko I.
25.3. 15:00
Hradišťko I.-Ovčáry A 31.3. 16:30
Týnec/nL B- Hradišťko I. 8.4. 16:30

Derby - Veltruby - Hradišťko I.
Č. Pečky – Veltruby
Veltruby -D. Chvátliny
Volárna - Veltruby
Veltruby – Veletov
St. Kolín - Veltruby
Veltruby - T. Dvory A
St. Kolín - Hradišťko I.
Veltruby- Ovčáry A

Hradišťko I.- Krakovany A
28.4. 17:00
Sendražice - Hradišťko I.
5.5. 17:00
Č. Pečky B-Hradišťko I.
13.5. 17:00
Hradišťko I.-D. Chvátliny
19.5. 17:00
Volárna - Hradišťko I.
26.5. 17:00
Hradišťko I.-Veletov
2.6. 17:00
Vrb. Lhota A-Veltruby
10.6. 17:00
Hradišťko I.- T. Dvory A
16.6. 17:00

29.4. 17:00
05.5. 17:00
12.5. 17:00
19.5. 17:00
26.5. 17:00
2.6. 17:00
9.6. 17:00
16.6. 17:00

Okresní přebor dorostu – JARO 2012
Týnec/nL
Veltruby
Sendražice
Krakovany
Veltruby
Nučice
Veltruby
Bečváry
Veltruby
Veltruby
V. Osek
Veltruby

Veltruby
Cerhenice
Veltruby
Veltruby
Tuchoraz
Veltruby
Velim B
Veltruby
Dobřichov
T. Dvory
Veltruby
Ovčáry

25.03. 10:15
31.03. 14:00
07.04. 10:15
15.04. 10:15
21.04. 14:30
29.04. 14:30
05.05. 14:30
12.05. 10:15
19.05. 14:30
02.06. 14:30
09.06. 14:30
16.06. 14:30

III. LIGA ženy JARO 2012
Kutná H.
Hradišťko I.
Čáslav
Hradišťko I.
Všestudy
Hradišťko I.
Poděbrady
Hradišťko I.
Mělník B
Hradišťko I.

Hradišťko I.
Jestřábí Lhota
Hradišťko I.
Jablonec
Hradišťko I.
Tuklaty
Hradišťko I.
Mn. Hradiště
Hradišťko I.
Uh. Janovice

21.04. 17:00 hod.

25.03. 15:00
01.04. 13:00
09.04. 10:15
15.04. 13:00
21.04. 14:00
29.04. 13:00
06.05. 14:30
13.05. 13:00
27.05. 14:00
03.06. 13:00
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