Veltrubský zpravodaj
Vydává: Obecní úřad Veltruby
Vydáno: prosinec 2018

Číslo: 4/2018

Problémy obce očima starosty
OBECNÍ VODOVOD
Vážení občané, v současné době se
nejen naše obec potýká s dopady
dlouhotrvajícího sucha a nedostatkem
vody ve studních. Zhruba 3 roky se
snažíme získat smluvní závazek na
možnost připojení od nejbližších majitelů
a provozovatelů vodovodu tj. VHS Kolín
- vodovod ze průmyslové zóny a od pana
Třešňáka vlastnícího zakončení vodovodu
Na Spálence. V časopise naleznete
volně vložený dotazník, kterým chceme
zmapovat míru zájmu a potřeb občanů a to
nejen o pitnou vodu, ale i na plyn. Předem
děkuji za jeho vyplnění a doručení na
obecní úřad, možno vložit jen do schránky
OÚ, nebo využijte jeho elektronickou
formu na našem webu a e-mailem pošlete
na adresu starosta@veltruby.cz. Nemějte
obavy ze závaznosti toho, co nám sdělíte.
Chápu, že vše se s časem může změnit,
ale při jednáních a přípravě stavby
vodovodu se bez plošného průzkumu
skutečných potřeb obyvatel neobejdeme.
Krátce můj názor jako občana. Mám
vlastní studni, 1x prohloubená z 3.5m na
5.5m. Výška hladiny cca 1 m. Vodu na
pití používáme z EKO stojanu cca 3-5 l/
den, vodu na vaření 5 l/den odebírám přes
třístupňový filtrační systém ze studny
(mechanický + dusičnanový + desinfekční
vložka). Ostatní spotřebu vody (mytí,
WC, zalévání) kryje neupravená voda
z vlastní studny. Pokud by mi obec nabídla
možnost připojení na obecní vodovod,
nemusel bych si vodu na vaření nákladně
upravovat a byla-li by voda z obecního
vodovodu stejně chutná jako z EKO
stojanu, používal bych ji i na pití.
Na splachování WC, mytí a zalévání
bych dál používal vodu z vlastní studny,
neboť je a bude vždy levnější. Pro 4 osoby
je to cca 10 l/den z obecního vodovodu
a 400 l z vlastní studny. Vaše situace však
může být úplně jiná a proto Vás prosím
o vyplnění dotazníku.

EKO stojan v Hradišťku I.
Pro obě obce máme jeden EKO stojan
u obecního úřadu. Spotřeba je velká -

každé 2 dny je voda doplněna čerstvou
vodou z vrtu v Káraném. Voda ve stojanu
je v letních měsících udržována v chladu
a bez přístupu světla, nekazí se a osvěží
i bez chlazení v ledničce. Někteří dávají
přednost vodě balené. Je však dražší,
stojí dlouho v teple a na světle někde ve
skladu a pak v prodejně. Obec požádala
o umístění dalšího stojanu v Hradišťku
I, ale zatím není žádný k mání, neboť se
nejedná o sériový výrobek. Opět se lze
k tomu vyjádřit ve vloženém dotazníku.

Obecní knihovna
Přestože je naše obecní knihovna málo
navštěvovaná cca 3-4 lidi za týden, což je
možná způsobeno i jejím stavem ( k výběru
je zde jen 568 knih ), připravuji rozšíření
a modernizaci služeb naší knihovny
o možnosti, které nabízí Regionální
knihovna v Kutné Hoře. Jednání probíhají
a mou snahou je, aby všechny současné
trendy v knihovnictví od klasických knih,
multimediální tituly, časopisy, přednášky
a dalších akce a služby mohli využívat
i naši občané a nemuseli za tím daleko
jezdit. Pro ty, kteří využívají moderní
technologie, mohou využít přístup přes
naše webové stránky a pro starší generaci
bude k dispozici pomoc naší knihovnice.
Místo investic do nakupování knih,
budeme investovat raději do služeb, které
lze využít.

Oprava kapličky v Hradišťku I.
Opravu padající omítky, odvlhčení
základu opravila obec svépomocí. Tuto
akci prováděli zaměstnanci Obecního
úřadu pan Ivan Hrdý a Jiří Špinka. Na
Kapličku jsme rovněž umístili kříž, který
tam již řadu let chyběl.

Internet na veřejných místech v obci zdarma
11.12.2018 získala obec grant z EU pod
názvem WiFi4EU. Poukázku z tohoto
programu použijeme na vytvoření sítě
bezplatného připojení k internetu na
veřejných místech. Maximální částka,
kterou lze čerpat je 15000 Eur tj. cca 390

tis.Kč. Podrobný rozsah sítě se teprve
začne připravovat a bude vypsána veřejná
soutěž na dodavatele této sítě.

Výměna elektrických přímotopů za tepelné čerpadlo
Problémy s přímotopy a roční faktura za
elektřinu za letošní rok ve výši 70 tisíc Kč
za obecní úřad mě přivedly k rozhodnutí
změnit způsob vytápění v kancelářích
Obecního úřadu na vytápění tepelným
čerpadlem. Celková pořizovací cena byla
necelých 100 tisíc Kč. Dále jsme vyměnili
klasické žárovky za LED žárovky, neboť
jejich spotřeba zvláště v zimních měsících
také není zanedbatelná..

Přemístění sběrného dvora
do areálu ZOD a zavedení
třídění tohoto odpadu
Od 1.prosince je přemístěn sběrný
dvůr ve Veltrubech do areálu bývalého
zemědělského družstva. Nově se bude
odpad třídit a ukládat do 4 kontejnerů
(směsný odpad, BIO odpad, stavební
odpad - suť a kovový odpad). Tříděním
odpadu ušetříme nemalé částky . Např.
cena za uložení BIO odpadu je na
některých skládkách až 5x nižší.
Od roku 2025 nastane velké omezení
ukládání odpadů na skládkách. Komunální
odpad se bude muset buď spalovat,
recyklovat, nebo jinak ekonomicky
využít. Jen minimálně bude povoleno
ukládání na skládku a bude drahé. Přinese
to velké zdražení likvidace odpadů.
Jen pro představu - dnes uložení 1 tuny
směsného odpadu na skládce v Radimi nás
stojí 1200,-Kč a spálení 1 tuny směsného
odpadu v pražské spalovně stojí
2500,-Kč. Ceny jsou bez DPH
a jsou bez dopravy a dalších
služeb s tím spojených.
Třídění ve sběrném místě
v Hradišťku I. bude řešeno
v průběhu roku 2019.

Otevírací doba sběrných
míst (kontejnerů) :
1. sobotu v měsíci v době od 9:00 do
11:00 hod. v Hradišťku I.
2. sobotu v měsíci v době od 9:00 do
11:00 hod. ve Veltrubech

Poděkování za pomoc při odkanalizování OÚ a přípravě
technického dvora obce
Ačkoliv je vybudovaná v obou obcích
podtlaková kanalizace, obecní úřad a jeden byt nad ním do listopadu tohoto roku
měl svedeny odpady do starého septiku
za obecním úřadem. Po 15-ti letech došlo i na připojení těchto odpadů na podtlakovou kanalizaci. Poděkování za obětavou pomoc při této komplikované akci

patří Františku Neudörflovi, pracovníkům
jeho firmy Telsig, Dušanu Michalkovi,
Pavlu Kratochvílovi, Petrovi Prajznerovi,
Romanovi Vokounovi, Jiřímu Pačesovi,
Ivanu Hrdému a Jiřímu Špinkovi.
Jak jste si mohli všimnout, dvůr za
Obecním úřadem již není sběrným místem
pro odpad všeho druhu, ale je vyklizen a
postupně se přemění na technický dvůr.
Zbývá nám ještě dořešit stejný problém v
Kulturním domě ve Veltrubech.

Zimní úklid sněhu a sekání
trávy

Chcete si přivydělat ?

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem
svým, jménem zastupitelstva obce
a zaměstnanců obecního úřadu popřál
klidné vánoční svátky a do nového roku
2019 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Obecní úřad hledá brigádníky na sezónní
práce v obci (sekání trávy, odklízení sněhu,
údržbu obecních komunikací). Odměna
bude stanovena dohodou dle objemu
sjednaného rozsahu práce a bude závislá
na použití vlastní či zapůjčené techniky.

Volby do zastupitelstva obce
Ve dnech 5. a 6.10.2018 se konaly Volby do zastupitelstva
obce pro volební období 2018 - 2022. Do zastupitelstva
obce kandidovalo celkem 5 stran a uskupení.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Veltruby
dne 30.10.2018 byl zvolen v tajném hlasování
uvolněným starostou obce pro volební období 20182022 Ing. Jiří Hůla, neuvolněným místostarostou Petr
Herčík, předsedou finančního výboru Doc.Ing. Jan
Fischer CSc., předsedou revizního výboru Aleš Javůrek,
předsedkyní kulturního výboru Olga Kratochvílová
a předsedou výboru pro sport Ing. Marek Pětioký.

Poplatky v roce 2019
V příštím roce se budou vybírat poplatky za
psa ve stejné výši jako dosud - tj. 40,- Kč
za psa a 60,- Kč za každého dalšího psa.
Poplatky za odvoz odpadu v r. 2019 budou
ve výši 550 ,- Kč za osobu s trvalým
pobytem v obci a 550,-Kč za rekreační
objekt.
Výše uvedené poplatky se budou vybírat
od 1. do 28.února 2019. Poplatky můžete
uhradit na číslo účetu 5623151 / 0100,
variabilní symbol (VS) prosím uveďte
následujícím formátu:
VS pro Veltruby: 10uuxxx (např.
Veltruby Sportovní 239 - VS=1030239)
VS pro Hradišťko I.: 20uuxxx (např.
HradišťkoI, Zahradní 2 - VS=2075002)
uu = číslo ulice ( viz následující tabulka)
xxx=číslo Vašeho domu, pokud není tak
uveďte evidenční ( je-li číslo jednomístné
nebo dvoumístné vložte před číslo nuly
např . čp. 1 = 001, čp. 10=010)
V poznámce uveďte příjmení a jméno,
za koho je placeno, pokud neplatíte za
všechny trvale přihlášené.

Místní část
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby

Ing. Jiří Hůla - starosta obce
Zvolení zastupitelé:

p.č.
1
2
Veltruby a Hradišťko I spol.
3
4
8
1
PRO ROZV.VELTRUB A HRADIŠŤKA I 2
6
2
SDR. PRO OBEC, KULTURU A SPORT
5
ČSSD
1

Kód ulice
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Název ulice
Bytovky
Dlouhá
Dvorská
Hradišťská
Hřbitovní
K Pasekám
K Zastávce
Kolínská
Krátká
Lesní
Na Kopečku
Na Návsi
Na Stráni
Nová
Polní
Příčná
Sadová
Slepá
Sluneční
Sportovní

Dále je možné poplatky uhradit přímo na Obecním úřadě v úřední dny
– pondělí a středa 8:00-11:00 hod. a 12:00-17:00 hod.
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Úvodem moc děkuji všem občanům, kteří
bez ohledu na zákony se dál starají po
celý rok o stav chodníku a trávníku před
svým domem. V současné době nemá
obec žádného pracovníka na tuto práci.
Apeluji na ty, kteří zatím spoléhali, že to
zařídí obec, aby pokud jim to zdravotní
stav dovolí, pomohli také.

příjmení, jméno, tituly počet hlasů
Hůla Jiří Ing.
395
Fischer Jan Doc. Ing. CSc.
292
Čechová Kamila Ing. MBA
206
Barešová Petra
238
Kratochvílová Olga
259
Herčík Petr
249
Stehlík Radek
244
Kratochvíl Pavel
232
Pětioký Marek Ing.
141
Kadeřábek Josef
135
Javůrek Aleš
200

Místní část
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Veltruby
Hradištko I.
Hradištko I.
Hradištko I.
Hradištko I.
Hradištko I.
Hradištko I.
Hradištko I.
Hradištko I.
Hradištko I.
Hradištko I.
Hradištko I.
Hradištko I.
Hradištko I.
Hradištko I.
Hradištko I.

Kód ulice
31
32
33
34
35
36
37
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Název ulice
Šikmá
Školní
U Studně
U Žlubince
V Domkách
V Třešňovce
Za Jezerem
Klavarská
Konečná
Nad Jezerem
Nová
Písečná
Pobřežní
Polní
Příčná
Spojovací
Šikmá
U Jezera
U Potoka
Veltrubská
Východní
Zahradní

Proč zmizel kopeček v Třešňovce - prodej obecních
pozemků
Jistě si mnozí z vás povšimli, že zmizel kopeček v Třešňovce a s ním i nepořádek okolo. V této lokalitě se připravuje pokračování bytové zástavby v ulici
V Třešňovce směrem k Myslivně. V současné době se řeší parcelace a přístupová
cesta spolu s inženýrskými sítěmi.

Svatováclavský noční pochod
V podvečer státního svátku sv. Václava
se konal další ročník Svatováclavského
nočního pochodu. Jsme velice rádi,
že se této akce zúčastňuje stále více
a více občanů nejen z našich obcí, ale
i přespolních. Díky krásnému počasí
a především díky našim dobrovolníkům,
kteří přišli pomoci a dokázali se převtělit
do různých strašidel, se tato akce vydařila
a všichni se vrátili do cíle v pořádku.

Kácení stromů
Obec již delší dobu odkládala kácení
stromů, které ohrožují bezpečnost kolem
jdoucích. Spadlé stromy v minulých dnech
nás přiměly k tomuto kroku přistoupit.
Byl pokácen stříbrný smrk u Jezera ve
Veltrubech, neboť jeho koruna zasahovala
do elektrického vedení 22kV. Dále budou
pokáceny smrky u Obecního úřadu,
prodejny COOP, Na Návsi u čp.9 (na
vlastní žádost majitelky domu) a uschlé
stromy v MŠ a ZŠ. Smrkyu COOPu a

obecního úřadu jsou sice hezké, ale jejich
pád při nepříznivém počasí by mohl být
pro kolemjdoucí fatální.

Zpívání koled u kapličky
v HradišťkuI

Drakiáda a slavnostní otevření
nové obecní klubovny
V sobotu 13.října byla slavnostně otevřena za účasti Obce Veltruby, zhotovitele, zástupců TJ Meteor Hradišťko I.
a občanů z obou obcí nová obecní klubovna v Hradišťku I. současně s Drakiádou. Obec získala na novou obecní klubovnu dotaci ze Středočeského kraje ve
výši 600 tis.Kč. Věříme, že nová obecní klubovna bude sloužit k plné spokojenosti všem spolkům v obci.

I v letošním roce se naše obec připojila
k celostátní aktivitě nazvané Zpíváme koledy. Děti z naší základní školy pod vedením a hudebním doprovodem paní ředitelky Mgr. Šafárikové zazpívaly koledy
a přidali se mnozí další z početné skupiny
našich občanů, kteří se
přišli podívat a zazpíVýročí září - listopad
vat si. Bylo připraveno i velmi chutné po70 let - Hůlová Růžena – Vby, Kolínská čp. 277
hoštění, které zajistili
75 let - Teplý Josef – Vby, Na Návsi čp. 127
místní spolky. Všem,
		
Kasal František – Vby, Na Stráni čp. 158
kteří se aktivně podí		
Kozáková Božena – Hko, Veltrubská čp. 74
leli na této akci děku		
Blážová Božena – Vby, Za Jezerem čp. 263
jeme.
80 let - Lang Jaroslav – Vby, Za Jezerem čp. 57
91 let - Vávrová Vlasta – Vby, Lesní čp. 210
Tříkrálová
93 let - Vokřálová Terezie – Vby, Dlouhá čp. 144
sbírka 2019
96 let - Dvořáková Miroslava – Hko, Polní čp. 85
Farní charita Ko- nejstarší občanka z Hradišťka I.
lín, zastoupená ředi99 let - Bálintová Antonie – Vby, Nová čp. 323
telkou Bc.Lucií Růž- nejstarší občanka z Veltrub
kovou Rybárovou,Všem oslavencům srdečně blahopřejeme.
DiS., oznamuje, že
ve dnech 1. až 14.
ledna 2019 proběhne v obci Tříkrálová
Úmrtí září - listopad
sbírka, kterou pořádá
Tichá Vlasta – Vby, Kolínská čp. 242 – zemřela ve
Charita Česká repubvěku 83 let
lika. Sbírka je určena
na podporu sociálních
Hlaváček Josef – Vby, Za Jezerem čp. 252 – zemřel
projektů charity. Část
ve věku 77 let
z vykoledovaných fiVávrová Vlasta – Vby, Lesní čp. 210 – zemřela ve
nancí podpoří projekvěku 91 let
ty Farní charity Kolín - Charitní šatník,
Bálintová Antonie – Vby, Nová čp. 323 – zemřela ve
Dobrovolnické centvěku 99 let
rum sv. Bartoloměje
Jejich památku si uchovejme stále živou
- viz web: www.kolin.
ve svých srdcích.
charita.cz.

Vítání občánků
V letošním roce se konalo 2x slavnostní Vítání občánků. Na
jaře – 20.května jsme přivítali v bývalém kinosále Kulturního
domu Veltruby celkem 5 dětí narozených v období od září 2017
do března 2018 – Amálku Slováčkovou, Viktorku Kemzovou,
Oskara Riemera, Tomáše Kuperu a Aničku Kadeřábkovou.
A na podzim – 10. listopadu jsme přivítali 12 nově narozených
dětí – Elišku Šormovou, Bětušku Kudrnovou, Matěje Loučku,
Jiříka Gadase, Matěje Kučeráka, Terezku Douděrovou, Lukáše
Vendla, Filípka Martínka, Natálku Šrámkovou, Jana Dufka,
Tadeáše Borovičku a Ondřeje Chleboráda.
Všem nově narozeným občánkům našich obcí přejeme hodně
zdravíčka, štěstíčka a spokojený život.
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Sobotní dopoledne patřilo
veltrubským rybářům
Už od čtvrtečního odpoledne začaly přípravy na sobotní výlov rybníka Čtvrťák
v Hradištku I., kde jsme navezli vše potřebné a hlavně naši maringotku, ve které
máme zázemí před nepříznivým počasím.
Od pátečního rána jsme začali čerpat vodu
do záchytné vodoteče, ze které po výlovu
znovu napustíme rybník.Počasí nám přálo
a vše běželo podle plánu. Ve večerních
hodinách se zatáhlo a začalo pršet, což
nám znepříjemnilo dolévání benzínu do
čerpadla a čištění savce od listí,kde za
každé dvě hodiny se musíte převléknout
do “prsaček” a vlézt do ledové vody.
Odměnou je vyhřátá maringotka a čaj

Slovo předsedy MO ČSSD
Veltruby
Rád bych poděkoval všem, kteří přišli
k volbám a odvolili, ale ještě více těm,
kteří volili Českou stranu sociálně
demokratickou pro Veltruby a Hradišťko
I. V širokém okolí jsme dosáhli největšího
úspěchu, který se značí 14%. V Hradišťku
I. jsme měli neuvěřitelných 21%, tím
pádem se zařazujeme k nejúspěšnějším
MO ČSSD v okrese. Proto si myslím,
že komunální volby 2018 ve Veltrubech
byly velkým úspěchem. Toto všechno
je výsledek dobrého vedení strany MO
ČSSD Veltruby a pracovitých a aktivních
kandidátů strany, všem těmto lidem patří

s rumem. V ranních hodinách přestává
pršet a v 7 hodin se schází rybáři
a rozdělují si, kdo a kde bude pracovat. Jde
se na věc - první zatažení sítě nám ukázalo,
že to nebude žádná sranda. V rybníku je
hodně bahna, což znamená, že to bude
větší dřina při tažení sítě. Mezitím dorazily
na návštěvu děti z Dětského domova ze
Zruče, které navštěvují rybářský kroužek
a naše organizace je sponzoruje a pomáhá
při jejich prvních krůčcích do velkého
rybářského světa. První ryby na třídičce
a hele, je tam i vousatý suman, děti měly
první setkání s tímto našim obrem. Po
každém zátahu a roztřídění ryb si rybáři
dali přestávku na něco teplého a v poledne
došlo i na klobásku. Děti byly zvídavé

a prošmejdily snad každou káď. Při večerní
obchůzce jsme na přítoku nachytali raky
a škeble. Děti tak mohly vidět na vlastní
oči naše kriticky ohrožené živočichy, které
se v našich rybnících vyskytují a po malé
přednášce jsme je společně vrátili zpět
do jejich vodní říše. Poslední zátah sítě,
roztřídění a odvoz ryb a balit - to je snad
nejotravnější práce na výlovu, kde všechno
se musí důkladně opláchnout, naložit na
vůz a odvézt do skladu na Baštu a pověsit
sítě, aby uschnuly . Poslední rozloučení
s naší milou návštěvou a ještě zbývá předat
plevelné ryby panu Vaňkovi ze Záchranné
stanice na Huslíku, kde s nimi krmí zraněná
zvířata. Nevěříte - jděte se podívat, rádi
vás přivítají na soutoku vydry v jezírku.

velký dík, mám opravdu velkou radost.
Protože dostat v komunálních, kdy je
ČSSD v úpadku téměř 1 000 hlasů, to je
opravdu úspěch.

oslava při příležitosti 100. výročí založení
Československé republiky. V první
části oslav jsme zasadili strom svobody
(lípu), společně s panem starostou panem
Ing. Jiřím Hůlou. Nechybělo zde
občerstvení, které jsme slibovali na
pozvánkách. Ve tři hodiny přijel do
naší obce pan doktor Jouza, historik
z kolínského Okresního muzea, který
vykládal o vzniku Československé
republiky a situaci na Kolínsku před
začátkem První republiky. V sedm hodin
započala country veselice, a ano, byla to
třetí část naší oslavy, dotovaná z fondu
ČSSD Veltruby ve výši 3 000 Kč.

Naším zastupitelem se stal pan Aleš
Javůrek, velmi mu gratuluji k úspěchu.
Pan zastupitel Javůrek přislíbil, že bude
zastupovat celou MO ČSSD Veltruby,
její zásady a plnit volební program.
A při prvním zasedání zastupitelstva se pan
Aleš Javůrek stal předsedou kontrolního
výboru obce Veltruby. Velká gratulace
patří i novému panu starostovi Ing. Jiřímu
Hůlovi, a také novému místostarostovi
panu Petru Herčíkovi.
15. září 2018 se uskutečnila ve Veltrubech

Pozvánky
Ve středu 26.12.2018 se uskuteční od 8:00 hod. tradiční turnaj
Bendy-Cup na tenisových kurtech ve Veltrubech. Pořadatelé
zvou všechny fanoušky tohoto sportu - přijďte fandit našim
týmům.
SDH Hradišťko I. zve všechny děti na Silvestrovskou párty pro
děti , která se bude konat 30.12. od 15:00 v Obecní hospodě
v Hradišťku. Na programu jsou soutěže o ceny, diskotéka
a na závěr ohňostroj. Vstupné a občerstvení pro děti je zdarma.
Na Vaši účast se těší za SDH Hradišťko I. starosta Jan Kmoch.
K závěru roku neodmyslitelně patří i Silvestrovský běh. Kdo má
čas, náladu a chuť si přijít zaběhat poslední den v roce, může
přijít na Obecní úřad, kde přesně v 10:00 hod. odstartuje již
19.ročník Silvestrovského běhu. Samozřejmě, že můžete
přijít klidně jen fandit našim nadšencům a zpříjemnit si čekání
na Nový rok.
SDH Veltruby zve své členy na výroční schůzi, která bude
12.1.2019 v KD Veltruby od 16:00 hod. Na tuto schůzi mohou
přijít i zájemci o nové členství.
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