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Ohlédnutí za volebním
obdobím 2010-2014
Vážení spoluobčané,
v  úvodu mi dovolte poděkovat za důvěru, kterou jste dali mé osobě při letošních volbách do zastupitelstva obce
a chci také poděkovat za zastupitele
obce Veltruby. Složení zastupitelstva
je uvedeno dále v tomto časopise
– v jedenáctičlenném zastupitelstvu
zasedají čtyři nováčci, kteří byli všichni  
zvoleni za stranu Pro Veltruby a Hradišťko I. společně.
Hodnocení letošního roku bylo
v minulém  časopise, kdy se hodnotilo
celé volební  období. I v příštím  roce
chceme pokračovat v akcích  tak, aby
se život v našich obcích stále zlepšoval. V první řadě to bude dokončení
rekonstrukce hradišťské hospody, kdy
nám statik sdělil, že vazba střechy je
ve velmi kritickém stavu, ale i o tomto   píšeme dále. Budeme pokračovat
v rozšiřování   kanalizace jak v Hradišťku I., tak i ve Veltrubech u nových
lokalit bydlení a ve Veltrubech ještě dokončíme komunikaci pro 10 rodinných

domů v Třešňovce. S největší pravděpodobností dojde i k zahájení výstavby sítí pro rodinné domy za Myslivnou.
Předpokládáme, že tato obytná zóna
bude budována stejným způsobem
jako v Hradišťku I. a bude jí realizovat
firma FK Bau, která vyhrála výběrové
řízení, jenž proběhlo v r. 2012. Čeká
nás vyřešení problémů v některých
ulicích ve Veltrubech i v Hradišťku I.,
které jsou ve špatném stavu. S největší pravděpodobností dojde k výměně  
oken na Obecním  úřadě a to alespoň
z čelní strany.
Jsem rád, že se v naší obci koná
stále více a více společenských a kulturních akcí a věřím, že i v nadcházejícím roce Obecní úřad a spolky pro
vás připraví zajímavé zážitky. Jsme potěšeni, že se v letošním roce narodilo  
8 malých občánků, ale 9 našich spoluobčanů nás v letošním roce opustilo.   
Vážení spoluobčané, čas adventu
a Vánoc by nám měl přinést více klidu a duševní pohody a nemělo by to
být období stresu, nakupování a zbytečného shonu (vždyť okna se mohou
umýt až po Vánocích). Zkusme si pohodu, která bude o Vánocích, zachovat
pokud možno i po celý rok. Lidé by si
měli vážit jeden druhého, mít k sobě
vzájemnou úctu a porozumění. Proto
mi dovolte, abych Vám všem jménem
Obecního úřadu, zastupitelstva obce

i jménem svým popřál příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku
2015 hodně   zdraví, štěstí a pohody
jak v rodinném kruhu, tak i v práci.
Ing. Ivan Kašpar
starosta obce

Poděkování
Děkuji touto cestou bývalým členům
zastupitelstva za jejich práci pro obec,
kteří již nepokračují v novém zastupitelstvu - Olče Kratochvílové, Aleši Javůrkovi,
Petru Hrdličkovi a Vladimíru Hradeckému.
Ing. Ivan Kašpar
starosta obce

Volby do zastupitelstva obce
Veltruby pro volební období
2014-2018
Ve dnech 10. a 11. října   t.r. se
konaly volby do   zastupitelstva obce
Veltruby, ve kterých kandidovaly celkem 3 strany - str.č.1- Sdružení Komunistická strana Čech a Moravy a nezávislí kandidáti, str. č. 2 - Křesťanská
a demokratickáunie-Československá
strana lidová a str. č. 3 - Pro Veltruby a Hradišťko I. společně. Voleb se

zúčastnilo celkem 626 voličů z celkového počtu 1149 zapsaných voličů
- což je 54,50% voličů. Strana číslo
1 získala v zastupitelstvu 1 mandát,
strana č. 2 obdržela 2 mandáty a strana č. 3 celkem 8 mandátů.
Připravili jsme přehlednou tabulku
s názvem strany, jménem zastupitele,
funkcí v zastupitelstvu (odsouhlasenou na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 29.10.2014) a uvádíme zde i počet získaných hlasů pro
jednotlivce ve volbách.

Rekonstrukce
hradišťské hospody
V minulém   časopise jsme informovali o připravovaném výběrovém řízení na zateplení hradišťské hospody.
Jak jste si jistě všimli, rekonstrukce
již začala a provádí ji firma PAMAK,
která předložila nejnižší nabídku.

V současné době bylo provedeno
zateplení a výměna oken. Bohužel
se naplnily naše obavy, že při odkrytí stropu, který byl vybudován cca
před 20-ti lety, zjistíme, že je špatná
střešní krytina. Statik nepovolil další
zateplování stávajícího stropu, protože by mohlo dojít ke zřícení z důvodu, že vazba tento strop neudrží.
Na základě toho jsme jednali se SFŽP
a požádali o změnu termínu dokončení   rekonstrukce cca do poloviny
příštího roku. V těchto dnech musíme
provést výběrové řízení na zhotovite-
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Číslo strany a název

Příjmení a jméno  Funkce
zvoleného 
v zastupitelstvu
zastupitele
obce

Počet hlasů
ve volbách 

3 – Pro Veltruby
a Hradišťko I. společně

Ing. Kašpar Ivan

Starosta obce

534

2 – Křesťanská
a demokratická unie
- Českoslov. strana lidová

Ing. Hůla  Jiří

Místostarosta obce

202

2 – Křesťanská
a demokratická unie
Doc.Ing. Fischer Jan
- Českoslov. strana lidová          

Předseda
finančního výboru

185

3 – Pro Veltruby
a Hradišťko I. společně

Herčík Petr

Předseda
kontrolního výboru

364

3 – Pro Veltruby
a Hradišťko I. společně

Skohoutil  Jiří

Předseda komise
pro spolky a sportovní

343

3 – Pro Veltruby
a Hradišťko I. společně

Špinková  Romana

Předsedkyně kulturní
a školské komise

303

3 – Pro Veltruby
a Hradišťko I. společně

Čechová Kamila

Členka  
finančního výboru

292

3 – Pro Veltruby
a Hradišťko I. společně

Stehlík  Radek

Člen kulturní a školské
komise, komise
pro spolky a sportovní

313

3 – Pro Veltruby
a Hradišťko I. společně

Foltýn Vladimír

Člen kulturní a školské
komise, komise
pro spolky a sportovní

360

3 – Pro Veltruby
a Hradišťko I. společně

Hradecký Michal

Člen kontrolního výboru

379

1 – Sdružení Komunistická
strana Čech a Moravy
a nezávislí

Sklenář Jiří

Člen  finančního výboru

89

le střechy. Teprve až po rekonstrukci
střechy se mohou  dokončit  venkovní  
omítky. Bohužel, vzhledem k zvýšeným nákladům na rekonstrukci hospody zatím nemůžeme provést úpravu
nevyhovujících garáží, která nás ale
stejně   časem nemine. Odkrytý strop
je v současné době zakryt plachtou,
aby sál mohl sloužit pro   ŠK Střelky
a i dle  přání provozovatelky na pořádání kulturních akcí jako je např. Silvestrovská  zábava.

Tenisové kurty ve Veltrubech
O přidělené dotaci na víceúčelové  
hřiště jsme vás též informovali v minulém časopise, jen pro připomenutí - obec sice byla úspěšná v získání
dotace, ale zatím  Regionální operační  

program Střední Čechy nemá k dispozici tolik finančních prostředků, aby je
pro obec uvolnil a mohli jsme hřiště vybudovat. V loňském roce nám byla přidělena dotace z TPCA na rekonstrukci
stávajícího hřiště, kterou jsme chtěli
spojit s dotací na nové hřiště. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak to všechno
dopadne s dotací na nové víceúčelové  
hřiště, začali jsme alespoň opravovat
stávající kurty z dotace TPCA. Slavnostní otevření bychom chtěli uskutečnit při 15. ročníku Bendy cupu, který se
uskuteční 26. prosince 2014.

Mostek přes Hluboký potok
Většina z Vás zaznamenala překážku přes Hluboký potok. Bohužel,
tento mostek je v havarijním stavu,

Návrh rozpočtu obce Veltruby na rok 2015
Příjmy rozpočtu obce Veltruby na rok 2015
tis. Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daně z příjmu,zisku a kapitálových výnosů
(daň ze závislé čin., daň podnikatelů a práv. osob)

6.320  

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku (DPH)

5.500

Daně a poplatky z vybr. čin. a služeb (odpad, psi, VP)

770

Majetkové daně (daň z nemovitosti)
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
PŘIJATÉ TRANSFERY

1.000

Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků (nájmy, prodej)

475

Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní (přísp. EKO-KOM, dobývací prostor)

200

Příjmy z prodeje dlouhod. majetku a ostatní

3.200

Neinvestiční přijaté transfery

200

Investiční přijaté transféry (dotace: rekonstrukce MŠ, Obecní hospoda v HKO, hřiště)

CELKEM

2.628
20.293

Výdaje rozpočtu obce Veltruby na rok 2015
PRUMYSLOVÁ 
A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 
HOSPODÁŘSTVÍ

Doprava (opr. místních komunikací, cyklostezky, dopr. obslužnost)

600

rekonstrukce Pobřežní ulice v HKO

500

Vodní hospodářství (odpadní vody, EKO voda, rozbory vody)

1.554

kanalizace v Třešňovce

1.900

Vzdělávání a školské služby

1.345

Kultura (obec. knihovna, kult.dům, kult. akce, obecní hospody)
SLUŽBY 
PRO
OBYVATELSTVO

486

rekonstrukce hospody v HKO

1.500

Tělovýchova a zájm.čin. (spolky - rybáři, kopaná, myslivci,šipkaři)

110

Bydlení, komunální služby, územní rozvoj a veř.osvětlení

2.515

Veřejné osvětlení, výstavba v Třešňovce

100

Ochrana životního prostředí (sběr a svoz odpadů, veř. zeleň)

2.200

BEZPEČNOST STÁTU 
Požární ochrana
A PRÁVNÍ OCHRANA

VŠEOBECNÁ 
VEŘEJNÁ SPRÁVA
A SLUŽBY

50

Státní  správa – platy, odměny, elektřina, opravy, služby, benzín, telefony,
drobné vydání, školení, poplatky, úroky

4.578

Nespecifikovaná rezerva

2.420

Finanční  operace – pojištění majetku

85

Daň z právnických osob za obec

100

splátka úvěru na byty nad OÚ

230

CELKEM
na což jsme upozorňovali při výstavbě mostu na cyklostezku, což je
cca 10 let dozadu. Zúžení vozovky,
které tam instalovala SUS jsme již
napadali s tím, že je špatně umístěné
a že zde bude docházet k dopravním  
nehodám a ke stresovým situacím.
Naše argumenty nikdo nebral na zřetel, ale postupně se začaly přidávat
různé prvky, které měly upozorňovat
na mostek, až nakonec přibyla světelná výstraha. Při našich reklama-

20.293
cích bylo řečeno, že řidiči jsou povinní
dodržovat pravidla silničního provozu
apod. Mostek by mohl být normálně
průjezdný, ale neměla by po něm jezdit
těžká nákladní vozidla, což   vyvolalo
odpor dopravců, jenž mají firmy mezi  
Hradišťkem a Kolínem. V příštím roce
ale dojde údajně k plné rekonstrukci
a asi v polovině roku bude mostek  
uzavřen pro veškerý provoz a na jak
dlouhou – to zatím  nevíme.  

Nekonečný příběh křižovatky
Velký Osek – Kolín
V minulém čísle jsme Vás informovali, že navrhujeme SUSce, aby do
této komunikace dala  tzv.  „pružné  balisety“. Paradox je, že na tyto balisety
nám dal typ odbor dopravy v Kolíně.
Po našich urgencích nám bylo řečeno, že se toto umístění musí prověřit,
zda neodporuje zákonu apod. Vyjádření jsme měli dostat do voleb - ty jsou
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za námi a samozřejmě, že nás čekají
další a další. Podle poslední neoficiální informace balisety zde nebudou,
ale uvažuje se o úpravě křižovatky.
O jakou úpravu se bude jednat nevíme
– necháme se překvapit.

Kontejnery na textil
Jistě jste si všimli, že v obou našich obcích jsou umístěny kontejnery
na  textil. Věříme, že budou sloužit svému účelu a nepotřebný textilní odpad
skončí v těchto kontejnerech a ne někde na skládce v lese. Žádáme tímto  
občany, pokud zjistí, že kontejnery na  
textil jsou plné, aby nám to nahlásili na
Obecní úřad Veltruby, abychom mohli
zajistit jejich vyprázdnění.  

Platby za kanalizaci,
poplatky za odpad a za psy
Začátkem ledna se bude opět platit
kanalizace firmě PROVOTECH. Občané mohou tyto poplatky uhradit na
Obecním úřadě v sobotu 10. ledna
2015 od 8:00 do 11:00 hod. a v Obecní   hospodě v Hradišťku I. ve středu
14. ledna od 14:00 do 18:00 hod. S sebou si vezměte přesnou částku a fakturu, která Vám přijde poštou.       
Dále zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání, že poplatky v r.
2015  budou ve stejné výši  jako v roce
letošním - tzn. poplatky za odvoz odpadu 490,- Kč/osobu, 500,- Kč/rekreační objekt, poplatek ze psa 40,- Kč za
1 psa a 60,- Kč za 2. a každého dalšího psa. Poplatky jsou splatné nejpozději do konce února 2015  a vybírat se
budou buď na Obecním úřadě v úřední
dny nebo v sobotu 28. února 2015 od
9:00 do 11:00 hod. a v Obecní hospodě v Hradišťku I. ve stejný den jako
při platbě kanalizace - tj. ve středu 14.
ledna 2015 a dále pak ve středu   25.
února 2015 vždy v době  od 14:00 do
18:00 hod.      

Informace z Obecního úřadu
Od úterý 23. prosince bude na
Obecním úřadě ve Veltrubech až do
4. ledna 2015 zavřeno z důvodu čerpání dovolené.

Kadeřnice
Paní Květoslava Nováková oznamuje svým zákazníkům, že  kadeřnictví
bude v provozu v pondělí 22. prosince
2014 v době od 9:00 do 17:00 hod.
Další kadeřnické služby můžete využít
až ve středu 7. ledna 2015 ve stejnou
dobu.

Prodej vánočních kaprů
Michal Coubal bude prodávat vánoční kapry za cenu 80,- Kč/kg. Prodejní doba bude od 21. do 23. prosince  
vždy od 13:00 do 17:00 hod. na adrese
Veltruby, K Zastávce čp. 285.
Objednávky a informace
na tel. č. 776 767 276.

Divadelní představení
„Vánoční koleda“
Obecní úřad Veltruby pořádá v neděli 28. prosince 2014 autobusový zájezd  na  divadelní představení  „Vánoční koleda“ do pražského divadla Studio
DVA Divadlo na Václavském náměstí.
V hlavní roli tohoto neopakovatelného
zážitku, na pomezí divadla, koncertu a
muzikálu za doprovodu živého orchestru Kryštofa Marka,hrají a zpívají Karel
Roden, Ivana Chýlková, David Koller,
Zuzana Mauréry,   Martina Vyskvorkina a další. Toto představení je vhodné
i pro děti od 7 let. Na Obecním úřadě ve

Veltrubech jsou k zakoupení vstupenky
v ceně 450,- Kč   vč. autobusu. Odjezd
bude ve 14:30 hod. od autobusových
zastávek ve Veltrubech i v Hradišťku I. a
začátek představení  je v 18:00 hod. Neváhejte a pojeďte si s námi po roce prohlédnout vánočně vyzdobenou  Prahu.

Hanka Křížková ve Veltrubech
Ve čtvrtek  13. listopadu  přijala  naše
pozvání  do  Veltrub  herečka, zpěvač-
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ka a spisovatelka paní Hanka Křížková.
Přesně v 17:00 hod. se  zaplnil  bývalý  
kinosál v Kulturním domě a při vůni kávičky a  štrúdlu  začalo  veselé  povídání s písničkami z repertoáru zpěvačky
i z muzikálů, ve kterých   účinkovala.
Na závěr se Hanka podepsala do své
nově vydané knihy receptů, kterou si
přímo zde návštěvníci zakoupili. Bohužel se kniha na všechny nedostala,
takže jsme hned v pondělí  objednávali další. Věříme, že se tato akce  všem
zúčastněným líbila a i v příštím roce
bychom se takto chtěli setkávat se známými tvářemi kulturního života. Přivítáme jakýkoliv nápad od spoluobčanů,
koho bychom  měli pozvat.

Svatováclavský noční pochod
Stalo se již tradicí, že se kolem  
svátku všech Václavů  koná noční  pochod obcí a lesem. Ne jinak to bylo
i v letošním roce, kdy se na dobrodružnou večerní cestu vydaly davy občanů
jak z obou obcí, tak i přespolní. V cíli  
čekalo na děti opékání vuřtů a překvapení v podobě ohňové show.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali a připravili si velice pěkné převleky.

Dívčí válka
Nedělní  podvečer  28. září  se zaplnil  sál  Kulturního domu ve Veltrubech  
díváky, kteří se těšili  na  komedii  Dívčí
válka, kterou zde sehrál  od 19:00 hod.  

divadelní spolek Velkoosecká naděje.
Podle závěrečného aplausu se tato
historická  komedie o tom, jak to  mohlo všechno dopadnout, návštěvníkům  
velice líbila.        

Drakiáda
V neděli  13. října se na hřišti v Hradišťku I. od 13:30 hod. sešla spousta  
dráčků různých velikostí jak  vlastní výroby, tak i zakoupených. Bohužel, vítr

si tento den vzal dovolenou, takže drakům se na oblohu moc nechtělo. Bezvětrné počasí naopak přivítali kolínští
parašutisté, kteří předvedli svůj seskok.  

Posvícení ve Veltrubech
Po dlouhých letech přijely do Veltrub třetí říjnový víkend posvícenské
atrakce. Děti si zajezdily na kolotočích

a autíčkách a nechyběla ani tradiční  
střelnice. Bylo nám slíbeno, že přijedou  
i v příštím roce na pouť.   

Halloweenský pochod
V pátek  31. října se uskutečnil  poprvé v našich obcích Halloweenský lampionový průvod. Průvody začínaly ve
Veltrubech u vlakové zastávky a v Hradišťku I. u Bistra Na Hráďu  a  poté  jsme
se všichni vydali s lampionky k místní
Základní škole, kde proběhlo vyhodnocení nejlépe vyrobených dýní  od  dětí.
Z cesty se světýlky a z halloweenského

převleku byly nadšené především  děti,
které se  těší na  příští rok.

Filmová zima ve Veltrubech

Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděle patřila již tradičnímu rozsvícení vánočního  stromku  
u Obecního úřadu ve Veltrubech. V le-

V pátek 28. listopadu se uskutečnilo  
promítání putovního kina v Kulturním  
domě ve Veltrubech.  Diváci  si  vybrali  
z pěti titulů českou komedii „10 pravidel
jak sbalit holku“. Bylo to pěkné zpestření pátečního večera.

Mikulášská nadílka
Opět k nám zavítal v sobotu 30. listopadu v 15:00 hod. Divadelní spolek
Velkoosecká naděje s pohádkou Kašpárek a princezna Cimprdlína. Po pohádce mezi děti přišel Mikuláš se svou
nadílkou a nechyběli ani čertíci s  andělem. Na závěr se všichni krásně vyřádili
při čertovské  diskotéce.

Čerti s andělem a Mikulášem zavítali v pátek   5. prosince dopoledne za
dětmi z Mateřské  školy. Ve školičce se
cítili jako doma a neposlušný čert si
zde i chviličku  odpočinul.     

tošním  roce se do těchto oslav připojily místní spolky (myslivci, rybáři, hasiči, fotbalisti a šipkaři), které  vytvořily
u stromečku tu pravou vánoční atmosféru. V mrazivém  počasí  přišel vhod  
na zahřátí svařák nebo čaj s rumem a
pro děti čaj s citronem. Podávala   se
i výborná rybí polévka a nechyběly
tradiční vánočky a perníčky. Dětem se
rozdávaly tatranky a pop-corn. Vánoční  atmosféru umocnilo vystoupení dětí  
z místní Mateřské   a   Základní školy,
které   se všem velice líbilo. Na závěr
jsme si všichni zapálili prskavky. Do
příštího rozsvěcení musíme nějak
vyřešit naše ozvučení, protože lidé
v zadních řadách moc  zpívání neslyšeli. Přivítáme   jakýkoliv nápad, jak dále
vylepšit  tuto  akci.      

Na co se můžete těšit
v příštím roce
Kulturní život v obci bude v příštím
roce zahájen v sobotu 10. ledna v Kulturním domě ve Veltrubech Rockovou
nocí, jenž pořádá pan Alfréd Šmíd.  
Plesovou  sezónu  zahájíme IV. Obecním společenským plesem, který se
bude konat v Kulturním domě v sobotu 17. ledna od 20:00 hod. K tanci  
a poslechu bude hrát kapela ESO a
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těšit se můžete na vystoupení děvčat
z Aerobicu ZŠ a party tanečníků Naše
poupátka, která již začíná nacvičovat.
Chybět nebude ani bohatá tombola.
V sobotu 14. února se můžete těšit na
Rybářský ples.  Pro děti jsme si připravili na  21. února  Dětský maškarní karneval. Přesně o měsíc později 21. března se můžete těšit na  Hasičský ples a
18. dubna na  Šipkařský  ples. Všechny  
plesy  budou v Kulturním domě ve Veltrubech.
V bývalém kinosále Kulturního
domu přivítáme v neděli 10. května
na svátek maminek nově narozené dě-

tičky z obou obcí, dále bychom chtěli  
uspořádat výlet do některého z pražských divadel  a  snad se můžeme těšit
i na májové oslavy. Červen patří dětem,
které se mohou těšit na oslavu svého
svátku a hasiči z Veltrub chystají oslavy
založení svého spolku. Začátkem července se děti mohou  těšit  na pouťové
atrakce ve Veltrubech. Stalo se již tradicí, že v srpnu  probíhá  běžecký závod   
Veltrubská desítka a Veltrubská čtyřka – tentokrát to vychází na 15. srpna.
Na svatého Václava 28. září chystáme  
opět   Svatováclavský noční pochod a
v říjnu Drakiádu. V listopadu   se můžete těšit opět na Halloweenský lam-

pionový průvod a prosinec bude opět
patřit adventu – rozsvěcení vánočního
stromu, Mikulášské nadílce, Posezení
důchodců, Bendy cupu a Silvestrovskému běhu. Akce jsou různorodé a jejich
počet ve srovnání s ostatními obcemi je  
vysoký, ale pokud jste přesto nenašli tu
svou - ozvěte se, budeme rádi.

Zprávičky z Mateřské školy
Do nově zrekonstruované   školičky  1. září nastoupilo  50 dětí. V letošním školním roce máme  14 předškolních dětí.
V září navštěvovaly starší děti solnou jeskyni v Kolíně a v sobotu 4. října jsme se společně s dětmi a rodiči
zúčastnili „Putovní olympiády mateřských škol“ v Dobšicích, jejímž tématem byla Velká dětská dobrodružná stezka malého kelta Dobše a mnoho dalších aktivit. V listopadu přijelo do školky divadlo s pohádkou
O třech prasátkách a Petrpasílkovo divadlo Jak se
staví domov. V Městském divadle v Kolíně jsme shlédli Hudební pohádky. Dětem se také velice líbil zábavně vzdělávací program „Papoušci“, kde se seznámily
s životem papoušků v přírodě i doma. Viděli jsme papoušky amazonské, papouška žaka i velké ary.   
Také jsme byli úspěšní v soutěži, kterou vyhlásilo zahradnictví Starkl – od jara jsme s dětmi osazovali truhlíky květinami,
zalévali je a pozorovali jejich růst. V září jsme nakreslili soutěžní obrázky a vyhráli jsme částku 1.000,- Kč, za kterou jsme zakoupili do školky okrasné keře.
Připravovali jsme se na tradiční zpívání u rozsvíceného vánočního stromu, na Mikulášskou nadílku ve školce a těšíme se i na  
vánoční besídku s dárečky pod stromečkem.
Marcela Tesaříková – ředitelka MŠ

Zprávičky ze základní školy
Slavnost „Slabikáře“ se uskutečnila 27. listopadu 2014 v malém sále Kulturního domu ve Veltrubech.
Šikovní prvňáčci dostali magnetické záložky, květiny a své vlastní Slabikáře. Ty se stanou jejich první knihou,
kterou si samostatně přečtou. Pod vedením paní učitelky Pánkové se již děti naučily Živou abecedu. Nic jim
tedy nebrání stát se úspěšnými čtenáři. V tom jim také mohou pomoci jejich rodiče, kteří je v jejich čtenářství
budou podporovat. Můžou se inspirovat celostátní kampaní „Celé Česko čte dětem“, která je zaměřena na
podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a na budování pevných vazeb v rodině
prostřednictvím společného čtení. Našim malým čtenářům přejeme mnoho pěkných chvil strávených společně s knihou.   
Bc. Petra Markantová

Důležitá informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Zápis do prvního ročníku Základní školy ve Veltrubech se uskuteční  20. ledna 2015 od 13:00 do 17:00 hodin v budově školy.
Rodiče by si měli vzít s sebou rodný list svého dítěte. Informace o naší škole můžete sledovat na webových stránkách školy
www.zsveltruby.cz a škola má novou e-mailovou adresu zs.veltruby@seznam.cz.
Celý pedagogický sbor a všechny děti z naší  školy přejí  všem lidem dobré vůle klidné a spokojené Vánoce 2014 a pohodu
a zdraví do roku 2015 !
Za pedagogický sbor ZŠ Mgr. Jana Holubová
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Společné setkání regionů
přilákalo do Dobšic nad Cidlinou
přes dvěstě dětí
Od jara 2013 spolupracuje místní akční skupina Lípa pro venkov z.s.
s partnerskou MAS Zálabí z.s. na projektu „Putovní olympiáda mateřských
škol – sportování nejen pro radost“.
Projekt spolupráce je zaměřen na zapojení mateřských škol obou regionů,
směřuje k rozvíjení pohybových schopností předškolních dětí a poutavou formou se snaží o zlepšení jejich fyzické
kondice. Do projektu je zapojeno přes
12 MŠ z každého regionu.  Vyvrcholením projektu spolupráce bylo tzv. „Společné setkání regionů“ začátkem října
v areálu Dobšic nad Cidlinou. Setkání
bylo pojato jako společenská a kulturní
akce a účastnily se ho školky z obou
regionů. Děti a jejich rodiče, prarodiče

i kamarádi mohli shlédnout vernisáž
výkresů, které děti namalovaly během
olympijského týdne ve svých školkách.
Bohatý program zahrnoval dětskou naučnou stezku obcí i přilehlým okolím.
Účastníci mohli shlédnout vystoupení
dětských tanečních souborů, hasičský
útok v podání dětí i dospělých nebo netradiční loutkové divadelní představení.

Děti se mohly svézt vláčkem nebo
na nafukovacím člunu po Cidlině.
V domě významných rodáků obce byla

Letem knihovním světem
Knihovnictví a knihovny se stejně jako celá společnost rychle mění. Vývoj, kterým prošly v uplynulých letech, nesouvisí pouze s rozvojem a využíváním moderních informačních a komunikačních technologií. Knihovny musí reagovat na aktuální změny,
aby byly pro své uživatele potřebné, zajímavé, motivující.
Na druhé straně nesmí zaostávat komunikace a spolupráce mezi knihovnami,
uživateli a zřizovateli.     
Knihovny využívají nové nástroje pro své vlastní potřeby, k rozšíření a zefektivnění
vzájemné komunikace a spolupráce. Propojení knihoven a nových typů médií se stalo
hlavní doménou efektivního a neomezeného přístupu do světa tištěné literatury s možností využívat všech jejich nabízených služeb.
Vytvořit v očích veřejnosti pozitivní obraz o knihovně, která přispívá ke společenskému kapitálu života občanů, napomáhá i komfortní, barevné a přátelské prostředí
knihovny.
Vlastní knihovní fond je průběžně rozšiřován dle aktuálních novinek na knižním
trhu a čtenářských požadavků. Nákup nových knih je dotován z rozpočtu obce ve výši
10 000,- Kč ročně.
Knižní jednotky (beletrie, naučná) pro dospělé a dětské čtenáře jsou k dispozici
k prezenčním i absenčním výpůjčkám.
Knihovna zajišťuje pestrý výběr knižních titulů v rámci meziknihovní výpůjční služby z knihovny v Kutné Hoře. Registrovaným čtenářům je umožněn bezplatný přístup
k internetu.

instalována výstava fotografií z celé
akce. Řada návštěvníků využila i možnosti návštěvy expozicí zdejšího muzea Keltů. Pro učitelky MŠ byl připraven
seminář    projektu v místním šenku,
v diskusi účastníci během hodinového
posezení hledali možnosti vylepšení
projektu do dalších let. Celé setkání
bylo ukončeno před druhou hodinou
odpolední, kdy byl vyhlášen nejhezčí výkres za každou mateřskou školu.
Jejich autoři byli odměněni medailí a
diplomem. Ke zdaru akce přispělo i nebývale teplé počasí, které   do Dobšic
přilákalo téměř tři stovky dětí. V průběhu zimních měsíců mají pořadatelé  
herní prvky k dispozici i pro další zájemce formou zápůjčky.
Foto: Radek Duman
Monika Černá

Statistický “hot dog”
• Knihovní fond čítá 2 979 knih
• Počet registrovaných čtenářů: 63
• Návštěvníci v knihovně celkem: 250
• Návštěvníci knihovny
(fyzické návštěvy): 202
• Návštěvníci on-line služeb: 48
• Výpůjčky celkem: 887
- Obecní knihovna Veltruby
je otevřena každé pondělí
v době od 14.30 - 16.30 hodin
- registrační poplatek  činí 20,-Kč /
kalendářní rok
- počet vypůjčených knižních
jednotek není limitován
- výpůjční lhůta je 1 kalendářní
měsic, po domluvě je možná
prolongace (prodloužení výpůjčky)
- veškeré informace a aktuality naleznete na:
www.knihovnaveltruby.estranky.cz
- e-mail: knihovnaveltruby@volny.cz

V příštím roce se uskuteční revize knihovního fondu. Zároveň dojde k jeho plné
digitalizaci. Knižní jednotky budou opatřeny čárovým kódem a zaneseny v on-line katalogu, který je součástí hlavní sekce webových stránek. Již nyní je možné vyhledávat
jednotlivé knížky v on-line databázi dle zadaných klíčových parametrů.
V blízkém časovém horizontu se uskuteční přechod k automatizaci čtenářských
kont, výpůjček a on-line rezervací. Bude „odbourána“ podoba klasických tiskopisů,
které nahradí moderní elektronická forma on-line. Zkvalitní se výpůjčky i služby pro
čtenářskou veřejnost.
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Výročí říjen – prosinec:
95 let - nejstarší občanka Veltrub - Bálintová Antonie, Vby, Nová 323
70 let - Machaň František, Hko, Konečná 162
92 let - Dvořáková Miroslava, Hko, Polní 85
70 let - Císařová Jana, Vby, K Zastávce 258
85 let - Černá Marie, Vby, Příčná 209
85 let - Beran Jaroslav, Vby, K Zastávce 278
92 let - Havrdová Marie, Hko, U Potoka 58

Narození říjen:
Loja Marek - Vby, Na Stráni 109
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
a malému Marečkovi přejeme hodně štěstí v životě.

Zlatá svatba
Dne 28. listopadu oslavili krásných 50 let společného života manželé Václav a Milada Podneckých. K tomuto krásnému
životnímu jubileu přejeme vše nejlepší a ještě mnoho dalších společných let.

Úmrtí říjen – listopad:
Kašparová Jaroslava - Vby, K Zastávce 172 - zemřela ve věku 64 let
Koširer Zdeněk - Hko, Příčná 108 - zemřel ve věku 67 let
Poláková Marie - Hko, Veltrubská 63 - zemřela ve věku 95 let (nejstarší občanka Hka)
Novotný Jan - Hko, U Potoka 56 - zemřel ve věku nedožitých 85 let
Košnerová Vlasta - Hko, Nová 80 - zemřela ve věku 79 let
Jelínek Karel - Vby, Šikmá 245 - zemřel ve věku 76 let

Jejich památku si uchovejme stále živou ve svých srdcích.

Vzpomínka
Dne 26. října uplynulo 10 let, kdy nás opustil pan August Flachbart z Hradišťka I.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Syn Gustav s rodinou.
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Řidiči, jezděte opatrně po obci !
Žádáme  řidiče,  aby  jezdili  se svými vozidly po obci  dle předpisů. Zvláště toto  upozornění  patří  rodičům, kteří vozí děti   do Základní   školy – zde  
je  vyznačena  zóna, ve které  se musí
jezdit   rychlostí   30 km/hod. a nesmí
se zde zapomenout ani na přednost
zprava. V okolí  Mateřské školy  je provoz též dosti velký  a  pohybuje se zde
spousta malých dětí. Silnice máme
nově zrekonstruované, ale nechceme,
aby se z nich stala   závodní dráha a
hlavně ne, aby zde došlo ke střetu  
chodců s automobily.     

Posezení důchodců
Páteční odpoledne 12. prosince
patřilo  již tradičnímu  setkání důchodců s kapelou Sendražanka. U  vánočního stromečku v Kulturním domě  
zazpívaly všem děti ze Základní školy, nechybělo ani občerstvení a dobrá
nálada. Mrzí nás jen menší účast  než
v minulých letech. Je škoda, že  si ani  
naši   senioři nemohou udělat   čas   a
na chvilku se zastavit a třeba si jen   
podebatit u kávičky se svými vrstevníky. Nikde není psáno, že se musí na
této  akci jen  tančit, na což se někteří
vymlouvají.

která se konala 11. a 12. prosince.
Obdivovali jsme krásné výrobky našich šikovných dětí.

11. příčce. Klub se již třetím rokem
podílí na sérii turnajů jednotlivců
PROFITOUR. I to, že máme stále
zájem se tohoto projektu účastnit,
svědčí o hravé a soutěživé duši klubu. Jednotliví členové klubu se však
neúčastní jen turnajů oblastní úrovně.
Za úspěchy na turnajích krajských
a republikových lze uvést např.
MČR Hostinné - Mixy - Zápotocký Jiří,
Pospíšilová Radka - 13. místo
Dvojice ženy - Březinová Petra,
Pospíšilová Radka - 17. místo

ŠK Střelky Veltruby
V tomto  roce  zažil klub ŠK Střelky
Veltruby několik významných úspěchů
v soutěžích týmových i v turnajích jednotlivců. „A“ tým si v sérii utkání vybojoval účast ve finále „Ligového poháru družstev kategorie B“ v sestavě
Jiří Zápotocký, Jan Doležal, Martin
Lorenc, Ludvík Pilo a Petra Březinová. Po celodenním vyčerpávajícím boji
s týmy z celé republiky získal titul
Vicemistra. Dalším neméně významným úspěchem téže sestavy bylo
vítězství 1B. ligy - Východ a tím zasloužená účast na MČR družstev.
Ale nejen pro A tým byla sezóna
2013/14 sezónou úspěšnou. Tým ŠK
Střelky Veltruby B ve složení Otakar
Herzog, Josef Beran, Miroslav Loudát,
Ján Veľas, Vladimír Louvar, ukončil
celoroční boj o umístění v tabulce C.
ligy na skvělém 3. místě. Tým Kudlanek (Iva Louvarová, Nela Katrenová,
Ilona Michalková, Jana Řeháková,
Pavel Kos) bojoval v D.lize také statečně a odměnou jim bylo umístění na

Mistr singl - Zápotocký Jiří - 13. místo
RGP Drnovice - malá RGP dvojice
muži - Zápotocký Jiří, Lorenc Martin  
- 17. místo
Malá RGP dvojice ženy - Březinová
Petra, Zápotocká Beáta - 9. místo
Mixy - Březinová Petra, Lorenc Martin
- 33. místo
Regionální mastery:  
muži - Zápotocký Jiří - 1. místo (leden)
muži - Zápotocký Jiří - 3. místo (říjen)
dvojice ženy - Březinová Petra,
Zápotocká Beáta - 5. místo
V letošním roce u nás bohužel,
z různých důvodů, ukončilo činnost
několik silných hráčů, a proto nadále
pokračujeme pouze se dvěma týmy
v ligové soutěži. I přesto věříme,
že budou další sezóny úspěšné.
Ale především, že se nám i nadále
bude dařit bavit hrou a těšit se ze zdravé soutěživosti našich stejně „potrefených“ přátel.
Březinová Petra – ŠK Střelky  

Vánoční výstava
K příjemné  předvánoční atmosféře
přispěla i vánoční výstavka prací dětí
z místní základní a mateřské školy,
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Slovo hasičů
Vánoční svátky patří z pohledu hasičů k těm klidnějším obdobím roku,
přesto i v tomto svátečním období
musí jednotky požární ochrany vyjíždět k požárům, na kterých se mnohdy
podílí lidská neopatrnost či neznalost.

Nejčastější příčinou vzniku požárů
o Vánocích je bohužel lidská nedbalost – kouření, používání otevřeného
ohně, nesprávná obsluha apod.
Typickými vánočními požáry jsou
ty způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami (hlavně na adventních
věncích) nebo prskavkami, při nichž

POZVÁNKA SDH VELTRUBY
Rádi bychom Vás pozvali na

Hasičský ples,
který se bude konat 21.

3. 2015 v KD Veltruby s kapelou Sonar.

Dále nás v roce 2015 čekají

oslavy 130 let hasičů

ve Veltrubech, ty by se měly konat 20.

6. 2015.  

Věřím, že se nám vše podaří a Vám se budou naše akce líbit.
Přejeme krásné a klidné Vánoce a šťastný nový rok 2015.
          
Za SDH Veltruby Radek Stehlík
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často hoří adventní věnce, ubrusy,
koberce, záclony apod. V období Vánoc hoří nejčastěji odpady v popelnicích či kontejnerech, saze nebo
zazděné trámy v komínech.
Aby nic nenarušilo vaši pohodu
vánočních svátků a oslavy konce
roku a nedošlo ke zbytečným újmám

na zdraví či škodám na majetku,
přijměte několik rad a varování.
POZOR NA SVÍČKY
A PRSKAVKY!!!
Pamatujte, že hořící svíčka nebo
prskavka je otevřený oheň a jako
s takovým by se s ní mělo zacházet.
Ještě ve vzdálenosti 8 – 10 centimetrů
od plamene svíčky teplota přesahuje 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů,
které doma neopatrně necháte v blízkosti hořící svíčky.
Svíčky umísťujte v dostatečné
vzdálenosti od hořlavých materiálů,
rozhodně je nedávejte k oknům do
průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, nenechávejte je ani na poličce nebo skříni, neboť oheň se rychle přenese na
nábytek a zařízení bytu.
Pamatujte, že adventní věnce se
svíčkami, které nejsou opatřeny nehořlavou podložkou bránící kontaktu
s věncem, jsou určeny jen k dekoraci
a v žádném případě bychom je neměli
zapalovat. Riziko, že nám pak věnec
vzplane, je velké.

Vánoční stromek, na kterém hoří
klasické svíčky nebo petardy, by měl
být neustále pod dozorem.
CO DĚLAT
V PŘÍPADĚ POŽÁRU?
Když přece jen dojde k požáru,
snažte se v prvé řadě zachovat klid
a nepodlehnout panice. Nejdříve
chraňte život a zdraví, teprve potom
majetek.
Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho
dalšímu šíření. Využijte hasící přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek
(z neumělých vláken) apod., dávejte si
přitom pozor, aby vám oheň nezatarasil únikovou cestu. Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte požár
zlikvidovat za každou cenu sami.
Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky
150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve
uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo,
zmiňte také důležité okolnosti které
mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte

své jméno a přímý kontakt na sebe.
Důsledně se řiďte   pokyny operátora
tísňové linky. Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a
snažte se jim pomoci (zejména dětem,
starým a nemohoucím osobám).
Při pohybu v zakouřeném prostoru
si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte
se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí
kapesník).
Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout
pomoc zasahujícím hasičům.
Dávejte pozor na děti, aby si bez
dozoru nehrály se svíčkou nebo
prskavkou!

Naše „školičky“
Kromě   Základní a Mateřské   školy máme  v obci také  2 zájmové  školičky. Jedná se o školičku   rybářskou,
kterou v současné době vedou  pánové Petr Krulický a Miroslav Štěpař a
jim pomáhají další členové   rybářské-

Také svíčky, které použijeme na
rozsvícení vánočního stromku, musí
být opatřeny nehořlavou podložkou,
která zachycuje žhavý vosk a brání
přímému styku svíce s jehličím. Svíčky by měly být na stromku umístěny
stabilně, aby se nepřekotily a aby se
svými plamínky příliš neblížily jehličí.

Otevírací doba
v prodejnách Jednoty :
Prodejna Veltruby
21.12. zlatá neděle 7:00 - 11:00 hod.                                            
24.12. Štědrý den 7:00 - 11:30 hod.              
25. a 26.12. vánoční svátky - zavřeno   
31.12. pondělí - 6:30 - 14:00 hod  
1.1.  úterý - zavřeno       
Prodejna Hradišťko I.
21.12. zlatá neděle 7:00 - 11:00 hod.                                            
24.12. Štědrý den 7:00 - 10:00 hod.              
25. a 26.12. vánoční svátky - zavřeno   
31.12. pondělí - 6:30 - 14:00 hod  
1.1.  úterý - zavřeno                       
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ho   spolku. Děti se učí nejen rybařit,
ale také se dozvídají nové věci o přírodě apod. Druhou školičkou, která vznikla v loňském roce je fotbalová přípravka  
dětí od 4 let. Tyto   dětičky hrají fotbal
s opravdovým zápalem, někdy vítězí, jindy prohrají, ale to patří k fotbalu.
Poděkování za tuto  akci  patří pánům
Jiřímu Skohoutilovi, Jiřímu Hamplovi a
Pavlu Teplému a samozřejmě i dalším
členům fotbalistů, kteří jim pomáhají.  
Tyto   dva spolky dokázaly   podchytit
děcka a ukázat jim, že  hrát si mohou
nejen na počítači.

V letošním roce se můžeme těšit  
na  nové oplocení kurtů, jenž bude naším turnajem  slavnostně otevřeno. Objednány jsou též nové sítě v brankách
na míru. Pohoštění a zázemí turnaje
se vrací do hospůdky Rybářská  bašta.
Telefonní spojení na pořadatele: Petr
Malý - 606 393 663, Pepa Kadeřábek 737 856 999.

Bendy cup

Česko zpívá koledy

Blíží se 15. ročník oblíbeného
„hokejbalového“ turnaje s tenisovým

V letošním roce – 10. prosince se
zapojila naše obec  do celorepublikové  
události   Česko zpívá koledy. Přesně

míčkem, který bude odehrán dne
26. prosince 2014 od 8:00hod.

	Pořadatelé se těší na Vaši účast
i na fanoušky.

v 18:00 hod. se sešla   u Kapličky
v Hradišťku I. asi  stovka  lidí  z našich
obcí, kde si všichni s radostí zazpívali   pět koled – Nesem vám noviny,
Půjdem   spolu do Betléma, Narodil
se Kristus pán, Den přeslavný jest
k nám přišel a Pásli ovce valaši. Na
závěr zazněla píseň Vánoce, Vánoce přicházejí.   K příjemné   vánoční
atmosféře   přispěla i vůně medoviny, která zahřála   všechny dospěláky
a   dětičky si na závěr  zapálily prskavky. Pokud se tato  akce, podporovaná
regionálním Kolínským deníkem, bude
opakovat i v příštím roce, určitě se
opět zapojíme a zkusíme   ji   trochu
vylepšit.  

Kam na Silvestra
SK Čechie Veltruby  zve  všechny  příznivce sportu poslední den letošního roku na již  XV. ročník Silvestrovského běhu.  
Sraz a prezence účastníků je v 9:30 hod. u Obecního úřadu a start závodu bude přesně v 10:00 hod.
Tohoto běžeckého závodu se mohou zúčastnit všichni bez rozdílu věku a pohlaví, ale hlavně s dobrou náladou a radostí ze sportu.
Večer  se můžete rozloučit s  tímto rokem a zároveň přivítat  nadcházející rok 2015
v obecních hospůdkách ve Veltrubech a v Hradišťku I.,
na Rybářské baště nebo na Myslivně.
Nabídka je lákavá, proto neseďte doma a jděte do společnosti.
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