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DĚNÍ V OBCI OČIMA STAROSTY
ŠITÍ ROUŠEK
Jaro roku 2020 bylo ovlivněno pandemií koronaviru a nedostatkem roušek. Díky obětavé pomoci našich spoluobčanů bylo během
krátké doby ušito více jak 2000 roušek. První jsme rozdali našim seniorům, 800 ks jsme
předali do Nemocnice v Kolíně, 180 ks do
Nemocnice Na Bulovce, 250 ks do Domova důchodců v Kolíně, 250 ks do Diakonie
v Libici nad Cidlinou, 180 ks do Kojeneckého ústavu v Kolíně. Roušky jsme roznášeli všem seniorům nad 70 let přímo domů
a ostatní občané si je mohli vyzvednout
v prodejnách Jednoty v obou obcích.
MODERNIZACE MŠ, ZŠ A HŘIŠŤ
Snažili jsme se pomoci i místním podnikatelům a zapojili jsme některé z nich do zvelebování obce. Uzavření ZŠ a omezeného
provozu MŠ jsme využili k úpravám jejich
vnitřních a venkovních prostor. MŠ má nový
plot, umělou hrací plochu, přibyly hrací prvky a nový venkovní domeček pro děti. V ZŠ
jsme obnovili 5. třídu, odpadlo spojování
dvou tříd. Dále jsme v ZŠ zbudovali nové
hřiště s umělým povrchem, postavili hezký
zastřešený altán, který může sloužit v létě
i k výuce dětí venku. Byl vydlážděn dvůr.
Okolí fotbalových hřišť, hlavně ve Veltrubech, má nové zázemí a hezké okolí pro
KULTURNÍ ŽIVOT V NAŠICH OBCÍCH
I na kulturním životě v našich obcích se odrazila různá koronavirová opatření a tudíž
jsme byli nuceni spoustu akcí omezit nebo
úplně zrušit.
Začátkem roku - 8. února 2020 jsme stihli ještě uspořádat IX. obecní společenský
ples, ve kterém vystoupily děti z místní
mateřské školy, děvčata z Aerobiku ZŠ,
Chrtky z Polních Chrčic a DUO Kamélie.
O hudební doprovod se postarala opět kapela ESO Míly Hartmana a nechyběla ani
bohatá tombola. Touto cestou bychom ještě
jednou chtěli poděkovat všem účinkujícím
za jejich bezvadná vystoupení, sponzorům
za jejich dary jak finanční tak i věcné a samozřejmě všem, kteří se obecního plesu
zúčastnili.
Doufáme, že loňský ples nebyl posledním
plesem na dlouhou dobu a věříme, že se

obecní kulturní akce. Na těchto pracích se
podílela hlavně firma pana Vápeníka a pana
Šimánka. Více je vidět z fotek dále. Nejvíce
dopadla koronavirová omezení na provozovatele restaurací a hospod. Proto jsme odpustili nájem nájemcům obecních hospod za
dobu, kdy jim bylo nařízeno uzavření provozovny.

ODPADY V ROCE 2021
Také v odpadovém hospodaření je rok
2021 přelomový. Státní poplatek za uložení
1 tuny netříděného odpadu stoupl z 500Kč
na 800Kč. Skládkovné u směsného odpadu se zvýšilo o 100Kč/t a u BIO odpadu
o 350Kč/t. Celková průměrná cena odpadu na občana za rok meziročně v naší obci
stoupne o 372,-Kč/občan/rok. Zastupitelstvo se rozhodlo z tohoto navýšení dát na
bedra občanů jen 100Kč/občan/rok. Poplatek za odpady bude v roce 2021 proto činit
750,-Kč/občan/rok. Známky na popelnice
se vydávat nebudou.
STOČNÉ V ROCE 2021
I přes opětovné zvýšení jak ceny za čištění
vody na ČOV Kolín a přes meziroční inflaci nemusíme zvedat cenu stočného, naopak
z úspory elektřiny vzniklé provozovaným
monitoringem 500 kanalizačních šachet
sejdeme všichni 13. února 2021 v Kulturním domě ve Veltrubech na již X. obecním
společenském plese. Zatím je však otázkou, zda budeme moci tuto akci uskutečnit - vše bude záležet na vývoji koronaviru
v naší republice i obci. Tento ples každoročně
pořádá Obecní úřad Veltruby ve spolupráci
s místními spolky. Jedná se o hojně navštěvovanou společenskou akci, která se stala
již tradicí a neradi bychom ji přerušili.
V sobotu 22. února jsme ještě stihli uspořádat pro děti z našich obcí maškarní karneval
a byli jsme mile překvapeni velkou účastí
malých princezen, rytířů, různých zvířátek
a filmových hvězd. Děti se bavily i při vystoupení kouzelníka.
Oslavu dětského dne jsme uspořádali
v omezeném režimu v sobotu 6. června. Od
cukrárny se děti vydaly plnit úkoly na stanovištích kolem jezera. Po delší době, od

v obci jsme poprvé v historii obce mohli
zvednout o 150% nájemné za provozování
kanalizace při zachování stejné ceny stočného. V roce 2021 bude opět stejné stočné
51,-Kč bez DPH.

NÁHON Z LABE
Ač byl loňský rok vydatný na srážky, potýká
se dlouhodobě většina našeho území s dlouhotrvajícím nedostatkem vody. O zprovoznění historického náhonu obecních rybníků
z Labe, místo finančně nákladného čerpání
vody z písníku, jsem psal v minulém čísle
zpravodaje. Nyní je náhon opraven, vyčištěn, opravena stavidla a probíhá schvalování
manipulačních řádů a instalace automatického systému regulace vody. Zatím je regulace prováděna ručně, ale již v krátké době
bude hotov automatický systém regulace,
který zajistí stabilní úroveň vody v obecních
rybnících. Doufejme, že to pozitivně ovlivní
i množství vody ve Vašich studních.
ZÁVĚR

Milí spoluobčané, rok 2020 se jistě zapíše
do dějin. Epidemie koronaviru COVID-19
a s tím spojené zákazy změnily mnohým život. I přes tyto potíže Vám všem přeji šťastnější nový rok a pevné zdraví.
Ing. Jiří Hůla, starosta obce
uzavření veřejného života, to bylo krásné
shledání s kamarády.
Jelikož se koronavirová situace nevyvíjela
moc dobře a veškeré jarní běžecké závody
byly přesunuty na léto, rozhodli jsme se běžecký závod Veltrubská desítka - Memoriál
Ivana Kašpara zrušit. V tomto termínu se
místo našich závodů uskutečnil přeložený
běžecký závod Kolín - Velký Osek - Kolín.
Koncem srpna jsme pro veřejnost uspořádali slavnostní otevření nově zrekonstruovaných venkovních prostor na hřišti ve
Veltrubech spojené s rozloučením s prázdninami. Po celé odpoledne hrála, stejně
jako loni, kapela Vrzavá Suzi, děti se mohly konečně vyřádit při soutěžích a svoji
zručnost předvedly i v malování kamínků.
Novinkou loňského roku byla hasičská
pěna, ve které se vyřádily všechny děti.
O perfektní občerstvení v podobě voňavých

koláčů, řezů a dalších dobrot se postaral
“Dámský klub” (v roce 2020 nově zřízený) pod vedením aktivní knihovnice p. Evy
Jirkové.

A toto byla kvůli koronavirové situaci
v loňském roce poslední kulturní akce,
která se v našich obcích konala. Uvidíme,
jak se bude situace vyvíjet v dalších dnech.

Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat všem, kteří v této nelehké koronavirové
době neváhali a přišli nám pomoci s pořádáním výše uvedených kulturních akcí.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

mnoho nového. Vybudovali jsme a plně
vybavili novou třídu, což má velký vliv na
zkvalitnění výuky v naší škole. Nejsme tím
pádem již nuceni spojovat ročníky a každá
třída je tak vyučována samostatně. To nám
pomáhá v udržení kvalitní úrovně vzdělání a vysokého procenta úspěšnosti v přijetí
našich žáků na navazující školy, ať již jde
o osmileté gymnázium nebo o školu s rozšířenou výukou jazyků. Podařilo se taktéž
zmodernizovat a rozšířit vybavenost školy
počítačovou technikou, což se ukázalo být
velmi důležité při zabezpečení distanční výuky. Škola též mohla vybavit všechny třídy
velmi kvalitními interaktivními tabulemi.

koncepci osázení nově upravených ploch
a vytvoření tzv. „jedlé zahrady“ se záhony
pro každou třídu a se stromky a keři s jedlými plody. Na závěr chci ještě jednou velmi poděkovat vedení obce, panu starostovi
a všem zastupitelům, za jejich velkou pomoc a podporu.

Vážení a milí, zdravím Vás všechny ze školy a posílám přání všeho dobrého do roku
2021. Dovolte mi malé ohlédnutí za právě
skončeným rokem. Přestože jsme k všeobecné nelibosti strávili velkou část roku
2020 mimo školní budovu v distanční výuce, byl pro nás rokem důležitým, a to hned
v několika směrech. Díky velké podpoře
našeho zřizovatele se podařilo zrealizovat

CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V minulém školním roce byla provedena
plánovaná rekonstrukce zahrady mateřské
školy. Tato rekonstrukce se uskutečnila za
přispění dotačního programu Středočeského
kraje. Firma 4SOFT vybudovala novou terasu se speciálním povrchem, herními prvky
a pískovištěm. Dále
byly instalovány nové
lanové a balanční prvky
pro sportovní vyžití dětí,
domeček
s
herními
prvky. Byl
také navezen
kopec,
na
kterém bude
skluzavka
a horolezecká stěna. S dětmi jsme si novou
zahradu poprvé užili na Den dětí, který jsme
oslavili v duchu skřítků a víl.
Ve spolupráci s SC Kolín jsme uskutečnili
projekt „Učíme děti bruslit“. Dále ve spolupráci se Základní školou Veltruby jsme
realizovali dopravní výchovu pro děti na
mobilním dopravním hřišti. V závěru školního roku jsme ještě připravili pro předškolní děti spaní v mateřské škole spojené s vý-
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Velkých změn se po mnoha letech dočkala
i školní zahrada. Kromě nového plotu, vrat
a laviček, bylo vybudováno krásné, moderní multifunkční hřiště, pískoviště a krásný
altán pro venkovní výuku i volnočasové
aktivity. V současné době připravujeme

Přejme si, abychom tuto divnou dobu přestáli ve zdraví, s respektem a úctou jednoho
ke druhému, s vůlí pomoci, když je třeba,
ale hlavně, abychom neztráceli naději.

letem do Poděbrad a slavnostní rozloučení
s předškoláky v kulturním domě. Z důvodu
preventivních opatření proti koronaviru nebyly uskutečněny některé, již tradiční akce
a projekty, jako je např. Sportovní školička
nebo Školkohry. Mateřská škola byla uzavřena z důvodu prevence proti Covidu-19
od 17. března do 8. května. Chci poděkovat dobrovolným hasičům, kteří provedli
dezinfekci všech prostor školy. Poděkování
patří také PhDr. et Mgr. Ivaně Dukové, která
věnovala finanční částku za šití roušek naší
mateřské škole.

„Se Sokolem
do života aneb
svět nekončí
za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Projekt je určen
pro tři věkové
kategorie. Obsahem
jsou
přirozená cvičení- atletika,
obratnost
–
gymnastické
dovednosti, manipulace s míčem, rozvíjení
poznání.

Nový školní rok jsme zahájili 1. září. Do
mateřské školy dochází 50 dětí, což je celková kapacita školy. Komplikace přišly
hned na počátku roku. Od 7. září do 16. září
byla v karanténě z důvodu koronaviru třída
Kuřátek.
V letošním školním roce jsme připravili
pro děti tři nové celoroční projekty.

Za všechny z naší školy
Mgr. Eva Šafáriková

Ve spolupráci s MAP II na Kolínsku jsme
pro třídu Soviček připravili Malou technickou univerzitu. Obsahem jsou témata Stavitel města, Malý architekt, Stavitel mostů
a Malý zpracovatel odpadů. Dále Malou
digitální univerzitu. Obsahem je Malý datový expert, Co je internet, Malý IT expert,
Malý programátor – seznámení s robotem.
Třetí projekt je ve spolupráci se Střední
odbornou školou stavební v Kolíně – volnočasový kroužek „Řemeslníček pro předškolní děti“.
Akce pro děti máme naplánované na celý
školní rok, doufáme, že se nám je za současné situace podaří naplňovat.
Marcela Tesaříková - ředitelka MŠ

Od října 2019 se v našich obcích
narodily tyto děti:
Gabriela Loudátová - Vby, Lesní čp. 74
Valentýna Čábelová - Vby, K pasekám čp. 262
Elena Chvátilová - Vby, Bytovky čp. 293
Anna Vlčková - Vby, U studně čp. 31
Adrian Hůzl - Vby, Polní čp. 32
Markéta Jonášová - Hko, Polní 32
Dominik Drahovzal - Vby, Bytovky čp. 291
Michal Hradecký - Vby, Na návsi čp. 17
Emílie Klatková - Vby, Hradišťská čp. 24
Barbora Pětioká - Vby, V Třešňovce čp. 376
Eliška Ulrychová - Vby, Bytovky čp. 290
Tomáš Stehlík - Hko, Konečná čp. 159
Mercedes Naomi Lančarovičová - Vby, Příčná čp. 122
Ela Pomichálková - Hko, Spojovací čp. 135
Matyáš Pitter - Vby, Bytovky čp. 291
Richard Císař - Vby, Krátká čp. 330
Výročí:
Irena Vošvrdová 70 let - Hko, Nová čp. 107
Miroslav Bohaboj 70 let - Vby, Dlouhá čp. 301
Ivan Hrdý 70 let - Hko, Polní čp. 86
Jaroslav Kohoutek 70 let - Vby, Na návsi čp. 147

Josef Dragoun 70 let - Vby, Za jezerem čp. 266
Karel Holeček 70 let - Vby, Na kopečku čp. 177
Milada Podnecká 75 let - Vby, Nová čp. 255
Marie Bohatá 75 let - Vby, V domkách čp. 52
Alena Javůrková 80 let - Vby, Na kopečku č.e. 10
Milada Nyklová 80 let - Vby, V domkách čp. 51
Josef Bareš 80 let - Vby, Za jezerem čp. 162
Václav Mokráček 80 let - Vby, V domkách čp. 189
Václav Čábela 85 let - Vby, K pasekám čp. 262
Zdeňka Melezinková 85 let - Vby, Školní čp. 156
Josef Slavíček 85 let - Vby, Na návsi čp. 104
Jaroslava Teplá 85 let - Vby, Na návsi čp. 103
Václav Čermák 85 let - Vby, Šikmá čp. 133
Miloslava Francová 90 let - Hko, Zahradní čp. 78
Eva Trnková 90 let - Vby, Za jezerem čp. 251
Milada Mokráčková 90 let - Vby, Nová čp. 121
Jarmila Jirousková 91 let - Vby, Hradišťská čp. 38
Božena Bartůňková 92 let - Vby, Kolínská čp. 315
Terezie Vokřálová 95 let - Vby, Dlouhá čp. 144
Všem jubilantům přejeme do dalších let hlavně hodně
zdraví a spokojenosti a nově narozeným šťastný vstup
do života.

V loňském roce naše obce navždy opustili:
Jiří Vávra - Vby, Krátká čp. 348 - 63 let
Miloslav Pokladník - Vby, Kolínská čp. 120 - 66 let
Josef Císař - Vby, K zastávce čp. 258 - 77 let
Zdeněk Pelikán - Vby, K zastávce čp. 311 - 80 let
Libuše Matulová - Vby, Bytovky čp. 312 - 84 let
Josef Trnka - Vby, Nová čp. 309 - 75 let
Václav Javůrek - Vby, Nová čp. 321 - 83 let
Zdeněk Křížek - Vby, K zastávce čp. 299 - 77 let
Petr Prajzner - Vby, Šikmá 115 - 33 let
Václav Podnecký - Vby, Nová čp. 255 - 81 let

Ludvík Čtvrtečka - Vby, U studně čp. 49 - 79 let
Alena Doleželová - Vby, Slepá 04 - 67 let
Marie Černá - Vby, Příčná čp. 209 - 91 let
Marie Zelenková - Vby, Dlouhá čp. 96 - 89 let
Miroslav Melezinek - Vby, Školní čp. 156 - 88 let
Miloslava Prokůpková - Vby, Školní čp. 22 - 89 let
Eva Kasalová - Vby, Na stráni čp. 158 - 76 let
Margita Pilová - Hko, U jezera čp. 9 - 79 let
Jaroslav Beran - Vby, K Zastávce čp. 298 - nedožitých 91 let
Josef Teplý - Vby, Na návsi čp. 127 - 77 let
Miroslav Zápotocký - Vby, K zastávce čp. 257 - 64 let

Památku všech zemřelých si uchovejme stále živou ve svých srdcích.
Paní Jiřina Beranová st. děkuje spoluobčanům a sousedům za projevenou účast
a kondolence k úmrtí jejího manžela p. Jaroslava Berana.

ROK 2020 V KNIHOVNĚ
Rokem 2020 začala pro naši obecní knihovnu nová doba. Po nezbytném zapracování
nových knihovníků v předešlém roce se
podařilo dokončit elektronickou evidenci
knižního fondu a mohli jsme se soustředit na
revitalizaci prostoru a vybavení. Na základě
nově vypracovaného projektu se podařilo
získat finanční dotaci od krajského úřadu
s účastí obce. Projekt byl na 60000,- Kč., výše
dotace od kraje činí 25000,- a obec investovala 35000,-Kč ze svého rozpočtu. Knihovnu jsme zateplili a zútulnili kobercem,
vybavili jsme dětský koutek a zřídili zvlášť
oddělení pro dětské čtenáře. Pořídili jsme
nový počítač s tiskárnou a ten stávající zůstal
v knihovně pro potřeby veřejnosti. V projektu
jsme vyzvedli především záměr přizpůsobit
provoz a činnost knihovny potřebám občanů
v 21. století, tzn. nejen elektronicky zaevidovat knižní fond a čtenáře, ale nabídnout i
čtečky elektronických knih a přehrávače audioknih. Věříme, že si své uživatele najdou

i v naší obci. Nový rozkládací stůl a židle
umožňují setkávání čtenářů třeba nad klubovým čtením, ale plánujeme u něj pořádat
i klání pro děti či dospělé např. v deskových
hrách nebo různých výtvarných dílnách.
Knihovna má i vlastní projektor a plátno,
můžeme tedy pokračovat v započatém seriálu promítání filmů amatérských cestovatelů z našeho okolí. Po úspěchu první besedy
s promítáním o Srí Lance Aleše Javůrka
jsme na jaře 2020 zahájili besedou Honzy
Dufka o sportovním rybolovu v Norsku.
Dámský klub k tomu připravil domácí občerstvení a výtěžek z dobrovolného vstupného byl tentokrát pro místní rybářskou
školičku. Obě akce měly úžasnou atmosféru a vysokou úroveň byť „amatérského provedení“. Pan Javůrek je nadšený
cestovatel a umí své zážitky zaznamenané
kamerou předat dál. A protože se rád podělí o své zážitky s ostatními a má ve svém
archivu ještě více podobných dokumentů, dovolil nám naplánovat další besedy

(např. Švýcarsko po železnici, Ukrajina
na kole, Slovensko ). Jen co nastane vhodná
doba pro setkávání jste tedy všichni zváni,
věřte, že nebudete zklamaní.
Zpracovanou a připravenou máme i besedu nad obecní kronikou z předešlých dvou
století s kronikářkou Mgr. Jaroslavou Šormovou. Její první uvedení se odehrálo
v knihovně, ale rádi uvítáme co nejširší
obecenstvo z řad spoluobčanů tentokrát ve
větších prostorách kulturního domu v obci.
Zároveň uspořádáme tzv. Burzu knih, tzn.,
že zdarma nabídneme vyřazené knížky
z našeho fondu nebo z různých pozůstalostí, které nám naši občané v posledním roce
nanosili. Všechno je za dobrovolné vstupné,
případné výtěžky jdou na spolkovou činnost v obci. Máme v plánu dovézt do obce
i profesionální kulturní či vzdělávací pořady, rozpočet obce s nimi počítá.
Na takových a podobných setkáváních bychom rádi podpořili pocit sounáležitosti
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k obci a pomáhali rozvíjet spolkovou a kulturní činnost jejích občanů. Právě obecní
knihovna je vhodný prostor pro organizování
a pořádání podobných akcí. Ovšem zdaleka
nejdůležitější je chuť a možnost setkávání
spoluobčanů. A tady nám prozatím doba
nepřeje. Sotva jsme založili Dámský klub
a stihli podpořit pár akcí, koronakrize nás
v samém počátku zarazila. Ale všechno má
jednou svůj konec a my věříme v návrat normálních dnů.
Vaše obecní knihovna se vám, milí spoluobčané, přibližuje a otevírá ve stále širších
souvislostech. Využívejte nejen těch pár

hodin výpůjční doby v týdnu. Podívejte se
i na obecní webové stránky, najdete nás pod
kapitolou Ostatní. Občas tam uvádíme novinky z našich regálů. Otevřete-li si Vstup
pro čtenáře, můžete si vybírat knihy z elektronického seznamu a následně si je i objednat. V případě imobility jsme připraveni
zprostředkovat donášku vypůjčených knih.
Knihovna bude mít brzy i vlastní telefonní
číslo, najdete ho zcela jistě ve vývěskách
i na stránkách obce. A až bude příznivější
doba, máme v plánu instalovat do autobusových zastávek v obci tzv. knihobudky.
Jednu už máme koupenou, ale z pochopi-

Během jarních měsíců se nám podařilo získat dotaci z Nadace Tesco na úpravu šatny
pro
členy
jednotky
SDH. Tato
šatna se nachází v jedné z garáží
pod obecním úřadem.
Obec Veltruby do této
šatny zakoupila skříňky
a vysoušeč
obuvi, jelikož dotace

KORONAVIROVÝ ROK V ŠIPKÁCH
Loňský rok byl pro celý svět neobyčejný. Covid poznamenal běžný život všech a ani šipkaři nebyly výjimkou. Šipky jsou sice počítány mezi sportovní odvětví, ale mnoho úlev
a výjimek se jich týkat nemohlo ani na jaře,
ani při současné „druhé vlně“. Omezení provozu restaurací je pro ligovou soutěž šipek likvidační. Není otevřená hospoda, nemůže se
trénovat ani hrát zápas. Ti šťastnější ze šipkařů mají doma svůj terč a během těchto vynucených přestávek se mohou věnovat házení,
ale kdo jej nemá, může trénovat maximálně
počty. Proč zrovna počty? Protože zrovna ty
jsou pro šipkaře dost důležité.
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Těšíme se na vás, naši současní i budoucí
čtenáři, na vaše návštěvy, na besedy s vámi
i s vašimi dětmi a na společné chvíle při dalších setkáváních. Těšíme se na lepší časy!
Pevné zdraví všem přejí
veltrubští knihovníci
a Sendražice. Členové jednotky také zabezpečovali požární dozor na akcích v Kolíně,
jednalo se o akci u Starých lázní a koncertu
kapely Čechomor.

HASIČI VELTRUBY
Činnost spolků byla a bohužel stále je poznamenána vládními opatřeními z důvodu
zabránění šíření viru COVID-19. Toto postihlo i naší činnost v oblasti pořádání kulturních akcí. Než vypukla tato epidemie,
byla uspořádána výroční schůze, kde byl
zhodnocen průběh roku 2019 a naplánována
činnost na rok 2020. Plány na tento rok byly
nabourány epidemií a tak došlo ke zrušení
hasičského plesu a pálení čarodějnic. Sběr
železného šrotu byl přesunut na říjen a bylo
při něm sebráno více jak 7 tun železného
šrotu a elektroodpadu.

telných důvodů čekáme s jejím zřízením
na lepší epidemiologickou situaci. Budete
mít možnost si v nich knihy půjčit, přečíst
a vrátit nebo vyměnit. V kteroukoliv dobu
a v jakémkoliv množství. Bude to služba pro
ty, kdo nemají čas si zajít do knihovny, nebo
je pro ně daleko.

Naše jednotka byla spolu s jednotkou SDH
Velký Osek vybrána jako požární dozor na
domácích zápasech kolínských hokejistů.
Na těchto zápasech byla každá jednotka
pouze jednou a sezona byla prozatím ukončena kvůli pokračující epidemii viru COVID-19.
od Tesca by tuto akci nepokryla. Dále se podařilo získat podporu Nadace ČEZ na nákup
ochranných prostředků na ochranu zasahujících hasičů jako ochranné obleky, masky
včetně filtrů a dezinfekci prostor.
Členové jednotky se začátkem roku proškolili v první pomoci včetně použití automatického externího defibrilátoru (AED), spolu se členy jednotky SDH Nová Ves I. Školení prováděla záchranářka ze ZZS Kolín.
Jednotka pomáhala do dnešního dne u 19.
událostí. Jednalo se především o technické
zásahy, jako jsou popadané stromy, likvidace bodavého hmyzu, likvidace ropných havárií. Také jsme byli vysláni na odčerpávání
vody při přívalových deštích v Kolíně, Sendražicích a Dománovicích. U požáru jsme
zasahovali jednou a to ve Veltrubech. Došlo také na dezinfekci prostor MŠ Veltruby
Nejdůležitější je ovšem říct, že je sice hezké si to spočítat a naplánovat, ale druhá věc
je to, zda to hráč dokáže i trefit. Házení bez
počítání je těžké, ale počty bez trefování
je ještě těžší.Hráči klubu Střelky Veltruby
mají většinou počty již zažité, ale trénink
nyní chybí. Sice jsme si zahráli letní ligu,
ale všichni naši soupeři měli přes léto očividně lepší formu, proto na náš tým zbylo jen sbírání zkušeností a poslední místo.
No co, někdo tak skončit musí. Předchozí
sezóna nebyla kvůli koronaviru dohrána,
tudíž se ani nehodnotila. V roce 2020 jsme
sice zatím pár zápasů odehráli, ale co bude
dál, to nikdo neví. Zatím si ve svých ligo-

Závěrem bychom chtěli poděkovat za podporu obci Veltruby i jejím obyvatelům
a Jiřímu Pačesovi za zapůjčení automobilu
na svoz železného šrotu. Přejeme všem pevné zdraví a hodně trpělivosti v této nelehké
době.
Radek Stehlík – SDH Veltruby
vých skupinách drží tým A 9. místo, Béčko 6. pozici a Céčko chce útočit z 11tého
místa. Ani soutěže jednotlivců nemají odehráno moc turnajů a obavy z nákazy jsou
i důvodem nízké účasti na nich. A jak to
bylo s tím zavíráním čísel? Číslo 167 lze
zavřít T19 T20 BE (57+60+50), 149 = T20
T19 D16 (60+57+32), ale 162 na tři šipky
zavřít nejde.
Střelky Veltruby nyní přejí pevnou ruku šipkařům a pevné zdraví všem, snad se brzy
budeme potkávat za lepších podmínek u terčů i jinde.
Petra Březinová za ŠK Střelky Veltruby

