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Jak jste již zaznamenali, jednání
zastupitelstva obce se nekoná v zasedací místnosti na Obecním úřadě,
ale v bývalém kinosále Kulturního
domu. Po uskutečněné rekonstrukci
Obecní hospody v Hradišťku I. budeme zasedat opět i v tomto objektu.
Jednání zastupitelstva jsou vždy veřejná a návrh programu je vyvěšen 7 dní
předem na úřední desce a současně
i na webových stránkách obce. Občané při zasedání zastupitelstva nemusí být pasivní a kdokoliv z občanů
má právo vystoupit a přednést svůj
podnět, či názor k projednávaným
bodům,příp.i svůj návrh na projednání
v dalším zasedání zastupitelstva.
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Od podzimu loňského roku probíhá v Hradišťku I. rekonstrukce Obecní hospody, která je ﬁnancována ze
Státního fondu životního prostředí ČR.
Toto zateplení provádí ﬁrma PAMAK
s.r.o. Nyní jsou již vyměněna všechna
okna a dveře v celé budově, objekt je
zateplen a byla natažena podkladová
vrstva pod omítku. Původní předpoklad statika byl, že celá vazba bude
muset být odstraněna a samozřejmě
s tím i stávající krytina, takže projekt
by byl velmi nákladný. Po posouzení

stávajících krovů bylo zjištěno, že tyto
krovy jsou v dobrém stavu a že při
zesílení a jejich stažení může dojít
k zavěšení stropu. Rekonstrukci střechy provádí ﬁrma Křížek s.r.o. a po
ukončení prací na střeše se bude
pokračovat na dokončení budovy.
Předpokládáme, že by stavební práce
mohly být ukončeny do 31. 5. t. r.
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V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na rozšíření kanalizace ve
Veltrubech v ulici V Třešňovce a v Hradišťku I. 1 k novým parcelám v ulicích
U Potoka a Veltrubské. V letošním roce
dojde také ke změně systému odvodu
odpadních vod do Kolína. Nyní se toto
provádí pneumatickým způsobem tzn.,
že kapalina se tlačí vzduchem – tento
způsob je ale velmi ﬁnančně náročný.
Z tohoto důvodu jsme již několikrát
rozporovali náklady na stočné, protože
naše obec musí platit vysoké náklady
na přepravu vod. Vzduchové kompresory by měly být nahrazeny čerpadly
a údajně by se měly náklady snížit na
přepravu až o 2/3. Vzhledem k tomu,
že výtlak je v majetku Města Kolín,
nikoliv obce, tuto akci bude realizovat
město Kolín a stejným způsobem budou odváděny odpadní vody i z Velkého
Oseka. Tato akce by se měla uskutečnit cca v letních měsících.
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Na naší výzvu o stavu rekonstrukce mostku na silnici mezi obcí Veltruby a Kolínem zveřejňujeme odpověď
Ing. Milana Jeřábka – mostního technika KSÚS Kutná Hora:
„Most na silnici III/12557 mezi obcí
Veltruby a Kolínem event. č. 125571 byl vzhledem k jeho havarijnímu
stavu zařazen do investičního portfo-

lia akcí ﬁnancovaných ze zdrojů SFDI
v roce 2015. Současně KSÚS zajišťuje projektové práce pro realizaci
rekonstrukce mostu. Soutěž na zhotovitele projektu byla uzavřena v lednu
2015, zhotovitelem projekčních prací vč. inženýrské činnosti k zajištění
stavebního povolení se stala společnost FORVIA CZ s.r.o. Předpokládáme
zahájení prací ještě v tomto roce, vše
závisí na termínu získání stavebního
povolení pro tuto akci.“
Samozřejmě snahou obce bude,
aby tato rekonstrukce byla provedena o prázdninách, protože objízdná trasa bude komplikovat jak cestu
do zaměstnání, tak i do škol. Kudy
objízdná trasa povede ještě nevíme,
ale je předpoklad, že povede po obchvatu Veltrub.
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Dále jsme vznesli požadavek na
informace o stavu rekonstrukce nebezpečné křižovatky z Velkého Oseka
do Veltrub. Vedoucí provozního úseku
KSÚS Kutná Hora p. Jiří Procházka
nám odpověděl takto:
„Realizace opravy uvedené silnice
je zahrnuta v projektech ﬁnancovaných
ze zdrojů SFDI pro rok 2015. V současné době probíhá výběrové řízení na
zhotovitele uvedené opravy pozemní
komunikace. Po ukončení výběrové-

ho řízení bude ze strany zhotovitele
následně zahájena předmětná oprava
a úprava stanoveného úseku silnice
č. II/125 vč. prostoru křižovatky se silnicí č. III/12557 s použitím schválených
bezpečnostních prvků.“
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Od letošního roku musí každá obec
od 1. dubna do konce října umožnit
občanům třídění bioodpadů. V naší
obci toto již funguje a od pondělí
6. dubna je tento svoz každý lichý týden v pondělí, v sudé týdny se sváží
klasický komunální odpad. Pro informaci jen uvádíme, co vše do bioodpadů patří – rostlinné zbytky z kuchyně,
posekaná tráva ze zahrady, skořápky vajec, sáčky čaje a kávový lógr.
Někteří odborníci ale rozporují sběr
slupek z exotického ovoce, protože neomyté slupky mohou obsahovat zbytky chemikálií a proto je raději dávejte
do klasických popelnic. Do kontejnerů
na plasty patří nejen tzv. PET lahve,
ale i termoobaly na jídlo. Plastové kelímky je potřeba pořádně vyškrábat,
ale jejich hliníkové víčko patří zvlášť
do speciálního kontejneru, který však
obec nemá, takže ho dejte do obyčejné
popelnice. Obaly od léků (platíčka) patří rovněž do klasické popelnice, jelikož
se skládají z různých materiálů. Do klasické popelnice také patří dětské pleny,
použité papírové kapesníčky a dámské
hygienické potřeby, nevymyté obaly od
oleje (pokud jsou vymyté teplou vodou a saponátem, můžete je vhodit do
kontejnerů na plasty), plata od vajíček,
účtenky a ruličky od toaletního papíru
či kuchyňských utěrek (toto je vyrobeno z několikrát recyklovaného papíru,
a proto už dál recyklovat nejdou (papír
lze recyklovat až sedmkrát, poté jsou
již jeho vlákna moc krátká).

Firma Nykos nabízí nově pro občany svážení pytlů na plasty dům od
domu tzn., že si občan do své domácnosti zakoupí 1 žlutý pytel v ceně cca
5,-Kč, svozy budou jedenkrát za měsíc.
Za každý vyvezený pytel posádka ﬁrmy Nykos nechá prázdný pytel buď za
plotem nebo ve víku popelnice, v poštovní schránce, za vrátky atd. Náklady
na tento svoz by obec stály dalších
cca 100 tis. Kč, což v současné době
nebude na pořadu dne. Samozřejmě,
že i nadále bude zůstávat možnost ukládání plastových odpadů do kontejnerů,
které jsou umístěny v obcích. Stále
totiž přetrvává nešvar, že se do kontejneru hází plastové lahve nezmačkané,
do kontejneru na papír se hází celé
krabice, když se nevejde do kontejneru, tak se položí vedle a toto vše stojí
obec další a další peníze. Jsme přesvědčení, že není těžká práce šlápnout
na pet lahev, krabici složit a vše uložit
do kontejneru, ale to si asi pouze
jen přejeme.
Dále ﬁrma nabízí také možnost
svážení tuků a olejů z domácností.
Na určitém místě v obci bude umístěna popelnice, do které budou moci
občané nosit jedlé oleje a tuky
(fritovací oleje) v uzavřených obalech
(PET lahve, kanystry – ne v igelitových
pytlích).

na letošním plese nechybělo pěkné
vystoupení děvčat z aerobicu ZŠ
Veltruby pod vedení p. Jacqueliny
Lasunovové a místní skupina tanečníků „Naše poupátka“ se předvedla s novou choreograﬁí – akvabely.
Na tomto plese vystoupil i Freddie Mercury - revival, který zazpíval
písničky od tohoto známého zpěváka. K dobré pohodě přispěla i kapela
ESO a díky sponzorům, kterým velice
děkujeme, si odnesli
návštěvníci
plesu hodnotné ceny z tomboly.
V únoru proběhlo v Kulturním domě
promítání putovního kina Českého
rozhlasu Region, kde si diváci vybrali
komedií „Pojedeme k moři“ z nabídky
pětice nejúspěšnějších.
Dále jsme v tomto měsíci uspořádali „Dětský maškarní karneval“,
kterého se zúčastnily nejen děti
z naších obcí, ale i z blízkého okolí.
Opět jsme pozvali i děti z Dětského domova ze Zruče nad Sázavou,
které svým vrstevníkům předvedly
taneční vystoupení. Líbilo se i vystoupení malých mažoretek z tanečního
klubu Bohemia Kolín, jenž navštěvují
i děvčata z našich obcí.

V letošním roce budou ještě
umístěny kontejnery na kov (plechové
konzervy). V každé obci bude umístěn jeden kontejner a pravděpodobně
bude vedle kontejnerů na textil.
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Letošní plesovou sezónu zahájil
již IV. Obecní společenský ples, který pořádá každoročně obec Veltruby
ve spolupráci s místními spolky. Ani

Těší nás, že karneval navštěvuje
rok od roku stále více dětí a musíme
pochválit rodiče, že dětem doma připravili krásné masky. Na karnevalu
jsme tak mohli vidět víly, princezny,
piráty, hasiče, kašpárky, různá zvířátka aj. Jelikož byly všechny masky
moc pěkné, nedokázali jsme určit,
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která je ta nejlepší, a proto jsme v letošním roce ohodnotili všechny masky sladkou odměnou, kterou upekla
p. Šantrůčková.

do pražských divadel. Tentokrát jsme
objednali i představení pro děti s názvem „Sněhurka a sedm závodníků“, které bude odehráno v sobotu

V pátek 22. května pořádáme
autobusový zájezd opět do pražského
divadla Hybernia tentokrát na muzikál
Antoinetta – královna Francie. V hlavní roli vystoupí Monika Absolonová,
Iva Marešová, Michal Novotný, Roman
Vojtek, Bohuš Matuš a další. Začátek
tohoto představení je v 18:00 hod.
a odjezd autobusu by byl po 16:00
hod. – čas ještě upřesníme. Cena
zlevněných vstupenek vč. autobusu je
420,- Kč/osobu. Ještě je pár volných
míst, takže neváhejte a přijďte si
vstupenky zakoupit na Obecní úřad
Veltruby.
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Na neděli 10. května připravujeme
každoroční přivítání nově narozených
občánků z obou obcí. Tato slavnostní událost se bude konat v Kulturním
domě ve Veltrubech v bývalém kinosále. Děti ze Základní školy vždy připravují výzdobu sálu a našim nejmenším
malou pozornost a Mateřská škola na
tomto vítání vystupuje se svým programem.

V sobotu 14. března zavítal do naší
obce divadelní spolek Zornice Maršovice, který sehrál od 18:00 hod. v Kulturním domě komedii o mužích, ženách,
válce a sexu s názvem Lysistrata. Jsme
velice rádi, že divadelní spolky navštěvují i naši obec, ale mrzí nás malá účast
občanů na těchto akcích.
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Stalo se již tradicí, že Obecní úřad
Veltruby pořádá autobusové zájezdy

25. dubna 2015 od 10:00 hod. v divadle Hybernia. Odjezd bude kolem
8:00 hod. od autobusových zastávek
z Hradišťka I. i z Veltrub a cena vstupenky vč. autobusu je 200,- Kč/osobu
(jinak jenom představení stojí 340,-Kč).
V této muzikálové pohádkové komedii
hrají Kamila Nývltová, Hana Seidlová,
Tomáš Savka a další. Tato komedie je
vhodná pro všechny od 6 do 99 let.
Pokud máte zájem, můžete si vstupenky zakoupit přímo na Obecním úřadě
ve Veltrubech.

3

6,/1,ÿ1Ì%Ě+.92.

'(16+,6725,&.287(&+1,.28
$1(%352*5$0352&(/2852',18

Sokol Kolín – atletika pořádá již 57.
ročník běhu „Půlmaraton v Kolíně“
Kolín – Velký Osek – Kolín. Start bude
v neděli 19. dubna 2015 v 10:00 hod.
na atletickém stadionu Mirka Tučka
v Kolíně. Prezentace od 8:30 hod. nebo
e-mailem: vm.vaclavmiler@seznam.cz.
Startovné 150,- Kč pro přihlášené,
250,- Kč na místě. Pro vítěze s časem
pod 1:10 hod. odměna 5.000,- Kč a pro
všechny závodníky tombola o ceny.
Pokud budete mít čas, přijďte podpořit
závodníky na trati.

Spolek přátel historické techniky Velký Osek v sobotu 25. dubna
2015 pořádá v Sokolovně, v Dělnickém domě a přilehlých ulicích výstavní
a společenskou akci s názvem „Den
s historickou technikou aneb program pro celou rodinu“. Program
akce: do 10:00 hod. instalace exponátů,
v 11:00 hod. slavnostní zahájení před
dělnickým domem – zazpívá Vladimír
Hron, od 14:00 hod. start spanilé jízdy
veteránů, která projede i obcí Veltruby

do Hradišťka I. na Sendražice a v 16:00
hod. předání cen úspěšným ze soutěží
a losování tomboly. V sále Sokolovny
si budete moci prohlédnout jízdní kola
a motocykly, v sále Dělnického domu
drobné předměty a v přilehlých ulicích
před Dělnickým domem auta, traktory a velkou techniku. Dále se můžete
těšit na soutěže, kvízy a hry pro děti
i dospělé, na tombolu slosovatelnou
ze všech vstupenek, na občerstvení
z polní kuchyně i z restaurace a
na spanilou jízdu veteránů. Všichni
zájemci mají možnost stát se vystavovateli. Pokud máte doma něco zajímavého, nabídněte to jako exponát – např.
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20.1.2015 proběhl na Základní škole Veltruby zápis dětí na školní rok 2015/2016. K zápisu se dostavilo
12 předškoláků, z čehož zapsáno bylo 10 dětí. O roční odklad povinné školní docházky požádali pro své
děti dva rodiče. Letošní školní rok tedy navštěvuje naši školu 46 žáků, příští školní rok by to mělo být už
50 žáčků.
5.2.2015 ukončila naše škola účast v projektu EU Investice do rozvoje vzdělávání - Peníze školám. Díky
tomuto projektu jsme získali z EU fondů celkem 467 439 Kč , které byly využity na nákup nových počítačů pro práci žáků školy
a na vybavení školní knihovny literaturou pro děti.
V současné době je škola nově zapojená do nového EU projektu investice do rozvoje vzdělávání, který je zaměřen na další
vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurenceschopnosti.
Mgr. J. Holubová
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různé dopravní prostředky (i doma
dělané traktůrky, minibiky apod.), dále
nástroje i přístroje, vybavení dílen

i předměty v minulosti běžně používané v domácnostech či řemeslníky.
Podrobnosti a registrační formulář

pro vystavovatele najdete na www.
spht.cz.

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ LEDEN - BŘEZEN 2015:
70 let - Podnecká Milada, Vby - Nová čp. 255
80 let - Melezinková Zdeňka, Vby - Školní čp. 156
75 let - Fafejtová Jaroslava, Vby - Za Jezerem čp. 261
85 let - Podnecká Marie, Vby - Nová čp. 231
75 let - Bareš Josef, Vby - Za Jezerem čp. 162
91 let - Hrdlička Josef, Hko - Zahradní čp. 91

NAROZENÍ LEDEN - BŘEZEN 2015:
Prajznerová Elena, Vby - Sportovní 239
Petránek Filip, Vby - K Zastávce 325
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
a nově narozeným občánkům přejeme hodně štěstí v životě.

ÚMRTÍ PROSINEC 2014 - BŘEZEN 2015:
Zápotocký Josef, Vby - Dlouhá čp. 6 - zemřel ve věku nedožitých 87
Martinik František, Vby - Bytovky čp. 292 - zemřel ve věku 72 let
Štoudek Jiří, Vby - Dlouhá čp. 224 - zemřel ve věku nedožitých 83 let
Školníková Božena , Vby - Polní čp. 95 - zemřela ve věku 87 let
Jejich památku si uchovejme stále živou ve svých srdcích.
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Blíží se jaro a s ním i obnovená
dávná slovanská tradice – vynášení
Morany.

Tuto akci jsme začali pořádat v naší
škole asi před pěti lety s cílem připomenout dávné zvyky našich předků.
Dětem i veřejnosti se vynášení Morany
zalíbilo, takže se z jednorázové akce
stala již školní tradice.

Co si ale lidé představují pod
pojmem „vynášení Morany“? Co víme
o historii tohoto zvyku? A co víme o našich dávných předcích Slovanech?
Pojďme se vrátit o mnoho století
nazpět, do 5. stol. našeho letopočtu,
které je nazýváno „Obdobím stěhování
národů“. Historické prameny uvádějí,
že právě v tomto období začínají pronikat na území střední Evropy Slované pocházející původně z končin východně od Karpat, mezi polskou řekou
Vislou a ruským Dněprem. K tomuto
stěhování je pravděpodobně přiměly
ryze ekonomické důvody - potřebovali
půdu k obživě a životní prostor k osídlení pro své rodiny. Dalším důvodem
stěhování Slovanů byl pravděpodobně
také útěk před útočnými kmeny Hunů,
divokých kmenů pocházejících z Asie,
které po několik století ohrožovaly
obyvatelstvo Evropy.
Nová území získávali Slované někdy
bojem, jindy se nenápadně asimilova-

5

li mezi původní obyvatelstvo. Počátky
existence ve střední Evropě neměli Slované vůbec jednoduché. Protože většinu území naší země pokrývaly hluboké
a neprostupné lesy, obývali Slované převážně území při velkých řekách, Vltavě,
Labi, ale zejména při Moravě a Dyji.
Po příchodu na naše území se zpočátku Slované živili pastevectvím a
lovem. Žili v lesích, lovili zvěř, chovali
lesní včely a sbírali lesní plody. Lovili
ryby, pásli ovce, kozy a také koně. Žili
kočovným životem. Teprve později,
když se naučili zakládat pole a půdu
obdělávat, usazovali se trvale na určitém území. Bydleli v chatrčích částečně zapuštěných do země, zhotovených
z proutí, hlíny, dřeva či slámy.
Naši předkové byli pohané, takže
nevěřili jako křesťané v jednoho boha,
ale vyznávali mnohobožství. Věřili
v přírodní síly, zakládali posvátné háje
a v nich se modlili k různým bohům
a bůžkům. Žili v souladu s přírodou, milovali ji, uctívali a uměli jí naslouchat. Věřili, že budou-li žít podle
určitých pravidel, typických pro každou část roku, přinášet bohům oběti ve formě darů, např. masa, medu,
obilí, apod., zaručí jim bohové dobré
počasí pro sklizeň, bohatou úrodu,
množící se stáda nebo zdraví. Povězme si alespoň krátce něco o slovanských bozích, takzvaném slovanském
panteonu:
Hlavním slovanským bohem, obdobou řeckého Dia, byl „hromovládný
PERUN“.
JASOŇ byl bůh slunce, světla a podzimu (odtud název podzimu jeseň).
TRIGLAV (Trojhlav) vládl nebi, zemi
a podsvětí.
ČERNOBOG byl bohem tmy a zla (postava čerta v pohádkách).
SVANTOVÍT byl bůh války.
VELES (rohatý bůh) ochraňoval pastevcům stáda.
RADIGOST (Radegast) pomáhal řemeslníkům.
LADA (obdoba řecké Afrodíté) byla
bohyně krásy, lásky a radosti (české
slovo ladný).
VESNA byla bohyní jara a mládí (význam slova vesna je jaro).
ŽIVA ochraňovala pole a rolníky a byla
bohyní úrody.
MORANA (Morena, Mořena) byla bohyní smrti, zimy a zmaru.
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S touto neoblíbenou a obávanou
bohyní se pojí starý slovanský zvyk
„vynášení zimy“. Postava Morany symbolizující zimu, zhotovená většinou
ze slámy a oblečená do bílých šatů,
se nasadila na tyč a v různých krajích
se různě dle zvyklostí zdobila. Ověšovala se např. věncem z nemalovaných
vyfouklých vajec, prázdnými šnečími
ulitami, pentlemi apod. Byla nesena
v průvodu krojovaných děvčat a za
zpěvu písně „Smrt nesem ze vsi, nový
léto do vsi…(podle krajových zvyklostí)
se vhazovala do proudící vody. Symbolizovala konec zimy a příchod nového jara do kraje. Tam, kde nebyla řeka
či potok, vhazovala se do rybníka nebo
se na hranici spálila.
V letošním roce se vynášela Morana v úterý 24. března. Od školy vyšel
v 15.30 hodin průvod tentokrát k Labi,
kam vhodily děti smrtholku do proudících vln naší největší české řeky.
Mgr. E. Šafáriková

+$6,ÿ,9(/758%<
2+/e'187Ì=$52.(0
V roce 2014 se SDH Veltruby podílelo nebo organizovalo 58 akcí, jsou
to hasičské soutěže, zásahy, pomoc
obecnímu úřadu, spolkům apod. Jsme
rádi hlavně za pomoc a ﬁnance, které
nám poskytuje OÚ Veltruby a proto se
snažíme jím vyjít vstříc při pořádání
různých akcí.

52.
Letošní rok pro nás začal 1. 1.
výjezdem k odstranění poraženého
vlajkového stožáru u pomníku padlých v Hradišťku I. Dále jsme pomáhali
s roznášením pozvánek na Obecní
ples, na kterém se pomáhalo s prodejem tomboly a požárním dozorem.
Koncem ledna proběhla výroční
schůze SDH, kde došlo k menším změnám ve výboru. SDH má nyní 30 členů.

Výjezdovou jednotku tvoří 15 členů, 12
z SDH Veltruby a 3 z SDH HradišťkoI..

6/(7ÿ$52'Ě-1,&

ké a podnikající fyzické osoby nesmí
vypalovat porosty.

V únoru jsme prováděli požární
dozor na rybářském plese. Březen pro
nás začal sběrem železného šrotu a
elektroodpadu a 24.3. jsme měli druhý letošní výjezd k údajnému požáru
ve slepičárně u Hradišťka. Naštěstí se
toto nepotvrdilo, jednalo se o planý
výjezd, jelikož v areálu slepičárny probíhalo tavení asfaltu, od kterého šel
černý dým.

Hasiči budou rovněž i v letošním
roce pořádat
„Pálení čarodějnic“
za fotbalovým hřištěm ve Veltrubech.
Oheň bude zapálen kolem 20:00 hod.,
připraveno bude pohoštění a chybět nebudou ani různé soutěže. Vyhodnoceny
budou též nejlepší čarodějnice.

Při spalování hořlavých látek na
volném prostranství jsou povinny,
se zřetelem na rozsah této činnosti,
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně
navrhovaných opatření jsou povinny
předem oznámit územně příslušnému
HZS kraje, který může stanovit další
podmínky pro tuto činnost, popřípadě
může takovou činnost zakázat.

V březnu se pořádal také Hasičský ples, za který bychom chtěli poděkovat všem sponzorům. Ples začal vystoupením dětí z MŠ Veltruby,
kterým taktéž děkujeme a určitě pro
ně, jako každý rok připravíme „Den
s hasiči“. Je škoda, že ples byl pokažen
některými návštěvníky z řad fotbalistů
a jejich fanoušků jak SK Čechie, tak
TJ Meteoru, kteří si asi vyřizovali účty
z odpoledního derby.
V dubnu nás čekají první závody
v Hostovlicích u Čáslavi, kde se soutěží
za podobných podmínek jako v Polabské lize.
9.5. nám začíná Polabská liga
ve Lžovicích a pokračovat by se mělo
13.6. v Býchorech.
Na sobotu 27. června připravujeme
oslavy 130. výročí založení hasičů ve
Veltrubech.

9<3$/29É1Ì75É9<
Tragické následky mívá nejen plošné vypalování porostů, ale také spalování porostů shrabaných či různých
odpadů. Při silném větru dochází velice
snadno k rozšíření ohně mimo ohniště. Hrozí nebezpečí přenesení požáru
na jiný objekt nebo plochu se suchou
vegetací.

=É.219<3$/29É1Ì325267Ţ
=$.$=8-(
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, nesmí
fyzická osoba provádět vypalování
porostů, jinak se dopustí přestupku
podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného
zákona.
Za tento přestupek lze uložit
pokutu do výše 25 000 Kč. Podle
§ 5 odst. 2 citovaného zákona právnic-

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76
odst. 2 písm. n) citovaného zákona.
Za tento správní delikt jim může nýt
uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Pálení biologického odpadu lze
provádět za podmínek stanovených
jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí
apod.) jen na předem připravených
přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé
osoby a prostředků na prvotní hasební
zásah.
V zájmu bezpečnosti své i druhých
proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:
• důsledně dbejte pokynů příslušného
HZS kraje
• velikost hromad klestu, případně
zbytků po těžbě, po úklidu je nutno
volit tak, aby shořely během pracovní
směny nebo v době, kdy je na místě
přítomen dozor
• při náhlém zhoršení počasí – silném
větru – pálení ihned přerušte a oheň
uhaste
• místo pro pálení izolujte pruhem
širokým nejméně 1 m, kde budou
odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu)
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• místo spalování musíte zabezpečit
dostatečným množstvím hasebních
látek
• místo pálení můžete opustit až po
úplném uhašení ohně
• po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně
kontrolujte
• příjezdové cesty vedoucí k místům
spalování nesmí být zataraseny

ä.67Ő(/.<9(/758%<
Hráči šipkového klubu Střelky
Veltruby vstoupili do roku 2015 s proměnlivou formou. Jak už to tak ve
sportu bývá, úspěchy se střídají s neúspěchy a pouze trénink, čas a i štěstěna nás mohou překlopit na úspěšnou
stranu.

Mějte na paměti, že povinnosti
občanů a ﬁrem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon
o ovzduší, zákon o lesích, zákon
o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.

V rámci tréninku začali někteří naši
hráči navštěvovat turnaje série „KOLÍN
TOUR“, kde se utkávají s hráči blízkých
klubů a potřebnou úrovní soupeřů.
Snad i tam se projeví naše nadšení a
trénink. Členky klubu Nela Katrenová
a Petra Březinová jsou spolu s bývalou naší členkou Beátou Zápotockou
navíc ještě platnými hráčkami týmu
Veselé Střelky Poděbrady v ženské lize,
který se drží na 2.-3. místě 1. ženské
ligy. Díky tomu budou mít možnost
zúčastnit se Mistrovství ČR ženských
družstev, které proběhne v červnu
2015 v Králíkách.

Nezapomínejte, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán a v přírodním
prostředí, kde se oheň velice špatně
ovládá, to platí dvojnásob. Sebemenší
podcenění situace, např. v podobě
silného větru či hustého kouře, může
způsobit četná neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy
nevratnými následky.

Vzhledem k rekonstrukci Obecní
hospody v Hradišťku zažil klub stěhování a tímto chceme poděkovat celému
personálu PIZZA GRIL HRÁĎO za poskytnutí azylu a vytvoření příjemného
prostředí pro naše tréninky a ligové zápasy. Stejně jako v „Obecní“, tak i zde
mají naši spoluobčané možnost si elektronické šipky vyzkoušet.

Zdroj: http://www.pozary.cz/clanek/64280-hasici-rocne-likviduji-stovky-pozaru-zpusobenych-vypalovanimtravy-za-posledni-desetileti-pri-nichzemrelo-pres-dve-desitky-osob/

Nyní se ale všechny naše myšlenky soustřeďují na 18.dubna, kdy
se v KD Veltruby uskuteční tradiční
16. Šipkařský ples. Tentokrát bude
oproti minulým rokům největším rozdílem změna kapely - APEIRON hrál
na našich plesech s velkým úspěchem
již několik let, přesto jsme se rozhod-

• spalovat klest či odpad lze pouze
v bezpečné vzdálenosti od obytných
nebo hospodářských objektů, osoba
mladší 15 let nemůže odpad spalovat
bez přítomnosti osoby starší 18 let,
která je spalováním pověřena

za SDH Veltruby
Radek Stehlík

li pro změnu. Oslovili jsme taneční
orchestr TOX, který sklidil kladný ohlas
v minulém roce na Rybářském plese
a věříme, že tím vyslyšíme kritiky,
kterých se nám dostalo se spojením
našeho plesu a převážně rockové
muziky. Společenské oblečení bude
mít na našem plese vlastně premiéru.
Samozřejmostí zůstává bohatá tombola a věříme, že se sejdeme v hojném
počtu. Vstupné v předprodeji v prodejnách Jednoty ve Veltrubech i v Hradišťku I. je 80,- Kč a přímo na místě
zaplatíte 100,- Kč. Všichni jste srdečně
zváni.
Petra Březinová

3ŐÌ35$9.$6.ÿ(&+,(9(/758%<
Již příští měsíc to budou dva roky,
co jsme v našem klubu založili pro
naše nejmenší oddíl přípravky. Počet
malých fotbalistů je v tuto chvíli okolo 15 a k nim nesmíme zapomenout
připočítat 3 fotbalistky :-).
Zimní tréninky probíhaly jednou
týdně v tělocvičně ZŠ Velký Osek.
Od 7. dubna a s příchodem hezkého
počasí začaly tréninky venku na našem hřišti, tak jako tomu bylo v loňském roce - každé úterý a čtvrtek
od 17:00 hod.
Samozřejmě zveme všechny děti,
které mají zájem o kopanou, chtěly by hrát fotbal aktivně a jsou starší
5 let, NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE MEZI
NÁS!!!
S rozšiřující se základnou dětí
a přibýváním dalších ročníků potřebujeme posílit i tu druhou stranu - „trenérskou“. Tímto bychom chtěli požádat
někoho z řad rodičů dětí, fotbalistů,
sportovních nadšenců, zda má zájem
nám s trénováním pomoci - budeme
jen rádi.
Mimo tréninků jsou na jarní část
také dohodnutá přátelská utkání
s týmy z okolních vesnic a měst,
které mají stejné ročníky hráčů.
Největší akcí, kterou na jaře uspořádáme, bude turnaj přípravek ročník nar.
2006 a ml. „O POHÁR STAROSTY
OBCE„ který se uskuteční 13. června
2015 od 9:00 hod. na hřišti SK Čechie
Veltruby. Turnaje se zúčastní 6 týmů,
bude se hrát na dvou hřištích, ve dvou
skupinách, způsobem každý s každým
v rámci skupiny.
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Tímto Vás srdečně zveme, těšíme
se na Vaši podporu pro naše nejmenší
fotbalisty a věříme, že i počasí bude
na straně sportu.
Jiří Hampl

9Ì&(Ôÿ(/29e+Ő,ä7Ě
V loňském roce jsme provedli
1. etapu rekonstrukce víceúčelového
hřiště a to oplocení stávajících kurtů.
V březnu t.r. bylo rozhodnuto, že obec
získá ﬁnanční prostředky z ROPu
v požadované a schválené výši. Takže

v letošním roce se uskuteční 2. etapa
a to výstavba nového hřiště v areálu
Mateřské školy a součástí tohoto hřiště bude i oddychový koutek pro děti a
jejich doprovod (budou zde umístěny
cvičební prvky pro dříve narozené).
Realizací tohoto projektu vznikne
v obci zajímavý sportovní areál, který
bude sloužit nejen pro naše občany,
ale i pro návštěvníky.

'27$&(
Na Krajský úřad Středočeského
kraje jsme v letošním roce podali několik žádosti o dotace. V první řadě
bychom rádi získali dotaci na rozšíření kanalizace v obci. Máme naplánováno dvojí rozšíření – v Hradišťku
I. a ve Veltrubech. Vzhledem k tomu,
že ﬁnančně nákladnější je výstavba
ve Veltrubech v lokalitě nové rodinné
zástavby V Třešňovce, zvolili jsme
podání žádosti pro tuto akci. Výstavba
této kanalizace bude stát cca 1,9 mil.
Kč. O tuto dotaci žádáme kraj z Fon-

du životního prostředí a zemědělství.
Rozšíření kanalizace budeme realizovat jak ve Veltrubech, tak i v Hradišťku I. bez ohledu na to, zda získáme
dotaci.
Kraj vypisuje též dotaci z Fondu
kulturních památek a do tohoto fondu
jsme zaslali žádost na rekonstrukci
Kaple sv. Vojtěcha, která je umístěna u vjezdu do obce. O tuto dotaci již
žádáme několik let a doufejme, že letos nám to snad vyjde dříve, než nám
kaplička spadne. Náklady na opravu
máme posouzeny na 200 tis. Kč. Do
tohoto fondu jsme také chtěli zařadit

opravu sochy Jana Ámose Komenského u Základní školy, jenže podmínka
kraje je, že se smí dát pouze jedna
žádost na určitý fond. Při posudku,
který jsme si dávali udělat, vychází
rekonstrukce této sochy na necelých
24 tis. Kč, a proto ji s největší pravděpodobností budeme rekonstruovat
z vlastních zdrojů.
Na Středočeský kraj jsme také podali žádost pro hasiče, kde žádáme
o částku 200 tis. a podáváme žádost
ještě na dokončení chodníku v ulici
Hradišťská ve Veltrubech. Zvažovali
jsme, že podáme žádost na rekonstrukci chodníku v ulici Polní v Hradišťku I., ale vzhledem k tomu, že ve Fondu rozvoje měst a obcí je mnohem
méně peněz než bývalo, tuto částku
bychom s největší pravděpodobností
nezískali.
ROP Středočeského kraje vypsal
mimořádnou dotaci na rekonstrukci
místních komunikací. Jednou z podmínek je, že komunikace musí nava-

zovat na již vybudované komunikace
z ROPu. Z tohoto důvodu zpracováváme žádost na rekonstrukci ulice
Sadová (kolem kurtů) a následně novou ulici V Třešňovce. Bohužel, tyto
podmínky na získání této dotace jsou
velmi tvrdé, protože musí splňovat
nejen podmínku napojení na komunikace, které byly vybudovány z ROPu,
ale dále musí být přístup k veřejným
zájmům (zde splňujeme, že komunikace vede kolem kurtů a hřiště),
ale další podmínka je, že tato komunikace musí splňovat rozvoj podnikatelských aktivit. Žádost je téměř
zpracovaná a bude do konce tohoto týdne podána na ROP a budeme
čekat…

23Ě79<.5$'(1É5<%ÉŐ6.É%$ä7$
Bohužel, v obci se nám začínají
opět pohybovat lapkové, kteří si zasedli na Rybářskou baštu. I když rybářský
spolek tuto budovu řádně zabezpečil,
nic jim nebránilo ve vloupání.

/2.$ÿ(
Minulý měsíc se uskutečnilo jednání na Státním pozemkovém úřadě
v Praze, na kterém se řešily Lokače.
Bohužel, Lokače jsou stále ve stejném stavu, jako byly – tzn. zarostlé a
místo, aby se koryto uvolňovalo, spíše větve přibývají. Vzhledem k tomu,
že se státníci k čištění nemají a že
se stále dohadujeme, zda se jedná o
přírodní vodní tok nebo umělý (i když
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vodě to je jedno - jestli teče přírodně
nebo uměle) byla obec požádána,
zda by neprovedla revitalizaci této
lokality s tím, že veškeré náklady,
které s čištěním vzniknou, budou obci
dány ve formě dotace. Zda se toto
uskuteční - uvidíme dále. Zatím se
zdá, že se spíš problém oddaluje.

mícháme a nakonec přidáme oprané,
nadrobno nasekané listy medvědího
česneku.
Tuto výbornou a zdravou pomazánku mažeme na chléb a zapíjíme
lahodným mokem.
Přejeme všem dobrou chuť.

dubna opět od 7:00 do 19:00 hod.
bude vypnuta elektřina ve Veltrubech
v ulicích K Zastávce, Kolínská, Krátká a Nová. Samozřejmě, že vypínání
elektřiny přináší komplikace všem jak
občanům,tak i podnikatelům. Informovali jsme se u energetického úřadu jak
dlouho může být vypnuta elektřina a
bylo nám sděleno,že v tomto období
smí být vypnuta max.20 hod. týdně
a denně max.12 hodin.Tento předpis
ČEZ plní a přesto se omlouvá občanům za vzniklé komplikace a to nejen
s vypínáním, ale i se znečištěním
vozovky.

2%(&1Ì+263Ţ'.$9.8/7851Ì0'20Ě
9(9(/758%(&+
Již delší dobu je mimo provoz
Obecní hospůdka ve Veltrubech. Po
odchodu paní Žantové hledá Pivovar
Nymburk nájemce do tohoto objektu.
V případě zájmu se ozvěte buď na
Obecní úřad Veltruby – tel. č. 321
795 732 nebo volejte přímo Pivovar
Nymburk p. Ing. Češpiva - tel. č. 602
291 248.

%Ěæ7(6,352+/e'1287
-$51Ì.5É689/(6(
Jarní období patří k nejkrásnějším
procházkách v lužním lese za Myslivnou. Pěkná vycházka nelahodí pouze oku, ale i krásnou vůní, jenž v každém probudí skvělou náladu a možná
i chuť na něco zdravého z tohoto lesa.
Níže zveřejňuje recept na pomazánku z medvědího česneku, který si zde
můžete natrhat.
Ingredience:
• 250 g tvarohu
nebo pomazánkové máslo
• 1/8 l podmáslí
• 1 středně zralý hermelín
• 1 nakrájené jablko na kostky
• hořčice, sůl, pepř, jarní cibulka
a nadrobno nasekané listy
medvědího česneku
Cibulku nakrájíme nadrobno, smícháme s tvarohem (nebo pomazánkovým máslem), přidáme podmáslí,
hořčici, osolíme a opepříme. Jeden
středně zralý hermelín rozmačkáme
vidličkou a přidáme i s oloupaným
a na kostky nakrájeným jablkem. Za-
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Jistě jste zaznamenali, že ČEZ
Distribuce a.s. Děčín v těchto dnech
pracuje na výměně stožárů vysokého
napětí. Z tohoto důvodu byla již několikrát vypnuta elektřina v obou obcích.
Další vypnutí elektřiny nás čeká ještě ve Veltrubech v úterý 21. dubna
v době od 7:00 do 19:00 hod. v
celé obci a další týden v úterý 28.

=$2%(&.5É61Ě-äÌ
Jako každoročně - v měsíci květnu
zkrášlí naší obec květinová výzdoba,
která bude umístěna na autobusových zastávkách v obou obcích a na
sloupech veřejného osvětlení v ulici
Na Návsi a Za Jezerem ve Veltrubech.
Věříme, že se nebudou opakovat
scénáře z předešlých let a snad letos
výzdoba vydrží po celou dobu až do
podzimu.

32=9É1.<1$)27%$/29É87.É1Ì

32=9É1.<1$)27%$/29É87.É1Ì
08æ679$6.ÿ(&+,(9(/758%<$7-0(7(25+5$',äŘ.2,
RGKRGäWtWDU\²9E\
RGKRG+NR²7ìQHFQ/DEHP
RGKRG2YĀiU\²+NR
RGKRG+NR²äWtWDU\
RGKRG1HERYLG\²+NR
RGKRG+NR²3ODłDQ\
RGKRG9HOHWRY²+NR
RGKRG7őL'YRU\²9E\
RGKRG6WDUì.ROtQ²+NR

RGKRG-HVWő/KRWD+NR
RGKRG9E\²1HERYLG\
RGKRG3ODłDQ\²9E\
RGKRG9E\²9HOHWRY
RGKRG9ROiUQD²9E\
RGKRG9E\²6WDUì.ROtQ
RGKRG7őL'YRU\²9E\
RGKRG+NR²9ROiUQD
RGKRG9E\²1RYi9HV
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