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PROBLÉMY OBCE OČIMA MÍSTOSTAROSTY
SNÍŽENÍ STOČNÉHO O 37%
Obec se dlouhodobě potýká s vysokými
náklady na provozování podtlakové kanalizace, z části zaviněnými zvolenou technologií a projektem (čerpáme splaškovou
vodu z celého Hradišťka přes Veltruby do
Kolína) a z části závislostí na 6 km vzdálené ČOV Kolín. Dne 23.3.2000 se starostové Kolína, Velkého Oseka a Veltrub dohodli na společném stočném, výměnou za
připojení obcí Veltrub a Velkého Oseka ke
Kolínské ČOV. Tímto Kolín splnil dotační podmínku 30 tisíc odkanalizovaných
obyvatel a získal dotaci. Z jednání vznikl
zápis, který pouze zapomněli starostové
podepsat a zapomněli též uzavřít smlouvu, která by závazek Kolína smluvně garantovala. Absolvoval jsem několik jednání na toto téma s Kolínem. Vždy bylo
zdůrazňováno, že zápis není podepsaný.
Nyní podpisy, tehdy úřadujících starostů, již mám a poslal jsem podepsaný zápis
kolínskému starostovi a všem kolínským
zastupitelům. Na mou výzvu, ke které se

Před opravou náhonu

připojil i starosta Velkého Oseka zatím nijak neodpověděli. Požadujeme uznání našeho nároku na plnění starého slibu. Pro
naše občany by to představovalo zlevnění
stočného o 37%.

NEDOSTATEK VODY VE STUDNÍCH
A OBECNÍCH RYBNÍCÍCH
Dalším problémem, který nás všechny sužuje, je dlouhotrvající sucho doprovázené vysokými teplotami. Stížnosti na nízký
stav vody ve studních a pohled na obnažené ploutve kaprů, v již jen malé louži před
hospodou Na Baště, mě přiměli k pokusu
o zprovoznění 50 let starého nefunkčního náhonu z Labe nad jezem v Klavarech,
který měl zásobovat skrze Hluboký potok soustavu obecních rybníků v Hradišťku I. i ve Veltrubech v době sucha. Nejprve mě radili vyměnit čerpadlo čerpající vodu z písáku v Hradišťku I. do Hlubokého potoka za mnohem výkonnější. Čerpání bylo jednak neúčinné a jednak dosti
drahé. Oslovil jsem firmy, ale jejich reak-

ce byla - “máme nasmlouvané práce na
rok dopředu”. Zkusil jsem se spolehnout
na pomoc místních občanů. Velký dík patří panu Romanu Vokounovi, Ivanu Hrdému, Jiřímu Špinkovi, Dušanu Michalkovi,
Stanislavu Charouzkovi, Radku Stehlíkovi a dalším obětavým lidem. Za týden práce v úmorných vedrech jsme našli zacpaná místa, opravili a vyčistili potrubí i koryta spojovacích kanálů mezi našimi obcemi a začali s napouštěním obecních rybníků. Začala se zvedat i voda ve studních.
Rozkradené stavidlo, které mělo zachycovat vodu z náhonu a nepustit ji hned zpět
do Labe, se nám za pomocí pana Váši podařilo obnovit ze zapůjčených hradel. Koryto Hlubokého potoka je mimo naši obec
kompletně vyschlé. Jen v naší obci jsme
díky náhonu zvedli hladinu Hlubokého potoka do úctyhodné výšky 1 metru a
ve Veltrubech bude možná zase voda téci
do Lokačů za Baštou. Děkuji ještě jednou všem jmenovaným i nejmenovaným
ochotným občanům naší obce, kteří mi při
této akci pomáhali.

Po opravě náhonu

KLAVARSKÁ SPOJKA VERSUS
OBCHVAT KOLÍNA
O obchvatu Kolína a jeho vedení skrze
naše obce již bylo řečeno na schůzích zastupitelstva hodně. Stručně jen připomenu to základní. Kolín potřebuje další most přes Labe a obchvat do TPCA.
Nejvyšší hustota dopravy je od východu
tj. od Havlíčkova Brodu a Čáslavi. Studie, kterou si dal Středočeský kraj vypracovat v roce 2011 jednoznačně vyhodnotila jako nejvhodnější tzv. východní variantu, která navazuje na Šťáralce na existující obchvat a odtud jde přes železnici mostem na Starokolínskou silnici. Po
1.8 km ve směru k přístavu odbočí před
železniční vlečkou doprava přes Labe
a pokračuje po polích k benzínce Shell na
ulici Třídvorská, kde slepě končí v areálu firmy SPELL. Odtud měl obchvat pokračovat po existujících komunikacích
ke křižovatce ulic K Vinici a Spojovací.
Po ulici Spojovací, která je jedinou nově
vybudovanou částí této varianty obchvatu, se pokračuje po ulici Ovčárecké rovnou do TPCA. Kromě 2 mostů a 2 km silnice je vše vedeno po stávajících komunikacích. které by se jen opravily a rozšířily. Přesto se Středočeský kraj rozhodl
podporovat tzv. západní variantu obchvatu vedoucí z 95% skrz naší obec. Opakovaně jsme k tomu poslali na Středočeský
kraj námitku. Naše stanovisko bylo vždy
zamítnuto. Některým občanům to připadá stále málo. Obec spolupracuje s advokátní kanceláří Frank Bold. Opravné prostředky v roce 2004 a po té v roce 2011,
kdy se to řešilo nebyly možné. Není však
vše prohrané a není nikde rozhodnuto, že
se bude obchvat stavět. Jednak jsou na

naší straně rozumné argumenty, které nebude snadné vyvrátit tj. příliš vysoké investiční náklady zvolené trasy a nevyřešení největší hustoty dopravy od východu
tj. od Havlíčkova Brodu a Čáslavi. Navíc východní varianta využívá již hotové komunikace, kdežto západní, vedoucí
přes nás, nevyužívá hotových komunikací, vede k velkému záboru zemědělské
půdy s vysokou bonitou, narušuje ekologicky cenné území a zasahuje do archeologicky cenné lokality Svatovík, což

povede v každém případě ke zdržení stavby a k jejímu dalšímu prodražení kvůli
archeologickému průzkumu.
Úplně nejkratší a nejlevněší trasou spojující průmyslovou zónu TPCA s napojením na dálnici a obchvat Kolína je varianta, kterou jsem se dozvěděl od ŘSD.
Z plánovaného obchvatu Nové Vsi
a Pňova Předhrádí přes Labe mezi Velkým Osekem a Veltrubami na obchvat
Veltrub do TPCA v obrázku přibližně
vyznačena černou přerušovanou čarou
s nadpisem Varinta X, jak jsem ji pracovně nazval.
Opakovaně budeme žádat nové ekonomické posouzení všech zde uvedených
variant. Doufejme, že nový starosta, vzešlý z komunálních voleb, bude schopen
dosáhnout změny ve prospěch východní
nebo severní varianty. Obchvat Kolína by
si mělo město Kolín řešit, pokud to jde,
na svém katastru a nezhoršovat rozvoj
a životní prostředí sousední obce. Prosím
o Vaší podporu formou účasti na panelové
diskusi v úterý 2.10.2018 od 18:00 hodin
ve středisku CEROP (v areálu kolínského
zámku - Sokolská 1095), kam jsem byl
jako zástupce Veltrub pozván.
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BUDEME SE KOUPAT V PÍSÁKU
V HRADIŠŤKU, NEBO SE KOUKAT
PŘES PLOT NA VILOVOU ČTVRŤ
Na Silvestra 31.12.1998 byla úspěšně
ukončena povolovací řízení na druhý písák v HradišťkuI nazývaný H2. Za povolení k těžbě firma „ Písek - Beton“, a.s.
slíbila obci vznik veřejné rekreační zóny
a vznik společného podniku, který bude
o dalším využití rozhodovat a kde
bude mít obec většinový podíl. Dne
30.10.2011, dle vedení firmy, zde byla
ukončena těžba. Těžební stroje se přemístily do Velkého Oseka, kde firma těží
dodnes. Nebyla však provedena úprava břehů a vůbec činnost spojená s rekultivací. Po smrti našeho pana starosty
jsem převzal povinnost dořešit rozpracovaný nový územní plán obce a požadavky této firmy ve vztahu k územnímu plánu. Firma totiž požádala o změnu územního plánu na plochy okolo H2 z veřejné
rekreace na čisté bydlení. Zjistil jsem, že
kromě výše uvedeného opuštění těžební-

Slíbená pláž pro děti s pozvolným klesáním do hloubky ze strany od obce v šíři 100m

ho prostoru bez jeho zabezpečení a ukončení rekultivace došlo dále k dvojnásobnému přetěžení písku, než bylo povoleno
příslušnými úřady. Místo 8 ha vodní plochy vzniklo 16 ha vodní plochy a byla
vytěžena značná část oddělujícího pilíře tvořícího bezpečné oddělení písáku
a i našich studní od odpadního kanálu z
kolínské chemičky Koramo. Na výzvy
k jednání o odškodnění obce reagoval
po dlouhé době ( 5.9.2018) majitel vy-

těžených pozemků, majitel těžební firmy
a předseda dozorčí rady těžební firmy „
Písek - Beton“, a.s. v jedné osobě tím,
že je jen akcionář zmíněné firmy ( je jediný akcionář - poznámka autora ) a že
do činnosti společnosti nijak nezasahoval. Dále kromě jiného uvedl, že se domnívá, že k újmě obci nedošlo, naopak
zde vzniklo “vodní jezero, které je rozhodně cennější krajinný prvek, než suché prašné pole”. Zvětšený odpar vody
z dalších 8 ha vodní plochy a celkový
pokles spodních vod spojený s těžbou je
zřejmě také přínosem pro obec. Zřejmě
se cítil být jen “čestným” předsedou dozorčí rady a co se děje s jeho majetkem
a se jeho společností nad níž měl vykonávat dozor ho asi nezajímalo. Příslušný obvodní báňský úřad, který těžbu povoloval a měl nad ní po celou dobu také
provádět dozor na mé konkrétní dotazy
a výzvy odpovídal vyhýbavě nebo vůbec. V současné době předávám věc advokátní kanceláři Frank Bold advokáti,
aby celou zaležitost vyhodnotili a navrhli další postup obce.

Nezpevněná a erozí se zúžující břehová část u Koramského kanálu

Neošetřené zakončení produktovodu vedoucího od Koramského kanálu

Přetěžení u Koramského kanálu a zúžení oddělovacího bezpečnostního pásma
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ÚZEMNÍ PLÁN
Další významnou událostí v historii obce
je připravovaný nový územní plán. Co
do rozsahu a množství změn několikanásobně přesahuje předchozí územní plán
a jeho 3 předchozí změny. Celkem řeší
97 změn. Vzhledem k tomu, že po posledním veřejném projednání dozná ÚP
podstatných změn, bude následovat další projednávání změn dotčenými orgány,
jenž bude zakončené opět veřejným projednáním s veřejností. Schválení ÚP se
oddálí minimálně o další rok. V okolí písáku H2, kam se chodíte koupat, chceme
zachovat volný přístup a možnost hezké rekreace, nahradit vytěžené polní cesty náhradními cestami, aby zde bylo místo pro procházky, koupání a individuální rekreaci, tak jak bylo před těžbou slibováno firmou PÍSEK BETON a.s.. Obec
má na to dost nástrojů skrze územní plán
a maximálně je využije.

VODOVOD A DALŠÍ PERSPEKTIVY
OBCE
Tak jak jsem uvedl v předchozím článku,
opakovaná období sucha, která nás budou
čím dál víc ohrožovat mají jediné řešení a
tím je výstavba obecního vodovodu. Cenou to bude investice srovnatelná s kanalizací tj. cca 100 mil.Kč. Současně s vodovodem by bylo moudré položit i optické kabely a učinit tak z naší obce moderní vesnici. Skrze optický kabel bude mít
každý dům rychlý a spolehlivý internet,
TV signál v nejvyšší kvalitě a veškeré telekomunikační služby, které v budoucnu
budou ve městech samozřejmostí.

KOČIČÍ OČI KOLÍN. Z.S.
Čas od času nám naši milí spoluobčané
přivedou, k naší velké radosti, na Obecní úřad nalezenou kočičku, či toulavého pejska. Ze zákona je obec povinna se
o ně postarat. Jsme velice rádi, když je
nám ochoten s tím někdo nezištně pomoci. Město Kolín má útulek, obec Veltruby
nemá kam dát ani kočky ani psy. Vzhledem k tomu, že nám doposud vždy pomáhala paní Šedivá, paní Špačková a pan
Chvojka ze spolku Kočičí oči Kolín z,s.,
rozhodlo se zastupitelstvo obce přispět
tomuto spolku na vybudování voliéry
s tím, že bude mít obec právo přednostního umístění. Místo na vybudování voliéry nabídl pan Chvojka na svém pozemku. Informoval se u dotčených institucí,
zda lze takovou stavbu na svém pozem-
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ku postavit. Doposud nebyl shledán důvodu, který by bránil ve stavbě této voliéry. Vzhledem k tomu, že město Kolín
se rozhodlo rovněž na toto přispět částkou 200 tis.Kč, obec Veltruby přislíbila
částku 50 tis. Kč ze svého rozpočtu. Je
nám líto, že stížnosti na volně pobíhající
kočky, které tímto vyřešíme, nejsou sousedy akceptovány a naopak vzbudily další vlnu nevole.

OTEVŘENÍ VERSUS NEOTEVŘENÍ
ULICE V DOMKÁCH VE
VELTRUBECH
V loňském roce zastupitelstvo obce
schválilo otevření části (1,5 m pro pěší
a cyklisty) oplocení v ulici V Domkách.
Po prvním dotazu, proč jsme to doposud
nerealizovali, jsem přímo na místě řešil
nejvhodnější místo. Zvědaví sousedi se
hned přišli zeptat, cože to tam dělám. Zopakoval jsem jim rok staré rozhodnutí zastupitelstva a snažil jsem se obhájit právo veřejnosti na užívání tohoto průchodu,
neboť plot odděluje ulici od cyklostezky.
Místní argumentovali, že ulice má nebezpečné křižovatky, což v případě křižovatky s ulicí K pasekám je pravda, neboť
zde zaclání v rozhledu velký a někým
pečlivě udržovaný okrasný strom či keř
a z druhé strany ulice je v rozhledu bráněno podobně. Abych zjistil názor ostatních sousedů v ulici, požádal jsem pana
Prokůpka nechť všechny obyvatele v ulici a nechť se k tomu zda otevřít průchod
pro chodce a cyklisty vyjádří. Sto procent podepsaných bylo proti otevření této
uličky. Ač jsem slíbil, že v tom případě
ulici neotevřu, což jsem zatím neporušil,
hlasoval jsem a se mnou všichni zastupitelé pro nezrušení usnesení předchozího zastupitelstva. Pro objektivitu rozhodování necháváme o tom proběhnout veřejnou diskusi formou ankety na našich
webových stránkách, aby se mohli k tomuto vyjádřit všichni občané, neboť toto
není jen věc občanů této ulice. Proto Vás
všechny vyzývám, abyste se hlasováním
prostřednictvím ankety vyjádřili zda jste
pro, či proti.

NOVÁ OBECNÍ KLUBOVNA
V Hradišťku I. na hřišti obec dokončila
stavbu Obecní klubovny pro naše spolky. Tak vedle kulturního domu ve Veltrubech vznikl další prostor pro setkávání
a kulturní vyžití našich občanů. Obec na
ní získala dotaci od Středočeského kraje.

PODTLAKOVÁ KANALIZACE
Kanalizace je naší největší a nejdražší investiční akcí za zhruba 90 mil.Kč. Hledat, která z 510 šachet právě způsobuje
kolaps celého systému, byl (a ještě pár
měsíců bude) velký problém. Obec vypsala 2 výběrová řízení na její modernizaci. První na řídící jednotku čerpací
stanice a druhé na vybudování monitorovacího systému. Nová řídící jednotka
umožňuje obsluze sledovat vzdáleně provoz čerpací stanice přes mobilní telefon
a PC. Umožní lépe řídit celý systém a zajišťuje rovnoměrné opotřebení podtlakových vývěv. Monitorovací systém bude
umět hlásit poruchu z každé z 510 šachet
na mobilní telefon či počítač.

ZASE NEPŘIJEL AUTOBUS
V uplynulých dvou týdnech nám bylo již
2x hlášeno občany, že nejel autobus. Snažili jsme se zjistit informace na jejich dispečinku, ale po 15-té hodině nebyl nikdo
již přítomen nebo nám bylo oznámeno,
že pro poruchu autobus nevyjel a že informace je dostupná na mobilní aplikaci “Kolín v mobilu”. Hned jsme si tuto
aplikaci nainstalovali a reklamovali jsme
informaci,neboť zastávky ve Veltrubech
a v Hradišťku I. tam řešeny nebyly. Přesto, že slíbili, že sjednají nápravu, vytkli
jsme jim, že v případě normálního stavu
aplikace ukazuje odjezd autobusu a v případě poruchy neukazuje nic. Jak z toho
má poznat uživatel, že nepřijede autobus,
to už nedokázali vysvětlit. Přesto, že fandíme novým pokrokovým metodám komunikace, napsali jsme jim oficiální žádost, aby v případě poruchy ji neprodleně
nahlásili na Obecní úřad Veltruby, příp.
na mobilní telefon obce, abychom mohli operativně vyhlásit rozhlasem, že autobus nepřijede, ale protože do Kolína náš
rozhlas slyšet není, měli by toto opatření
učinit i v Kolíně.

POZVÁNKA KE KOMUNÁLNÍM
VOLBÁM
Pokud jste dočetli až sem, máte můj obdiv a děkuji Vám za trpělivost. Do komunálních voleb, které proběhnou
5.a 6. října Vám přeji šťastnou ruku při
výběru kandidátů do obecního zastupitelstva.
Ing. Jiří Hůla,
místostarosta pověřený
zastupováním starosty

VELTRUBSKÁ DESÍTKA 2018 –
MEMORIÁL IVANA KAŠPARA
V sobotu 18.srpna se uskutečnil již VII.
ročník běžeckého závodu na 10 km a VI.
ročník závodu na cca 4 km. Od letošního
roku jsme tento běh, na počest zemřelého pana starosty, který byl zakladatelem
a velkou duší tohoto závodu a po dohodě s rodinou, pojmenovali Veltrubská desítka 2018 - Memoriál Ivana Kašpara.
Při zahájení závodu jsme uctili památku
našeho pana starosty a děti vypustily do
nebe nafouknuté balónky. Letošního ročníku běhu se zúčastnilo 85 běžců na trati dlouhé 10 km. Po trase Veltrubské čtyřky vyběhlo celkem 33 běžců - muži, ženy
i děti. K těmto závodům neodmyslitelně patří i závod pro děti kolem Brůdku –
těch startovalo celkem 26 a poté byl pro
děti připraven doprovodný program ve
formě soutěží a her a nechyběl ani tradiční skákací hrad. Jsme velice rádi, že rok
od roku se těchto závodů zúčastňuje stále více a více občanů i dětí z našich obcí
a mají velice dobré výsledky. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli jak finančně, tak
i materiálně na tuto akci. Velký dík patří i všem dobrovolníkům, kteří pomáhali jak na trase, tak i v areálu hřiště – bez
pomoci Vás všech by nebyly tyto závody tím, čím jsou. Věříme, že by na všechny byl pan starosta pyšný a že se takto vydaří i další ročník, který je naplánován na
17. srpna 2019.

DĚTSKÝ DEN
Letošní oslava Dne
dětí proběhla v sobotu
2. června ve Veltrubech
v duchu pohádkových
bytostí – nechyběly princezny, Rumcajs
a Manka, Křemílek
a Vochomůrka, princové, rytíři aj. Chtěli bychom velice poděkovat všem zástupcům
spolků, kteří pomáhali
s organizací této oslavy svátku všech dětí.

VÝLET DO ZOO
V srpnu t.r. se uskutečnil výlet do ZOO Jihlava, který byl velice podařený. Účastníci
zájezdu touto cestou velice děkují panu Janu Špinkovi za perfektní organizaci zájezdu a především patří velký dík panu řidiči, který byl velmi vstřícný a všem vyhověl.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Letošní rok je ve znamení loučení se s prázdninami.
V sobotu 25. srpna uspořádali hasiči z Hradišťka I. Hasičské rozloučení s prázdninami, kde nechyběl skákací hrad, jízda hasičským autem, soutěže a hry za odměny
a sladká medaile za účast.
O týden později se v pátek 31. srpna konalo na hřišti ve Veltrubech posezení s country kapelou Vrzavá Suzy. I zde si přišly děti na své a mohly si o přestávkách kapely zasoutěžit a na památku si vyrobily vlastní triko, které si odnesly domů.

DRAKIÁDA
V sobotu 13. října 2018 zveme všechny děti i jejich rodiče na hřiště v Hradišťku I., kde se bude konat
od 14:00 hod. tradiční Drakiáda

Výročí duben – srpen 2018

Úmrtí duben - září 2018

85 let – Dagmar Herčíková – Vby, Za Jezerem čp. 208
91 let - Jaroslav Dynybyl – Hko, Zahradní čp. 12
70 let - Jaroslav Vávra – Vby, Lesní čp. 77
Božena Zemanová – Vby. Nová čp. 319
75 let – Olga Kmochová – Vby, Veltrubská čp. 47
Zdeněk Křížek - Vby, K Zastávce čp. 299
Marie Vášová – Hko, Veltrubská čp. 63
Anna Langová – Vby, Za Jezerem čp. 57
Květuše Klepalová – Vby, Nová čp. 248
80 let – Jaroslava Trumpusová – Vby, Školní čp. 174

Vladimír Beneš - Hko, Příčná čp. 101 - zemřel ve
věku nedožitých 83 let
Václav Vostřel - Vby, Školní čp. 94 - zemřel ve
věku nedožitých 69 let
Jiří Klepal - Vby, Hradišťská čp. 318 - zemřel ve
věku nedožitých 76 let
Anna Šmídová - Hko, U Jezera čp. 9 - zemřela ve
věku nedožitých 86 let
Miroslav Kamiš st. - Kolín - zemřel ve věku 86 let
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NAŠE ŠKOLIČKA
Nový školní rok jsme v Mateřské škole Veltruby zahájili 3. září. Do naší školičky dochází 50 dětí. Ve třídě „KUŘÁTEK“ pod vedením Mgr. Aleny Křížkové
a p. učitelky Aleny Procházkové jsou zapsané 4 děti čtyřleté, 12 dětí tříletých, 7 dětí
mladších 3 let a 2 děti dvouleté. Především
s těmi nejmenšími paním učitelkám pomáhá chůva pro děti p. Iva Louvarová.
Ve třídě „SOVIČEK“ je zapsáno 25 dětí,
z toho 22 předškolních. O tyto děti se
starají p. ředitelka Marcela Tesaříková,
p. učitelka Lenka Bělinová a asistentka
pedagoga Jana Šrámková.
Nejmenší děti se seznamují s prostředím
školky i novými kamarády. Hrají si, cvičí, kreslí, poslouchají pohádky, učí se říkanky a písničky. Předškolní děti se připravují na vstup do základní školy. Od října se budou předškoláci seznamovat hravou formou s anglickým jazykem.
My všichni v mateřské škole si přejeme,
aby se děti cítily ve „své školičce“ dobře
a bezpečně. Podporujeme je v kamarádství, vzájemné spolupráci při hrách a činnostech. Vedeme je k poznávání světa
a přírody. Snažíme se dětem připravit dostatek aktivit, které je budou bavit a rozvíjet jejich osobnost.
Marcela Tesaříková
ředitelka Mateřské školy

HASIČI VELTRUBY
Jako každý rok, tak i ten letošní pro nás
začal výroční schůzí, na které jsme shrnuli činnost loňského roku. Na této schůzi
nás také navštívili členové z okolních sborů. Bylo zde předáno několik ocenění za
činnost pro sbor. V lednu byl také Obecní
ples, na kterém jsme dělali požární dozor.
V březnu jsme pořádali již tradiční Hasičský ples za doprovodu kapely Domino, na
kterém se jako půlnoční překvapení představila taneční skupina Rasputin. Toto vystoupení se účastníkům plesu velice líbilo.
Začátek dubna nebyl pro nikoho veselý
a to i přes Velikononoční svátky, po těchto svátcích se konal pohřeb starosty obce
ing. Ivana Kašpara, kde jsme byli požádáni o čestnou stráž u rakve. Duben také
patřil pálení čarodějnic, které se konalo za fotbalovým hřištěm ve Veltrubech.
V květnu jsme se zúčastnili několika zá-
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dělení školní družiny, takže zde mohou
ZDRAVÍME VŠECHNY PŘÁTELE
A PŘÍZNIVCE VELTRUBSKÉ ŠKOLY odpoledne trávit mezi kamarády všichZačal nový školní rok a děti se po dlouhém volnu zase posadily do školních
lavic. Odpočinuté, usměvavé, nabité energií k nové práci i ke zlobení. Už
jsme se na ně těšili. Sešlo se nám 57
dětí z Veltrub, Hradišťka i Kolína. S radostí můžeme říci, že počet dětí v naší
škole stále pozvolna roste.
O prázdninách proběhlo malování chodeb a první třídy, tak doufáme, že na
čtrnáct nových prvňáčků dýchla první den jejich školní docházky laskavá
a barevná atmosféra naší školičky.
Děti z prvního ročníku učí Mgr. Petra
Markantová. Druhý a čtvrtý ročník vyučuje Mgr. Jana Pánková. Třídní učitelkou ve třetím ročníku je Mgr. Eva
Šafáriková, která se zároveň stala novou ředitelkou školy po paní Mgr. Janě
Holubové. Ta zůstává i nadále v naší
škole a je třídní učitelkou v pátém ročníku. Za paní učitelku Mgr. Irenu Jenešovou, která v červnu ukončila působení na naší škole, nastoupila Mgr. Ivana Drahovzalová z Býchor. Asistentkou
pedagoga je paní Petra Kukalová.
V letošním školním roce jsme nově otevřeli ranní družinu od 6:30 a druhé od-

vodů v požárním sportu, kde jsme si nevedli špatně a pohybovali se ve středu tabulky. V květnu se také konala charitativní akce Přístav onkoláčkům u Labe, kde
jsme zajišťovali některé soutěže a ukázku zásahu. Červen každoročně patří dětem, a to hlavně ve školce, kde jsme předvedli ukázku zásahu a poté se nastříkala
pěna, ve které se děti dostatečně vyřádily. Pomoc od nás byla i na dětském dni ve
Veltrubech. Byl také proveden sběr železného šrotu a elektroodpadu v obci. Prázdniny pokračovaly v dětském duchu, kdy
byly navštíveny čyři turnusy dětských táborů v Jizbicích. Na těchto návštěvách si
děti mohly prohlédnout hasičskou techniku a vzhledem k přejícímu počasí se povedlo na všech návštěvách vyrobit pěnu,
ve které se děti vydováděly. V prázdninových dnech jsme byli pozvání na několik
oslav výročí založení. Jednalo se o 130
let hasičů v Mančicích a 140 let hasičů ve

ni žáci naší školy. Hlavní činností v oddělení pro starší děti jsou zejména každodenní sportovní aktivity.
Financování druhého oddělení družiny zabezpečil obecní úřad, za což všem
děkujeme nejen my, ale především děkujeme jménem rodičů, kteří tuto možnost velmi uvítali.
Letos mohou děti navštěvovat tyto již
tradiční kroužky: Aerobik (J. Lasunovová), Keramiku (J. Pánková), Angličtinu I. (P. Markantová) a Angličtinu II.
(E. Šafáriková).
Nabídku kroužků jsme navíc rozšířili
o Cyklistický kroužek, který povede
pan František Neudörfl a o tzv. Tvořivé dílny, které povede výtvarnice paní
Mgr. Alena Tůmová.
Školní rok se rozjíždí, přibývá nejen povinností, ale hlavně nových vědomostí
a zážitků. Byli bychom rádi, aby byly
naše děti ve škole spokojené a šťastné
a získaly mnoho nových, zajímavých
poznatků, dovedností a zkušeností.
My všichni školou povinní ☺

Starém Kolíně.V srpnu byla také zapotřebí asistence na Veltrubské desítce – Memoriálu Ivana Kašpara. Koncem srpna
proběhlo na hřišti v Hradišťku I. rozloučení s prázdninami, které pořádalo místní
sdružení hasičů. Zde jsme byli požádáni
o ukázku techniky a děti i dospělí se mohli svést hasičským autem.
Jako sboru se nám povedlo získat dvě dotace v celkové výši 80.000,-Kč. Jedná se
o dotaci z Nadace Agrofert na vybavení
členů výjezdové jednotky o svítilny na
přilby, lehké přilby pro technické zásahy
a vícevrstvý ochranný oblek, celkem za
55.944,-Kč z čehož 50.000,-Kč byla dotace zbytek byl doplacen z rozpočtu sboru. Druhá dotace je z fondu Nadace Tesco,
kde pro vybrané projekty hlasují sami nakupující v kolínském Tescu. Toto hlasování jsme vyhráli a obdrželi tak příspěvek ve
výši 30.000,-Kč na rekonstrukci sociálního zařízení pro hasiče.

Činnost jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Veltruby
Členové JSDHO Veltruby zasahovali a pomáhali už ve 14 případech. Jednalo se 6 případů technické pomoci, jako je
odčerpávání vody ze zatopeného sklepa
v únoru (-15°C), několik akcí při čištění kanalizace, odstranění nebezpečných
hracích prvků ve školce a také o pročišťování vodních toků a propustí mezi
mostky a to jak v Hradišťku – bývalý
„druhák“, tak i ve Veltrubech, kde se nachází před „Studněmi“ přejezd pro zemědělskou techniku. Tato událost patřila
mezi časově náročnější z důvodu odstraňování sedimentu o výšce mezi 25-30cm
v délce 15m potrubí.
Na této akci musel pomáhat bagr, který
měl co dělat, aby vyplachované nánosy

odstranil. Mezi další události patří dvě
pátrání po pohřešované osobě, jeden planý poplach, asistence u dopravní nehody, asistence při tréninku místních kaskadérů a tři požáry z čehož byl „jen“ jeden u písníku v Hradišťku I. Ostatní se
staly mimo katastr našich obcí. Jednalo
se o požár spotřebičů v kovošrotě v Kolíně, kde jsme pomáhali se střídáním hasičů na proudech, které hasily rozebíranou
hromadu recyklátu. Dalším velkým požárem byl požár v Kutné Hoře, který byl
viditelný z velké dálky. Zde jsme dostali za úkol bránit rozšíření požáru na trafostanici, přilehlé budovy a pole s vysokou trávou. V obou případech se jednalo
o dlouhodobý a náročný zásah, na kterém
se naštěstí nikomu nic nestalo.
Došlo také k obnově vozového parku jednotky, kdy byla Avia, která byla již v hodně špatném technickém stavu vyměněna za novější vůz
VW Transporter.
Obměna byla provedena za přispění obce Veltruby, za
což patří velký dík.
za SDH a JSDHO
Veltruby
Radek Stehlík

ŠIPKY NEJEN VE VELTRUBECH
Střelky Veltruby vstupují do nové sezóny s posílenou základnou. Loňské 2 týmy
byly lidmi naplněné natolik, že si spousta
lidí vlastně ani nemohla zahrát. Když se
k nám po krátké pauze vrátil Pavel Kos
ml. a šipková soutěživost se projevila
i u Pavla Pfeifera ml., povedlo se nám
i s ohledem na „montážníky“ poskládat
tři fungování schopné týmy. Díky tomu
a díky loňské úspěšné sezóně mají nyní
Střelky zastoupení ve třech úrovních ligové soutěže.
B týmu se v sezóně 2017/18 podařilo vybojovat krásné druhé místo a tím i postup
do 1. ligy oblasti. Áčko bojovalo také
ze všech sil a 7. místo, čili střed tabulky
2.ligy není žádnou ostudou. Snad se do
příští sezóny překlopí ten potřebný kousek štěstí zase o kousek víc na veltrubskou stranu. Nově vzniklé Céčko začíná

od začátku, bude Veltruby reprezentovat
ve 3.lize. Štěstí tedy budou potřebovat
všechny tři týmy, tak jim prosím držte palečky.
„Naše ženy“ (Ilona Michalková, Petra
Březinová, Lucie Šimíková) spolu s kolegyněmi z blízkých týmů pokračují v ženské soutěži a sezóna 2017/18 sice nebyla úspěšná až tak, jak by si holky přály,
ale i tak si zasloužily účast na MČR ženských družstev. I ony si zaslouží pochvalu a fandění pro sezónu příští.
Léto si hráči zpestřili tzv. Letní ligou.
V ní si tým Střelek vybojoval 3. pozici
ve své skupině, ta bohužel nestačila na
postup do krajského finále. Nicméně účel
byl splněn. Nejen nováčci okusili jak
chuť vítězství, tak i hořkost porážky a letní čekání na ligu jim rychleji uteklo.
To by zatím stačilo o Střelkách. Aby si
i nešipkařská veřejnost udělala obrázek
o kvalitě českých šipek, zmíním závěrem

Pozvánka
Dovolujeme si Vás pozvat na
„Posvícenskou zábavu“, která se bude
konat 20.10.2018 od 20:00 hodin
v Kulturním domě ve Veltrubech.
Hrát bude kapela DOMINO
a vstupné je dobrovolné.
jen několik z mnoha úspěchů české výpravy na ME v Itálii. Reprezentační týmy
opravdu skvěle reprezentovaly a po náročných bojích byly odměněny málo oblíbeným 4.místem týmu žen a mistrovskými tituly pro muže a juniory. Ale
tyto medaile nebyly zdaleka jediné. Další medailové cinkání zažili Češi v turnaji juniorů díky Vilému Šedivému (bronz)
a Tomáši Houdkovi (zlato). Druhou vicemistryní Evropy se mezi ženami stala
Alena Gregůrková a doslova zlatým hřebem ME byla zlatá medaile a další mistrovský titul Pavla Drtila. Celá výprava posbírala ještě i další medaile, ale tyto
jsou z nich nejzajímavější.
Ještě jednou můžeme všem pogratulovat
a přát všem šipkařům hodně štěstí a pevnou ruku.
Petra Březinová
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AVENGERS PĚTIBOJ
V neděli 9. 9. 2018 se ve Veltrubech uskutečnila sportovní akce s názvem „Avengers pětiboj“, kterou pořádalo Sdružení pro
obec, kulturu a sport. Do propagace se zapojil také Obecní úřad Veltruby a SK Čechie Veltruby, z.s. umožnil uspořádat pětiboj na místním fotbalovém hřišti.
Celkem si přišlo zasoutěžit přes 50 dětí ve
věku od 6 do 13 let, což splnilo naše očekávání.
Příprava by se samozřejmě neobešla bez
dalších dobrovolníků, kteří přispěli materiálním vybavením či svou účastí v průběhu pětiboje. Všem bychom touto cestou
rádi poděkovali a věříme, že i při další akci
našeho Sdružení, budeme pokračovat ve
skvělé spolupráci.
Samotný pětiboj byl odstartován v 15 hodin, kdy měli již soutěžící jednotlivá stanoviště odzkoušená a s velkým elánem se
pustili do boje o medaile a hodnotné ceny.
Byla to opravdu skvělá podívaná; rodiče,
kteří doprovázeli své malé bojovníky se nestačili divit, jak jsou šikovní ve všech disciplínách. Jistě dopomohly i kostýmy superhrdinů, ve kterých část dětí na pětiboj dorazila. Vysloužily si tak dárek hned v úvodu
a motivace jim rozhodně nechyběla.

Za slunečného počasí se téměř všem
účastníkům podařilo pětiboj dokončit.
Registrační kartičky s výkony soutěžících
byly průběžně odevzdávány a okamžitě
vyhodnoceny.
Za velkého aplausu vystoupili na nejvyšší stupně vítězů:
Stanoviště – IRON MAN:
Martin Bělina (10 let)
Stanoviště – CAPTAIN AMERICA:
David Barva (6 let)
Stanoviště – THOR:
Sebastián Borovička (6 let)
Stanoviště – HULK: Matěj Prajzner (7 let)
Stanoviště – SPIDERMAN:
Klára Bělinová (6 let)
Celkový vítěz „Avengers pětiboje“:
David Barva (6 let)
Celková vítězka „Avengers pětiboje“:
Klára Bělinová (6 let)
Atmosféra byla opravdu vynikající a jsme
rádi, že se bavily nejen děti zaregistrované do pětiboje, ale i rodiče a předškoláci.
Akce byla obohacena výkony „tatínků“
v soutěží „Hod sudem“, kde si kvalitní tekutý dárek vybojoval veltrubák Jiří
Mňouček.

Závěrem můžeme říci, že to pro nás byl
nádherný zážitek a budeme rádi, když
i nadále budete sledovat aktivity našeho
Sdružení.
Celkové výsledky ,,Avengers pětiboje,,
a jednotlivých disciplín naleznete na FB
stránkách pod názvem SDRUŽENÍ PRO
OBEC, KULTURU A SPORT - VELTRUBY A HRADIŠŤKO I

POZVÁNKY NA FOTBALOVÁ UTKÁNÍ
Starší přípravka - okresní přebor „B“
25.9. v 17:00 hod. - Sokol Zásmuky - Čechie Veltruby
1.10. v 17:00 hod. - Čechie Veltruby - Štítarský SK
8.10. v 17:00 hod. - Sokol Cerhenice - Čechie Veltruby
15.10. v 17:00 hod. - Čechie Veltruby - Amatérský fotbalový klub
Pečky, z.s.
22.10. v 17:00 hod. - Čechie Veltruby - FK Týnec nad Labem
28.10. ve 13:00 hod. - SK Vrbová Lhota 98 - Čechie Veltruby
Mladší žáci - okresní přebor „B“
23.9. ve 14:30 hod. - Štítarský SK - Čechie Veltruby
30.9. ve 14:00 hod. - Čechie Veltruby - Sokol Býchory
7.10. ve 14:00 hod. - Čechie Veltruby - SK Žíželice
14.10. ve 12:15 hod. - Sokol Jestřabí Lhota - Čechie Veltruby
21.10. ve 13:30 hod. - Čechie Veltruby - FŠ Velký Osek
22.10. v 17:00 hod. - SK Krakovany - Čechie Veltruby
Mužstvo III. třída „A“
22.9. v 16:30 hod. - Meteor Hradišťko I. A - Štítarský SK
23.9. v 16:30 hod. - S. Nová Ves I. - Čechie Veltruby
30.9. v 16:00 hod. - Čechie Veltruby - Meteor Hradišťko I. A
6.10. v 16:00 hod. - Meteor Hradišťko I. A - Sokol Ratboř
7.10. v 16:00 hod. - Štítarský SK - Čechie Veltruby
13.10. v 15:30 hod. - Sokol Cerhenice A - Meteor Hradišťko I. A
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14.10. v 15:30 hod. - TJ Tři Dvory B - Čechie Veltruby
20.10. v 15:30 hod. - Meteor Hradišťko I. A - Sokol Sendražice
21.10. v 15:30 hod. - Čechie Veltruby - Sokol Ratboř
27.10. ve 14:30 hod. - Sokol Cerhenice A - Čechie Veltruby
V.Velký Osek A - Meteor Hradišťko I. A
3.11. ve 14:00 hod. - Meteor Hradišťko I. A - Týnec nad Labem A
4.11. ve 14:00 hod. - Čechie Veltruby - Sokol Sendražice
10.11. ve 14:00 hod. - V.Velký Osek A - Čechie Veltruby
SK Konárovice A - Meteor Hradišťko I. A
17.11. ve 13:30 hod. - Meteor Hradišťko I. A - Červené Pečky-Pašinka
18.11. ve 13:30 hod. - Čechie Veltruby - Týnec nad Labem A

Mužstvo IV. třída „A“
23.9. v 16:30 hod. - Meteor Hradišťko I. B - S. Bělušice
30.9. v 16:00 hod. - U. Ohaře - Meteor Hradišťko I. B
7.10. v 16:00 hod. - Meteor Hradišťko I. B - S.Volárna
14.10. v 15:30 hod. - S.Radovesnice II. - Meteor Hradišťko I. B
21.10. v 15:30 hod. - Meteor Hradišťko I.B - SK Krakovany
28.10. ve 14:30 hod. - V.Velký Osek B - Meteor Hradišťko I. B
4.11. ve 14:00 hod. - Meteor Hradišťko I. B - FK Týnec nad Labem B
11.11. ve 13:30 hod. - SK Konárovíce B - Meteor Hradišťko I. B
18.11. ve 13:30 hod. - Meteor Hradišťko I. B - TJ Nebovidy

