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ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU
„REKONSTRUKCE
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V OBCI VELTRUBY“
Projekt   rekonstrukce místních komunikací v obci Veltruby řeší havarijní stav v ulici Za Jezerem, Hradišťská
a Školní. Tyto komunikace jsou z bezpečnostního hlediska velmi nebezpečné, především pro děti, které navštěvují
místní Základní školu. Kromě zlepšení
přístupu k Základní škole bude i lepší
přístup k multifunkčnímu Kulturnímu
domu, zdravotnímu středisku a k objektům podnikatelů, kteří mají sídlo
u těchto a nebo poblíž   těchto komunikací. Komunikace bude   navazovat
na dokončenou rekonstrukci   komunikací v ulici Na Návsi, která byla rovněž spolufinancována pomocí   ROPu
Střední Čechy a v ulici Školní se napojí na zrekonstruovanou silnici kolem
hřbitova – tato komunikace byla spolufinancována Středočeským krajem
z programu FROM.Obec dále zvažuje,
že v příštích letech vybuduje u školy parkovací stání vč. stání pro invalidy a provede rekonstrukci chodníků  
ve výše uvedených ulicích. Ukončení prací na rekonstrukci komunikací  
je plánován  na 30. 4. 2014.
Obci Veltruby, IČ: 00235881, byla
kladně posouzena podaná žádost
o dotaci v rámci 68. výzvy, prioritní osy
15.1 Doprava, oblast podpory 15.1.1
Regionální dopravní infrastruktura, název projektu „Rekonstrukce místních komunikací v obci Veltruby“, registračního
číslo projektu CZ.1.15/1.1.00/68.01602,
která bude ze 72,5% způsobilých
výdajů   spolufinancovaná z Regionálního operačního programu Střední
Čechy. Celkové předpokládané výdaje
na tuto akci  činí  11,447.380,25 Kč  - ROP
Střední Čechy poskytne dle uzavřené
smlouvy  dotaci ve výši 8,267.874,08 Kč.

PRŮBĚH REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
Do výběrového  řízení  se přihlásilo
celkem  8  firem  a  vyhrála (s nejnižší
nabídkovou  cenou)  firma  STRABAG
a.s. Praha , která však od této  zakázky  
z  kapacitních důvodů odstoupila a na
základě tohoto odstoupení byla oslovena na   rekonstrukci  firma, která se ve
výběrovém řízení  umístila  na 2. místě
– SILMEX  s.r.o. České Budějovice.

UZAVÍRKA A OBJÍZDNÉ TRASY
AUTOBUSŮ
Rekonstrukce komunikací  byla zahájena 18. září a potrvá pravděpodobně do 30.11.2013. Na základě této uzavírky musely být naplánovány objízdné
trasy autobusů, z důvodu, že  autobusy
s lidmi nesmí couvat. Autobus z Hradišťka I. pojede  do Veltrub  po Hradišťské   ulici do Školní, kde bude u   poštovní schránky (u parčíku před školou)
dočasně  zřízena autobusová zastávka
a následně  se vrátí  zpět do Hradišťka
I.   ulicí  U Žlubince (kolem školy). Tato
ulice je jednosměrná směrem od školy
dolů a je zde umístěna značka „Zákaz
zastavení“.  
Autobusová zastávka  Na Návsi  ve
Veltrubech  bude dočasně  přemístěna  
do ulice K Zastávce u nynější prodejny
smíšeného  zboží u čp. 101 (stejně jako
byla při rekonstrukci komunikací v r.
2012), autobus projede Novou ulicí na
Kolínskou. Bohužel, při loňské objížďce
autobusům komplikovala průjezdnost
auta, která stála při krajnici v ulici K Zastávce a částečně v ulici Nové,

proto i zde budou umístěny dopravní
značky „Zákaz zastavení“. V současné době se nám podařilo projednat,
že autobusy jezdí po stálé trase,
ale značky zákazu zastavení zde   budou stále umístěny, protože nevíme,
kdy autobus bude muset neočekávaně
měnit trasu. Pravděpodobně v průběhu
měsíce října dojde k úplné uzavírce a
autobusy budou muset jezdit po objízdné trase. Přesný termín  uzavírky bude
hlášen v místním rozhlase, zveřejněn
na webových stránkách obce a na facebooku obce.
Značka zákazu zastavení   je také  
umístěna ve Sportovní ulici kolem Rybářské bašty a je zde současně i dopravní značka omezující rychlost 30 km
v hodině. Tato ulice slouží jako objízdná
trasa ke školce a do ulice Sadová a je
zde velký pohyb chodců a hlavně dětí.  
Zákaz zastavení v době víkendu neplatí v ulici K Zastávce, Nové a U Žlubince.
Zákaz ale stále platí v ulici Sportovní
kolem Rybářské bašty a to z důvodu,
jak je výše uvedeno, že slouží jako objízdná trasa do Sadové ulice a navíc
se o víkendech hrají fotbaly.
Firma   Silmex již na obec předala první stížnosti. Přesto, že je ulice uzavřena,  jezdí po ní stále automobily a dle
poznávacích značek, které nám firma
předložila, některá auta projíždí touto stavbou několikrát za den. Žádáme
spoluobčany, kteří nebydlí  přímo v ulici
Za Jezerem, aby tuto komunikaci nepoužívali a opravdu využívali objízdné
trasy. Jedná se především o dobu, kdy
se na silnici pracuje a může dojít k  nehodě. V případě, že toto nebude dodržováno, firma bude požadovat  úplnou
uzavírku komunikace, vč. průjezdu autobusů.
V letošním roce by měla být zrekonstruována pouze komunikace Za
Jezerem a  Školní ulice  se bude pravděpodobně  rekonstruovat až v příštím
roce. Chodník v ulici Za Jezerem bude  
bezpečně přístupný všem chodcům.

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY
V těchto dnech   proběhlo výběrové řízení   na   rekonstrukci Mateřské  
školy – jedná se o snížení energetické
náročnosti objektu MŠ Veltruby – tj. zateplení  školky a výměna  oken a dveří
za nové. Do výběrového  řízení se přihlásilo celkem 6 firem  zvítězila  firma
MOZIS s.r.o. Praha s nejnižší nabídkou.
V současné   době se   čeká na   lhůtu
pro odvolání a předání stavby a pak nic
nebude bránit tomu, aby rekonstrukce  
začala ještě v letošním roce - s největší
pravděpodobností od 1. října.  Na tuto
rekonstrukci je   schválena dotace ze
Státního fondu životního prostředí ČR.
V letošním roce se provede výměna
oken a rekonstrukce bude pokračovat
v následujícím roce zateplením budovy
a  školka bude vytápěna nikoliv elektřinou, ale tepelným čerpadlem.  Rekonstrukce částečně znepříjemní provoz
Mateřské   školky, ale dotace se musí
čerpat ještě do konce tohoto roku, nebo
alespoň stavbu zahájit, protože evropské peníze v letošním roce končí a jak
to bude dál s dotacemi, ještě nevíme.  

(pokud tyto fondy vyhlásí dotační titul
na hřiště) a v případě sehnání dotace,  
by obec ušetřila další peníze.

ZATOPENÉ LOKAČE
Při letošních povodních došlo
k tomu, že velká část rodinných domků
v ulici Sadová měla zaplavené  sklepy.
Sklep je dodnes  zaplaven  i u budovy
Obecního   úřadu. Důvodem zatopení  byla vysoká hladina vody v Jezeře.  
Na základě tohoto stavu jsme provedli
kontrolu odtokové strouhy v Lokačích a
zjistili jsme, že tato strouha je bohužel
zanesena různými nálety, ořezanými
větvemi   ze   stromů a v korytu se nachází i velké kusy klád. Bohužel, tento
nános zapříčinil to, že korytem vůbec
neprotéká voda a toto koryto přestalo
sloužit svému účelu. Navíc je   vodní
koryto přerušeno před Bezednou (cca
v 60. letech).

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
Další akcí, kterou chceme realizovat z dotace je výstavba víceúčelového hřiště. Toto hřiště bude navazovat
na nově vybudované dětské hřiště. Jak
na toto dětské hřiště, tak i na víceúčelové, jsme dostali dotaci z  Partnerství
pro Kolínsko, které   financuje   TPCA.
Rozhodovali jsme se ve spolupráci
se zástupci   SK Čechie z jakého povrchu toto hřiště bude -   zda umělý
trávník či litý umělý povrch, zvítězilo
stanovisko na litý povrch a to i z důvodu, že údržba  tohoto hřiště je mnohem
jednodušší a finančně nenáročná. Udělali jsme si průzkum firem a předložili
jsme   žádost   na stavební   úřad. Bohužel, stavební povolení nebylo vydáno  
(i když šlo pouze o oznámení stavby) a to především z důvodu, že nám
chybí vyjádření Povodí Labe, že hřiště
se nenachází v   povodňovém pásmu
stoleté vody.  Toto je pro nás sice nelogické, protože neděláme žádnou stavbu, ale jen hřiště na současném hřišti -  
ale předpis je předpis. Z tohoto důvodu
jsme se rozhodli, že hřiště v tomto  roce
dělat nebudeme a  začneme ho budovat na jaře. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu, aby se pokusil sehnat další
dotace na toto hřiště z různých fondů
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Celé toto odtokové koryto je nutno
pročistit a podle studie, kterou si obec
zadala, je nutno rovněž obnovit původní zaústění odtokového koryta do Bezedné. Majetkem tohoto „ vodního toku“  
není  obec, ale je ve vlastnictví České
republiky s právem hospodaření Ministerstvo zemědělství. Právě toto ministerstvo jsme oslovili a požadujeme,
aby obnovili průchodnost. Kdyby toto
koryto bylo v majetku obce,  mohla by
obec požádat o dotaci, která je dle informací na obnovu biokoridoru až 100%.
Náměstek ministra zemědělství  nám ve
svém dopise např. vysvětluje, že vodní
toky tečou vlastním spádem v korytě,

že povrchové vody nejsou předmětem
vlastnictví a nejsou součástí ani tohoto
koryta, na kterém se vyskytují a koryto
vodního toku je vždy pozemek, který je
předmětem vlastnictví (píše nám věci,
které jsou nám všem jasné). Dále nám
píše, že 4. 9. 2013 provedl místní šetření, ale o tomto jsme nebyli informováni a v dopise upozorňuje na to, jak
se voda dostává z Hlubokého potoka
do této strouhy, že trasa je dlouhá asi
7 km – opravdu zajímavá informace,
ale opět nic neříkající. Bohužel, ani jedna zmínka o tom, že by mělo Ministerstvo zemědělství  - jako instituce, která
má právo hospodařit s tímto vodním
korytem, nějakým způsobem zajistit
pročištění.   Nakonec - obdobný problém byl v minulosti u Kaštanovky, která byla rovněž v majetku státu a v této
době kaštany přes „binec“ nebyly vidět.
Podařilo se nám prosadit, aby tato Kaštanovka přešla do majetku obce, poté
se pročistila a v případě, že nám vyjde
dotace na alej, chtěli bychom Kaštanovku osadit lavičkami a udělat zde odpočinkové místo. Jediná pozitivní věta,
která z dopisu Ministerstva zemědělství
vyplývá, je sjednání osobní schůzky
o převod této strouhy na obec, ale
vzhledem k tomu, že podávání žádostí
o dotaci končí 30.11. t.r., musí se uskutečnit tento převod co nejdříve, aby
obec mohla tuto žádost podat, ale i tak
by měla být struha předána v pořádku

Schůzka   k řešení této problematiky   se uskutečnila  ve středu  18. září  
od 18:00 hod. v Kulturním   domě ve
Veltrubech. Této schůzky se zúčastnil
projektant ing. Valečka, který pro obec
vypracoval studii a návrhy na řešení  a
občané z obou obcí. Schůzka se nezabývala pouze pročištěním, ale rovněž i
situací snížení vody v Jezeře. Podle studie by měla mít voda v Jezeře provozní
hladinu s kvótou 190,85 m nad mořem.
Požádali jsme geometra o zaměření
této hladiny, ale na druhou stranu jsme
museli konstatovat při této schůzce,
že spíš dochází  k opačnému problému
a to k nedostatku vody v Jezeře a obec

musí vodu čerpat z písníku, aby zde
byl dostatek vody. Schůzka se zabývala
i odbahněním jak malého Jezera, tak
i velkého a náklady na odbahnění rybníků by činily cca 4,5 mil. Kč. Pročištění
stávajícího koryta se odhaduje na 600
tis. Kč a obnova koryta, které bylo přerušeno na částku 500 tis. Kč.   Pro obec
je prvořadý úkol pročistit stávající koryto a dále toto koryto obnovit. Jediná
pozitivní věta z dopisu pana náměstka
byla, že nabídl osobní jednání týkající
se převodu  pozemku na obec.

VANDALISMUS NEMÁ KONCE  
Už je to ohraná písnička, ale stále
musíme  hovořit o vandalech, kteří  ničí  
naši  obec.
V minulém  časopise jsme  informovali  o řádění  vandalů na sloupech veřejného osvětlení  a v  minulých dnech
si  opět někdo zkoušel  svoji  inteligenci
při návratu   z některého z restauračních zařízení. V ulici Za Jezerem  se jim
nelíbily rozkvetlé   kytičky na okenních
parapetech u rodinných domků   či na
předzahrádkách, dále byly rozkopané  
telefonní sloupky po obci. Vandalům  
v minulých dnech neuniklo ani světelné označení na přechodu pro chodce
a   oprava   bude stát   cca   10 tis. Kč.
Apelujeme  znovu, především na rodiče, aby kontrolovali, kde mají své děti
a především jak se chovají po obci.
Máme informace, že toto dělá mládež
ve věku od 16 do 20 let. Pokud nebude
spolupráce s rodiči těchto dětí, nebude
naše obec  vzkvétat, ale  brzy se budeme bát  vyjít  za tmy  ven.

PLACENÍ STOČNÉHO PŘES SIPO

movny Parlamentu České republiky.
Volební   místnosti  zůstávají  stejné pro voliče s trvalým pobytem v Hradišťku I. bude volební místnost  sál Obecní hospody v Hradišťku I. a pro voliče
s trvalým pobytem ve Veltrubech – velká zasedací místnost  Obecního úřadu
Veltruby. Voliči, který se nebude moci
ve svém volebním   okrsku zúčastnit
voleb, může být na jeho žádost vydán
voličský průkaz. Volič může požádat o
vydání voličského průkazu buď osobně   
přímo na Obecním úřadě nejpozději do
23. října 2013 do 16:00 hod.  nebo písemným podáním doručeným nejpozději do  pátku 18. října 2013. Voliči, kteří
se nebudou moci ze závažných zdravotních důvodů dostavit do volebních
místností  v den voleb, mohou nahlásit
své jméno  do soboty 26. října do 9:00
hod. na Obecní  úřad Veltruby a členové volebních komisí je navštíví přímo
doma s přenosnou volební schránkou.

s organizací těchto závodů a věříme,
že nám zachovají přízeň i při konání
dalších ročníků závodů. Poděkování  
patří především SK Čechie Veltruby,
která poskytla veškeré zázemí pro konání tohoto běhu.  Zpestřením  letošního  ročníku  běhu  bylo  hudební vystoupení  kapely  Simple-band, které oživilo  
celou  akci a  nechybělo ani  sluníčko,
které  hřálo  po celé  sobotní  dopoledne (někdy až moc). Dále patří   dík   i
všem  sponzorům - především  TPCA,
Pivovaru Nymburk, Jednotě SD COOP
Nymburk, ŠK Střelky Veltruby,   Mysliveckému sdružení Veltruby,   FK Bau
a   p. Václavu   Milerovi.   Ještě jednou
díky všem a těšíme se na další ročníky   běhu. Veltrubská desítka a čtyřka
se uskuteční v roce  2014  již  16. srpna
a proto všichni trénujte.

PODĚKOVÁNÍ – VELTRUBSKÁ DESÍTKA
Dne 17. srpna se uskutečnil   již  
druhý ročník   běhu   „Veltrubská desítka“ - start a cíl   byl opět na hřišti ve
Veltrubech a  běželo se přes Hradišťko
I. do   kolínských Borků   lesem a zpět
po cyklostezce. Novinkou letošního  
závodu   byl   první ročník   „Veltrubské
čtyřky“ – běžci   zdolali   trasu dlouhou
3,66 km    rovněž od hřiště k hradišťské  kapličce a zpět. Celkem se těchto
závodů   zúčastnilo   přes 80   závodníků  (muži, ženy i děti) z  celé  republiky.Velká účast byla i z řad  občanů jak
z Veltrub, tak i z Hradišťka I.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří  pomohli

Firma Vodos Kolín oznamuje na
možnost placení  stočného přes SIPO
a inkaso. Tiskopisy   je možné si vyzvednout na Obecním    úřadě Veltruby. Bližší informace naleznete na této
e-mailové adrese: www.vodoskolin.cz a
potřebné tiskopisy si můžete stáhnout  
v sekci důležité informace ke  stažení –
Žádost o změnu fakturace a platebního
styku (pro obce Dobřichov, Pašinka..).

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Ve dnech 25. a 26. října 2013   se
uskuteční volby do Poslanecké sně-
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PRODEJ POTRAVIN
Do Veltrub zajíždí pravidelně před
Obecní  úřad :
• úterý od 9:55 do 10:10 hod.  
prodejna mléčných výrobků
farma Radonice
• středa + sobota  v dopoledních
hodinách  prodejna zeleniny p. Langra
• sobota od 11:00 do 12:00  hod.
prodejna masa řeznictví Nymburk
• Prodejna masa B+B Činěves již do
Veltrub zajíždět nebude z údajného
důvodu prodání firmy.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Pravidelné hlášení místního rozhlasu bude ve všední dny v 16:00 hod.,
v sobotu v   9:30 hod. Pokud si přejete  zasílat  SMS zprávy, sdělte nám na
Obecní úřad své telefonní číslo. Aktuální  hlášení  rozhlasu  a vše nové najdete na našich webových stránka
www.veltruby.cz.

POPLATKY ZA PRONÁJEM
HROBOVÉHO MÍSTA

SMUTNÁ ZPRÁVA
V minulém týdnu   nám byla oznámena velmi smutná  zpráva, že ve věku
51 let zemřel  p. Jiří Doubrava ze Sendražic  - dlouholetý předseda Mysliveckého sdružení Veltruby. Je škoda, že
odešel tak mladý člověk. Nikdo by ani
neřekl, že nebyl občanem Veltrub, protože se  zajímal o dění v obci  a vždy se
snažil pomáhat a to nejen Mysliveckému sdružení, ale též Obecnímu úřadu.
Měl velký podíl na vzniku obytné  zóny
v Hradišťku I.
Za to vše mu patří velký dík  a tichá
vzpomínka od starosty obce,zastupitelstva obce, Obecního úřadu a  Mysliveckého sdružení.  

NAROZENÍ:
AmálkaValoušková -  Vby, Kolínská  143
Adélka Broučková - Vby, Bytovky  292  
Lukášek Pokorný - Vby, U Žlubince 76
Nově narozeným dětičkám přejeme
hodně štěstí v životě.

V letošním   roce   se   uzavírají dodatky na pronájem hrobového   místa
na  hřbitově  a  vybírají se poplatky  na  
10 let.   Vyzýváme   proto   nájemníky  
hrobů, aby se dostavili na Obecní úřad
Veltruby   k podpisu tohoto   dodatku a
k uhrazení poplatků. Cena za hrob je
350,- Kč, za hrobku 390,- Kč, za dvojhrob 700,- Kč a kolumbárium  400,- Kč.

OMLUVA OBECNÍHO ÚŘADU
Omlouváme se tímto rodině zemřelého p. Jiřího Špinky z Hradišťka I. V minulém vydání byl špatně
uveden věk při úmrtí – správně mělo
být uvedeno 87 let. Ještě jednou se
omlouváme za chybu.

ÚMRTÍ ČERVENEC – ZÁŘÍ
Miluše Sixtová - Vby,
Na Kopečku 185
zemřela ve  věku  91 let
Karel Rytnauer -  Hko, Nová 61
zemřel ve věku 61 let
Jejich památku si uchovejme stále
živou ve svých srdcích.
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VÝROČÍ SRPEN - ŘÍJEN
70 let - Teplý Josef,
Vby - Na návsi 127
75 let - Lang Jaroslav,
Vby - Za Jezerem 57
94 let - Balintová Antonie,
Vby - Nová 323
80 let - Vinopal Vladimír,
Vby - Na Kopečku 161
85 let - Kocábová Marie,
Hko - Klavarská 93
70 let - Ilaš Štefan,
Hko - Veltrubská 73
80 let - Stehlík Václav,
Hko - U Potoka 54
91 let - Dvořáková Miroslava,
Hko - Polní 85
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

DIAKONIE BROUMOV
V listopadu t. r. se uskuteční opět
humanitární  sbírka Diakonie Broumov.
Přesný termín   včas sdělíme místním
rozhlasem.

OBEC VELTRUBY POMÁHÁ POTŘEBNÝM
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo
finanční pomoc z rozpočtu obce   ve
výši 6.000,- Kč pro SOS vesničky a  
ve výši 10.000,- Kč  pro sdružení Cesta
životem bez bariiér na zřízení   výtahu
pro kolínskou školu, kterou navštěvují
postižené děti.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Po prázdninách přišlo do naší  veltrubské  školičky 50 dětí, z toho 16 tříletých, 14 čtyřletých a 20 předškoláků.
V září se zapojíme do Putovní olympiády mateřských škol – sportování nejen
pro radost. Děti si vyzkouší sportovní
prvky z oblasti fitness, horolezectví,
auta a koloběžky, fotbal a basketbal,
rovnováha a motorika. Toto sportování
vyvrcholí na konci října společným setkáním 12 mateřských škol, které jsou
do projektu zapojeny.
Pro podporu zdraví dětí budeme
navštěvovat solnou jeskyni a pro rozvoj
pohybových dovedností zařadíme pro
předškoláky Sportovní školičku.
V průběhu školního roku budou
probíhat již tradiční aktivity – angličtina
pro předškoláky, divadelní představení
v mateřské škole, výlety, besídky a další. Naším přáním je, aby děti prožily
v naší mateřské škole chvíle plné her a
aktivních činností.
Marcela Tesaříková – ředitelka

CO NOVÉHO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
VELTRUBY
Léto se přehouplo do své poslední
části a s ní nastal i začátek školního
roku. Všichni žáčci naší školy si jistě
užili krásné prázdniny, a tak 2. září před
osmou hodinou postávaly před školou
hloučky dětí, ze kterých se ozývalo –
těším se do školy!   Z toho přeci musí
mít  každý kantor radost. A kdo se těšil
do školy nejvíce? Přece naši prvňáčci!
Z nadšených tvářiček bylo vidět, že nemohli ráno dospat. Letos se jich v naší
školičce sešlo jedenáct. Devět chlapců
a dvě děvčátka. Takže, klukovská třída!
V letošním roce má naše škola 39 žáků.  
Učitelský sbor se částečně obměnil.
Za paní učitelku Mgr.Šafránkovou, která odešla do Kolína, nastoupila paní
učitelka Mgr. Irena Jenešová, zkušená
pedagožka a také bývalá ředitelka ZŠ
Tři Dvory. Škola dál zůstává jako čtyřtřídní, spojují  se pouze 2. a 4. ročník,
kde vyučuje  Mgr. J. Pánková. Prvňáčky
letos učí Mgr. E.Šafáriková, 3. ročník
Mgr. I. Jenešová a páťáky „připravuje
do života“ paní ředitelka Mgr.Jana Holubová. V anglickém jazyce naše žáky  
bude vzdělávat  Bc. Petra Markantová a
družinu mládeže i nadále povede paní
vychovatelka Zdena Tichá.  
Všem našim dětem přejeme úspěšný školní rok a Obci Veltruby, zřizovateli naší školy, patří už teď velký dík
za podmínky, které díky své velkorysosti a pochopení  připravuje nejen našim žákům,  ale i celému pedagogickému sboru ZŠ Veltruby.  
Pedagogický sbor ZŠ Veltruby

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE :
Obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí a spolky v obci pořádá:
• pátek - 27. září
- další ročník Svatováclavského nočního pochodu - start bude pro menší děti
v 19:00 hod. a pro větší děti  v 19:30 hod. od Cukrárny - přijít ale můžete již dříve,
protože během večera si budete moci v Cukrárně posedět  s country  kapelou
• sobota - 12. října
- „Drakiáda“ - od 13:30 hod. na hřišti v Hradišťku I. a doufejme, že vyjde počasí
a  kolem 15:00 hod. se uskuteční oblíbený seskok parašutistů  
• sobota - 19. října
-  Posvícenská zábava v Kulturním domě od 20:00 hod. -  zahraje kolínská hudební skupina  Simple-Band
• neděle - 27. října
- od 15:00 hod.  divadelní představení pohádky  „Princové jsou na draka“,
které  nastudovalo ochotnické divadlo spol. Naděje Velký Osek
• neděle - 1. prosince od 17:00 hod
- pravidelné „Rozsvěcení vánočního stromku“
• sobota - 7. prosince od 15:00 hod.
- divadelní představení „Mikulášské pohádky“, poté bude následovat diskotéka  
a  mikulášská nadílka

BESEDA S NOVINÁŘEM A REPORTÉREM JOSEFEM KLÍMOU
Zveme  všechny občany  v  pátek  15. listopadu 2013  od 18:00 hod. do Kulturního
domu ve Veltrubech  k besedě  s názvem „Život reportéra“  se známým  novinářem,
reportérem, moderátorem, spoluzakladatelem českého televizního investigativního pořadu „Na vlastní oči“ a mimo jiné
i spoluautorem televizního seriálu „Expozitura“   p. Josefem Klímou. Součástí besedy bude i autogramiáda   zbrusu nové  
knihy „Advokát a jeho pán“, kterou   si
budete moci i zakoupit  a chybět nebude
ani  hudební vystoupení s jeho vlastními
písničkami.  

POSEZENÍ DŘÍVE NAROZENÝCH
Tradiční posezení dříve narozených spoluobčanů z obou obcí   by se mělo  
uskutečnit v pátek 13. prosince 2013  od 14:30 hod. v Kulturním  domě  Veltruby.  
Stejně jako v minulých letech bude připraveno pro všechny přítomné  občerstvení
a hrát bude oblíbená kapela  Sendražanka.

OBECNÍ PLES
Plesovou sezónu  v r. 2014  bude opět zahajovat  „ Společenský  obecní  ples“,   
který se připravuje  na  sobotu 11. ledna.  Chtěli bychom  tímto  požádat  všechny  
podnikatelé i ostatní  občany,  jenž   mají možnost  přispět  něčím do tomboly, příp.
mají  nějaký nápad, jak  tento ples zpestřit – přivítáme  každý návrh.

ZÁJEZD DO DIVADLA
Po úspěšném loňském výletě do divadla, který byl   spojený s prohlídkou
vánoční Prahy, bychom chtěli i letos uspořádat podobný výlet. Zatím ještě není
rozhodnuto kam a na co se pojede, ale můžete se těšit.  Bližší informace budou
včas oznámeny.

5

KDE SE BUDETE MOCI POBAVIT ?

ČIŠTĚNÍ A KONTROLA KOMÍNŮ

Obecní hospoda Hradišťko I.
• sobota -  26. října od 20:00 hod.  
Hallowenská  zábava                                                                                        

Dne   1.- 2. 10. bude v obcích provádět čištění a kontrolu spalinové cesty
kominík  p. Vrabec
V domácnostech se kontroly musí
provádět dle Nařízení Vlády č. 91/ 2010
Sb.Tyto kontroly mají platnost 1 rok
a slouží i jako doklad pro pojišťovny.
Od roku 2011 si komín může majitel
čistit sám, ale poté musí mít zprávu od
kominíka, že je vše v pořádku.

Myslivna Veltruby
• sobota - 28. září zvěřinové hody
• sobota - 5. října country zábava
se skupinou Trampoty
• v listopadu chystají provozovatelé
Martinskou zábavu
• pátek - 6. prosince Čertovské zábavě
Rybářská bašta
• v listopadu posezení
s country kapelou

MOUDRÝ SENIOR
Jelikož je u nás spousta aktivních  
seniorů, kteří   využívají služby počítače, dovolujeme si jim  nabídnout   nové
webové stránky www.moudrysenior.cz,
které jsou zaměřeny na generaci  55+  
a pomáhají jim v jednodušším přechodu z produktivního věku do let seniorských. Jedná se o projekt, který věnuje  
hlavní důraz na oblast zdravotnictví,
právních rad a návodů, financí a aktivní
život lidí v tomto věku. Proto neváhejte
a  podívejte se na tyto stránky.

Cena je 500 Kč. Zájemci, ať se hlásí na
tel.: 776 207 400 (kdykoliv), nebo na OU.
www.jaroslav-vrabec-kominictvi.webnode.cz
e-mail: revizevrabec@seznam.cz

POMNÍK PADLÝCH  
Ve Veltrubech  se nachází   pomník
se jmény padlých ve světových válkách. Rádi bychom v časopise přiblížili
jejich život nebo jejich tragický konec a
proto budeme vděčni všem, kteří nám
poskytnou   informace o těchto osobách.

EVA A VAŠEK V KOLÍNĚ
Paní Božena Pokladníková pořádá zájezd na   koncert   Evy a Vaška,
který  se uskuteční v neděli   1. prosince
2013 od 14:00 hod. v Městském společenském domě v Kolíně. Cena vstupenky je 200,- Kč, přátelé Kmochovy
hudby 100,- Kč. V případě zájmu pojede   autobus ze zastávek autobusů
z Veltrub i z Hradišťka I. – cena za autobus   je 30,- Kč. Můžete si zakoupit  
i  pouze vstupenky  bez dopravy.
Objednávky přijímá: Pokladníková Božena, Veltruby, Kolínská čp. 120, tel.
602 451 768, e-mail:
BozenaPokladnikova@seznam.cz
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PODĚKOVÁNÍ
V květnu byla dokončena oprava
střechy   na budově Sokolovny S. K.

Čechie. Staré eternitové šablony, které sloužily již v minulosti na zbourané
hospodě „U Vacků“ nahradila krásná
nová šindelová krytina a byly vyměněny
i okapy a svody. Tyto práce velmi kvalitně provedl  Jirka Beran a Petr Prajzner,
za což jim patří velký dík. Dále bych
chtěl poděkovat Vaškovi Šimánkovi za
opravu stávajících komínů, které jsou
nyní jak nové. Koordinaci prací a logistickou podporu zajišťoval Petr Vápeník.
Ovšem tato akce by se těžko uskutečnila bez výrazné finanční pomoci obce
Veltruby. Po dvou neúspěšných žádostech o dotaci z fondů na Krajském úřadě nám pomohla obec, která přispěla
částkou 150 tis. Kč, za což patří dík
zastupitelům v čele s panem starostou.
Po předešlé výměně oken, rekonstrukci sprch, WC a vytápění  pokračujeme
v opravě objektu tak, aby sloužil co nejlépe všem sportovcům, ale i pro akce
pořádané nejen obcí. Mimochodem
-  víte, že letos to je 40 let od otevření
nynější Sokolovny? Takže jako dárek
dostala novou střechu !
Aleš Javůrek,
člen výboru S.K. Čechie

„PRÁZDNINOVÉ ROZLOUČENÍ
VZALI RYBÁŘI Z VELTRUB NETRADIČNĚ“  
Kdo si myslel, že se budou chytat
ryby a péci  špekáčky  tak je na omylu.
Místní organizace Českého rybářského
svazu ve spolupráci s Cukrárnou  uspořádala pro děti rozloučení s prázdninami  ve stylu velké Šmoulí párty. V sobotu,  úderem 13. hodiny, se začali scházet
malí šmoulové do cukrárny, kde každý
příchozí obdržel malou hračku a mlsku.
Potom následovalo na dvoře cukrárny
to správné šmoulí hemžení. Děti dováděly s velkými  šmouly celé odpoledne,
které bylo ve znamení   šmoulích her
a tance . Největší zážitek měly děti ze
soutěží. Například se jednalo o  přetahování lanem  se silákem  nebo krmení
rodičů rohlíkem, který byl přivázaný na
prutu  a  namazaný marmeládou - ještě
že rodiče dostali pláštěnku, jelikož  byli
upatlaní od marmelády. Počasí nám
přálo a děti se rozloučily s létem   jak
se patří. A  na závěr  patří poděkování
všem dospělákům, co se nebáli pomoci zrealizovat tuto krásnou akci, protože
usměvavé a šťastné děti -  to je ta  nejlepší odměna pro každého.
Pavel Kratochvíl

CVIČENÍ ŽEN
Pravidelné   cvičení   žen a dívek
s Jacquelinou   Lasunovovou se   koná
každé pondělí a středu vždy od 18:30
hod. v tělocvičně  Základní  školy  Veltruby.

Houby posypeme grilovacím kořením
nebo paprikou, solí, pepřem a česnekem nebo nějakou jinou směsí, kterou
máte rádi. Měla by být trochu ostřejší,
a když houby předem opereme a nenecháme uschnout, lépe na nich ko-

ření   drží. Pak houby pečlivě polijeme
smetanou ke šlehání a dáme  péci do
rozpálené trouby  asi na 1/2 hod. Podáváme s vařenými brambory nebo  pečivem. Přejeme dobrou chuť !

HOUBOVÝ PEKÁČEK
Připravíme si   trochu másla nebo
oleje, anglickou slaninu, grilovací koření, smetanu ke šlehání a zapneme
troubu. Slaninku nakrájíme na kostičky
a opečeme na másle přímo v pekáčku.

POZVÁNKA SDH VELTRUBY
Sbor dobrovolných hasičů Veltruby zve srdečně na soutěž v hasičském
sportu v sobotu  dne 5.10.2013 od 13:00 hod. na hřiště ve Veltrubech

„VELTRUBSKÉ SÁNÍ 2013“
prezentace: od 12:30 hod.
program pro děti: od 9:30 hod.
Občerstvení zajištěno                                                   
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POZVÁNKY NA FOTBALOVÁ UTKÁNÍ
POZOR DERBY !
28. 9. - 16:30 HOD. HRADIŠŤKO I. - VELTRUBY

  

6. 10. - 16:00 hod. Č.Pečky B - Hko
12. 10. - 16:00 hod. Hko – Vrbová Lhota A
19. 10. - 15:30 hod. Sendražice – Hko
26. 10. - 14:30 hod. Hko – Tři Dvory A
2. 11. - 14:00 hod. Ovčáry A – Hko
9. 11. - 14:00 hod. Hko – Týnec n.Lab.
17. 11. - 13:30 hod. Veletov – Hko

6. 10. - 16:00 hod. Vby – Vrbová Lhota
13. 10. - 16:00 hod. Tři Dvory A – Vby
20. 10. - 15:30 hod. Vby – Týnec n.Lab.
27. 10. - 14:30 hod. Nebovidy – Vby
3. 11. - 14.00 hod. Vby – Štítarský SK
9. 11. - 14:00 hod. Krakovany A – Vby
17. 11. - 13:30 hod. Vby – Č. Pečky B

DIVIZE ŽEN „B“ ČECHY
29. 9. - 14:00 hod. Hko – Všestudy
13. 10. - 14:00 hod. Hko – Poděbrady
27. 10. - 13:00 hod. Hko – Jestřabí Lhota
9. 11. - 13:20 hod. Mn. Hradiště – Hko

21. 9. - 16:00 hod. Ml. Boleslav – Hko
5. 10. - 13:30 hod. Turnov – Hko
20. 10. - 12:30 hod. Tuklaty – Hko
3. 11. - 13:00 hod. Hko – Dukla B

Vážení spoluobčané,
jak jste si jistě všimli, náš obecní zpravodaj dostal novou úpravu a nový kabát. Chtěli bychom, aby v tomto  časopise nepodával informace  pouze  Obecní úřad, ale aby ve větším rozsahu než doposud, zde informovaly  různé obecní  spolky, škola,
školka  aj.  V tomto časopise je možno podávat inzeráty a to jak od fyzických, tak i právnických osob – zveřejnění inzerátu
bude zpoplatněno za symbolickou cenu. Tento časopis také bude ihned po vytištění umístěn tak, jako doposud -  na webových
stránkách obce. Věříme, že se Vám nová úprava líbí a rádi přivítáme  podněty na další zlepšení  tohoto časopisu.   
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