NOVINKY
z veltrubské
rovinky

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
končí volební období zastupitelstvu obce a i mé
působení v něm, neboť jsem se rozhodl již znovu
nekandidovat. Ve dnech 23. a 24.9.2022 zvolíte nové
vedení obce.
Na konci svého působení, ve funkci starosty, mi dovolte
stručné ohlédnutí za tím, co se povedlo i co se nepovedlo:
Příprava vodovodu. Čekáme již na vydání stavebního
povolení, probíhá vyběr zhotovitele a připravujeme žádost
o dotaci. K odběru pitné vody se již zavázalo 76% obyvatel
a opozdilci stále nosí další smlouvy.
Nedostatek vody v obci. Historický podzemní kanál z Labe
byl nalezen, vyčištěn a opraven. Opravena byla i stavidla
v Hradišťku a ve Veltrubech. Výšku hladiny monitoruje a řídí
plně automatizovaný systém.
Rozdělení našich obcí Klavarskou spojkou - součást
severozápadního obchvatu Kolína. Ve spolupráci s advokátní
kanceláří Frank Bold Advokáti s.r.o. po 3 letech uspěla obec
u Krajského úřadu s požadavkem zachování alternativní
tzv. severovýchodní varianty obchvatu Kolína na Šťáralce.
V souvislosti s letošní 3. aktualizací ZUR jsme navíc požadovali
ekonomické posouzení obou konkurenčních variant. Varianta
vedoucí přes naši obec je ekonomicky náročnější a proto by
mohla být nakonec nahrazena variantou severovýchodní
jdoucí přes Kolín na Šťáralce.
Centrum pro seniory. Pronájmem veltrubské fary a ve
spolupráci s kolínskými sociálními službami “Spirála pomoci,
o.p.s.” zajistíme na faře v přízemí centrum služeb pro seniory.
Do vyřízení všech úředních formalit, jsme zde dočasné poskytli
ubytování ukrajinským uprchlíkům.
Problémy s kanalizací. Stav v 520 kanalizačních šachtách
již každých 5 minut zkontroluje monitorovací systém únik,
zaplavení, teplotu a tlak. Zjistí-li chybový stav přenese o tom
informaci přes internet obsluze kanalizace do mobilního
telefonu a naviguje obsluhu až k místu poruchy.

PASOVÁNÍ DĚTSKÝCH ČTENÁŘŮ

V naší obecní knihovně letos proběhlo již několikrát. Začala tím
úspěšná spolupráce knihovny se základní školou v získávání
nových čtenářů z řad dětí. V loňském roce vzniklo v knihovně
dětské oddělení a nyní je vybavujeme novou literaturou pro
děti. Zaměřujeme na to, aby děti získaly povědomost o obecní
knihovně a aby k nám případně přivedly i své rodiče nebo
prarodiče. Samotnému pasování předcházely literární testy
a za jejich splnění děti dostaly placky „Už jsem čtenář“ a knížku.
Poté je sám pan starosta přišel „pasovat“ = odevzdal jim tzv.
Čtenářské pasy, kam si budou žáci zapisovat přečtené knížky
a po jejich zaplnění mají slíbenou odměnu. Prvňáčci si pro
pasování došli dokonce rovnou do kanceláře pana starosty –
důkaz je na přiložené fotografii. Doufáme, že nám covid tento
hezký zvyk nepřeruší a budeme moci v pasování pokračovat.
Knihovnice Eva Jirková

Občasný zpravodaj Veltrub a Hradišťka I.
Vydává Obecní úřad Veltruby.
č.2 / 2022
Odpady. Z dotace jsme nakoupili vlastní nádoby na odpady
a ukončili tak letitou závislost na svozové firmě Nykos a.s..
Za obecním úřadem je vše připraveno pro stavbu nového
technického zázemí. Projekt i stavební povolení máme, zbývá
jen vybrat zhotovitele a zahájit stavbu.
Zachovat veřejné koupaliště v Hradišťku. Schválením
nového územního plánu bude v mezích možného i toto
zajištěno. Schválení ÚP proběhne možná ještě v letošním roce.
ZŠ, MŠ, sport. V ZŠ je vybudována rodiči žádaná 5. třída.
Na zahradě ZŠ je nový plot a nové multifunkční hřiště. V MŠ
provedena rekonstrukce a zahrada MŠ má nové hrací prvky
a plot. Na obou fotbalových hřištích jsou nová krytá místa
pro kulturní akce a přibyla na obou místech zázemí pro
občerstvení.
Chytrá obec. Na webu obce je k dispozici Geoportál s ÚP a inf.
o katastru, na dětských hřištích je kamerový systém, měříme
rychlost se záznamem SPZ.
Co se nepodařilo realizovat:
Rychlý a bezplatný internet na zastávkách a v kulturních
zařízeních. Získali jsme dotaci z EÚ. Projekt byl připraven
k realizaci. Většina zastupitelů však byla 2x pro zastavení
projektu a vrácení dotace. Původní pomalý internet na těchto
místech zůstal a obec “ušetřila” 3 tisíce měsíčně za dohled nad
sítí, což byla podmínka dotace po dobu udržitelnosti.
Nízké společné stočné stejné jako v Kolíně. Neuspěl jsem
v jednáních o uznání oprávněného nároku Obce Veltruby
na společném nízkém stočném s Městem Kolín - slibovaná
odměna za připojení se k ČOV Kolín, aby město splnilo
podmínku 30 tisíc odkanalizovaných obyvatel a získalo dotaci
na ČOV. I když jsem získal a předložil podpisy všech ještě
žijících bývalých starostů pod rozhodující zápis z jednání před
15-ti lety, předchozí starosta Kolína Mgr. Vít Rakušan to odmítl
uznat. Proto má a bude mít naše obec i nadále významně vyšší
stočné, než je v Kolíně.
Na závěr Vám přeji hezké léto a v září správnou volbu nových
zastupitelů.
Ing. Jiří Hůla, starosta

POHODLÍČKO,
POHODLÍ...
Zní to skoro jako „Obilíčko,
obilí“! Ale kdepak, nenechte
se mýlit! Z „obilíčka, obilí“
zůstane zrnodárný klas,
z něho mouka, z mouky
chleba, buchty, dorty atd.
Ale co zůstává z „pohodlíčka,
pohodlí“? Lenost, marnost,
neúroda, zmar, NIC!
Proč ten víceméně poučný
úvod? Hned to vysvětlím.
I ten člověk, který není
zrovna patriot, je mu celkem
jedno na kterém místě
zeměkoule žije, tak i ten chce
mít kolem sebe příjemné
prostředí, odpovídající
vybavenost i zdroj kulturního
nebo sportovního vyžití.
Ale ne všechno nám vždy
padá rovnou z nebe. Přesněji
řečeno: nic není zadarmo!
A to nemusí jít vždycky jenom
o peníze. Někdy je třeba
přiložit ruku k dílu, vyvinout

VÍTE ŽE:

- nejvíce čtou děti,
kterým jako malým
předčítali z knížek
rodiče?
- malí čtenáři nejlépe
odolávají televizi?

První zpráva je dobrá:
ani počítače, ani televize
zatím z dětského světa
nevytlačily knihy. Každý den
se do příběhů začte třetina
dětí.
Druhá zpráva je však varující:
Téměř čtvrtina dětí už
v dnešní době nečte vůbec.
Zapojili jsme se do celostátní
akce Celé Česko čte dětem
U nás proběhlo v týdnu od
13. do 17. června 2022.
Hned v pondělí jsme se
sešli v knihovně, děti se
doslova rozložily na zelenou
pohovku v dětském oddělení
a bez dechu poslouchaly
Knihovnickou pohádku
o skřítcích. Do svých
„Deníčků“ pak dostali první
razítko a něco malého na zub.
Úterní čtení jsme připravili
na veltrubské hřiště, protože
poté měla většina přítomných
dětí cvičení malých hasičů.
Knihovnice četla Hasičskou
pohádku.
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aspoň minimum úsilí k tomu,
aby se stalo mnoho dobrého
ve prospěch skupiny nebo
širšího okolí. A tady nám
v dnešní době nastává
problém. NEJSOU LIDI!
Kde jsou ty ruce, ochotné se
podílet na společném díle?
Ale nejenom to, nám už chybí
i konzumenti! Velký podíl na
tom má jistě nedávná doba
izolace, do které nás uvrhnul
covid. Museli jsme se stranit
kolektivu a to nás doslova
přibilo k domácím židlím.
Nebylo to nic pohodlného
- jako zdroj mnoha
společenských i rodinných
komplikací to zažil jistě mnohý
z nás. A výsledek? Zapomněli
jsme, jak by nás setkávání
mohlo obohatit, zvykli jsme
si vyhýbat se společnosti,
občas už ani nevíme jak mluvit
se sousedem, abychom si
vzájemně porozuměli!
Není to však jenom dobou
covidovou. Zdá se, že jsme

Ve středu byla na řadě
pohádka rybářská a kde
jinde, než na Rybářské baště!
Velmi nám přišla vhod nová
pergola, kterou tam rybáři
pořídili několik dní předem,
když chystali své výroční
oslavy. Tentokrát četla paní
učitelka Šormová. A čtvrteční
čtení jsme strávili pod
přívětivými slunečníky ve
dvoře veltrubské Cukrárny.
Opět četla knihovnice a
vybrala klasickou pohádku
Jak pejsek s kočičkou vařili
dort. Zase bylo veselo a
taky SLADKO, protože
odměnou byla samozřejmě
zmrzlinka. Vedro vrcholilo,
opravdu se hodila! Na pátek
jsme připravili Sportovní
pohádku na fotbalové hřiště
v Hradišťku a i přesto, že
slunce pořádně připalovalo,
přivedly a na kočárcích
přivezly maminky své
děti až tam! Čekala je také
závěrečná malá oslava

vynechali celou jednu
generaci ve výchově
k společenské odpovědnosti,
k uvědomění si sounáležitosti
k místu, kde žije. Ano, doba
je opravdu jiná. Ale člověk
zůstává člověkem, jeho
přirozeností je život v tlupě.
A hlavně: z historie vyplývá,
že téměř periodicky nastává
doba, kdy se bez pomoci jeden
druhému neobejdeme. Ať
globálně nebo regionálně.
Zkusme se nad tím zamyslet.
Neodmítejme iniciativu těch
několika jedinců, kteří se
snaží přinést do své obce
trochu zábavy, radosti, vědění
i poučení. Odměníme je tím,
že se budeme scházet a bavit
na těch několika akcích do
roka, které obec, spolky či
jednotlivci uspořádají.
Choďme se mezi své sousedy
pobavit nebo i trochu poučit.
Naše děti si z nás berou
příklad! Už teď se nám
nelíbí čas, který tráví nad

jejich celotýdenní věrnosti –
limonáda a domácí koláče od
Aničky Špinkové. Pohádku
četla opět knihovnice, jako
host si s dětmi povídala
kolínská spisovatelka Irena
Fuchsová. Vyprávěla o
hrdinech své knížky pro
děti a na závěr odpoledne
nejlepšího „diskutéra“ touto
knihou odměnila.
Rozdali jsme během týdne
nejen hodně sladkostí, ale i
záložek do knih, omalovánek,
časopisů a malých pohádek.
Ale hlavně jsme se vzájemně
poznali, potěšili a ta radost z
dětských očí nás povzbuzuje
k přípravě dalších podobných
akcí.
I v příštím roce zveme
všechny děti, které mají
zájem o knížky a rády
poslouchají čtené slovo. Na
konci týdne na ně budou zase
čekat drobné odměny.

Knihovnice Eva Jirková

mobilem či počítačem, což je
předpoklad k tomu, že
z nich vyrostou solitéry, které
životní vichřice zlomí. Ale my
přece všichni chceme, aby
nám vyrostl zdravý les, který
odolá nepřízním osudu a bude
se jim umět společně bránit.
A závěrem trochu
optimismu: umíme se
pozvednout, když jde o pomoc
bližnímu – vždyť letos na jaře
se podařilo na dobrovolném
vstupném na akcích vybrat
na charitativní účet Ucho pro
Laurinku celkem 20082,- Kč.
(Dámský klub a knihovna
11175,-Kč, Dětský maškarní
karneval 8907,-Kč ). Obec ze
svého rozpočtu přidala
60 000,-Kč. Děkujeme všem!!!
Těšíme se na své
spoluobčany! Všechna ta
práce s organizací, čas
a peníze do toho investované
stojí za to, abychom zůstali
dobrými sousedy!
Vaše knihovnice Eva Jirková

Vyjádření rodičů
Laurinky (Lukáše
Poláka)

Vážení spoluobčané
Hradišťka I. a Veltrub,
dovolte, abychom Vám
poděkovali za finanční
příspěvky na Laurinky
ouško. Blížíme se k
polovině cesty, což je 1mil
korun a to díky Vám všem
občanům a spolkům.
Velmi si vážíme podpory,
kterou nám vyjadřujete
a pomaháte i se sdílením
našeho příběhu i v dnešní
nelehké době.
Děkujeme obecnímu úřadu
za zveřejnění našeho
poděkování a podpory.
S přáním pevného
zdravíčka a pohody
Laurinka a rodina…
Pozn.redakce:
Potřebná částka je již
nashromážděná, operace
Laurinky je naplánovaná
na letošní září. Držíme
palce a také děkujeme
za solidaritu všem
přispívatelům.
Jste báječní!!!

PIRÁTSKÁ POHÁDKA
Pražští herci ze skupiny MIMos
pohádku opravdu neodbyli!
Dětem dovolili se zapojovat do
děje a to byla skutečná zábava.
Všichni jsme se tak nasmáli,
že i fotky jsou roztřesené...
Na charitativní akci Ucho pro
Laurinku jsme vybrali 1530,Kč. Děkujeme!!!
Jenom
malý
nedostatek
musím zmínit. V sále bylo
chladno, venku byla mrazivá
zima a provozovatel přilehlé
restaurace, který má povinnost
topit v celém objektu mi dva

dny před představením na
žádost o vytopení oznámil,
že prý nemá uhlí! A tudíž
nezatopí. Až na nátlak pana
starosty (který byl mimo
obec a přesto se angažoval)
v sobotu odpoledne pan
hostinský topení do sálu
pustil. Bohužel s jednodenním
zpožděním a tudíž se nestačil
sál dostatečně vyhřát.
Pan starosta slíbil, že problém
s vytápěním bude řešit, tak
doufám, že nás příště podobná
nepříjemnost nepotká.
E.J.

Výběr z nových knih
v Obecní knihovně ve
Veltrubech:
Čtyřlístek a záhadná karta:
obsahuje dva příběhy
Čtyřlístku / Ljuba Štíplová, Jiří
Poborák, Jaroslav Němeček
Bílá voda / Kateřina Tučková
Když chce žena zhubnout /
Irena Fuchsová
Vědí draci o legraci? /
Daniela Krolupperová ;
ilustrovala Lenka Vybíralová
Otec neznámý / Julie Clark;
přeložila Ivana Štěpánková
Noční lov: další případ Eriky
Fosterové / Robert Bryndza
Něžný měsíc nad Usambarou
/ Anne Jacobsová alias Leah
Bach
Panský dům a jeho dědictví:
závěrečný díl rodinné ságy /
Anne Jacobsová
Velhartické pastorále;
Vražda v lázních / Vlastimil
Vondruška

Modlitba
Příteli,
ze sedmera radostí si
vyber knihu, ženu, víno.
Co knize chybí, žena má,
co ženě chybí, kniha dá ti
zas - a zlaté víno,
v kterém čas všechnu
svou moudrost uložil, dá
svět ti vidět plný krás.
Však ženy zestárnou a
zkysnout mohou vína.
Tvou zůstane a věčně
krásnou kniha!
(jeden z nejstarších nápisů,
umístěných před tisíci lety v jedné
čínské knihovně)

Další knihy můžete vybírat na www.veltruby.knihovna.cz
(vstup do katalogu)

Burza knih

přinesla kýžený výsledek. Vybrali jste si ty nejzajímavější ze
stovek knih, které byly na stolech v kulturním domě pro občany
nachystané. Nás už potom přece jenom tolik nebolelo srdce,
když jsme zbytek museli zlikvidovat. A vzhledem k tomu,
že při úklidu, rekonstrukci či likvidaci pozůstalostí do knihovny
zase knížky přinášíte, myslím, že nebude dlouho trvat a akci
budeme opakovat. Hlídejte si termín, třeba tam příště najdete
tu svou! Tak přijďte.

Výročí leden - červen 2022:
Zdeněk Mňouček - 80 let - Vby, Školní čp. 48
Marie Horníková - 75 let - Vby, K Zastávce čp. 295
Zdeňka Veisová - 90 let - Vby, K Zastávce čp. 284
Jaroslava Šormová - 70 let - Vby, Nová čp. 300
Růžena Mňoučková - 70 let - Vby, Za Jezerem čp. 296
Božena Bartůňková - 94 let
- nejstarší občanka Veltrub - Vby, Kolínská čp. 315
Ludmila Šperková - 75 let - Vby, Příčná čp. 269
Miloslava Javůrková - 75 let - Vby, Šikmá čp. 225
Jaroslava Vacková - 70 let - Vby, K Pasekám čp. 225

Vladimír Louvar - 70 let - Hko, Nová čp. 76
Oldřich Bohaboj - 75 let - Vby, Školní čp. 304
Jiří Vlk - 75 let - Vby, K Zastávce čp. 284
Jaroslava Pilařová - 90 let - Vby, Za Jezerem čp. 23
Ludmila Kirchhofová - 75 let - Hko, Sendražická čp. 105
Ivan Šorm - 70 let - Vby, Nová čp. 300
Josef Zápotocký - 91 let - Vby, K Zastávce čp. 229
Marie Dašková - 75 let - Hko, Veltrubská čp. 106
František Šindler - 70 let - Vby, Bytovky čp. 290
Alena Vinopalová - 80 let - Vby, Za Jezerem čp. 27
Miloslava Křížková - 75 let - Vby, K Zastávce čp. 299

V letošním roce nás navždy opustili:
Jaroslava Trumpusová
- nedožitých 84 let - Vby, Školní čp. 174
Alena Zápotocká - 88 let - Vby, K Zastávce čp. 229
Libuše Zápotocká
- nedožitých 91 let - Vby, K Zastávce čp. 257
Dana Vlková - nedožitých 71 let - Vby, K Zastávce 211
Štefan Kerekeš - 65 let - Vby, V Domkách čp. 62

Terezie Vokřálová - nedožitých 97 let - nejstarší občanka
Veltrub - Vby, Dlouhá čp. 144
Marcela Sejbalová - 57 let - Vby, Dlouhá čp. 221
Věra Tichá - nedožitých 56 let - Vby, Bytovky čp. 312
Jitka Rákosníková - nedožitých 86 let - Vby, Dlouhá čp. 207

V letošním roce se v našich obcích narodili:
Marie Honsová - Vby, Kolínská čp. 168
Jasmína Kohoutová - Vby, Bytovky čp. 290
Antonín Kučerák - Hko, Spojovací čp. 142

Štěpán Linhart - Vby, Na Návsi čp. 135
Stela Ehrmanová - Vby, Hřbitovní čp. 86
Ella Křečková - Vby, V Třešňovce čp. 367
Ema Kulichová - Vby, Kolínská čp. 170

Jejich památku si uchovejme stále živou ve svých srdcích.
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Z VELTRUBSKÉ KRONIKY - STR.47
- VÁLKA SVĚTOVÁ 1914-1918

z originálu opsala a nám předkládá
nová kronikářka Věra Albrechtová

Bylo to na svátek Petra a Pavla
dne 29.6. kdy zdejší spolek „Havlíček“
konal výlet od spolkové místnosti do
veltrubského třešňového sadu. Říkalo se
prostě do třešňovky. Zde byl koncert. Byla
přehrána asi polovina programu, když
přišla zpráva, že byl v Sarajevě zastřelen
následník trůnu František Ferdinand
d´Este společně se svoji chotí. K došlé
zprávě byla přičiněna doložka: „Veškeré
slavnosti ihned ukončiti“. Koncert byl
rozpuštěn a lid se rozcházel. Ani se mnoho
nemluvilo, lid byl zaražený – jakýsi pocit
tísně na něho dolehl.
Vracející se uviděli na obecním úřadě,
na škole a na kostele vláti černé prapory.
Pospíchali domů. Zdejší občan pan Václav
Šindelář byl přítomen památnému sletu
Sokolnickému v Brně, na kterém hrál
s Vlasákovou kolínskou hudbou /bývalou
Kmochovou/. Vypravuje jak slet byl
ukončen sotva po zahájení programu,
o vzrušení, které vyvolala zpráva mezi
obecenstvem a pak o hrozném dojmu
přítomných Čechů, když došlo na sletišti
k zatýkání a odvádění sokolů Srbů.
Uplynulo několik dnů, stísněnost
prchala a rokovalo se o atentátu. Byly
činěny dohady, jak bude naloženo
s pozatýkanými Srby, ale o válce se
nemluvilo. V kostele byla sloužena mše
za zavražděného následníka a jeho
manželku.
26.7.1914 přivezl posel onu smutnou
spěšnou zprávu... Vyhledal starostu
v kostele, tenkráte zastával úřad pan
Václav Mokráček. Byl přítomen mši,
kde mu také posel předal mobilizační
vyhlášky. Starosta s třesoucí se rukou
podepsal potvrzení o přijetí.
Pak šlo vše rychle. Válka! Válka!
Válka!!! Objevily se vylepené mobilizační
vyhlášky, lidé sbíhali, četli, vykládali,
neprodleně narukování do 24 hodin! Ženy
naříkaly a plakaly, mužové věšeli hlavy
a mlčeli. Balilo se prádlo a vše potřebné
pro vojáka a rukovalo se. Nastalo loučení
se ženami, s dětmi, s rodiči a s milenkami.
Kolik, že tenkráte plakalo očí? Těžko,
těžko by spočítali.
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Mužové
utěšovali
pokud to bylo v jejich moci,
dodávali odvahy sobě
i ženám „Čepicemi Srby
utlučete a do měsíce jsme
zase doma“ říkali. „Co když
nedej Bože a co když se
nevrátíš?“ bědovaly ženy!
Ano, co když se nevrátíš?
Kolik mužů se nevrátilo?
Odcházeli
od
svých
drahých těžce, neradi a s
nechutí. Jsou žně, kdo se
bude starat, kdo bude za
mě pracovat? A co když se
nevrátíš?!!

Nasedali do vlaků ve Velkém Oseku, jiní
v Kolíně a rozjížděli se ke svým plukům.
Někteří z nich sběhli a vrátili se. Museli
být dopravováni ke svým regimentům
četníky. Zůstal v obci smutek, uplakané oči
žen, dětí, rodičů a milenek. Tísnivá nálada.
Těžce, velmi těžce se lidé probouzeli
k normálnímu životu. Vraceli se ku svým
pracem a hovořili o válce. Jak to bude
dlouho trvat? Jedni říkali měsíc, druzí
dva, třetí tři, ale všichni hádali nejdéle
do Vánoc. Dnes je vše jiné ve vojenském
světě než bylo ve válce v šestašedesátém.
Zbraně daleko dokonalejší a důmyslnější
– Kdepak! Nejdéle do Vánoc! A pak!
Nepovede přece císař válku přes zimu!
Vždyť by mu vojsko pomrzlo! Takové
a podobné byly úvahy. Nebyla válka tedy
našim občanstvem přijata tedy sympaticky.
Naopak hned při prvé výzvě bylo velmi
žehráno na starého císaře Františka Josefa
I. Zvláště celou hrůzou udeřila mezi zdejší
občany, když po vyhlášení mobilizace ze
strachu před vojnou oběsil se v továrně
na cigorku zdejší příslušník Alois Brych.
Jediný dobrovolník vyskytl se v naší obci
a tím byl Karel Žák.
Jak odjížděli vojáci na frontu?
Nebudeme si lháti. Za zpěvu. Vojákům
mezi sebou je lépe. Zapomenou aspoň
zhruba na denní starosti. A konečně už
to je všechno jedno. Jedem na frontu –
musíme! Máme plakat či zpívat? To už je
stejné!
Vojska naší obcí neprocházela a tak
byli zdejší rolníci ušetřeni od povinných
přípřeží. Postupně docházely dopisy
vojínů, že byli přiděleni k „maršce“
a odjíždějící do pole. Ženy s dětmi
chodily na nádraží buď do Velkého Oseka
nebo do Kolína naposledy se rozloučiti
s nejdražšími. Ba některé jely až k pluku
za nimi. Byly to smutné chvíle – život
dolehl nejtěžší tíží. Kdo z vás padne, kdo
se nevrátí? Nebylo nikoho, kdo by se takto
netázal. A zatím na srbské frontě zahoukla
prvá děla. Rozštěkaly se strojní pušky
a zazněly flinty vojáků. Začalo se vraždit...
Světem otřásly prvé výkřiky raněných
a umírajících.

Na severozápadní dráze, která vede
blízko naší obce, objevovaly se první sanitní
vlaky s červenými kříži. Oknem jejich vozů
mohl jsi spatřiti dvě lůžka umístěná nad
sebou, dvě proti nim a na nich obvazy,
kus obličeje... Vraceli se zmrzačení vojáci.
Na stranu Srbska postavilo se Rusko
a vypovědělo Rakousku válku. Po bok
Rakouska postavilo se Německo. Válečný
požár nabýval hrozivějších rozměrů.
Ubitých a raněných přibývalo.
Přišla prvá smutná zpráva do naší
obce. padl vojín Václav Hemerka. Prvý
byl raněn Jan Novotný, který již v říjnu
byl doma na zotavenou. Pak docházely
zprávy častěji a častěji. Doléhala na naše
rodiny rána za ránou. Taneční zábavy
jakož i ostatní veselice, byly z vyšších
míst zakázány. Často se při nich tančilo
při tahací harmonice nebo při automatu.
Později byly zábavy opět povoleny a tím
byly u nás pořádány obyčejné „muziky“
jak by války ani nebylo. Opravdu, člověk
přivykne všemu.
A zatím venku válečný plamen se
rozhoříval do hrozivých rozměrů. Francie
vstoupila do války s Německem, Turecko
a Bulharsko přidalo se na stranu Rakouska
a Německa, pak k spojencům přistoupila
Anglie, Rumunsko, Itálie, později Japonsko
a Spojené státy severoamerické. Tak asi
zhruba vypadal postup světové války.
V říjnu došlo na obecní úřad nařízení,
že s ponocným musí hlídati ještě dva
muži, přes které bude vykonávati revisi
starosta a radní. Muži se střídali pole čísel
domů – vždy chodil jeden z čísla. V tomto
roce již byly vypsány 2 válečné půjčky.
Prvá byla dobrovolná a naše obec nedala
na ni nic. Druhá válečná půjčka byla
nucená a obec na ni složila 3000 korun.
Půjčky tyto byly, jak ještě uslyšíme, stále
častější. Obce, korporace a občan byli
nuceni upisovati často poslední haléř. Kdo
chtěl se zachránit doma od vojny upisoval
– musel. Voják, který chtěl dovolenou,
musel složiti 50 – 100 korun na válečnou
půjčku. Upisovaly továrny, (všechny byly
po celou válku pod vojenským dozorem),
museli upisovati úředníci i zřízenci,
byli donucováni upisovati ze svých gáží.
Kromě toho byly konány po domech
v obci sbírky na červený kříž. Tyto sbírky
dělaly později rovněž korporace, úřady
i továrny.
Na počátku nového školního roku přišlo
do školy nařízení, aby dospělejší dívky
pletly pro vojáky nátělníčky, rukavice,
chlapci pak dělali „cupování“, které bylo
později na frontách používáno místo vaty.
Rovněž ženy státních zaměstnanců pletly
z nařízení svetry a rukavice pro vojáky.
Bavlnu (zpočátku i vlnu) dodával stát. Již
padla naděje, že by se válka skončila do
Vánoc. Přípravy mluvily o opaku. Začalo
se předpovídati, že potrvá nejdéle do jara.

OHLÉDNUTÍ
ZA KULTUROU V OBCI

Vítání občánků v neděli 8.5.2022 v KD

V letošním roce se pomalu, ale jistě
začal rozjíždět kulturní život. První
letošní akcí v Kulturním domě Veltruby
byl březnový Dětský maškarní karneval.
Na dětech i dospělých bylo vidět, že jim
kultura v době covidové moc chyběla
- nasvědčovala tomu i velká účast. Na
parketu si zatančily a zasoutěžily děti
v krásných maskách všech možných
profesí - princezny, víly, rytíři, piráti,
uklizečky, zvířatka atd.

Poslední květnovou neděli jsme
uspořádali na hřišti SK ČECHIE
Veltruby i oslavu Dětského dne. Na
programu byly různé soutěže o ceny
ve westernovském stylu, se svým
vystoupením se předvedla děvčata
z Aerobicu Základní školy Veltruby
pod vedením p. Jacgueliny Lasunovové.
Děti si domů odnesly vlastnoručně
vyrobené, s pomocí dobrovolníků
z Elvíry, lahvičky a taštičky. Ty
odvážnější se mohly povozit na koních
pana Převrátila z Jestřabí Lhoty
a z Hradišťka I. přišel s koněm své dcery
i pan Zbyněk Keller. Bohužel, počasí

nevyšlo tak, jak jsme si představovali
a na závěrečné vystoupení akrobatické
skupiny Flying boys z Kolína zůstala
jen hrstka lidí. Je paradox, že vždy,
když pořádáme dětský den v tomto
westernovském duchu, tak nám prší.
V sobotu 2. července jsme uspořádali
koncert Malé dechovky Kmochovky
na hřišti ve Veltrubech. Kapela hrála

úžasně, bylo krásné letní počasí,
ale návštěvnost byla velice malá,což nás
mrzí. Je to škoda, protože atmosféra pod
pergolou byla výborná - vystoupily zde
děti z místní mateřské školy, zpívalo
se a tančilo a ženy z Dámského klubu
napekly výborné pouťové koláčky - za
což jim velice děkujeme.
za kulturní výbor - Anna Veisová

v Poděbradech, který se bude konat v
předvánočním termínu 3.12. – 4.12.2022.
Na tomto turnaji budou postupující
hráči reprezentovat zejména základní
školu, obec Veltruby a Středočeský kraj.
Vítěz Národního finále v Poděbradech
převezme putovní pohár TAJV od
ministra školství, mládeže

a tělovýchovy. Sportovní den mládeže
s TAJV ve Veltrubech byl zrealizován za
podpory Obce Veltruby, Krajského úřadu
Středočeského kraje a partnerů projektu.

SPORTOVNÍ DEN MLÁDEŽE
S TAJV VE VELTRUBECH
2. ročník oblíbené národní soutěže
Sportovní den mládeže s TAJV ve
Veltrubech byl zrealizován v úterý
31.5.2022 v dopoledních hodinách na
venkovním multifunkčním sportovišti
obce. Jednalo se o semifinálové kolo
z celkového počtu 250 turnajů v České
republice. Žáci a žákyně ze základní školy
vytvořili celkem 10 smíšených týmů,
které se na sportovišti utkaly ve fotbale,
florbale, házené, frisbee a tenise.Nejlepší
tým postoupil do závěrečného finále,
kde na jeho členy čekal rozstřel o tři
postupová místa. Z vítězství se nakonec
zaslouženě radovali Petr Skořepa, Elena
Prajznerová a Vojtěch Pažout. Finalisté
semifinálového turnaje ve Veltrubech
získali upomínkové diplomy, věcné
odměny a mnoho dalších sponzorských
cen. Společně s cenami obdrželi
finalisté vstupenku na závěrečný
celorepublikový turnaj, Národní finále

Mgr. Jan Váňa
Organizátor soutěže TAJV
www.tajv.cz
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CO NOVÉHO
U NÁS VE ŠKOLE
Vážení a milí příznivci naší školy,
dovolte mi, abych krátce shrnula letošní
školní rok. Po dvou „kovidových“letech
jsme se letos snažili co nejvíce nahradit
našim dětem toto dlouhé období
sociálního strádání, přestože jsme na
realizaci měli opět díky dlouhodobé
nepříznivé epidemické situaci jen pár
měsíců. Na našem školním facebooku
máme zdokumentováno opravdu veliké
množství zajímavých akcí. Budeme rádi,
když se podíváte…
Propojování výuky ve škole s učením
venku realizujeme v krásném školním
altánu, v zahradě a v blízkém lese.
Máme za sebou rok výuky angličtiny
ve spolupráci s rodilou mluvčí z
kolínské jazykové školy LEVL. Paní
Mariam Babiker milují prvňáci i páťáci.
O úspěšnosti svědčí i fakt, že od září
spolupráce pokračuje…
Na naší škole se informatika začala
vyučovat již od 4. ročníku. Máme 15
nových notebooků a velkou sadu nových
pomůcek na výuku elementárních
základů robotiky. Kromě jiného se naše
škola zapojila do dlouhodobého projektu
Malá technická univerzita a Malá
digitální univerzita, kde se již od první
třídy učí děti základům techniky. Starší
žáci se seznamují se základními principy
přenosu dat kabelovým i bezdrátovým
připojením atd. Toto zážitkové učení
bude pokračovat i v dalším školním
roce. Již druhým rokem jsme se zapojili
do celostátního Sportovního dne s TAJV.
V loňském roce se do národního kola
probojovala Klárka Bělinová. Aby svou
přítomností mezi žáky mnoha škol
neohrozila epidemickou situaci v naší
škole, raději se finále nezúčastnila. Za
to jí patří „palec nahoru“ a uznání fair
play…Letos se umístili na 1. místě Petr
Skořepa, na 2. místě překvapivě Elenka
Prajznerová a na 3. místě Vojta Pažout.

SPISOVATELKA
IRENA FUCHSOVÁ

Naše kroužky mají již
tradičně velmi dobrou
úroveň. Děti práce
v přírodovědném,
keramickém, výtvarném
a kroužku aerobiku
velmi bavila. Aerobik
mnohokrát úspěšně
reprezentoval naši školu
na různých akcích v rámci
kolínského regionu.
Naši mladí výtvarníci
se účastnili domácích i
mezinárodních soutěží,
připsali si i několik
vítězství. Vše podrobně uveřejníme
během prázdnin na facebooku školy.
Léta jezdíme do kolínské knihovny,
ale letos jsme začali spolupracovat i s
nově upravenou místní knihovnou, kde
se nám věnovala velmi šikovná a milá
paní Jirková, za což jí velmi děkujeme.
Doufáme, že spolupráce bude v dalších
letech pokračovat ve větší míře. Láska ke
čtení a výchova mladých čtenářů patří
mezi priority naší školy. Rádi bychom
i nadále prohlubovali spolupráci s
mateřskou školičkou. Novinkou bude od
letošního září i spolupráce naší rodilé
mluvčí anglického jazyka s předškoláčky
v MŠ.
V dnešní době je nutností prevence
sociálně patologických jevů. Dlouhodobý
program primární prevence jsme začali
realizovat ve spolupráci s Projekt
Odyssea, z.s.Velmi úspěšný byl třídenní
stmelovací zážitkový kurz pro naše
páťáky, přínosný byl i dvoudenní kurz
se zdravotnickou tématikou. Den
před zahájením školního roku čeká
jednodenní zážitkový program
i druháčky a nové prvňáčky. Během roku
projdou kurzy primární prevence všichni
žáci naší školy. Závěrečné zprávy, a tedy
i hodnocení těchto akcí, budou zveřejněny
během prázdnin na školním facebooku.
Během roku jsme realizovali spoustu
drobných tématických akcí. Připravili
jsme zajímavé programy např. na Den

V červnu ( v pátek 17.6.
od 17ti hodin v KD)
nás navštívila kolínská
spisovatelka:
Irena Fuchsová(* 22. června
1950 v Kolíně) je česká
spisovatelka a publicistka,
původním povoláním
divadelní suflérka
(nápovědka) v pražském
Činoherním klubu. Svoji první knihu vydala v roce 2001, od té
doby jí vyšlo již více než třicet knížek. Jedná se v současnosti
o oblíbenou autorku povídek a fejetonů, která své práce,
mimo jiné, také publikuje v různých ženských a společenských
časopisech.
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zvířat, Den Země, Den stromů, Den vody,
oslavili jsme společně Vánoce, Masopust,
Velikonoce, vynášeli jsme již tradičně
Moranu a mnoho dalších akcí.
Na konci května jsme prožili dva dny
plné zážitků v SAFARI PARKU ve Dvoře
Králové. Tento krásný dárek věnoval
dětem naší školy pan Josef Jelínek,
majitel firmy JELÍNEK MTD. A nejen
tento výlet. Pan Jelínek daroval naší škole
i velký zahradní „fotbálek“, u kterého
děti tráví volné chvíle ve družině. Za toto
sponzorování Vám děkujeme!
Veliký dík posíláme Vám,
představitelům naší obce. Panu
starostovi, panu místostarostovi a všem
zastupitelům. Staré české přísloví říká:
„Kde je vůle, je i cesta.“ A to u nás v obci
platí, máme štěstí!
Díky válce na Ukrajině k nám do
školy přibyli čtyři noví žáci. Děti se bez
problémů včlenily do života školy, mají
nové kamarády a je jim u nás dobře.
Všichni si velmi přejeme brzký konec
těch válečných hrůz, aby se mohly tyto
děti v klidu učit a žít nejen u nás, ale
i doma ve své zemi. Možná bychom si
všichni měli víc vážit toho, co je kolem
nás, co nám připadá všední
a samozřejmé. Třeba klidného nebe,
plného talíře a faktu, že se naše děti
bezstarostně smějí…
Přeji vám všem krásné léto!
Eva Šafáriková - ředitelka ZŠ

Po odpoledni stráveném na fotbalovém hřišti v Hradišťku I.
s dětmi při čtení pohádky a závěrečné oslavě akce Celé Česko
čte dětem nám přišel přívětivý chládek v našem kulturním
domě velmi vhod. V hloučku zájemkyň paní Irena Fuchsová
vzpomínala především na své působení v kolínském divadle.
Obyvatelky Veltrub si samy vzpomněly na některé její divadelní
kolegy a tak byla beseda místy velmi „adresná“. Došlo
i na některé pikantní historky z jejího kulturně bohatého života
a tak jsme se společně i zasmály (ano, přítomné byly samé
ženy). Podepsala nám a napsala věnování do knížek, které jsme
si přinesly, včetně těch, které máme k dispozici v naší knihovně.
Celé odpoledne nám paní spisovatelka věnovala zcela
zdarma bez nároku na honorář, navíc nám věnovala svou
knížku a my jsme ji odměnili květinou ze zahrady a několika
malými dárky od obce. Slíbila nám i kontakt a přímluvu
u pana Jiřího Ptáčníka, který do Hradišťka I. a Veltrub jezdil
dlouhá léta na prázdniny a v kolínském divadle strávil jako
herec pár let. Doufáme, že pozvání na besedu přijme.
E.J.

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Na druhé pololetí školního roku jsme
pro děti připravili řadu akcí.
V únoru, po týdnu plném příprav, přišly
děti v karnevalových převlecích. Užily si
soutěže i diskotéku. Jaro jsme přivítali
Sluníčkovým dnem. Čarodějnice jsme
oslavili na zahradě mateřské školy. Děti
soutěžily v čarodějnických disciplínách
– létání na koštěti, prolézání pavučinou,
vaření lektvarů, lovení pavouků. Za
odměnu dostaly čarodějnické vysvědčení
a perníčky.
Nadále probíhal celoroční volnočasový
kroužek Řemeslníček ve spolupráci SOŠ
stavební v Kolíně. Zakončen byl na naší
školní zahradě Řemeslnickým trhem, kde
se děti prakticky seznamovaly s různými
řemesly, které se na stavební škole
vyučují.
Ve třídě Soviček probíhala Malá
technická univerzita, ve které děti stavěly
věže, domy, mosty, stávaly se malými
zpracovateli odpadů.
Pan Skořepa se svými fotbalovými
spoluhráči připravil pro třídu Soviček
fotbalový turnaj.

HASIČI VELTRUBY
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021
Tento rok nezačal zrovna nejlépe,
hned první lednový den došlo při
kondiční jízdě k poruše hadice systému
chlazení na naší cisterně. K této poruše
došlo u Kutné Hory, kde nám naštěstí
pomohl s částečným odstraněním závady
strojník ze stanice HZS KH. Po zhruba
hodinové nucené pauze se povedlo
dostat cisternu do naší hasičárny, kde
jsme celý chladič sundali, abychom se
dostali k poškozené hadici a provedli
provizorní opravu pomocí hadice, kterou
se povedlo najít u pana Pačese. Po
celoodpolední brigádě se nám povedlo
dát cisternu do provozu do doby než
seženeme novou hadici. Ta se povedla
sehnat po třech týdnech a úspěšně ji
vyměnit. Zhruba týden po opravě nám
byl vyhlášen poplach na vyproštění
autobusu mezi oběma obcemi, z této
události jsme byli před výjezdem
odvoláni. Po té přišel 11. březen.

V květnu jsme jeli na výlet do
Papouščího ráje nedaleko Jesenice
u Prahy.
Hasičský den byl pro děti největším
zážitkem. Děti si prohlédly auto,
vybavení, výstroj hasičů, zkusily si samy
stříkat na terč, ale nejskvělejší bylo,
že hasiči přivezli pěnu, ve které se děti
vyřádily.
Ještě jsme připravili tradiční akce na
závěr školního roku – spaní předškoláků
v mateřské škole a slavnostní rozloučení
s předškolními dětmi.
Marcela Tesaříková - ředitelka MŠ
V tento den došlo opět při kondiční jízdě
k závažné poruše motoru cisterny a to
před obcí Nová Ves I. Posádce se povedlo
na několik pokusů dostat auto k místní
hasičárně, jelikož na silnici I.třídy tvořili
značnou překážku. Zde jim místní hasiči
poskytli zázemí do doby než se podařilo
sehnat odtahovou službu. Auto bylo
nejprve odtaženo do servisu pro zjištění
míry poškození. Bohužel verdikt byl
druhý den jasný. Jednalo se o zadření
motoru a tudíž odtavení cisterny mimo
provoz na dobu neurčitou. Celá událost
byla umístěna na facebook a zde se
ukázala jeho síla, po celkem krátké době
se podařilo sehnat odstavenou cisternu
s funkčním motorem. Požádali jsme
tedy o cenovou nabídku na odkup auta
a výměnu motoru. Po dodání nabídky
došlo k jednání s obcí Veltruby o opravě
cisterny a zároveň došlo k návrhu zda
nekoupit novější auto. Zastupitelstvem
obce byla schválena oprava auta, při
čemž sbor zakoupil nabízenou cisternu
ze které se bral motor. Zastupitelé také
schválili záměr o koupi novější cisterny.

Během několika týdnů se podařilo
opravit stávající cisternu a také získat
několik nabídek na novější auto. Jako
nejvýhodnější byla vybrána nabídka
společnosti Firetex s.r.o. na vozidlo Man
z Holandska. A začalo jednání
o dovozu, úpravách apod. Vozidlo
Man bylo nakonec dodáno s několika
měsíčním zpožděním, způsobené jak
pandemií Covid -19, ale také bleskovou
povodní v Německu, která zaplavila nebo
zničila dálnice směrem na Holandsko.
Vozidlo se, ale nakonec podařilo dostat
do ČR, ale také zajistit potřebné doklady
k jeho zařazení do IZS a vytvořit
potřebné úpravy na vozidle. Než se však
podařilo odsouhlasit opravu a koupi
jiného auta, založili jsme sbírku, kde
se podařilo vybrat necelých 50.000,Kč. Byl také získán sponzorský dar od
společnosti MEFR s.r.o. a Energie AG
Kolín a.s. každý ve výši 5.000,-Kč. Tyto
peníze jsme využili na dovybavení nové
cisterny věcnými prostředky.
24.června došlo ke zvovuzařazení
opravené cisterny do výjezdu a hned
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při návratu z technické kontroly byla
vyslána na požár trafostanice na
veltrubské návsi. Do konce roku nás
čekalo ještě nekolik výjezdů na likvidaci
popadaných stromů, odstraňování
nebezpečného hmyzu a dvou výjezdů
na požár. Jednotka zabezpečovala také
sportovní a kulturní akce v obci a jako
dozor na hokejových zápasech v Kolíně.
Byli jsme také osloveni panem Šmídem
o zabezpečení vystoupení kaskadéru v
Čáslavi, kde jsme měli provést na začátku
vystoupení ukázku hašení hořícího
automobilu.
Sbor bohužel díky epidemii a vládním
nařízením nepořádal ples ani jinou
kulturní akci. Členové sboru také v tomto
roce provedli sběr železného šrotu, který
byl svážen půjčeným automobilem pana
Pačese. Koncem června zasáhlo Moravu
ničivé tornádo, kde došlo k vážným
škodám na majetku, ale i ztrátách na
životech. Po celé republice probíhaly
různé sbírky na materiální a věcnou
pomoc. Jednu z těchto sbírek organizoval
i pan Kareta z Kolína. Vzhledem ke
známosti některým členů s tímto
pánem mu byla nabídnuta pomoc nejen
se sbírkou, ale hlavně s uskladněním
materiálu. Při této sbírce byl vybrán
materiál, který zabíral celou garáž. Po
jeho roztřídění a zjištění co se vlastně
poveze na Moravu, došlo k naložení
dvou dodávek včetně přívěsných vozíků
požadovaným materiálem a 27.6.
odjížděl konvoj vozidel směr Morava,
kde byly věci vyloženy ve skladu.
V srpnu jsme byli pozváni na oslavu
výročí založení sboru ve Lžovicích.
Tato akce byla pojata formou
srandamače, který obsahoval několik
různorodých soutěží završené hledáním
míčků v pěně. Celá akce proběhla
v přátelském duchu a všichni si ji užili
vzhledem k teplému počasí.
V září došlo v Koryčanech k výbuchu
plynu v rodinném domě, při kterém
byli usmrceni dva dobrovolní hasiči.
Na jejich počest byla uspořádána pieta,
které jsme se zúčastnili v 7 lidech před
rozblikanými auty.
Během léta jsme také řešili obnovení
kroužku mladých hasičů. Toto se povedlo
naplnit v říjnu, kdy došlo k první schůzce
zájemců. Z této schůzky vyšlo 20 dětí,
které se pravidelně schází každé úterý.
Vedoucím mladých hasičů se stala
Michaela Šípková a v základu jí pomáhají
další tři členové.
Závěrem bych chtěl poděkovat obci
Veltruby a jejímu vedení za podporu při
nákupu automobilu, jeho dovybavení
a podpoře sboru, panu Pačesovi za
pomoc nejen při sběru šrotu, panu
Vápeníkovi za zapůjčení dodávky na
odvoz pomoci na Moravu.
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Rok 2022
Letošní rok začal z hlediska výjezdů
pro naše hasiče docela brzy, hned 4.1.
jsme byli vysláni k potápějícímu se
bagru na veltrubském písníku. V půlce
ledna jsme vyjížděli k hlášenému požáru
seníku v lese u trati z což se ukázalo jako
plný poplach. V ten samý den proběhla
po dvouleté pauze výroční schůze,
kde byly zhodnoceny předchozí roky
zasažené pandemií Covid-19. Únor byl
ve znamení silných poryvů větru. To
jsme poznali celkem ve třech případech,
kdy se jednalo o spadlé stromy přes
cyklostezku nebo odfouknutím několika
střešních tašek ze střech domku.

být lepší počasí začaly děti chodit ven.
Na fotbalovém hřišti začínaly s přípravou
na požární útok a štafetou dětí. 14.5.
je čekaly první závody v požárním útoku
v Krakovanech. Odtud si mladší žáci
přivezly 4. a 5. místo a starší žáci skončili
druzí.
V říjnu loňského roku proběhl nábor
mladých hasičů. Zájem dětí průběžně
rostl a nyní se můžeme pyšnit 23 novými
členy SDH Veltruby. Přes zimu děti pilně
trénovaly a na jaře se zúčastnily 3 závodů
– v Krakovanech, Kolíně a ve Vrbčanech.
Soutěžilo se v kategorii mladších ((611 let) a starších (11-15 let). Družstvu
starších se dvakrát podařilo vybojovat

Od konce února do druhé poloviny
dubna jsme také zasahovali u třech
požárů. Členové jednotky pomáhali při
asistencích na hokejových zápasech v
Kolíně, kde se střídáme s hasiči z Velkého
Oseka.
V březnu se nám povedlo uspořádat
jediný ples této sezony v obci. K tanci
a poslechu hrála kapela Rocketa a byla
také připravena bohatá tombola. Celá
akce proběhla v poklidu a návštěvníci
plesu se dobře bavili do ranních hodin.
Koncem dubna proběhlo pálení
čarodějnic, které jsme pořádali se spolky
z Hradišťka I. za místním hřištěm. V
květnu jsme pořádali spolu s hasiči
z Hradišťka I. sběr železného šrotu
v obou obcích. Výtěžek tohoto sběru
bude poslán na pomoc sbírky „Ucho pro
Laurinku“.
Během zimních měsíců probíhaly
tréninky mladých hasičů, které spočívali
nejen ve fyzické přípravě, ale také ve
znalostech se kterými se budou setkávat
v soutěži Plamen. V březnu, kdy začalo

stříbro... Mladším žákům se sice ve
větší konkurenci tolik nedařilo, ale svou
bojovností a vytrvalostí si vysloužili větší
potlesk než samotní vítězové.
Zároveň se mladí hasiči zapojili do
soutěže „Požární ochrana očima dětí“,
ve které se ve výtvarné části umístila
v okresním kole na 2. místě Barča
Kudrnová. Ze starších v kategorii
literárních prací obsadil 1. místo Tom
Bílek a 2. místo Péťa Pešout. V kategorii
digitálních technologií vytvořil Kryštof
Škrabánek prezentaci na téma „Jak
se zachovat při autonehodě“. S tou se
probojoval až do celorepublikového
kola.
V září děti čekají ještě dvoje závody
v požárním útoku. A v říjnu pak závod
požárnické všestrannosti, kde se kromě
běhu ověřují i teoretické znalosti
z oblasti požární ochrany, základů
topografie a první pomoci. Nedílnou
součástí závodu je také vázaní uzlů,
střelba ze vzduchovky a lezení po laně.
Za hasičský sbor Radek Stehlík

STŘELKY VELTRUBY
Šipková sezóna 2020/21 začala jako
každá jiná. Všichni jsme doufali, že
pandemie koronaviru už je za námi,
a s nadšením jsme se vrhli na ligové
soutěže.
Pro Střelky Veltruby A a B byla určena
stejná skupina druhé ligy a rozlosováním
bylo určeno, že jejich vzájemný zápas
bude hned ten první. Všichni jsme to
brali jako velkou výhodu, oba týmy si
na sezónu mohly zvyknout na domácí
půdě Obecní hospody v Hradišťku. S čím
ovšem nikdo nepočítal, byla podzimní
vlna Covidu, která nás po čtyřech
odehraných zápasech, donutila zavřít
restaurace a tím i pozastavit náš sport.
A přestávka to byla opravdu dlouhá,
V říjnu 2020 jsme hráli naposledy a
znovu jsme se u terčů potkali až v září
2021. Rozhodnutím šipkového svazu se
pokračovalo v rozjeté sezóně a konečně
nyní v květnu 2022 se ji i přes různé
problémy podařilo dokončit. A ukončili
jsme ji se ctí! Tým B (ve složení Petra
Březinová, Josef Beran, Martin Čábelka,
Vladimír Louvar, Jiří Pačes, Libor Stehlík)
získal v historicky nejdelší sezóně
krásné 4. místo a bedna mu utekla jen
o malý kousek. Áčko (Otakar Herzog,
David Herzog, Pavel Kos, Martin Lorenc,
Jana Sukupová, Ján Veľas) vybojovalo
hezké 7. místo v naší oblasti, a to i přes
to, že někdo z kluků musí občas odjet
pracovně mimo republiku a tím na pár

TJ METEOR HRADIŠŤKO I.

Nejdříve něco z historie. Počátky klubu
se datují do r.1911. První provizorní
hřiště bylo na kraji lesa
a branky tvořily vzrostlé borovice.
Světová válka činnost oddílu přerušila
a mnoho lidí se z ní nevrátilo. A tak
po jejím skončení vznikl oddíl z nové
generace.Ve dvacátých letech bylo
fotbalistům umožněno vybudovat malé
hřiště za obcí v místě takzvaných „vlčích
děr“, které bylo prorostlé náletem křovin.
Léta 30-39 byla nejslavnější – oddíl už
nesl jméno Meteor. Druhá světová válka
narušila činnost oddílu, soutěže probíhaly
do r. 42, ale v roce 1943 zanikl úplně.
Nová éra fotbalu v Hradišťku započala
v r. 1951. Dala se dohromady agilní
parta, která kromě hraní fotbalu také
vlastními brigádami rozšířila hřiště do
dnešních rozměrů. V dalších letech se
podařilo získat dřevěné šatny a venkovní
umývárnu. V roce 1971 se podařilo
přivést na hřiště přípojku elektřiny
a poté v letech 1972-74 postavit zděné
kabiny a nové sociální zázemí. Členové
klubu a příznivci fotbalu zde odpracovali
více jak 2000 brigádnických hodin!
V takto zlepšeném prostředí se dařilo
vyzvednout oddíl do druhé výkonnostní

zápasů oslabit tým.
Nesmíme ovšem
zapomenout na
náš třetí tým
– Céčko, které
reprezentuje naši
obec ve 3. lize.
Někteří původní
hráči týmu
bohužel už nemají
z pracovních,
rodinných či
zdravotních
důvodu tolik času,
kolik by bylo
potřeba, proto
se sami „céčkaři“
museli postarat
o rozšíření členské
základny.
K původním hráčům (Ilona Michalková,
Nela Katrenová, Jan Koudelka, Miroslav
Loudát, Dan Mátl, Jan Michalko ml.)
proto na soupisce přibyla nová jména
(Jiří Skrbek, Jiří Straka, František
Svoboda, Michal Šmajda) a musím říct, že
týmu to prospělo. Přestože nováčci stále
získávají zkušenosti, povedlo se Céčku
vybojovat 11. místo v náročné skupině.
Za zmínku jistě stojí i 3. místo v ligové
soutěži žen, které získal tým Veselé
Střelky, jehož platnými hráčkami jsou
i naše holky – Ilona Michalková a Jana
Sukupová. Díky tomuto umístění si holky
zahrají první červnový víkend na MČR a
my jim všichni držíme palce.

třídy a v sezóně 75-76 se dokonce stal
přeborníkem okresní soutěže. Výkony
mužstva různě kolísají, umísťuje se
střídavě ve třetí a nebo čtvrté třídě.
V roce 2003 se sešlo i pár děvčat se
zájmem o hru a v letech 2005 -08 se jim
dařilo umísťovat se v horní části tabulky.
V roce 2006-7 postoupil oddíl ze IV.
do III. třídy.
Rok 2011 byl ve znamení oslav
100 let od založení. Na hřišti proběhla
výstava dokumentů, výherních pohárů
a diplomů a večer se konala oslava
s živou hudbou. Vznikla výroční brožurka
a CD disk s fotografiemi a dokumenty
z celé dosavadní historie klubu Meteor.
V roce 2016-2017 proběhla
rekonstrukce kabin za pomoci hráčů
a členů klubu a novou klubovnu začala
obec s pomocí dotace ze Středočeského
kraje budovat v roce 2017. Za dva roky,
v roce 2019, proběhla její kolaudace.
V letech (cca 2016-17) vznikla dvě
fotbalová mužstva: A a B. V sezóně
2020-2021 zaniklo B a hráči dobrovolně
sestoupili do IV. třídy. Což byl dárek
k 110 výročí Meteoru...
Venkovní zastřešené posezení
a taneční parket vznikly v těchto
posledních měsících za podpory vedení

Teď je již sezóna za námi a jak jinak
bychom se s ní měli rozloučit, než
šipkovým turnajem. Ten se uskutečnil
v pátek 27.5.2022 v „Obecní“ a zúčastnilo
se ho 18 hráčů z rad našich současných,
minulých a možná i budoucích členů.
Vítězem se zaslouženě stal Libor Stehlík,
poté co porazil stříbrného Davida
Herzoga a třetího Jirku Straku. Ovšem
drobné ceny si odnesli všichni a doufám,
že se i všichni pobavili a celý večer si užili.
Přes léto si všichni odpočineme
a v září s novým elánem vletíme do nové,
snad už „normální“ sezóny.
Ať to lítá!
Za Střelky sepsala Petra Březinová
obce, obecního zastupitelstva
a iniciativou některých členů klubu
Meteor. Zvláštní poděkování patří
především panu starostovi ing. Jiřímu
Hůlovi. Díky jeho vstřícnosti a ochotě
se nám podařilo za poslední roky
podmínky ke sportu značně vylepšit.
Nyní Meteor Hradišťko I. hraje ve
IV. třídě pod vedením trenéra Jakuba
Vindušky a asistenta Luboše Janduse
a umisťuje se pravidelně cca v horní
polovině tabulky.
Výbor klubu: předseda Dušan
Michalko, aktivní členové:
Alfréd Šmíd, Pavel Kos, Romana
Špinková, Monika a Pavel Pfeiferovi,
Jakub Vinduška, Lukáš Foltýn, Stanislav
Špinka, Vladimír Foltýn…
A na závěr: Srdečně zveme své
spoluobčany i obyvatele z širokého
okolí na plánovanou letní večerní
zábavu v sobotu 20. srpna 2022 od
20:00 do zrekonstruovaných prostor
našeho hřiště. K tanci i k poslechu
bude hrát oblíbená kapela Rocketta
a občerstvení obstará TJ Meteor
Hradišťko I. Kdo přijde, podpoří nejen
sport ale i kulturu v naší obci .
Těšíme se na vás!!!
Za Meteor sepsala Romana Špinková
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Kalendář
nejbližších kulturních,
sportovních a společenských akcí
v obci do konce letošního roku
Červenec 2022
Neděle 24.7. od 9:00 do 12:00
- Bazárek pod širým nebem II. Cukrárna a občerstvení Veltruby

Sobota 30.7. od 19:00 Promítání s
Alešem Javůrkem – Evropská města
a Ukrajina 2013 – pod pergolou na
hřišti ve Veltrubech

Srpen 2022

Sobota 20.8. hřiště Veltruby
XI. ročník Veltrubská desítka Memoriál Ivana Kašpara - běh
Sobota 20.8. hřiště Meteor Hradišťko I.
Večerní zábava s kapelou Rocketta
Sobota 27.8. Veltruby stanování
rybářská školička + fotbalisti

Září 2022

Pátek 30.9. Svatováclavský noční
pochod

Říjen 2022

Sobota, neděle 15.-16.10. hřiště
Hradišťko I. Drakiáda

Listopad 2022

Sobota 26.11. Veltruby Rozsvícení
vánočního stromku

Prosinec 2022

Středa 7.nebo 14.12. Hradišťko I.
Česko zpívá koledy
Sobota 31.12. Silvestrovský běh

VÝZVY:

Hospodský kvíz v Kolíně
Místo: Restaurace u Jána
Termín: každé pondělí od 18:30 hodin
Chceš zažít víc, než jen běžný pokec u piva?
Hospodský kvíz nabízí tobě a tvým kamarádům
skvělý zážitek na večer. Bude k tomu stačit
tužka, papír a chuť postavit se nové výzvě!
Každý týden nové otázky, každý týden
odměňujeme nejúspěšnější týmy.
Více na www.hospodskykviz.cz

Užanský národní park
a vlakem mezi velkoměsty….
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Knihovna Veltruby ve spolupráci
s Obecním úřadem si vás dovoluje
pozvat na promítání amatérských
dokumentů nejen o cestování ...…

Ve čtvrtek 22. září 2022 v 17 hodin se sejdou
v Obecní knihovně ve Veltrubech zájemci
o účast při založení ochotnického souboru
v naší obci. Vítán bude každý, kdo chce
jakýmkoliv způsobem přispět do tohoto spolku.
Buďto múzickým uměním, nebo šikovností
svých rukou. Zveme všechny bez rozdílu věku!
O kurs počítačové gramotnosti, nabídnutý
v minulém čísle „Novinek“ nebyl dostatečný
zájem pro to, abychom ho uspořádali. Proto
nabízíme individuální pomoc se zvládnutím
základních znalostí práce s počítačem v naší
knihovně. Přijďte nebo zavolejte, domluvíme se.
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