Veltruby a Hradiško I.
Vážení návštìvníci,
vítáme Vás v naší obci Veltruby a Hradiško I. Jen ve zkratce Vás chceme seznámit s historií i souèasností našich obcí.
Obec Veltruby má dvì èásti - Veltruby a Hradiško I. a nachází se v centru tzv. “Lužních lesù” severozápadnì od mìsta Kolín a poblíž automobilky TPCA. Lesní cestou Veltrubským luhem se dostanete
až k Labi. Nachází se zde zachovalé zbytky lužních lesù a zamokøených luk s výskytem øady chránìných a ohrožených druhù rostlin a živoèichù.
O pùvodu jména obce vypráví stará povìst, podle které knìžna Libuše, která se v tìchto místech ztratila pøi lovu, velela “troubiti’’ a dle toho byla zdejší osada nazvána Veltruby. Vesnice, o níž je
první písemná zmínka z roku 1371, se skládá z historických èástí. Západní èást, nejblíže Labi, stojí na místì zaniklé vsi Jezeøany, která stávala u Labe a byla uvádìna se dvìma dvory a tvrzí. V husitských
válkách ves zanikla a zùstal zachován pouze kostel a høbitov. Východní èást vznikla kolem velkého dvora s návsí, táhnoucí se až na východ ke státní silnici. První písemná zmínka o èásti obce - Hradiško I.
je z roku 1290. Poblíž dnešních Veltrub bylo pøedsunuté Hradištì, patøící plnì pod správu Libice. Toto Hradištì, které se jmenovalo Licko (dnešní vyvýšenina poblíž èásti obce Hradiško I.), patrnì
zaniklo pøi dobytí a znièení hlavního sídla Slavníkovcù - knížecí Libice. V èervenci 2009 byl obci schválen Poslaneckou snìmovnou Parlamentu ÈR znak a vlajka - tyto symboly byly slavnostnì vysvìceny
v záøí téhož roku. Obec Veltruby má k 1.10.2019 celkem 1415 obyvatel.
V souèasné dobì žije v obci Veltruby 986 obyvatel a obec
se zaèíná rozrùstat o nové rodinné domky v Tøešòovce.
Celá obec je odkanalizována. Nachází se zde základní škola
pro 1.-5. roèník, dále mateøská škola s kapacitou 50 dìtí
a v budovì Obecního úøadu mùžete navštívit Obecní
knihovnu vždy v pondìlí od 13:00 do 17:30 hod. a ve
støedu od 10:00 do 12:00 hod. Uprostøed obce stojí
kostel Nanebevzetí Panny Marie z 50. let pøedminulého
století. Spoleèenské a kulturní vyžití najdete Kulturním
domì s Obecní hospùdkou, kde se poøádají rùzná setkání
s obèany, výstavy, kulturní akce pro dìti, plesy a taneèní
zábavy. K obèerstvení slouží restauraèní zaøízení Myslivna, Rybáøská bašta a Cukrárna a obèerstvení Na Návsi.
Ve Veltrubech se mùžete projít podél Jezera nauènou stezkou vodníka Jezeráèka, kde se seznámíte s faunou
a florou této lokality. Ke sportovnímu vyžití slouží v obou obcích dìtská høištì, tenisové kurty a ve Veltrubech
i víceúèelové høištì vè. cvièebních prvkù pro starší generaci.

V èásti obce - Hradiško I. žije celkem 429 obyvatel, v této
obci je kanalizace i plynofikace. Místní písníky využívají k
letním radovánkám nejen obèané z obou obcí, ale
i pøespolní. V Hradišku I. je možnost kulturního vyžití
v Obecní hospodì, kde si mùžete odpoèinout a osvìžit se
zlatavým mokem pod zastøešenou terasou.
Dominantou obce je Kaplièka Panny Marie a Jez v Klavarech.
.

Pøes obì obce vedou cyklostezky a cyklotrasy, které jsou využívány jak místními obèany, tak i ostatními návštìvníky. Je zde i dobrá dopravní obslužnost autobusy a vlaky (vlaková zastávka pouze
ve Veltrubech). V obou obcích jsou aktivní èlenové fotbalových mužstev SK Èechie Veltruby a TJ Meteor Hradiško I., Jednotka Sboru dobrovolných hasièù Veltruby, Sbor dobrovolných hasièù
Veltruby i Hradiško I., Místní organizace Èeského rybáøského svazu, Šipkaøský klub ŠK Støelky a další.
Vìøíme, že jste doèetli až do konce naše malé shrnutí a více informací o dìní v obci naleznete na webových stránkách obce: www.veltruby.cz, email: veltruby@veltruby.cz, podatelna@veltruby.cz,
facebook: Obec Veltruby, tel. è. 321 795 732, 722 073 430.

