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Problémy obce očima starosty
Zrušení rozhodnutí o udělení nejbohatším Čechům při splnění limitů, Vyčištění náhonu z Labe
které by měly platit pro všechny bez Během letních měsíců bylo dokončeno
výjimky pro elektrárnu
rozdílu? Spolu se starosty okolních obcí vyčištění zbývajících částí historického
Chvaletice pana Tykače
jsem navštívil největší spalovnu odpadů
na Moravě v brněnském SAKu. Na dotaz,
zda budou žádat o výjimku na nové
přísné limity na spalování, odpověděli:
my je splňujeme již nyní. Spalovnu
vlastní Město Brno tj. místní samospráva
a ne soukromá osoba jako v případě
Chvaletické elektrárny. Privatizace není
lék na všechno, jak se nám snaží někteří
politici namluvit.

22.1.2019 se naše obec přihlásila jako
účastník řízení o udělení výjimky pro
vypouštění škodlivých látek do ovzduší
nad stanovené limity pro CO2 ( zvýšení
o 70%) a rtuť ( zvýšení o cca 300%) pro
elektrárnu Chvaletice. Pardubický krajský
úřad 1.7.2019 výjimku udělil. Z důvodu
mnoha pochybení v tomto rozhodnutí,
jsme podali spolu s dalšími organizacemi
odvolání k MŽP (Ministerstvu životního
prostředí) a uspěli jsme. MŽP 20.11.2019
vrátilo rozhodnutí zpět k novému
projednání Pardubickému krajskému
úřadu. Podle hejtmana Pardubického kraje
pana Martina Netolického jednali úředníci
při udělování výjimky pod tlakem a jsou
systémově podjatí. Pokud opravdu jednali
pod tlakem, či byli systémově podjatí,
měli to oznámit a nečinit rozhodnutí.
Nutno připomenout i lživou informaci,
kterou sdělovacími prostředky šířilo
vedení elektrárny o červnovém odvrácení
rozsáhlého kolapsu - blackout rozvodné
sítě. Následně ČEPS tuto dezinformaci
rezolutně popřel.
Stejný neúspěch potkalo snažení
elektrárny i při získání výjimky na
vypouštění škodlivých látek do Labe. I
zde zasáhlo MŽP. Děkuji všem statečným
úředníkům, kteří se ještě nebojí rozhodovat
podle vlastního svědomí a advokátní
kanceláři Frank Bold Advokáti, která nám
bezplatně pomohla při zpracování textů
odvolání. Proč bychom měli šetřit kapsu

Monitoring kanalizace
Zkontrolujte si šachtu před domem - toto
hlášení obecního rozhlasu již doufám

neuslyšíte. Jen 1 z 500 nedovřených ventilů
v šachtách, dokázal způsobit kolaps celé
kanalizační sítě. Hledání trvalo i mnoho
hodin. Nový monitorovací systém do
5 minut tuto závadu odhalí a informuje
obsluhu, kde je závada a jaká je velikost
úniku. Všechny šachty jsou osazeny
speciálním bezdrátovým monitorovacím
systémem, který v reálném čase hlásí únik,
zatopení, zamrznutí, nízký stav baterií
a na vybraných šachtách i podtlak. Po
výměně zastaralé řídící jednotky v čerpací
stanici, o které jsem psal v minulém čísle
zpravodaje, se odstranilo další slabé místo
naší kanalizace.

náhonu z Labe, který měl chránit soustavu
rybníků v Hradišťku I. a ve Veltrubech
před nedostatkem vody. Nízká hladina
vody v rybnících ovlivňuje i hladinu
vody ve studních, které se vlivem nižších
průměrných srážek, odkanalizováním
obcí do Labe ( 120 m3/den ), intenzivní
těžby písku, odparem z mnoha hektarů
nově vzniklých ploch, potýkají s nízkým
stavem vody. Doufejme, že stabilní
úroveň vody v rybnících místy až 0,5 m
nad normálem, věc vyřeší.

Anketní systém - AS
Součástí
minulého
čísla
zpravodaje
byl
tištěný
dotazník na vodovod. Pro
rychlejší,
operativnější
a
modernější
způsob
komunikace s občany, ale
i se zastupiteli, spouští
obec webovou aplikaci
AS. Má nahradit též
používaný
anonymní
systém anket na našem
webu. Dále má
šetřit čas zastupitelů.
Svá
stanoviska

mimo veřejná zasedání tak mohou činit
kdykoliv a odkudkoliv. AS umožní
hlasování o důležitých otázkách obce.
Přístup bude umožněn jen občanům obce
od určitého věku. Z tepla svého domova
se budete každý moci aktivně zapojit
do rozhodování o zásadních otázkách
rozvoje obce. AS umožní kromě odpovědí
i návrhy vlastních témat společně s jejich
řešením. Rychlý a méně ovlivnitelný
systém poskytne zastupitelstvu obce cenný
podklad pro rozhodování. Jak systém AS
bude fungovat? Přes zabezpečené webové
rozhraní z webových stránek obce z
rubriky “Ostatní, Anketní systém” (https://
www.ankety.veltruby.cz) se přihlásíte
pomocí vlastního identifikátoru ID. ID je
číslo, které jednoduše vytvoříte z čísla vaší
ulice, které najdete na úvodní obrazovce
AS a z části vašeho rodného čísla (třetí až
poslední číslice tj. bez úvodního dvojčíslí,
což je rok narození). Tímto ID se přihlásíte
do AS a po celou dobu hlasování můžete
podávat i vlastní návrhy. Výsledky
hlasování budou přístupny všem až po
skončení hlasování. V přehledné formě je
naleznete po přihlášení do AS v Archivu.
Starším občanům, kterým nedokáží
pomoci s hlasováním třeba jen přes mobil
jejich blízcí, umožníme hlasovat na
obecním úřadě.

Odpady - skládkování bude
dražší
Jistě jste ve sdělovacích prostředcích
zaznamenali informace o závazku naší
republiky splnit evropský recyklační cíl,
recyklovat 65% odpadů a snížit procento
odpadu, ukládaného na skládce na 10% do

Kluby pro setkávání maminek
Od letošního listopadu fungují ve
Veltrubech v místní knihovně dva dětské
kluby pro děti předškolkového věku Dětský klub Matýsek, který založila p.
Veronika Loučková a Mateřské centrum
Pastelka, zastoupené p. Ing. Veronikou
Cholinskou a p. Mgr. Veronikou
Martínkovou. Cílem těchto klubů je
setkávání se s rodiči a dětmi z Veltrub a
Hradišťka I., podpora aktivního trávení
volného času s dětmi, poskytování
doprovodných služeb, organizování
programů pro děti, pořádání akcí pro
rodiny s dětmi, zprostředkování poznatků
o výchově, zdraví a vzdělávání a především
zlepšení soudržnosti mezi obyvateli a
rozvoj komunity obce. Mateřské centrum
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roku 2035. Kdo to splňovat nebude, zaplatí
to ve vysoké ceně za odpady. K tomuto
cíli se půjde postupně a je nutné se na
to připravit. Pokud bychom třídili v roce
2021 stejně jako nyní, tak pravděpodobně
nesplníme stanovený procentní podíl a
platili bychom na skládce komunálního
odpadu státní poplatek za tunu odpadu
místo 500,- Kč částku 850,- Kč. Tento
poplatek však poroste až na částku 1850,Kč. Kromě toho porostou i ceny za uložení
a odvoz odpadu na skládku. Proto využijte
nádob na odpady doma a na sběrných
místech a třiďte, pomůžete tím životnímu
prostředí a sobě, neboť ušetřené peníze na
likvidaci odpadů může obec investovat
do zvelebení našeho okolí. Co a jak třídit
naleznete na webu obce v záložce Ostatní,
Odpady a jejich třídění.

Schovávejte od 1.1.2019 doklady o vývozu svých septiků
Novelou vodního zákona bude od 1.1.2021
kontrolována likvidace splaškové vody 2
roky zpětně. Majitelé domů budou muset
prokázat, kolik odpadu nechali ze septiku
odvézt, což by mělo odpovídat spotřebě
vody v domácnosti. Vodoprávní úřad
může uložit pokutu až do výše 100 tis. Kč.
Ti, kteří nejsou ještě připojení na obecní
splaškovou kanalizaci, by neměli odkládat
připojení. Pokutou by se jim to mohlo
značně prodražit. Odvoz fekálů již nyní
smí provádět jen firma, jenž má smlouvu s
ČOV a vlastní patřičné oprávnění.

Písák v Hradišťku I. H2
Jistě jste si všimli, u některých vjezdů
k písáku v Hradišťku I. v minulých
Pastelka je možné navštěvovat vždy v
úterý od 10:00 do 12:00 hod. a Dětský
klub Matýsek můžete navštívit každou
středu v době od 16:00 do 17:00 hod.
Bližší informace o setkávání naleznete
na facebookových a webových stránkách
těchto klubů.

Adventní čas v obci:
V sobotu 30. listopadu jsme se sešli
ve velkém počtu
na Rozsvícení
vánočního stromku u prodejny Jednoty
ve Veltrubech. V letošním roce si pro
nás přichystaly děti z místní základní
školy novinku - živý betlém, který se
jim velice povedl. Nechybělo ani krásné
vystoupení dětí z místní mateřské školy.
Rovněž chválíme zástupce spolků, kteří

dnech přibyly cedule zakazující vstup:
Pískovna - soukromý pozemek vstup
zakázán. Zahájili jsme intenzivní jednání
s firmou Písek Beton, a.s., neboť se nám
nelíbí postup rekultivace (úprava břehů,
pláže na koupání) trvající místo 1 roku
již 8 let. Odpovědné orgány zlehčují
nedodržení územního rozhodnutí, stavu
přetěžení, neprovádění rekultivace. Obec
je odhodlána přimět je tento stav řešit
a vést jednání k zajištění slibovaného
rekreačního využití pro naše občany.

Vandalismus v obci a sprejeři
Množí se stížnosti na vandalismus
v obci. Stěžují si především maminky na nepořádek na dětských hřištích. Tato místa nejsou určena k veřejné konzumaci alkoholu, kouření,
dělání nepořádku a k sprejerským
výtvorům viz domeček rybářů u jezera, čekárna u vlakové zastávky, či
pod vlakovým nadjezdem. České
dráhy nedávno tuto čekárnu opravily
a natřely. Čekárna přežila v létě klimakemp, ale ne volnočasové aktivity místních. Situaci začínáme řešit
s Policií ČR, instalujeme technické
prostředky a sbíráme svědectví našich občanů.
Pokud jste dočetli až sem, děkuji Vám za
zájem o aktuální dění v obci. Na závěr
Vám přeji svátky plné vánoční pohody,
hodně zdraví, šťastný nový rok.
Ing. Jiří Hůla - starosta obce

neděli 8. prosince od 15:00
hod. Mikuláškou nadílku
s čertovskou diskotékou
rovněž
v
Kulturním
domě. Hned u vchodu děti
přivítaly krásné čertice
a z pekla vylezl hodný čert
s čerticí, kteří si s dětmi
zatančili a zasoutěžili.
Během odpoledne zavítal
mezi děti se svou nadílkou
i Mikuláš s andělem a další
čertovská výprava. Všichni
se náramně bavili, škoda
jen, že nepřišlo více dětí tak snad příště.

zajišťovali občerstvení pro návštěvníky
této akce, rovněž jste si mohli zakoupit
výrobky z veletovského medu či vánoční
výzdobu, nebo výrobky z dílničky dětí z
místní mateřské školy.
Další adventní akcí, tentokrát pro naše
seniory, bylo v pátek 6. prosince od 14:00
hod. v Kulturním domě ve Veltrubech
tradiční “Posezení důchodců” s kapelou
KV Band. Své vánoční vystoupení si
zopakovaly děti z místní základní školy
a všem rozdaly na památku krásné
výrobky z keramiky.
Pro naše nejmenší jsme přichystali na

Ve středu 11. prosince jsme
si opět zazpívali s dětmi
z místní základní školy
v Hradišťku I. u Kapličky
v rámci projektu “Česko
zpívá
koledy”
známé
koledy a děti ještě přidaly
své vystoupení. Při krásné
vánoční atmosféře jsme si
všichni popovídali, zahřáli
se u teplého svařáčku, medoviny a punče a
ochutnali dobrůtky, které připravili hasiči
a fotbalisté z Hradišťka I. Bylo to krásné
setkání uprostřed předvánočního shonu.

V letošním roce se narodili:
Amálie Kohoutová - Vby, Bytovky 290
Tobiáš Kučera - Vby, Za Jezerem 259
Viktorie Halmová - Vby, Sadová 331
Viktor Mašín - Vby, Na Návsi 233
Adam Šedina - Hko, Písečná 174
Matěj Jiráček - Vby, Nová 316
Alžběta Rosůlková - Vby, Na Stráni 128
Lukáš Urban - Hko, Veltrubská 154
Tomáš Pfeifer - Hko, Veltrubská 154
Eliška Horká - Hko, Nová 61
Výročí:
70 let
Marie Janíková - Vby, Nová 324
Vladimír Hopp - Vby, Šikmá 117
Danuše Podhradská - Vby, Nová 309
Jan Špinka - Hko, Konečná 109
Hana Poláková - Vby, Dlouhá 179
Miroslav Vošvrda - Hko, Nová 107
Helena Hoppová - Vby, Šikmá 117
75 let
Věra Pelikánová - Vby, K Zastávce 311
Miroslav Horáček - Vby, Bytovky 292
Vladimíra Barešová
- Vby, Za Jezerem 162
Josef Šperka - Vby, Příčná 269
Josef Zeman - Vby, Nová 319
Josef Trnka - Vby, Nová 309
Eva Kasalová - Vby, Na Stráni 158
Marta Martínková - Vby, Na Návsi 113
Věnceslava Vostřelová - Vby, Školní 94
František Machaň - Hko, Konečná 162
80 let
Václav Podnecký - Vby, Nová 255
Zdeněk Pelikán - Vby, K Zastávce 311
90 let
Jaroslav Beran - Vby, K Zastávce 278
94 let
Terezie Vokřálová - nejstarší občanka
z Veltrub, Dlouhá 144
97 let
Miroslava Dvořáková - nejstarší občanka
z Hradišťka I., Polní 85
Všem jubilantům přejeme do dalších let
hlavně hodně zdraví a spokojenosti a
nově narozeným šťastný vstup do života.

Úmrtí:
Václava Voňková - V 82 let - dříve bytem Vby, Polní 302
Alena Pětioká - V 68 let - Hko, Konečná
Danuše Poláková- V 82 let - Vby, Nová 279

Jejich památku si uchovejme stále živou ve svých srdcích.
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Rozdíly SDH a JSDH

Dlouhodobě se vedou dohady, proč je
ve Veltrubech u hasičů „lepší“ technika
než v Hradišťku I. Je to jednoduché. V
obou obcích jsou sbory dobrovolných
hasičů – SDH, které sdružují členy, kteří

zajišťují kulturní činnost, mohou jezdit
na soutěže v požárním sportu apod. SDH
má statut zapsaného spolku stejně jako
fotbalisté nebo rybáři. Čili, má vlastní
IČO a hospodaří s penězi získanými
z různých zdrojů a jednou za rok má
předložit hospodaření svým členům na
výroční schůzi.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů JSDH obce Veltruby je zřízena na základě
Zákona o požární ochraně č. 133/1985 sb.
Obec tedy musí ze zákona zajistit požární
ochranu obce a to ideálně svojí jednotkou,
jejíž členové jsou vybíráni z řad členů
SDH (může být z obou obcí). Členy si
vybírá a navrhuje velitel jednotky, kterého
jmenuje do funkce starosta obce se
souhlasem vedení HZS Kolín. Velitel po
výběru členů starších 18-ti let a zdravotně
způsobilých, zajistí jejich školení dle
pozic, na kterých budou fungovat. Jedná
se o tyto funkce: velitel družstva –
velí jednotce při výjezdu, pokud není

přítomen velitel jednotky, strojník – řídí
automobil při výjezdu a má na starost
obsluhu motorových agregátů, technik
jednotky – stará se o věcné prostředky,
které nemají motor a samozřejmě hasič.
Tito lidé musí být nejen proškoleni,
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ale také mít odpovídající vybavení. Za
všechno odpovídá velitel jednotky. Co se
týče vybavení, je pořizováno z prostředků
obce a různých dotačních titulů, které si
ale většinou získává JSDH Veltruby a
dává je k dispozici členům jednotky. Vše,
co koupí Obec jednotce, je také v majetku
Obce, od aut až po hadice. Proto je tedy
technika ve Veltrubech a slouží všem.
Hasiči Veltruby
Činnost hasičů ve Veltrubech byla za
poslední půlrok velmi rozmanitá. Poslední
březnový den pořádalo OSH Kolín setkání
pro hasiče seniory, které bylo v Klučově,
a z našich řad tam byli dva členové.
V dubnu jsme byli požádáni o ukázku
techniky v MŠ Hradešín a poslední
dubnový den patřil pálení čarodějnic za
fotbalovým hřištěm. Během dubna se
také jednotka účastnila dvou cvičení a to
v Červených Pečkách zaměřené na první
pomoc a v Nové Vsi na dálkovou dopravu
vody. V květnu proběhl každoroční sběr
železného šrotu a také návštěva v MŠ
Veltruby. V červnu absolvovalo několik
členů jednotky výcvik na stanici HZS
v Ovčárech, který byl také zaměřen na

praktickou ukázku hašení v uzavřených
prostorech a hašení pěnou. O letních
prázdninách jsme opět navštívili několik
turnusů dětských táborů v Jizbicích, které
pořádá Centrum pro všechny Nymburk.
Zde proběhla ukázka a prohlídka techniky
a na závěr, pokud to dovolilo počasí,
byla vytvořena dětem pěna. Byli jsme
také pozváni na oslavu výročí založení
sboru do Ovčár. Samozřejmostí byla také
účast na akcích, které pořádala obec,
jako Dětský den, Veltrubská desítka
a Svatováclavský noční pochod. V
listopadu se členové jednotky účastnili
dalšího školení první pomoci, které mělo
v nácviku několik modelových situací a
také obsluhu AED. Členové sboru se také
podíleli na akci Rozsvěcení vánočního
stromu ve Veltrubech, kde jsme pro
přítomné měli připraveno občerstvení ve

formě řízečků, teplého čaje a pro dospělé
něco ostřejšího k pití.
V tomto období také došlo k několika
výjezdům JSDH k událostem jako únik
provozních kapalin a hlavně požáry.
Největší z nich byl u Sán, kde hořelo
nejen strniště, ale také ještě neposečené

obilí. Zasahovalo zde 14 jednotek
hasičů z širokého okolí. Dalším větším
požárem byl požár stohu v obci Ostrov
okr. Nymburk, kam jsme byli odvoláni
z kondiční jízdy. Dále jsme zasahovali
u požáru garáží v Kolíně na Šťáralce.
Dvakrát jsme dělali zálohu na stanici
HZS v Ovčárech. V listopadu jsme byli
povoláni ve druhém poplachovém stupni
do Kolína k požáru střechy průmyslového
objektu.

V příštím roce plánujeme Hasičský ples
na 14.3.2020 s kapelou Rocketa, bližší
informace přineseme na stránkách hasičů
a ve vývěskách.
Hasiči Veltruby přejí všem obyvatelům
krásné prožití Vánočních svátků a do
nového roku jen to nejlepší!!!

Pohyb psa v lese a jeho blízkém okolí
Víte jak se správně chovat na procházce
v lese se svým psím miláčkem a zda
ho musíte mít na vodítku, či ne? Na
tuto otázku Vám odpoví myslivci dle
právního rozboru JUDr. Čechury. Zákaz
volného pobíhání psů se podle § 10 odst.
1 zákona o myslivosti (č. 449/2001 Sb.)
vztahuje na celou honitbu. Nelze tedy
se psy volně pobíhajícími chodit ani po
veřejných cestách v honitbě, které jsou
účelovými komunikacemi a honebními
pozemky. Zákaz volného pobíhání psů na
silnicích procházejících honitbou, které
nejsou honebními pozemky, je uveden v
předpisech o silničním provozu. Zákaz
volného pobíhání psů bývá stanoven i ve
vyhláškách měst a obcí a platí zejména pro
parky a jiná podobná veřejná prostranství.

V honitbě, za kterou pro toto vysvětlení
můžeme považovat “extravilán sídelního
útvaru”, nelze opak volného pobíhání
psů vyjádřit jinak, než že pes musí být
veden na vodítku. Zatímco “venčení”
psů lze provádět s vodítkem, při výcviku
tomu tak není. Nelze určit hranici, kdy je
ještě pes cvičen a kdy již volně pobíhá.
Výcvik psů v honitbě však není obecně
dovolen. Podle § 10 odst. 3 dříve platné
prováděcí vyhlášky k zákonu o myslivosti
(vyhlášky č. 134/1996 Sb.) byl výcvik
psů všech plemen v honitbě možný jen po
předchozím souhlasu uživatele honitby. I
u psů, pro jejichž usmrcení zákon stanoví
přísnější podmínky (služební, zdravotní,
vojenské atd.), nelze z toho odvodit
oprávnění jejich držitelů k provádění
výcviku psů na honebních pozemcích.
Pro výcvik těchto psů se obvykle používá
oplocených cvičišť uvnitř obce, čili

pozemků nehonebních. Podle § 63 a 64
zákona o myslivosti může orgán státní
správy myslivosti za volné pobíhání psů v
honitbě uložit pokutu až 30 000 Kč fyzické
osobě a 40 000 Kč právnické osobě.
Nelze dávat rovnítko mezi volné pobíhání
psů a podmínky pro jejich usmrcení.
Myslivec nesmí zastřelit psa jen proto, že
volně pobíhá. K jeho usmrcení musí být
splněny podmínky, které jsou uvedeny v
§ 14 odst. 1 písm. e) zákona o myslivosti.
Jedna z těch podmínek je “který pobíhal
mimo vliv svého vedoucího”. Pes, který
byl usmrcen při splnění těchto podmínek,
nepochybně před tím volně pobíhal. Tedy
i volně pobíhající pes (tj. za existence
přestupku jeho vedoucího) nesmí být
usmrcen, jestliže se např. vrací na pískání
nebo volání svého vedoucího.
Myslivecké sdružení Veltruby

Úspěšná sezóna Lucky Jechové

Akce spolků pořádané ve Veltrubech a okolí

Veltrubská rodačka Lucka se dne 2.11.2019 zúčastnila
Mistrovství ČR ve fightingu (jiu-jitsu), kde vybojovala zlatou
medaili a stala se Mistryní republiky pro rok 2019.
Zároveň se tento rok ve dnech 8.-10.11.2019 zúčastnila
Mistrovství světa 2019 - WSJO SPORT JIU JUTSU WORLD
CHAMPIONSHIPS ve Tbilisi, v Gruzii, kde vybojovala zlato
a stala se tak i Mistryní světa ve své kategorii (sport jiu-jitsu
fighting). Víme, že za těmito úspěchy stojí spousta dřiny a
tréninků.
Moc gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší obce !

Existuje mnoho zajímavých internetových stránek, na kterých
lze hledat nejrůznější spolkové aktivity. Na sportovní aktivity
jsou zaměřené například projekty Sportuj s námi od České unie
sportu nebo Sport v okolí. Tipy na aktivity pro rodiny s dětmi
a mladé lidi pak nabízí třeba Kam s dětmi. Moderní aplikace
MojeSpolky (www.mojespolky.cz) je určena pro všechny
aktivity bez omezení. Na stránce je mapa spolků a zároveň
kalendář akcí, které pro veřejnost pořádají. Snadno a rychle tak
získáte přehled o všech zajímavých spolcích a jejich aktivitách
ve svém okolí. MojeSpolky si můžete otevřít jak na počítači,
tak v mobilním zařízení. A pak už jen stačí na mapě vyhledat
Veltruby. Registrované spolky mohou na MojeSpolky vkládat
události. Těm, které již mají kalendář událostí na svých stránkách
nabízíme nově vkládání automatizované. Na druhé straně si obce
mohou mapu nebo kalendář vložit na své stránky, takže budou
mít vždy aktuální informace přímo od spolků.
Pavel Otta, Velký Osek - spolutvůrce MojeSpolky

Pozvánky
Ve čtvrtek 26.12.2019 se uskuteční od 8:00 hod. tradiční
turnaj Bendy-Cup na tenisových kurtech ve Veltrubech.
Pořadatelé zvou fanoušky tohoto sportu, aby přišli
podpořit všechny týmy.
Již 20. ročník Silvestrovského běhu se uskuteční poslední
den roku 2019. Přesně v 10:00 hod. vyběhnou běžci od
Obecního úřadu Veltruby. Přijďte si zaběhat, nebo se jen
setkat s přáteli a fandit svým kamarádům a sousedům.
Těšíme se na Vás a zpříjemníme si poslední den letošního
roku.
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Rybáři v obci
K podzimu patří tradiční výlovy rybníků.
I u nás ve Veltrubech se v sobotu 9. listopadu
konal výlov Brůdku u rybářské bašty. Od
pátečního večera jsme upouštěli vodu,
abychom snížili hladinu rybníka a mohli
v sobotu začít lovit. V noci nás zastihnul
déšť, který nám začal zpět zvyšovat
hladinu vody v rybníku a my jsme byli
nuceni několikrát za noc zasypávat přítok
z jezera. Od časného rána začali přicházet
rybáři, aby se setkali a zakončili společně
rybářskou sezónu výlovem Brůdku. U
nás ve Veltrubech mají výlovy velkou

tradici a přilákají na hráz místní občany
a hlavně děti, které nedočkavě čekají, kdy
se začnou objevovat první ryby v kádi.
Jak jsem již zmiňoval, od půlnoci pršelo
a po celé dopoledne tomu bylo taktéž.
Takže vždy po vytažení sítě se šli rybáři
ohřát a občerstvit do naší restaurace na
Baště, kde na ně čekala klobáska na grilu,
teplé nápoje a letos nám přichystala paní
J. Langerová spolu s pivovarem Holba
milé překvapení - od rána se točilo pivo
zdarma. Za to jim patří velké poděkování.
Ale zpět k rybám. Letos nám Brůdek
vydal své bohatství v podobě krásných
kapříků, štik, candátů, amurů, a nejvíce

očekávaný bílý sumec, který již několik
let hlídá svoji vodní říši v Brůdku, se také
objevil. Ryby jsme převezli na jezero
k vysazení, kde si naši členové mohou jít
chytit vánočního kapříka. Na závěr patří
poděkování všem rybářům, kteří v dešti
odvedli velký kus práce a pivovaru Holba,
který se o nás tak pěkně stará. Není to naše
první společná akce, jak jste si již mohli v
minulosti všimnout (byl zde i Harmonikář
Pepíno Matula , MS v hokeji, den země,
atd.).Přeji všem krásný podzim.
Pavel Kratochvíl
Hospodář MO ČRS, z.s. Veltruby

Obecní úřad Veltruby ve spolupráci s místními spolky
společně zahájí plesovou sezónu

IX. obecním společenským plesem
v sobotu 8. února 2020

od 20:00 hod.

v Kulturním domě Veltruby

K tanci a poslechu bude hrát kapela ESO Míly Hartmana
Vystoupí zde děti z místní mateřské školy,
děvčata z Aerobicu ZŠ, „Chrtky“ z Polních Chrčic
a host večera „DUO Kamélie“
Připravena bude bohatá tombola
Vstupné 100,- Kč

Zastupitelstvo obce a zaměstnanci
obecního úřadu Veltruby
přejí všem svátky plné vánoční pohody,
hodně zdraví a šťastný nový rok!
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