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DĚNÍ V OBCI OČIMA STAROSTY
VODOVOD

Vážení spoluobčané, již přes rok probíhají práce na projektu Vodovod Veltruby
a Hradišťko I. Projekční práce jsou ve skluzu jak z důvodu pandemie COVID-19, tak
pro absenci podmínek výzev evropských
dotací z OPŽP na výstavbu nových vodovodů v novém programovém období
2021-2027, které projektanti potřebují pro
správné nastavení projektu. Dodnes nejsou
tyto podmínky známé, ač již uplynul 1 rok
z programového období nových evropských dotací období 2021-2027. Národní dotace z MZE byly v minulosti vhodné
spíše pro menší akce. Oblast investic do
vodovodů nebyla pro vládu Andreje Babiše zřejmě důležitá, výzvy na ostatní oblasti
normálně běží a 65 miliard Kč čeká na projekty a na žádosti. Pro rozsáhlejší vodovody, jako je ten náš, v minulosti vycházela
výhodněji spíš evropská dotace z OPŽP.
Stručně popíši jak bude vše pravděpodobně probíhat. Výstavba vodovodu se bude
skládat ze dvou částí. Na první hlavní část
projektu - hlavní řady a odbočky budou
pravděpodobně opět vypsány dotační tituly a na druhou část - vodovodní přípojky,
které ze zákona si má financovat a budovat
každý majitel připojované nemovitosti sám,
by kvůli zefektivnění a zrychlení stavby
budovala na základě dalšího projektu obec
z části ze svých zdrojů a z části z příspěvků
od majitelů takto připojených nemovitostí.
Pro majitele nemovitostí by tak odpadlo
zajištění projektové dokumentace, obíhání
všech vyjádření dotčených orgánů, majitelů sítí a vlastníků pozemků, vyřizování
územního souhlasu a shánění stavební firmy
a nakonec i dohled nad správnou realizací,
aby přípojka odpovídala všem na ni kladeným požadavkům a budoucí provozovatel vodovodu ji byl ochoten převzít do
provozování. Kolínský úřad by místo 630
územních řízení s jednotlivými majiteli nemovitostí řešil jen 1 územní řízení s obcí,
čímž by se významně urychlil celý proces
a bylo zaručeno připojení všech domů v
termínu. Výše příspěvku majitelů nemovitostí na investiční náklady obce s vybudováním přípojek bude závislá na rozhodnutí zastupitelstva obce. Zda se vůbec bude
vodovod stavět závisí jen na vás občanech,
zda budete ochotni se na vodovod připojit
a splnit tak podmínky dotace. Průzkum zájmu

o připojení na vodovod, který jsme provedli
v prosinci 2018 (jeho výsledky najdete na
webu obce v rubrice Ostatní, Dotazník na
vodovod), moc optimismu pro splnění podmínek připojení aspoň cca 80% nemovitostí
do 1 roku nedával. Doufám, že Vám není
lhostejná budoucnost obce bez vodovodu
a závazku na připojení k vodovodu a uhrazení příspěvku neřeknete NE. Čím déle se
bude stavba odkládat, tím bude dražší a víc
finančně zatíží obec.

STOČNÉ V ROCE 2022

V tomto roce skončila smlouva na
provozování kanalizace firmě Vektra s.r.o.
V novém koncesním řízení podala jedinou
nabídku na provozování firma Vektra s.r.o.
Cena stočného na rok 2022 činí 65,-Kč
s DPH. Na navýšení ceny má podíl jak
zvýšená cena za elektřinu, tak zvýšení ceny
za čištění na kolínské ČOV a inflace celkem.
Obec snížila zákonné nájemné firmě Vektra
na cca ½, aby tak aspoň trochu snížila
negativní dopad ceny stočného na občany.

ÚZEMNÍ PLÁN

Součástí moderní obce má být digitální
územní plán. Dnešní podoba platného ÚP
přístupná z geoportálu obce (na webu obce
v rubrice Ostatní, Geoportál obce) je místy
více či méně přesně promítnuta fotografie
tisku ÚP v měřítku 1:10000. Práce pražské
kanceláře architektů pod vedením Ing.
Kroláka postupuje pomalu. Nový ÚP čeká
na zapracování všech změn schválených
obecním zastupitelstvem a pak na nové
kolo projednání, připomínek a schválení.
Doufejme, že v tomto volebním období již
budeme mít nový ÚP.

MĚŘENÍ RYCHLOST A KAMEROVÝ SYSTÉM

Zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce u křižovatky ulic Kolínská a K Zastávce, tak i k celkovému snížení rychlosti
aut projíždějících po hlavní silnici 2.třídy
v ulici Kolínská ve Veltrubech pomohla
výměna starého, často porouchaného měřiče rychlosti za nové zařízení pro sledování
provozu s certifikovaným měřičem rychlosti spojeným s kamerovým systémem
pro úsekové měření. Systém postupně budujeme. Našeho měření rychlosti se všimla
i kolínská policie a zjišťovala možnosti jeho

využití pro své účely. Opakovaný vandalismus na dětských hřištích vyústil též k instalaci kamerových systému jak na hřišti ve
Veltrubech, tak v Hradišťku I. Probíhá proces uzavření smlouvy s Obecní policií Velký Osek, která bude systémy provozovat.

VÝMĚNA NÁDOB
PLAST A PAPÍR

NA

BIO,

V průběhu příštích cca 3 měsíců proběhne
výměna sběrných nádob, které máte doma
od obce na BIO120l, Plast240l a Papír240l.
Proč se mění? Dle historické smlouvy, ač
obec zaplatila po splátkách firmě Nykos
nádoby, tak je nevlastní a v případě změny
svozové firmy je dle smlouvy musí vrátit
firmě Nykos. Podle zákona o veřejných
zakázkách jsme byli povinni přesoutěžit
svozovou firmu. Proto bylo nutné z důvodu
rovných podmínek v soutěži mít vlastní
nádoby. Díky získání štědré dotace na tyto
nádoby, se tento problém stihl do konce
roku vyřešit. V případě, že byste měli zájem
si ponechat i stávající nádoby všechny,
nebo jen některé, zavolejte na obecní úřad
a ten bude žádosti do konce února evidovat
a zařídí jejich odkup od firmy Nykos
za zůstatkovou cenu. Ostatní informace
o výměně budou upřesněny později.
Na závěr Vám přeji jménem svým,
zastupitelstva obce a zaměstnanců
obecního úřadu klidné vánoční
svátky, hlavně pevné zdraví a
hodně štěstí v novém roce
2022.
Ing. Jiří Hůla,
starosta obce

V NAŠICH OBCÍCH SE NARODILI:
Albert Kozák - Hko, Konečná 117
Elena Hrušková - Vby, V Domkách 59
Alžběta Malá - Vby, Dlouhá 91
Viktorie Rokosová - Vby, V Třešňovce 389
Mateo Přibyl - Vby, V Třešňovce 391
Jan Kadeřábek - Vby, Na Návsi 3
David Kemza - Vby, V Domkách 53
Filip Matěna - Vby, Hradišťská 164

Vanesa Halmová - Hko, Písečná 177
Sára Galertová - Vby, K Zastávce 260
František Antonín Čipera - Vby, K Zastávce 75
Vojtěch Nový - Hko, U Potoka 1
Rozálie Ambrožová - Vby, Na Návsi 11
Matěj Slováček - Vby, Hradišťská 363
Matyáš Vápeník - Vby, Dlouhá 167
Jakub Vinduška - Hko, Polní 118

VÝROČÍ:
Petr Lagron 70 let - Vby, Kolínská 148
Hana Ditrychová 75 let - Vby, V Domkách 61
Alois Macháček 85 let - Hko, Veltrubská 7
Josef Matouš 80 let - Vby, U Žlubince 79
Marie Kasalová 75 let - Vby, Za Jezerem 244
Alena Holanová 80 let - Vby, Nová 320
Pavel Dušátko 75 let - Vby, Nová 308
Vojtěška Kulichová 80 let - Vby, Kolínská 170
Alena Káninská 70 let - Vby, U Žlubince 329
Lenka Poláková 75 let - Vby, U Žlubince 81
Vratislav Franc 70 let - Hko, Příčná 46
Ludmila Bohabojová 70 let - Vby, Dlouhá 301
Josef Káninský 70 let - Vby, U Žlubince 329
Ludmila Roubalová 80 let - Hko, U Jezera 10
Josef Zápotocký 90 let - Vby, K Zastávce 229
Libuše Zápotocká 90 let - Vby, K Zastávce 257
Ivanka Kreslová 85 let - Vby, Lesní 294
Josef Vytasil 75 let - Hko, Veltrubská 75

Jana Dašková 75 let - Hko, U Potoka 55
Václav Pětioký 80 let - Hko, Konečná 90
Josef Káninský 70 let - Vby, U Žlubince 329
Stanislava Pospíšilová 90 let - Vby, Dlouhá 46
Vladimír Nikles 70 let - Vby, Kolínská 145
Jan Žižka 70 let - Vby, Hřbitovní 88
Lubomír Drahný 70 let - Hko, Polní 15
Jiřina Slavíčková 90 let - Vby, V Domkách 55
František Mašín 85 let - Vby, Příčná 217
Václav Kohout 70 let - Hko, Konečná 94
Václav Klepal 80 let - Vby, Nová 248
Terezie Vokřálová 96 let - Vby, Dlouhá 144
Hana Vacková 85 let - Vby, Na Návsi 232
Jindřiška Herzogová 90 let - Hko, U Jezera 21
Milada Pelikánová 85 let - Vby, Za Jezerem 247
Miloslava Francová 91 let - Hko, Zahradní 78
Jiří Sklenář 75 let - Vby, Sportovní 238
Oldřich Pazdera 80 let - Hko, Polní 11

VŠEM JUBILANTŮM PŘEJEME DO DALŠÍCH LET HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI
A NOVĚ NAROZENÝM ŠŤASTNÝ VSTUP DO ŽIVOTA.
V loňském roce dne 7. října
zemřela ve věku nedožitých 98 let - nejstarší občanka z Hradišťka I., Polní ul. 85, paní Miroslava Dvořáková
V letošním roce naše obce navždy opustili:
Jana Rešetková 73 let - Vby, Bytovky 312
Václav Čábela 86 let - Vby, K Pasekám 262
Josef Vodička 63 let - Vby, Sportovní 239
Jaroslav Kroutil 69 let - Vby, Hradišťská 43
Václav Horník 78 let - Vby, K Zastávce 295
Ladislav Frančík 71 let - Vby, Na Návsi 306
Vladimír Ditrych 78 let - Vby, V Domkách 61
Jiří Strnad 70 let - Vby, Sportovní 239

Ivan Hrdý nedožitých 71 let - Hko, Polní 86
Tomáš Polák 82 let - Vby, Nová 279
Jiří Jeřábek 58 let - Vby, Za Jezerem 176
Dagmar Němcová 68 let - Hko, Šikmá 33
Eva Trnková 91 let - Vby, Za Jezerem 251
Eliška Trnková 88 let - Vby, Na Návsi 4
Milada Podnecká 76 let - Vby, Nová 255
Stanislav Trnka 71 let - Vby, Příčná 187
Josef Kroutil 73 let - Vby, Lesní 45

Památku všech zemřelých si uchovejme stále živou ve svých srdcích.

VZPOMÍNKA NA “MÁJOVÉHO KRÁLE”
Vážení spoluobčané, dne 12.listopadu 2020
nás bohužel nečekaně navždy opustil náš rodák
František Martínek.Byl to nejen kolínský, ale i veltrubský patriot. V jeho osobě nás opustil i poslední
“májový král” Fanda byl skvělým společníkem a v
jeho přítomnosti jsme se vždy výborně bavili.
Navždy si ho budeme připomínat jako skvělého
kamaráda a parťáka, který nás vozil po Čechách
i do zahraniční a to nejen autobusem...,dodnes
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vzpomínáme na spanilou jízdu jeho výletní lodí po
Labi ve společnosti přátel z Moravy.
Nezapomenutelné byly i naše společné zájezdy
do Německa na fotbalové turnaje. Nemohu zapomenou ani na jeho několikanásobné vítězství
na veltrubské střelce....
Je nám po Tobě Fando smutno. Byl jsi prostě
borec!
jménem přátel Aleš Javůrek a obecní úřad

KULTURA V OBCI
I v letošním roce byl omezen kulturní život
v naší obci, stejně jako loni - díky nepříznivé
covidové situaci. Museli jsme zrušit únorový
obecní společenský ples a zatím není vůbec
jasné, zda se uskuteční ples v příštím roce,
který je naplánovaný na 5. února.
Především naše děti jsou ošizené o tradiční
setkávání. O Velikonocích jsme uspořádali
naučnou stezku a místo klasického
dětského dne se děti vydaly plnit stezku,
při které řešily školní detektivní zápletku
a její vyřešení zamotalo hlavu nejen dětem,
ale i rodičům.
V letošním roce jsme konečně uspořádali
i slavnostní vítání našich nově narozených
občánků, ale opět za přísných hygienických
opatřeních. Už jsme to ale nemohli odkládat, jelikož se v loňském roce nemohly tyto
akce pořádat. V květnu jsme přivítali celkem
16 dětí narozených na podzim roku 2019
a v roce 2020 a v říjnu 15 nových občánků,
kteří se narodili v roce 2021.
Díky zlepšené koronavirové situaci
se nám podařilo uspořádat 18. srpna již
X. ročník běžeckých závodů Veltrubská
desítka-Memoriál Ivana Kašpara. Účast
na těchto závodech byla největší za dobu
trvání tohoto závodu a to i vzhledem ke
zpřísněným hygienickým požadavkům.
Na startu běhu na 10 km se sešlo celkem 94
běžců - z toho 21 žen a Veltrubskou čtyřku
běželo celkem 24 závodníků - z toho 8 žen
a 7 dětí. Nechyběl ani běh našich nejmenších
a byl pro ně připraven i doprovodný program.

K příjemnému a slunečnému dopoledni
hrála kapela Vrzavá Suzy. Ještě jednou
moc a moc děkujeme všem dobrovolníkům
a sponzorům - bez jejich pomoci by se tato
tradiční akce,
kterou založil
bývalý
pan
starosta Ing.
Ivan Kašpar,
n e m o h l a
uskutečnit.
Poděkování
patří též ženám
z Dámského
klubu, které
připravily pro
účastníky tohoto závodu výborné občerstvení.
Další úspěšnou akcí byl i Svatováclavský
noční pochod, který se uskutečnil 24.září.
Dle ohlasů byla strašidelná procházka obcí
a lesem tentokrát o trošku delší, ale zato
strašidelnější. I zde musíme složit poklonu
všem dobrovolníkům - strašidlům, kteří
obětovali svůj volný čas ve prospěch radosti
našich nejmenších. Musíme konstatovat, že
se více bály maminky než děti.
Poslední kulturní akcí pro veřejnost, která
se v naší obci letos konala byla Drakiáda na
hřišti v Hradišťku I. a tentokráte nechyběl
ani seskok parašutistů.
Mikulášská výprava se i v letošním roce
vydala pouze za dětmi do místní mateřské
a základní školy.

Doufáme, že se v příštím
roce budeme už snad moci
více setkávat při různých
kulturních a sportovních
akcích, které chceme
pořádat.

MATEŘSKÁ ŠKOLA VELTRUBY
Během hlavních prázdnin byla provedena
plánovaná rekonstrukce sociálního zařízení
pro děti i zaměstnance, kompletní rozvody
odpadů a vody v dětském pavilonu
i hospodářské budově. Byly provedeny
malířské práce a vyměněny stávající dveře
za nové. Šatny dětí byly vybaveny novými
úložnými skříňkami. V kuchyňkách pro
výdej jídla byly instalovány nové kuchyňské
linky. Bylo vybudováno zázemí pro
zaměstnance školy.
Nové šatny a veselé umývárny s pohádkovými motivy sklidily u dětí velký úspěch.
Na letošní školní rok jsme pro děti
připravili několik projektů.
„Se Sokolem do života aneb svět nekončí
za vrátky, cvičíme se zvířátky.“ Tento
projekt je celoroční a je určen všem dětem
ze školky. Pomocí pohybových dovedností a
rozvíjení poznání objevujeme svět.
Od listopadu je pro třídu Soviček
organizována Sportovní školička. Děti se v
ní prostřednictvím kvalifikovaných trenérů
seznamují s různými druhy sportu.
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Ve spolupráci se Střední odbornou stavební
školou v Kolíně realizujeme volnočasový
kroužek Řemeslníček, ve kterém se děti
seznamují s řemesly. Seznamují se s nářadím
pro jednotlivé profese, vytvářejí výrobky ze
dřeva i vodovodních trubek. Projekt bude
zakončen v červnu Řemeslnickým trhem.
Plánovaný je také projekt Učíme děti
bruslit ve spolupráci s kolínskými hokejisty.
Pro předškoláky je určen Kroužek
předškoláčků, který probíhá v Základní
škole Veltruby jednou za čtrnáct dní pod
vedením paní učitelky Janovcové.
Všechny rodiče a děti se zapojili do akce o
nejoriginálnější dýni a tím nám před školkou
vytvořili krásnou halloweenskou výzdobu.
Do konce kalendářního roku nás čekají
dvě pohádková představení v mateřské
škole.
Jestli covidová situace dovolí budeme
se těšit na mikulášskou nadílku a vánoční
setkání dětí a rodičů.
Marcela Tesaříková - ředitelka MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELTRUBY
Vážení a milí,
přiblížil se konec roku, a tak mi dovolte
malé ohlédnutí.
Pro nás dospělé i pro žáčky to byl již
druhý rok ve znamení Covidu - 19. Velmi
náročný rok pro malé i velké, obtížný i pro
Vás doma. Důsledky dlouhé distanční výuky, ale hlavně mnohaměsíčního odloučení
od kamarádů a školního prostředí si děti
ponesou ještě dlouho. Pro celý rok jsme
měli také připraveno mnoho akcí, z nichž
se nám podařilo uskutečnit jen velmi málo.
V červnu jsme se pak snažili dohnat ztracený čas, a tak se přeci jen podařilo zrealizovat několik akcí, které přinesly dětem
zábavu i poučení. Mimo jiné děti absolvovaly cyklus interaktivních přednášek o kyberšikaně a ochraně před ní, hostoval zde
tým mobilního dopravního hřiště, zážitko-

vým a velmi poučným bylo i tvořivé
dopoledne, kdy si děti budovaly základy finanční gramotnosti. Tyto akce
budou mít pokračování i letos. A když
jsme nejeli na školu v přírodě, podařilo se zrealizovat v 1.,2. a 5. třídě
několikadenní pobyty na horách nebo
u Sázavy či Labe. Ale hlavně jsme se
učili. Snažili jsme, aby se děti během
distanční výuky i krátké doby prezenčního
vyučování naučily co nejvíce, a my tak pokračovali v kvalitní přípravě našich žáčků.
Laťka je již po léta nastavena dosti vysoko. Měli jsme proto všichni velkou radost
z našich (dnes již bývalých) páťáků, ať již z
prvního místa v okresním kole matematické
olympiády nebo z přijetí pěti žáčků do jazykové školy v Kolíně (6.ZŠ).Takže covid
necovid, když se chce, všechno jde. Během
letních prázdnin pak absolvovala většina
pedagogických pracovníků během své dovolené různá školení a vzdělávací kurzy, tzv.
Letní školu, kterou pořádala MAP II na Kolínsku,s nimiž naše škola již několik let velmi spokojeně spolupracuje. Také díky tomuto bezplatnému prázdninovému vzdělávání
zavádíme do výuky nové metody a formy
práce, např. tzv. Formativní hodnocení, kooperativní způsob práce, učíme děti kritickému myšlení a hodnocení, používáme aktivní metody výuky. Od letošního září jsme
zapojeni do projektu „Učíme se venku“, blíž

PODĚKOVÁNÍ KNIHOVNICE
Letošní rok byl pro naši obecní
knihovnu velmi přínosný, plný novinek, splněných plánů a nečekaných
zvratů. Proto musím tento příspěvek
začít především poděkováním lidem,
kteří nám pomohli události zvládat.
Můj první dík patří vedení naší obce.
Přijali za svůj můj plán s pořízením
nových regálů na knihy a s rozšířením knihovních prostorů o dětské
oddělení. Paní Veisová mi pomohla
podat žádosti o potřebné dotace
a tím, že jsme je získali, náklady se
podařilo snížit.Děkuji sboru dobrovolných hasičů, kteří nám přenechali svůj dosavadní sklad náhradních
dílů. Než bude hotové skladiště
za budovou radnice, přestěhovali své
zařízení do náhradních prostor. Za jejich ochotu a práci navíc jim a jmenovitě p. Radku Stehlíkovi opravdu ze
srdce děkuji.
Během rekonstrukce se objevilo
několik nečekaných technických
problémů. Radnice je za spolupráce
se statikem a Kovovýrobou p. Vápeníka řešila tak rychle, jak to jen šlo.
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Přesto došlo ke zpoždění v realizaci
i z důvodu pozdního dodání nových
regálů. Výrobce měl nečekaný výpadek
v dodávkách dřeva. Nakonec všechno dobře dopadlo a po 7 týdnech jsme knihovnu
„v novém“ otevřeli.
Po dobu, kdy byla knihovna zavřená,
jsme své čtenáře neopustili. Podle přání
jsme jim knihy rozváželi. Velkou úlohu
zde splnila i nová knihobudka, umístěná
v autobusové zastávce v Hradišťku I.
A hlavně jsme propagovali půjčování e-knih.
Na tento moderní způsob jsme získali
státní dotaci a od letošního června zavedli
do naší obce. Zároveň jsme po skončení
karantén a epidemických omezení chtěli
čtenáře potěšit společným setkáním. Proto
jsme ve spolupráci s klubem amatérských
cestovatelů uspořádali dvakrát promítání
cestovatelských dokumentů pod pergolou na
hřišti ve Veltrubech. Dámský klub připravil
většinou sladké občerstvení, firma p. Josefa
Jelínka nám dodala klobásy a sportovní klub
Čechie Veltruby poskytl nápoje a samotné
grilování. Ačkoliv nám nepřálo počasí,
akce proběhly v suchu a v pohodě. Všem
zúčastněným pořadatelům znovu děkuji
a těším se na další spolupráci.

přírodě. Také na naší škole začala vyučovat
angličtinu rodilá mluvčí, paní Mariam Babiker z kolínské jazykové školy LEVL, s níž
spolupracujeme.
Jen co jsme se v září přivítali a začali
pracovat jako dřív, znovu začaly epidemiologické problémy. Ačkoliv se snažíme maximálně dodržovat hygienické požadavky a
testování, přesto jsme měli již několik tříd v
karanténě. Ale nevzdáváme se. Přes únavu i
různé problémy prezenční výuka pokračuje
dál. A děti se těší na Vánoce! Tyto nejkrásnější svátky v roce se kvapem blíží, a tak se
všichni těšme s nimi. Nenechme si těch pár
čarovných dní zkazit tím, co se děje kolem
nás.
Přejeme Vám všem hodně zdraví, úsměvu
ve tváři, milých slůvek a porozumění jeden
pro druhého, co nejméně unavených maminek a tatínků… A MĚJME SE RÁDI…
Za všechny z naší školy
Eva Šafáriková
Od začátku letošního roku mám
v knihovně velmi schopnou pomocnici
p. Janu Kulichovou. I jí patří mimořádný dík
za podporu a pomoc v těch nejkritičtějších
chvílích. Lze předpokládat, že do budoucna
jí budu moci své zkušenosti a celý provoz
předat (bude-li chtít).
V neposlední řadě musíme poděkovat
vám, našim nynějším i budoucím čtenářům!
Za vaši trpělivost a za přízeň, kterou nám
svou účastí na našich akcích prokazujete.
A co sdělit závěrem? Knihovna v obci
by se v budoucnosti měla stát středobodem
kulturního a společenského dění. Proto je
důležité nejen ji udržovat v provozu, ale
především rozvíjet nabídku informačních
a vzdělávacích činností. Aby kulturní
a společenský život v obci vytvářeli
především obyvatelé, je třeba k tomu
vést především ty nejmladší. Ale zároveň
udržovat a oživovat tradice za pomoci
ochotných dospělých. Rádi přijmeme
jakékoliv náměty, přání a podněty….
Přijďte si k nám nejenom pro knížku, rádi
vás uvítáme a popovídáme si s vámi.
HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ DO DNÚ
BUDOUCÍCH VÁM PŘEJE
Vaše knihovnice Eva Jirková

HALLOWEEN V HRADIŠŤKU I.
A přeci jsme se dočkali. Po delší pauze jsme
měli možnost uspořádat za SDH Hradišťko I
dětský Halloweenský karneval, který proběhl
v neděli 24.10 v Obecní hospodě na Hráďu.
Všechny děti byly moc šikovné, dlabaly se
dýně, tvořily se výkresy, soutěžilo se o různé
dobroty a v neposlední řadě jsme si pořádně
zatancovali na diskotéce. Jsme moc rádi, že
jsme vás viděli a že jste dorazili. Pokud to
situace dovolí rádi bychom připravili i dětský
Silvestr, ale to vás budeme včas informovat.

Když se ohlédnu za rokem 2021 nebylo
příliš mnoho možností se potkat a já pevně
věřím, že ten následující rok si to budeme
moci vynahradit. Za celý náš sbor chceme
poděkovat Dušanu Michalkovi za odvoz šrotu, který nám na jaře zajistil a panu Vlastu
Šmídovi za zapůjčení hudební aparatury na
našich akcích. Užívejte si hezký předvánoční čas s rodinou u pohádek a pečení cukroví
a snad brzy na viděnou.
za SDH Hradišťko I. - Marcela Foltýnová
se blížil kvapem
tradiční dětský
rybářský den letos to byl již
69. ročník.
V neděli 6.6.
se od časného
rána
scházeli
malí rybáři na
baště k zápisu a
poté se odebrali
k jezeru a začalo
se chytat. Už
dlouhou dobu
naše organizace
drží tyto závody
ve velké oblibě.
Letos přišlo 36
dětí, což byla
v tuto nelehkou dobu super účast. Okolní
organizace se potýkaly s malým počtem dětí
a někde dokonce museli závody odložit.
Bylo krásné počasí a ryby braly jak o život.
Rozhodčí, kteří dělali dětem po celou dobu
závodu servis v podobě měření a zapisování
úlovků, se nestačili divit, co všechno děti
vytáhly za ryby. Nachytáno, ukončeno
a hurá na špekáček a na limču. Než
to dospěláci spočítali tak byla spoustu
času na vyprávění, kdo co chytil a na co
mu zabral třeba kapr. Těsně před obědem
sečteno a jdeme na to vyhlášení výsledků.
Na 1. místě se umístil P. Novotný s 752
cm, druhé místo obsadil P. Teplý s 722 cm
a třetí místo s 670 cm patřilo K. Kozlíkovi.
Všechny děti dostaly odměny, které jsme
získali opět od našich sponzorů a za to jim
patří velké poděkování.
Díky jarním výlovům jsme mohli
nakoupit do našich revírů kapry, úhoře,
pstruhy a amury. Na konci června
naše školička udělala posezení
u bašty pro děti z kroužku
a jejich rodiče, kde si
všichni opekli
špekáčky na
ohni a hurá na
prázdniny.

MO ČRS z. s. VELTRUBY
OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM ROKEM

Na začátku roku, kdy pravidelně
prodáváme rybářské povolenky, jsme
museli rychle zareagovat na nepříjemnou
covidovou situaci a vše připravit podle
hygienických norem. Bylo zapotřebí zřídit
výdejové okénko, které jsme vyřízli do
vstupních dveří u klubovny a zahájili
jsme prodej povolenek. Kvůli aktuálním
nařízením vlády jsme nemohli dělat
hromadné brigády, ani uskutečnit výroční
členskou schůzi. Rybářský rok pro nás
vlastně začal až na začátku května, kdy jsme
mohli začít s prvními brigádami a začal
fungovat i dětský rybářský kroužek. 19.5. se
11 dětí sešlo na Kubšovce a pořádně si to tam
užily. Tato voda je známá velkou obsádkou
jeseterů, která je pro všechny lákavá. Dětem
se podařilo chytit největšího jesetera - 170
cm dlouhého krasavce. V květnu jsme
započali brigádnickou činnost sekáním
naučné stezky a břehů okolo jezera, protože
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Další velká brigáda nás čekala na znovuzprůchodnění naučné stezky okolo jezera, kde se hodně rozrostly náletové křoviny a bylo zapotřebí rozšířit tuto cestu, aby
byla průjezdná i s kočárky. Na baště započaly přípravy na budování nové garáže na
uskladnění věcí, které jsme dlouho měli na
zahradě na dešti.
Na konci prázdnin proběhlo tradiční
stanování rybářského kroužku u Jezera,
kterého se zúčastnilo 13 dětí. Akce se moc
vydařila nejen díky pěknému počasí, ale
i obětavé péči našich vedoucích a jejich
rodinných příslušníků. Za to jim patří velké
poděkování. Nový školní rok děti zahájily
v září a hned 7.10. se zúčastnily soutěže
Kopidlnský kapřík, kde D. Slováček
a F. Neudorfl obsadili krásné 2. místo.
Během října došlo k předláždění stávající
dlažby u Bašty, kde stávající terasa byla
propadlá a hrozil úraz. Natřeli jsme kádě
a lavice na baště na terase. Začátkem
listopadu jsme vysadili krásného candáta
obecného do našich revírů. a 17. 11. jsme
uskutečnili tradiční výlov Brůdku u Bašty,
kde byla k vidění spousta ryb. Kapři se
proháněli v kádi a vedle poskakovaly děti
u kádě se zlatým sumcem. I paní štiková
s jeseteří rodinkou se přišli na nás podívat.
Vše dobře dopadlo - všem jsme dali svobodu
a pustili je zpět do jejich vodní říše. Kapry
jsme převezli do jezera, aby si je rybáři
mohli ulovit na štědrovečerní hostinu.
A co na závěr - chci poděkovat všem
kdo nám pomáhají v této nelehké době, jak
s mládeží, tak při péči o naše revíry. Přeji
všem klidný zbytek roku, a hlavně pevné
zdraví.
PETRŮV ZDAR přeje Pavel Kratochvíl
Hospodář MO ČRS z, s. Veltruby
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O VÝZNAMU MYSLIVOSTI
Myslivost jakožto činnost prospěšná celé společnosti je uznávána
a ctěna již po dobu šesti století. Ale
v devadesátých letech minulého
století začala media šířit negativní
názory na myslivce a myslivost
jako takovou.
Někdy když položím nemyslivci
otázku co je to myslivost, dočkám
se velice zajímavých odpovědí.
Mnozí lidé vidí pouze lov a zabíjení zvířat, jiní lidé dokonce
sport či jen aktivní trávení volného času nebo zbytečné utrácení peněz lidmi, kteří na to mají.
Bohužel je velice málo lidí,
kteří chápou českou myslivost v celé její podstatě.
A přitom se stačí zamyslet
jen nad pouhým významem
slova myslivost.
O myslivosti můžeme
hovořit již od 14.století
kdy se začaly vydávat
první instrukce a
pravidla, kdy člověk začal pečovat o volně
žijící ži-
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vočichy, které nazýváme zvěří. Již v této
době jsou začátky hlavní činnosti myslivce
- chovu zvěře.
Česká myslivost se jako cílevědomá činnost vyvíjela dalších skoro šest století spolu
s krajinou a lidmi, kteří v krajině žili. Kdo
blíže poznal českou krajinu, musí vědět, že
její krása nespočívá a nikdy nespočívala v
panensky nedotčené divočině, ale v soužití
člověka s přírodou. A v tomto staletém soužití se zrodila česká myslivost se svou kulturou a tradicemi.
V dnešní době se stalo módním slovo
ekologie, které je skloňováno ve všech
pádech. Ale doposud nikdo veřejně
nepřiznal, že myslivost jako nutné a potřebné
hospodaření s volně žijícími živočichy v
kulturní krajině, je vlastně aplikovanou
ekologií v tom nejvlastnějším smyslu
slova. A snad konečně i ve veřejnoprávní
televizi a celostátních médiích pochopí, že
o volně žijící zvířata nepečují jen takzvaní
ekologové, ale především myslivci.
I nejskalnější odpůrci myslivosti by se
měli navíc seznámit s mysliveckými zvyky
a tradicemi, které nejsou jen mrtvou historií,
ale živou skutečností.
K mysliveckým tradicím především
patří dovednosti, mluva a etika. Etika se
v myslivosti projevuje především tam,
kde přestává platit zákon či směrnice

a rozhoduje cit. Ten, kdo hospodaří
v přírodě, kdo rozhoduje o životě a smrti,
musí stát mravně vysoko. Usmrcuje-li
myslivec zvěř, nesmí ji trýznit, musí se
k ní chovat s úctou, jaká náleží každému
tvoru, člověka nevyjímaje. Myslivec totiž
nechová zvěř proto, aby ji mohl lovit,
ale loví ji proto, aby ji mohl chovat. To
je ten podstatný rozdíl mezi myslivcem
a lovcem, který je tak těžko pochopitelný
lidem, kteří snad o myslivosti někdy četli,
možná ji viděli na obrázku, ale nikdy se
s ní nesetkali.
Myslivost začíná jako letmé setkání se
zvěří a přírodou a postupně se z tohoto
setkání vyvíjí hluboký cit. Myslivost,
myslím ta pravá, nemůže být nikdy
chvilkovou zábavou, je to způsob života,
způsob myšlení, vztah ke zvěři a k lidem.
Ten ,kdo se naučí lásce k přírodě, kázni
a poctivosti při myslivosti ,neztrácí tyto
obecně uznávané mravní hodnoty ani
v občanském životě. Myslivost přináší lidem
takové hodnoty, za které se hodí bojovat.
Proto všichni myslivci se musí zapojit
do úsilí o provádění správné myslivosti
a navrácení kladného pohledu na myslivost
jako takovou.
Zdroj: http://www.msnivnice.cz/uvod/35-uvod/44-o-vyznamu-myslivosti.html
Josef Korelus

