ÚNOR 2018 ZPRAVODAJ OBCE VELEŇ A MÍROVICE 1/2018

OBECNÍ NOVINY
Novoroční
turnaj
ve stolním
tenise
VELIKONOČNÍ
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom vám především popřáli, aby začínající rok 2018 byl šťastný a spokojený. A aby naše společné soužití ve Veleni a v Mírovicích bylo pohodové i zajímavé a zábavné zároveň, budeme se i v tomto roce snažit
vytvořit pro výše uvedené co nejlepší podmínky, a to pro
občany všech věkových skupin.
Mnoho rodičů i dětí jistě při cestě kolem staveniště nahlíží přes plot a sleduje, jak pokračuje stavba naší nové
základní školy ve Veleni. Výstavba nového objektu školy, tělocvičny a sportovního hřiště je asi nejrozsáhlejší a
nejnákladnější akcí v historii naší obce. Na cestě k nové
škole řešíme každodenně problémy praktické i administrativní, není to tedy cesta snadná, ale to jsme očekávali
a věříme, že výsledek bude stát „za to“. A také jsme přesvědčeni, že otevřením nové moderní školy a tělocvičny,
školního sportoviště i zahrad školy posuneme kvalitu života v naší obci opět o kousek k lepšímu. Uleví se jistě
nejen rodičům a dětem, které nebudou muset dojíždět na
2. st. ZŠ mimo obec, ale budeme moci v naší obci rozvíjet
i činnost stávajících spolků a vznikne prostor pro vznik
nových tělovýchovných i jiných aktivit.
Dokončením nové budovy ZŠ vyřešíme kapacitu 1.
stupně ZŠ, otevřeme zmíněný (tolik potřebný) 2. stupeň
ZŠ a zároveň budeme moci otevřít další třídu MŠ ve stávající budově školy a tímto navýšit kapacitu školky. Přestože nás poněkud zdrželi archeologové na počátku stavby svým výzkumem, rádi bychom společně s dodavatelem stavby tento skluz dohnali. A pokud nám bude přát
počasí a i trochu štěstí, rádi bychom na podzim 2018 předali dětem i pí. učitelkám část nové budovy s učebnami,
tak abychom mohli otevřít již letos 6. ročník ZŠ ve Veleni. V současné době jednáme s příslušnými institucemi
v této věci tak, abychom příp. i v situaci, že 1. září nebude úplně vše připraveno k výuce v nové budově, mohli 6.
třídu dočasně vyučovat např. v jiných prostorách. Neboť
vždy je třeba mít rezervní plán. O tom jak pokračujeme s
výstavbou naší nové školy se můžete průběžně informovat (kromě pohledu přes plot na staveniště) na obecním
webu v „Projekty probíhající“.
Konec roku byl pro nás ve znamení jednání a sepisování
požadavků a argumentů proti realizaci Pražského okruhu,
který by měl vést v těsném sousedství naší obce, a ovlivnil by především život obyvatel Mírovic, ale ani Veleň by
nebyla negativních vlivů ušetřena.
Dne 6.11. 2017 jsme byli jako zástupci Obce Veleň pozváni ze strany firmy PRAGOPROJEKT, a.s. a ŘSD na
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projednání zpracovávané aktualizace studie stavby Pražského okruhu - SOKP 520. Studie je zatím v rozpracované podobě a bude sloužit po dopracování jako podklad
pro budoucí proces EIA. Na základě žádosti ŘSD a projektantů o připomínky jsme sepsali a rozeslali naše negativní stanovisko k tomuto projektu a zároveň požadavky
pro případ, že na vyjádření obcí nebude brán zřetel.
S vyjádřením a požadavky Obce Veleň se můžete seznámit na str. 19 těchto Obecních novin a ještě podrobněji
pak na webu obce, kde jsou dokumenty ke stažení (Pražský okruh SOKP 520). Děkujeme za podporu a cenné odborné rady všem občanům Veleně a Mírovic, kteří nám s
tímto složitým problémem pomáhají.
Dobrou novoroční zprávou je, že se nám podařilo získat dotaci na rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Veleň ve
výši cca 13 mil. Kč. Je to sice zpráva, která je možná pro
občany bezprostředně nezajímavá, protože např. kapacita školy a školky se dotýká každé rodiny osobně, zatímco čistírna prostě funguje. Pro obec je to však z provozního hlediska velmi důležité. Jsme tomu tedy velmi rádi.
K dalším dobrým zprávám, jak věřím, patří právě získané stavební povolení na chodník v ul. F. Pokorného v
Mírovicích, který bychom rádi vybudovali během jarních
měsíců. V této ulici přibude i např. lavička, odpočinkové
místo a nové stání na kontejnery pro tříděný odpad.
Lavičky během letošního jara zabudujeme na více místech v obci. Vzniknou tak místa k posezení vč. např. venkovních knihovniček. Doufáme, že tyto nové klidové
zóny odolají příp. vandalům a přinesou trochu radosti a
jarní pohody do našich obcí. A k dobré jarní náladě, věříme, napomohou také společenské a kulturní akce pořádané v naší obci, s jejichž přehledem se můžete seznámit
na dalších str. těchto Obecních novin.
Protože dobrá nálada, radost ze života, přejícnost a velkorysost jsou základem našeho štěstí, ale i zdraví. Laskavé, slušné a ochotné chování má prý podle neurologů pozitivní vliv nejen na naše bližní, ale také na nás samotné.
Empatie a pozitivní zájem o druhé je prokazatelně nejlepší prevencí zdravotních i psychických problémů.
Takže se těšíme nashledanou na nové lavičce, na výletě, na kulturní akci či cvičení v sále nebo na obecním
dvorku při pletení velikonoční pomlázky.
Přejeme všem občanům 			
		
krásné a pohodové blížící se jaro.
		

Mgr. Radka Matějková, místostarosta

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

Slavnostní Vítání občánků Obce Veleň - Mírovice se konalo v neděli 28.1. 2018.

ze zast
upitelsva

říjen
Zápis č. 19/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
18.10.2017 od 18 hod.
- Zastupitelstvo obce schválilo pro
školní rok 2018/2019 otevření 6. ročníku v ZŠ Veleň a pověřuje ředitelku
školy k provedení nezbytných kroků k
zajištění tohoto navýšení.
- Zastupitelstvo schválilo Dohodu
vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací o jejich vzájemných právech a povinnostech se společností UNIGA CZ a.s. a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
-Zastupitelstvo schválilo Dohodu
vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací o jejich vzájemných právech a povinnostech se společností NIKMAR INVEST s.r.o. a
pověřilo starostu podpisem smlouvy.
-Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o
zřízení věcného břemene na pozemku
par.č. 191/5, k.ú. Veleň s firmou ČEZ
Distribuce a.s. na kabelové vedení
NN za jednorázovou náhradu ve výši
1.000,- Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
- Zastupitelstvo zamítlo žádost paní
Šírové o výstavbu plotu okolo jejího
pozemku ve výšce 220 cm. Maximální povolená výška betonového plotu
může být 200 cm.

listopad
Zápis č. 20/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
1.11.2017 od 18 hod.
- Zastupitelstvo obce nepřijalo nabídku společnosti Bemett a.s. na příspěvek za výstavbu domů na pozemku
par.č. 278/1 v k.ú. Veleň.
- Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o
dílo s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech na provedení záchranného archeologického výzkumu při akci „Veleň – základní škola na par.č. 413/31 Veleň“ a pověřilo
starostu podpisem smlouvy
- Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 593, 242/10, 3/44, 3/70,
242/5, 410/3, 410/36, 413/2, 413/12,
545/1, 545/6, 495/4, 545/11, st. 23/2,
545/3, 545/5, st. 80 v k.ú. Veleň s firmou ČEZ Distribuce a.s. na kabelové
vedení NN, 11x kabelové skříně a 5x
sloupu NN za jednorázovou náhradu
ve výši 51.300,- Kč a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
- Zastupitelstvo obce Veleň rozhodlo o
pořízení Územního plánu Veleň.
- Zastupitelstvo obce zvolilo jako určeného zastupitele pro spolupráci s
výkonným pořizovatelem na pořízení Územního plánu Veleň Ing. Jiřího
Kazdu

- Zastupitelstvo obce rozhodlo o výkonném pořizovateli Územního plánu
Veleň, kterým bude na základě Smlouvy o dílo Ing. Arch. Martina Bredová
Zápis č. 21/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
15.11.2017 od 18 hod.
- Zastupitelstvo schválilo smlouvu o
dílo se společností ARI PROJEKT
s.r.o., na pořízení nového územního
plánu obce Veleň. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- Zastupitelstvo bere na vědomí záznam
o úkonech z předcházející kontroly.
Inspekční šetření ČIŽP na ČOV Veleň
proběhlo bez závad. Kontrola proběhla
na základě neopodstatněného udání od
občana.
- Zastupitelstvo schválilo vánoční
balíčky pro důchodce v obci Veleň a
Mírovice.
- Zastupitelstvo bere na vědomí
žádost o navýšení dotace o náklady na
vícepráce – archeologický výzkum při
výstavbě ZŠ Veleň a žádost o přesun
části dotace z letošního roku 2017 na
rok 2018 - navýšení dotace o náklady
na vícepráce – archeologický výzkum
při výstavbě ZŠ Veleň.
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Zápis č. 22/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
29.11.2017 od 18 hod.
- Zastupitelstvo schválilo výši
obecních poplatků pro rok 2018.
(poplatky za psy, stočné, komunální
odpad,)

platu uvolněného starosty, dle nařízení
vlády č. 318/2017 Sb.

- Zastupitelstvo schválilo příkazní
smlouvu s firmou ELCOS GROUP
s.r.o. – zajištění investičního dozoru
pro projekt intenzifikace ČOV v obci
Veleň.
- Zastupitelstvo projednalo podklady
pro zadání územního plánu obce Veleň.
- Zastupitelstvo schválilo souhlas obce
Veleň s dokumentem místní akční
plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
včetně příloh a uzavření Memoranda o
spolupráci.
Zápis č. 23/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
13.12. 2017 od 18 hod.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu
o provádění a zajištění autorského
dozoru na novostavbě ZŠ Veleň s
Ing. Arch. Miroslavem Vajtrem.
Zastupitelstvo
pověřuje
starostu
podpisem smlouvy.
- Zastupitelstvo schválilo kupní
smlouvu se spol. NIKMAR INVEST
s.r.o. na pozemky p.č. 191/20, 191/21,
191/30, 191/31, 191/38, 191/39 v
k.ú. Veleň včetně VO, kanalizace,
vodovodu, čerpací stanice na vodovod.
Zastupitelstvo
pověřuje
starostu
podpisem smlouvy.
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo
rozpočtové provizorium na rok 2018
do doby schválení řádného rozpočtu
obce ve výši 1/12 skutečnosti rozpočtu
roku předchozího až do doby schválení
rozpočtu.
Zastupitelstvo
projednalo
a
schválilo výši odměn neuvolněných
členů zastupitelstva ve výši 2 000,Kč hrubého /měsíc, a výši mzdy
neuvolněného starosty ve výši 60%
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- Vyjádření obce Veleň k aktualizaci
studie SOKP 520 (Pražský okruh)
Zastupitelstvo schválilo usnesení č.
20/7 vyjádření obce Veleň k aktualizaci
studie SOKP 520 vedoucí katastrálním
územím obce Veleň.
- Zastupitelstvo bere na vědomí změnu
rozhodnutí o poskytnutí dotace na ZŠ
Veleň z programu podpory rozvoje
a obnovy mat. technické základny
regionálního školství.
- Zastupitelstvo bere na vědomí
požadavek SDH Veleň na pořízení
nového zásahového vozidla CAS 30
T815-7 6x6 za 7 394 886,- Kč dále pak
na pořízení dopravního automobilu
Ford Tranzit 4x2 ve výši 1 151
920,- Kč. Vzhledem k probíhajícím
a plánovaným investičním akcím v
Obci v období 2017 – 2020 není ve
finančních možnostech obce investice
do těchto vozidel možná. Při možnosti
získání významné dotace s minimální
spoluúčastí obce je zastupitelstvo
připraveno
projednat
konkrétní
finanční podporu pro daný dotační
program.
- Zastupitelstvo projednalo a schválilo
rozpočtové opatření č. 13/2017
Zápis č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne 3.1.
2018 od 18.00 hod.
- Zastupitelstvo bere na vědomí
stížnosti občanů na hluk a rámus
z budovy hasičské zbrojnice dne
24.12. 2017 ve večerních a nočních
hodinách. SDH na obec na tento
termín nenahlásila konání žádné akce.
Jelikož má SDH přidělenou hasičskou
zbrojnici celoročně, byla z tohoto
důvodu schválena povinnost nahlášení
akcí na 1. pololetí 2018 (do termínu
20. ledna 2018 ) a dále na každou
akci konanou v hasičské zbrojnici
bude nahlášena na obec odpovědná

osoba. Za hasičské akce automaticky
zodpovídá velitel hasičů nebo jím
pověřená osoba.
- Zastupitelstvo schválilo smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s ČEZ Distribuce,a.s. na
pozemky č. 413/31, 413/114 a 413/115
v k.ú.Veleň.
- Zastupitelstvo bere na vědomí
přidělení dotace z OPŽP na
rekonstrukci a rozšíření ČOV Veleň a
souhlasí se spolufinancováním obce z
vlastních prostředků.
- Zastupitelstvo souhlasí s podáním
žádosti o dotaci na intenzifikaci ČOV
Veleň do programu Středočeského
Infrastrukturního fondu.
- Zastupitelstvo schválilo dotaci pro TJ
Slavoj Veleň ve výši 10 000,- Kč a 7
500,- Kč na pořízení nové lajnovačky
- Zastupitelstvo schválilo navýšení
kapacity ZŠ Veleň o tři žáky od
1.02.2018
- Zastupitelstvo bere na vědomí dar
firmy RESNET s.r.o.ve výši 10 000,Kč pro ZŠ a MŠ Veleň.
Zápis č. 2/2018 ze zasedání
zastupitelstva obce Veleň konaného
dne 17.1. 2018 od 18.00 hod.
- Zastupitelstvo schválilo uvolnění
částky 12 500,- Kč z rozpočtu obce na
konání Masopustu ve Veleni.
- Zastupitelstvo bere na vědomí žádost
o povolení kácení dřevin mimo les na
pozemku č. 17/1 v k.ú. Veleň.
- Zastupitelstvo schválilo podání
žádosti o dotaci z programu MŽP
prostřednictvím SFŽP ČR na projekt
přírodní zahrady okolo nové ZŠ Veleň.
- Zastupitelstvo schválilo podání
žádosti o dotaci na pořízení dopravního
automobilu 4 x 2 pro přepravu osob.
				
-of		
zapsala V. Škrdlová
		

www.velen.cz

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

Obec Veleň přijme zaměstnance
do stálého pracovního poměru na pozici

řidič motorových vozidel
a pracovník
technické údržby obce
Místo výkonu práce:
území obce Veleň a Mírovice
Platové hodnocení:
6. platová třída (zákl. plat + osobní ohodnocení)
18 000 - 24 000 Kč (dle délky praxe a vzdělání)

Předpokládaný termín nástupu do funkce: dohodou
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději 28.2.2018 do 12.00 hod.
Přesné znění výzvy, podmínky a podrobnosti
na obecní vývěsce a na Úřední deska na www.velen.cz

SBĚRNÝ DVŮR
BUDE LETOS OTEVŘEN

ve Veleni 		 30. března

v pátek od 15.00 hod. do 17.00 hod.
v sobotu od 9.00 hod. do 11.00 hod.

v Mírovicích 31. března
v sobotu od 10.00 hod. do 12.00 hod.

OBECNÍ NOVINY
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stalo se ...
Podzim a zima ve Veleni a v Mírovicích
V pátek 27. října jsme prožili večer s paní hraběnkou
Mathildou Nostitzovou a Petrem Kroutilem Orchestra.
Benefiční koncert pořádal obecní úřad Veleň na podporu nadačního fondu Mathilda a výtěžek byl věnován
na výcvik slepeckých psů, stejně jako tomu bylo v loňském roce. Vznik naší republiky jsme oslavili v sobotu
28. 10. na obecním dvorku v prvorepublikovém duchu
a podzim jsme zakončili 24. listopadu Koncertem mladých muzikantů Veleně a Mírovic.
Advent jsme zahájili tradiční společnou výrobou věnců 2.12. a 3.12. jsme rozsvítili vánoční stromu na dvorku. Ještě před rozsvícením stromu nám zahráli Pohádku
Čert a Káča Jan Přeučil a Eva Hrušková.
Pro vánoční náladu jsme si zajeli 19.12. do skanzenu
v Třebízi a 8. prosince se uskutečnil letošní Adventní
Koncert mladých muzikantů Veleně a Mírovic 2017
koncert, na kterém pod taktovkou dirigenta Pavla Trojana vystoupil s vánoční hudbou Orchestr Konzervato- Podaná žádost o dotaci na „živou zahradu“
ře Praha. Zpívání pod stromečkem a Živý Betlém se ko- na pozemku nové školy
naly v sobotu 16. prosince v režii našich ochotnic z velednu byla podána žádost o dotaci na vybudováleňského spolku AJETO.
ní „Přírodní zahrady ZŠ Veleň“. Realizaci předpoLetošní program jsme zahájili 19. ledna tradiční ir- kládáme po dokončení stavby nové školy a sportovního
skou a keltskou hudbou. Autorské písně a irské tradicio- hřiště (podrobněji na str. 18/19).
nály nám zahráli členové skupiny Městská s J. Budilem.
V sobotu 20. ledna proběhl Novoroční turnaj ve stol- Přidělená dotace na modernizaci ČOV Veleň
ním tenise, za jehož uspořádání děkujeme našim „pingzávěru roku 2017 se nám podařilo získat finance
pongářům“.
na modernizaci a intenzifikaci ČOV Veleň. Byli
jsme s naší žádostí úspěšní a bylo nám na projekt přiděStavba nové školy
leno 13 520 034,72 Kč.
tavba nové školy pokračuje i v zimním období,
vždy dle klimatických podmínek. Archeologové již Dálniční okruh kolem Prahy - SOKP 520
svůj výzkum z větší části dokončili, mohou tedy začít
prosinci jsme rozeslali negativní stanovisko a připráce na hrubé stavbě. V současné době jsou vybetonopomínky k probíhající aktualizaci studie Pražskévány základy a základová deska, začínají růst obvodo- ho okruhu, který by dle záměru státu měl vést v těsném
vé zdi objektu s učebnami.
sousedství našich obcí.
Věříme, že nám počasí i další okolnosti budou přát,
tak abychom na podzim mohli budovu částečně zkolau- Stavební povoleni na chodník v ul. F. Pokorného
dovat a spustit provoz. Podrobněji si o tématu naší nové
odařilo se konečně získat stavební povolení na
školy můžete přečíst na dalších str. těchto novin.
chodník v ul. F. Pokorného v Mírovicích.

V

V

S

V
P

6

OBECNÍ NOVINY

SLOVO AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

... stane se
Hrubá stavba nové školy
ěhem nejbližších měsíců vyroste hrubá stavba naší
nové školy, nejprve objekty s učebnami, jídelna,
školní kuchyně a šatny pro žáky. Jako poslední bude
vybudována školní tělocvična.

B

Chodník v ul. F. Pokorného v Mírovicích
ěhem jara bychom rádi vybudovali nový chodník
v ul. F. Pokorného od kapličky až po ul. Ke Křížku
(včetně). Součástí bude přesun a nové místo pro kontejnery na tříděný odpad, přibudou i nové nádoby.

B

Odpočinková místa ve Veleni a v Mírovicích
průběhu jara budou vybudována nová odpočinková místa v naších obcích tj. lavičky, odpadkové
koše, venkovní knihovničky apod.

V

Jan Přeučil a Eva Hrušková - 3.12. 2018 Veleň

Na stavbě nové školy panuje čilý ruch i v lednu

Plánované akce na jaro
a jaře nás čeká opět mnoho společných setkání a
společenských akcí. Kromě dětského karnevalu a
masopustu to budou i velikonoční a jarní setkání apod.
Podrobně se o programu můžete informovat na následujících stránkách Obecních novin nebo na webu obce
www.velen.cz

Kompostéry pro občany
e věci žádosti o grant na kompostéry pro občany jsme v očekávání výsledku vyhodnocení naší
žádosti na OPŽP. Předpokládáme, že výsledky budou
známy na jaře.

N

V

www.velen.cz

Mgr. Radka Matějková

OBECNÍ NOVINY
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH
Srdečně zve Obecní úřad Veleň
ÚNOR

Vstupné dobrovolné

15. února

Viktor Preiss
ve Veleni

Čas: od 18.00 hod.
Místo: ve společenském sále Obecního úřadu Veleň
Vstupné: 180 Kč
Vstupenky si můžete zakoupit na obecním úřadě.

24. února Srdečně zve spolek Ajeto na

Veleňský Masopust 2018
Čas: od 14.00 hod.
Místo: na dvoře OÚ Veleň

Večerní zábava
8
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Čas: od 19.00 hod.
Místo: ve společenském sále Obecního úřadu Veleň
Vstupenky si můžete zakoupit na obecním úřadě.

všichni

Obecního úřadu Veleň

e

n
d
e
ol i
p
od dět
pro

Čas: od 15.00 hod.
Místo: ve společenském sále

všichni

Karneval pro děti

děti

11. února

A DALŠÍCH AKCÍ VE VELENI A V MÍROVICÍCH

JARO 2018

BŘEZEN

ec
n
ta ba
d
hu

senioři

15. března

Čaj a káva o čtvrté

k tanci a poslechu hraje pan Jiří Pešek
Čas: od 16.00 hod.
Místo: ve společenském sále Obecního úřadu Veleň

24. března

Velikonoční odpoledne

Čas: od 15.00 hod.
Místo: ve společenském sále Obecního úřadu Veleň

Velikonoce na dvorku

Čas: od 16.00 hod.
Místo: na dvoře OÚ Veleň (v případě deště - v sále)

všichni

„Jaro je tady ! aneb Velikonoce
jsou za dveřmi“ Zábavný pořad pro děti

děti

lo da
d
a
e
Div rom
d
An

e
n
d
e
l
po ti
d
ě
o
d
pro

Pletení pomlázky, malování kraslic a perníčků....

OBECNÍ NOVINY
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH
Srdečně zve Obecní úřad Veleň
DUBEN

12. dubna (čtvrtek)

Čas: odjezd v 8.00 hod. , návrat cca v 15.00 hod.
Místo: odjezd od Obecního úřadu Veleň
Na zájezd se můžete přihlásit na obecním úřadě .
Cena: 280 Kč (doprava, vstupné, průvodce)

18. dubna

Zápis do ZŠ Veleň
Čas: od 14.00 hod.
Místo: ZŠ Veleň
Informace: www.zsvelen.cz

19. dubna

o
d
e

m

jde

y
l
o
šk

Přežila jsem GULAG
Věra Sosnarová

Čas: od 18.00 hod.
Místo: ve společenském sále Obecního úřadu Veleň
Vstupné 50 Kč
Vstupenky si můžete zakoupit
na obecním úřadě.
10
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všichni rodiče a děti

Výlet na hrad Kost

senioři

t
e
l
vý

A DALŠÍCH AKCÍ VE VELENI A V MÍROVICÍCH

JARO 2018

10. května

12. května
Bleší trh

o
d
e

m

jde

k
á
š
le

b
í
rn

ja

všichni

Čas: od 17.00 hod.
Místo: MŠ Veleň
Informace: www.zsvelen.cz

Čas: od 13.00 hod.
Místo: dvorek OÚ Veleň

Výtěžek z prodeje bude věnován
neziskové organizaci Prales dětem

Srdečně zve MŠ Veleň

19. května

Vodnická pohádka

lo
d
va

di

Čas: od 16.00 hod.
Místo: ve společenském sále Obecního úřadu Veleň
Vstupné dobrovolné
Srdečně zve ochotnický spolek Ajeto

děti

Zápis do MŠ Veleň

y

k
l
o
šk

rodiče a děti

KVĚTEN
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POZVÁNKY OBECNÍHO ÚŘADU VELEŇ

Na CO a na KOHO
se můžeme těšit
Dětský karneval - Klauniáda
V neděli 11. února od 15.00 hod. mohou všechny děti z
Veleně a Mírovic přijít na veselý karneval do sálu obecního úřadu. Kromě klaunů a tanečních soutěží je bude
čekat např. i modelování balónků apod..

Večer s Viktorem Preissem
Na večer s hercem Viktorem Preissem můžete do veleňského sálu přijít ve čtvrtek 15. února.
Masopust 2018
Ochotnický spolek Ajeto pořádá 24. února tradiční Masopust. Odpoledne proběhne program pro děti a večer
můžete přijít na masopustní taneční zábavu. Hraje skupina Harmonie. Vstupenky k zakoupení na obecním úřadě.

12
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Čaje o čtvrté - hraje p. Jiří Pešek
Odpoledne 15. března si můžete přijít popovídat, zatančit nebo jen posedět se sousedy. Od 16.00 hod. vám
bude k tomu hrát pan Jiří Pešek. Vstup zdarma, přineste si s sebou pouze dobré boty k tanci a dobrou náladu.

„Jaro je tady“ aneb Velikonoce za dveřmi - odpoledne pro děti
V předvelikonočním víkendu tj. 24. března jsme připravili pro děti z Veleně a Mírovic (mohou přijít samozřejmě i později narození) - Velikonoční odpoledne.
Od 15.00 hod. začíná v sále OÚ Veleň Zábavný pořad
pro děti, ve kterém se dozví, jaké zvyky dodržovali lidé
o nedělích mezi masopustem a Velikonocemi (např. neděle pražná, smrtná, květná, velikonoční ...). V pořadu je
samozřejmě hodně písniček a nebude chybět ani velikonoční soutěž. O legraci nebude nouze, s pořadem k nám
přijede divadlo Andromeda, jeho členy Andreu Sousedíkovou a J.Dodo Slávika určitě znáte, protože p. Slávik je
kapelníkem Velkopopovické kozlovky.
Po skončení pořadu (ale i v jeho průběhu) se budou
moci všichni naučit plést velikonoční pomlázku, mohou
si zkusit malovat kraslice (uvařené či vyfouknuté vejce
si přineste s sebou) nebo namalovat perníček a ochutnat
velikonoční dobroty. Přijďte se jarně naladit týden před
Velikonoci na dvorek obecního úřadu.

Výlet na hrad Kost
Ve čtvrtek 12. dubna pojedeme na jarní výlet na hrad
Kost. Navštívíme středověký hrad s průvodcem a výlet zakončíme dobrým obědem v hradní restauraci. Kdo
bude mít zájem, může si projít i údolí Plakánek. Na zájezd se můžete přihlásit na obecním úřadě.

„Přežila jsem GULAG“
- Věra Sosnarová ve Veleni
Ve čtvrtek 19. dubna nás ve Veleni navštíví paní Věra
Sosnarová. Podle životního příběhu Věry Sosnarové
vznikla kniha Krvavé jahody.
Jen pár dní po konci druhé světové války se ocitla
Věra Sosnarová z Brna ve vlaku. Nedobrovolně a s nejasným cílem cesty. Mířila na Sibiř, kde se sestrou i matkou v gulagu přetrpěla téměř 20 let nelidského zacházení
i dřiny. Po návratu do Československa v roce 1964 byla
za komunismu vázána mlčenlivostí pod hrozbou dalšího
„výletu“. Svůj životní příběh teď předává mladším.
Osudným se stal Věře Sosnarové původ její matky. Libuše Šímová se v první světové válce zamilovala do československého legionáře a z bolševického Ruska s ním
odešla. „Matka byla vojenská zdravotní sestra, s otcem
se poznali během první světové války a vzali se ještě na
cestě na palubě lodi,“ vysvětlila.
„Přišli si pro nás přímo domů do dělnické kolonie ve
Slatině, kde jsme bydleli. Mně bylo čtrnáct, mladší Nadě

bylo tehdy jen devět let,“ popsala V. Sosnarová. Z cesty přes Maďarsko, Moldávii, Bělorusko a Moskvu až na
Sibiř si pamatuje hlavně četné zastávky kvůli chybějícím kolejím a strach z neznáma. „Pořád jsme nevěděli,
co bude. Jeli jsme s dalšími rodinami i válečnými zajatci
celé léto. Do cíle jsme dojeli někdy na začátku září a už

tam byl všude po kotníky sníh,“ líčí V. Sosnarová. Věru i
její matku už v transportu strážní znásilnili, při vypravování se neubrání slzám. Tím však hrůzné zážitky teprve
začaly, pokračovaly v pracovním táboře na Sibiři.
Věra Sosnarová, hrdinka z knihy Krvavé jahody, která vznikla na základě jejích vzpomínek, je častým hostem besed v knihovnách a ve školách. „Sestřička mi už
umřela, ale říkala, že já jsem starší a měla bych to všechno vyprávět.“
Podle Jana Dvořáka z Ústavu pro studium totalitních
režimů prošlo tábory, bylo popraveno či vysídleno 25 tisíc československých občanů, jde však pouze o hrubý
odhad. Zhruba polovina lidí sovětské represe nepřežila.
Během necelých dvou hodin svého strhujícího vyprávění popíše V. Sosnarová téměř celý svůj život. Není to
příběh veselý, ale stojí za to si jej poslechnout. Návštěvníci večera s Věrou Sosnarovou budou mít možnost zakoupit si knihu Krvavé jahody, kterou jim paní Věra ráda
podepíše.
Mgr. Radka Matějková
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ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OBCE VELEŇ V R. 2017

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

2017

Rozpočtové příjmy obce v r. 2017
Daně z příjmů								
7.191.186,72
Daň z DPH									
6.820.669,06
Odvody za odnětí půdy
		
				
248.857,00
Poplatky za likvidaci komunál.odpadu
				
619.878
Poplatky ze psů+známky
		
					
26.640
Poplatky za užívání veř.prostr.-parkování
					
300
Daň z hazardních her
		
					
63.933,32
Zrušený odv.z loterií apod.her
					
20.742,86
Správní poplatky: ověřování atd.
					
15.080
Daň z nemovitostí 							
1.127.470,84
Dotace volby 4111
			
					
18.226
Dotace od kraj.úřadu na provoz 4112
				
190.800
Dotace 4116 ZŠ šablony, videotelefony, hasiči, ozelenění skládky 1.100.662,51
Dotace 4122 na Dětský den
						
50.000
Dotace 4216 veř.osvětl, nová ZŠ 						
3.572.600
Vodné z restaurace 								
16.110
Stočné									
1.941.375
Příjmy knihovna čl.příspěvky
					
605
Příjmy z prodeje vstupenek - kultura
				
89.531
Nájmy nebyt. prostor
						
269.200
Sběr odpadů – sběrný dvůr + Ekokom 				
251.780,50
Rekultivace půdy – skládka
					
30.000
Financování hasičů od obcí, příspěvek od KÚ hadice,savice
49.000
Příjmy z poskytování služeb
					
27.485
Ostatní příjmy z vl.čin. – věc.břemeno
				
1.000
Příjmy z pronájmu pozemku
					
4.078
Přijaté neinv.dary DD
						
5.000
Přijaté pojistné náhrady
						
17.709
Příjem dle horního zákona
						
1.428,72
Příjem z prodeje pozemků 						
225.593
Přijaté příspěvky na pořízení dl.majetku 					
1.660.650
Příjmy z úroků ČNB
								
0,41
Příjmy celkem 2017
14

OBECNÍ NOVINY

25.657.591,94

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

A VÝDAJE OBCE VELEŇ

N

a následujících str. Obecních novin
zveřejňujeme jako každým rokem
příjmy a výdaje Obce Veleň v r. 2017.
V příjmech jsou zahrnuty i všechny granty
a dotace, které se obci podařilo
v uplynulém roce získat.

Rozpočtové výdaje obce v r. 2017
Silnice-komunikace:
Služby, správní poplatky 									
56.495
Opravy,údržba									
173.113,69
chodníky
									
384.759
Dopravní obslužnost
						
92.385,35
Pitná voda: všeob.materiál, opravy a údržba, služby, zajištění vodojemu,
24.311,18
Převody na DSO – splátky úvěru a na provoz					
1.279.728
ČOV: všeob.materiál, el.energie, opravy, rozbory
			
561.713
ZŠ neinvestiční příspěvek 							
200.000
ZŠ převod dotace videotelefony, šablony
				
418.714,60
ZŠ stavební práce, archeologický výzkum					
2.835.749,65
Knihovnické služby, materiál
						
1.789
Kulturní záležitosti - představení 					
197.963
Kulturní záležitosti – věcné dary květiny
					
4.871
Rozhlas – rekonstrukce, opravy
						
19.701
Občanské záležitosti (gratulace, balíčky pro důchodce, apod.) 		
76.411
TJ: voda, el.energie, PHM sekačka, oprava kabin, příspěvky od obce
108.756,75
Úpravy zahrady ZŠ, herní prvky na zahradu aj.		
			
194.910
Veřejné osvětlení: el.energie, opravy, rekonstrukce světel		
2.287.406,85
Územní plán změna 5								
140.530
Mzdy: dohody o provedení práce							
377.448
Sběr a odvoz kom.a nebezp. odpadů FCC					
1.043.785
Skládka: ozelenění, stromy, úprava povrchu					
1.350.032,04
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:
-ochranné pomůcky, hnojivo, všeob.materiál, nářadí, květiny, štěrk, písek 78.019
- PHM sekačky
								
97.055,60
- vývoz kontejnerů (sběrný dvůr, kompostárna) 				
10.753
- opravy mechan.prostředků (sekaček, apod.)					
212.736
- nealko.nápoje, čaje, káva 							
3.168
Požární ochrana: revize, TP, pojištění, pitná voda, el.energie,
foukač listí, svolávací systém FRP pro SDH Veleň, kompresor,
nabíječka, dýchací přístroj, PHM, školení					
238.219,38
Mzdy zastupitelstvo (starosta, místostarosta, členové OZ)			
1.121.204

OBECNÍ NOVINY
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE OBCE VELEŇ V R. 2017

Rozpočtové výdaje obce v r. 2017
Náklady na volby do Parlamentu 					
18.226
Mzdy zaměstnanci							
2.185.175
Sociální pojištění
						
238.112
Zdravotní pojištění
						
465.171
Úrazové pojištění Kooperativa
					
10.212
Povinné ručení, pojištění, bank. poplatky				
115.605,27
majetek obec: radlice na sníh, kartáče, posypová nástavba, lavice,
čerpadlo, registrační skříně, mrazák do MŠ, apod.
446.550,80
Všeobecný materiál obec 					
183.688,39
Úroky vlastní 								
25.269,18
Studená voda ZŠ, MŠ, OÚ 						
31.890
Plyn ZŠ, MŠ, OÚ
						
162.945
El.energie ZŠ, MŠ, OÚ
					
880.992
PHM
									
8.391
Poštovné
							
6.809
Služby: telefony ZŠ, MŠ, OÚ
				
60.488,29
Právní služby, zaměření, znal.posudky 			
449.244
Aktualizace software, odchyt psů, tisky, revize has.přístrojů,
ostraha objektů
						
577.681,41
Opravy a údržba v obci, ZŠ, MŠ: dopadové plochy-hřiště zš,
opěrná zeď trafostanice u skládky, zámeč.práce, chlazení
377.131
Občerstvení 								
41.560
Čl.příspěvek SMO + Spolek pro obnovu venkova,
MAS + knihovna Ml.Boleslav
				
11.464,40
ČSCH Veleň posuzovatelé, výstava, poháry
			
12.612
Platba daní, DPH a spr. poplatků
				
185.302
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
					
0
Cestovné
								
1.558
Školení
								
4.169,50
PD nová ZŠ, intenzifikace ČOV, dopravní projekty
2.170.822,28
Výpočetní technika
							
34.459
Nákup pozemku č. 97
						
45.000
Bank.poplatky ČNB
						
375,20
Výdaje celkem 2017
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22.342.631,81

REKAPITULACE

Rekapitulace
Rekapitulace:
Příjmy					
Výdaje

25.657.591,94 Kč
22.342.631,81 Kč

Komentář:
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 2017: +3.314.960,13 Kč
Splátky úvěru vodovod čtvrtletně: 319.932,- Kč – konečná splatnost úvěru: 7/2018
Splátky úvěru na nákup nemovitosti čp. 7: měsíčně 26.000,- Kč – poslední splátka: 26.2.2021
Přijaté dotace 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kraj: Volby Parlament (4111)			
18.226,00 Kč
Kraj: Hasiči (4116)					
5.626,00 Kč
Kraj: Omylem zaslána dotace pro hasiče jiné obec 8.929,00Kč(vratka v lednu 2018)
Kraj: ZŠ šablony (4116)			
378.714,60 Kč
Kraj: ZŠ videotelefony (4116)			
40.000,00 Kč
MŽP: ozelenění skládky (4116)		
667.392,91 Kč
Kraj: na provoz obce (4112)			
190.800,00 Kč
Kraj: dotace na Dětský den (4122)
50.000,00 Kč
MF: na veřejné osvětlení (4216)		
882.600,00 Kč
MF: nová ZŠ + archeolog.výzkum (4216)
2.690.000,00 Kč					

				
Zpracovala: E.Vítková
Ve Veleni dne 25.1.2018
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AKCE PLÁNOVANÉ NA LETOŠNÍ ROK

Veleň
Mírovice
Stavba nové budovy školy a tělocvičny ZŠ Veleň
Výstavba nové budovy
veleňské základní školy
tavba nové školy zdárně pokračuje i v zimních měsících, hlavně zatím díky příznivému počasí.
Hned po zahájení výstavby na podzim nás zdrželi archeologové svým
výzkumem, ale ten je již téměř dokončen a věříme, že se podaří tento
skluz dohnat. Na podzim 2018 bychom rádi otevřeli 6. ročník ZŠ ve
Veleni a proto v současné době jednáme s příslušnými úřady o alternativních možnostech výuky 6. třídy pro případ, že se nepodaří budova s učebnami „dokolaudovat“ do
1. září.
S tímto souvisí i navýšení kapacity naší mateřské školy, to je závislé na výše uvedeném přesunu části
školy do nových prostor. Uvolní se
nám přízemí současné „staré“ budovy školy a budeme moci otevřít další třídu MŠ. Zatím je po dohodě s
paní ředitelkou a pí. učitelkami naše
představa taková, že ve staré budově školy by se učili žáci 1. a 2. třídy a v přízemí bychom otevřeli třídu MŠ pro předškoláky.
O pokračující výstavbě nové školy se můžete informovat na obecním
webu v „Projekty probíhající“.

S
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Přírodní zahrada ZŠ Veleň
nažíme se využít všech možností, jak získat nějaké finance pro
projekt výstavby nové školy, ale i
jejího budoucího okolí, které budou
žáci a učitelé využívat.
V lednu byla podána žádost o grant
na projekt „Přírodní zahrada ZŠ Veleň“ o finanční prostředky do Národního programu Životní prostředí. Pokud budeme s žádostí úspěšní a finance se podaří získat (dotace
je 85 % nákladů, spoluúčast obce je
tedy 15 %), budou moci děti i pedagogové využívat k venkovní výuce i
trávení mimoškolního času krásnou
přírodní zahradu s ovocným sadem
a lavičkami, pergolou pro venkovní výuku, broukoviště z dubové kulatiny a posezení z dřevěných špalků nebo cestu bosé turistiky. Dále
by zde byly záhony pro výuku např.
pěstitelských prací či sezónní zeleniny pro potřeby školy.
Za pomoc a vypracování krásného projektu Přírodní zahrady děkujeme paní Ing. Michaele Kosové.
Věříme, že s žádostí o finance budeme úspěšní. Realizaci a výsadbu zahrady předpokládáme po dokončení
výstavby nové budovy školy tj. cca
během r. 2019.

S

Školní sportovní hřiště
loňském roce jsme podali žádost na MMR ČR o dotaci na
školní sportovní hřiště a kurt. Zatím
nám grant přidělen nebyl, očekáváme daší kolo a otevření této výzvy
v jarních měsících. V případě úspěchu a přidělení peněz v r. 2018 předpokládáme stavbu hřiště také po dokončení nové budovy školy tj. .cca v
r. 2019 - 2020.

V

Odpočinková místa v obci
roce 2017 nám na základě naší
podané žádosti o grant na ministerstvo zemědělství byly přiděleny finance na zakoupení nových laviček, odpadkových košů aj. Během
jara tak budeme moci vytvořit v Mírovicích a ve Veleni 7 odpočinkových míst, kde bude možné posedět
a relaxovat.

V

ROSTLINNÝ MATERIÁL

LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV
listnaté stromy soliterní

3 ks

2018
LEGENDA NÁVRH

travnatá plocha - zátěžový trávník
travnatá plocha - luční trávník

ostatní plocha - dřevní štěpka

1523 m2
400 m2

140 m2

soliterní listnaté stromy

21 ks

soliterní listnaté keře

8 ks

cesta bosé turistiky

12,5 bm

b

e

pergola - dřevěná

24,5 m2

broukoviště

1 ks

posezení se skulpturou brouka

23 ks + 1 ks

vyvýšené dřevěné záhony

4 ks

kompostér, bedny na nářadí - dřevěné 1 ks + 2 ks

e

d

c

Ta

b
a - 1,9 bm mulčovací kůra
b - 1,75 bm kamenná drť
c - 4,7 bm dřevní štěpka
d- 2,4 bm kačírek
e - 1,75 bm nadsýtný kámen

a

Zhotovitel:
objekt:

Návrh Přírodní zahrady nové ZŠ Veleň

K

Chodník v ul. F. Pokorného
o všech adninistrativních a byrokratických peripetiích se nám
podařilo získat stavební povolení na
výstavbu chodníku ul. F. Pokorného v Mírovicích. Chodník bude nově
vybudován od návsi po celé délce
ulice v návaznosti na chodník v ul.
Ke Křížku a bude pokračovat po ul.
Na Skalce. V místech, kde v současné době stojí kontejnery na tříděný
odpad vznikne odpočinkové místo
s lavičkou a nové stání na kontejnery bude vybudováno ve svahu vedle
trafostanice.

P

Třeboradická x Pražská a
ul. Hlavní x Kostelecká
těmito projekty dopravních opatření a úprav pro „zbezpečnění“
obou křižovatek krajských komunikací jsme ve fázi stavebního řízení.

S

Projekty dopravních opatření na
uvedených křižovatkách (v Mírovicích a u MŠ Veleň) projednáváme v
rámci stavebního řízení. I přes komplikovanost celého procesu bychom
chtěli zístat všechna povolení co nejdříve.
Pražský okruh
v letošním roce nás zřejmě čeká
argumentace a mnohá jednání
ve věci záměru státu a ŘSD vystavět část Pražského dálničního okruhu SOKP 520 v katastru naší obce v
těsné blízkosti obytných domů.
Jsme přesvědčeni, že před cca 30
lety navržená trasa okruhu, je naprosto nevhodná. Argument, že projekt SOKP je lokálním Pražským
silničním okruhem je také zavádějící, protože napojením SOKP 520
na dálnice a rychlostní komunikace
v okolí Prahy se stane tento okruh
jejich součástí. Navázáním na celoevropskou dálniční síť se pak stane
i součástí transevropské dálniční sítě
TEN-T (ta začíná na severu Německa a končí v Istanbulu).
Na náš argument, že kromě dálničního okruhu nám do obce byla státem umístěna ještě vysokorychlostní
trať a je třeba tedy zohlednit v EIA i
tuto VRT, nám bylo sděleno, že hygienické limity (hlukové, emisní,
prachové) budou počítány pouze pro
dálniční okruh.

I

2 ks

1 ks

hranice pozemku

2090 m2

soliterní listnaté stromy - navazující projekt

Ta

C

Modernizace
a intenzifikace ČOV Veleň
oncem roku 2018 jsme održeli dobrou zprávu o tom, že se
obci podařilo získat dotaci na rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Veleň ve
výši 13 520 034,72 Kč. Pro obec je
to velmi důležité, protože budeme
moci zahájit komplexní modernizaci
čistírny. V současné době je připravována zadávací dokumentace pro
výběrové řízení na dodavatele stavby.

lavička dřevěvná

informační tabule dřevěná

investor:

Architektura zahrad

Projektant:

Ing. Michaela Kosová

www.archite

Přírodní zahrada ZŠ Veleň
část parc. č. 413/114

číslo zakázky

Obecní úřad Veleň, Hlavní č.p.7, 250 63 Veleň

datum

stupeň dokumentace

měřítko
obsah:

datum revize:

Situace - Sadové úpravy

formát

výtisk čís
1

V případě, že bez ohledu na náš
zásadní nesouhlas, bude aktualizace studie pokračovat a dojde k realizaci projektu SOKP 520 v katastru
naší obce, budeme požadovat technická řešení, která eliminují dopady (tunel, hlukové bariéry, zapuštění
do terénu, vedení 6ti proudé dálnice
zčásti v tubusu – původně měla být
4proudová – nyní to bude znamenat
100 000 vozidel denně).
Bohužel nám bylo sděleno, že při
realizaci okruhu bude nejdůležitější ekonomické hledisko tj. aby byla
stavba co nejlevnější. Ekonomické
zájmy ale nemohou a nesmí převážit nad kvalitou životů a zdravím občanů našich obcí. Jestliže je možné,
aby v Rakousku, Německu či Itálii
projektoval a realizoval stát dopravní stavby s nejvyšší ohleduplností ke
krajině, životnímu prostředí i občanům, kteří byli „odsouzeni“ v zájmu
ostatních žít v sousedství těchto staveb, pak pevně věříme, že je tohoto schopna i Česká republika, ŘSD a
další zúčastnění i zodpovědní. O situaci se mohou občané Veleně a Mírovic informovat na www.velen.cz
(„Pražský okruh SOKP 520“), kde
jsou ke stažení části studie PRAGOPROJEKTu, a.s. a ŘSD, i všechny dokumenty, stanoviska a argumenty, které jsme dosud sepsali a rozeslali.
Mgr. Radka Matějková

OBECNÍ NOVINY
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FOTOKRONIKA

27. října 2017

BENEFIČNÍ KONCERT PRO NADACI MATHILDA

Paní hraběnka Mathilda Nostitzová a Petr Kroutil.

Základní kámen nové budovy ZŠ Veleň poklepán pro štěstí.
(zleva: Ing. Jiří Kazda - starosta, Ing. Tomáš Hess - obchodní ředitel firmy HSF System a.s.,
Mgr. Věra Kouřilová - ředitelka ZŠ a MŠ,
paní hraběnka Mathilda Nostitzová a Mgr. Radka Matějková, místostarosta).

V

pátek 27.10. se uskutečnil ve veleňském sále
Koncert pro nadační fond Mathilda paní hraběnky Mathildy Nostitzové. Skvělý hudebník Petr
Kroutil se spolu se svým „Petr Kroutil Orchestra“
a tanečnicí Nicol postarali o pohodovou atmosféru.
Hosty koncertu byli paní hraběnka Mathilda Nos-
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titzová, pan Luboš Krapka, ředitel nadace a MUDr.
Radka Komárková se svou fenkou Orkou.
Děkujeme všem, kteří si zakoupili vstupenku a věnovali tak peníze na výcvik vodících psů pro nevidomé a děkujeme všem sponzorům. Přispěli jsme
společně na dobrou věc částkou 50 000 Kč.

DEN REPUBIKY
28. ŘÍJNA

KONCERT MALÝCH MUZIKANTŮ

KONCERT MALÝCH MUZIKANTŮ

24. listopadu

TANEČNÍ ODPOLEDNE 26. října

JAN PŘEUČIL A EVA HRUŠKOVÁ

ROZSVÍCENÍ
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
VÁNOČNÍHO STROMU
POHÁDKA „ČERT A KÁČA“

FOTOKRONIKA
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2. PROSINCE

3. PROSINCE

ADVENTNÍ KONCERT 8. PROSINCE

16. prosince
ZPÍVÁNÍ POD STROMEČKEM

FOTOKRONIKA

SKUPINA J. BUDILA „MĚSTSKÁ“

19. LEDNA

PODĚKOVÁNÍ
Naše kapela Městská, hrající keltskou muziku, měla tu čest vystoupit v pátek 19. 1. 2018 ve společenském sále
OÚ Veleň. Máme velkou radost, že si nás přišlo poslechnout nečekané množství veleňáků,
kteří vytvořili fantastickou atmosféru, která se k tomuto druhu muziky obzvláště hodí.
Zvláštní poděkování naší kamarádce Radce Matějkové, která velkým dílem přispěla
k uskutečnění toho koncertu. Moc nás potěšilo, že v prostorách, kde učinkují víceméně slavné osobnosti,
dokáže veleňské publikum takto srdečně přijmout i amatérskou kapelu, která je výjimečná pouze tím,
že hraje od srdce. Tím pádem veliký dík, který patří všem těm veleňákům, kteří nám přišli zatleskat.
Hrálo se nám moc pěkně a takový úspěch jsme určitě nečekali.
								

Za Městskou kapelník Jarda Budil a Laďka

OBECNÍ NOVINY
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ŠKOLA A ŠKOLKA

Lyžařský kurz v Hraběticích v Jizerských horách

DOBROU ŠKOLU DĚLAJÍ
DOBRÉ VZTAHY
V

úvodu prvního článku letošního kalendářního roku mi
dovolte popřát všem krásný rok 2018 a poděkovat za podporu a přízeň, kterou mnozí naší škole i
školce projevují. Ráda bych poděkovala zejména všem, kteří svou účastí na školních akcích, nákupem dětských výrobků, sběrem papíru či jakýmkoli jiným způsobem naši školu
podporují.
Na žákovském parlamentu děti rozhodly, že za peníze získané sběrem
papíru a prodejem adventních dekorací koupíme do školy něco s trvalou
hodnotou. Volba padla na knihy. Vychází jich tolik! Jsou krásné a poměr-
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ně drahé. V lepších knihovnách jsou
maximálně po jednom výtisku a půjčit si je není snadné. O nákupu budeme informovat prostřednictvím školního webu a doufáme, že se podaří
motivovat i ty rodiče, kteří se zatím
na podpoře školy nepodílejí.
Z mnoha akcí, které se uskutečnily
ve škole, bych ráda zmínila lyžařský
kurz. Uskutečnil se letos podruhé,
tentokrát v Hraběticích v Jizerských
horách. Měli jsme opět štěstí – sjezdovka, na které jsme lyžovali, měla
jako jediná z širokého okolí dostatek
sněhu. Obrovský kus práce odvedli
učitelé a instruktoři zejména s dětmi,
které byly na lyžích prvně. Už druhý

den většina z nich jezdila na vleku.
Lyžařský výcvik, kterého se účastnila přibližně polovina žáků školy, se
stejně jako loni ukázal být vynikající
teambuildingovou aktivitou. Je nádherné sledovat, co dělá s dětmi pohyb na čerstvém vzduchu, řád platný
po 24 hodin a absence mobilů. Výhodou proti škole v přírodě je menší počet dětí. Na horách se vždy skamarádí ti, kteří o sobě dříve nevěděli. Je zde větší fyzická i organizační
náročnost a nutnost spolupráce mezi
dětmi.
K prvnímu únoru byla opět navýšena kapacita školy, abychom mohli přijmout děti, které se přistěhovaly

www.zsvelen.cz

ŠKOLA A ŠKOLKA
během podzimu. Končíme s plaveckým výcvikem a připravujeme realizaci sportovních dnů. V plánu je zatím
bruslení, beach volejbal a skoky na trampolíně.
Jednoznačně největším jarním projektem je příprava
na náběh druhého stupně od 1. 9. 2018. Tvorba školního
vzdělávacího programu, hledání nových pedagogů a organizační zajištění takto složitého kroku – to budou desítky a stovky hodin práce nejen pro vedoucí pracovníky
všech složek organizace, ale jistě i pro všechny zaměstnance. Aby tuto práci zvládli, potřebují vnímat podporu od rodičů svých žáků. Již minimálně jednou jsem na
tomto místě psala, že dobrou školu dělají dobří rodiče.
Učitel, na rozdíl od mnoha jiných profesí, k výkonu své práce musí dosáhnout nejen vysokého stupně
vzdělání, ale i morální, osobnostní i psychické vyspělosti. Jeho práce je ale vystavena hodnocení mnoha lidí,
kteří mají pouze zprostředkované informace, často oboru nerozumí a pokud rozumí, tak neznají všechny detaily, které vedly učitele k daným rozhodnutím a postupům. Setkávám se převážně s lidmi, kteří oceňují práci
pedagogů i všech zaměstnanců naší ZŠ a MŠ. Těší mě,
když slyším chválu na naši školu i od obyvatel okolních
obcí.
Jsem hrdá na náš tým a přesvědčená o tom, že odvádí kvalitní a poctivou práci. Jsem hrdá o to víc, že vím,
jak situace na mnohých školách vypadá. Vím ale také, že
mnohá škola je špatná pouze proto, že se to o ní říká. Že
do světa byla vypuštěna fáma, která si žije vlastním životem. Z takové školy začnou odcházet první žáci, resp.
se do ní ani nepřihlásí, poté učitelé a pak už je skutečně
špatná... Děsí mě, když slyším, jak se o učitelích vyjadřují maminky kamarádů mých dětí nebo některé mé bývalé spolužačky, které školou prošly s odřenýma ušima
a dodnes mnoho rozumu nepobraly. Ptám se pak sama
sebe, jestli i o mně takto někdo mluví….?
Čeká nás složitý krok – najít nové zaměstnance a udržet stávající. V době rekordně nízké nezaměstnanosti a
nízkých platů ve školství to nebude jednoduché. A proto píši tyto řádky. Vnímám obrovskou podporu a spokojenost mnoha rodičů i dětí (jak mj. ukázaly lednové kon-

Zápis do ZŠ
Zápis do

zultační hodiny). Ale čas od času se ke mně donese informace nelichotivá, vždy pokroucená skutečnost nebo
přímo lež, a to je něco, čeho se skutečně děsím. Prosím
proto všechny rodiče, tak jako i v minulosti, šiřte dobré jméno na ZŠ a MŠ, a pokud máte výhrady, problémy,
stížnosti, nepište maily, sms či dopisy, ale přijďte.
Přijďte za mnou. Předem za toto jednání děkuji.
V prosinci žáci s družinou navštívili výstavu Vánoce
na statku v Toulcově dvoře a proběhla vánoční výtvarná soutěž. V lednu se uskutečnila Puzzlesiáda (soutěž ve
skládání puzzle) a děti zhlédly přestavení v Divadle kouzel v Líbeznicích.
Celá škola i družina se zapojila do projektu Hrdá škola.
Cílem projektu, organizovaného pod záštitou MŠMT, je
zpestření školního života a navíc s možností výher. Jako
první jsme uspořádali teplákový den, jehož smyslem je
mj. upozornění, že tepláky nejsou vhodným oblečením
do školy, zejména pro starší žáky. Děti, které spolu tráví velkou část dne, musí umět odlišit chování na hřišti a
ve škole. Změna oblečení není všespásná, ale chceme-li
mít ve škole kultivované prostřední, je to malý střípek
do mozaiky, kterou se pokoušíme skládat.
V mateřské škole teď máme aktivity se zimní tématikou. Na konci měsíce ledna je naplánován „sněhulákový
den“. Když nemáme sníh venku, proměníme ve sněhuláky naše děti a radostně si zaskotačíme. Koncem února
proběhne tradiční karneval. V březnu se budeme těšit na
jaro vynesením bohyně zimy Morany. Každý měsíc nás
také čeká divadélko.
V dubnu se uskuteční čarodějnický den a opět sběr papíru. Prosíme již dnes všechny rodiče a přátele, aby sbírali a přinesli starý papír do MŠ. Peníze jsou vždy využity pro děti; za tyto bychom mohli jet na výlet ke konci školního roku. V květnu MŠ uspořádá již druhý ročník Blešího trhu pro Green Life. Od března bude možné
nosit věci, které chcete darovat, do školky. Sběr plastových víček probíhá stále.
Naši předškoláci se intenzivně připravují a těší na zápis do ZŠ.
Mgr. V. Kouřilová a P. Koudelíková

18. dubna od
Veleň se koná

10. května
á
n
o
k
e
s
ň
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e
MŠ V

14.00 hod.

od 17.00 hod.
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www.dilnickyprodeticky.webnode.cz

KREATIVNÍ DÍLNIČKY PRO HRAVÉ DĚTIČKY
V PLENÉRU

Výtvarné kurzy, kde se propojuje umění a příroda. Ráda bych touto cestou seznámila děti s různými výtvarnými technikami, se základy dějin výtvarného umění a především je naučila vnímat přírodu, která dokáže být inspirativní a jedinečná.

Každou STŘEDU od 16:00-17:00 hod.
PRO KOHO: pro děti do 10 let, u menších dětí je důležité zůstat chvilku bez rodiče a pracovat samostatně nebo za jeho pomoci.
KDE:
za pěkného počasí venku. Za deště a mrazu na obecním úřadě Veleň.
CENA:

70,- Kč/dítě. Dospělá osoba neplatí.

REZERVACE: na tel.: 776 471171 nebo e-mailem: dilnickyvelen@seznam.cz. Kurz si rezervujte nejpozději den předem z důvodu
zajištění pomůcek pro dítě. Kapacita je omezená!

ZŠ a MŠ Veleň přijme

od nového školního roku 2018/2019
zaměstnance téměř všech profesí:

učitelky/e, vychovatelky/e, kuchařky/e,
uklízečky, školníka …

Informace – vedení školy
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Výroční zpráva

ne 12. ledna proběhla 91.valna hromada sboru
dobrovolných hasičů Veleň - Mirovice.
Zde je hlavní část Výroční zprávy.
Naše členská základna měla v roce 2017 celkem 58 členů, z toho 8 žen a 11 dětí. Výjezdová jednotka má 15
členů. Zajišťujeme smluvní ochranu pro obce Sluhy,
Mratin, Polerady. Loni bylo 13 výjezdu.
13.3 v 19.35 hod. lesní požár v Měsících
- 6 členů po 1 hod.
8.4 v 06.27hod. požár stodoly v Ovčárech
-7 členů po 6 hod.
20.5. v 00.28 hod. nelegalni skládka Měsice
- 6 členů po 3 hod.
28.5 v 09.54 hod.rod.domek Měsice-5 členů po 2 hod.
24.6 v 1516 hod. tráva Hovorčovice - 6 členů po 1 hod.
28.6 v 15.16 hod. spadlý strom Sluhy 4 členové 1 hod.
30.6 v 12.59 hod. osobní vozidlo BMW 5 členů 3 hod.
17.7 v 17.30 hod. pátrání po pohřešovane osobě
6 členů 4 hod.
23.7 v 06.19hod. tráva Hovorčovice 8 členů 2 hod.
26.7 v 16.04 hod. tráva Mirovice 5 členů 2 hod.

6.8 v 02.31hod. trava Hovorcovice. 8 členů 2 hod.
1.12 v 11.42 hod. trafostanice Sluhy 5 členů 1 hod
5.12 v 19.33 hod. výrobní hala Vinoř 9 členů 5 hod.
Proběhla školení velitelů na stanici HZS ve St. Boleslavi. Teoretická a praktická příprava na odchyt bodavého hmyzu, dokumentace výjezdů ve fotografii, námětové cvičení s ohniskem požáru.
V letních měsících se kropila prašná cesta. Měli jsme
sběr kovového odpadu v dubnu a říjnu. Odvezli jsme
víčka Kačence Podrazske 13 pytlů.
Mladí hasiči měli v lednu výlet na Říp, v březnu soutěž v uzlovani v Mukařově, v dubnu soutěž v Čelákovicích, v květnu soutěž ve St. Boleslavi, v červnu účast
na Dětském dni a na Memoriálu.
Členové souboru odpracovali v roce 2017 na opravě
vozidel a údržbě zbrojnice celkem 290 hodin a na požárech 185 hodin.
Děkujeme Obecnímu úřadu za podporu v naší činnosti.
Výroční zprávu vypracoval
		
Josef Hanousek velitel sboru.

OCHOTNICKÝ SPOLEK AJETO

J

MASOPUST 2018

ako vždy v prvním čísle letošních novin, přejeme
všem hlavně hodně zdraví.
V loňském roce jsme se sešli u Betlému, proběhla tam dobrovolná sbírka pro Kačenku. VŠEM veliké
díky, vybralo se 6430 korunek. Zaokrouhlily jsme to na
7000 Kč a s malým dárečkem odvezly 22.12 Kačence a
její mamince do Přezletic. Od paní Podrazske vím, že
tato částka je na jednu měsíční terapii. Kačence bychom
chtěly přispět i letos a budeme vás informovat na našich
stránkách.
Tento rok se potkáme 24. února už potřetí na VELEŇSKEM MASOPUSTU. Jelikož nebudeme hrát na Dětském dni, připravujeme VODNICKOU POHÁDKU na
28. duben. Aby to nebylo líto našim dospělým přízniv-
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cům, máme i pro ně přichystané divadelní představení
SBOROVNA. Jak už název napovídá bude to ze školního prostředí.
Z našich řad je to vše, na shledanou v únoru.
				
B. Nedorostová
Z CELÉHO SRDCE DĚKUJEME
OBČANŮM VELENĚ A MÍROVIC,
KTEŘÍ KAČENCE PŘÍSPĚLI NA LÉČBU
NEUVĚŘITELNOU ČÁSTKOU 7000 KČ.
MOC DĚKUJEME A VÁŽIME SI
VAŠÍ POMOCI.
RODINA PODRAZSKA

OBECNÍ NOVINY
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CHOVATELÉ

CHOVATELSKÉ JARO

Č

lenové chovatelského spolku přejí všem občanům Veleně a Mírovic mnoho zdraví a štěstí v
novém roce.
Chovatelé připravují svou výroční schůzi a návštěvy
spřátelených chovatelských organizací. Zúčastní se také
jarních soutěží. K posledním úspěchům patří např. vyhlášení Z. Kopecké nejlepším mladým chovatelem okresu Praha - východ v r. 2017.		
		
J. Grűner, předseda ČSCH Veleň

Srdečně Vás zveme na dobročinný

BLEŠÍV SOBOTU
TRH 12.5.
Příp. informace na tel.:

283 931 279

Výtěžek z prodeje bude věnován
neziskové organizaci Prales dětem.
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od 13.00 hod
NA OBECNÍM DVORKU OÚ

Samostatné byty pro seniory
•
•
•
•
•
•

s doprovodnými aktivitami
Staňte se součástí naší komunity aktivních seniorů!

Menší rodinný areál do 35 obyvatel
Individuální přístup, zázemí, bezpečí a bezbariérovost
Zasazený do krásné venkovské přírody, venkovní bazén
Zajištění obědů, nákupů, docházka praktického lékaře a terénních pečovatelských služeb
Sport, kultura, volnočasové aktivity, zahradničení
Ceny ubytování včetně poplatků za členství ve Spolku seniorů od 12 900 Kč

www.brazdimskystatek.cz, 603 411 788

Návš těva

Opravdu si užít

důchod
Žádné starosti s udržováním
domu či bytu, žádná samota
a stesk. Naopak útulné bydlení
v komunitě seniorů, které život
baví a zajímají se o svět kolem
sebe.

ale nenajdete. Je na budoucím obyvateli, aby si sem
přestěhoval kus svého předchozího domova a tak se
zde cítil opravdu dobře. Rozlehlé terasy se zahradním nábytkem přímo vybízí k posezení s rodinou nebo
třeba se sousedkou. A kdyby se rozpršelo? Žádný problém, dva altánky umožňují posezení pod střechou
s výhledem na rozkvetlé záhony.

TexT: MICHAeLA SLAVÍNSKÁ

Vše je uzpůsobeno k tomu, aby se místní obyvatelé cítili pohodlně a bezpečně, samozřejmostí jsou bezbariérové vstupy, možnost zajištění dovážky obědů či
nákupů, docházka praktického lékaře.
Na Brázdimském statku jdou však ještě dál. Vědí
dobře, že fyzická a duševní aktivita přispívá k udržení dlouhodobé kondice a mentální svěžesti. Proto do
areálu docházejí lektoři s bohatými zkušenostmi se seniory a nabízejí různé formy vyžití, jako je cvičení, tvořivé práce či trénink paměti. Pravidelně se vyjíždí za
kulturou i přírodou, akce organizované přímo v místě
vybízí rodinné příslušníky, aby se připojili. Pravidelný
kontakt s rodinou se tu více než podporuje, napříč generacemi je zvláště oblíbené společné grilování.

Takové komunitní bydlení vzniklo v Praze-východ,
nedaleko Brandýsa nad Labem. Rozsáhlý areál se
vzrostlými stromy, vlastním rybníkem a výběhem
s ovečkami nabízí 28 bytových jednotek pro samostatné seniory.

Jako doma

V každém bytě je vybavená kuchyň, vlastní toaleta i koupelna a vestavěná skříň. Další zařízení tu

Bezpečně i pohodlně

34

Každý z nás má jiná očekávání a touhy, co by chtěl
ještě zkusit, zažít. Proto je zde snaha o individuální
přístup i vyhovět přáním, která se třeba dosud nepodařilo realizovat. Ať už chcete lenošit u bazénu, vyrobit si adventní věnec nebo si sednout do telefonního
koutku ve stylu 60. let a zavolat svým blízkým, tady
jste doma a život právě začíná!
Více informací na www.brazdimskystatek.cz.
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76 Sofie Bydlení | prosinec/leden

foTo: xxxx

Individuální přístup

KLUB SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE

JARNÍ VÝLET NA HRAD KOST

N

a adventní výlet do Třebíze jsme vyjeli 19. prosince. Počasí bylo opravdu zimní, ale užili jsme si vánočně vyzdobený Cífkův statek, kde
nás přivítal mj. postav i hospodář
a povyprávěl, jak lidé dříve slavili advent.
Na statku jsme ochutnali vánočku, setkali jsme se s tajemnou Lucií, předvedeny nám byly zvyky a
svátky, které tradičně doprovází
adventní období.
Vejminkářka nám vyvěstila budoucnost a ve špýcharu jsme si
vlastnoručně vyrobili vánoční ozdobu za pomoci čeledína a děvečky, kteří nám s hospodářem zazpívali.
Předvánoční program na statku
jsme zakončili obědem přímo v
Třebízi.
Posezení s hudbou 15.3.
Odpoledne 15. března si můžete
přijít v 16.00 hod. popovídat, posedět či zatančit do sálu obecního
úřadu. Zahraje nám opět pan Jiří
Pešek. 				
Jarní výlet na hrad Kost
První letošní výlet se koná ve
čtvrtek 12. dubna (pozor je to
čtvrtek nikoliv úterý jako obvykle - hradní restaurace je totiž otevřena v dubnu od Stř do Ne) a pojedeme na hrad Kost.
Hrad Kost zažil dobu slávy i
úpadku. Nějaký čas sloužily jeho
paláce jako sýpka a stavba chátrala. Jako ostatní české památky
neušel po nástupu komunismu zestátnění. Z jeho původního vybavení se zachovalo máloco. Avšak
to nic nemění na tom, že je dnes

Adventní výlet do Třebíze - „Vánoce na statku“.
plný zajímavých exponátů.
Zajímavé exponáty uvidíte v
průběhu celé prohlídky, kterou samozřejmě přizpůsobí průvodce
našim možnostem. Při vstupu na
první nádvoří zaujme pozornost
velká dřevěná konstrukce. Jedná
se o funkční kopii katapultu, který se používal ve středověku při
dobývání hradů. Provozuschopná
je i replika gilotiny, vystavená v
mučírně. Na jejím originále se popravovalo ještě za první republiky
a protektorátu. Dnes je uložen v
pražské věznici na Pankráci. Kostecká gilotina sice nikdy nepřeťala krk hříšníka, zato si ale zahrála
v americkém filmu.
Obraz, vystavený v prostorách
Vartemberského paláce, je opředen tajemstvím. Vystavit ho nechali dnešní majitelé hradu – bratři Kinští. Jejich rodu patří tato záhadná podobizna provrtaná kulkou odnepaměti. Avšak nikdo si

už dávno nepamatuje, koho ženský portrét zpodobňuje a čím si
střelu vysloužil.
Po prohlídce hradu s průvodcem
se naobědváme přímo ve vyhlášené hradní restauraci.
Prosíme všechny „účastníky zájezdu“, aby si přišli během března
na obecní úřad opět vybrat oběd z
nabízených menu.
Odjíždíme od obecního úřadu v
8.00 hod.
R. Matějková a L. Kaiserová

OBECNÍ NOVINY
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VELEŇSKÝ SPORT

Z

dravíme opět v novém roce všechny fanoušky Slavoje Veleň.
Sportu zdar a FOTBALU zvlášť !
		
Fanda Kaiser a Lukáš Vízner

STOLNÍ TENIS

Stolní tenisté
TJ Slavoj Veleň

Pravidelné tréninky
malých fotbalistů se konají
každé úterý a čtvrtek
od 17.00 hod.
na veleňském fotbalovém hřišti.

TJ SLAVOJ VELEŇ

FOTBAL

NOVOROČNÍ TURNAJ

1.Petr Poláček, 2. Petr Němeček a 3. Rudolf Šilhán ml.

40 OBECNÍ NOVINY

TURNAJ 2018

VI. ročník
TURNAJE
ve stolním
tenise

výsledky
1.
2.
3.
4.
5.-6.

Petr Poláček
Petr Němeček
Rudolf Šilhán ml.
Václav Novák ml.
Rudolf Šilhán st.
Marek Moc
7.-8. Jiří Světlík
Václav Novák st.
9.-12. Štěpán Budil
Zdeněk Dostál
Jana Melounová
Petr Macák
13.-16. Lukáš Drexler
Ondra Skřivánek
Petr Pavel
Pavel Tomčišin
17.-24. Karel Kaiser
Radka Matějková
Petr Teska
Honza Matějka
Mirek Charvát
Artem Klevcov
Kuba Kalus
Mirek Pokorný
25.-35 Mirek Petřík
Jiří Kazda
Jana Tomčišinová
Zdena Fircáková
Lukáš Kohut
Jana Nováková
Mirek Krátký
Jarda Šalda
Richard Walker
Mirek Filko
Tonda Petřík

NOVOROČNÍ TURNAJ
P

o několikaleté pauze opět proběhl
novoroční turnaj ve stolním tenisu.
Za celý oddíl stolního tenisu
bych rád poděkoval Obecnímu úřadu
za možnost uspořádat tento turnaj,
zvláště Radce Matějkové
za vytvoření krásných diplomů.
Velké poděkování patří všem,
kteří se podíleli na přípravě tohoto turnaje,
zejména Janě a Pavlovi Tomčišinovým
za pomoc s obsluhou – pivo bylo excelentní
a paní Daně Šilhánové
za přípravu vynikajícího guláše.
Všem zúčastněným děkuji za hladký průběh
turnaje a těším se příští rok nashledanou.
Za oddíl stolního tenisu
			
Ruda Šilhán ml.
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února
MÓDNÍ BAZAR 17.
od 10.00 do 17.00 hod.

už po 5. Vás zveme na náš modní bazar

Elišky a Lucky

18. února

od 10.00 do 15.00 hod.
do sálu Obecního domu
Pokud se Ježíšek pod stromečkem netrefil
do Vašeho vkusu, tak se přijďte podívat
do sálu Obecního domu.
Budou tam pro Vás připravené krásné hadříky,
kabelky, boty, doplňky
a také malé občerstvení ke kávě.
Doražte si udělat radost.
Těší se na Vás Eliška a Lucka

Intenzivní CVIČENÍ

na spalování tuku a formování postavy
Cvičíme:

v úterý od 19. 45 hod.
v pátek od 18. 00 hod.
v neděli od 18. 00 hod.
v sále Obecního úřadu Veleň

Lekci si mužete rezervovat na telefonu : 777 881 571
(vždy téhož dne nejpozději do 13.00 hod.)
Cena 1 lekce - 100 Kč

Těší se na Vás Martina Herčíková
42
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cvičení

velké míče a „kruháč“
v sále Obecního úřadu veleň

Posilování s vlastní vahou těla, kde se soustředíme na posílení
a zpevnění kompletního core (středu těla)
s využitím posilovacího náčiní
(TRX, bosu, balanční podložka, overball, gymnaball).
Sportovní oděv, obuv, ručník a pití s sebou.Vaši první návštěvu,
prosím, předem ohlaste na telefonním čísle: 723 911 637
Svobodová Hana, certifikovaná lektorka

e-mail: pilatesmirka@centrum.cz

úterý
18.30 - 19.30 hod.
čtvrtek 17.45 - 19.10 hod.
čtvrtek 19.15 - 20.40 hod.

velké míče - gymbally
kruháč
kruháč

s
e
t
a
l
i
P
i
v

n
e
l
e
V
e

každou

středu

od 18.00 hod.
a
od 19.00 hod.

v sále obecního úřadu
Cena
80 Kč/lekci
nebo permanentka
790 Kč/ za 10 lekcí

Tel.: 777 576 804

https://www.facebook.com/pilatesmirka/ nebo http://pilatesmirka.webnode.cz/
OBECNÍ NOVINY
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výsledky hlasování v prezidentských volbách
v obci veleň a mírovice

1. kolo

Volby Prezidenta republiky konané ve dnech 12.1.2018 a 13.1.2018

Veleň - Mírovice

Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 954
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
		
689
Počet neplatných hlasů ve volebním okrsku celkem:
		
4
Počet platných, odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle vylosovaného čísla:
Mirek Topolánek
Michal Horáček
Pavel Fischer
Jiří Hynek
Petr Hannig
Vratislav Kulhánek
Miloš Zeman
Marek Hilšer
Jiří Drahoš

29
99
67
15
4
5
186
65
219

Volby Prezidenta republiky konané ve dnech 26.1.2018 a 27.1.2018 Veleň - Mírovice
Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 945
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:					
707
Počet odevzdaných úředních obálek:							
707			
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:					
705
Počet neplatných hlasů ve volebním okrsku celkem:					
2			
Počet platných, odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty:
														
Miloš Zeman:
265 hlasů					
Jiří Drahoš:
440 hlasů		
									
44
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Jubileum slaví

leden
60 Halíková Dana
Mírovice
82 Hlíša Karel
Veleň
84 Charvátová Alena Veleň
84 Kratochvílová Eva Veleň
únor
60 Čada Josef
65 Grüner Jiří
70 Nekvapil Eduard
70 Studecká Marta
82 Vyhnálková Stanislava
83 Petříková Jiřina

Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň

c
e
vš

o
n
h

Úmrtí
Vlasta Nováková
Veleň
zemřela dne 16.10. 2017
ve věku nedožitých 66 let
Jiřina Křeháčková
zemřela dne 28.11. 2017
ve věku 85 let

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

březen
60 Běhůnek Václav
Mírovice
60 Vilím Milan
Mírovice
65 Čermák Jan
Mírovice
75 Hraba Jaroslav
Veleň
75 Hrabová Jitka
Veleň
81 Kohoutek Jiří
Mírovice
87 Nedorostová Jaroslava Veleň
87 Kratochvíl Josef
Veleň
88 Dvořáková Miroslava Veleň
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Narozená

miminka

Michael Vamberský
narodil se dne 1. 9. 2017

Emma Herodesová
narodila se dne 18.12.2017

Darina Papežová
narodila se dne 9.10.2017

Beata Adamčíková
narodila se dne 15.12.2017

Eliška Cmuntová
narodila se dne 12.11.2017

Počet obyvatel naší obce k 29.1. 2018 je 1258
(vč. přihlášených na obecním úřadu)
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ZE STŘEDNÍCH ČECH

Novinky
Muzea v přírodě ze středních Čech
spojí své síly
tředočeská muzea v přírodě by měla spojit síly, aby
se zjednodušila jejich spolupráce při získávání prostředků na financování, snadněji si mohla vyměňovat
zkušenosti nebo společně lákat návštěvníky. Letos by
měl vzniknout jejich spolek nebo klastr.
Zakládajícími členy nového sdružení by měly být kromě Středočeského kraje také Regionální muzeum v Kolíně, Hornické muzeum v Příbrami a Polabské muzeum.
Střední Čechy se mohou pochlubit v porovnání s ostatními kraji největším počtem muzeí v přírodě, jejichž zřizovatelem je veřejná správa. Význam muzeí v přírodě je
obrovský. Připomínají nám nejen architekturu, řemeslnou výrobu a lidové zvyky našich předků, ale také odhalují způsob jejich života.

S

Nová tabulka pro žadatele o kotlíkové
dotace
tředočeský kraj učinil krok, který žadatelům o kotlíkové dotace usnadní přístup k údajům týkajících
se jejich žádosti. Na webových stránkách kraje naleznou novou přehledovou tabulku přijatých žádostí v rámci „2. Výzvy na kotlíkové dotace“, která byla vyhlášena v dotačním programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji
2017 – 2019“.
Nová tabulka monitoruje celý průběh zpracování konkrétní žádosti a umožní žadatelům zjistit stav podané žádosti z domova on-line. Žadatelé nyní už nebudou nuceni tyto informace zjišťovat osobně či telefonicky u úředníků krajského úřadu. Nikdo se nemusí obávat jakéhokoli zneužití osobních dat, protože v tabulce nejsou a
nebudou obsaženy žádné citlivé údaje. Tabulka bude aktualizována vždy k patnáctému dni každého měsíce.
Přehledová tabulka žádostí o kotlíkové dotace je zájemcům k dispozici na: https://www.kr-stredocesky.
cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikovedotace .

Kraj nesouhlasí s přepracovanou
dokumentací ke stavbě logistického
centra u Zdib
ada Středočeského kraje v pondělí 8. ledna projednala v rámci řízení EIA přepracovanou a doplněnou
dokumentaci společnosti GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE k záměru stavby hal logistického centra u Zdib. Schválila usnesení, ve kterém Středočeský
kraj s přepracovanou dokumentací k uvedenému záměru nesouhlasí.
Důvodem je skutečnost, že společnost zcela neakceptovala požadavky rady z dubna loňského roku. Kraj tehdy vydal nesouhlasné stanovisko k předloženému záměru a požadoval podrobněji rozpracovat dopravní situaci,
vliv na zdraví, pohodu bydlení a krajinný ráz.
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Logistický areál se dvěma halami by měl podle předloženého záměru vzniknout při severovýchodním okraji
obce Zdiby mezi D8 a silnicí a silnicí druhé třídy 608 na
ploše 152 795 m². Doprava z areálu by měla být vedena na silnici II/608 a I/9 a dále přes exit 1 na dálnici D8.
Toto řešení však naráží na celou řadu nesouhlasných
stanovisek tamních obyvatel a občanských iniciativ.
Už v rámci zveřejnění původní dokumentace kraj obdržel velké množství připomínek okolních obcí, občanských sdružení a občanů. Většina z nich se týkala právě

ze Středočeského kraje
řešení nevyhovující dopravní situace. V doplněné a přepracované dokumentaci jsou sice zpracovatelem obdržené připomínky na řešení dopravní situace promítnuty a investor se rozhodl rekonstrukci křižovatky financovat, nicméně protesty vůči stavbě ze strany veřejnosti
pokračují. Přepracovanou dokumentaci předložila společnost Goodman Czech Republic 28. listopadu 2017
a krajský úřad ji zveřejnil na začátku měsíce prosince
na portále české informační agentury životního prostředí CENIA pod odkazem: https://portal.cenia.cz/eiasea/
detail/EIA_STC1980.
Dokumentace byla rozeslána dotčeným orgánům a
územním samosprávným celkům k vyjádření s termínem do 11. ledna 2018. K tomuto datu se mohla ke zveřejněné dokumentaci vyjádřit i veřejnost. Výbor pro ži-

votní prostředí a zemědělství se upravenou dokumentací
a připomínkami ze strany občanských iniciativ zabýval
a vydal usnesení, které radě doporučilo s přepracovanou
dokumentací k záměru „GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE“ nesouhlasit.
Nyní se připravuje veřejné projednávání záměru, které
by se mělo konat koncem měsíce ledna. Konkrétní termín bude krajským úřadem zveřejněn v souladu s platnou legislativou pět dní před konáním veřejného projednávání.

V kraji se vyprodukuje 4,5 milionu tun
odpadu ročně
ředstavitelé Středočeského kraje v lednu jednali se
zástupci poradenské společnosti Greenovate o možné spolupráci při hledání variant řešení pro nakládání
s odpadem. Jedním z výstupů případné spolupráce by
mohlo být nalezení variant zpracování odpadu, které by
bylo pro obce cenově přijatelné a přitom by odpovídalo přísným pravidlům, která platí nebo výhledově budou
platit v rámci Evropské unie.
Ve Středočeském kraji se vyprodukuje 4,5 milionu
tun odpadu ročně. Z toho připadá na komunální odpad
zhruba 500 tisíc tun ročně. Obce, které nakládají s odpadem, se budou muset už brzy přizpůsobit striktním evropským pravidlům, aniž by to mělo negativní sociální

P

dopad na občany. Budou se muset ve větší míře využívat
moderní technologie. Ty by odpad šetrně zpracovávaly s
ohledem na životní prostředí a zároveň by z něho produkovaly energii, ať už v podobě tepla, elektrické energie
nebo plynu. 		
Mgr. Radka Nastoupilová
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Z historie našich
J

ak jsem v minulém čísle slíbila, dnes si můžeme přečíst zachovaný dopis z archivu, který
tam objevil pan Menšík, a nejen pouze ten jeden, ale před tím ještě pár
vět…
Šenkýř Vít skutečně byl Ostrovcem
z poddanství propuštěn a dne v pátek po sv. Valentinu L.P.1591 přijat
za poddaného v Kojeticích. Ovšem
ani tam dlouho nevydržel, pro dluhy
byl uvězněn v Kostelci nad Labem a
propuštěn na slib.
Po smrti Viléma Ostrovce stal se
majitelem obou obcí Fridrich Vostrovec z Kralovic a na Weleni. Tedy
od r. 1586 jsou obce Mírovice a Veleň spojeny. Společně jdeme cestou
dějinnou, spolu přečkali jsme doby
zlé a těšili se v časech dobrých. Do
věků dalších, ať svítí slunko míru na
naši cestu v práci, pro blaho našich
rodin, obcí a celé naší drahé vlasti !
Panu Vilému Wostrovcovi z Kralovic v Mírovicích a na Weleni, JM císařské radě a prokurátoru království
českého, o propuštění z poddanství
Víta, šenkýře z Mírovic.
Vaše Milosti, urozený a statečný rytíři JM císařské, krále římského a

českého pána našeho nejmilostivějšího radu a prokurátora v království
českém, pane, nám laskavě příznivý: Požádal jest nás Vít ze vsi Mírovic, poddaný VM za toto připsání zprávu dávajíce, kterak by sobě
živnosti na gruntech záduší našeho
ve vsi Kojeticích oblíbiti a zakoupení maje jistou námluvu s Martou Pechanovou, kterou sme dnův nyní pominulých JM pánu Voldřichovi Felixovi z Lobkovic do vsi Korzárovic
k žádosti páně za poddanou propustili o grunt její učiniti měl, abychom
se k VM za propuštění osoby jeho
na též grunty naše zádušní přimluvili. I my nemoha žádosti jeho oslyšeti a věda, že by téhož Víta s dobrým
býti mohlo, k VM se my přimlouvajíce, že jemu téhož zakoupení příti a
na grunty naše s manželkou, dítkami
i vší spravedlností /ač by jakou měl/
propustiti a přímluvy naší užíti dáti
ráčíte, žádáme…
A my v podobě příčině i jiné všelikeré nám možné VM jakožto pánu
příteli a našemu sousedu zvláště milému chceme se toho vším dobrým
přátelstvím odměňovati a odsluhovati. S tím odpovědi žádáme.
Dáno ve čtvrtek nazítří památky sv.
Vondřeje 1590.
Zádušní správa sv. Mikoláše ve St.
Městě Pražském 29.XI. 1590. (opsáno ve st. archivu str. 125/díl 29 –
Menšík J.L. 17.XI. 1960)
Zápis z poslední vůle:
1451/18 august. Bernard z Welyně v poslední vůli poroučí statek
svůj ve Welyni manželce své Jitce a
po její smrti dětem nebožce Wilémovým z Kyj, a kdyžby i těch nestávalo Oldřichovi z Byškovic pastorku
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svému a Sigmundovi ze Záp, jimž i
jiné odkazy činí. Svědčí p. Bohunek
z Klinštejna, Václav z Vrabic a Václav Duršmíd z Ostrova.
Anno Domini 1451 po svátku Panny
Marie Nanebevzaté DDXX60
Púhon na Markétu z Aytenburgu,
vdovu po Blažkovi z Welenie
Martin Mayšner, kožišník a měštěnín Nového Města Pražského pohnal Markétu z Aytenburgu, manželku někdy Blažka z Welenie a Víta,
Jana, Václava a Zikmunda, syny téhož Blažka z Welenie držiteli téhož
statku. Viniti je chce z toho za věci
pozůstalé Jana Blažka z Welenie, že
jest si vzal nebožtík Blažek ten kožich liščí a kuní k sobě. Púhon jest
nad 4 kopy grošů českých bez 6.
Proti tomu odpírali ze svědomie pánů
z Nového Města Pražského není dle
práva. Púhon rozhodl, že pohnaní
mají onu sumu splatiti ve dvou nedělích pořád zněhlých. A chtie-li na
pohnání dále k tomu hleděti – právo
jim se nezavírá.
Stalo se ve středu po svatém Brikcí, 1500
Púhon na Hánka ze Záp, pro rukojemství za nebožtíka Jiřího bratra jeho.
Bohuslav Litavský ze Sviřan poháněl Hánka ze Záp, aby se s Pavlem
Kapustú, služebníkem svým, dobře
najistě jej postavil před nejvyšší království českého hofmistrem a radami
krále JM, viniti jej chce z XVIII kop
grošuj míšeňských, které za nebožtíka Jiřího bratra jeho za rukojemství
dal Blažkovi z Welenie, obývajícímu
pod stupněmi v Menším městě Pražském.
Vložen púhon ve středu před sv. Jakubem /22.července/
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h obcí
Odeslání od Alberta Troskovce z
Velenie 11. května 1542
Vedle tohoto odeslání, kteréž se
stalo před pány JM a vladykami na
plném soudu zemském od Albrechta Troskovce z Welenie na Smila Myšku ze Žlunic z té příčiny, jakož jest Ludvík Beneda z Nečtin z
ručnice zapalovací pozadu prostřeliv
Václava jeho syna na silnici svobodné, téhož zamordoval a hned po tom
mordu ten den, do obytu téhož Smila týž Ludvík přijel a jemu Smilovi,
že jest takový hned mord učinil, jím
jest oznámil a on věda, že jest takový mord učinil jím jest se podle řízení soudu zemského, moha to učiniti,
neujistil a ujíti, jest mu dal atc., jakž
obeslání plněji svědčí a na to dal čísti svědomí a řízení zemské.
Proti tomu od Smila Myšky jest
smluveno, že z těch všech z obojí strany ukázaných svědkův toho se
nikdyž nenachází, aby on co o takovém mordu věděti měl, než toliko o
zranění, že jest mu Ludvík Beneda
pravil, z čehož jest on i trestal a on
hned zase od něho jel, ježto pro to
a po takové řeči nebyl povinen jest,
nevěda o smrti nadepsaného Václava týmž Ludvíkem se ujišťovati
a zvláště, že jest i do Zásmuk posílal, aby zvěděti mohl velmi-li jest on
Václav zraněn byl, a teprův nazítří,
že jest zabit, zvěděl.
S tím vším strany poroučejí se jich
Mtem k spravedlivému opatření …
Soudní výnos
Tu páni JichMti a vladyky na plném soudu zemském slyševše strany, tento potaz vynesli: Poněvadž
jest on Albrecht Troskovec z Welenie toho podle práva dostatečně ne-

pokázal, aby on Krištov z Říčan
Ludvíka Benedu honiti lidem a poddaným zbraňovati měl, z té příčiny
on Krištof jemu Albrechtovi tím, z
čehož ho obesílá povinen není:
A když jest on Václav již raněn byl,
jeho že nezná, pravil z té příčiny velikosti té pře JichMti, jeho Krištofa z
Říčan na závazek cti a víry bráti ráčí
tak, aby hned do Černé věži šel odtud žádným vymyšleným obyčejem
nevycházel, ani nevynikal, leč by od
nejvyššího purkrabí Pražského, aneb
místo jehož držícího propuštěn byl.
Obesílání z 11.V.1542

Desky zemské MV XLIX/8.III. 1549
svazek II.
Královské věnování 1561 – po svátku Všech svatých
Král Ferdinand, svou dědičnou manskou ves Weleň, s poplužním dvorem, s krčmou při témž dvoře, se 2
štěpnicemi dědičně dává Zdeňkovi z
Wartenberka
1564 - Zdeněk z Wartenberka, na
Weleni, prodal totéž Adamovi z
Roupova za 300 kop českých grošů
1567 – Adam z Roupova, prodal totéž Kateřině, rozené Bezdružické za
300 kop českých grošů

Ve čtvrtek po přenesení sv. Václava 8.III.1549
Jan starší a Šebestyán, bratří z Prostiboře, že podle obdarování a dání
nejjasnějšího někdy knížete a pána
Vladislava Uherského, Českého krále atc. Stavům panského a rytířského o odúmrtích učiněného, poručenství dětí a statku někdy Jana mladšího odtuž z Prostiboře, bratra svého,
na sebe přijali a tímto zápisem přijímají tak, aby týmž sirotkům statku
neumenšovali, ale raději zvětšovali
a zato slíbili sú napřed sami a vedle
nich totiž za téhož Jana, Arnošt Krajíř z Krajku a na Mladé Boleslavi a
za Šebestyána, Mikoláš ze Všelis a
ve Weleni, všichni společně s dětinami jich, kteréž mají nebo míti budú.
Pakli by jim co dědin a ststku bylo
umenšeno, tak etc. Přiduc k letum
spravedlivým, uvázali se v dědiny jich Jana a Šebestyána a rukojmí
jich, kteréž mají nebo míti budú a ty
budú moci držeti a jich užívati dotud,
dokudž by jim to, což by jim dědiny
a statky umenšeno bylo, zase dáno a
navráceno nebylo i s náklady…

Trhová smlouva
Lidmila Hradecká ze Zubřího, prodává Vilémovi Ostrovicovi z Kralovic a na Vlašimi, JMC radě a prokurátoru, postupuje vsi Weleň a 2 krčmy spolu se mlýnem a ves Mírovice. On jí za to dává: Tvrz Radonice
a ves celou se vším příslušenstvím.
Ve Weleni po sv. Kiliánu 1586
Trhová smlouva
Jan Ostrovec z Kralovic a na Vlašimi prodává na místě bratří Štěpána,
Albína a Ferdinanda lét nemajících:
Anně Ostrovicové, rozené Bryknárce z Brukšteina: Tvrz pustou Welenec s dvorem Welení a vinicí i ves
celou Eleň a ves Mírovice, jak toho
po panu Vilémovi otci v držení byli.
Za sumu 14.500 grošů českých.
Ve Weleni dne 1.novembr .1593
Zápis v Zemských deskách
A.D.1597, v úterý před sv. Isidorem, anna Ostrovicová z Brukšteina v obnose 100 kopčeských grošů,
Žofce rozené Ostrovcové, sestře své
vlastní ihned postupuje tvrz pustou
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šich dějin, které si určitě pamatujeme ze školy…

Velenec, dvořiště s příslušenstvím,
vinici a štěpnicí, zalesněným hájem, mlýnem a vsi Veleň a Mírovice, atd. jak toho od Jana Ostrovce a
bratří jeho trhem dostala.
Výpis ze starých městských knih
Brandýsa nad Labem
Tu neděli před sv. Bartolomějem,
asi po XVI. hodině roku 1546, kobylky letěly přes náš kraj a táhly nejméně dvě hodiny a to široce
a kudy letěly, všudy lajny trousily
zhusta, co by déšť pršel. A tak jedny seděly a druhé zas vstávaly a byl
v nich šum a co by ve zbroji táhly
a každá měla vokolo hrdla co hermelín.
Roku 1561 bylo sucho časem letním veliké, od sv. Petra a Pavla
až do času sv. Bartoloměje, málokdy déšť pršel. Téhož léta tak mnoho broukůov a vosuov bylo, že na
některých štěpnicích všecko ovoce sladké jako hrušky, jablka, merunky, pojedli, jedno tenké slupinky nechali, a že na mnohých vinicích znamenité škody zdělali, takže
ledva jim vína obhájilo.
J. Prášek /z díla: Brandejs nad Labem město, panství a okres, díl I./
Tolik tedy ze spisů a nyní skokem přejdeme k další kapitole na-

50

OBECNÍ NOVINY

Jan Žižka v našem kraji
/dle J. Práška, co objevil „náš“ pan
Menšík/ Psalo se roku 1424 – na
jaře.
V tom čase nestálí Pražané smluvili se s vlažnými kališníky a proti vůli slavného slepého husitského vůdce Jana Žižky a za jeho zády
počali vyjednávati s věrolomným
Zikmundem proti Žižkovi.
Žižka, jenž v té době meškal s lidem svým kdesi v severních Čechách, rozhněval se proto na Pražany a chtěje se proti zrádcům válečně vypraviti, zastavil se nedlouho
před letnicemi, jenž onoho léta připadaly na den 11. června, ve městě
blízko u nás v Kostelci nad Labem.
Toto v této době náleželo přívrženci Zikmundovu Aleši Škopkovi z
Dubé a bylo velmi dobře hradbami
a baštami upevněno.
Poněvadž většina obyvatelstva
kosteleckého i z okolních vsí byla
věrna kalichu, byl slepý hrdina husitský v Kostelci nad Labem radostně přijat a uvítán.
Pražany jako náhlý blesk nemile
překvapila zpráva o vtrhnutí Žižkově do Kostelce, odkud ku Praze
již není daleko. Majíce zlé svědomí obávali se, aby Žižka se zesíleným vojskem svým nevytáhl náhle proti nim.
Proto se uradili narychlo, že Žižku
v Kostelci vojsky svými obklíčí. A
jak ujednáno, tak vykonáno.
Pražané s velikou přesilou, vedeni
nejspíše panem Vilémem Kostkou
z Vicemilic a Haškem z Waldštejnů, ke konci měsíce června r. 1424
přitrhli znenadání od Veleně, Sluh a
Mratína ke Kostelci, jejž pevně ze
všech stran obklíčili, aby ani myška ven dostati se nemohla.
Tenkrát byl Jan Žižka skuteč-

ně ve velikém nebezpečí a protivníci jeho se radovali s tou jistotou,
že nyní záhubě neujde. A ve své radosti posly vypravili k Zikmundovi do Uher se zprávou, že je Žižka v Kostelci tak dokonale sevřen,
že se naprosto nemůže zachrániti a
rukám svírajícím jej Pražanů, neunikne.
Zikmund však znaje z vlastní zkušenosti bystrého ducha i důmysl Žižkův, nevěřil tvrzení jejich
a českému pánu Oldřichu z Rožmberka rozhodně pravil: „A neuvěřím, dokud ho živého nebo mrtvého před sebou na vlastní oči neuvidím! A v sázku koně svého mimochodníka dávám, že vám ten slepec
unikne!“…
A Zikmund měl pravdu! V počátečních dnech měsíce července přispěchal drahému Žižkovi ku pomoci jeho přítel a přívrženec pan Hynek Boček z Poděbrad s četným
vojskem a skrývaje se za dne v lesích a vesnicích, přitáhl neočekávaně v noci do Ovčár ke Kostelci
nad Labem a odehnav překvapené Pražany od severní brány města Kostelce, vyprostil Žižku i s vojskem jeho od jistojisté zkázy a dal
se s nimi na pochod po pravém
břehu labském přes Starou Boleslav, Lysou a Nymburk k Poděbradům. Čeští páni s Pražany vytáhli
od Kostelce za ním po levém břehu řeky Labe, chtějíce ho k rozhodné bitvě přiměti, což se stalo dne 7.
Července na návrší blíže Malešova, kde utrpěli od Žižkových vojsk
zdrcující porážku.
Tak prošel i našim krajem slavný
vojevůdce Jan Žižka z Trocnova.
		
		

Josef Menšík, kronikář
Zdenka Sádovská
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