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OBECNÍ NOVINY
Viktor Preiss
ve Veleni
Dětský den
2018
Jan Přeučil

„Gentleman s tajemstvím“

Téma:
Dálniční okruh kolem Prahy
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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
v duchu dlouholeté tradice, kdy se starosta a místostarosta střídají se svými příspěvky do obecních novin, přícházím se svým slovem.
Po příznivém průběhu se zima s námi nakonec nechtěla rozloučit a trvalo jí dost dlouho, než se nadobro
vzdala své vlády. Stavební práce na stavbě školy však
probíhaly podle možností i během zimy a dnes jsou
již několik týdnů v plném proudu. Je vyzděno přízemí
hlavní budovy a zality stropy, probíhá příprava plochy
pro tělocvičnu, souběžně se buduje příjezdová komunikace a odvodňovací systém školy. Přes rozličné problémy, které se ostatně vyskytují na každé stavbě, je i
nadále naším záměrem zprovoznit první část stavby do
konce roku 2018 a umožnit tak žákům současné páté
třídy navštěvovat i šestou třídu již ve Veleni. V období od zahájení nového školního roku a otevřením nové
školy bude z tohoto důvodu zajištěna výuka v náhradním prostoru sálu čp. 7. Po zprovoznění nové školy
bude, v co možná nejkratším termínu, otevřena i další
třída MŠ, pro další žáčky.
Další významnou budoucí stavební akcí je rekonstrukce ČOV. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Z OPŽP nám bohužel bylo
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doručeno oznámení o změně financování z Fondu soudržnosti. Podle této změny nám bude přidělena dotace ve výši 10,140 mil. Kč, což se samozřejmě odrazí
ve vyšší potřebě vlastních zdrojů na tuto rekonstrukci. Část finančních prostředků se nám snad ještě podaří získat z fondu Středočeského kraje, ale i tato podpora je vzhledem k daňovým příjmům naší obce snížena.
Jak se podrobněji dozvíte na dalších stránkách obecních novin, brzy bude dokončena výstavba chodníku v
ulici Fr. Pokorného, kde bude nově instalována i část
veřejného osvětlení.
V ulici Ke Křížku byly osazeny obrubníky a vybudována vsakovací šachta, s přispěním investora výstavby rodinných domků Uniga bude dokončen povrch
komunikace na části této ulice. O našich ostatních plánech přinášíme informace uvnitř tisku.
Protože toto vydání obecních novin je posledním
před letními prázdninami, chtěl bych všem dětem popřát hezké vysvědčení a krásné prožití prázdnin, všem
ostatním přeji příjemné prožití léta a letních dovolených.
			

Ing. Jiří Kazda, starosta

ze zast
upitelsva
leden
Zápis č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
31.1.2018 od 18 hod.
- zastupitelstvo schválilo uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí - připojení elektrického zařízení, č.p. 29, Mírovice
- zastupitelstvo schválilo smlouvu
o zřízení věcného břemene s firmou
Nikmar Invest s.r.o. , pozemek Mírovice kNN – 11 rodinných domů p.č.
191/20 a smlouvu o zřízení věcného
břemene s Pražskou plynárenskou na
par.č. 503, k.ú. Veleň
- zastupitelstvo schválilo pronájem
pozemku na konání kulturní akce Maxxlování 2018.
- zastupitelstvo vypisuje výběrové řízení na pozici obecního zaměstnance.
Úklid, údržba veřejného prostranství,
řidič motorového vozidla
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
partnerství k projektu Přírodní zahrada ZŠ Veleň a ČSH Veleň.
			
Zápis č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
14.2.2018 od 18 hod.
- zastupitelstvo schválilo zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle
§ 58 zákona č. 134/2016 Sb o zadávání
veřejných zakázek v užším řízení s názvem „Intenzifikace ČOV Veleň ‘‘
- zastupitelstvo vyhlásilo a schválilo záměr Obce Veleň převzít pozemky - ulice Na Kocandě (22/2, 239/9 a
239/13 v k.ú. Veleň - dar
- zastupitelstvo schválilo smlouvu s
ČEZ Prodej, a.s. na navýšení příkonu
jističe 40 A pro č.p. 7
- zastupitelstvo schválilo zamítnutí návrhu na umístění stavby, realizace bytového domu s 9 byty na p.č. 2 a
p.č. 652 v k.ú. Veleň, křižovatka ulic
Hlavní a K Cihelně.
- zastupitelstvo schválilo záměr Obce
změnit podmínky pronájmu nemovité
věci ve vlastnictví Obce změna podmínek pronájmu restaurace č.p. 7.

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

únor

- zastupitelstvo schválilo zapůjčení
pozemku v Mírovicích SDH Veleň na
akci Memoriál Vlastimila Nedorosta
dne 23.6.2018
- zastupitelstvo schválilo poskytování
prostor na kroužky v budově ZŠ Veleň.
Vybrané nájemné bude ziskem v rámci
doplňkové činnosti ZŠ Veleň.
- zastupitelstvo schválilo inventarizační zprávu za rok 2017
- zastupitelstvo schválilo zamítnutí pokračování účasti Obce Veleň v projektu MAP v podobě MAP II.
- zastupitelstvo schválilo rozpočet na
rok 2018 a střednědobý výhled 2018
až 2020 aktualizace.
Zápis č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
28.2.2018 od 18 hod.
- zastupitelstvo schválilo pro ZŠ Veleň
finanční příspěvek na rok 2018 ve výši
250 000,- Kč Zastupitelstvo schválilo
finanční příspěvek na plavání žáků ZŠ
Veleň. Zastupitelstvo schválilo založení školní knihovny v budově ZŠ Veleň.
Termín zápisu do ZŠ – 18.09.2018
Termín zápisu do MŠ – 10.05.2018
Zastupitelstvo schválilo kritéria přijetí dětí do MŠ.
- zatupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
- zastupitelstvo bere na vědomí rozdělení pozemku 270/1 v k.ú. Veleň
- zastupitelstvo bere na vědomí kácení
stromů na pozemku č. 102 - p. Hraba
- zastupitelstvo schválilo pokácení pěti
borovic v areálu ČOV v místě výstavby objektu technologické linky.
- zastupitelstvo bere na vědomí navýšení limitu v KB.
- zastupitelstvo ukončilo výběrové řízení na pozici - obecní zaměstnanec.
Ze dvou podaných nabídek byl vybrán
Václav Novák, Veleň, který nastoupí
01.05.2018 na pozici obecní zaměstnanec – technická údržba, řidič.

březen

Zápis č. 62018 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
14.3.2018 od 18 hod.
- zastupitelstvo schválilo pokácení
smrku u p. Ladislava Menšíka č.p. 30,
Mírovice
- zastupitelstvo schvaluje smlouvu s
ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení věcného břemene na pozemku
č.
544/10 v k.ú Veleň
- zstupitelstvo zamítlo žádost o povolení výstavby garáží v ulici Okružní z důvodu narušení architektonického rázu lokality a narušení urbanistického řešení.
- zastupitelstvo schválilo konání akcí
v 1. pol. 2018, které jsou oznámeny
Obecně závaznou vyhláškou obce Veleň č. 1/2018 o veřejném pořádku a
opatření k jeho zabezpečení.
Maxlování
24.5. - 27.5.2018
Dětský den
2.6.2018
Keltský večer 15.6.2018
Pentle
16.6.2018
- zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na dětský den z fondu
hejtmanky Středočeského kraje.
Zápis č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
28.3.2018 od 18 hod.
- zastupitelstvo schválilo dodatek ke
smlouvě se společností Triada spol.
s.r.o.
- zastupitelstvo schválilo plánovací
smlouvu s Martinem Klicperou na lokalitu Školní.
- zastupitelstvo schválilo žádost o pokácení stromu před č.p. 4 Mírovice v
k.ú. Veleň.
- zastupitelstvo nesouhlasí s navrhovanou výstavbou projektu bytového
domu s 10 byty a podzemními garážemi na rohu ul. Hlavní a ul. K Cihelně na stavební parcele č.2. v k.ú.Veleň.
- zastupitelstvo schválilo dodatek ke
smlouvě se společností Datacentrum
systems & consulting, a.s.
of		
zapsala V. Škrdlová
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PROSBA K OBČANŮM Veleně a Mírovic
Rádi bychom požádali občany Veleně a Mírovic o všímavost a aktivitu, v případě, že budou svědky vandalismu nebo likvidace obecního majetku. Potýkáme se v poslední době s narůstající bezohledností a drzostí ve věci ničení všeho, co se
nachází ve veřejném prostoru. Na druhé straně si občané (opodstatněně) chodí stěžovat, že je obecní majetek zničen, nemohou ho užívat a žádají, aby s tímto obecní úřad něco dělal (pokud možno okamžitě). Ukázkovým příkladem je likvidace
kolotoče pro děti na vznikajícím hřišti v Mírovicích a ničení zařízení pro děti a občany na dvorku obecního úřadu.
Kolotoč v Mírovicích
Dne 25.dubna byl namontován na nově vznikajícím hřišti v Mírovicích dětský kolotoč. Přestože byly nainstalované herní prvky označeny výstražnou páskou, z důvodu tvrdnutí čerstvého betonu, kolotoč byl vyvrácen běhen pár hodin. Podpěry, kterými byl kolotoč zpevněn, byly rozházeny po celém prostoru. Do rána beton vytvrdl, druhý den jsme tedy řešili problém, co se zničeným kolotočem udělat.
Museli jsme pozvat bagr, aby kolotoč i s betonem vážícím cca 300 kg mohl být srovnán a znovu zabetonován. Byla to práce na celý den.
Obecní dvorek za budovou úřadu
Obecní dvorek jsme zařizovali s radostí a hlavně se záměrem, že se budou mít lidé kde scházet. Vybavení je
k dispozici všem občanům i dětem. Bohužel jsme v poslední době denně svědky toho, že užívání tohoto prostoru si někteří jedinci představují spíše jako likvidaci věcí, které jim mají sloužit k zábavě.
Příklady ? Pes, který znečistí koutek pro děti svými výkaly a jeho majitel vyprazdňování svého mazlíka přihlíži spokojeně od stolku. Ale i např. maminka, která se od kávy dívá, jak její potomek likvidujje zařízení dvorku (vč. herních
prvků, hází kameny na klouzačku, vrhá kuželkami a velkými šachovými figurkami až do jejich úplného zničení).
A v případě, že její nevychované dítě napomene jiný dospělý, který už nevydrží přihlížet řádění „malého roztomilého vandala“ - maminka reaguje podrážděně, někdy vulgárně.
Skládka za novou školou
Za nově vznikající budovou ZŠ Veleň je uskladněna skrývka - ornice, která byla shrnuta a bude opět po dokončení školy rozvezena po pozemku a kolem školy. Někteří občané si bohužel vyložili situaci tak, že začali k hromadám hlíny navážet odpadky, rostlinný odpad apod. Prostor za novou školou chceme po dokončení
stavby osázet a vznikne tam menší lesopark. Tedy pokud tam někteří občané do té doby nevytvoří skládku.
Závěr
Uvedli jsme výše jen pár příkladů z poslední doby. Není přece řešením zakázat vstup na obecní dvorek psům, dětem, lidem s nápoji (rozbité sklenice na dvoře), nebo definitivně zrušit zdevastované herní prvky na dětském hřišti, či všude instalovat kamery.... Zákazy a příkazy nic neřeší. Stačilo by jen trochu ohleduplnosti k druhým, potlačit sobectví a pohodlnost,
a všímat si k okolí. Prostě by stačilo trochu normální lidské slušnosti.
Předem děkujeme všem
slušným občanům
a slušně vychovaným dětem
z Veleně a Mírovic
za pochopení i pomoc.
Vaše Obec Veleň

Nový kolotoč v Mírovicích
pár hodin po zabetonování
(25. dubna 2018).
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SBĚRNÝ DVŮR
Otevírací doba:

Veleň		

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

Mírovice

v sobotu
od 10.00 hod. do 12.00 hod.

ZELENÉ KONTEJNERY
V sobotu 12. května 2018

budou opět pro občany Veleně a Mírovic
umístěny v ulicích kontejnery na zelený odpad:

v ul. U Kovárny ve Veleni
(u dětského hřiště)
v době od 8.00 – 16.00 hod.
v ul. F Pokorného v Mírovicích
v době od 10.00 – 17.00 hod.

Kontejnery

na tříděný odpad
Žádáme občany,
aby do kontejnerů na tříděný odpad
vhazovali pouze určený odpad.
NIKOLIV ODPAD
KOMUNÁLNÍ či STAVEBNÍ !

Firma pak kontejnery
odmítá vyvážet !
Prosíme zároveň
o roztrhání kartonů,
sešlapání plastových lahví apod.
Pokud jsou nádoby přeplněné,
neumisťujte odpady mimo kontejnery
a vyčkejte na vývoz. Obec navyšuje
frekveci vývozů (nyní 2x týdně),
obecní zaměstnanci pravidelně
kolem nádob uklízí, situace je ale často
nezvladatelná. Odpadů přibývá
a vývozy stojí Obec Veleň (tedy nás všechny)
velké finanční částky.
Stojí tedy za to třídit efektivně. Děkujeme.

Kontejner je určen
na rostlinný odpad a listí.

Větve a dřevěný odpad
do kontejneru nepatří !

www.velen.cz

OBECNÍ NOVINY

5

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

stalo se ...

Zima ve Veleni a v Mírovicích
V neděli 11. února od 15.00 hod. se děti z Veleně a Mírovic mohly přijít poveselit na karneval do sálu obecního úřadu. Kromě klaunů a tanečních soutěží je čekalo
např. modelování balónků apod..
Příjemný večer s hercem Viktorem Preissem jsme prožili ve veleňském sále ve čtvrtek 15. února. Kdo přišel,
určitě nelitoval a setkání si moc uřžil i pan Preiss.
Ochotnický spolek Ajeto uspořádal 24. února tradiční Masopust. Odpoledne proběhl program pro děti na
dvorku a vesnicí prošel veselý průvod maškar. Večer
proběhla pravá masopustní taneční zábava.
Odpoledne 15. března si mohli přijít naši senioři popovídat, zatančit nebo jen posedět do společenského
sálu. Zahrál jim k tomu opět pan Jiří Pešek.
V předvelikonočním víkendu tj. 24. března jsme připravili pro děti z Veleně a Mírovic Velikonoční odpo- Nové dětské hřiště v Mírovicích
ledne. Od 15.00 hod. začal v sále OÚ Veleň zábavný
pořad pro děti, ve kterém se dozvěděly, jaké zvyky do- Dálniční okruh kolem Prahy - SOKP 520
dubnu jsme opět rozeslali další negativní stanovisdržovali lidé o nedělích mezi masopustem a Velikonoko a připomínky k probíhající aktualizaci studie
cemi. V pořadu divadla Andromeda, jehož členy jsou
Andrea Sousedíková a J.Dodo Slávik, bylo hodně pís- Pražského okruhu, který by dle záměru státu měl vést v
niček a nechyběla ani velikonoční soutěž. Po skonče- těsném sousedství našich obcí. Zúčastnili jsme se dalní pořadu si všichni mohli uplést velikonoční pomláz- ších jednání, stanovisko Obce Veleň k tomuto záměru je
ku, namalovat kraslici nebo perníček a ochutnat veliko- neměnné, tedy i nadále negativní (více na str. 14 a 15).
noční dobroty.
Ve čtvrtek 12. dubna jsme vyjeli na jarní výlet s na- Chodník v ul. F. Pokorného
nejbližší době by měla být dokončena výstavba
šimi seniory na hrad Kost. Navštívili jsme středověký
chodníku v ul. F. Pokorného v Mírovicích, kterou
hrad s průvodcem a výlet zakončili dobrým obědem v
jsme zahájili v březnu. Zároveň bylo přesunuto místo
hradní restauraci.
Ve čtvrtek 19. dubna nás ve Veleni navštívíila paní kontejnerového stání (tříděný odpad). Letos bychom
Věra Sosnarová, podle jejíhož životního příběhu byla ještě chtěli uskutečnit výsavbu dalšího chodníku v Mírovicích - po celé délce ul. Třeboradická.
napsána kniha Krvavé jahody.

V

V

Stavba nové školy
tavba nové školy pokračovala i v zimním období, archeologové se ještě na 2 měsíce vrátili a provedli výzkum výkopů na retenční nádrže na dešťovou vodu. V současné době se dokončují stropy přízemí budovy a byla započata výstavba zdí v 1. podlaží. Podrobněji si o tématu naší nové školy můžete přečíst na dalších str. těchto novin str. 12 a 13). 		

S

V

Podaná žádost o dotaci na finanční spoluúčast (ČOV)
zhledem k tomu, že se nám sešly dvě velké investiční akce v jednom období, požádali jsme na Krajský úřad Středočeského kraje o finanční příspěvek na
modernizaci a intenzifikaci ČOV Veleň.

Úpravy na fotbalovém hřišti
a fotbalovém hřišti Veleň byla v dubnu vybudována plocha k posezení a zázemí pro občerstvení.
Přejeme našim fotbalistům TJ Slavoj úspěšnou sezónu !

V
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Dětské hřiště v Mírovicích
Mírovicích se děti konečně dočkají prostoru ke
hraní. V současné době jsou nainstalovány herní prvky v ul. F. Pokorného, které v rámci Plánovací
smlouvy namontovala firma Uniga. Ještě je třeba dokončit prostor osetím trávou. Další příp. potřebné úpravy ukáže provoz. Mírovice by si zasloužili určitě i větší dětské hřiště, bohužel obec nevlastní žádný potřebný pozemek, kde by mohlo takovéto místo vzniknout.
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SLOVO AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

... stane se
Odpočinková místa ve Veleni a v Mírovicích
ačali jsme s montáží nových odpočinkových míst
v naších obcích tj. nových laviček, odpadkových
košů, postupně se objeví v ulicích i venkovní knihovničky apod.
Nové lavičky budou umístěny na autobusovou zastávku do Mírovic, do parku naproti mateřské školce, do
ulice V Zahradě, Ke Křížku, Ke Mlýnu, F. Pokorného,
U Sluh a Dlouhá.

Z

Kompostéry pro občany na podzim 2018
e věci žádosti o grant na kompostéry pro občany
byl projekt přerušen z důvodu „změny pravidel v
průběhu zápasu“. Svozové automobily byly poskytovatelem dotace z programu vyřazeny. Pokusíme se zís-

V

Stavba nové školy - stropy v přízemí

Nový chodník v ul. F. Pokorného

Plánované akce
a jaře i v létě nás čeká opět mnoho společných setkání a společenských i sportovních akcí.
Podrobně se o programu můžete informovat na následujících stránkách Obecních novin nebo na webu obce
www.velen.cz

kat tedy alespoň kompostéry. Nyní to tedy vypadá, že
kompostéry pro občany Veleně a Mírovic by mohly být
k dispozici na podzim 2018.

N

Chodník v ul. Třeboradická v Mírovicích
letošním roce bychom rádi vybudovali nový chodník v ul. Třeboradická v Mírovicích.
Podařilo se nám konečně získat stavební povolení na
tuto akci, což bylo náročnější z důvodu vlastnictví pozemků i skutečnosti, že chodník povede podél krajské
komunikace, která není ve vlastnictví obce. Vzhledem
k délce chodníku to bude akce finančně náročnější.

V

VŘ na dodavatele stavby modernizace ČOV
současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby modernizace a intenzifikace ČOV
Veleň. Stavba bude zahájena v letních měsících letošního roku.

V

Dopravní opatření na křižovatce u MŠ Veleň
odařilo se nám konečně získat stavební povolení na
úpravy a dopravní opatření, které by měly tuto nepřehlednou křižovatku „zbezpečnit“ a zpřehlednit.

P

Mgr. Radka Matějková
OBECNÍ NOVINY
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH

KVĚTEN

10.
května
Autorské čtení z knihy Pavla Fialy „Mistr opratí Jiří Kocman“
čtvrtek

Komorní výstava fotografií spřežení veleňské fotografky koní
Šárky Špačkové Veinhauerové
Čas: od 19.00 hod.
Místo: společenský sál Obecního úřadu Veleň

12. května
sobota

Bleší trh MŠ Veleň

Výtěžek z prodeje bude věnován neziskové organizaci Prales dětem.
Čas: od 13.00 hod.
Místo: dvorek Obecního úřadu Veleň

19. května
sobota

Vodnická pohádka

Čas: od 16.00 hod.
Místo: společenský sál Obecního úřadu Veleň

24. května

čtvrtek

Jan Přeučil - „Gentleman s tajemstvím“

Čas: od 18.00 hod.
Místo: společenský sál Obecního úřadu Veleň

25. a 26. května

pátek a sobota

MAXXLOVÁNÍ v Mírovicích

Místo: obecní louka naproti 18té Míli v Mírovicích

8

OBECNÍ NOVINY

A DALŠÍCH AKCÍ VE VELENI A V MÍROVICÍCH

LÉTO 2018
ČERVEN

SRPEN

3. června

25. srpna

sobota

Dětský den na veleňském hřišti

Čas: od 14.00 hod.
Místo: fotbalové hřiště Veleň

sobota

Habas fest

Čas: od 17.00 hod.
Místo: fotbalové hřiště Veleň

5. června
úterý

Výlet do Kokořínského údolí
Čas: odjezd v 9.00 hod.
Místo: od Obecního úřadu Veleň

15. června
pátek

Keltská muzika - hraje skupina
„Městská“ J. Budila
Čas: od 18.00 hod.
Místo: dvorek Obecního úřadu Vele

16. června
sobota

Veleňská Pentle 2018

Čas: od 11.00 hod. a od 13.00 hod.
Místo: fotbalové hřiště Veleň

23. června

ZÁŘÍ

1. a 2. září

sobota a neděle

Chovatelská výstava

Čas: od 8.00 hod.
Místo: dvorek Obecního úřadu Veleň

15. září

sobota

Jolly Buskers

Irská, skotská a keltská hudba, Ceilí tance
Čas: od 18.00 hod.
Místo: dvorek Obecního úřadu Veleň

sobota

Memoriál V. Nedorosta

Čas: od 14.00 hod.
Místo: obecní louka naproti 18té Míli v Mírovicích
OBECNÍ NOVINY
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POZVÁNKY OBECNÍHO ÚŘADU VELEŇ

Na CO a na KOHO
se můžeme těšit
Autorské čtení z knihy „Mistr opratí
Jiří Kocman“ a Komorní výstava
fotografií Šárky Špačkové Veinhauerové
Pan Jiří Kocman se narodil 14. 10. 1935 ve Strahovském klášteře v Praze na Pohořelci. Děda i otec byli profesionálními kočími. Byla to nelehká práce, avšak zaručující jistotu příjmu i bydlení, protože byli ve službách
kláštera premonstrátů na Strahově.
Ve svém životě Jiří Kocman, nejprve kladrubský dostihový „rajťák“, dvakrát úspěšně překonal v sedle Taxisův
příkop a následně vynikal jako sportovní kočí. Několikanásobný Mistr Československa se setkal s pozoruhodnými lidmi i koňmi. O tom je kniha Mistr opratí Jiří Kocman, kterou napsal Pavel Fiala a v září roku 2017 ji vydala Lenka Gotthardová. Během autorského čtení za přítomnosti Pavla Fialy a Jiřího Kocmana, se dozvíte mno-

hé, třeba o tom, jak Jiřího otec Josef závodil s kočárem
s Vlastou Burianem, s kým chodil malý Jirka do základní školy Hany Benešové na Pohořelci, jak se seznámil s
Radslavem Kinským, Jiřím Kodetem nebo Princem Philipem, Vévodou z Edinburgu. Zjistíte, kudy vedla jeho
cesta do Kladrub nad Labem a do Koles, kde dodnes s
manželkou Hanou bydlí, co dělají jeho synové, vnoučata
a pravnoučata, a určitě Vás zaujmou vzpomínky na nezapomenutelný květnový týden roku 1975 ve Windsoru
a na osobní setkání s anglickou královnou Alžbětou II.
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Souběžně proběhne výstava úžasných fotografií Šárky
Veinhauerové, která fotí koně a jejím cílem je zachytit
krásné, neopakovatelné chvíle v bezprostřední blízkosti tohoto jedinečného tvora. Šárka publikuje články v časopise Jezdectví. Koně a spřežení jezdí fotit (zatím) po
celé Evropě.
Šárka Špačková Veinhauerová žije ve Veleni se svým
mužem Janem, dvěma mainskými mývalími kočkami
Golískem a Dafné a úžasnou psí kamarádkou, australskou ovčáckou Rozinkou.
Bleší trh MŠ Veleň
Přijďte si na Bleší trh MŠ Veleň 2018 popovídat, koupit něco pro radost a přispět na dobrou věc.
Výtěžek z prodeje bude věnován neziskové organizaci Prales dětem.

Vodnická pohádka
Veleňský ochotnický spolek Ajeto uvede v květnu v
sále OÚ Veleň premiéru Vodnické pohádky. Těšíme se
na naše ochotnice a jejich herecké umění i tradičně krásné kostýmy. Vstupné dobrovolné.
Jan Přeučil - „Gentleman s tajemstvím“
Přijďte prožít večer se známým hercem Janem Přeučilem a poslechnout si jeho vyprávění.
Budeme s ním hovořit nejen o herecké práci a životě,
ale i o tom, že např. ve 12 letech přišel o otce. Jan Přeučil
je synem poválečného poslance Františka Přeučila, který

Skupina JOLLY BUSKERS - na obecním dvorku 15. září

Hurá na Kokořín - 5. června

seděl na lavici obžalovaných společně s Miladou Horákovou a byl od roku 1945 do roku 1948 poslancem Československé strany národně socialistické a osobním přítelem Jana Masaryka.
„Tatínek byl obžalovaný z procesu společně s Miladou
Horákovou. Vidím to jako dnes, kdy k nám v říjnu 1949
do bytu vtrhlo asi 12 chlapů, tatínka odvezli, v poutech
mu dovolili se s námi rozloučit. Řekl mi: Jenčo, jsi tady
jediný chlap, musíš se o holky postarat. Mně bylo 12 let.
Tatínka odsoudili na doživotí “.
O věcech veselých i smutných bude Jan Přeučil vyprávět ve veleňském sále ve čtvrtek 24. května.

Veleňská Pentle a Pentlička
Všichni malí i velcí fotbalisté se určitě těší na tradiční
Pentli, kterou si pro Vás připravili veleňští slávisté a fotbalisté. Přijďte si společně užít fotbalový den pro malé
i velké.

Dětský den 2018
I na letošní Den dětí jsme připravili bohatý program.
Čekají na vás atrakce jako je nafukovací bludiště, ská-

kací nafukovací WIPE OUT Obří koule, dále vystoupení dětí z MS a ZŠ Veleň, ukázky výcviku psů Policie ČR,
tradiční soutěže a mnoho dalšího. Pojďte prožít s dětmi
hezké odpoledne a oslavit jejich svátek.
Výlet na Kokořín
V červnu vyrazíme na další výlet se seniory, tentokrát
se vypravíme do Kokořínského údolí, kde nás čeká mnoho krásného. Na co všechno se můžete těšit si přečtěte
na str. 31.

Keltská hudba - skupina „Městská“
V červnu si můžete přijít na dvorek obecního úřadu
poslechnout keltskou a irskou hudbu v podání skupiny
„Městská“ pod vedením p. Jaroslava Budila.
Minulý koncert této veleňské kapely měl velký úspěch
a tak se členové skupiny rozhodli hudební posezení zopakovat.
Jak ukazuje rozsáhlý archeologický výzkum na staveništi naší nové školy, Keltové ve Veleni opravdu před
dávnými časy žili. Není tedy vhodnějšího místa k posle-

chu keltské a irské hudby než právě na našem veleňském
obecním dvorku.
Memoriál Vlastimila Nedorosta
SDH Veleň - Mírovice pořádá předposlední červnovou
sobotu tradiční Memoriál V. Nedorosta na 18té Míli v
Mírovicích.
Mgr. Radka Matějková

OBECNÍ NOVINY
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STAVÍME NOVOU ŠKOLU

Třída jako malovaná. Zbývá jen koupit školní lavice.
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STAVÍME NOVOU ŠKOLU

NOVÁ ŠKOLA VELEŇ
Budova nové školy Veleň roste, přestože na začátku výstavby došlo ke zdržení
z důvodu archeologického výzkumu. V příštím čísle Obecních novin vás archeolog
Mgr. Lukáš Baloun seznámí s tím, co všechno historici na staveništi odkryli a vykopali.
Po otevření nové školy máme archeologickým ústavem přislíbenou i výstavu nálezů
a artefaktů objevených na pozemku školy.

S

tavba nové školy zdárně pokračuje a i navzdory
několikaměsíčnímu zdržení archeologickým výzkumem počítáme s otevřením budovy s učebnami koncem letošního roku, nejdéle poč. r. 2019.
Aby nemuseli naši nynější páťáci už odcházet do
jiných škol, platí, že 6. ročník bude pro školní rok
2018/2019 ve Veleni otevřen.
Vyjednali jsme z tohoto důvodu ve spolupráci s vedením školy na krajské hygienické stanici výjimku a jedna třída ZŠ Veleň se bude moci učit pár měsíců ve společenském sále obecního úřadu. Stravovat se děti budou tamtéž.

Vyřešíme tím problém nedostatečné kapacity staré budovy školy, protože tam už by se nám 6 ročníků opravdu nevešlo. Po dokončení nové budovy školy se pak
ihned přesunou starší ročníky ZŠ do nových tříd.
S tímto bude poté souviset i navýšení kapacity naší
mateřské školy. V uvolněném přízemí stávající staré
budovy ZŠ Veleň budeme moci otevřít další třídu školky. O podrobnostech budete informováni v zářijových
Obecních novinách, na obecním webu a vedením školy.
O pokračující výstavbě nové školy se můžete informovat na obecních web str. v „Projekty probíhající“.
						
-rm-

Školní chodby. Zatím tiché...
OBECNÍ NOVINY
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DÁLNIČNÍ OKRUH

CO NÁM HROZÍ ?

TRANZITNÍ DÁLNICE 150 od
Raději samozřejmě přinášíme v Obecních novinách zprávy pozitivní, bohužel
v poslední době čelíme stále častěji jako obec tématům neradostným.
V současnosti nás velmi zaměstnává sepisování argumentů na ochranu naší obce
před reálně hrozícím záměrem „obětovat“ občany v okrajových částech hl. města
a v okolí Prahy „na oltář“ dlouhodobě neřešené situace kamionové dopravy
a absence koncepčního řešení tohoto problému.

P

okud se totiž podaří prosadit
a realizovat záměr 6ti proudého dálničního okruhu kolem
hl. města zastavěným územím mj. i
obcí Veleň a Mírovice, Třeboradicemi, Miškovicemi apod. - změní to
navždy kvalitu našeho života, krajinu, přírodu v našem okolí i životy
nás všech !
I navzdory neekonomičnosti navrhované trasy a nesouhlasu obcí
je v současné době „aktualizována“
studie Pražského dálničního okruhu SOKP 520 (Silniční okruh kolem Prahy) a reálně hrozí, že dálnice
bude postavena v navržené podobě.
Chápeme nutnost řešit problém dopravy kolem Prahy. Způsob jakým
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se ho ale někdo pokouší nekoncepčně a „na sílu“ řešit, je pro nás nepřijatelný. Vůbec není přihlédnuto ke
skutečnosti, že trasa „okruhu“ (studie vznikla před cca 25 lety jako příměstský okruh) vede dnes již v hustě zastavěném území a intenzita, především kamionové dopravy, je několikanásobně vyšší než tomu bylo v
době vzniku studie.
Proměna příměstského
okruhu v tranzitní dálnici
pro kamiony
Z původního čtyřproudového silničního okruhu Prahy je nyní „protlačována“ v zastavěném území 6ti
proudová dálnice pro kamionovou

dopravu, bez jakéhokoliv návrhu
velkého tranzitního okruhu. Tato varianta neodpovídá slibovanému charakteru SOKP 520 jako příměstského pražského okruhu pro osobní vozidla. Takováto trasa „okruhu“ by
navázala na celoevropskou dálniční
síť a stane tak součástí transevropské
dálniční sítě TEN-T (ta začíná na severu Německa a končí v Istanbulu).
Nikdo se nezamýšlí nad tím, že evropské metropole velikosti Prahy
mají samozřejmě okruh pro osobní
příměstskou dopravu, ale především
mají velký aglomerační okruh pro
tranzitní kamionovou dopravu v dostatečné vzdálenosti od města.
V takové vzdálenosti, aby se ka-

SOKP 520

DÁLNIČNÍ OKRUH

našich domů v Mírovicích
miony vyhnuly při cestě Evropou
obytným čtvrtím a sídlům. O takovémto okruhu nechtějí příslušné státní instituce slyšet. Přitom pokud by trasa tranzitního okruhu vedla okolo Prahy v dostatečném odstupu od obytných sídel, pomohl by
dálniční obchvat všem, protože by
uchránil hlavní město před tranzitní dopravou a zároveň zajistil kamionům plynulý objezd metropole.
Zamezilo by se tím i nebezpečnému
mísení kamionové dopravy s vnitroměstskou dopravou a MHD.
„Levná“ dálnice versus
životy občanů
I v letošním roce nás tedy čeká
argumentace a mnohá jednání ve
věci záměru státu a ŘSD ČR vystavět část Pražského dálničního okruhu SOKP 520 v katastru naší obce v
těsné blízkosti obytných domů.
Na náš argument, že kromě dálničního okruhu nám do katastru obce

(resp. do územního plánu 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.
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 v max. možné míře požadovat technická řešení,
která eliminují dopady záměru.
Jak jsme již psali v minulém čísle Obecních novin - bylo nám bohužel sděleno, že při realizaci okruhu bude nejdůležitější ekonomické
hledisko tj. aby byla stavba co nejlevnější. Tento argument nám přijde
velmi paradoxní v situaci, kdy české dálnice patří k nejdražším v Evropě a možná na světě. Ekonomické
zájmy nesmí ale převážit nad kvalitou životů a zdravím našich občanů.

Pokud je možné, aby v Rakousku,
Německu či Itálii projektoval a realizoval stát dopravní stavby s nejvyšší ohleduplností ke krajině, životnímu prostředí i lidem, kteří byli
„odsouzeni“ v zájmu ostatních žít v
sousedství těchto staveb, pak pevně
věříme, že je tohoto schopna i Česká
republika, ŘSD ČR a další zúčastnění i zodpovědní.
Kamiony odkloníme
z Prahy... do Prahy
Navržená trasa 6ti proudé tranzitní
dálnice, s níž obec Veleň nesouhlasí, vyřeší jediné - přesun kamionové
dopravy z Prahy do Prahy (resp. do
městských částí a obcí, které jsou již
dnes postiženy masívní dopravou).
Kdybychom na úrovni menších
obcí jako je např. Veleň rozhodovali a plánovali takovýmto nekoncepčním způsobem, už by z naší „obecní infrastuktury“ (vč. naší školky a
školy) nefungovalo vůbec nic.
OBECNÍ NOVINY
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DÁLNIČNÍ OKRUH

Občany Veleně a Mírovic jsme se
rozhodli takto podrobně informovat
o problému i z důvodu našeho přesvědčení, že obyvatelé okrajových
městských částí Prahy 9, kterých se
dotkne dálniční okruh stejně fatálně
jako nás, možná o problému vůbec
netuší. Tedy, že o podobě aktualizovaného záměru a tlaku na výstavbu
této varianty SOKP 520 nejsou vůbec informováni. S podrobnostmi se
mohou všichni seznámit na www.velen.cz („Pražský okruh SOKP 520“),
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kde jsou ke stažení části studie PRAGOPROJEKTU, a.s. a ŘSD ČR nám
zaslané, i všechny dokumenty, stanoviska a argumenty, které jsme dosud sepsali a rozeslali my za Obec
Veleň.
Stále doufáme, že rozumný, odborný a koncepční přístup nakonec zvítězí nad alibistickým, komplikovaným a drahým (ne)řešením.
Bylo by velmi zajímavé se zamyslet nad tím, co je příčinou vytvářeného tlaku na dostavbu trasy SOKP

v této zastaralé variantě. Je velmi
pravděpodobné, že zájem o výstavbu
je motivován i vlastnictvím pozemků ve stávající trase.
Pokud náš stát přes nesmyslnost,
neekonomičnost a nesouhlas obcí
záměr nakonec „protlačí“ a zrealizuje tzv. „na sílu“, bude možno přirovnat tuto tranzitní dálnici k nápadu
vést pražskou magistrálu horní částí
Václavského náměstí. Dočasně - navždy.
Mgr. Radka Matějková,
		
místostarosta

DÁLNIČNÍ OKRUH

Mimoúrovňová křižovatka mezi Velení a Přezleticemi (obr. nahoře). V případě realizace okruhu požaduje Obec Veleň zrušení
tohoto sjezdu a nájezdu a umístění dálnice do zahloubeného přesýpaného tunelu.

Z původního čtyřproudového silničního okruhu Prahy je nyní „protlačována“ v zastavěném území dálnice pro
kamionovou dopravu, bez jakéhokoliv návrhu velkého tranzitního okruhu. Nově navržená šestiproudá komunikace neodpovídá slibovanému charakteru SOKP 520 jako příměstského pražského okruhu pro osobní vozidla. Varianta šestiproudého okruhu pro tranzitní kamionovou dopravu by navázala na celoevropskou dálniční
síť a stane tak součástí transevropské dálniční sítě TEN-T - ta začíná na severu Německa a končí v Istanbulu.

DÁLNIČNÍ OKRUH

Mimoúrovňová křižovatka Třeboradice a dopravní uzel (křížení dálnice, sjezdu z dálnice a dvoukolejné železniční tratě)
v Třeboradicích.

Přemostění dálnice nad ČOV v Miškovicích.
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ŠKOLA A ŠKOLKA

JARO VE ŠKOLE A ŠKOLCE
S

příchodem jara se v základní
škole rozběhly venkovní aktivity. Žáci venku cvičí, velké
přestávky tráví na školním hřišti, učí
se pěstovat rostliny a pečovat o zeleň
na zahradě. Zima bez tělocvičny pro
nás byla výzvou, kterou jsme zvládli.
Chodili jsme plavat, bruslit, na beach
volejbal a účastnili se Army testu.
Bruslení i volejbal se podařilo zajistit díky vstřícnému kroku členů MČ
Praha 8 resp. Beachklubu Ládví, kteří pronajali sportoviště zdarma nebo
za symbolickou cenu. Děti tak hradily pouze dopravu. Army test organizuje Asociace pro podporu aktivní
zálohy; dík patří zejména panu Cimburkovi, který nás do toho „uvrtal“ a
pro žáky zajistil i dopravu zdarma.

20
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V březnu byli žáci první třídy seznámeni se správnou péčí o chrup zapojením do projektu Veselé zoubky, všichni žáci absolvovali projektový den přírodovědný (Lesní pedagogika) a literární (speciální programy pořádané knihovnami). V dubnu
mj. proběhl zápis do ZŠ a děti se vypravily do pražských divadel, v květnu nás čeká atletický den, žáci 4. a 5.
ročníku si pojedou prohlédnout běžně nepřístupné prostory Pražského
hradu. Pojedeme obhajovat loňské
druhé místo v regionální soutěži Dny
nad Prahou. Od 18. do 22. června budeme na škole v přírodě.
Velkou novinkou je otevření školní
knihovny. Až do letošního jara měla
škola pouze knihy pro společnou čet-

bu – více výtisků jedné knihy, kterou
čtou žáci třídy společně. Paní učitelka Halčínová vybrala a objednala
zatím první dodávku knih a založila
novou knihovnu, kde si žáci mohou
zdarma půjčovat knihy domů. Jedná se o nádherné tituly a doufáme, že
se nám jejich prostřednictvím podaří přilákat děti ke čtení. Nákup knih
byl financován ze sběru papíru. Rádi
bychom také tímto způsobem ukázali dětem, že třídit odpad, stejně jako
zapojit se do dění ve škole, má smysl. Současně se obracíme na rodiče
– pokud máte doma přečtené a stále
pěkné knížky, co kdybyste je darovali do nové školní knihovny?
Druhá velká akce letošního jara je
zaměřena na prevenci rizikového

www.zsvelen.cz
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chování žáků. Paní učitelka Šlégrová, výchovná poradkyně naší školy, zajistila spolupráci s psychoterapeutemetopedem. Přestože kázeňské problémy v naší škole patří
stále mezi méně závažné, zabírá jejich řešení velkou část
pedagogické práce a jsou to stále titíž žáci, kteří vstupují
do konfliktů se spolužáky. Externí odborník by mohl být
přínosem jak pro děti tak jejich rodiče.
Ve školní družině v březnu proběhl karneval a návštěva
Planetária Praha, ve třídě Borůvek výtvarný projekt památníku Terezín: XXII. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové na téma DOMOV (Co pro Vás
znamená?). Výtvarné práce dětí byly odeslány a 6. června se uskuteční v Terezíně slavnostní vyhlášení (škola
bude předem informována, zda se některý z našich žáků
umístil). Výherci získají peněžní odměnu ze sponzorského daru Hany Greenfieldové. V květnu se ve třídě Borůvek uskuteční další projekt s protiválečnou tematikou
- LIDICE
Od března do dubna probíhá v družině Měsíc knihy.
Starší děti čtou pohádky Jana Wericha, mladší např. Fanfarii. V dubnu děti navštívily zámek Berchtold s programem Cesta do pohádky v Dětském ráji (zámecká minizoo, pohádková země skřítků, perníková chaloupka s Ježibabou, Ladův kocour Mikeš, miniatury českých hradů
a zámků, peklo s čerty s váhou hříchů, dětské hřiště), pálili jsme čarodějnice a 31. května oslavíme Mezinárodní den dětí výletem do oblíbeného Mirákula. Na květen a
červen plánujeme opět pěší túry po okolí.
Mateřská školka
V mateřské škole se předškoláci intenzivně připravovali na zápis a vstup do základní školy. Ještě před zápisem
jsme s nimi ZŠ navštívili, kde se seznámili s prostředím

tříd, se spolužáky i učiteli. Nakoukli do vyučování a zbavili se tak obav z neznámého. V dubnu jsme si také připomněli DEN ZEMĚ a zaskotačili si jako čarodějnice.
V květnu si rádi poslechneme zajímavé vyprávění pana
Jeglíka o Indonésii a záchraně vzácných zvířat. Pro tuto
organizaci se uskuteční již druhý ročník Blešího trhu, jehož výtěžek jde na záchranu pralesa. Prosíme tedy, kdo
může věnovat nepotřebné věci, ať je přinese do MŠ.
Za finanční příspěvek od rodičů pojedeme 24. 5. 2018
na celodenní výlet na hrad a zámek Staré Hrady. Také nás
čeká nejsmutnější událost roku, přestože je veselá - je to
loučení s našimi předškoláky. S těžkým srdcem je pošleme dále do světa. Loučení se uskuteční ve čtvrtek 14. 6.
2018. Starší děti si vyzkouší odvahu a samostatnost se
základní školou na škole v přírodě v Louňovicích pod
Mgr. V. Kouřilová a P. Koudelíková
Blaníkem.

OBECNÍ NOVINY
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Zápis do MŠ Veleň
se koná

10. května 2017
od 17.00 hod.

Informace k zápisům
zveřejněny
na www.zsvelen.cz

Loučení
s předškoláky
se uskuteční

ve čtvrtek

14. června 2018
v MŠ Veleň

ZŠ a MŠ Veleň přijme

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

učitelky/e, vychovatelky/e, kuchařky/e,
uklízečky

Informace – vedení školy

OCHOTNICKÝ SPOLEK AJETO

Masopust 2018
Jarní pozdrav od Ajeto: „Dobrá nálada Ti Tvoje problémy nevyřeší, ale naštveš tolik lidí, že stojí zato si ji uchovat.“
												
J. Werich

HASIČI

Memoriál Vlastimila Nedorosta
v sobotu 23. června od 14.00 hod.
na obecní louce naproti 18té Míli v Mírovicích

26
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VELEŇSKÝ OCHOTNICKÝ SPOLEK AJETO
SRDEČNĚ ZVE NA PŘEDSTAVENÍ

VODNICKÁ
POHÁDKA
19. 5. 2018
OD 16.00 HOD.
společenský sál
Obecního úřadu Veleň

Vstupné dobrovolné
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CHOVATELÉ

D

CHOVATELSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

ne 10.3.2018 proběhla naše výroční schůze,
na které nás navštívili chovatelé ze spřátelených organizací. Na této schůzi se také uskutečnily volby do výboru naší organizace.
O velikonocích se konala výstava v Citově. Tuto výstavu obeslali přítel Kaiser František, Češpiva Ladislav, Novák Petr, Kočík Michal, Kopecká Zuzana a

Gruner Jiří. Čestnou cenu získal králík Novozélandský červený chovatele Petra Nováka králík Francouzský beran Jiřího Grunera.
I v tomto roce se snažíme odchovávat mladá zvířata
pro další chovnou sezonu.
J. Grűner, předseda ČSCH Veleň

CHOVATELSKÁ
VÝSTAVA 2018
Otevřeno:
sobota 1. září
od 8.00 - 17.00 hod.
neděle 2. září
od 8.00 - 12.00 hod.

Bohatá tombola.
Občerstvení zajištěno.
K dobré náladě hraje živá hudba - p. Jiří Pešek.
Srdečně zveme všechny milovníky zvířat
28
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KLUB SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE

SLÁVA NAZDAR VÝLETŮM !

e čtvrtek 12. dubna jsme
společně navštívili hrad
Kost. Jarní výlet se povedl,
počasí nám přálo, sluníčko svítilo
a hrad jsme měli úplně „pro sebe“,
protože jedinými turisty jsme byli
my. Stejně tak jsme si užili prohlídku se skvělou paní průvodkyní a
dobrý oběd v hradní restauraci.
Všem účastníkům zájezdu moc
děkujeme za účast i za vytrvalost
a houževnatost, všichni zaslouží
velkou pochvalu, protože úžasně
zvládli prohlídku hradu i s „převýšením“ a se schody, které jsme museli na hradě překonat.

V

Výlet na Kokořín
Na další letošní výlet vyjedeme
v úterý 5. června. Do Kokořínského údolí vyjíždíme v 9.00 od Obecního úřadu Veleň, mírovické účastníky zájezdu „nalodí“ do svého autobusu p. řidič Šůra v 8.30 hod. na
18té Míli v Mírovicích.
Kolem 10.00 hod. nás čekají v
restauraci U Grobiána se svačinkou
(domácí koláč, káva, pivko Podkováň apod.) a poté nastoupíme do
vláčku, který jsme pro náš výlet domluvili, a jenž nás bude po Kokořínském Dolu vozit.
Zajedeme se podívat na vyhlídku
nad hradem, na Roubenku, i jinam.
Zdatným turistům a turistkám, bude-li zájem, zastavíme pod hradem

Jarní výlet na hrad Kost.
Kokořín. Budou si moci vyšlápnout na hrad, prohlédnout si ho s
průvodcem a my se pro ně po hodině opět vrátíme a nabereme je do
vláčku při cestě zpět ke Grobiánovi. Tam nás bude čekat dobrý oběd.
Výběr jídel tentokráte provedeme
až v den výletu na místě.
Vzhledem ke kapacitě vláčku (tj.
37 osob) a pro velký zájem je zájezd již obsazen.
Prosíme proto přihlášené účastníky, aby nejpozději do 25. května uhradili poplatek (doprava autobusem a dvouhodinnová projížďka
vláčkem). Poté přijdou na řadu přihlášení náhradníci.
Děkujeme.

Podzimní výlet do Safari
A protože další Obecní noviny vyjdou až v září, rádi bychom pozvali všechny již i na Výlet do Safari
v ZOO Dvůr Králové, kam vyjíždíme 18. září v 8.00 hod. od obecního úřadu.
I po Safari se budeme vozit - projedeme si ho Safaribusem nebo Afrikatruckem. Po projížďce Safari a
prohlídce ZOO, poobědváme v restauraci Lemur, kde kromě afrických jídel můžeme ochutnat i africké pivo. V areálu ZOO (dle našich sil a nálady) navštívíme třeba i
např. africkou vesnici, museum aj.
Těšíme se na vás.
R. Matějková a L. Kaiserová
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Obecní úřad Veleň

srdečně zve

všechny seniory na

VÝLET DO afriky

VÝLET DO SAFARI
Odjezd autobusu:

18.září 2018

v 8.00 hod. od Obecního úřadu Veleň

v 7.30 hod. odjezd z Mírovic od 18té míle

cena: 300 Kč/1 osoba

VELEŇSKÝ SPORT

Z

FOTBAL

TJ SLAVOJ VELEŇ

dravíme všechny fanoušky Slavoje Veleň.
Sportu zdar a FOTBALU zvlášť !
		
Fanda Kaiser a Lukáš Vízner
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STOLNÍ TENIS

Neděle 21. dubna 2018

Sezóna 2017/2018 je u konce. V této sezoně jsme skončii na 11. místě a sestupujeme do soutěže OP3. Příští sezónu se pokusíme o návrat do OP2.
								
Ruda Šilhán ml.

ODBOR PŘÁTEL SK SLAVIA VELEŇ

S

Vydařené slávistické
odpoledne

obotu 7. dubna 2018 zvolil
výbor jedné z našich nejznámějších a nejaktivnějších odboček, jako jediný vhodný termín
letošní výroční valné hromady spojené i s dalšími body programu, jak
už jsme tomu u Veleňských právem
zvyklí. Na pravé poledne byl naplánován začátek VVH, po níž následovalo společné sledování zápasu
Slavie v Brně, s následnou Univerzitou Slavia.
Jak už je v krajinách českých a
moravských zvykem, tu a tam se
objevují rýpalové, kteří musí projevit svůj negativní pohled na svět, ať
to stojí, co to stojí. Určitě by se našel kverulant, který se staví záporně ke změně času na letní a pravil
by – jaképak poledne, když podle
polohy hvězd i slunce je den na zenitu až v současných 13 hodin? Ale
jen na 15. poledníku! A vlastní slovo POLEDNE, půlka dne, se vůbec neohlíží na to, jak jsme si vymezili den – od půlnoci do půlnoci.
A vyjadřuje se tak jako o půlce dne
nejen naše čeština, ale stejně tak i
němčina (Mittag), angličtina (midday), francouzština (midi), ale i
dnes méně sledované jazyky – třeba
ruština (polděň), maďarština (délipoloviční) nebo třeba chorvatština
(podne). Zkrátka a dobře, od chvíle, kterou jsme definovali jako půl
dne, počítáme druhou polovinu dne,
jako odpoledne. Jiný kritik může
poukázat na to, že Veleňští konkurovali kolínskému Bowlení v Kutné Hoře. Ale s tím se asi budeme
setkávat při akcích odboček častěji.
Na jedné straně narůstající aktivity
odboček, na straně druhé pak stále
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obtížnější hledání vhodného termínu, aby vše klaplo, jak se sluší a patří. A dojde k tomu opět i v červnu,
kdy se ukázala sobota 16.června, že
se „sejde“ tradiční Veleňská pentle
s Memoriálem Jana Maika. Ani jedna strana nenašla v nabitém červnu
jiný vhodný termín… Ale jistě lépe,
než cokoliv rušit !
Vraťme se však k letošnímu vydařenému veleňskému odpoledni.
Veleňská odbočka má jednu velkou
výhodu – je z aktivních odboček určitě tou, která v sobě spojuje výhody mimopražských odboček, víceméně skupin sousedů sdružujících
se kolem sídla odbočky a výborným spojením s hlavním městem
díky lince 377, jejíž frekvenci může
Veleňským závidět i některý občan odlehlé části. Prahy. Obec Veleň se může pochlubit i rekonstruovanou i budovou obecního úřadu,
kde v I. patře, spíše však víceméně
v podkroví, vznikly útulné prostory,
které rádi využívají i místní spolky.
Malou kuriozitou je i domácí výtah,

takže i třeba vozíčkářům stačí požádat obsluhu a „schody-neschody“
se dostanou do místa dění ! A pokud veleňští slávisté zajistí i gastronomické zázemí, nemá akce ani
OP po této stránce chybu. Tradiční
domácí gulášek z receptury místního kulinářského všeumělce pak doplňují i studené mísy z dílny veleňských slávistek !
Výroční valná hromada byla mimo
jiné i volební, ale účastníci si odhlasovali aklamaci! Nebyl a není důvod dělný výbor měnit a potvrdila
to i víceméně jednomyslné potvrzení stávajícího výboru v čele s Pavlem Tomčišinem, který mj. i posílil pražské celostátní vedení Odboru přátel (člen kontrolní komise). V
rámci výroční zprávy tak shrnul aktivity odbočky, kde vévodí tradiční a unikátní Veleňská pentle (střídavé kopání a chytání penalt), ale i
účast Veleňských na akcích jiných
odboček, kde je vždy delegace či
minidelegace veleňských kamarádů
vždy upřímně vítána a nic na tom

ODBOR PŘÁTEL SK SLAVIA VELEŇ

nemění ani letošní kolize s Bowlením v Kutné Hoře. Na každém zápase se skví veleňská vlajka a nově
si Veleňští opatřili i vkusná klubová
trička, kterými propagují svoji obec
i odbočku! Jen postavit mužstvo na
tradiční Setkání odboček jen ze členů odbočky je stále obtížnější a nejsou si jisti, zda se jim to letos podaří, když Setkání je uprostřed 4 denního volna již v prázdninových měsících. Přitom patří spolu s Vikingy z České Lípy, kteří upřednostňují
skutečně setkávání slávistů před někdy, možná až nelítostnými a vyhrocenými boji v turnaji. Pokud to jen
trochu vyšlo, byla delegace Veleňských vřele přivítána na akci některé
odbočky, ať už to bylo třeba v únoru v Milevsku, při pietní akci u hrobu J. W. Maddena nebo při obnovené premiéře klubu DFC Prag. Ve Veleni vždy rádi uvítají spřátelené hosty. Především to bývá tradiční kamarád, mistr Evropy z roku 1976 Dušan Herda. A nejpilnější slávistické
přispěvovatele našeho webu vytvořilo duo Ocetník – Dobiáš a oba byli
srdečně a upřímně přivítáni.
To se již blížila 13 hodina a TVpřenos z Brna ze zápasu na Zbrojovce. Ke cti opět přišla obří obrazovka
na zadní stěně zasedačky, která ještě
před schůzí poskytla záznam z derby
na Spartě a zopakovali jsme si ten
doslova zázračný obrat! Hodnocení
utkání v Brně ponechme povolanějším a nejlépe by průběh charakterizoval název oblíbeného filmu ze 70.
let s modifikovaným názvem „Utkání skončilo, zapomeňte!“ Důležité
jsou tři body, tentokrát zřejmě s cenou zlata, ale i to se počítá.

Jak jsme uvedli výše, z důvodu náhlého zaneprázdnění především rektora Univerzity Slavia, př. Pomikala
se Univerzita uskuteční později. Ale
předseda odbočky př. Tomčišin při
VVH uvedl, že Veleňští o nic nepřijdou, na 15. hodinu ohlásil svůj příjezd generální ředitel a.s. Ing. Krob
a hráč Jaromír Zmrhal. Ještě předtím
př. Tomčišin ocitoval slova doslova
nenávistného článku na dopoledním
webu isport. Nebylo to v poslední době poprvé, když se „žumpa pisálků a jejich přispěvatelů“ (omlouvám se za ostřejší slova) pokouší dehonestoval kohokoli a kdekoliv, jen
když čtenář dychtící po senzacích,
byť i často smyšlených, se soustředí na rádobysenzace. A tito presstituti (jedná se o novotvar ze současné doby, ale sedí) jsou ochotni napsat cokoliv o komkoliv! Vůbec nejsou ochotni a asi ani schopni pochopit moudrosti starých Čechů, že
„Na světě není člověk ten, aby se za-

choval lidem všem“ a „Špinavé prádlo se má prát výhradně doma!“. Besedu to však neovlivnilo, slova obou
protagonistů byla sledována se zájmem a s potleskem. Ani Jarda Zmrhal nepůsobil jen jako kompars a
vzpomínal na své začátky ve Slavii,
jejímž je odchovancem, ač pochází z
města chmele a piva – Žatce, odkud
jej tatínek vozil do Prahy. Zajímavé
byly třeba jeho názory, kde by s mu
při případném zahraničním angažmá
nejvíce líbilo !
Prostě a jasně – slávistické odpoledne ve Veleni se nadmíru vydařilo !
Dobi
Já už pouze přidám, že Jaromír
Zmrhal se zdržel jistě déle než původně zamýšlel a velmi přátelské
povídání v kruhu slávistů se mu jistě líbilo. Následně posezení probíhalo dlouho do noci a já děkuji Veleňským za přijetí a krásný program
		
David Ocetník
Za odbočku Pavel Tomčišin
OBECNÍ NOVINY
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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

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

velké míče - gymbally
kruháč
kruháč

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
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RESTAURACE & KAVÁRNA
OBECNÍ DŮM Č.P. 7
VELEŇ

Zmrzlinové poháry
Kopečková zmrzlina

e-mail: pilatesmirka@centrum.cz

DomÁcí limonáda

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/
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CELTIC
CELTIC
Keltská a irská muzika
Keltská a irská muzika

skupina
skupina

Městská
Městská

19.
ledna
2018
19. ledna 2018

15. června
18.00 hod.
od
od 19.00
19.00 hod.
hod.
od
společenský
na dvorku Obecního úřadu
Veleňsál OÚ Veleň
společenský sál OÚ Veleň

Přijďte
si si
poslechnout
Přijďte
poslechnouttradiční
tradičníirskou
irskou
aa
keltskou
hudbu.
keltskou
hudbu.Hrajeme
Hrajemeautorské
autorsképísně
písně
irské
tradicionálys svlastními
vlastnímičeskými
českýmitexty
texty
aa
irské
tradicionály
vždycky
odsrdce.
srdce.
aa
vždycky
od
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubileum slaví
duben 				
Prokůpková Vanda
Hanousková Věnceslava
Karpač Michal
Kroupová Božena

květen
Jurášová Vladimíra
Jandová Jana
Polívka Boris
Pokorná Alena
Birknerová Marie
Pavlík Antonín

červen
Martinovský Karel
Čermáková Radmila
Baštýř Václav
Dvoriaková Jana
Drahovzalová Antonie
Nedorostová Růžena
Hovorka Jiří
Šaldová Alena

červenec
Franta Jaroslav
Kozáková Miloslava
Poustková Anna
Brož Vladimír
Vorlíček Miloslav
Syslová Anna

Všem jubilantům blahopřejeme a jménem obce přejeme mnoho zdraví,
štěstí, životní pohody a spokojenosti do dalších let.
		
Za Obec Veleň, Lenka Kaiserová
										

Narozená
leden
Malvína Hrubá
Jan Kříž

miminka

únor
Tomáš Grausgruber
březen
Julie Andreasová

Úmrtí
Jan Veverka
Miloslava Svobodová
Jitka Paimová
Milena Štemberová
Vlastislav Pacholík

Počet obyvatel naší obce k 25.4. 2018 je 1317 (vč. přihlášených na obecním úřadu).
OBECNÍ NOVINY
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FOTOKRONIKA

VIKTOR PREISS 15.2.

DĚTSKÝ KARNEVAL 11.2.

2018

MASOPUST 2018
24.2.
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FOTOKRONIKA

VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE
24.3. 2018
VÝLET NA HRAD KOST
12.4.

VĚRA SOSNAROVÁ
„PŘEŽILA JSEM GULAG“
12.4.
OBECNÍ NOVINY
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IRSKÝ VEČER
s kapelou

JOLLY BUSKERS
15. ZÁŘÍ OD 18.00 HOD.
2018

NA DVORKU OBECNÍHO ÚŘADU
Přijďte si posedět a poslechnout irskou, skotskou
a keltskou muziku.
Skupina JOLLY BUKERS hraje na festivalech
jako Lughnasad v Nasavrkách, Keltská noc,
Lughnasad Veveří, Skotské hry - Sychrov i jinde.
Ve Veleni nás o přestávkách koncertu členové kapely
naučí Ceilí tance.
Ceilí tance se tančí v měkké obuvi a hodí se výtečně
na společenské akce. nejlépe za doprovodu živé muziky !
Irské slovo ceilí původně označovalo setkání sousedů,
při kterém se tančilo, hrála se hudba a vyprávěly se příběhy. Dnes se tímto pojmem rozumí neformální taneční
večer.
Věříme, že se diváci budou bavit a že se zapojí.
FB stránky kapely:
www.facebook.com/jollybuskers/
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