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OBECNÍ NOVINY
POSVÍCENÍ na dvorku
plk. Eduard Stehlík
ve Veleni

Dětský den 2018

HURÁ DO ŠKOLY
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Vážení a milí spoluobčané,
věříme, že s odchodem tropického počasí jsme
vstoupili do času příjemných dní babího léta. Problémy, které jsme v souvislosti s extrémním suchem
prožívali všichni, pocítili letos nejvíce asi naši hasiči,
kteří vyjížděli k zásahům v jednom období prázdnin
téměř každý den. Členům našeho SDH patří velké poděkování, a to nejen za požární zásahy, ale i za pomoc
v obci. Věříme, že hasičům alespoň trochu jejich práci usnadní nově zakoupené zásahové vozidlo TATRA
815 CAS 32 a budou vyjíždět k ohni i jinam s elánem.
Spolu se začátkem školního roku začínáme etapu dostavby naší nové školy. Stěny nyní získávají omítky,
vnější fasádu, dokončovány jsou rozvody a další práce.
Výstavba nové školy nás zaměstnává měrou vrchovatou. Jedná se o největší stavební akci v historii naší
obce a tomu také odpovídá rozsah starostí i problémů
s tím spojených. Věříme však, že po dokončení školy a přestěhování žáčků i pedagogů do nové budovy,
bude všem odměnou společná radost, zlepšení podmínek a kvality vzdělávání i trávení volného času dětí i
dospělých v naší obci. Otevřou se nové možnosti pro
všechny obyvatele Veleně a Mírovic, ale i pro stávající spolky a vznik sdružení nových. Nejdůležitějším
momentem samozřejmě je (a proto jsme se do stavby
školy pustili), že děti již nebudou muset odcházet z Veleně „do velkého světa“ na 2. stupeň ZŠ, budou moci
své dětství i mládí strávit „doma“, a svá kamarádství
nepřetrhají odchodem a rozdělením kolektivu do vzdálených pražských škol.
Kromě vyřešení problému s umisťováním dětí, možnosti navýšení kapacity MŠ a ZŠ apod. je hlavním motivem našeho snažení - aby děti vnímaly sounáležitost
s obcí a spolu navzájem, protože to je podstatné pro
budoucnost Veleně a Mírovic. Domov není jen dům,
ale i lidé kolem nás, dobré vztahy, škola, školka, a později třeba i hospůdka, kde můžeme posedět s přáteli.
Koncem září nám přibudou ještě starosti s výstavbou
nových objektů a s rekonstrukcí ČOV Veleň, která je
hned po nové škole další velkou stavební akcí. Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby se stala
firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. z Chrudimi
(podrobnosti i výše dalších nabídek na str. 6). Smlouva byla podepsána zač. září a nyní již nic nebrání v
zahájení stavby.
Protože toto vydání Obecních novin je posledním
před říjnovými komunálními volbami, rádi bychom
chtěli při této příležitosti poděkovat všem občanům,
spolkům a „lidem dobré vůle“, kteří nám v uplynulém

2

OBECNÍ NOVINY

období pomáhali, byli nápomocni při organizaci kulturních, společenských i sportovních akcích, příp. je
sami iniciovali či pořádali.
Také i díky všem těmto obětavým lidem jsme společně schopni udržovat chod naší obce i tradičního obecního společenství. Dobrý a spokojený život nás všech
ve Veleni a v Mírovicích se totiž neodvíjí pouze od
výše „tvrdých“ investic, tj. financí, které se nám podaří pro naši obec získat. V dnešní době, kdy často ve
veřejném prostoru vítězí arogance, sobectví a hrubost,
jsou stále důležitější ostrůvky blízkých mezilidských
vztahů. Navzdory vlivům sousední Prahy (pozitivním
i negativním), bychom byli moc rádi, pokud se podaří
uhájit v naší obci atmosféru dobrých vztahů a tradiční
vesnické pospolitosti.
Proto jsou tak důležitá setkání občanů při různých
příležitostech, sdružování lidí ve spolcích a organizacích. A věříme, že těchto „občanských“ aktivit bude ve
Veleni a v Mírovicích (i v souvislosti s dostavbou nové
školy, tělocvičny a sportovních hřišť) stále přibývat.
Když se totiž poznáme mezi sebou, společně trávíme
čas, je větší šance na překonání anonymity. A jistě pak
také narůstá schopnost lidí vcítit se do druhého, nezištně si pomoci a chovat se slušně k sobě navzájem.
Každý máme svá práva a své pravdy, ostatní je ale
mají také... Lidská schopnost kompromisu, velkorysosti a dohody se v současnosti občas vytrácí. Podle
zpráv z médií by se mohlo zdát, že všechno kolem nás
jde od deseti k pěti. Že se všichni máme hůř a hůř, sype
se na nás jedno neštěstí za druhým, kolem samé přírodní katastrofy, politici se chovají nedůstojně a vůbec
se dějí jen a jen strašné věci. Ale tak to není a být nemusí. Ten nejbližší svět si vytváříme my sami. Vypněme televizi a odpojme se ze sociální sítě. A zajděme si
občas třeba na obecní dvorek „mezi sousedy“.
Pan Jiří Grygar při loňské návštěvě Veleně řekl, že
se k nám bude vždy rád vracet, protože je pro něj naše
obec „ostrůvkem pozitivní deviace“. Je jasné, že ne
každý veleňák či mírovák tento názor pana Grygara
sdílí, to je normální. Ale pokud by se podařilo ve Veleni a v Mírovicích udržovat slušné vztahy a trochu
dobrou náladu, bude se nám žít hned lépe.
Každý problém (a to nejen obecní) má své řešení. Jen
se musí hledat. Dá to práci, ale když je dobrá vůle na
obou stranách a mysl otevřená, hledání je rychlejší.
Přejeme všem občanům Veleně a Mírovic krásný
podzim a hurá... nejen do nové školy.
		
Mgr. Radka Matějková, místostarostka

PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, OBECNÍM SPOLKŮM, PANÍ UČITELKÁM A PANÍ ŘEDITELCE
ZŠ A MŠ VELEŇ ZA POMOC, PODPORU A DOBROU SPOLUPRÁCI V UPLYNULÉM OBDOBÍ.
A DĚKUJEME TAKÉ VŠEM OBECNÍM ZASTUPITELŮM (SOUČASNÝM I BUDOUCÍM)
ZA VĚCNÝ A RACIONÁLNÍ PŘÍSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.
PROTOŽE BÝTI DNES OBECNÍM ZASTUPITELEM V MENŠÍ OBCI NENÍ ŽÁDNÁ „VÝHRA“.

Ing. Jiří Kazda, starosta

Mgr. Radka Matějková, místostarostka

ze zastupitelstva

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

duben

květen

červen

Zápis č. 8/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
11.4. 2018 od 18 hod.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti na MF ČR o navýšení dotačních
prostředků na stavbu nové ZŠ z důvodu nepředvídatelných nákladů ( archeologický výzkum, rozdílné geologické podmínky podloží aj.)
Zastupitelstvo schválilo navýšení kapacity ZŠ Veleň od 1.9.2018 na 130
žáků a rozšíření ZŠ
o druhý stupeň (6. ročník)
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na modernizaci a intenzifikaci ČOV Veleň do
programu Středočeského kraje ze
Středočeského infrastrukturního fondu v rámci zadání Životního prostředí
ve výši 1 400 000 ,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek zprávy o přezkoumání hospodaření DSO za období
1.1.2017 – 31.12.2017
Zastupitelstvo schválilo smlouvu
o zřízení věcného břemene s firmou
ČEZ Distribuce, a.s.
Na základě jednání ze dne 19.03.2018
s ŘSD ČR, MD ČR a firmou Pragoprojekt zastupitelstvo nesouhlasí s
realizací SOKP 520 (Pražský dálniční okruh). Zastupitelstvo souhlasí se
zasláním připomínek a zamítavého
stanoviska.
Zápis č. 9/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
25.4. 2018 od 18 hod.

Zastupitelstvo přijalo záměr o
prodeji části pozemku par. č. 545/6
v k.ú. Veleň o výměře 2m² z důvodů
narovnání majetkových vztahů.

Zastupitelstvo schválilo smlouvu
o užití Ortofota České Republiky s
firmou Gepro spol. s.r.o.

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o
smlouvě budoucí o řízení věcného
břemene ve prospěch ČEZ
na par.
č. 413/113 – 413/115 v k.ú. Veleň.
Zastupitelstvo nesouhlasí s výstavbou
navrhovaného RD na par. č. 413/60,
413/128 a 413/191
v k.ú. Veleň
z důvodů nesplnění podmínek
územního plánu.
Zastupitelstvo
schválilo
podání
žádosti o dotaci na rekonstrukci ČOV
do Středočeského Infrastrukturního
programu.
Zastupitelstvo schválilo přesun lampy
VO u pozemku par. č. 413/72 v k.ú.
Veleň.
Zastupitelstvo |Obce Veleň schvaluje
financování
nákupu
nového
užitkového vozu Citroen za částku
560.000,- Kč na úvěr s 50% akontací.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č.3 a č.4.
Zápis č. 10/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne 9.5.
2018 od 18 hod.
Zastupitelé byli seznámeni o právech
subjektů o zpracování osobních údajů
a o povinnosti zachovávat mlčenlivost
v souvislosti s platností GDPR.

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný
účet Obce Veleň 2017 s výhradou
a účetní závěrku Obce Veleň za rok
2017.
Zápis č. 11/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
23.5. 2018 od 18 hod.
Zastupitelstvo
schválilo
nákup
hasičského vozidla Tatra 815 na
základě výhodné nabídky od Obce
Březno.
Zastupitelstvo schválilo projednání s
majitelem a s Povodím Labe, státní
podnik, odstranění můstku pod
skálou.
Zastupitelstvo schválilo finanční
příspěvek na nákup cen na Dětskou
Pentličku v celkové výši 5 000,- Kč
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o
budoucí smlouvě zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV – 12- 6022625/VB/1 Veleň,
Hlavní, 413/1 Farmes, 7 rodinných
domů
Zápis č. 12//2018 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
6.6. 2018 od 18 hod.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu
o zřízení věcného břemene s
Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje a Obcí Veleň.
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ze zastupitelstva
červen

červenec

srpen

Zastupitelstvo bere
na
vědomí
stanovisko Obce - zapůjčení sálu ZŠ
Veleň pro účely dočasné výuky žáků.

Zápis č. 14//2018 ze zasedání
zastupitelstva obce Veleň konaného
dne 10.7. 2018 od 18 hod.

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost
od Miluše Friesingerové , pokácení
stromu (1 ks borovice) na p.č. 242/4 v
k.ú. Veleň, ul. Školní 185, Veleň

Zastupitelstvo schvaluje a nemá
námitek k dodatečnému stavebnímu
povolení k objektu Autosalonu par.č.
70/1 k.ú.Veleň - Josef Hanousek

Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace
od Ministerstva pro místní rozvoj na
multifunkční a víceúčelové školní
sportoviště Základní školy Veleň ve
výši 3 058 216,- Kč.

Zastupitelstvo bere
na
vědomí
rozhodnutí Odboru životního prostředí
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ,,
zdržet se kácení dřevin‘‘

Zastupitelstvo souhlasí s přístavbou
v ul. Větrná č.p. 381 v k.ú. Veleň dle
přiložené dokumentace p. Lorenc

Zastupitelstvo schválilo zakoupení
hasičského vozidla T815 CAS za 590
000,- Kč od Městys Březno.
Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu
a pověřuje starostu Obce jejím
podpisem.
Zápis č. 13//2018 ze zasedání
zastupitelstva obce Veleň konaného
dne 20.6. 2018 od 18 hod.
Zastupitelstvo schválilo Pojistnou
smlouvu
s
Pojišťovnou
České
spořitelny, a.s. na pojištění dětí a
dospělé osoby – členů SDH Veleň.
Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji vozu
Ford Transit 300M valník za 65 000,Kč (dle znaleckého posudku č. 87716/18 za 54 000,- Kč)
Zastupitelstvo schválilo pro lokalitu ul.
Okružní možnost oplocení pozemků
v celkové maximální výšce 1,80m
ve složení 0,6m podezdívky a 1,2m
plotové plaňky.
Zastupitelstvo stanovilo počet členů OZ
pro další volební období na 11 členů
obecního zastupitelstva.
Zastupitelstvo bere na vědomí výpověď
smlouvy z pronájmu nebytových
prostor (restaurace) ze strany nájemce.
Zastupitelstvo vypisuje výběrové řízení
na pronájem Restaurace obecního
domu se sídlem
Hlavní č.p. 7 Veleň.
Podání nabídek do 31.7.2018.
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Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace
z rozpočtu Středočeského kraje (na
základě podané žádosti) a pověřuje
starostu k podpisu a uzavření smlouvy.
(Středočeský Fond hejtmana, částka 50
000,- Kč na akci Dětský den 2018).
Zápis č. 15//2018 ze zasedání
zastupitelstva obce Veleň konaného
dne 2.8. 2018 od 18 hod.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o hodnocení nabídek zpracovanou
hodnotící komisí v rámci podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce s
názvem ‚, Intenzifikace ČOV Veleň ´´
Zastupitelstvo schvaluje přidělení
veřejné zakázky s názvem ,,
Intenzifikace ČOV Veleň ‘‘ dodavateli
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. se
sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
III.
IČ: 15053695, nabídka byla
vyhodnocena s nejnižší nabídkovou
cenou 14 885 992,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo
pověřuje
starostu
obce podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem po uplynutí lhůty pro
podání námitek.
Zastupitelstvo obce Veleň schvaluje
přijetí dotace ve výši 383 049,- Kč
z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Infrastrukturního fondu
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace na realizaci projektu
„ ČOV Veleň “, ev. č. projektu ISF/ŽIV/
035553/2018 /2018.

www.velen.cz

Zastupitelstvo vyčlenilo částku ve výši
1 310 664,- Kč z finančních zdrojů obce
na financování spoluúčasti k dotaci
poskytnuté MMR ČR na vybudování
víceúčelového sportoviště ZŠ Veleň
Zastupitelstvo vybralo nejvhodnější
nabídku na nového provozovatele
Obecní restaurace Sedmička. Vítězem
a novým provozovatelem restaurace je
společnost HERČÍCI s.r.o. Společnost
bude
provozovat
restauraci
od
1.10.2018.
Zastupitelstvo
schválilo
úpravu
poplatků pro obce využívající služby
SDH Veleň, Mírovice s platností od
1.10.2018
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o
zřízení služebnosti inženýrské sítě ve
prospěch Středočeského kraje na p.č.
499/7 v k.ú. Veleň a pověřilo starostu
podpisem.
Zastupitelstvo souhlasí s pořádáním
soutěží SDH Veleň, Mírovice na18.-té
Míli dne 6.10.2018
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti
o dotaci pro SDH Veleň, Mírovice
víceúčelová neinvestiční dotace obcím,
poskytovaná MV- GŘ HZS ČR.
Zastupitelstvo odsouhlasilo snížení
nabídkové prodejní ceny vozidla Ford
Transit z důvodu jeho neprodejnosti
za cenu dle znaleckého posudku.
Zastupitelstvo souhlasí se snížením
ceny o max. 10.000,- Kč oproti ceně
stanovené znaleckým posudkem.
Zastupitelstvo schválilo dotaci na
pořádání chovatelské výstavy pro Český
svaz chovatelů, Veleň, chovatelská
výstava 2018.		
of- 		
zapsala V. Škrdlová

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

Z černé
kroniky

T

akto vypadaly jednoho srpnového
rána lavičky na veleňském fotbalovém hřišti po nočním nájezdu vandala. Neušetřil žádnou. Lavičky jsou
již opět opraveny. Pokud někdo pachatele zná, prosíme aby předal informaci Policii ČR nebo Obecní úřad
Veleň.

Sběr nebezpečných odpadů
Veleň - Mírovice

20. října 2018

Mobilní sběrna bude přistavena:
od
do
místo
9.00 9.30 Veleň - před MŠ
9.40 10.00 Mírovice - náves

Děkujeme panu A. Macákovi
za nezměrnou trpělivost a za vzornou péči
o naše fotbalové hřiště.
Víme, že to chce občas hodně pevné nervy.
Obecní úřad Veleň

PROSBA OBČANŮM
NESPLACHUJTE HYGIENICKÉ UBROUSKY
Žádáme občany Veleně a Mírovic, aby nevhazovali (nesplachovali) do kanalizace hygienické ubrousky, potraviny,
olej a další věci, které způsobují velké komplikace při provozování ČOV Veleň. Nepříznivým trendem poslední doby
jsou především vlhčené hygienické ubrousky, které lidé
splachují. Tyto ubrousky se nerozloží a vzniknou z nich
pevné „provazy“, které se namotávají na čerpadla. Spolu s
použitým olejem pak vytvoří pevnou zátku v kanalizačním
potrubí.
Obec Veleň provozuje ČOV i kanalizační stokovou síť
vlastními silami. Je to finančně výhodné pro obecní kasu i
pro všechny občany. Provoz je však stále náročnější a to i
z důvodu bezohlednosti a pohodlnosti některých občanů,
kteří do kanalizace splachují všechno možné i nemožné.
Vlhčené ubrousky se na rozdíl od toaletního papíru nerozloží a v celku dorazí až do čerpaček kanalizace a čistír-

ny odpadních vod, kde se namotávají na hřídele čerpadel.
Opravy jsou finančně velmi náročné a peníze vydané na
tyto zbytečné investice, bychom mohli v obci využít určitě
lépe. A výše stočného každého občana Veleně a Mírovic
se samozřejmě odvíjí od finanční náročnosti a počtu oprav
např. i zničených čerpadel

Vlhčené ubrousky ničí technologii
v čerpacích stanicích kanalizace a na ČOV.

OBECNÍ NOVINY
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stalo se ...

Jaro a léto ve Veleni a v Mírovicích
Ve čtvrtek 10. května se v sále obecního úřadu sešli
milovníci koní a dostihového sportu na Autorském čtení z knihy P. Fialy „Mistr opratí Jiří Kocman“. Užili si
vyprávění této legendy - kladrubského dostihového „rajťáka“ a souběžně si mohli prohlédnout výstavu krásných fotografií Šárky Veinhauerové.
V sobotu 12. května uspořádala MŠ Veleň Bleší trh
na dvorku obecního úřadu. Výtěžek z této již tradiční
akce byl věnován neziskové organizaci Prales dětem.
Příjemný večer s hercem Janem Přeučilem jsme prožili
ve veleňském sále ve čtvrtek 24. května. Povídáním nás
provázel Robert Tamchyna.
Letní venkovní akce zahájili motorkáři 25. a 26. května svým tradičním MAXXLOVÁNÍM v Mírovicích, o
týden později tj. 3. června se konal Dětský den na veleňském fotbalovém hřišti. Na letní výlet do Kokořínského údolí jsme se s našimi seniory vypravili 5.června
a 15. června jsme si přišli poslechnout keltskou hudbu
veleňské skupiny Městská na obecní dvorek. V sobotu 16. června se uskutečnila opět na fotbalovém hřišti
Veleňská Pentle a Pentlička. Memoriál V. Nedorosta
se konal 23. června na obecní louce naproti 18té Míli.
V sobotu 18. srpna mohli všichni milovníci piva přijít
na dvorek ochutnat dobré pivo, posedět a poslechnout
si kapely „Ve čtvrtek v pět“ a Městská. A účast byla
opravdu hojná. Nepočítali jsme to přesně, ale odhadujeme účast na této akci cca 220 lidí, zřejmě i více. Skvělé,
že jste přišli.
Zářijový program zahájili chovatelé se svou každoroční chovatelskou výstavou na dvorku 1. a 2. září.

Stavba nové školy
ěhem letních prázdnin pokračovala stavba nové
budovy veleňské školy. Blížíme se do finále,
předpokládaná kolaudace by měla proběhnout v zimních měcícich 2018 (11/12). Podrobněji o tématu naší
nové školy na dalších str. těchto novin - str. 12. - 15. ).

B

Přírodní zahrada u nové školy
odařilo se nám získat dotaci 494 000 Kč na projekt
Přírodní zahrady ZŠ Veleň ze Státního fondu životního prostředí ČR. Na jaře 2019 tak budeme moci s pomocí grantu za novou školou založit ovocný sad, postavit
pergolu, vznikne zde cesta bosé turistiky, broukoviště,
trávník, školní záhony, bylinková zahrádka, vysázeny
budou keře apod.

P
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Příprava na obklad fasády nové školy .
Multifunkční sportoviště ZŠ Veleň
létě se nám podařilo získat ještě jednu významnou
dotaci a to na výstavbu Multifunkčního sportoviště
ZŠ Veleň. O grant jsme požádali na MMR ČR a byl nám
přidělen v červenci. Obec tak dostane na stavbu 2 hřišť
s umělým povrchem příspěvek ve výši 3 058 216 Kč.

V

VŘ na dodavatele stavby modernizace ČOV
ítězem výběrového řízení se stala firma:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.
s cenovou nabídkou .....................14 885 992 Kč
Pořadí dalších zúčastněných firem:
FORTEX-AGS. a.s. .....................16 184 970 Kč
VHZ-DIS, spol.s.r.o. ....................17 563 911 Kč
Sdružení (POHL cz, a.s., Lesostavby Beroun s.r.o..
(ceny bez DPH)
18 128 734 Kč
Na modernizaci ČOV Veleň získala obec dotaci z OPŽP
(ve výši 10 140 026,04 Kč) a z Krajského úřadu Středočeského kraje ( v výši 383 049 Kč).

V

Lavičky a venkovní knihovničky ve Veleni a v Mírovicích
ová odpočinková místa v naších obcích vznikla v
ulicích V Zahradě, Ke Křížku, Ke Mlýnu, F. Pokorného, U Sluh, Dlouhá, dále na autobusové zastávce v Mírovicích, v parku naproti mateřské školce a na
dalších místech. Věříme, že nové lavičky a venkovní
knihovničky budou dělat dlouho radost všem, kteří se u
nich rádi na chvíli zastaví.

N

Chodník v ul. F. Pokorného a Třeboradická v Mírovicích
ěhem léta byl vybudován chodník v ul. F. Pokorného a v ul Ke Křížku. Po prázdninách bude konečně
dokončen asfaltový povrch v ul. Ke Křížku a dobudován i chodník v ul. Třeboradická v Mírovicích.

B

Nákup nového hasičského zásahového vozidla
bec Veleň zakoupila pro Sbor dobrovolných hasičů
Veleň - Mírovce od Městyse Březno cisternové hasičské vozidlo TATRA 815 CAS 32 s kapacitou nádrže
9 200 litrů (za 590 000,- Kč). O našich hasičích a jejich
letošních zásazích si můžete přečíst na daších str. těchto
novin.

O

SLOVO AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

... stane se
Plánované akce
a podzim nás čeká opět několik společných setkání a společenských i kulturních akcí. Podrobně se
o programu můžete informovat na následujících stránkách Obecních novin nebo na webu obce www.velen.cz

N

Tělocvična nové ZŠ Veleň
Dokončení stavby nové školy a stěhování
podzimních a zimních měsících nás hlavně čeká
dostavba nové budovy školy, výběrové řízení a
zahájení stavby sportoviště a mnoho dalšího. Tato akce
nás v současné době zaměstnává nejvíce. V září byl
otevřen 2. stupeň ZŠ resp. jsme otevřeli 6. ročník ZŠ
Veleň. Děti tak již nemuseli odejít z Veleně a mohou
pokračovat v základní školní docházce „doma“. Pro
tento krok jsme se rozhodli, abychom usnadnili život
žákům loňského 5. ročníku i jejich rodičům, přestože
bylo jasné, že novou budovu školy dokončíme až během zimy 2018. Archeologický výzkum na stavbě bohužel posunul termín dokončení hned zpočátku a to o
několik měsíců, které nám právě teď chybějí.
Abychom mohli otevřít 6. ročník, museli jsme vyjednat povolení vyučovat jednu z tříd stávající ZŠ Veleň v
náhradních prostorách, protože současná kapacita staré

V

budovy naší školy a kapacita školní kuchyně je již nedostačující. Několik měsíců školního roku 2018/2019
se tak budou dočasně učit naši druháčci v sále OÚ
Veleň. Věříme, že to společně s paní uč. Novákovou
všichni zvládneme, děti budou brát učení v jiných prostorách jako příjemné zpestření školy a během zimy se
všichni žáčci ZŠ Veleň přestěhují se svými pí. učitelkami do nové školní budovy.
V objektu staré školy vznikne nová třída MŠ Veleň,
abychom mohli uspokojit zájem i dětí „školkových“ (a
jejich rodiče), které se do veleňské školky pro její nedostatečnou kapacitu na jaře nedostaly.

Obci se podařilo získat dotaci na výstavbu Multifunkčního sportoviště ZŠ Veleň ve výši 3 058 216 Kč

Modernizace ČOV
září bude zahájena stavba resp. rekonstrukce ČOV
Veleň, která bude pak opět pokračovat na jaře
2019. Stavební část této akce bude probíhat do zimních
měsíců, dokud počasí dovolí.

V

Kompostéry
na kompostéry stále čekáme resp. čekáme na rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace na
nákup kompostérů pro občany. Víme, že se akce vleče, ale bohužel s tímto obec nic nenadělá a není v naší
moci hodnocení naší žádosti urychlit. Věříme stále, že
to vyjde a nakonec dostaneme 85 % dotaci na jejich
pořízení.
Mgr. Radka Matějková

A
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH

ZÁŘÍ

15. září

sobota

Jolly Buskers

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

ŘÍJEN

5. a 6. října

pátek a sobota

18. září

úterý

Výlet do SAFARI
Návštěva ZOO ve Dvoře Králové
Odjezd: v 7.30 hod. z Mírovic, v 8.00 hod. z Veleně
Přihlašovat se můžete na Obecním úřadě Veleň

7. října

neděle

Volby do obecního zastupitelstva Posvícení na dvorku
Senátní volby
Kolotoč, harmonikář, vybrané pochoutky

Čas: v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. Čas: od 14.00 hod. do 18.00 hod.
a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Místo: dvorek Obecního úřadu Veleň
Místo: Obecní úřad Veleň, Hlavní 7, 250 63, Veleň

12. října

pátek

Dětský bazárek

Čas: od 14.00 hod. do 18.00 hod.
Místo: dvorek Obecního úřadu Veleň

15. října

pondělí

Prales a oceán dětem
ZELENÝ ROVNÍK

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

Děkujeme panu Janu Špačkovi za provozování a správu sousedských FB str.
„Veleň - Mírovice a okolí“, na kterých občané naleznou informace,
aktuality a pozvánky. Děkujeme. Obecní úřad Veleň
8
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A DALŠÍCH AKCÍ VE VELENI A V MÍROVICÍCH

PODZIM 2018
ŘÍJEN

25. října

čtvrtek

Koncert pro nadaci Mathilda
hraběnka Mathilda Nostitzová
hraje Brass Band a tančí stepař
Marek Chytra, mistr ČR a mistr světa
Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál Obecního úřadu Veleň

LISTOPAD

Jan P
řeuč
a
E
října
va Hr il
uško
vá
Pověsti české - pohádka pro děti

27.

sobota

Čas: od 16.00 hod. sál Obecního úřadu Veleň

Odpoledne pro děti - První republika dětem
Čas: od 17.00 hod. dvorek Obecního úřadu Veleň

Lampiónový průvod

Čas: v 18.00 hod.
vychází od obecního úřadu směrem do Mírovic

8. listopadu

23. listopadu

Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál Obecního úřadu Veleň
Cena vstupenky 150 Kč

Veleně a Mírovic
Čas: od 18.00 hod. Místo: sál Obecního úřadu Veleň
Přihlašovat se můžete na obecním úřadě, v ZŠ či MŠ.

čtvrtek

plk. Eduard Stehlík ve Veleni

PROSINEC

2. prosince
neděle

Advetní odpoledne

pátek

Velký koncert Malých muzikantů

8. prosince
sobota

Kurzy PRVNÍ POMOCI

Čas: od 10.00 hod. , od 14.00 hod. a od 16.00 hod.
Výroba adventních věnců
Místo: sál Obecního úřadu Veleň
Čas: od 14.00 hod. dvorek a stodola obecního úřadu
Přihlašovat se můžete na Obecním úřadě Veleň
„Vánoční kabaret“ pro děti
do 30. listopadu

Čas: od 16.00 hod. sál Obecního úřadu Veleň

Rozsvícení vánočního stromu
Čas: od 17.00 hod. dvorek
Obecního úřadu Veleň

Dle zájmu a věku účastníků budou vytvořeny
skupiny a upřesněn čas kurzu.
ZDARMA
OBECNÍ NOVINY
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Na CO a na KOHO
se můžeme těšit

Irská muzika - Jolly Buskers na dvorku
Přijďte si posedět a poslechnout irskou, skotskou a
keltskou muziku 15. září od 18.00 hod. na dvorek obecního úřadu. O přestávkách koncertu nás členové kapely
naučí Ceilí tance.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. Přijďte na dobré pivo, posedět
a zatančit !

užívali všeho, čeho měli málo po celý zbylý rok.
V neděli 7. října se můžete od 14.00 hod. na dvorku a
v restauraci těšit na skvělé posvícenské menu, koláče s
tvarohem, povidly, ořechy a mákem a další dobroty.
Pro děti se ve 14.00 hod. na dvorku roztočí staročeský

Výlet do SAFARI
Na podzimní výlet do Dvora Králové vyrážime v úterý
18. září. Přihlašovat se můžete na obecním úřadě, pár
míst je ještě volných, přihlášené účastníky zájezdu bychom chtěli požádat, aby si přišli na úřad vybrat oběd.
Obědvat budeme v africkém restaurantu Lemur, ochutnáme i africké pivo.
Posvícení se staročeským kolotočem
Posvícenské setkání na obecním dvorku se bude letos
konat sice až po tradičním termínu veleňského a mírovického posvícení, ale jistě to všem, kteří na obecní
dvorek přijdou, vadit nebude. Důvodem je předávání
obecní restaurace novému nájemci koncem září, kdy
bude hospoda pár dní uzavřena.
Koneckonců s přesným datem tohoto svátku to bylo
i v historii všelijaké. Posvícení se dříve slavilo v každé
farnosti v jinou dobu. Lidé se bavili, pracovní morálka
trpěla. A tak císař František Josef II. sjednotil oslavy v
celé zemi tím, že nařídil slavit posvícení třetí neděli v
říjnu, po svátku svatého Havla. Monarcha se ovšem přepočítal - poslušní poddaní sice přijali nařízení s nadšením a „císařské hody“ neboli „havelské posvícení“ důkladně oslavili, svá místní posvícení ovšem zachovali...
Městským lidem se při slově „posvícení“ vybaví jen
venkovská tradice spojená s přejídáním. Pro naše předky však mělo hluboký význam. Posvícení totiž patřilo
k nejoblíbenějším svátkům, jímž venkované zároveň
oslavovali ukončení polních prací. V tomto období byl
už nový mák do buchet, zásoba čerstvé mouky a vajec, zralé švestky na povidla a vykrmené husy na pekáč,
zkrátka ideální doba na pořádnou hostinu. Navíc se blížil advent a s ním dlouhý půst, takže si naši předkové
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kolotoč, rozjednanou máme i historickou střelnici, celé
odpoledne nám bude k tomu všemu hrát skvělý harmonikář Jindra Kelíšek. A čeká nás mnoho dalšího.
Dětský bazárek
V pátek 12. října od 14.00 - 18.00 hod. pořádají maminky z Veleně a Mírovic (a okolí) první Dětský bazárek na obecním dvorku. Chcete- li prodávat, můžete se
registrovat do poloviny září.
Prales a oceán dětem - Zelený rovník
V pondělí 15. října pořádá MŠ Veleň a spolek Prales
a oceán dětem přednášku s promítáním. Průvodci besedou budou opět M.Jeglík a Z.Koloušková.
Brass band, stepař M. Chytra
a paní hraběnka M. Nostitzová
Koncert pro nadaci Mathilda
Ve čtvrtek 25. října opět navštíví Veleň paní hraběnka
Mathilda Nostitzová. A protože paní hraběnka je patronkou a zakladatelkou Nadačního fondu na výcvik

slepeckých psů, bude toto setkání jako každým rokem
zároveň benefičním koncertem pro tuto nadaci, stejně
jako tomu bylo v letech minulých.
Na komorním benefičním koncertu, jehož hosty budou paní hraběnka Mathilda, slepečtí vodící psi se svými cvičiteli, vystoupí Brass band a stepař Marek Chytra, mistr ČR a mistr světa ve stepu. Zisk ze vstupného (i
díky sponzorům) předáme Nadaci Mathilda na výcvik
vodících psů pro nevidomé.Věříme, že nejen nezdolná

Plukovník Eduard Stehlík ve Veleni
Ve čtvrtek 8. listopadu přijede do Veleně jeden z nejpovolanějších lidí, jaké lze v naší zemi najít – vojenský
historik plk. Eduard Stehlík. Pan E. Stehlík je ředitelem odboru pro válečné veterány ministerstva obrany
a dříve působil jako historik Vojenského historického
ústavu v Praze a později jako předseda vědecké rady a
1. náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních re-

paní hraběnka Nostitzová, ale my všichni si večer užijeme a přispějeme na dobrou věc.

žimů. Jeho přednášky a besedy rozhodně nejsou obvyklé, Eduard Stehlík dokáže posluchače strhnout svým
nadšením pro věc a lidskostí, s jakou o tématu vypráví.
Večer si užijí vedle dospělých i děti školou povinné či
náctiletí. Aby také ne, když přednášející z vážného vyprávění najednou odbočí k parašutistovi a jeho deníku,
v němž člen výsadku RAF popisuje, jak je těžké získat
si Angličanku, notabene když neumíte slovo anglicky...
Rozhodně do veleňského sálu přijďte, nebudete litovat.
Vstupenky si můžete zakoupit na obecním úřadě.

Pohádka - Pověsti české (marionety)
Jan Přeučil a Eva Hrušková
Odpoledne pro děti - 100 let republiky
Lampiónový průvod
Oslavu 100letého výročí založení naší republiky jsme
letos pojali tématicky především pro děti. Sobotní odpoledne 27. října mohou děti i všichni ostatní přijít do
sálu prožít s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou, kteří
nám zahrají od 16.00 hod. pohádku „Pověsti české“.
Po skončení představení budou děti moci plnit různé
soutěže na obecním dvorku a potkají se zde s mnoha
postavami naší historie. Do Veleně za námi přijedou
např. „živý“ T. G. Masaryk, Tyrš, Božena Němcová,
Karel IV. a další osobnosti z české minulosti, na které
si budeme moci doslova „sáhnout“. V 18.00 hod. vyjde
od Obecního úřadu Veleň směrem do Mírovic lampiónový průvod. Přijďte společně oslavit výročí založení
našeho státu se svými dětmi !

Velký koncert malých muzikantů
Veleně a Mírovic
Stejně jako v minulých letech si budou moci všechny
veleňské a mírovické děti (do 18 let) společně zahrát
na koncertě. Pokud tedy hrajete na hudební nástroj a
máte chuť sejít se s ostatními na pódiu ve veleňském
sále, pak se 23. listopadu těšíme. Děti čekají jako vždy
hezké ceny a ostatní krásný společný zážitek. Uzávěrka
přihlášek je 9.11. 2018 ! Přihlašovat se můžete na obecním úřadě, v ZŠ či MŠ.
Mgr. Radka Matějková

www.velen.cz
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STAVÍME NOVOU ŠKOLU

Budova školy
má již z větší
části fasádu
a okna.
(nahoře)

Školní jídelna.
(vlevo)
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STAVÍME NOVOU ŠKOLU

NOVÁ ŠKOLA VELEŇ

Výstavba nové budovy veleňské školy se blíží do finále, zbývá nám do kolaudace už jen pár
měsíců. Jsou to přesně ty měsíce, které jsme „nabrali“ na začátku stavby,
z důvodu archeologického výzkumu. Požádali jsme archeologa Mgr. Lukáše Balouna
o krátké seznámení s tím, jaké nálezy se našly a ze kterého období „veleňské vykopávky“
pocházejí (str. 14 a 15).

J

ako každé finále, i to naše finále stavební (podzimní a
zimní) bude stát „za to“, a bude hektické. První školní
den jsme zahajovali souběžně na dvou místech.
Do „staré budovy“ školy šli poprvé naši prvňáčci a v
sále obecního úřadu jsme otevřeli dočasnou učebnu pro
žáčky 2. třídy ZŠ Veleň. Budou se zde učit s pí. uč. Novákovou pár měsíců do otevření nové školy školy. A my
se budeme snažit jim vytvořit co nejlepší podmínky, aby
se i ve třídě „na úřadě“ cítili jako doma.
V září 2018 byl otevřen 2. stupeň ZŠ Veleň resp. máme
již 6. ročník. Děti tak již nemusely odejít jinam a mohou pokračovat v základní školní docházce ve veleňské
škole.
Po zimním stěhování ZŠ do nových prostor, vznikne v
budově staré školy nová třída mateřské školky.
O všem budete průběžně informováni na webu obce,
ve škole a také v příštích Obecních novinách, kde již
bude uveden zřejmě i přesný termín akce veleňský školní „Kulový blesk“.

Vybavení a pomůcky do nové školy
Snažíme se také v současné době získat finance především na vybavení, zařízení a pomůcky do nové školy.
Sepsali jsme již mnoho žádostí (do IROPu, ITI, MŠMT
apod.). Bohužel opakovaně se vždy ukáže, že naše obec
podat žádost o finanční pomoc na vybavení školy nemůže. Vždy se totiž objeví nějaké kritérium, které nám
znemožňuje žádost podat (např. že nejsme „sociálně vyloučená lokalita“ apod.). Ukazuje se, že sehnat peníze
na vybavení nové školy bude možná obtížnější, než bylo
nalézt finanční krytí na celou stavbu samotnou.
Přírodní zahrada a školní sportoviště
Během jara 2019 bychom chtěli dokončit i výstavbu
obou školních hřišť, a také výsadbu a vybudování školní
Přírodní zahrady. Tak, aby příští školní rok 2019/2020
byla nová škola a celý školní areál vč. tělocvičny plně v
provozu a finálně dokončen.
O pokračující výstavbě nové školy se můžete informovat na obecním webu a to vč. aktuální fotodokumentace.
			
Mgr. Radka Matějková

Petici za rozumné řešení okruhu kolem Prahy

mohou občané stále ještě podepisovat
na Obecním úřadu Veleň, Hlavní 7.
Podepsané archy budou s archy z ostatních obcí a pražských městských částí
společně odevzdány během září.
Sběr podpisů probíhá v současnosti ve Veleni, v Suchdole, v Horních Počernicích,
v Dolních Chabrech, Běchovicích. Petici podepisují občané z celé Prahy a Středočeského kraje.

www.rozumnadoprava.cz
OBECNÍ NOVINY
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ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM VELEŇ

Všem ochotným
„amatérským archeologům“
z řad občanů Mírovic a Veleně
moc děkujeme za pomoc
při archeologickém výzkumu
na staveništi nové budovy ZŠ
Veleň. Pomohli nejen historikům,
ale především naší obci,
protože bez těchto ochotných
občanů by zdržení stavby školy
bylo ještě mnohem delší.
Moc děkujeme.
Obecní úřad Veleň
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TÉMA

Mgr. Lukáš Baloun

Archeologický
výzkum
Záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou nové základní
školy byl zahájen již koncem roku 2017 a plynule přešel do roku letošního.
zhledem k napjatému stavebnímu
harmonogramu
pokračovaly terénní a dokumentační práce kontinuálně a bez
zimní přestávky.
Zemní práce se zaměřily zejména
na obě příjezdové komunikace a prostor budoucí tělocvičny. Těžká mechanizace narušila pravěké sídlištní
situace, které bylo možné na základě
vyzvednuté keramiky shodně datovat
na přelom starší a mladší doby želez-

V

né. Odkryté pravěké osídlení plynule
navázalo na dříve zdokumentované
situace nalezené v těsném sousedství
ulic V Podhájí a U Rybníka.
Mezi zajímavé archeologické situace, odkryté v prostoru nové příjezdové komunikace, můžeme zařadit
např. jeden nepravidelný sídlištní
objekt, z jehož výplně bylo získáno
několik desítek zlomků keramických
závaží, pocházející pravděpodobně z
jednoduchého, vertikálně loženého

tkalcovského stavu. Domácí textilní výrobu je možné nepřímo doložit
také četnými nálezy zdobených keramických přeslenů (pozn. setrvačník ručního vřetene) vyrobených z
vypálené hlíny.
Obytnou a skladovací funkci pak
reprezentují z části zahloubená stavení, tzv. polozemnice, nebo zásobní
jámy, sloužící jako primitivní sila k
uskladnění obilovin a dalších potravin. Z drobných movitých nálezů můžeme zmínit poměrně bohatý
soubor pravěké keramiky, drobné
kostěné předměty, nebo nástroje z
bronzové slitiny.
V závěru terénního výzkumu byly
otevřeny tři menší plochy pod retenčními nádržemi o rozměrech ca 3
x 5-8m, v rámci kterých se podařilo
zdokumentovat část jedné další polozemnice s „in situ“ uloženou keramickou nádobou a několik kůlových
a sloupových jamek jakožto pozůstatků po dřevěných nadzemních konstrukcích.
Mgr. Lukáš Baloun, archeolog
ÚAPPSČ
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Facebooková skupina

Maminky
z Veleně, Mírovic, Hovorčovic, Sluh,
Mratína, Měšic a okolí
Přistěhovali jste se do této oblasti a hledáte informace, kam
vyrazit na výlet s dětmi, kde se konají zajímavé akce nebo
kam s ratolestmi na cvičení?
Nebo jste naopak „starousedlíci“ a rádi byste se o svoje tipy
a triky podělili a poradili ostatním?
Ať tak či tak, přidejte se k nám  Skupina je určena pro
všechny rodiče jako jsme my, kteří se chtějí navzájem
informovat o akcích pro děti, tipech na výlety, dětských
hřištích apod.
Do skupiny vás srdečně zve:
Bára Rašková (Veleň)
Petra Červinková (Sluhy)
Eva Wurmová (Měšice)
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IRSKÝ VEČER

s kapelou

JOLLY BUSKERS
2018
15. ZÁŘÍ OD 18.00 HOD.
NA DVORKU OBECNÍHO ÚŘADU

Srdečně zve
Obecní úřad Veleň
a skupina
JOLLY BUSKERS

Přijďte si posedět a poslechnout irskou, skotskou
a keltskou muziku. Ve Veleni nás o přestávkách koncertu
členové kapely naučí Ceilí tance.
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.
FB stránky kapely: www.facebook.com/jollybuskers/

Restaurace Obecní dům Veleň Vás srdečně zve na

6. 10.

a

7. 10.

Posvícenské

MENU

Pečená kachna, houskový knedlík, červené a bílé zelí
Kachní paštika
Polévka Kaldoun
Objednávky a rezervace
od 1. 10. 2018 v restauraci.
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Obecní úřad Veleň srdečně zve všechny děti i dospělé na

Posvícení

NA DVORKU

harmonikář
Jindra Kelíšek

7. 10. 2018

dětský staročeský
kolotoč
posvícenské menu

od 14.00 do 18.00 hod.

historická střelnice
posvícenské koláče

STA
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ŠKOLA A ŠKOLKA

Naši letošní prvňáčci se svou paní učitelkou Mgr. K. Šedivou.

D

PO PRÁZDNINÁCH

obrý den všem po prázdninách. V pondělí 3. září jsme
slavnostně zahájili nový
školní rok. Do školy nastoupilo 115
žáků (20 prvňáčků), do školky 50
dětí (15 nově přijatých).
Premiérou je otevření šestého ročníku, na který jsme se připravovali
celé prázdniny. Bylo nutné vytvořit
školní vzdělávací program, vybrat
nové učebnice, nakoupit lavice a pomůcky. Zásadním krokem pro tvorbu
vzdělávacího programu bylo rozvržení učiva na čtyři roky a naplánování hodinových dotací. V pedagogickém sboru jsme přivítali novou paní
učitelku a 2 paní asistentky. Pedagogický sbor je kompletní, včetně asistentů pedagoga. Počet zaměstnanců
ZŠ a MŠ je již 27 !
Hned v září se zajely motivovat
starší děti ke studiu přírodovědných
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předmětů na festival vědy a po loňském úspěchu zopakujeme akci
Bookni si, rozvíjející dětskou četbu.
Zájemcům se otevřou dveře do světa vážné hudby akcí Hurá do opery!,
připomeneme si sv. Václava při komentované prohlídce Staré Boleslavi
(5. a 6. třída) a samozřejmě stoleté
výročí založení republiky.
Bezpečnou jízdu natrénujeme při
dopravním dnu, na který jsou zváni i rodiče. O termínech všech akcí
budeme informovat prostřednictvím
webových stránek. Od 23. listopadu
začíná v ZŠ výuka plavání.
Koncem listopadu by měla proběhnout kolaudace nové školní budovy.
Stěhování plánujeme na měsíc prosinec. Protože budeme mít všichni
plné ruce práce, neuskuteční se letos
školní vánoční vystoupení pro rodiče. Místo toho nabídneme rodičům

školní akademii před velikonočními
svátky. Lyžařský výcvik je objednán
na leden, ale termín stále není definitivně potvrzen.
Do školní družiny stále hledáme vychovatele/vychovatelku. Vzhledem k
velkému počtu žáků není možné přijmout všechny zájemce o družinu.
Kapacita ŠD je 60 dětí. Přednostně se
přijímají žáci 1. a 2. třídy, kteří mají
zaměstnané oba rodiče. Žáci 3. a 4.
třídy budou přijati do ŠD, pokud toto
přijetí nadále umožní kapacita ŠD a
za předpokladu, že mají zaměstnané oba rodiče (viz Vnitřní řád ŠD, k
nahlédnutí na webových stránkách
školy). Bohužel, současná situace
neumožňuje otevřít 3. oddělení.
V mateřské škole jsme přivítali nové děti a úspěšně zahájili nový
školní rok. Děti velice potěšila zahrada vybavená novými prvky, které

ŠKOLA A ŠKOLKA

První školní den 3. září jsme letos zahajovali souběžně na dvou místech najednou. Žáci 2. třídy mají dočasnou
učebnu ve společenském sále obecního úřadu, kde se budou učit pár měsíců do doby otevření nové školy.

HURÁ DO ŠKOLY A ŠKOLKY
zakoupil OÚ Veleň, a domeček, jako
dar od rodičů. Stávající prvky byly
nově natřeny a opraveny. V letošním
školním roce nás ještě čekají velké
změny spojené s rozšířením školky o
další třídu. Věřím, že vše zvládneme
a že nadále budou děti veselé a spokojené. Informace o akcích v tomto
školním roce najdou rodiče na našich
webových stránkách.
Naše školka již delší dobu spolupracuje se spolkem Prales dětem a
na podporu záchrany deštných pralesů se v květnu uskutečnil již druhý
bleší trh. Jeho výtěžek byl tentokrát
rekordní a za peníze byly zakoupeny další plochy pralesa a fotopasti. Chtěli bychom velice poděkovat
všem, kteří touto akcí přispěli a podílejí se tak na záchraně naší planety. Hlavní představitel spolku Prales
dětem, Milan Jeglík, uskuteční 15.

října 2018 od 18. hodin na OÚ Veleň
další zajímavou přednášku s fotodokumentací a filmem. Mateřská škola
děkuje všem rodičům, kteří věnovali
dětem věcné a finanční dary !
Děkujeme členům obecního za-

stupitelstva za maximální podporu,
kterou poskytují základní a mateřské škole, a přejeme všem krásný a
úspěšný školní rok.
Mgr. V. Kouřilová,
P. Koudelíková a M. Hrabětová

www.zsvelen.cz

OBECNÍ NOVINY
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irské tance

RŮZNÉ

				

Výuka

ZŠ a MŠ Veleň přijme
od nového školního

roku 2018/2019

zaměstnance:

družinářku
( vychovatelku )
kvalifikovanou

kuchařku
nebo

kuchaře

irských tanců
pro děti ve Veleni

Taky neradi vozíte děti autem na kroužky?
Chtěli bychom vyučovat irské tance pro děti přímo ve Veleni.
Zjišťujeme možnosti pro každotýdenní lekce pro děti.
Jak jistě víte, Veleň je bohatým archeologickým nalezištěm a keltská kultura
zde má bohaté kořeny. I proto věřím, že by se nám sem irské tance velmi hodily.
Smyslem tohoto příspěvku je ověřit zájem u potenciálních žáků, respektive jejich rodičů.
Výuka by byla vedena členkami taneční skupiny www.rinceoiri.cz, které mají velké zkušnosti
s výukou tanců pro děti a shodou okolností dvě jejich členky bydlí nedaleko.
Lekce budou zahájeny v lednu 2019, zatím jednou týdně.
Cena za 1 dítě na pololetí bude 1.600,- Kč.
Kurzy jsou určeny pro děti od 5 let, záleží ale na šikovnosti jednotlivých dětí.
Vždy je větší zájem od děvčat než od chlapců a proto jsou kluci obzvláště vítáni.
V případě zájmu volejte nezávazně telefonní číslo 775 862 870
nebo pište na e-mail: stepan.budil@gmail.com.

MAMINKY Z VELENĚ A MÍROVIC A OKOLÍ
Facebooková skupina
Maminky z Veleně, Mírovic, Hovorčovic, Sluh, Mratína, Měšic a okolí
Vás srdečně zve na

Dětský bazárek
KDE: Dvůr OÚ Veleň, KDY: 12. října 2018 (14 – 18 hod.)

Rádi byste prodali oblečení nebo hračky po dětech, které už neužijete?
Nebo naopak sháníte nové věci pro své ratolesti?
Přijďte na veleňský bazárek!
Registrace pro prodávající do 14. září na e-mail: bazarek.velen@seznam.cz

MAMINKY Z VELENĚ A MÍROVIC A OKOLÍ

Obecní úřad Veleň srdečně zve na

večer s

Eduardem
s
r
e
č
Stehlíkem

ve

8.11.
2018
od 18.00

v sále
obecního
úřadu veleň

Ve Veleni přivítáme jednoho z nejznámějších
českých historiků, autora populárních
historických publikací,
plukovníka PhDr. Eduarda Stehlíka.

Večerem provází robert tamchyna.

Vstupenky si můžete zakoupit na Obecním úřadě Veleň.

Cena vstupenky 150 Kč

OBECNÍ ÚŘAD VELEŇ SRDEČNĚ ZVE DĚTI I DOSPĚLÉ NA

27. ŘÍJNA

POHÁDKU

v
16.00
HOD.
„POVĚSTI ČESKÉ“
v sále obecního úřadu

soutěže pro děti

JAN PŘEUČIL
EVA HRUŠKOVÁ

„ČESKÉ NEBE“

od 17.00 HOD.

T.G. Masaryk, Tyrš, Božena Němcová, Karel IV. na dvorku obecního úřadu

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD v 18.00 HOD.
vychází od Obecního úřadu Veleň směrem do Mírovic

Obecní úřad Veleň a Nadační fond Mathilda srdečně zvou na

Koncert
pro nadační fond Mathilda
paní hraběnky

Mathildy Nostitzové

25. října
od

18.00 hod.

Cena vstupenky 250 Kč

do společenského sálu
Obecního úřadu Veleň

Hosté: paní hraběnka Mathilda Nostitzová

Brass Band
tančí stepař Marek Chytra, mistr ČR a mistr světa
hraje

Vodící psi pro nevidomé a jejich cvičitelé

Výtěžek z koncertu bude věnován na výcvik slepeckých psů
Nadaci Mathilda
Vstupenky v prodeji na OÚ Veleň, Hlavní 7, Veleň, tel.: 283 932 290

   SDH VELEŇ - MÍROVICE

ŽHAVÉ ZPRÁVY OD HASIČŮ
Ahoj lidi. Rozhodli jsme se za SDH
Veleň - Mírovice napsat pár řádků
do našich novin, když je ta okurková
letní sezona.
Možná to nikdo neví nebo nepreferuje tento moderní způsob informování, ale ke konci roku 2017 jsme
založili na facebooku stránku o SDH
Veleň- Mírovice www.facebook.
com/SDHVelen. Na těchto stránkách
Vás pravidelně a aktuálně informujeme o tom, co se děje v naší hasičské rodině a co se zároveň může
dotknout nás všech. Dáváme k dispozici informace z našich zásahů jak
formou fotek, tak i formou krátkých
textových informací.
Léto je pomalu u konce. No sami
víte, že moc vody letos nespadlo,
takže se tato nepříjemná situace odrazila na naší aktivitě. Řekl bych, že
čím míň prší, tím jsme více aktivní.
Ano, do půlky srpna jsme vyjeli kvůli vyhlášenému poplachu různého
zaměření celkem 17x. Pro srovnání
za rok 2017 jsme měli celkem 12 výjezdů. Žádný z výjezdů není nikdy
stejný, takže to nelze úplně jednoduše porovnávat.
Rádi bychom zde chtěli zmínit pár
zásahů, snad to nebude nikoho nudit. Předem nikdy totiž nevíme, co
nás přesně čeká a nikdy nevíme, kdy
nám přijde svolávací SMS, která nás
může zastihnout při různých každodenních činnostech. Tu se někdo
koupe. Tu si někdo dává „šlofíčka“
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Takto dopadl traktor, kterému
během práce začala hořet elektrika.
To horko bohužel působí i na stroje.
po náročném pracovním dni. Nebo
má svatbu či oslavu. Ano můžeme
odmítnout jít k zásahu, ale to nám
naše hrdost plnit toto poslání nedovolí. Stane se to jen v případě, že
víme, že nestihneme být oblečeni a

připraveni v hasičském autě k výjezdu do 10 minut od vyhlášení poplachu.
Jeden hodně extrémní zásah nám
byl vyhlášen přesně v den, kdy tu
chodili čert a Mikuláš loni 5. prosince. Spousta z nás měla ještě ušmudlaný obličej od čertovského maskování, některé jsme ani v autě nepoznali.
No nedalo se nic dělat, přišla přes
svolávací systém SMS z našeho velitelství. Všichni, kdo mohli do 10
minut sedět v našich hasičských autech přiběhli do hasičské zbrojnice,
oblékli se do zásahových obleků a
vyjelo se vstříc ohnivé sani.
Byla povolána obě naše auta (pokud nevíte a nebo jste se s nimi nesetkali tak se jednalo o TATRU T148
a CAS 25 Škoda 706 RTHP neboli
„trambus“. Ano je jim 45 let, ale makají dobře.) No už jsme tušili, že to

nebude jednoduchá situace a co teprve, když jsme si přečetli, že jde o
požár haly na obalové materiály ve
Vinoři, od které je pouze 10m vzdálená čerpací stanice.
Jednalo se o zvláštní stupeň poplachu (nejvyšší). Hašení se zúčastnilo
cca 200 hasičů. Náš zásah trval 6
ledových hodin a jen naše jednotka
dopravila na místo 70 000 litrů vody.
V květnu nám trochu zapršelo a
výjezd, který nejprve vypadal jako
prevence, se během krátké chvíle
změnil v 3 hodiny trvající zápas 8
dobrovolných hasičů s velkou vodou. Ano odstraňovali jsme mnoho
zaseknutého dřeva, větví i celých
stromů pod můstky silnic v našem
okolí. No, byla by z toho pěkná fůra
dřeva.
V potoce, který prochází krom jiných vesnic také přes Veleň a Sluhy
je normálně tak 15 cm vody, tady
během hodiny voda stoupla o 1m.
Člověk si ani neumí představit, kolik nepořádku připlave s jednou větší
vodou. Některé kusy vážili i 200 kg.
Mezi těmito obdobími jsme se
samozřejmě nenudili. Neustále se
zdokonalujeme a zvyšujeme si kvalifikaci. Zúčastnili jsme se například
školení pro nositele dýchací techniky. Další část týmu se zúčastnila
školení na motorové pily. Některá
školení se musejí pravidelně opakovat a je nutné obnovovat odbornost.
Spolu s ostatními složkami IZS

jsme například navštívili školku v
Mratíně. Dětem se tato akce velmi
líbila.
Naši pomocníci nejsou jen voda a
hasičská technika, ale i košťata, lopaty, motorová pila, hlavně v případech, kdy fouká vítr a padají stromy
a větve.
Na dětském dni jsme pokropili přítomné děti, ale i dospěláky. Děti z
hasičského kroužku předvedly ukázkový požární útok. Dle ohlasů si to
všichni náležitě užili.

www.facebook.com/SDHVelen

Pokud nejsme u zásahu, tak na
sobě makáme i při soutěžích v požárním sportu. Soutěží jak dospělí,
tak i děti( kluci i holky).
Pro zdokonalování připravenosti k zásahu nám posloužil tradiční
Memoriál V. Nedorosta, kde jsme
jednak zavzpomínali na naše bývalé hasičské kolegy a kamarády, kteří již nejsou mezi námi. A také zde
proběhlo zdolávání krátké překážkové dráhy. Součástí této akce byla
také ukázka uhašení malého požáru,
OBECNÍ NOVINY
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Zaléváme stromy.
který nám posloužil k tréninku, abychom byli v ostrém zásahu na 100%
připraveni a sehráni. V rámci tohoto požáru jsme si vyzkoušeli například dýchací přístroje, koordinaci
více jednotek, zásobování vodou pro
hlavní tým a spoustu dalších dílčích
úkolů, které v praxi musí bezchybně
fungovat. Samozřejmě je důležité,
aby panovala dobrá nálada a pohoda.
Tam, kde bydlíme, to také chceme
mít hezké. Vyměnili jsme na chvilku
hasičské náčiní za štětce barvy a v
rámci malé brigády se natřel plůtek
u pomníku v Mírovicích.
A pak začalo sucho. A přišlo léto.
Během léta jsme zalévali fotbalistům
hřiště, stromky na bývalé skládce v
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Nová Tatra 815 (vpravo) vedle druhého zásahového vozidla.
budoucí oáze klidu a opět stromky a
stromky a stromky. A se suchem přicházelo do okolí mnoho požárů polí,
lesů, trávy nebo i traktoru. Jeden
požár byl například nedávno hned
vedle kempu na Probošťských jezerech. V některé dny jsme vyjížděli i
3x za den. To si takhle vyjíždíme k
nahlášenému malému požáru a nakonec díky silnému větru z toho bylo
hořících 30 ha pole. Pěkně jsme se
zapotili.
Dne 26.7. došlo k menší změně. V
6:30 nás probudily svolávací sms,
byl nám vyhlášen trochu jiný po-

plach. Hořel les v Kostelci nad Labem o ploše 100 m2. Nastalo 6 hodin
pekla. Nejhorší na takovém požáru je
to, že místo, které na 100% pokropíte
velkým množstvím vody za půl hodiny klidně začne opět hořet, takže se
na jedno místo opakovaně vracíte.
Výše uvedená poslední fotka je například z výjezdu k požáru kmenu.
To si jen tak takhle v sobotu navečer
usmyslí taková velká kláda, že bude
kompletně hořet. V době našeho příjezdu už oheň nabíral na síle a začal
užírat trávu a okraj lesa. No naštěstí
jsme tomu ohýnku vystavili „STOPku“ pomocí vody z obou našich aut,
jelikož jsme tam byli první.
Dovolte nám zmínit ještě jednu poslední a velmi důležitou věc.
Zde je zachycen jeden historický
okamžik. Ve spolupráci s obcí se povedlo získat a zakoupit cisternový
hasičský speciál TATRA 815 CAS
32 s kapacitou nádrže 9200L, což je
nejvíce v okrese. Je to opravdu obr.
Děkujeme za zakoupení obecnímu
úřadu. Posune to naší jednotku dále.
Tatra 815 se upravovala dle našich
představ podle aktuálních možností
a již je zařazena a připravena k zásahům. Už za sebou měla v neděli 19.8.
ostrý výjezd a to hned 1,5 dne po nastrojení do hasičských komponentů
a přihlášení k zásahům. Tímto bychom si dovolili upozornit, že je dů-

HASIČI

ležité neparkovat auta před hasičárnou a respektovat zákaz zastavení,
který platí v ulici Ke mlýnu po pravé
straně od Hlavní silnice. Tato TATRA potřebuje opravdu velký prostor
k manévrování.
Poslední písmena a fotku v tomto
článku bychom chtěli věnovat informaci o kroužku malých hasičů. Pokud chcete, aby z vašich dětí nebyly
„bábovky“ a chtěli byste si také od
svých ratolestí na chvilku odpoči-

nout, můžete je přihlásit do našeho
kroužku.
Děti (nejen kluci, ale i holky) se
pravidelně schází každý čtvrtek od
17. hodin před hasičárnou. Kontaktní osoba je
S. Jehlička tel.: 724 262 684
Pokud jste dočetli článek až sem,
tak Vám děkujeme za pozornost a
čas, který jste nám věnovali.
Tomáš Louček
		
a Váš SDH Veleň- Mírovice

můžete je přihlásit
do našeho kroužku.
Děti (nejen kluci,
ale i holky)
se pravidelně schází

každý čtvrtek
od 17. hodin
před hasičárnou.
Kontaktní osoba:

S. Jehlička
tel.724 262 684

KROUŽEK MALÝCH HASIČŮ

kroužek
malých
hasičů

OCHOTNICKÝ SPOLEK AJETO

AJETO

V

červnu jsme již tradičně hráli scénky na hasičském memoriálu. 14. září se předvedeme na Proseku na zahradní slavnosti. Ve Veleni nás uvidíte
a uslyšíte 22. prosince na živém Betlému. Pro děti nehrajeme už na dětském dni, ale v lednu v sále obecního

úřadu. Připravili jsme ,,Vodnickou pohádku“, na kterou
se můžete přijít podívat 19.l. ledna 2019 od 16.00 hodin.
Přejeme krásný zbytek léta a těšíme se nashledanou.
.			
B. Nedorostová

Nejbližší představení Ochotnického spolku AJETO
19. ledna 2019
23. února 2019
23. března 2019

Vodnická pohádka
Masopust
Scénky pro dospělé

OBECNÍ NOVINY
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CHOVATELÉ

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA 2018
ážení spoluobčané, ve dnech 1. a 2.9. proběhla
v naší obci tradiční výstava drobného zvířectva.
Byla obeslána 220 kusy králíků, 124 kusy holubů a 53 voliérami drůbeže. Úroveň vystavovaných exponátů byla velmi dobrá.

V
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Přestože počasí nám mnoho nepřálo, návštěvnost byla
uspokojivá. Byli bychom rádi pokud by nás v příštím
roce občané Veleně a Mírovic více podpořili. Děkujeme.
		

J. Grűner, předseda ČSCH Veleň

KLUB SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE

V

PODZIMNÍ VÝLET
DO SAFARI

úterý 5. června jsme navštívili Kokořínské údolí.
Výlet jsme zahájili kávou a
zákuskem v restauraci u Grobiána,
odkud jsme vyrazili vláčkem na hrad
Kokořín, do Mšena a dalších krásných míst.
Letní počasí nám přálo a po projížďce jsme poobědvali opět „U Grobiána“, tj. v legendárním hostinci, v
němž se natáčel např. film Rebelové.
Všem účastníkům zájezdu moc děkujeme za účast a těšíme se na další
společné zážitky.

Výlet na SAFARI
Na letošní podzimní výlet vyjedeme v úterý 18. září do Safari a ZOO
Dvůr Králové nad Labem. Vyjíždíme v 8.00 od Obecního úřadu Veleň,
mírovické účastníky zájezdu „nalodí“ do svého autobusu p. řidič Šůra v
7.30 hod. na 18té Míli v Mírovicích.
V 10.00 hod. nás čeká p. průvodkyně ve Dvoře Králové. I po Safari
se budeme vozit. Projedeme si ho
„Afrikatruckem“. Po projížďce Safari 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

Poobědvali jsme „U Grobiána“

OBECNÍ NOVINY

35

Obecní úřad Veleň srdečně zve všechny děti i dospělé na

Kurzy
PRVNÍ POMOCI
V SOBOTU
8. PROSINCE 2018

v sále Obecního úřadu Veleň
Přihlašovat se můžete na Obecním úřadě Veleň
do 30. listopadu.
Dle zájmu a věku ( DĚTI, MLÁDEŽ, DOSPĚLÍ, SENIOŘI )
přihlášených budou vytvořeny skupiny
a upřesněn čas kurzu.

VELEŇSKÝ SPORT

FOTBAL
Z

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

Rozpis utkání - Podzim 2018
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TJ SLAVOJ VELEŇ

Tréninky dětí
Út: od 17.00 hod.
Čt: od 17.00 hod.
na fotbalovém
hřišti Veleň

Kolo

Den

Čas

Domácí

:

Hosté

1.

26.8. NE

17:00

Spartak Čel.

:

Veleň

2.

2.9. NE

17:00

Veleň

:

Husinec-Řež

3.

9.9. NE

17:00

Sluštice

:

Veleň

4.

16.9. NE

16:30

Veleň

:

Lázně Toušeň

5.

23.9. NE

16:30

Panthers Čel.

:

Veleň

6.

30.9. NE

16:00

Veleň

:

Líbeznice B

7.

6.10. SO

10:15

Vyšehořovice

:

Veleň

8.

14.10. NE

15:30

Veleň

:

Radonice B

9.

21.10. NE

15:30

Klecany B

:

Veleň

10.

28.10. NE

14:30

Klíčany B

:

Veleň

11.

4.11. NE

14:00

Veleň

:

Nehvizdy B

12.
13.

11.11. NE
18.11. NE

14:00
13:30

Nová Ves
Veleň

:
:

Veleň
Vodochody

PŘEDSEDA ODDÍLU:
František Kaiser
mobil: 723 255 528
e-mail: fanda.kaiser@post.cz
SEKRETÁŘ ODDÍLU:
Lukáš Vízner
mobil: 733 141 191
e-mail: lvizner@csas.cz

TRENÉR:
Václav Novák
mobil: 728 161 888
e-mail:

Pozn.

hř. Záluží

VELKÉ MÍČE

KRUHOVÝ TRÉNINK

POZOR ZMĚNA!
Cvičení na velkých míčích,
které se konalo každé úterý v 18:30 ve společenském sále,
je dočasně přesunuto do prostor hostince ve Sluhách.
Cvičíme od 4.9. (úterý) v obvyklém čase (18:30-19:30).
A kruhový trénink, který se konal vždy ve čtvrtek,
se dočasně přesouvá do tělocvičny ZŠ a MŠ ve Velikém Brázdimě (Štít)
každý čtvrtek od 19:00 do 20:30 hodin.
Nové zájemce o cvičení pro oba případy prosím,
aby se objednávali předem
na tel. č. 723 911 637.
Děkuji Hana Svobodová

ODBOR PŘÁTEL SK SLAVIA VELEŇ

VELEŇSKÁ PENTLE 		

V

sobotu dopoledne 16. června 2018 jsme se všichni
sešli v areálu fotbalového
stadionu ve Veleni, který hostil již
9. ročník tradičního turnaje v kopání penalt VELEŇSKOU PENTLI.
Nejprve však musím zmínit, že pořadatelem této úžasné akce jsou od
jejího samotného počátku, slávisté
z místní Veleňské odbočky OP FO
SK Slavia Praha.
Dětská pentlička v plném
proudu
Krátce po desáté, přišla na řadu
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dětská část tzv. „pentlička“, která
je určena pro děti do dvanácti let.
Této části turnaje se celkem zúčastnilo padesát dětí včetně osmi, po
transplantaci kmenových buněk,
které jsme na místo dovezli my z
DONORu.
Vítězem se stal Matyáš Stránský,
druhý skončil Michal Pelikán a na
třetím místě se umístil Jakub Hlaváč. Nejdůležitější je, že vyhrály
všechny děti, které za svůj výkon
obdržely spoustu krásných cen a
slávistických suvenýrů. Došlo také
na focení s pohárem pro vítěze le-

tošního MOL Cupu, který pořadatelům zapůjčila Slavia.
Další část turnaje už patřila dospělým. Tentokrát si na penalty trouflo
128 odvážných žen a mužů. K vidění byly skvělé souboje, mnohokrát došlo i nervy drásající rozstřel.
I profesionálové by se mohli učit.
Vítěz však může být jenom jeden,
a tím se stal obhájce loňského prvenství David Folwarzny, z odbočky Odboru přátel „Zahrádkáři
– Brandýs“. Druhý skončil Martin
Kovařík a na třetím místě se umístil
Tomáš Černý.

ODBOR PŘÁTEL SK SLAVIA VELEŇ

DÍL DEVÁTÝ
Odměny pro všechny děti
Nesmíme zapomenout také na
skvělé občerstvení v čele s grilovaným čuníkem, úžasnou atmosféru
a hudební kulisu celého turnaje. Ve
veřejné charitativní sbírce, která
je určena ve prospěch DONORu a
pomáhá tudíž dětem na Transplantační jednotce, se tentokrát vybralo
skvělých 7 750 korun. Tato rekordní částka bude použita na uhrazení
letošního Vánočního Workshopu,
který se uskuteční v prosinci na TJ
KDHO FN Motol v Praze.
Děkujeme!
Na závěr musíme ještě poděkovat
všem obětavým pořadatelům, zástupcům místního fotbalového klubu Slavoj Veleň a sponzorům této
unikátní akce.
Za rok na shledanou, s pozdravem
Pavel Moulis, Sdružení Donor
Za odbočku Pavel Tomčišin

OBECNÍ NOVINY
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RŮZNÉ

Obědy
pro důchodce
bude možné
u nového nájemce
restaurace
objednávat od
1. října 2018
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubileum slaví
srpen
Macák Antonín
Vopravilová Marie
Špringerová Vlasta
Haklová Anna
Kolářová Hana
Součková Naděžda
Bureš Václav
Kohoutek Jan

Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Mírovice
Veleň
Veleň

říjen
Petříčková Božena
Janda Karel
Kaiser František
Hradecká Anna
Brůna Miroslav

Veleň
Veleň
Veleň
Mírovice
Veleň

září
Marková Věra
Bártová Eva
Sysel Oldřich
Podvalová Emilie

Mírovice
Mírovice
Veleň
Veleň

listopad
Kovářová Irena
Veleň
Černý Miloslav
Veleň
Halík Petr
Mírovice
Novák Jiří
Veleň
Polívková Jana
Veleň
Kohoutková Eva
Veleň
Klusová Jaroslava
Mírovice
Zemanová Drahomíra Veleň
Kohoutková Mária Veleň

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

Narozená miminka
leden
Julie Kalinová

červen
Natálie Hájková

únor
Karolína Navrátilová
Alžběta Stanke

červenec
Elvin Sandom
Patrik Svačina
Filip Kopecký
Karel Skala
Adéla Pischnothová

duben
Teodor Körmendy
Anton Jůza
květen
Anežka Šilhánová
Karolína Mocová

srpen
Antonín Zahrádka
Ema Cilečková

		

Úmrtí

červen
Miroslav Panocha
srpen
Blažej Smíšek
Jana Quaiserová
srpen
Arnoštka Vorlíčková

Počet obyvatel naší obce
k 5.9. 2018 je 1403
(vč. přihlášených na obecním úřadu).
OBECNÍ NOVINY
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JAN PŘEUČIL VE VELENI

ŠÁRKA ŠPAČKOVÁ - VEINHAUEROVÁ

JIŘÍ KOCMAN, PAVEL FIALA

FOTOKRONIKA

DĚTSKÝ DEN 2018
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FOTOKRONIKA

VÝLET NA KOKOŘÍN

„MĚSTSKÁ“ J. BUDILA
Posezení s hudbou na dvorku

SETKÁNÍ MALÝCH
PIVOVARŮ

VELEŇSKÁ PENTLE

OBECNÍ NOVINY
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KRONIKA

PRÁVO ÚTRPNÉ A HRDELNÍ

T

oto právo i hrdelní soud pro
náš kraj byl od nepaměti v
královském komorním městě
Kostelci nad Labem. Právo vynášeti rozsudky nazývalo se „Hraničním
právem města Kostelce nad Labem...
Dr. Justin V. Prášek píše ve svém
díle „Brandejs nad Labem-město-panství a okres“ takto: „Zvláštní
význam příslušel konšelům Kosteleckým v soudnictví, neboť vynášeli rozsudky v případech sběhlých v
městě i širším okolí, a sice soudem
míst, která dle rozsudků zachovaných vyhledávalo místo a právo v
Kostelci, celkem shoduje se s kra-

46 OBECNÍ NOVINY

jem, z něhož v Kostelci provolávány
odúmrtí pro krále, tudíž s někdejším
Meziříčím. Na pravém břehu labském v případech trestních obraceli
se k soudu kosteleckému, zejména z Čečelic, Staré Boleslavě, Kel,
Všetat, Liblic, Konětop, Byšic, na
levém břehu z Mírovic, Zátvora,
Brandejsa nad Labem, Čelakovic,
Drást, Klecan, Nové Vsi pod Skalou,
Mratína, Čakoviček, Jiřic, Kojetic,
Lobkovic, Veleně, Sluh, Veltěže, Líbeznic, Bášti i.j. Právo města Kostelce nazýváno hraničním.
Roku 1561 čteme ve zvláštním manuálu, do něhož výpovědi konšelův
u věcech soudních byly zanášeny.
Tu my purgmistr a soudcové práva
hraničného města Kostelce na Labi
osazeného takto vypovídáme: Když
roku 1650 vznikly nesnáze jakési
mezi sousedy Brandejskými a Čelakovskými, věc vznesena na hejtmana panství a na hraničné právo do
Kostelce.
Roku 1709 žádáno od rady Kostelecké, aby listinami bylo příslušné
právo prokázáno. Rada vypravila
zvláštní deputaci do Brandejsa se žádostí o vidímování, že vejsada místa
útrpného práva při městě Kostelci
mají. Byl tudíž až do XVIII. století
Kostelec soudním místem ve věcech
hrdelních pro území někdejšího Meziříčí, kdež právo vynášeli konšelé,
a za to nepochybně byli kostelečtí
sousedé osvobozeni od práva útrpného, platíce vrchnosti z gruntů svých

zvláštní plat /skřípečné/ zvaný. Také
zemané okolní vkládali si zápisy o
právních potřebách do knih městských a vzácné listiny měli uschovány v kobce chrámu sv. Víta, kdež
obec stříhala své majestáty. Konšelé
zasedali za předsednictví purkmistrova mezi čtyřmi lavicemi. Rychtář
byl vykonavatelem rozsudků i pro
okolí. V případech méně závažných
učinil výpověď rychtář /s vejhradou
vrchního práva/. Když konšelé výpověď potvrdili, mohl odsouzený
odvolati se k radě nad apelacemi na
Hradě Pražském.
Za branou Píseckou byla šatlava, a
pro vykonávání zneucťujících rozsudků byl na náměstí pranýř, který
byl roku 1756 přenesen k rohu radnice. Místo popravní bylo za předměstím Pražským, u cesty Jiřické,
kdež říkalo se U spravedlnosti. Kat
zvláštní není jmenován. Výsadní
právo útrpné a hrdelní právo kostelecké pominulo, když r 1765 byly
zavedeny nové soudy hrdelní. Odvolání dálo se od práva Kosteleckého
ke kmetcí stolici Litoměřické …
Na ukázku, jak se tehdy soudilo,
uvádím zde několik hrdelních případů. Ze začátku to budou případy
z okolí Kostelce, na konec zapisuji
případy z našich obcí.
Roku 1555 dal pan Bouše Hrušovský
z Heušova a v Čečelicích ku právu
nám k nám do Kostelce jistého Valentu, kteréhož v zlodějstvu tu přistihl, kterýžto Valenta se na trápení při-
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znal, že měli zamordovati kohože v
tom pokoji postilhi buď i pana Bouši
i paní jeho. K jedenácti mordům se
přiznal …
Týž Valenta se k tomu přiznal, že
sou panu Janovi Vtelenskému 18
kaprů a 4 štiky z haltýře (objekt určený k uchování živých ryb pozn.
SZ) vzali a v Čečelicích že sou sklo v
kostele vylámali a v tom jest i umřel
/tj. podlehl mučení/.
Roku 1557 Matouš Louda z Kojetic
ve službě Jindřicha Vančury z Řehenic z pokoje a schránky jeho, vylámavše truhlici, peníze a klenoty pobral. Měl hrdlo ztratiti, ale pán udělal
mu milost, když do smrti přijal jeho
panství.
Z roku 1549 zapsáno jaká se věc
na Šmerhově při městě našem stala, tak že nějací lotři učinili násile
nějaké děvečce, že ji skůro umořili.
Jakož pak jsme se jí doptali, kterak
se jí ta věc stala, tehdy ta jistá Káča
jménem, oznámila, že se s ní čtyři
natahovali a bezděčně vzali v zástolí a do stodoly nesli a tam s ní vůli
provozovali a nahoru kozkou stavěli
a že když křičela, že jí jeden sekyrou dal mezi plece, aby nekřičela a
druhaj pěstí v hanbu a že jich bylo
více, než že se nepamatuje, by s ní
více jich mělo činiti neb v noci bylo
a že ji omámili, že nevěděla sama co
jest, jako mrtvá.
Naše případy: roku 1606 Václav
Trčka jinak Tvrzský ve vsi Veleni
kradl a loupil na gruntech Žofie paní

Vostrovcové z Brukštejna na Veleni,
ale z tvrzního vězení prchl a proti
vrchnosti své vzpurně mluvil, začež dán ke právu do Kostelce a tam
uvězněn.
Roku 1573 žaloval Václav Hradec-

ký z Bukova a na Veleni do purkmistra a konšelů městečka Brandejsa o
spolusouseda jejich Šťastného Přezletického. Šlo o 50 kop grošů míšeňských od Petra Holby, zemřelého
poddaného páně z Veleně.
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Těchto několik případů svědčí o výkonu soudního práva v Kostelci nad
Labem.
V Kostelci nad Labem blízko cukrovaru pne se nevysoký kopec, zvaný Šibeňák. Jméno to svědčí, že také
město Kostelec mělo v dobách dávno
minulých tzv. právo hrdelní, tj. právo
soudních rozsudků znějících třeba i
na smrt, již zločinec postoupiti musil
na městské šibenici na kopci Šibeňáku postavené. A Primus Sobotka
vypravuje, že si v Labském Kostelci postavili šibenici s tou výhradou,
že na ní smí být oběšen jenom ten,
kdo dokáže, že z Kostelce skutečně
pochází. Jakýsi zloděj v Kostelci při
činu přistižený, odsouzen k smrti na
šibenici, ale nemoha prokázati, že do
Kostelce patří, propuštěn jest, aby se
dal oběsiti tam, odkud pochází.
A jednou odsouzen byl ve městě
Kostelci k smrti provazem nějaký lupič, ale poněvadž právě v tom čase
nemělo toto město svého kata, dali
páni soudcové odsouzenému do ruky
35 zlatých šajnů (měna pozn. SZ) s
písemným rozsudkem a kladli mu na
srdce, aby šel do některého jiného
města dát se pověsit. Učinil-li lupič
dle rady kosteleckých soudců se nevypravuje, lze se však domnívati, že
asi sotva …
Pokračování příště
Zdenka Sádovská, kronikářka
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Historie a současnost
SDH VELEŇ - MÍROVICE

A

si všichni víme, že naše obce mají tzv. SDH,
Sbor dobrovolných hasičů. Někteří se mohli
na internetových obecních stránkách dočíst o
stručné historii hasičů tady, ve Veleni a Mírovicích. Pro
ty, kteří nemají možnost si to přečíst, ale i pro ty, kteří to
ještě nečetli, vkládám sem.
První zmínka o hasičské ochraně ve Veleni kronika zachycuje v červnu 1926, kdy se po velkém požáru
sešli všichni statkáři obce se starostou a dohodli se o
vzájemné výpomoci při požárech a ze společné sbírky
zakoupili žebříky a vědra. 5. října 1930 byl založen na
veřejné schůzi sbor dobrovolných hasičů. V r. 1933 byla
zakoupena první motorová stříkačka od firmy Smekal ze
Slatiňan u Chrudimi. Na tuto stříkačku byla uspořádána
sbírka. Obec Veleň půjčila 10 000 Kč a za úvěr u Okresní záložny ve výši 14 000 Kč se zaručil bratr V. Žižka.
Zbytek byl uhrazen ze spolkové kasy.
První zbrojnici sboru daroval 11. 7. 1948 MNV, který

stavbu odkoupil za 28 000 Kč a věnoval sboru „sanitní požární vozidlo“ v hodnotě 7 000 Kč. Nové hasičské
auto Praga V3S opatřil pan Hanousek v r. 1960 od ministerstva národní obrany. V r. 1965 byl sbor vyhodnocen
jako nejlepší v okrese.
Současná hasičská zbrojnice byla dokončena 1. 7. 1989
a 8654 hodin zde odpracovalo 79 občanů naší obce (z
toho 38 členů SDH).
Naši dobrovolní hasiči se řadí do letošních osmičkových výročí. Jak jste se právě dočetli, 11. července uplynulo 70 let od první vlastní hasičské zbrojnice u nás v
obcích.
Teď si dovolím částečně vypůjčit pohled z Chebských
radničních listů na dobrovolného hasiče. Je to člověk
jako každý z nás, nebo alespoň takový, který je ochotný
dobrovolně a nezištně dělat něco pro druhé. Může mít
jakékoli zaměstnání, odpracuje si svou pracovní dobu a
ve svém volném čase má takovéhoto koníčka. Ale nejsou

SDH Veleň - Mírovice v r. 1958
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ZÁSAHY SDH
VELEŇ - MÍROVICE

Členové SDH Veleň - Mírovice v 60. letech 20. stol.
to jen samotné mimořádné události, ale ukrývá se za tím
nespočet hodin cvičení a získávání odborných znalostí,
které jsou při zásahu využity. Dobrovolné hasiče vídáme
na řadě kulturních i sportovních akcích. Nechybí ani u
společenských událostí. A to už se ani pomalu nezmiňuji
o akcích, jako je pálení čarodějnic, nebo oslav na dětských dnech. Jak tady nám bylo letos milé v parném dni
jejich nezištné kropení!
I tady u nás z řad dětí si pomalu vychovávají své nástupce. A teď si představte, že přijdete buď unaveni z
práce, třeba i se špatnou náladou, nebo vám nevyšli
vstříc na úřadech, sednete si, chcete si dát vaši oblíbenou kávičku, nebo gáblík a … do toho máte nastoupit co
možná nejdřív, ustrojeni a připraveni k zásahu. To ovšem se musíte dostavit do „hasičárny“ a hurá na výjezd!
Vyjíždět se může k ledačemu. Klasicky k ohni, hlavně
letos, kdy jsou vedra, vítr a neprší. Pak zase prší až moc,
zvedne se nám tu potok a to tu máme na rádoby dvorku
hasiče cobydup, kteří pomáhají vysát vodu i ze sklepa.
No a druhý den musí do práce znovu. Prostě takhle pomáhají a zadarmo.
Jak jsem se zmínila o koníčku, tak možná, že je to spíš
jejich poslání, dělají to pro dobrý pocit, že mohou pomoc druhým. A když jsem se tu zmínila o tom červenci,
tak jakási malá svodka našich SDH (v rámečku vpravo).
Místy použity citace z jejich stránek.
Na závěr snad jen ještě, že ke konci června opět proběhla na 18. míli v Mírovicích vzpomínka v podobě
Memoriálu Vlastimila Nedorosta na kolegu, který je již
hlídá shora.
Co na úplný konec? Nejen velký dík za vše, co dělají
pro nás, ale i poděkování, že se věnují dětem, ze kterých
si určitě vychovají i své nástupce … A popřát, ať jim
jejich nový velký člen dělá jen a jen radost a dlouho jim
pomáhá.
Zdenka Sádovská, kronikářka
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5. 7. – státní svátek – Mratín - poplach vyhlášen
12:47 k menšímu požáru pole, který se změnil do
příjezdu na velký, kdy hořelo nejen pole, ale i stromy
kolem
5. 7. – 19:55 poplach - tak dnes ještě jednou – opět
Mratín
6. 7. – státní svátek – Mratín – 10:52 poplach opět
pole, ale jinde a jako domácí jednotka ještě kontrola
17 hod. a opětovné prolití vodou
7. 7. – sobota – Sluhy – 10:12 poplach – spolupráce
s HZS Stará Boleslav a Neratovice a zde výňatek z
jejich zápisu: … a jedna perlička na závěr. Poplach
byl vyhlášen ve chvíli, když pár členů bylo na svatebním obřadu jednoho z nás, takže to vypadalo od
obřadu k požáru. Nevěsta si ženicha naštěstí udržela a vše dopadlo dobře. Vzali se, požár byl uhašen.
10. 7. – úterý – Mírovice – oddychová, bezstresová
akce, kterou máme všichni před očima – máme tu
krásně natřený plůtek kolem památníku našich padlých spoluobčanů ve světové válce
11. 7. – středa – Mratín – 13:47 poplach, hořela tráva
18. 7. – středa – u Mratína – 16:30 poplach, dvoumetrové plameny z neposekaného hořícího pole, sjelo
se tu 7 zásahových hasičských aut – po 2 hodinách
uhašeno – po návratu důkladná očista aut
21. 7. – sobota, Čakovice, 14:45 poplach, požár pole
a traktoru, tentokrát mimo obvyklé „pole působnosti“
23. 7. – pondělí – u nás doma – žádný požár, ale
výjezd za účelem zalévání vysázených stromků v
budoucí obecní Oáze klidu – 3 členové zalévali skoro 2 hoďky, jo, když neprší, musí zaskočit hasiči, čili
rovněž hasí a co? No, problém sucha.
24. 7. – úterý – to si dopřávají radost. Každý si jí
užívá jinak a jak naši hasiči? No přeci seznamováním se svou novou Tatřičkou !!! Tu něco vyndají, tady
zandají, tu něco utáhnou, tam zas povolí a něco i
natřou. Vyženou pavouky a naženou lidskou sílu pro
posílení výkonu. Ještě jí asi chybí jméno. Na to si
holt musíme počkat. Že by taky Máňa?
No, řekněte, nejsou úžasní ?
26. 7. – čtvrtek – Kostelec nad Labem – 6:30 poplach, hoří les a v počtu pěti členů zažili 6 horkých
hodin
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NĚCO MÁLO O MEDU
„Na světě jsou dvě největší záhady
života, člověk a včely.
Starší jsou včely.“
Wilhelm Bőlsche

P

oslední roky se hovoří i píše
stále více o medu, proto bych
se i já tady ráda o něm zmí-

nila.
Léta jsem patřila mezi lidi, kteří
dělili med na „normální“, který ovšem musel být tekutý, onen zkrystalizovaný nebo „zcukernatělý“, mně
přišel divný, a med lesní. Domnívala
jsem se, že nektar byl včeličkami sebrán v lese, víc jsem o tom nepřemýšlela.
Před třemi lety jsem začala být vtahována do tajů včelařství. Určitě
od školy si všichni pamatujeme, že
pokud včelka dá žihadlo, umře (na
rozdíl od vosy). Proto je mi teď líto
každé včelky, která mi ho uštědří.
Med není jen příjemná sladkost, ale
je směsí celé řady důležitých látek.
Obsahuje vodu, sacharidy, minerální látky, bílkoviny, volné aminokyseliny, organické kyseliny, enzymy,
vitamíny, aromatické látky, polyfenoly, barviva, pylová zrna, aj. V této
souvislosti působí pylová zrna jako
zdroj mírně působících alergenů,
kterými se postupně stimuluje odolnost organizmu proti přirozeným
přírodním alergenům typickým pro
konkrétní krajinu.
Složení medu
Nejdůležitější složkou medu jsou
sacharidy, zaujímají až 99 % sušiny
v medu. Převážnou část sacharidů v
medu tvoří monosacharidy glukóza
a fruktóza. Na jejich vzájemném zastoupení závisí rychlost krystalizace

medu. U medů s vysokým podílem
glukózy začne probíhat krystalizace už po několika dnech, medy s
vyšším podílem fruktózy si udržují
tekutost delší dobu. Všechny čisté
medy však po určité době přirozeně
zkrystalizují. Množství minerálních
látek v medu závisí na jeho původu.
Minerální látky se v medu vyskytují ve stopových množstvích, ale jsou
zde obsaženy téměř všechny přírodní prvky. Mezi nejdůležitější patří
sodík, draslík, vápník, hořčík, železo, mangan, zinek a fosfor. Obsah
minerálních látek v medu začíná být
intenzivně diskutovanou záležitostí
kvůli rostoucímu zájmu o význam
těchto látek pro funkci a rovnováhu
buněk a buněčných struktur, jejich
odolnosti proti nekontrolovanému
růstu a stárnutí. Tento význam skutečně roste i s tím, jak se postupně
snižuje obsah minerálů o jednotky
až desítky procent v typických zdrojích jako je ovoce, zelenina, obilniny.
Něco z historie včelařství
Trošku zabrousím do historie medování. Sběr medu zobrazují jeskynní
malby ve Španělsku z konce starší
doby kamenné. Nejznámější je skalní kresba objevená v Pavoučí jeskyni (Cueva de la Araña) v Bicorp u
Valencie stará 12 tisíc let.
V zemích Blízkého východu je doložen chov včel v hliněných džbánech už v období 5.000 let př.n.l. a
takto se tam včely chovají dodnes.

Včelařští historikové rozdělují celou epochu našeho včelařství do tří
etap.
První z nich charakterizuje včelaření lovecké – sběrné, které se pozvolna měnilo ve včelaření brtnické.
Druhou etapu nazýváme včelařstvím domácím nebo také selským.
Třetí etapu – období racionálního
včelařství - jejíž začátek spadá přibližně do poloviny 18. století, lze
označit jako etapu včelařství racionálního, poněvadž koncem 18. a v
19. století došlo především k objevům technického charakteru (např.
dokonalejší úly, vynálezy rozběrného díla, úlových trámků, rámků, později rámků a mezistěn, medometu).
20. století přineslo především nové
poznatky v oblasti biologie včely a
včelstev, včelích nemocí a nákaz a
v neposlední řadě také pokrokové
způsoby ošetřování včelstev v moderních prostornějších úlových systémech.
Včely původně žily, shromažďovaly medné zásoby, rojily se a usazovaly v dutinách lesních stromů.
Brtník – lesní včelař, který se zabýval hledáním medu lesních včel v
dutých stromech, přešel na svérázný
způsob lesního včelaření – brtnictví. To spočívalo v udržování včel v
uměle vydlabaných a udržovaných
dutinách vzrostlých a stále živých
stromů (brtí). Brtnictví, které přinesly ze své pravlasti do střední Evropy slovanské kmeny, začalo ve 2.
polovině 16. století ustupovat chovu
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včel v úlech - medařství. Brtníci byli
včelaři z povolání. A že by odtud dostal medvěd hnědý přídomek brtník?
Vybíral přeci též med včelkám ze
stromů…
Prvotní domácí příbytek včel uměle zhotovený člověkem byl špalek
vysoký nejméně 2 m. Vznikl odříznutím části stromu se včelím dílem a umístěním v blízkosti obydlí.
Naproti tomu klát byl zhotovený z
kratšího kmene, tvořil nepoškozenou
rouru nahoře zakrytou prknem nebo
plochým kamenem. Včelař (včelník, medař) v něm ošetřoval včelstvo shora nebo zespodu. Včelaření
(medaření) v klátech se udrželo do
vzniku rozběrného díla včel v polovině 19. stol. a nebylo pro poddané
sedláky a chalupníky, na rozdíl od
brtníků, hlavním zdrojem obživy.
Moderní včelařství
Moderní racionální včelaření umožnily vynálezy rozběrného díla (včely
staví plásty na jednotlivých trámcích, později na vnitřní části horní
loučky zavěšeného rámku tak, že
celé dílo lze rozebírat, jeden plást po
druhém) a vynález medometu, které
při vytáčení medu odstředivou silou
zamezily ničení plástů.
Historický význam pro rozvoj včelařství, hmotný prospěch včelařů a
výživu obyvatelstva měl Včelařský
patent pro Dolní Rakousy a Moravu
vydaný 8.4.1775 císařovnou Marií Terezií: „Užitečnost včelařství,
v němž mnohý přičinlivý poddaný
nalezl čistý a jistý zdroj k zapravení
dávek státu potřebných, pohnula naši
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zemskou mateřskou starostlivost,
abychom tomuto důležitému odvětví hospodářskému věnovali zvláštní
pozornost a podporu a v našich zemích postupně je zvelebovali a šířili.
Vysloveně tuto prohlašujeme, že
každý sobě včely v jakémkoliv oblíbeném množství držet a živnost tu
svobodně provozovati může, naproti
tomu pak vrchnosti, úředníci aj., kteří by poddaným v chovu včel neb v
obchodu s medem a voskem ta nejmenší protivenstva neb příkoří činili,
mohou naši nejvyšší nemilost očekávati.“
Určitou výjimkou bylo tzv. kočování. Je známo, že se se včelami
kočovalo již ve starém Egyptě, když
se převážely včely po řece Nilu za
snůškou. Podle ponoru loďky se
sledovaly snůškové přírůstky. Obecně rozumíme termínem kočování se
včelstvy jejich přesun (různými způsoby) za účelem využití snůšky na
další lokalitě. Včelstva se převážela
například na slámě na povozech tažených koňmi, později na traktorových vlečkách, nákladních vozech,
ale i po železnici. Vesměs se jednalo
o jednotlivé úly. Dnes se kočuje převážně na paletách s 4 - 10 úly umístěnými v jedné nebo dvou řadách na
paletě. Celá ocelová paleta se nadzvedne, vozidlo nebo vozík se podsune pod paletu, ta se spustí a jede
se. Ve USA, kde se kočuje na vzdálenosti tisíců kilometrů, převážejí úly
na zasíťovaných kamionech.
Fenoménem doby let 60-80tých
minulého století se u nás staly tzv.
kočovné vozy. Tento způsob kočo-

vání byl typický zvláště pro tehdejší
Československou republiku. Bouřlivému nástupu kočování napomáhala
v těchto letech i státní legislativa,
která doporučovala zemědělským
podnikům - JZD proplácet úhradu
za kočování. Též státní lesy měly
nařízeny umožnit umisťování kočovných včelstev na lesních pozemcích. Včelařské vozy – maringotky
získaly oblíbení zejména proto, že
vše bylo při práci se včelami po ruce
a bylo to pod střechou. Předpisy pro
přesuny po veřejných komunikacích
nebyly tak přísné a navíc ministerstvo vydávalo pro určité časové období dokonce zvláštní výjimky pro
přesuny včel.
Dnes je to s kočováním výrazně
slabší. Kočují zejména profesionální
včelaři, ti drobní pouze sporadicky.
Příčin je několik. Je to podstatně
složitější legislativa pro převoz po
veřejných komunikacích, zdražení
pohonných hmot, složitější nákazová situace a s tím spojené veterinární
předpisy, zastaralé kočovné vozy, ale
i nové nástavkové metody včelaření.
To už ovšem zabíhám do problémů
samotných včelařů. Raději se vrátím
k vysvětlení rozdělení medů.
Druhy medu
Med květový - Každé jaro rozkvete celá příroda a včely vylétají ze
svých úlů, aby sbíraly sladký nektar z květů, bylinek, keřů a stromů
a přetvářely jej v kvalitní med. Takový jarní květový med je bohatým
zdrojem nejrůznějších aromatických
a minerálních látek, éterických ole-

jů, enzymů a vitamínů důležitých
pro rovnováhu lidského organizmu.
Jarní květový med obsahuje také pylové částice a velmi často díky vyššímu obsahu glukózy poměrně rychle
krystalizuje, což ovšem není vůbec
na závadu. Krystalizace je přirozený
proces. Některé medy (hlavně řepkový) začnou krystalizovat během týdne či dvou. Stalo by se to i včelám v
plástech. Takový med můžeme buď
rozehřát anebo pastovat.
Teplota vyšší než 50 °C však z medu
udělá pouhé sladidlo - dojde ke zničení enzymů a jiných cenných látek.
Pastování znamená, že jakýmsi
mícháním či šleháním, se přetvoří
na med „netekutý“, vhodný hlavně
dětem k mazání na pečivo, nestéká.
Tím se zabraňuje krystalizaci právě
u medu květového.
Med medovicový - neboli lesní.
Vzniká složitějším způsobem. Mšice
(a jiní podobní živočichové - červci
a mery) nabodávají rostlinná pletiva,
kterými proudí míza bohatá na živiny, hlavně cukry. V době rozmnožování mají mšice velkou spotřebu
bílkovin. Těch je ale v míze relativně
málo. Nasátou mízu tak mšice filtrují
a přebytečný sladký roztok (medovici) rozstřikují po okolí.
A to sbírají nejen včely, ale také třeba mravenci, Ferda Mravenec si přeci mšice dokonce „choval“..
Med smíšený – je prostě část květového i medovicového, který se stáčí
koncem července.
Tady jsem popsala základní druhy
medů. Ovšem existují ještě jednodruhové medy, např. akátový, lipový,

slunečnicový atp., ale to neznamená,
že je to snůška pouze z toho druhu,
nýbrž snůška z rostliny, podle které
je medík nazván, ta převažuje.
Nechci se vracet k tématu „falešného“ medu z let minulých, ale jedno
upozornění bych tu přeci ráda zmínila. Jelikož ztuhlý med se špatně prodává, tak velcí zpracovatelé medu se
jej proto snaží upravit tak, aby nedocházelo ke krystalizaci. Krystaly v
medu vznikají kolem krystalizačních
jader, většinou pylových zrn. Filtrací
rozehřátého medu přes hustá síta se
tato jádra odstraní. Kvalita medu se
tak sníží hned dvakrát:
• med byl zbytečně zahříván, často
více než je zdrávo
• z medu byly odstraněny cenné látky.
Po odstranění pylových zrn již také
není možné vysledovat geografický
původ medu (podle druhu rostlin).
S výjimkou akátového a tmavého
medu proto pozor na podezřele dlouho nekrystalizující medy.
Medové recepty
Mnou osvědčený receptík na medové cukroví. Říkám tomu Medové placičky, a když o Velikonocích
vykrájím vajíčka, mám velikonoční
cukroví a o Vánocích různé tvary pro
vánoční pohodu.
6 polévkových lžic medu (lépe pastovaný či zkrystalizovaný), 6 pol.
lžic vody, 15 dkg rozehřátého vychladlého másla, 30 dkg cukru, 2
celá vejce, 3 žloutky, 30 dkg Solamylu, 90 dkg plhr. mouky a 3 kávové
lžičky amonia – vše pořádně promí-

cháme, já „hňácám“ rukama na vále,
utvořím válec, zabalím do mikrotenu
a nechám uležet v lednici min. 3 hodiny, lepší je nechat den.
Po vyndání z lednice rozdělím asi na
3 díly, lépe se zpracovává, podsypu
jemně moukou, vyválím, vykrájím a
skládám na pečící papír na plech –
péc v el. troubě na 160°C do zrůžovění, vyndám – placičky jsou tvrdé
do té doby, dokud se nespojí krémem, pak jim dejte 2 dny krém – ½ l
mléka, 2 pudinky uvařit, do vychladlého vmíchat buď 25 dkg cukru nebo
podle chuti sladkosti med a 30dkg
másla, pořádně vyšlehat, kdo chce,
může si je ozdobit po slepení čokoládou. A ještě vyzkoušená „mňamka“
pro děti – do medu jim vmíchejte
skořici podle chuti, nejen, že je to
velmi chutné, ale rozhodně i zdravé,
lepší nežli Nutella.
Včelaři ve Veleni
a v Mírovicích
I my tady máme včelaře. Jednak je
několik včelstev u Valachů a Nedorostů ve Veleni a včeličky jsou i
u nás, u Sádovských v Mírovicích.
Podle slov pana Valacha ho k aktivnímu včelaření přivedl pocit, že se v
jednom roce přestaly objevovat včely na kvetoucích stromech na jaře, a
tomu odpovídala i úroda ovoce.
A na konec jeden z fórků včelařů:
„Víte, proč mají včely med?“ „Protože mají jedinou královnu! Kdyby
měly parlament, senát, vládu, prezidenta, politické strany a odbory, tak
by měly prd.“
Zdenka Sádovská, kronikářka
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ZE STŘEDNÍCH ČECH

Novinky

Žáci, studenti a senioři od září po Středočeském kraji jezdí zdarma
áci, studenti a senioři by měli od září jezdit po Středočeském kraji zdarma. Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 27. srpna 2018 schválilo projekt středočeského jízdného pro žáky, studenty a
seniory nad 65 let, který umožní, aby jim zbylé náklady spojené s dojížděním uhradil Středočeský kraj. Tito
cestující budou mít od začátku září ze zákona slevu 75
procent z jízdného, o proplacení zbylých 25 procent pak
mohou požádat Středočeský kraj.
Projekt se vztahuje na žáky základních škol, studen-

Podobné podmínky platí i pro dar seniorům. Ti musí
být starší 65 let, musí rovněž mít bydliště na území Středočeského kraje, musí využívat předplatné (časové) jízdenky pro území Středočeského kraje. Sleva se u nich
ale nevztahuje na jízdenky MHD.
„Žadatel musí o proplacení stipendia (v případě žáků
a studentů) nebo daru (u seniorů) požádat Středočeský
kraj. Je to nutná administrativa, ale nejde o nic složitého.
Chtěli bychom, aby vše probíhalo elektronicky. Po vyřízení žádosti bude příslušná částka proplacena,“ přiblížil
postup při vyřizování žádostí o proplácení jízdného radní
pro oblast dopravy František Petrtýl.

ty středních škol a učně po celou dobu jejich školní docházky. Pro vyplacení stipendia musí žadatelé splňovat
některé podmínky: musí mít bydliště na území Středočeského kraje, musí být starší šesti let, žák nebo student
musí využívat předplatné (časové – čtvrtletní nebo roční) jízdenky, žadatel musí skutečně dojíždět (bydliště a
škola nesmí být v jedné obci nebo městě), přičemž sídlo
školy může být i mimo Středočeský kraj.
Sleva se ale vztahuje pouze na jízdu po území Středočeského kraje.

Nový tarif veřejné dopravy
měnu tarifu veřejné dopravy a nastavení nových postupů zúčtování v rámci aplikace multikanálového
odbavovacího systému (MOS) schválili krajští zastupitelé na svém jednání v pondělí 27. srpna 2018. Tarif
bude platit od 1. září 2018. Spolu s ním budou zavedeny
i nové druhy jízdenek, jejichž cílem je zvýšit atraktivitu
a dostupnost veřejné dopravy ve středních Čechách.
Změnami tarifu veřejné dopravy a zavedením nového
multikanálového odbavovacího systému (MOS) společ-

Ž
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ze Středočeského kraje
ně s nastavením nových postupů zúčtování plateb Středočeský kraj zohledňuje usnesení Vlády ČR č. 206 z 27.
března 2018, které zavádí přepravu seniorů a studentů za
výhodnějších podmínek s platností od 1. 9. 2018.
Nový Multikanálový odbavovací systém (MOS) umožní kraji zaintegrovat do PID všechna vnější pásma, která dosud nebyla jeho součásti. Začlenění dalších území
zatím bránil dosud využívaný odbavovací systém (pokladen) v autobusech. Zavedením nového MOS by měl
být tento handicap odbavovacích systémů u dopravců již
odstraněn. Středočeský kraj chce také změnit postupy v
zúčtování PID a mít nad ním plnou kontrolu. V souladu
s platnou legislativou chce proto vybrat prostřednictvím
výběrového řízení subjekt, který zajistí prodej jízdních
dokladů na území kraje. Pro zvýšení atraktivity a dostupnosti veřejné dopravy by pak, podle návrhu, měly být
zavedeny nové druhy jízdného.
Na obnovu památek bylo rozděleno
30 milionů korun
a obnovu památek se společenským využitím vyčlenil Středočeský kraj mimořádně u příležitosti
roku, ve kterém si připomínáme 100 let české státnosti,
30 milionů korun. Z toho tři miliony korun získaly příspěvkové organizace Středočeského kraje, jimž jsou do
správy a užívání svěřeny kulturní památky. O rozdělení
dalších 27 milionů, které byly vloženy do dotačních programu, rozhodli dnes krajští zastupitelé.
Díky tomuto mimořádnému dotačnímu řízení tak budou
moci majitelé památek realizovat projekty, jako jsou například: závěrečná etapa rekonstrukce roubené stodoly v
Mnichově Hradišti, která by měla být podpořena částkou
1,1 milionu korun.
Dále bude moci proběhnout záchrana zříceného krovu
zámečku Žáky, kde bude zřízeno komunitní centrum pro
přilehlé obce. Zde by výše krajské podpory dosahovala 1,6 milionu korun. V Kostelci nad Černými lesy by s
využitím krajské dotace ve výši 1,1 milionu korun došlo

k opravě střechy místního pivovaru. Částka 3,6 milionu
korun pomůže majiteli zámku v Martinicích zajistit statické zajištění budovy a obec Zákolany bude realizovat
rekonstrukci Hrobnického domku na Slovanském hradišti Budeč.
„Tři miliony korun pro příspěvkové organizace kraje
pak byly přiděleny Galerii Středočeského kraje, která zrenovuje špaletová okna novými nátěry na budově
„D“ Štábní dům. Muzeum Podblanicka vybuduje novou
střechu v zámku Růžkovy Lhotice, Muzeum Mladoboleslavska zrepasuje na mladoboleslavském hradu okna
Josefínského křídla, mříže v prostoru nádvoří a vymění

N

vstupní dveře z nádvoří do objektů hradu. Regionální
muzeum v Jílovém u Prahy opraví čelní fasádu domu
Mince obrácené do Masarykova náměstí a Muzeum T.
G.M. Rakovník obnoví poškozenou střechu hlavní budovy muzea, do níž zatéká,“ upřesnil závěrem radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD).
Všechny úpravy by měly být v příspěvkových organizacích kraje dokončeny do konce roku 2018.
		
			
Mgr. Radka Nastoupilová
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NÁDOBY NA BIOODPAD

240 l

PROSÍME VŠECHNY OBČANY,
KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O BIOPOPELNICI,
ABY SE PŘIHLÁSILI
NA OBECNÍM ÚŘADĚ VELEŇ.
Svoz:
1x za 14 dní (duben až listopad)
cena ročního svozu (za sezónu) cca 700 Kč
Velikost popelnice: 240 litrů

KONTEJNERY

NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Od měsíce září 2018 objednala Obec Veleň navýšení počtu
svozů všech kontejnerů v Mírovicích i ve Veleni

3x týdně (Po, Út, St)

Obec vývozy tříděného odpadu i sesbíraného komunálního odpadu
finančně velmi zatěžují. Obecní zaměstnanci denně uklízejí
a třídí odpad u všech kontejnerových stání a obec odváží (a platí)
cca 3 kontejnery odpadu týdně. Plus kontejnery ze sběrného dvora.
Takto (vpravo) pravidelně vypadá stání na kontejnery
v ul. F. Pokorného v Mírovicích. Bohužel, zde nepomůže
ani pokud by stálo 10 kontejnerů vedle sebe.
Všem slušným a ohleduplným občanům děkujeme,
ty nepořádné upozorňujeme, že umístíme fotopasti a po zjištění viníka, dotyčný zaplatí vývoz i kompletní úklid.
Je samozřejmě možné, že obec takto zahlcují odpadem obyvatelé Prahy či jiných obcí. Fotopasti by toto měly objasnit.

.
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OBČASNÍK (vychází cca 5x ročně)
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