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OBECNÍ NOVINY
STĚHOVÁNÍ
DO NOVÉ ŠKOLY

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
NA KRAJSKÝCH SILNICÍCH
PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET
do Moritzburgu
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SLOVO ÚVODEM

Vážení spoluobčané,
podzimní čas je již v plném běhu a v plném běhu je
ještě také několik stavebních akcí v naší obci.
Největší a nejvýznamnější z nich je výstavba budovy
nové základní školy. Zde probíhá dokončování instalačních prací, vylévání anhydritových podlah, dodělávány
jsou venkovní úpravy a fasáda. Pro včasné ukončení
stavby je důležité dokončení technické místnosti, osazení
plynových kotlů a zprovoznění topení, aby budova mohla
být temperována a podlahy stačily vyschnout pro pokládku podlahových krytin PVC a dlažby. S počátkem topení
v budově počítáme na začátku měsíce prosince. Souběžně s těmito pracemi jsou osazovány zařizovací předměty
a probíhají další dokončovací práce. Vše je směřováno
k tomu, aby v lednu 2019 byla stavba školy, prozatím
bez tělocvičny, zkolaudována a předána obci, aby se v
ní od 2. pololetí mohly veleňské a mírovické děti učit.
Tělocvična by měla být následně dokončena nejpozději
v měsíci dubnu.
Další významnou stavbou, která se možná nebude těšit
takovému zájmu veřejnosti, ale která má rovněž velmi
zásadní význam pro naši obec, je rekonstrukce čistírny
odpadních vod. Práce na čistírně byly zahájeny pouze
před několika dny skrývkou ornice a prozatím jsou tedy
na úplném počátku. Budou pokračovat výkopovými pracemi pro nový objekt nádrže hrubého předčištění a aktivace. Při těchto pracích bude z čistírny odvezeno cca 400
m3 výkopové zeminy. Na území obce bude v tuto dobu
zvýšený provoz nákladních vozidel. Mějte s nimi prosím
trpělivost, protože pracují pro nás všechny. Do zimy by
ještě měla být nádrž vybetonována a provedeny s tím
spojené stavební práce.
Dokončovány jsou ještě chodníky v Třeboradické ulici
v Mírovicích a ve Veleni na křižovatce Hlavní a Kostelecké ulice.

V ulici Ke Křížku se její obyvatelé a obyvatelé přilehlých území dočkali nového asfaltového povrchu komunikace, který byl realizován ve spolupráci s firmou Uniga.
Zbývá zde ještě dokončit část chodníku od ulice Okružní
po ulici U Skalky.
Na začátku příštího roku nás čeká organizačně i finančně náročná záležitost, kterou bude vybavení nové školy
inventářem a přestěhování výuky z budovy staré školy.
Protože, i přes rozsáhlou snahu, se nám nepodařilo získat
finanční prostředky z dotací, bude obec muset vybavení
školy pořídit ze svých vlastních prostředků. Z tohoto důvodu budou vším potřebným vybaveny třídy pro ročníky
již do školy docházející, sborovna, ředitelna, šatny, kuchyň a jídelna i všechny ostatní obslužné místnosti. Pro
další ročníky budou třídy zařizovány postupně podle finančních možností obce, tak jak to bude potřeba.
Pokud se týká současné finanční situace obce, i přes
značnou náročnost již dokončených i probíhajících stavebních akcí má obec potřebné finanční prostředky zajištěny tak, aby všechny rozpracované i plánované projekty
mohly být úspěšně dokončeny. Je ale samozřejmé, že s
ohledem na výdaje letošního roku i na vydání, která před
sebou ještě máme v nejbližší době, bude muset obec rozsah nově zahajovaných investic pro rok 2019 omezit.
Závěrem, protože toto vydání obecních novin je posledním v letošním roce, vám všem přeji klidné a spokojené prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a
úspěchů v nastávajícím roce.
							
			
Ing. Jiří Kazda, starosta
		

Vítání občánků
v neděli 10. března 2019
od 15.00 hod.
ve společenském sále
obecního úřadu Veleň
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AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

ze zastupitelstva
srpen

září

Zápis č. 16/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
22.8. 2018 od 18 hod.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu
o dílo na zajištění pořízení územního
plánu s Ing. Arch. Martinou Bredovou

lokalitě u rybníka Podháj.

s.r.o.

Zápis č. 17/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne 5.9.
2018 od 18 hod.
Zastupitelstvo schválilo dohodu o
ukončení nájmu prostor sloužícího k
podnikání, uznání dluhu a způsob
úhrady.

Zastupitelstvo schvaluje souhlasné
stanovisko obce k dostavbě garáží v
místě stávajících parkovacích stání
a k umístění zahradních domků – ul.
Okružní, Mírovice

Zastupitelstvo schválilo návrh na
zadání územního plánu.
Zastupitelstvo schválilo výzvu k
podání cenové nabídky na realizaci
Multifunkčnho a víceúčelového
školního sportoviště ZŠ Veleň.
Zastupitelstvo schválilo krátkodobý
pronájem pozemků pro akci natáčení
2018 s DíkyČau s.r.o. se sídlem
Táboritská 14, Praha 3.
Zastupitelstvo přijalo záměr o
rozdělení pozemku 545/1 v k.ú. Veleň
za účelem vyrovnání majetkoprávních
vztahů.
Zastupitelstvo povolilo kácení dřevin
dle žádosti VHK Jaroslava Mouchy v

Zastupitelstvo schválilo smlouvu
na prodej pozemku p.č. 540/3 v k.ú.
Veleň.
Zastupitelstvo schválilo název ulice
Klikatá v lokalitě Farmes.
Zápis č. 18/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
19.9. 2018 od 18 hod.
Zastupitelstvo schválilo výsledek
výběrového řízení na zhotovitele
stavby
,,Multifunkčního
a
víceúčelového školního sportoviště‘‘.
Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem smlouvy s firmou Linhart

Zastupitelstvo schválilo pro lokalitu
,, UNIGA‘‘ umísťování drobných
staveb a dostavbu garáží vzhledově
shodných s fasádou domů, v
pohledové části domů tzn. před vstupy
do objektů, až k uličnímu oplocení.
Zastupitelstvo schválilo příkazní
smlouvu
na
autorský
dozor
(rekonstrukce ČOV) firma Projekt IV
s.r.o.
Zastupitelstvo projednalo žádost a
nemá námitek k provozu předzahrádky
před restaurací U Arazimů.
Zastupitelstvo schválilo prominutí
poplatku za zábor obecního pozemku
pro umístění předzahrádky před

Všem občanům Veleně a Mírovic
přejeme spokojené a klidné prožití
vánočních sváků,
mnoho zdraví, štěstí a životní pohody
v roce 2019.
Zastupitelé obce Veleň

AKTUALITYOBECNÍHO ÚŘADU

ze zastupitelstva
září

říjen

restaurací U Arazimů na ul. Hlavní, za
níže uvedených podmínek.

•

Podmínky provozování předzahrádky:
1)
dodržování
pracovní
doby
předzahrádky do 22.00 hod a nočního
klidu od 22:00 hod
2) udržování čistoty obecního pozemku
(předzahrádky),uklizený a čistý prostor
Zápis č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne 31.10.
2018 od 18 hod.

listopad

Komise zemědělská a životní prostředí

Kontrolní výbor

Návrh na funkci předsedy finančního
výboru: Veronika Škrdlová DiS.
Návrh na
výboru: 		

předsedu kontrolního
Josef Čada

Návrh na členy finančního výboru:
Tomáš Louček
Návrh na členy kontrolního výboru:
Lenka Kaiserová
Miroslav Petřík

– volba starosty a místostarosty

– zřízení komisí a jejich obsazení

- návrh na vykonávání funkcí jako
dlouhodobě uvolněných – funkce
starosty a místostarosty

Návrh na zřízení
předsedy a členy :

- volba způsobu hlasování při volbě
starosty a místostarosty - návrh
aklamací
- volba starosty – návrh Ing. Jiří Kazda
- volba místostarosty
- stanovení finančního a kontrolního
výboru
Návrh na zřízení výborů:
výbory budou tříčlenné bude zřízen:
•

Finanční výbor

jejich

Komise pro stavební, pozemkové a
dopravní záležitosti
Předseda: Jan Matějka
členové: Viktor Fiala, Tomáš Louček
Komise pro občanské záležitosti

návrh Mgr. Radka Matějková

členové: Ing. Jiří Kazda, Veronika
Škrdlová DiS.
Komise školská
Předseda: Miroslav Petřík
Členové: Viktor Fiala, Mgr. Radka
Matějková

Lukáš Vízner

komisí,

Předseda: Jiří Grüner

Předseda: Lenka Kaiserová
členové: Mgr. Radka Matějková, Ing.
Jiří Kazda
Komise kulturní a tělovýchovná
Předseda: Lukáš Vízner
členové: Jan Matějka, Josef Čada

stanovení odměn pro neuvolněné členy
komisí a výborů od 01.11.2018
Určení zástupce obce při pořizování
Územního plánu
- zastupitelé navrhli zástupce obce
ke spolupráci při pořizování ÚP Ing.
Jiřího Kazdu
Zastupitelé schválili návrh na zástupce
zřizovatele ve Školské komisi – Lenka
Kaiserová
Zastupitelstvo schválilo rozdělení
pozemku p.č. 410/132 v k.ú. Veleň dle
návrhu.
Zastupitelstvo schválilo rozdělení
pozemku p.č. 410/156 a st.p.č. 651 v
k.ú. Veleň dle návrhu
Zastupitelstvo schválilo rozdělení
pozemku p.č. 278/9 v k.ú. Veleň dle
návrhu			
of- 		
zapsala V. Škrdlová

UKLÍZEJTE PO SVÉM PSOVI !
Každý držitel či průvodce psa je povinen na veřejných prostranstvích
obce odstranit exkrementy, které zde jeho pes ponechal. Za porušení
této povinnosti lze majiteli psa udělit pokutu ve výši 10 000 kč.
Pokud tak neučiníte, dopouštíte se přestupku proti veřejnému pořádku.
Obec Veleň v tomto „pejskařům“ vychází vstříc a vynakládá nemalé
prostředky na umístění odpadkových košů na psí exkrementy,
jejichž součástí jsou sáčky k tomu určené.
Sáčky na psí exkrementy si také můžete zdarma vyzvednout
na obecním úřadě. 				
Děkujeme.
4

OBECNÍ NOVINY

www.velen.cz

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

SBĚRNÝ DVŮR
LETOS OTEVŘEN
ve Veleni
do soboty 1.12.
v Mírovicích
do soboty 24.11.

Za obsluhu sběrného dvora ve Veleni
děkujeme p. Jabůrkovi a p. Černému.
Za obsluhu mírovické
„sběrné garáže“ děkujeme
p. Menšíkovi. Těšíme se na jaře !

Výzva občanům - „čudilům“ !
Žádáme občany, kteří dosud topí
pevnými palivy, aby v nadcházejícím
zimním období zatápěli ohleduplně
ke svým sousedům a všem občanům
naší obce.
Veleň a Mírovice jsou plynofikovány,
Není tedy nutné ani přípustné,
aby bylo v naší obci „nedýchatelno“
kvůli několika málo vlastníkům
nemovitostí, kteří topí nekvalitním
palivem, obsluhují kotel nesprávným
způsobem příp. pálí v kotlích odpad !
Děkujeme.
Vaše Obec Veleň

Vážení občané,
i v letošním roce
se zastupitelstvo rozhodlo udělat radost
našim seniorům vánočními balíčky.
Abychom mohli aktualizovat
seznam starobních důchodců,
žádáme Vás o sdělení, v co nejkratší době,
kdo se v letošním roce stal starobním důchodcem,
nebo kdo z Vás v loňském roce byl ve starobním důchodu
a balíček neobdržel.
Podle tohoto seznamu se budou v měsíci prosinci
roznášet dárkové balíčky.

OBECNÍ NOVINY
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AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

stalo se ...
Podzim ve Veleni a v Mírovicích
V sobotu 15. září nám na obecním dvorku zahrála kapea Jolly Buskers irskou, skotskou a keltskou muziku.
O přestávkách koncertu nás členové kapely učili tzv.
Ceilí tance. V úterý 18. září jsme si s našimi seniory
vyjeli na výlet do Safari ve Dvoře Králové.
Veleňské posvícení na obecním dvorku se konalo v neděli 7. října od 14.00 hod. Děti se mohly zatočit na staročeském kolotoči, v historické střelnici jsme si mohli
vystřelit růži a k tomu nám zahrál harmonikář Jindra
Kelíšek. V pátek 12. října od 14.00 - 18.00 hod. pořádaly maminky z Veleně a Mírovic (a okolí) první Dětský
bazárek na obecním dvorku a v pondělí 15. října pořádala MŠ Veleň a spolek Prales a oceán dětem přednášku
s promítáním.
Ve čtvrtek 25. října opět navštívila Veleň paní hraběnka
Mathilda Nostitzová, patronka a zakladatelka Nadačního fondu, který se zabývá výcvikem vodících psů pro
nevidomé. Koncert byl jako každým rokem zároveň benefiční akcí věnované této nadaci, stejně jako tomu bylo
v letech minulých. Na komorním koncertu nám letos
zahrál dixilend Brass band a k tomu stepoval vicemistr
světa ve stepu Marek Chytra. Zisk ze vstupného i sponzorské dary byly předány Nadaci Mathilda.
Oslava 100letého výročí založení naší republiky byla
určena hlavně dětem. Sobotní odpoledne 27. října mohli všichni přijít do sálu prožít s Janem Přeučilem a Evou
Hruškovou a představením „Pověsti české“. Po programu na dvorku pak v 18.00 hod. vyšel od Obecního úřadu Veleň lampiónový průvod a na poli mezi Velení a
Mírovicemi „u křížku“ jsme odpálili ohňostroj.
Ve čtvrtek 8. listopadu přijel k nám do Veleně vojenský historik plk. Eduard Stehlík.
Výstavba nové budovy veleňské školy
průběhu podzimních měsíců pokračovala stavba
nové budovy veleňské školy. Opravdu hektické
stavební období zakončíme kolaudací budovy s učebnami (předpokládáme v lednu 2019) a poté kolaudací
tělocvičny. Chtěli bychom „školu“ přestěhovat do nových prostor nejpozději na přelomu ledna a února tak,
aby 2. pololetí začínali žáci i pí. učitelky/ p. učitelé a
pí. kuchařky v nové budově. Podrobněji o tématu naší
nové školy na dalších str. těchto novin - str. 12.

V
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Multifunkční sportoviště ZŠ Veleň
ýběrové řízení na dodavatele stavby Multifunkčního sportoviště ZŠ Veleň vyhrála firma Linhart
s.r.o. Na výstavbu 2 hřišť s umělým povrchem získala
naše obec dotaci ve výši 3 058 216 Kč grant z MMR
ČR.

V

Modernizace a intenzifikace ČOV
říjnu byla firmou Ekomonitor spol. s.r.o. stavba zahájena. V současné době probíhají výkopové práce
a skrývka. Na modernizaci ČOV Veleň získala obec dotaci z OPŽP (ve výši 10 140 026,04 Kč) a z Krajského
úřadu Středočeského kraje (ve výši 383 049 Kč).

V

Křižovatka Hlavní x Kostelecká (u MŠ)
ěhem podzimu byl vybudován chodník na křižovatce Hlavní x Kostelecká a pokud počasí dovolí,
budou pokračovat i práce na bezpečnostních úpravách a
dopravních opatřeních na křižovatce.
Přestože jsou silnice i křižovatka ve vlastnictví Středočeského kraje, akci se rozhodla Obec Veleň (po složitých jednáních a vyřízení stavebního povolení) zorganizovat a zafinancovat z vlastního rozpočtu. Důvodem
byla dlouhodobě neřešená a nevyhovující bezpečnostní
situace v tomto místě krajské komunikace.

B

Asfaltový povrch v ul. Ke Křížku
říjnu byl položen asfaltový povrch v ul. Ke Křížku
v Mírovicích a záměrem obce je postupná úprava
celé polní cesty spojující Mírovice s Velení.

V

Biopopelnice
rvní zájemci si již nádoby na bioodpad na obecním
úřadě vyzvedli. Letos proběhly 3 svozy. Jarní svoz
biopopelnic bude zahájen opět od března/dubna 2019.
O termínech budeme občany informovat v lednových
Obecních novinách a na obecním webu.

P

Chodník na Třeboradické ul. v Mírovicích
listopadu obec dokončila výstavbu chodníku v
celé délce ul. Třeboradická v Mírovicích. Podařilo se také po letech vyjednat povolení a realizovat 2
přechody pro chodce v uvedené ulici a optické brzdy
(„pruhy na silnici“).

V

SLOVO AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

... stane se
Plánované akce
zimě 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

V

Zahájení stavby Multifunkčního sportoviště ZŠ Veleň
měsíci listopadu zahájí firma Linhart s.r.o. výstavbu 2 hřišť skrývkou ornice a výkopovými pracemi. Termín dokončení stavby hřišť a zahájení provozu
je duben/květen 2019.

V

svislé dopravní značení tj. přechody pro chodce, dopravní značky apod. Stejně jako v případě všech krajských silnic v naší obci, i tato silnice a křižovatka jsou
ve vlastnictví Středočeského kraje. Stavební akci se
rozhodla Obec Veleň zorganizovat a zafinancovat z
vlastního rozpočtu.
Úpravy křižovatky u školky Hlavní x Kostelecká
o vybudování chodníku na křižovatce Hlavní x
Kostelecká budou práce pokračovat i na povrchu
vozovky. Na ul. Kostelecká pak budou vybudovány
ještě 2 přechody pro chodce (opět dle počasí nyní, příp.

P

Výstavba chodníku na Třeboradické v Mírovicích
HISTORIE (brigádníci z řad občanů).
Za foto děkujeme p. V. Kolářovi

Výstavba chodníku na Třeboradické v Mírovicích
SOUČASNOST

Kolaudace a stěhování do nové školy
olaudace objektu SO1 tj. budovy s učebnami, šatnami, školní kuchyní a jídelnou je plánována na 2.
pol. ledna 2019, tak aby se děti mohly učit v nové budově od druhého pololetí. Práce zdárně pokračují, vše
nyní závisí především na rychlosti vysychání vylitých
podlah, tak aby mohly být položeny podlahové krytiny
(více na str. 12).

na jaře), tak aby mohly nejen děti bezpečně přecházet
krajskou komunikaci při cestě do nové školy.

K

Modernizace a rekonstrukce ČOV Veleň
říjnu byla zahájena skrývka ornice a výkopové
práce v rámci rekonstrukce ČOV Veleň.

V

Křižovatka ul. Třeboradická a Pražská v Mírovicích
o dokončení chodníku na ul. Třeboradická byly
na této komunikaci ještě realizovány vodorovné i

P

Dopravní opatření Na Návsi v Mírovicích
a v ul. K Cihelně Veleň
ednání ve věci řešení dlouhodobě nebezpečné dopravní situace v uvedených úsecích krajské komunikace s majitelem silnice KSÚS Středočeského kraje
a Dopravním inspektorátem Policie ČR Praha - východ
svolala Obec Veleň v měsíci září. Na dopravní inspektorát je podána žádost na úpravy a dopravní opatření
Na Návsi. (podrobně na str. 40 a 41).

J

Mgr. Radka Matějková

OBECNÍ NOVINY
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH

PROSINEC

2. prosince
neděle

Adventní odpoledne

Výroba adventních věnců

Čas: od 15.00 hod. dvorek a stodola OÚ

Mikulášská merenda pro děti

Čas: od 16.30 hod. sál Obecního úřadu Veleň

8. prosince
sobota

Kurzy PRVNÍ POMOCI

Čas: od 10.00 hod. DĚTI
od 14.00 hod. DOSPĚLÍ
Místo: sál Obecního úřadu Veleň

Rozsvícení vánočního stromu

Přihlašovat se můžete do konce listopadu.
Vstup ZDARMA

11. prosince

pátek
21. prosince

Odjezd: v 7.30 hod. z Mírovic, v 8.00 hod. z Veleně
Přihlašovat se můžete na Obecním úřadě Veleň

Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál Obecního úřadu Veleň
1. housle Beata Holková
2. housle Petra Slavíková
3. housle, klavír, zpěv Daniel Dvoriak
Violoncello Klára Janská
Zpěv Míša Svobodová

Čas: v 18.00 hod. dvorek
Obecního úřadu Veleň

úterý

Adventní výlet
Zámek Moritzburg
a Adventní trhy v Pirně
sobota
22. prosince

Živý betlém

Tradiční odpoledne od 15.00 hod.
Zpívání pod stromečkem od 16.00 hod.
na dvorku obecního úřadu.

6
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Advetní koncert

Vstupné dobrovolné

A DALŠÍCH AKCÍ VE VELENI A V MÍROVICÍCH

ZIMA 2018/2019
LEDEN

ÚNOR

19. ledna

23. února

Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál Obecního úřadu Veleň
Srdečně zve veleňský
Ochotnický spolek AJETO

Čas: od 14.00 hod.
Místo: na obecním dvoře
a ve společenském sále OÚ Veleň

sobota

Vodnická pohádka

sobota

Veleňský MASOPUST

Masopustní taneční zábava

BŘEZEN

7. března

čtvrtek

M. Táborský „Blázinec“

10. března
neděle

Vítání občánků

hororová komedie

Čas: od 15.00 hod.
Místo: sál Obecního úřadu Veleň

16. března

23. března

Čas: od 19.00 hod.
Místo: sál Obecního úřadu Veleň
Cena vstupenky 150 Kč
Prodej vstupenek na divadelní představení
na obecním úřadě od 7. ledna 2019

sobota

Keltský večer
Skupina Městská

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

sobota

Ajeto - Scénky pro dospělé

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

OBECNÍ NOVINY
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POZVÁNKY OBECNÍHO ÚŘADU VELEŇ

Na CO a na KOHO
se můžeme těšit
Adventní odpoledne
Přijďte společně přivítat dobu adventní na dvorek obecního úřadu. Od 15.00 hod. si můžete vyrobit adventní věnec na tradičním „Vití věnců adventních“. Letos budeme
vyrábět věnce ve stodole, teplo, jedlové chvojí i občerstvení zajištěno, vezměte si s sebou přízdoby, korpus apod.
- jako každým rokem.
Od 16.30 hod. se bude pro děti konat v sále Mikulášská
merenda a po jejím skončení v 18.00 hod. rozsvítíme vánoční strom na dvoře.

Kurzy PRVNÍ POMOCI
Na kurzy první pomoci se můžete přihlašovat do konce
listopadu. Pro děti začíná kurz v 10.00 hod. a pro dospělé
ve 14.00 hod. v sobotu 8. prosince.

8
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Předvánoční výlet do Moritzburgu
za Popelkou a na adventní trh do Pirny
Letos vyrazíme na předvánoční výlet v úterý 11. prosince na zámek Moritzburg a poté na adventní trh v Pirně.
Vyjíždíme v 8.00 od Obecního úřadu Veleň, mírovické
účastníky zájezdu „nalodí“ do svého autobusu p. řidič
7.30 hod. na 18té Míli v Mírovicích. V 11.45 hod. nás
čeká prohlídka výstavy na zámku Moritzburg s názvem
„Tři oříšky pro Popelku“.

Adventní koncert
V pátek 21. prosince se koná od 18.00 hod. v sále obecního úřadu Adventní koncert. Přijďte se vánočně naladit
s mladými hudebníky z Veleně a okolí.
Obsazení:
1. housle - Beata Holková
2. housle - Petra Slavíková
3. housle, klavír, zpěv - Daniel Dvoriak
Violoncello - Klára Janská
Zpěv - Míša Svobodová
Srdečně zveme, vstupné dobrovolné.

Živý betlém, zpívání pod stromečkem
Tradiční odpoledne začíná v 15.00 hod. na dvorku obecního úřadu. Zpívání pod stromečkem se koná od 16.00
hod. Srdečně zve ochotnický spolek Ajeto.
Vodnická pohádka
V sobotu 19. ledna od 18.00 hod. si mohou děti i dospělí
přijít užít Vodnickou pohádku do sálu Obecního úřadu
Veleň.

Veleňský MASOPUST
Pro „masopustní“ náladu i dobré jídlo si můžete přijít
na obecní dvorek i do ulic Veleně a Mírovic v sobotu
23. února od 14.00 na dvorek a od 18.00 hod. do sálu na
masopustní večerní zábavu. Program celého dne naleznete v lednových Obecních novinách. Do odpoledního
průvodu přijďte v maskách !
Pohádka - Pověsti české (marionety)
M. Táborský - „BLÁZINEC“
Napínavá groteska o světě, ve kterém se vlády zmocní blázni z jednoho psychiatrického ústavu. Nečekané
zvraty a konflikty jsou doprovázeny crazy situacemi
jako z němého filmu.

Hra je inspirována mimo jiné motivy E. A. Poea, sugestivní scény strachu a hrůzy jsou protkány typickým
poeovským humorem a vytvářejí tak pro diváka velký
jevištní zážitek. Všech 15 rolí hraje M. Táborský.
Přijďte 7. března od 19.00 hod. do veleňského sálu za
nevšedním zážitkem s vynikajícím hercem Miroslavem
Táborským.
Vítání občánků
Tradiční Vítání občánků se bude konat 10. března 2019
od 15.00 hod. ve veleňském sále.

www.velen.cz

Mgr. Radka Matějková
OBECNÍ NOVINY
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STAVÍME NOVOU ŠKOLU

Pohled na novou
budovu školy.

10
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STAVÍME NOVOU ŠKOLU

STAVBA NOVÉ ŠKOLY
Stavba nové veleňské školy je ve finále,
kolaudace je plánována na konec ledna 2019.

současné době finišují dokončovací práce na nové
budově naší školy. Koncem ledna plánujeme zkolaudovat a zprovoznit budovu s učebnami, šatny, školní
kuchyň a jídelnu, takže od 2. pololetí by se děti měly
učit již v novém objektu. Vše nyní závisí především na
rychlosti vysychání vylitých podlah tak, aby mohly být
položeny podlahové krytiny. Od konce listopadu plánuje
dodavatel stavby HSF System zprovoznit kotle a zahájit vytápění budovy, čímž by se měl proces vysoušení
urychlit.
Další etapou bude finální dokončení sportovní haly
resp. nové tělocvičny, kterou budeme kolaudovat spolu
se zbývajícími částmi školy (sportovní hřiště apod.) cca
do dubna 2019.
Po zimním stěhování ZŠ do nových prostor vznikne v
budově staré školy nová třída mateřské školky.
Předem moc děkujeme všem rodičům i občanům, kteří nám nabízejí pomocnou ruku při stěhování školy „do
nového“, rádi pomoc využijeme. Přesné datum přesunu
tj. akce „kulový blesk“ oznámíme v dostatečném předstihu. Bude se jednat pravděpodobně o jeden den na
přelomu ledna/února 2019. O všem budete průběžně
informováni na webu obce, ve škole apod..

V

Nová tělocvična ZŠ Veleň (vpravo a nahoře)

Vybavení a pomůcky do nové školy
Finanční pomoc na vybavení, zařízení a pomůcky do
nové školy se nám, jakožto obci „sociálně nevyloučené“, sehnat nepodařilo. Prvotní nezbytně nutné vybavení
pro provoz školy a kuchyně obec zafinancuje z vlastních
zdrojů a postupně budeme školu vybavovat, jak nám finanční situace umožní.
O pokračující výstavbě nové školy se můžete informovat na obecním webu a to vč. aktuální fotodokumentace.
			
			
Mgr. Radka Matějková

Restaurace Obecní dům Veleň Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ PRODEJ

24.12.

MENU
Přijímáme objednávky na vánoce do 21.12. 2018
Výdej objednávek 24.12. od 9.00 do 11.00 hod.
Rybí polévka		
100 g Bramborový salát
200 g Vepřový řízek		
200 g Kuřecí řízek		
200 g Smažený kapr		
Menu box 10,-

25,15,89,89,89,-

Obecní úřad Veleň
srdečně zve všechny
děti i dospělé na

neděle

í
n
t
n
e
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2. prosince 2018

od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Výroba adventních věnců
(ve stodole na dvoře
vytápění i chvojí zajištěno)

od 16.30 hod.
do 17.30 hod.

Mikulášská
merenda pro děti
(ve společenském sále)

od 17.30 hod.
Překvapení
na chůdách
(na dvoře)

v 18.00 hod.

Rozsvícení
vánočního
stromu
(na dvoře)

ŠKOLA A ŠKOLKA

PODZIM V ZŠ A MŠ
T
eplé podzimní dny se přehouply do zimního období a
my bilancujeme první čtvrtletí školního roku. Z uskutečněných
akcí bych zmínila účast na Bookni
si!, což byla akce motivující ke čtení a čtenářské gramotnosti, Festival
vědy, 5. třída navštívila místo úmrtí sv. Václava ve Staré Boleslavi a
šesťáci Brno. Rozběhly se aktivity,
na které škola získává peníze v rámci tzv. Šablon – klub deskových her
a zábavné logiky a čtenářský klub.
Cílem aktivit je rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti. Velkým
projektem byl Edison, kdy ve škole o svých zemích týden přednášeli
studenti z Indie, Číny, Ruska, Řecka, Jordánska a Gruzie. Ještě jednou
děkujeme rodinám, které studentům
poskytly ubytování. V rámci oslav

14

OBECNÍ NOVINY

28. října jsme se zapojili do pokusu
o rekord v počtu vyvěšených vlajek a
připomněli si oběti 1. světové války a
boje za nezávislost Československa.
V rámci čtvrtletního hodnocení
jsme dospěli k závěru, že mnoho
žáků neovládá klíčové kompetence.
Ať už se jedná o kompetence k učení,
k řešení problému či komunikativní.
Za největší problém považujeme
kompetence sociální a personální,
konkrétně respektování společně dohodnutých pravidel. Motivovat děti k
učení vhodně zvolenými metodami –
to paní učitelky dokáží. Předložit látku tak, aby v dětech vyvolaly touhu
řešit problém – i to lze. Ale donutit
žáka, aby dodržoval pravidla, jestliže
je nemusí dodržovat doma, na to škola nemá potřebné nástroje.
Z plánovaných akcí zmíním kon-

cert České filharmonie v Rudolfinu,
zahájíme plavecký výcvik, zájemci
se zdarma pojedou podívat na MS ve
florbale, první týden v prosinci budou konzultační hodiny.
Vánoční novinkou letošního roku
bude Strom splněných přání. Rodiče, kteří mají chuť podpořit školu,
tak budou moci učinit prostřednictvím nákupu vybrané knihy do školní
knihovny. Doporučené knižní tituly
budou viset na vánočním stromku.
Museli jsme opustit některé tradiční
akce, například vánoční focení dětí v
ZŠ. Dětí je už mnoho, výuka by byla
výrazně narušena. Fotit se budou
pouze děti ve školce. Také Mikuláš
už do školy pravděpodobně nezavítá.
Vymyslíme jinou variantu, jak si tradiční svátek užít. Takovou, aby se na
ní podíleli žáci.
Ve druhé polovině ledna čeká žáky
lyžařský výcvik a hlavně stěhování
do nové školy. Určitě bude na některý den nebo dny uděleno ředitelské
volno pro žáky školy. Bude třeba
každé ruky, každé dodávky či auta .
Pokud by někdo z rodičů byl ochoten
pomoci, budeme velmi rádi.
Stavba nové školy je velice nákladná a neuvěřitelně náročná pro všechny zúčastněné. Považuji za důležité
v této souvislosti zmínit, že není povinností obce zajišťovat výuku pro
místní děti přímo v obci. Povinností
obce je zajistit výuku někde. Volné
kapacity jsou v současné době třeba
v sídlištních školách Prahy 8. Veleňská škola šlape. Pedagogický sbor by

ŠKOLA A ŠKOLKA

potřeboval ještě další členy, ale učitelský sbor je kompletní. Teď budeme mít i novou budovu. Poptávka po
umístění dítěte do naší školy výrazně
převyšuje naše možnosti.
Budoucí vývoj školy je ale především v rukách obyvatel Veleně a Mírovic. Protože především na nich, na
tom, jak budou vychovávat své děti,
jak se budou chovat k zaměstnancům školy, ke školnímu i obecnímu
majetku, záleží, zda bude radost učit
v ZŠ a MŠ Veleň a zda se podaří v
době naprostého nedostatku nejen
učitelů v celém regionu zajistit dostatek kvalitních zaměstnanců.

Družina

Tento školní rok jsme s dětmi zahájili aktivně. Září bylo především
seznamovací. Děti poznávaly nové
kamarády a spolužáky. Chodili jsme
často ven na procházky a do přírody.
Třída Borůvek vytvořila projekt sv.
Václav. Děti se seznámily se životem sv. Václava, nechybělo čtení z
pověstí, pracovní list a výroba posteru.
Začátkem října jsme s dětmi podnikli výlet do Prahy na Retrobiják
- výstavu kostýmů z českých filmů
a pohádek. Výstava probíhala v Tančícím domě a dětem se moc líbila. 8.

října začal oblíbený turnaj v Pexesiádě o krásné ceny.
Na počest oslav 100. výročí vzniku republiky pracovala třída Borůvek na projektu T. G. Masaryk. 2.
listopadu se konala Drákula party.
Do konce kalendářního roku nás
v družině čeká ještě mnoho zajímavých akcí.
V prosinci Mikulášská zábava, nebude chybět 3. ročník Vánoční výtvarné soutěže a čeká nás i vánoční
projekt na téma Vánoce před 100
lety.
A samozřejmě tradiční vánoční výlet.

www.zsvelen.cz
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Mateřská školka

I v mateřské škole byly děti seznámeny se vznikem našeho samostatného státu a přiměřeně svému věku
si rozšířily své vědomosti. Od října
začala pro předškolní děti výuka hry
na flétnu, která jistě odhalí nové talenty.
Někteří se již předvedou na koncertě
malých muzikantů na OÚ, jiní svůj
talent uplatní při tancích zumby
nebo výrobě keramiky. Koncem října proběhlo v MŠ již vánoční focení dětí. Fotky budou nejen pěkným
vánočním dárkem, ale i celoživotní
památkou.
V listopadu děti z MŠ ukončí svůj
plavecký kurz a budou jim předány
diplomy. I v MŠ probíhá sběr papíru
a utržené peníze budou použity na
hračky a vzdělávací pomůcky pro
děti.
Prosíme všechny přátele naší školičky, aby nám starým papírem také
přispěli. Sběr končí 20. listopadu
2018. Recyklací starého a nepotřeb-

ného papíru také pomáháme naší
planetě, o které si tak rádi povídáme
na přednáškách pana Milana Jeglíka
z organizace Prales dětem.
V prosinci se již všichni těší na Mikuláše, i když někteří mají trochu
obavy z čertíků. Ale vidina sladké
odměny všechen strach překoná.
A pak už jen ten kouzelný svátek
Vánoce! Vánoční besídka v MŠ se
uskuteční ve čtvrtek 20. prosince od
17. hod. pro všechny rodiče i prarodiče. A na Nový rok poskočíme o
další krok.
Po přestěhování do nové školní
budovy je v plánu otevření nové tří-

dy školky v budově současné školy.
Jedná se o další nejen technicky, ale
zejména administrativně velmi náročný krok. Potřebujeme vědět, jak
velký zájem v tuto chvíli o novou
třídu je. Otevření bude nejdříve v
únoru, možná v březnu. Předpokládáme, že někteří rodiče nebudou mít
zájem přesouvat dítě před koncem
školního roku. Prosím proto rodiče,
kteří by své dítě tříleté a starší do
nově otevřené třídy přihlásili, aby
kontaktovali vedení školy na mail.
Děkujeme. (zs.velen@post.cz)
Mgr. V. Kouřilová,
P. Koudelíková a M. Hrabětová

od 10.00 hod. DĚTI		

od 14.00 hod. DOSPĚLÍ

Obecní úřad Veleň srdečně zve na

Vánoční
KONCERT
2018

21.prosince
od 18.00 hod.
do společenského sálu
Obecního úřadu Veleň

obsazení:
1. housle
Beata Holková
2. housle
Petra Slavíková
3. housle, klavír, zpěv
Daniel Dvoriak
Violoncello
Klára Janská
Zpěv
Míša Svobodová
vstupné dobrovolné

   SDH VELEŇ - MÍROVICE

ZPRÁVY OD HASIČŮ

A

hoj lidi . Během měsíce září
jsme měli okurkovou sezonu. I toto patří k našemu
SDH. No ale během tohoto času se
naše hasičské mladší a starší děti
připravovali na Závod Požárnické
Všestrannosti, který jsme měli čest
hostit v okolí naší dvojvesnice.Tato
akce se konala za nádherného počasí
6.10 .Naše jednotka zde byla vedena
jako pořadatelé a četa technického
zabezpečení.
Pomáhali jsme s vytyčením trasy
mezi jednotlivými stanovišti, organizovali jsme parkování, roznášeli
jsme jídlo, pití pro oficiální rozhodčí. Sloužili jsme jako „hajzl bába“ u
toalet. V akci bylo 10 členů jednotky. Na to , že naši malí hasiči měli na
přípravu jen 5 tréninků a běželi tento
závod poprvé, tak ostudu neudělali .
Prckové brali 9 místo z 20 přihlášených týmů a junioři mají 13 místo z
29 přihlášených týmů. Odhadujeme,
že mohlo běžet tak 250 dětí. Běželo
se 2, 3 a 5 km a bylo 6 stanovišť(
střelba, zdravověda, uzlování, topografie, znalost technických prostředků a šplh nebo lezení po laně dle věkové kategorie).
Velkou zásluhu na tomto umístění
měli také vedoucí malých hasičů.
Jsou to borci.
Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří zde strávili den a pěkně si zasoutěžili, všem rozhodčím, rodičům
a v neposlední řadě zastupitelům z
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našeho obecního úřadu, jelikož zaplatili jídlo pro rozhodčí a technickou četu z SDH Veleň.
Jak jste si všimli, tak je u nás nějakou dobu klid. Žádný výjezd. Někteří členi nemohou bez hasičárny a aut
být a tak se stali navíc lepiči. 17.9.
jsme se domluvili a polepili jsme
identifikačními údaji vše co bylo v
tu dobu v hasičárně. Odnesl to jak
trambus, tak i Tatra. Výjezd s Tatrou
už nebude inkognito. Jupíííí. Práce
s polepy čtyřem členům zabrala 4
hodiny. Před touto činností ještě dva
členi provedli montáž centrálního
dobíjení na Tatru. Což jim zabralo
pro změnu 2,5 hodiny. Před pár dny
ještě dva členi namontovali radiostanici a našli problém v majáku se sirénou. Tato akce jim zabrala 6 hodin
času. Uvolněná kostra to je prevít a
špatně se ta závada hledá, ale našli
to a vše už funguje jak má. To víte,
stále je co vylepšovat. My se toho

nebojíme.
Ráno 9.10. v 6:42 byl vyhlášen poplach. Tak jsme zahodili za hlavu
buzení dětí, přípravu jejich snídaně a
svačiny,ranní siestu před odchodem
do práce. Skočili jsme do zásahovek
a pelášili k nahlášené události. Bylo
nahlášeno, že v bytě vypadla elektrika. V koupelně, kde je karma a
bojler je smrad z něčeho spáleného.
U zásahu jsme byli první, jelikož to
bylo cca 300m od naší hasičárny. Na
místě jsme zjistili, že se porouchal
bojler a voda zkratovala elektriku.
Vše pak hezky smrdělo po spáleném
plastu. Odborně jsme bojler odpojili
od přívodu proudu. Přívod jsme zaizolovali, aby se někdo nedotkl drátů
pod proudem, jelikož v bytě bylo i
malé dítko. Paní majitelce jsme doporučili zavolat odborníka kvůli prohlídce a opravě bojleru. Kolegové
profíci ze Staré Boleslavi pro jistotu
vše zkontrolovali termokamerou a

po půl hodině jsme vyrazili zpět do
hasičárny a navrátili jsme se k normálním ranním činnostem a mohli
jsme si v klidu dopít studenou kávu
a čaj. Při tomto zásahu nám naštěstí
stačil jen šroubovák a trocha elektrikářských znalostí. Zásahu se zúčastnili 4 členi sboru s Trambusem
a doplnili nás kolegové ze Staré
Boleslavi. Člověk nikdy neví, kdy
bude potřebovat pomoc hasičů, vždy
si říká: „Mně se to stát nemůže“. To
se mne netýká. Ale je to někdy blíže,
než si člověk myslí.
Jelikož se již pomalu blíží předvánoční čas, tak bychom Vám chtěli
upřímně popřát klídek a pohodičku
nejen o svátcích, ale také i v následujícím roce. Opatrujte se.
Tomáš Louček
a Váš SDH Veleň- Mírovice

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
DĚTI můžete přihlásit do našeho kroužku.
nejen kluci, ale i holky
se pravidelně schází

každý čtvrtek od 17. 00 hodin
před hasičárnou.
Kontaktní osoba:

S. Jehlička

tel.724 262 684

www.facebook.com/SDHVelen

OCHOTNICKÝ SPOLEK AJETO

AJETO

V

letošním posledním příspěvku, bych vás chtěla
pozvat na zpívání pod stromečkem.
Ten, kdo chodí pravidelně na Betlém, si pamatuje, že loni se konala sbírka na Kačenku Podrazskou z
Přezletic. Protože i ve Veleni máme holčičku Terezku,
která má zdravotní potíže, chceme udělat radost jí a celé
rodině.Budeme mít při Betlému takovou malou Vánoční

sbírku.
Doufáme, že se najde hodně dobrých dušiček. Podrobnosti si řekneme až v den sbírky. Vše předáme hned po
zpívání do rukou Terezky, která se určitě přijde podívat.
Těšíme se nashledanou 22.12. od 17:00 hod.
					
B. Nedorostová

Terezka je sedmiletá holčička, které v 10ti měsících života diagnostikovali
dětskou mozkovou obrnu. U Terezky se jedná o postižení končetin, a nejvíce
jsou zasaženy nohy.
Od narození s Terezkou rehabilitujeme, zkoušíme různé metody a u těch,
které se nám osvědčily, zůstáváme. Je to např. hipoterapie, jóga pro děti se
zvláštními potřebami, plavání, u něhož je velmi důležité, aby voda měla více
jak 30 stupňů, jezdíme do lázní a pomaličku se snažíme rozhýbat nefungující
části tělíčka, které neposlouchají.
Terezka se pohybuje buď houpáním po kolínkách a nebo, když nikam nespěchá (ale vynaloží trochu větší úsilí), také lezením po čtyřech.
Jinak venku jezdí ve vozíku. V současné době pilně pracujeme na nácviku
chození s chodítkem. Je to ještě hodně dlouhá cesta, ale musíme ji zdolat.
.			

CHOVATELÉ

CHOVATELÉ
CHOVATELÉ Z VELENĚ A MÍROVIC PŘEJI VŠEM OBČANŮM NAŠÍ OBCE
KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019 !
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Ajeto vás zve
na benefiční

Živý betlém

v sobotu

22. prosince 2018
Tradiční odpoledne od 15.00 hod.
Zpívání pod stromečkem od 16.00 hod.
na dvorku obecního úřadu.

Obecní úřad Veleň srdečně zve všechny seniory na

VÝLET NA ZÁMEK

Moritzburg

v úterý

11. prosince 2018
odjezd autobusu:
v 8.00 hod. od obecního úřadu Veleň
v 7.30 hod. z 18té Míle v Mírovicích

Cena: 380 Kč/1 osoba - senioři
(cena zahrnuje dopravu a vstupné)
s sebou kapesné cca 30 eur (dle uvážení)
(na příp. na oběd, na adventní trh apod.)

Adventní trhy

V PIRNĚ

KLUB SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE

Adventní VÝLET
na zámek Moritzburg

V

úterý 18. září jsme navštívili
Safari a ZOO Dvůr Králové nad Labem. Projeli jsme
„Afrikatruckem“ SAFARI vč. „lvího
safari“ a měli jsme opravdu štěstí,
všechna zvířata byla venku, mohli
jsme si prohlédnout zblízka i odpočívající lvy.
Po projížďce po Safari jsme poobědvali v restauraci Lemur, kde jsme
ochutnali i africké pivo. Průvodci
nás poté provedli po celé ZOO a navštívili jsme např. africkou vesnici.
Všem účastníkům zájezdu moc děkujeme za účast a těšíme se na další
společné zážitky.
Adventní výlet za Popelkou
na zámek Moritzburg
a návštěva adventní Pirny
Na letošní předvánoční výlet si
vyjedeme v úterý 11. prosince na zá-

mek Moritzburg a poté na adventní
trh v Pirně.
Vyjíždíme v 8.00 od Obecního úřadu Veleň, mírovické účastníky zájezdu „nalodí“ do svého autobusu p.
řidič 7.30 hod. na 18té Míli v Mírovicích. V 11.45 hod. nás čeká prohlídka výstavy na zámku Moritzburg
s názvem „Tři oříšky pro Popelku“.
Výstava, komentář a filmy budou
v češtině. Původně lovecký zámek
Moritzburg je barokním skvostem
Dolního Saska. Už z dálky září jeho
okrová a bílá barva, jež jsou pro saské baroko typické. A je-li okolní krajina pod sněhem, je pohled na zámek
skutečně nenahraditelný.
Sály a komnaty zámku jsou v době
adventu otevřeny, a tak v nich můžete
obdivovat drahocenný nábytek, porcelán, kožené tapety s velkoformátovými kresbami a ornamenty, sbírku

jeleního paroží, která je jednou z
největších v Evropě, pokoj zdobený
ptačím peřím Federzimmer i spoustu
dalších skvostů. Žádná zajímavost
vám neunikne – zámkem vás totiž
provede český audio průvodce.
Poté v Pirně navštívíme adventní
trh s neopakovatelnou atmosférou.
Kapacita autobusu je omezena, v
případě zájmu se prosíme, přihlašujte co nejdříve.
R. Matějková a L. Kaiserová

Výlet do Safari
OBECNÍ NOVINY
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RŮZNÉ

VELEŇSKÝ SPORT

Děkujeme všem věrným fanouškům za podporu v roce 2018 !
Za TJ Slavoj Veleň přejeme krásné prožití Vánočních svátků a do roku 2019 pevné zdraví
a hodně sportovních úspěchů.
			

Za vedení klubu Fanda Kaiser a Lukáš Vízner

Okres Praha-východ IV. třída, skupina A

TJ SLAVOJ VELEŇ

FOTBAL

VELEŇSKÝ SPORT

TJ SLAVOJ VELEŇ

STOLNÍ TENIS
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VELEŇSKÝ SPORT

STOLNÍ TENIS

TJ SLAVOJ VELEŇ

Veleňský VII. Novoroční turnaj
ve stolním tenise
se bude konat v měsíci
únor/březen 2019.
Přesný termín i místo konání
budou včas oznámeny.

ODBOR PŘÁTEL SK SLAVIA VELEŇ

PROČ BÝT PŘÍTELEM SLAVIE

B

ýt slávistou je někdy úděl, někdy radost a hrdost. Být slávistou může být jen věc niterná, častěji však více či méně hlasitě
proklamovaná. Být slávistou znamená fandit Slavii. Jen tak v ústraní, v
partě, v práci, či v oblíbené hospůdce,
scházet se v kotli či na společných
zájezdech. Nebo využít možnosti být
organizovaným slávistou.
Být přítelem Slavie je ještě něco
víc! Je to výzva k věčnému odhodlání
pro Slavii. Přítel Slavie si váží současných úspěchů, ale má v paměti i
bohatou a slavnou minulost a ví, že z
ní může čerpat sílu i v časech zlých.
Takových lidí je hodně a sdružují se
v Odboru přátel Slavie již od roku
1964, kdy naši nejoddanější a nejodvážnější předchůdci (s mnohými
však chodíme na fotbal ještě dnes a
ani třeba netušíme!) zachraňovali tehdy na Dynamo Praha přejmenovanou
Slavii.
Historie ví, že se jim to povedlo a
nejen to. Z Dynama byla opět Slavia,
postupně se vracela zašlá sláva, přidávali se další a další. Vznikla velká organizace, která nezašla stejně
rychle, jak vznikla, ale čítala v určitých časech přes deset tisíc lidí. Protože tito slávisté pochopili, že nejde
jen o řečnický spolek, ale že Odbor
přátel je organizací s mnohem širším
záběrem, než by kdokoliv kdy tušil.
Opět se propojila kultura se sportem,
úcta k historii s obětavostí, slušnost
se zdravou hrdostí! Přesně v duchu
pěti zásad. Za jejich formulací stál
nezapomenutelný národní umělec a
nádherný člověk Martin Růžek, který
stál plných 18 let v čele Odboru přátel! Stejně jako má slávistická hvězda
pět cípů, zavazují členy OP k pateru
ctností i body na tradiční průkazce
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OP: Opravdový přítel Slavie. Hlásí se
vždy na veřejnosti k barvám Slavie a
chová se tak, aby byl sportovně i společensky vzorem.
K barvám soupeře má úctu, k vlastním barvám lásku a zachovává zásady
fair-play. Účastní se akcí pořádaných
SK Slavia Praha a vždy podporuje
své fotbalové mužstvo.
V případě potřeby má srdce i ruku
pro Slavii otevřené a je každému slávistovi čestným, vždy k pomoci připraveným přítelem.
Neklesá na mysli při nezdarech, nepropadá velikášství při vítězstvích,
protože ví, že Slavia, ozdoba českého
sportu je jediná a nesmrtelná!
Možná si řeknete, kam dnes, v dnešní
uspěchané době s trošku jednodušším
a přímějším myšlením s nostalgií a
tradicemi. Ano, doba se změnila a s ní
i zájmy, ale i odhodlání žít pro Slavii.
Odbor přátel ale žije, pokračuje, připravuje akce pro Slavii, pro sebe i pro
další slávisty a často i pro své sousedy a nefotbalové přátele. Stále se nás
najde dost, kteří pro Slavii dýcháme,
žijeme, je pro nás vším.
Pro ty, kteří přemýšlí, jestli být slávistou jen v srdci a na stadionu, nebo
zda povýšit své klubové přesvědčení
na roveň filozofie, životního názoru,
přikládám několik věcných argumentů. Argumentů, proč nezůstat jen
slávistou „in pectore“, ale mít důkaz
svého červenobílého vyznání. Jak
prohloubit své propojení s klubem,
který prošel mnohými peripetiemi ve
své historii, ale vždy se s nimi vyrovnal a je překonal. S klubem hrdým
díky historii i současnosti. Stát se organizovaným slávistou, třeba zrovna
spolu s námi! Já jsem přítel Slavie,
jsem organizován v Odboru přátel
Slavie. A nikdy jsem toho nelitoval!

Uvedu nabídku předností i výhod
členství pro ty z Vás, kteří dosud rozvažujete či pochybujete::
• průkazka a členská kartička jako
důkaz sounáležitosti s klubem Slavia
Praha a členství ve spolku s velkou
a slavnou historií, jejiž součástí je i
výše uvedená pětice hlavních zásad
• existuje členství individuální s přímou vazbou na pražské ústředí; fenoménem je však možnost vazby na
místně situované odbočky (zatím je
jich 102, ale přibývají další – v Čechách, na Moravě i ve Slezsku) a
jejich život, které ve slávistické víře
jedince podporují a umožňují mu
společenské vyžití v místě bydliště.
Mnohé odbočky mají již třeba své
webové prezentace, k dispozici je i
integrující centrální web Odboru přátel (www.fo-slavia.cz)
• svobodná vůle založit si a zaregistrovat další místní odbočku Odboru
přátel v místě svého bydliště s okamžitou možností využít nabízených
služeb sekretariátu Odboru přátel
• zapojení do čilého života odboček a
možnost účasti na desítkách akcí slávistů různě po republice dle libosti,
včetně besed s hráči, internacionály
či funkcionáři klubu, vpředu pak je
každoroční velké celostátní Setkání slávistů a slávistických odboček,
které se pořádá vždy v nějakém sídle
odbočky koncem června. Tento rok
jsme se setkali v Kardašově Řečici.
• slevy ve Fanshopu, slevy na zájezdech Odboru přátel
• sleva na permanentku
• rezervace lístku na utkání v rámci
služeb sekretariátu Odboru přátel,
když čas a vzdálenost nedává šanci
na samostatné zajištění
• zdarma 2-3x ročně časopis Červenobílé listy (vždy 32-40 stran o Sla-

ODBOR PŘÁTEL SK SLAVIA VELEŇ

vii, plné zajímavostí především kolem především fotbalu, ale i dalších
sportů naší Slavie)
• právo účasti na Valné hromadě Odboru přátel (FO-OP), které zajišťuje
možnost spoluurčovat další vývoj v
Odboru přátel
• možnost být zvolen jako delegát na
Valnou hromadu SK Slavia Praha o.s.
a tím se podílet i na chodu „velké“
Slavie, k jejíž činnosti se jako Odbor
přátel (celé) Slavie hlásíme a podle
možností pomáháme
• být členem v současnosti největší
organizované skupiny slávistických
fanoušků (Odbor přátel 2018 měl
více než 3200 členů)
• využít kontaktů Odboru přátel Slavie s internacionály Slavie, slavnými
hráči sešívané minulosti, s možností
besedy s nimi
Výhod a přínosů tedy dost. A povin-

nosti? Především být nositelem tradic
Slavie – slušnosti a duchu fair play.
No, a jako v každé organizaci se k
tomu přidává i členský příspěvek v
roční výši 300 Kč, pro studenty a důchodce 100 Kč.
Znamená pro Vás Slavia hodně? A
chcete to i nějak dokázat? Pak být
členem Odboru přátel Slavie je dobrá
volba.
Mít průkazku, výhody a v místě či
okolí možnost získání přátel, společných výjezdů, společných akcí.
Máte šanci stát se dalším z členů toho
času největšího organizovaného sdružení slávistů – Odboru přátel Slavie
a třeba se i aktivně do této činnosti
podle svých možností a schopností
zapojit!
Máte šanci stát se pokračovateli
jmen Martina Růžka, Ilji Prachaře,
Josefa Vinkláře, Rudolfa Jelínka,

Oldřicha Bartůňka, Milana Neděly,
Vladimíra Váchy, Miroslava Ondříčka, doc.Václava Smetany. Ba co víc,
být blízko plejádě fotbalových jmen
české historie – Jana Koška, Františka Pláničky, Pepi Bicana, Oty Hemeleho, Miloslava Štádlera, Ladislava
Hlaváčka a mnoha dalších včetně
prvního profesionálního trenéra Johna Madlena nebo i Františka Veselého, který byl po několik let i členem
výboru OP a zůstal i čestným členem
výboru
ANO, pro to všechno je dobré být
členem organizace, která v roce 1964
zachránila před rozpadem Dynamo a
zajistila život a jméno Slavii Praha!!!

		

MUDr.Michael Janáček
Předseda FO SK Slavia
- odbor přátel
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubileum slaví
prosinec
Kazda Jan
Baštýřová Milena
Nováková Marta
Brůnová Lenka
Hudák Andrej

Mírovice
Veleň
Veleň
Veleň
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

		

Úmrtí

červen
Mikuláš Černý

září
Vladimír Brož

červenec
Denisa Vernerová
Veronika Tomanová

říjen
Milan Štembera

říjen
Erik Bartoš
Jakub Hradecký
Počet obyvatel naší obce k 12.11. 2018
je 1419
(vč. přihlášených na obecním úřadu).
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Výlet do SAFARI
ve Dvoře Králové

FOTOKRONIKA

POSVÍCENÍ 2018

FOTOKRONIKA

KONCERT
PRO NADACI MATHILDA

PLK. E. STEHLÍK
VE VELENI

28. ŘÍJNA 2018
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KRONIKA

PRÁVO ÚTRPNÉ A HRDELNÍ

U

dálosti z našich obcí od roku
1600 do roku 1643 – doba
pobělohorská
V této kapitole, si vážení čtenáři rozvineme před duševním zrakem celou
dobu, která je historicky nazývána
pobělohorská. Všeobecně se těmto
létům říká doba před a pobělohorská.
Přesněji v našem případě jde o léta
od roku 1600 až do roku 1643. Za
tuto dobu se na českém trůně vystřídala řada panovníků.
Jako první a můžeme říci, jako
nejinteligentnější byl císař Rudolf
II. /Rudolphus II/. byl povahy zádumčivé, stále přemýšlející a přející
všemu, co se nazývalo umění. Této
jeho vlastnosti uměli nejlépe využitkovati astrologové a alchymisté. Císař Rudolf uvěřil jejich vymyšleným
bájím, že vytvoří zlato z obyčejných
kovů, že naleznou elixír života a z
pokladny císařské se sypaly dukáty
k jejich rozmařilému životu. Často
však i jim přišel Rudolf na podvody
a tu bylo zle. Viz mistr Kelley. Mezi
těmito podvodníky se vyskytly i
osoby, myslící s vědou upřímně jako
hvězdář Tycho de Brahe, pohřbený v
Týnském chrámě. Mimo tyto zájmy
měl císař též v oblibě malířství a sochařství …
Na Pražském hradě zřídil celou obrazárnu, kde byly umístěny nejcennější díla jak malířská tak i sochařská. Bohužel, ke konci života byl
stižen trudomyslností a vyhledával
samotu. Nejraději dlel v císařském
mlýně v Oboře. Zde, aby se uklidnil z panovnických námah a nástrah
nepřátel, věnoval se modernímu
sportu, rybařině. Časem zajížděl do
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našeho blízkého města Brandýsa
nad Labem, kde znovu zrestauroval
místní zámek. Tu se vybíjel jeho
životní elán s dvorskými krasavicemi, i jak kronikář zapsal, chodil po
kraji a ve vesnických krčmách tancoval s kyprými venkovskými děvčaty. Císař Rudolf měl opravdu rád
český národ a jmenovitě Prahu jako
své sídelní město. Pro Prahu věnoval
všecko své osobní snažení, Prahu
nechal zvelebovati nádhernými stavbami, Pražský hrad přestavěl, krásný
sál Španělský je památkou na něho.
A jak kronikáři zapsali, pro chudinu

si vyhradil zvláštní dny slyšení, kdy
každý nemajetný mohl před něho
přijít a v zelené soudní světnici vyslechl jeho stížnost a také pomohl.
Bohužel, jeho dobrotivé povahy využily zlý živlové a postaraly se o to,
aby nastoupil král Matyáš.
Při jeho korunovaci Rudolf II. ne-

byl a kroniky dosvědčují, když slyšel Rudolf střelbu na počest nového
krále, zvolal prý s pláčem: „Ó ty nevděčná Praho, dal jsem tobě všechno, povýšil tebe nad Vídeň a ty mne
takto odstrkuješ!“
Císař Matyáš začal vládnout v době
po Rudolfovi, poměrně klidné. Také
jako Rudolf věnoval pozornost umění. Je známo, že s jeho pomocí byl
vystavěn krásný barokní chrám P.
Marie ve Staré Boleslavi a jiné. Ale
také začaly válečné nájezdy Švédů.
Tyto nájezdy byly inspirovány voláním čes. evangel. a husit. příslušníků, kteří jim připravovali cestu do
vlasti, a podporovali je. Jmenovitě
se toto dělo za císaře Ferdinanda
I., nástupce Matyáše. Tento zásadní
katolík postupoval proti všemu nekatolickému. V prvé řadě zrušil privilegium císaře Rudolfa II., kterým
tento zaručil oběma vyznáním, totiž
katolickému a husitskému rovnost.
Ferdinand začal vydávat různé proti
jiným církvím vyhlášky a zbavovat
je práva. To právě přivedlo český národ k bělohorské katastrofě. Švédské
nájezdy se množily, mnohé české
vesnice lehly popelem. Chrámy a
umělecká střediska byla vydrancována apod. Přečteme si dále založenou zprávu o obsazení Brandýsa nad
Labem vydrancování boleslavských
chrámů, vypálení kostela u sv. Václava. Nebo si poslechněme stížnost
čelákovických o nájezdech císařských rejtarů, okrádání vesničanů
apod.
Toto všechno bylo předzvěstí Bělohorské bitvy. Došlo k tomu, že
Prahu opanoval Fridrich Falcký,
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SOUD PRO NAŠE OBCE II.
zimní král nechal se korunovati za
českého krále, vyraboval chrám u sv.
Víta, zhanobil hroby českých králů
a uprostřed naší nejpřednější katedrály slavil Večeři Páně po kalvínsku.
Proti zimnímu králi bylo vypraveno
císařské vojsko z Vídně v počtu asi
30tisíc mužů. Fridrich Falcký nevěřil
do poslední chvíle, že dojde k bitvě
a právě, když se odehrávalo drama
na Bílé Hoře, hodoval na Pražském
hradě na počest anglického vyslance. V poslední chvíli nasedl na vůz a
ujížděl se svými z Prahy.

A jak vypráví kronikář, ve spěchu
zanechal královskou korunu na Staroměstské radnici.
Po Zimním králi nastoupil císař
Ferdinand II. ihned přikročil k potrestání odbojových stavů. Nechal
nejpřednější z nich zajímat a uvěznit. A roku 1621 na Staroměstském
náměstí položilo všech 27 urozených
pánů své životy.
Jejich hlavy celá léta budily hrůzu v
myslích Pražanů, visíce na Mostecké
věži.
První starostí nového panovníka

bylo rekatolizovat český národ, do
této chvíle věrně stojící ve vyznání
husitském. Proto vydal v roce 1627
dekret, kterým se vypovídají všichni obyvatelé království českého ze
země, tj. ti, co se nemínili po přání
Ferdinandově obrátit na katolickou
víru. Tento dekret je psán německo-česky na třech listech, oplývá
láskou královskou a zároveň pouští
hrůzu na všechny jinak věřící než
katolicky.
Zdenka Sádovská, kronikářka
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Švédský tábor

Pokračování opisu se zápisků v naší kronice od pana Leo Menšíka

S

třední část českého Polabí byla za třicetileté války, zejména se zřetelem k blízkosti hlavního města
jedním z krajů ve střední Evropě, které nejčastěji
a nejtíže bývaly postiženy rozličnými průtahy vojsk císařských, saských a švédských. Dvojmostí Brandýs nad
Labem a Stará Boleslav mělo zde zvláštní důležitost jako
oboustranné předmostí na Labi, zprostředkující spojení
Prahy s jižním úsekem Lužické brány a tvořící zároveň
významný bod na rokádní linii Litoměřice – Mělník –
Nymburk. Obě města Brandýs n. Labem i Stará Boleslav
utrpěla proto několikrát – nejvíce, když odvážný maršál
švédský, hrabě Jan Bannér, zatlačil r. 1683 císařské pod
Gallasem do Slezska, vpadl koncem dubna příštího roku
ze Saska do Čech. Švédové se 28. dubna zmocnili Litoměřic a 27. května obsadili jízdou svou St. Boleslav.
Pokusiv se pak marně o dobytí Prahy, ustoupil Bannér
2. VII. k Brandýsu n. Labem, opanoval zámek i město
a počítaje asi i s delším pobytem a chtěje míti operační
svou základnu proti Praze, počal z Brandýsa n. Labem i
ze St. Boleslavi zřizovati veliký tábor pro své vojsko…
Pro větší bezpečnost tohoto tábora dal Bannér též pobořiti Brnadýs n. Labem mimo zámek. Chrám sv. Pavla s farou a se školou, kostel sv. Vavřince a část domů
městských a St. Boleslav, kde byly ušetřeny jen chrám
sv. P. Marie nedávno před tím zbudovaný na předměstí,
chrám sv. Klimenta. Chrám sv. Václava a některé kněžské domy. Opevnění tábora užíváno bylo až do začátkur.
1640, kdy vojsko Bánnerovo ve vydrancovaném kraji již
nemělo peněz na žold. Dne 12. ledna byly vyrabovány
staroboleslavské chrámy a 20. ledna se švédské pluky
daly z tábora na ústup, přičemž byl neopatrností zapálen
kostel sv. Václava. Bannér sám opustil 17. března brandýský zámek, vyloupiv jej i mlýn a zapálil dřevěný most
přes Labe, táhl přes Kostelec nad Labem zle pustošící
okolní obce, dále přes Mělník a Litoměřice do Míšně a
Duryňska …
Vypsal z dílka Fr.Zumana, sešit 6/str.3-4 r. 1934 Menšík
J.L.
Trhová smlouva.
Anna Ostrovcová z Brukšteina prodává Kateřině roz.
Prezlové provd. Kollartové, tvr pustou Velenec s dvorem
Welení a poplužní ves Veleň, spolu se vsí Mírovice s krč-
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mou za 16 000 zl. fl.
Ve Weleni dne po sv. Ondřeji L.P. 1628
Dnes, dne 8. září jsem zakončil studium matrik města
Kostelce nad Labem. Mám zde podati zprávu, jak jsem
postupoval. Samy matriky jsou v 5 dílech. Celkem jsou
dosti zachovalé. Mají novou vazbu, listy jsou místy potrhané, rozpadlé nebo přelepené, pro trvanlivost na doleních koncích průsvitnou lepenkou. Inkoust po třech
stech létech je velmi zachovalý a dá se text dobře čísti. V
matrikách jsou vlepeny poznámky místní o kosteleckých
knihách narozených ap.
Všeobecně byly zavedeny matriky, tj. záznamy oddaných, narozených apod. teprve za císaře Josefa ke konci
18. století. Nejstarší matrika v Čechách je v Jáchymově a
to z roku 1531. Nejstarší českou matriku má město Slaný
z r. 1556. v Praze je nejstarší matrika u sv. Jindřicha z
roku 1584. Kostelecká matrika je z roku 1631.
V této matrice jsou křesty z 50 okolních obcí počítajíc
v to i naše obce Veleň-Mírovice. Tyto obce z okolních
farností byly připojeny ke Kostelci po husitských válkách a po zřízení far ve svých obvodech se zase připojili
ke svým farnostem. Nejstarším knězem v Kosteleckých
matrikách jmenovaný je Jan Adam Patricius Táborský.
Uvádí, že od roku 1628 pokřtil z těchto všech obcí dětí
počtem 667.
Seznam obyvatelů v Mírovicích a Veleni v létech 1631 –
1691(vypsáno z matriky)
Veleň			
Mírovice
Václav Kočavský
Jan Kovář?
Václav Merunka
Vít Vrabec
Jan Korábský		
Kateřina Chalzová, kovářka
Václav Růžek		
Antonie Chaloupecká
Lukáš Sedláček		
Zůzana? pohřb.ve Sluzském
kostele
Ignác Famínek Vrabec Ondřej Daněk
Martin mlynář		
Antonín Kratochvíl, sedlák
Mikuláš Sládek		
Marta Brzobohatá
Jan Ptáček, mlynář
Jiří Krčmář
Václav Síkora, mlynář Jaroslav Fořt
Matouš Fiala, kovář
Dorota Hadrbolcová
Martin Adamovský		
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v Brandýse nad Labem
a ve Staré Boleslavi
Práce se studiem matrik byla dosti snadná. Je tu výhodou
čeština, která se v matrikách vede od jejich počátků. Psáno je starým korentem, částečně je vidět i pokus o latinu.
Z matrik jsem vypsal velenské a mírovské případy křestů
ap. Mnoho toho není – protože zápisky jsou v té době,
kdy naše obce byly zpola vystěhovány po bitvě na Bílé
Hoře. Co je zajímavé jsou popisy lidí vyznáním Čeští
bratři, pobitvě Bělohorské, kteří se udrželi v Mírovicích
i po roce 1631. Jmenuji zde i rod Krčmářů. Brzobohatých aj. … ovšem i tito odešli. Neboť zemská rule praví
k roku 1660, že Mírovice jsou zcela pusté, kde nikdo
nebydlí. Protozou výše uvedená jména našich prvotních
obyvatel v kostelecké matrice velmi vzácná. Rozhodl
jsem se, že křestní případy zapíši v tom sledu, jak šly po
sobě zvláštní vložku do kroniky i zároveň jsem pořídil i
jmenný seznam.
Výpisy z knihy účtů Sluzského kostela
Určité zprávy o jmění a důchodech kostela podává kniha zádušních účtů z roku 1665; kostel měl toho roku 412
zl. 31 krejc. 3 d. rýnských na hotově i dluzích.
V této knize se dočítáme o našich obcích toto: Obec Veleň a Mírovice, majíce farní kostel v Třeboradicích od
vojenské chasy rozbořený, uvolili se, že budou do Sluh
do kostela choditi a ročně 2 kopami míšeň. Přispívati na
vydání zdejšího kostela. Smlouva se stala r. 1644. Zaplatiti za rok 1664 a 1665 po 2 kopách míšeň. a za léta
předcházející a následující nedali ničehož.
Vypsáno ze Sluzské kroniky 1912 P. Pubal – J.L. Menšík
Obce Veleň a Mírovice
pod správou Vlašského špitálu
Abychom pochopili život v našich obcích v létech správy Vlašského špitálu v Praze, musíme si nejprve promítnout v mysli stav celé české země z té doby. Doba pobělohorská, doba temna, jak se o ní píše, je jen slabý název
poměrů. Které tehdy ovládly celou širou českou zem. Po
nešťastné bělohorské bitvě, kdy na celých 300 let byla
pohřbena česká samostatnost, skýtala země neutěšený
pohled. Města i venkov vylidněn, pole zarostlá plevelem, domy polorozbořené, opuštěné od obyvatel skýtaly
úkryt různé divoké zvěři.

Kostel ve Sluhách
Po vydání dekretu císaře Ferdinanda II., vypovídajícího vše nekatolické ze země, odešli i obyvatelé z našich
obcí. Prohlížíme-li „Zemskou ruli“, či přehled stavu polí
a domů i obyvatel z této doby, dočteme se o stavu našich
obcí z let 1640 – 1678. Těchto 38 let bylo dobou mrtvou,
kdy život umlkl v mnohých obcích, a co nedodělaly války s vražednými výpravami, to dokonaly nemoce, mory
a cholery. Ve výše uvedené „Zemské ruli“ je zaznamenáno, že v Mírovicích byly všechny domy opuštěné, všechna hospodářství zanedbána a ve Veleni hospodařil jeden
sedlák a čtyři chalupníčkové. Tito ovšem nestačili obhospodařovati celou rozlohu orné půdy, proto celé okollí
bylo zarostlé travou. Nedivíme se tomu, jak rychle se
měnili majitelé Veleňské tvrze a poplužního dvora. Stav
obcí a hospodářství je neuspokojoval a příjem byl malý.
Nejdéle byl majitelem našich obcí rod Ostrovců, tito
vládli v době celkem klidné a těsně po bitvě Bělohorské
prodali cizozemce Kollartové, která je spravovala pouze
několik let a pak je prodala Vlachu, Bartoloměji de Pauli
z Poly, usedlému v Praze…
Pokračování příště
			

Zdenka Sádovská, kronikářka
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TÉMA

ZPRÁVA
O STAVU KOMUNIKACÍ KRAJSKÝCH
VE VELENI A V MÍROVICÍCH
N

ašimi obcemi Veleň a Mírovice procházejí stále frekventovanější krajské komunikace Pražská,
Třeboradická, Hlavní, Kostelecká a K Cihelně. Na rozdíl
od komunikací místních (ve vlastnictví Obce Veleň) jsou
tyto silnice v majetku a ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Přestože jsou uvedené
silnice i křižovatka ve vlastnictví Středočeského kraje,
z důvodu dlouhodobě neřešené a nevyhovující bezpečnostní situace na těchto silnicích, Obec Veleň vyjednává,
vyřízuje stavební povolení a nakonec i financuje povolené dopravní úpravy z vlastního rozpočtu. Tyto skutečnosti obci velmi komplikují realizaci např. přechodů pro
chodce, navrhovaných retardérů, apod.
Mnoho let Obec Veleň průběžně vyjednává se všemi institucemi zvýšení bezpečnosti krajských silnic a křižovatek ve Veleni a v Mírovicích, a navrhuje různá dopravní
řešení. Mnoho opatření jsme nechali zpracovat dopravní
projektanty a předložili ke schválení zainteresovaným
úřadům. Některá dopravní řešení se již podařilo obci
uskutečnit nebo je v současné době realizujeme. Mnohá,
navrhovaná bezpečnostní opatření, však nebyla povolena nebo došlo k jejich (mnohdy zásadním) úpravám.
Něco málo z historie mírovické návsi
Velmi problematický úsek krajské komunikace je v
Mírovicích. Důvodem současného nevyhovujícího a
nebezpečného stavu u zastávky Na Návsi je historická situace a koncepce mírovické návsi. Naši předkové
nepředpokládali při její výstavbě, že uzavřenou vesnickou návsí někdo v budoucnosti povede frekventovanou
krajskou komunikaci. V minulosti jezdily koňské povozy ulicí F. Pokorného a polničkou Ke Křížku (viz. histo-
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rická mapa). Cesta současnou návsí a „zúžením“ mezi
domy sice vedla, ale nebyla určena pro automobilovou
dopravu současné hustoty a dnešní množství vozidel.
Podíváme-li se na obraz, který obci daroval p. Karel
Hradecký (a který p. Hradecký z Mírovic namaloval v
období těsně po II. sv. válce), cestičkou mezi tehdejšími
dvěma mírovickými rybníky zřejmě projel opravdu tak
koňský povoz. V současnosti tímto místem projíždějí desítky a stovky automobilů do Prahy i z Prahy. Těžko tedy
někoho z této situace vinit, snad kromě našeho současného způsobu života, kdy stojí u každého našeho domu 2
- 6 vozidel a na 10 mil. obyvatel České republiky připadá
neuvěřitelných 6 mil. automobilů.
Navržená řešení Na Návsi a K Cihelně
Dne 12. října 2018 svolala obec jednání zaměřené na
řešení nebezpečné situace u zastávky autobusu v Mírovicích (Na Návsi) a řešení bezpečnostních opatření v
zatáčce při vjezdu do naší obce od Přezletic - v ulici K
Cihelně ve Veleni. Jednání se zúčastnili zástupci obce i
občanů, pozváni byli především zástupci Krajského dopravního inspektorátu Policie České republiky a zástupci Krajské správy a údržby komunikací Středočeského
kraje (vlastník a správce uvedených silnic). Naší snahou
bylo dohodnout bezpečnostní opatření, které by nám
bylo povoleno realizovat v místě autobusové zastávky
v Mírovicích (Na Návsi) a v ul. K Cihelně.
Z obcí navržených řešení (přechody, retardéry, semafory apod.) bohužel na uvedených úsecích nelze realizovat
prakticky žádný návrh. DI Policie ČR a Krajská správa
a údržba komunikací nepovolí umístění těchto bezpečnostních prvků na uvedené krajské komunikace. V sou-

Obraz p. Karla Hradeckého zachycuje Mírovice v době po II. sv. válce
časné době jsou v jednání na obou úsecích 2 varianty.
Žádost o povolení dohodnutého vodorovného dopravního značení Na Návsi již Obec Veleň podala. Věříme,
že nám bude umožněna realizace. Stejně tak tomu bude
v ul. K Cihelně, kde je navrženo vodorovné dopravní
značení, ocelové zábradlí jako ochrana chodců aj. Tato
dohodnutá opatření však z hlediska bezpečnosti příliš
nevyřeší a dle našeho názoru jsou nedostačující.
Obec tedy nechá vyhotovit rozsáhlejší a nákladnější
projekt obou míst na krajské silnici.
V Mírovicích se bude jednat o posun autobusové zastávky a následnou možnost realizace přechodu pro
chodce Na Návsi. Posun zastávky je podmínkou povolení realizace přechodu.

V ul. K Cihelně bude vyprojektováno rozšíření komunikace a její „zpomalení“ výstavbou ostrůvku uprostřed
silnice. To je dle dohody z 12.10. zřejmě jedinou „povolitelnou“ možností, jak přibrzdit automobily při příjezdu
do obce ve směru od Přezletic. V jednání je i umístění
radaru.
O postupu povolování navržených dopravních opatřeních budeme průběžně informovat.
Se svými příp. dotazy se samozřejmě mohou občané obracet přímo na vlastníka komunikace tj- KSÚSSK
nebo DI Policie ČR Praha - východ..
				
Mgr. Radka Matějková

Historická mapa Mírovic a Veleně

Vánoční cukroví a perníčky 2018
Objednejte si naše domácí cukroví a vychutnejte si předvánoční klid a pohodu.
Cena za MIX cukroví (1 kg) je 620,-Kč .Baleno v krabicích po 0,5kg nebo 1kg.

linecké s marmeládou
išlské dortíčky
vanilkové rohlíčky
staročeské pracny
plněné ořechy
perníčky
trubičky s karamelovým krémem
plněné košíčky
nepečené kokosové kuličky
Objednávat je možné do 25.11.2018 nebo do vyčerpání kapacity.
Markéta
Dvořáková
tel.856
777981856
tel.:
777 981
Vánoční pečivo z Veleně
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