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OBECNÍ NOVINY
Otevřeno ! Račte vstoupit...
Večer s herečkou Reginou Rázlovou

Veleňská Pentle 2019
Letní kino ve Veleni
komedie „Ženy v běhu“
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SLOVO ÚVODEM

Vážení spoluobčané,
nebude to trvat dlouho a ke slovu se přihlásí léto a
s ním letní prázdniny. Ještě, než tento probíhající školní rok skončí, jsme společně mohli 1. května oslavit
otevření naší nové školy. Od února se děti ve škole již
učí a od května byla do provozu uvedena tělocvična i
venkovní sportoviště, které budou moci využívat a už
i využívají i dospělí občané.
Jak už to při většině radostných chvil bývá, žádná
radost nebývá úplně bez kazu a ještě než jsme si stačili
úplně užít potěšení z úspěšně dokončené práce, objevily se na ní první mráčky. Poprvé jsme se setkali s
jednáním, které jsme neočekávali a které pro nás bylo
nepříjemným překvapením. K zápisu dětí do 1. ročníku základní školy se dostavili rodiče s dětmi, které v
naší obci byly účelově přihlášeny k trvalému pobytu,
aniž by v naší obci žily, s cílem získat místo v naší
škole.
Víme, že v okolních obcích mají rodiče s umísťováním dětí do základních škol potíže. Nelze to ale řešit
způsobem, že přihlásí děti k trvalému pobytu k příbuzným, či známým do naší obce a potom se domáhají míst pro své děti ve škole. V tomto případě děti
do první třídy přijaty nebyly a ani v budoucnosti přijímány nebudou. Školu jsme stavěli proto, abychom
zajistili místa pro děti z Mírovic a Veleně, které zde
žijí a jsou řádně přihlášeny k trvalému pobytu. Proto

bych se chtěl obrátit na vás, naše občany, abyste účelové přihlašování dětí k trvalému pobytu do naší obce
nepodporovali, ani ho neumožňovali.
Druhým problémem, který se projevil u zápisu do
první třídy ZŠ bylo, že se k němu dostavily děti, které
sice v naší obci bydlí, ale nebyly v době zápisu přihlášeny k trvalému pobytu. Kapacita školy je pro každý
školní rok v potřebném předstihu nastavována podle
počtu dětí, o kterých víme, že budou základní školu
navštěvovat. Vycházíme přitom ze seznamu dětí přihlášených k trvalému pobytu v obci a počtu dětí přecházejících z mateřské školky. Protože však v obci žijí
děti, které navštěvují mateřskou školku v jiném místě
a nejsou přihlášeny k pobytu ve Veleni a v Mírovicích,
může nastat a také skutečně nastala situace, že takovéto děti do školy nebylo možné přijmout. Je proto nutné, aby měli rodiče i děti záležitosti týkající se trvalého
pobytu včas v pořádku.
Problematice přihlašování občanů k trvalému pobytu v naší obci jsme se v obecních novinách již několikrát věnovali. Důvody, proč se k nám i nadále, někteří
občané bydlící v obci nepřihlásí, mohou být různé.
Všechny ale mají stejný společný důsledek. Pro přidělování peněz od státu z rozpočtového určení daní je
jedním ze základních hledisek počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu. Za nepřihlášené občany obec,
vyjma daně z nemovitosti, samozřejmě žádné peníze
nedostává. Přitom tito občané využívají všechny služby, které obec v rámci své působnosti poskytuje a hradí
ze svého rozpočtu, stejně jako obyvatelé řádně přihlášení. Proto bych chtěl všechny nepřihlášené obyvatele naší obce vyzvat, aby se, pokud jim v tom nebrání
nějaké závažné okolnosti, řádně přihlásili k trvalému
pobytu a aby se tak i oni stali občany „přispívajícími“
do obecního rozpočtu.
Závěrem přeji dětem krásné prožití letních prázdnin
a všem příjemné prožití léta a letních dovolených.
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Ing. Jiří Kazda, starosta

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

ze zastupitelstva
únor

březen

duben

Zápis č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
20.02.2019 od 18 hod.
- zastupitelstvo schválilo dodatek č.2
ke smlouvě o dílo se společností HSF
Systém SK, s.r.o.
- zastupitelstvo schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v
rámci Tématického zadání Obnova
venkova.
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č.1/2019

kraje. (Rozporování současné varianty okruhu)
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
podmínkách připojení EPS se společností Patrol Group s.r.o. s výhradami.
- zastupitelstvo schválilo pokácení 6
ks smrků na pozemku p.č. 410/52 a
p.č. 235 v k.ú.Veleň.
- zastupitelstvo bere na vědomí konání Memoriálu V. Nedorosta a souhlasí
se zapůjčením louky v Mírovicích dne
29.6.2019.
- zastupitelstvo schválilo navýšení
rejstříkové kapacity školy od 1. 9.
2019 na 150 žáků.

místa poskytování předškolního vzdělání.
- zastupitelstvo schválilo vymazání
ze školského rejstříku prostoru umístěného v sídle obecního úřadu Hlavní
č.p. 7, jako místa pro poskytování vyučování.
- zastupitelstvo schválilo zapsání
nové školní budovy na adrese Hlavní
500 do školského rejstříku jako dalšího místa poskytování základního
vzdělání.
- zastupitelstvo schválilo návrh ředitelky ZŠ Veleň, aby původní budova školy zůstala i nadále oficiálním
sídlem ZŠ a MŠ Veleň. Nebude tedy
měněna zakládací listina školy, organizace bude beze změny vedena pod
identifikačním číslem 71004530 na
adrese Hlavní 46.
- zastupitelstvo jednalo o návrhu na
rozdělení pozemku p.č. 410/139 v k.
ú.Veleň na dva díly.
Usnesení nebylo schváleno.

Zápis č. 4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne 6.3.
2019 od 18 hod.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
poskytování právních služeb se společností Frank Bold advokáti, s.r.o. v
zastoupení ve věci 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského

Zápis č. 5/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
20.3. 2019 od 18 hod.
- zastupitelstvo schválilo navýšení
rejstříkové kapacity Mateřské školky
Veleň o 20 dětí na celkový počet 70.
- zastupitelstvo schválilo zapsání původní školní budovy na adrese Hlavní
46 do školského rejstříku jako dalšího

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

ŽÁDÁME OBČANY,
ABY KOLEM NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD UDRŽOVALI POŘÁDEK.
SITUACE, KDY PO SKONČENÍ VÍKENDU JE OKOLÍ KONTEJNERŮ
ZAVALENO KOMUNÁLNÍM ODPADEM (VČ. UHYNULÝCH ZVÍŘAT,
PYTLŮ S ODPADKY Z DOMÁCNOSTÍ APOD.), JE OPRAVDU NEUDRŽITELNÁ.
SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU V NAŠÍ OBCI PROBÍHÁ JIŽ 3X TÝDNĚ.
ŘEŠENÍM UVEDENÉHO STAVU
JE TEDY POUZE ZDRAVÝ ROZUM A OHLEDUPLNOST OBČANŮ.
DĚKUJEME. OBECNÍ ÚŘAD VELEŇ.

Okolí kontejnerů na tříděný odpad v ul. Spojovací v pondělí ráno 20.5. 2019.

AKTUALITYOBECNÍHO ÚŘADU

ze zastupitelstva
květen
Zápis č. 6/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
3.4.2019 od 18 hod.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene ve prospěch ČEZ Distribuce,
a .s. na pozemku 3/70 v k.ú.Veleň
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
přidělení dotace pro SDH Veleň, Mírovice ve výši 11 000,- Kč.
- zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na Dětský den 2019 do
fondu hejtmanky SČK.
- zastupitelstvo vydalo a schválilo

směrnici obce Veleň k určení pravidel
pro přijímání dětí do ZŠ Veleň.
Zápis č. 7/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne 15.5.
2019 od 18 hod.
- zastupitelstvo projednalo a schválilo
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veleň za rok 2018
- zastupitelstvo revokuje usnesení ze
dne 12.12.2018, a dodatečně schvaluje
rozpočtové opatření č.9 a č.10/2018
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č. 3/2019

SBĚRNÝ DVŮR
VE VELENI

Provozní doba:
Středa: od 16.00 - 17.00 hod.
Pátek: od 15.00 - 17.00 hod.
Sobota: od 9.00 - 11.00 hod.

ČEZ Distribuce a.s.

oznamuje odstávku
el. proudu 12. června 2019
od 7.30 - 12.30 hod.

Veleň
Hlavní 6

Mírovice

V MÍROVICÍCH

Luční
Na Kopečku
Na Návsi
Pražská
Třeboradická
U Lípy
V Borovičkách

Provozní doba:
Sobota:
od 10.00 - 12.00 hod.

OBECNÍ NOVINY

- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro ČEZ Distribuce,a.s. Pozemky p.č. 141/11, 155/3 a 490 v k.ú.
Veleň.
- zastupitelstvo schválilo Smlouvu o
poskytnutí dotace na projekt Živá zahrada a pověřuje starostu jejím podpisem.
- zastupitelstvo schválilo žádost o zřízení autobusové linky směr Přezletice
- Vinoř ve zkušebním režimu půl roku.
		
-ofzapsala V. Škrdlová

ZPRAVODAJ OBCE VELEŇ A MÍROVICE

OBČASNÍK (vychází cca 4x ročně)

vydává: Obecní úřad Veleň, Hlavní 7, tel.: 283 932 290, e-mail: obec.velen@velen.cz.
Za obsah i formu příspěvků si ručí jejich autoři.
Na Vaše příspěvky se těšíme na e-mailové adrese: obecni.noviny@seznam.cz
REDAKCE: Mgr. R. Matějková (-rm-), aktuality obecního úřadu: Ing. Jiří Kazda (-jk-), E. Vítková (-ev-), O. Fojtíková (-of-)
škola a školka: Mgr. V. Kouřilová, společenská rubrika: L. Kaiserová, chovatelé: J. Grűner, sport: F. Kaiser, L. Vízner, R. Šilhán,
hasiči: T. Louček, S. Jehlička, ochotnice: P. Beníšková, slávisté: P. Tomčišin
Číslo 2/2019, Náklad 1000 ks. Rozšiřováno do schránek zdarma. Datum uzávěrky příštího čísla je 5. září 2019
MK ČR E 23108
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www.velen.cz

DSO ODEČTY VODY

Informace o odečtech vody 2018/2019
Vážení odběratelé,
odečty vody budou probíhat tak jako každoročně v období června až srpna.
Vyúčtování pak obdržíte do svých schránek nejpozději do konce měsíce srpna.
Vzhledem k tomu, že se jedná o odečty ve všech obcích sdružení, ráda bych vás
požádala o trpělivost při dodání daňových dokladů.
Odečty je možné provést i samoodečtem, ale POUZE na níže přiloženém
odečtovém lístku (od 17.6.2019 bude možné si jej stáhnout i na internetu
http://www.dso-vsbp.cz/dokumenty.html) Vyplněný lístek odevzdávejte na OÚ
Veleň od 17.6.2019 nebo jej zašlete na email: odecet@dso-vsbp.cz
Cena vody pro období 2018/2019 je stanovena ve výši 28,-Kč/m3 bez DPH,
koncová cena pak činí 32,20 Kč/m3. Tak jako každý rok bude stanoven 1 den, kdy
bude možné zaplatit fakturu za odebranou vodu v hotovosti v sídle obecního úřadu
Veleň. Datum bude uvedeno na faktuře.
Ráda bych požádala všechny odběratele o kontrolu dostupnosti odečtových míst.
Každoročně se stává, že vodoměrné šachty jsou nepřístupné a není pak možné
provést odečet. Dále pak prosím, pokud vás naši pracovníci nezastihnou doma,
vyplňte a odevzdejte odečtový lístek, který najdete ve své schránce.
Kdo nenahlásí odečet vodoměru, bude mu proveden odhadem!
Veronika Škrdlová – účetní DSO

ODEČTY PROVÁDĚJTE PROSÍM AŽ OD 17.6.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAMOODEČET VODY 2018/2019 - DSO
Obec:
Číslo vodoměru:
Stav vodoměru:
Jméno odběratele:
Adresa místa odběru:
Kontaktní telefon:
Email:
Datum odečtu:
Dovolujeme si Vás upozornit, že uvedený stav může přijet náš pověřenec překontrolovat!

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

stalo se ...

Přechody pro chodce
průběhu jarních měsíců jsme na základě vyjednávání s DI Policie ČR, odborem dopravy a KSÚS
Středočeského kraje realizovali na krajských komunikacích ve Veleni a v Mírovicích několik dopravních
opatření, která se nám podařilo dohodnout. Řešení
problémů na silnicích patřících kraji je vždy velmi složité - především z důvodu vlastnictví. Navíc všechna
dopravní opatření musí obec Veleň nejen vyjednat, nechat vyprojektovat apod., ale ve finále i celé realizovat
a kompletně zaplatit, chce-li je uskutečnit.
V obci tedy přibyly na jaře přechody pro chodce v ul.
Kostelecká ve směru od Sluh, dále dopravní značení na
návsi v Mírovicích (z hlediska postoje institucí - maximum možného povolitelného a uskutečnitelného) a
vodorovné dopravní značení v ul. K Cihelně při vjezdu
do obce (tam bude ještě namontováno ocelové zábradlí
podél chodníku).Větší stavbou (a to i z hlediska finančního) pak byla dopravní opatření, vodorovné dopravní
značení a výstavba dvou přechodů pro chodce na křižovatce u MŠ na ul. Hlavní.

V

Slavnostní otevření nové školy ve Veleni
lavnostním otevřením naší nové školy jsme završili
několikaleté snažení a věříme, že bude nám všem
sloužit alespoň tak dobře, jako sloužila a stále slouží
historická budova ZŠ. Na toto téma se více dočtete na
dalších str. Obecních novin nebo na obecním webu.

S

Dálniční okruh
úterý 28. května 2019 jsme se zúčastnili dalšího
jednání ve věci záměru státu - výstavby dálničního
okruhu, který by se zásadním způsobem týkal naší obce
a ovlivnil by velmi negativně naše životy. Jednání se
zúčastnil i nový generální ředitel ŘSD ČR Pavol Kováčik. Přestože byly některé naše požadavky splněny,
obec Veleň spolu s ostatními obcemi a městskými částmi nadále trvá na tzv. regionální variantě.
Průběžné informace na toto téma můžete sledovat na
webu obce Veleň - Dálniční okruh.

V

Modernizace a intenzifikace ČOV
okračují práce na modernizaci a intenzifikaci ČOV
Veleň. V současné době probíhá instalace technologií a další úpravy v areálu čistírny.

P
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Kopeček U Křížku
o dohodě se soukromým vlastníkem pozemku skalka „U Křížku“ mezi Velení a Mírovicemi jsme
vyklidili tento prostor, kde byly navezeny „letité“ odpadky a „zkultivujeme“ toto místo tak, aby se mohlo
stát hezkým místem pro odpočinek na cestě po polničce. Věříme, že občané již nebudou vyvážet „ke Křížku“
ani odpad ani trávu apod., o což všechny občany Veleně
a Mírovic žádáme.

P

Školní zahrada ZŠ Veleň.

Dopravní automobil pro SDH Veleň - Mírovice
rámci naší úspěšné žádosti o dotaci na pořízení
DA pro hasiče probíhají v současné době práce na
přípravě výběrového řízení na nákup dopravního automobilu. O grant požádala obec do Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS („Pořízení
nového dopravního automobilu pro SDH Veleň - Mírovice“).

V

Školní sportoviště a „Živá zahrada“ ZŠ Veleň
ne 25. dubna jsme zkolaudovali tělocvičnu a sportovní hřiště v nové škole.
Od května také mohou děti využívat krásnou školní zahradu, kde si mohou hrát, ale hlavně se zde mohou věnovat pěstitelským pracím a k dispozici mají i prostor
pro venkovní výuku.
Za krásný projekt „živé“ školní zahrady děkujeme
Ing. M. Kosové a za realizaci patří dík všem Kosovým
z Mírovic.

D

SLOVO AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

Lesopark za novou školu a áleje v obci
a podzim bychom rádi vysázeli na obecním pozemku za budovou nové ZŠ (V Podhájí) lesopark,
na jehož „výsadbu“ bychom rádi pozvali po prázdninách rodiče, děti i všechny občany Veleně a Mírovic.
Akce se uskuteční některou podzimní sobotu a pozvánku o ni zveřejníme v příštích Obecních novinách a na
webu Obce Veleň v Aktualitách.
Zároveň bychom chtěli ve spolupráci se soukromými
vlastníky pozemmků vysázet aleje podél polních cest.

N

... stane se
ho programu Životní prostředí - Systém pro prevenci
vzniku odpadů v obci Veleň - kompostéry.
V současné době očekáváme Rozhodnutí o poskytnutí
nákup dotace a připravujeme výběrové řízení na 160 ks
kompostérů pro občany.
Po vysoutěžení budou kompostéry rozvezeny dle seznamu zájemců, kteří se v červnu 2017 (při sepisování
žádosti) o kompostéry přihlásili. O všem budeme občany včas informovat.

Statek Veleň č.p. 15

O distribuci kompostérů budeme občany včas informovat.

„Šnečí kopec“
rostor bývalé skládky nad Velení po osázení stromy
a osetí travou úspěšně zarůstá a příroda si tuto lokalitu pozvolna bere zpět. Děti z naší školy, které tam
v rámci družiny chodí na dobrodružné výpravy, mají
mnoho nápadů, co vše by na kopci mohlo vzniknout (a
dokonce si bývalou skládku již přejmenovaly např. na
„Šnečí kopec“). Až se obec trochu „finančně zotaví“ po
stavbě školy a rekonstrukci ČOV, umístíme postupně
na tento „kopec“ lavičky apod.
A určitě se najdou časem finance i vhodné místo pro
realizaci workoutového hřiště (sestava umožňující protáhnout se cvičením a posilováním s vahou vlastního
těla), o které by byl jistě mezi teenegery i dospělými
zájem.

Občanská vybavenost a služby „na statku“
bci Veleň se podařilo zakoupit zchátralý objekt
statku č.p. 15 (bývalý statek Rubešových vedle
zvoničky). Bude to ještě „běh na dlouhou trať“, ale rádi
bychom časem statek přestavěli na místo služeb pro občany Veleně a Mírovic, tak aby za některými záležitostmi nemuseli lidé dojíždět mimo obec. Ačkoliv není statek památkově chráněn, nemovitost patří k nejstarším
domům ve Veleni, chtěli bychom tedy zachovat vnější
podobu stavby co nejvíce to půjde.
Zatím je vše ve stádiu „zrodu“, ale záměrem obce je
v objektu zřídit např. poštu, ordinaci lékaře, mateřský
klub, volnočasové a zájmové aktivity apod. Zároveň
bychom do části areálu statku přesunuli např. obecní
knihovnu aj. Vše bude záviset na financích a také na
možnostech požádat o granty na výstavbu prostor pro
vybrané služby.
Mgr. Radka Matějková

P

Kompostéry
onečně také po dvou letech známe výsledek naší
žádosti o grant na pořízení kompostérů pro občany Veleně a Mírovic v rámci naší žádosti do Operační-
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH

ČERVEN

1. června

11. června

Čas: od 14.00 hod.
Místo: fotbalové hřiště Veleň

Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál Obecního úřadu Veleň
Vstupné 120 Kč
Vstupenky lze zakoupit na obecním úřadě

15. června

29. června

úterý

sobota

DĚTSKÝ DEN

Regina Rázlová ve Veleni

sobota

sobota

VELEŇSKÁ
PENTLE

MEMORIÁL
Vlastimila Nedorosta

Čas: od 14.00 hod.
Místo: louka na 18té Míli

Čas: od 10.30 hod.
a od 13.00 hod.
Místo: fotbalové hřiště Veleň

ČERVENEC

11. července
čtvrtek

kin

o ve

LETNÍ KINO NA DVORKU

Čas: po setmění - cca od 21.00 hod.
Místo: dvorek OÚ Veleň

VSTUPENKY si můžete zakoupit
na Obecním úřadě Veleň
Vstupné 60 Kč
V případě deště, promítáme v sále

8
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Vel

eni

A DALŠÍCH AKCÍ VE VELENI A V MÍROVICÍCH

LÉTO 2019
SRPEN

17. srpna

sobota

SETKÁNÍ MALÝCH PIVOVARŮ
Místo: dvorek Obecního úřadu Veleň
Čas akce: od 14.00 hod.
Přijďte ochutnat pivo malých pivovarů
a poslechnout si dobrou muziku.

Hrají Jarda Budil, Jenmy a skupina Městská.

ZÁŘÍ

7. září

7. a 8. září

Čas: od 18.00 hod.
Místo: fotbalové hřiště Veleň
Vstupné 80 Kč

Místo: dvorek Obecního úřadu Veleň

sobota

HABAS VRÁŤA FEST

19. září

čtvrtek

Výlet na zámek
Konopiště

sobota a neděle

Chovatelská
výstava 2019

Otevřeno:
sobota 7. září od 8.00 - 17.00 hod.
neděle 8. září od 8.00 - 12.00 hod.

a exkurze do

Velkopopovického pivovaru
s ochutnávkou piva

Čas: odjezd v 7.15 hod. od Obecního úřadu Veleň
Cena: 350 Kč
Kapacita vláčku i autobusu omezena !

OBECNÍ NOVINY
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OTEVŘENÍ NOVÉ ŠKOLY

OTEVŘENO, POJĎTE DÁL ...
Ve středu 1. května 2019 jsme společně slavnostně otevřeli naší novou školu.
Všem dětem, občanům Veleně a Mírovic i všem hostům děkujeme za účast,
věříme, že jsme spolu prožili pohodové jarní odpoledne a školu jsme otevřeli zvesela.

O

tevřením naší nové základní školy jsme završili
několikaleté úsilí a snahu mnoha lidí, s nimiž
jsme pro děti školu budovali. Věříme, že nový
objekt ZŠ Veleň bude sloužit současným i budoucím generacím žáků stejně tak dobře, jako historická budova
veleňské školy, kterou nám naši předkové postavili před
120 lety.
Budeme moc rádi, pokud se prostory školy stanou místem nejen výuky, ale místem setkávání lidí. Doufáme, že
vytvořením dobrých podmínek pro kvalitní vzdělávání
dětí ve Veleni a v Mírovicích, jsme alespoň trochu přispěli k tomu, aby z naší nové školy vycházeli do života
čestní mladí lidé, kteří budou svobodní a zodpovědní.
Naším přáním i odměnou bude, když se děti kromě
vědomostí naučí i kritickému myšlení, budou zdravě sebevědomé ale i pokorné, a budou se umět zastat těch,
kteří to nedokáží nebo nemohou.
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Poprvé v historii naší obce nemusí děti odcházet na
druhý stupeň ZŠ do jiných škol, ale mohou celou školní
docházku prožít ve Veleni a v Mírovicích. Tato skutečnost je velmi důležitá i pro rozvoj lidské pospolitosti a
sounáležitosti v naší obci.
„Vzdělání je to, co člověku zůstane,
když zapomene, co se naučil ve škole“
Albert Einstein
Děkujeme všem občanům Veleně a Mírovic, kteří přispěli svým dílem, energií a časem ke zdárnému dokončení naší nové školy.
			
			
Mgr. Radka Matějková

1. května 2019

Ještě ne...

Pořád ne...

Teď...

OBECNÍ NOVINY
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ŠKOLA A ŠKOLKA

PRÁZDNINY ZA DVEŘMI !
D

alší školní rok se blíží ke
svému závěru. Opět byl hektický a už nyní je zřejmé, že
následující rok nebude jiný. Přestože
máme novou překrásnou školu, je
nutné pro příští roky počítat s tím, že
přírůstek dětí v obci bude stále vysoký a není možné „zabarikádovat se“
v současných pozicích. Rodiče i zaměstnanci ZŠ a MŠ Veleň se budou
muset připravit na to, že i v následujících letech bude nutné vždy řešit
operativně aktuální situaci.
Všechny úkony směřující k navýšení kapacity a zajištění výuky pro narůstající počet dětí jsou dost obtížné,
vyžadují zapojení a koordinaci mnoha lidí. Není možné a ani nutné informovat o všech detailech a obtížích,
se kterými se musíme vypořádat. Je
ale důležité, aby rodiče věděli, že děláme vždy maximum, co je v našich
silách.
Důvěra, vzájemná podpora a slušnost – to jsou zásadní předpoklady
pro rozvoj kvalitní školy. Jarní zápisy opět přinesly několik případů,
kdy rodiče prokazatelně lhali o bydlišti svém nebo svých dětí. Je velmi
smutný pohled na dospělého, který
nedokáže čestně přiznat, že se dopustil chyby nebo i záměrného podvodu,
aby dostal dítě do školy.
Z jarních uskutečněných akcí vybíráme samozřejmě slavnostní otevření
školy. Věříme, že si ho všichni užili,
a to návštěvníci i organizátoři. Velice
inspirativní bylo bubnování – projekt
v rámci prevence sociálně patologických jevů. Smyslem akce mj. je, jinou formou vést děti k respektování
pravidel a názorně ukázat, co krásného může vzniknout spoluprácí, kdy
zodpovědnost za výsledek leží stej-
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ným dílem na každém účastníku. Výsledek byl opojný a děti si vysloužily
pochvalu. Prý v porovnání s jinými
školami jsou na tom velmi dobře.
Akci budeme opakovat za účasti ZŠ
Brázdim. Další uznání získali žáci
4. třídy při účasti v projektu Abeceda peněz. I zde mohou organizátoři
porovnat různé školy. Oceněním pro
učitele bylo hodnocení pracovnice z
pedagogicko - psychologické poradny. I ona objíždí jednu školu za druhou a má možnost srovnání.
Významnou změnou bylo dokončení tělocvičny. Už nyní plánujeme
její využití na příští rok. Ještě do
konce června budou zveřejněny termíny kroužků. Ve škole bude působit
nový pan učitel – hudebník. Nabízíme nově kroužek hry na zobcovou
flétnu, klarinet a saxofon. Informace
budou zveřejněny na webu. Do konce června také mají všichni rodiče
současných žáků i dětí v MŠ možnost

ovlivnit výběr druhého jazyka, který
se bude vyučovat na naší škole od
osmé třídy. V květnu proběhly konzultační hodiny a ještě před školou v
přírodě se uskuteční třídní schůzky
pro rodiče budoucích prvňáčků. Od
září v přechodné fázi a následně od
ledna se změní financování škol. Je
možné, že v souvislosti s touto změnou dojde ke změně učebních plánů.
Mohly by např. vzniknout volitelné
předměty. Vše musíme projednat a
zvážit na pedagogické radě. Informace budou vždy na webu.
Děkuji všem zaměstnancům ZŠ a
MŠ Veleň za péči, kterou věnují našim žákům a dětem, rodičům za podporu a přízeň.
Školní družina
Děti v oddělení Borůvek si v únoru
zasoutěžily v tradiční Puzzlesiádě. V
rámci Měsíci knihy jsme četli z nových knížek. V dubnu jsme si všichni

ŠKOLA A ŠKOLKA

užili opékání buřtů, piknik na školní
zahradě a také jsme pomohli obci ve
sbírání odpadků.
Děti v oddělení Koťat vyráběly
dárečky ke Dni matek a vytvářely
obrázky z korálků. Společně jsme
vyrazili na pěší výlet do Měšic a
navštívili zámecký park. V rámci
90. výročí narození Anne Frankové
proběhl v oddělení Borůvek projekt
na toto téma. Děti se seznámily s životem Anne Frankové, četli jsme z
jejího deníku, promítali film, kreslili
obrázky a vyráběli plakát.
Školní rok se pomalu blíží ke konci
a nás čeká ještě spoustu akcí. Užíváme si novou školu a její prostory. Květen a červen je v družině ve
znamení sportu. Bohatě využíváme
zahradu a tělocvičnu ke sportovním
hrám. 31. května pojedeme všichni
na výlet do Centra řemesel Botanicus a v červnu do pražské Stromovky.
Mateřská školka
V mateřské škole proběhlo úspěšně
několik akcí. Dne 16. 4. si děti mohly
vyzkoušet bubnování na africké bubny. Do muzikoterapie, která byla vedena odborníkem, se zapojili všichni. Byl to neuvěřitelný zážitek nejen
pro děti, ale i pro paní učitelky. Dále
se v MŠ společně se ZŠ uskutečnil
dopravní den za spolupráce Policie ČR. Děti byly poučeny o správném oblečení a vybavení na kolo.
Po krátké přednášce si děti projely
malý okruh na kolech, koloběžkách
či kolečkových bruslích. Do této
události se zapojilo i několik rodičů.
Na konci dubna se MŠ proměnila v
čarodějnický rej. Aby každý získal
ocenění, musel projít čarodějnickou
zkouškou.

Další velkou událostí, na kterou čekalo mnoho rodičů, byl zápis do MŠ.
V reakci na zápis proběhla schůzka
s rodiči budoucích předškoláků, kde
jim byla nabídnuta možnost zařadit
své dítě do přípravné třídy.
Pod záštitou MŠ se již 3. rokem pořádal tradiční bleší trh, který byl opět
úspěšný. Díky výdělku z prodeje se
podaří rozšířit rezervaci Greenlife
na Sumatře o dalších 19 arů pralesa.
Děkujeme všem, kteří se zapojili.
V MŠ proběhlo jako každý rok fotografování dětí celé třídy i skupinky
s kamarády, aby bylo za čas na co
vzpomínat. Vždy na Den dětí se objevují v MŠ piráti, což letos bude již
v pátek 31. 5. Po splnění náročných

úkolů se určitě podaří i nalézt jejich
poklad. 7. června nás čeká výlet do
planetária v Praze. A potom nejdůležitější a nejsmutnější událost roku loučení s předškoláky, které se uskuteční ve čtvrtek 13. 6. A na závěr
starší děti společně se ZŠ pojedou na
školu v přírodě.
Děkujeme všem rodičům za celoroční spolupráci a podporu MŠ !

PODĚKOVÁNÍ

ŠKOLNÍ KRONIKA

Děkujeme
panu J. Šetkovi
za darování
Ottova slovníku naučného
a dalších odborných knih.

Dne 1. května 2019
byla předána ZŠ Veleň
školní kronika.
Povedou ji žáci 6. třídy.
Děkujeme
paní kronikářce
Z. Sádovské
za založení
této kroniky.

Přejeme všem dětem úspěšné zakončení školního roku a krásné
prázdniny. V souvislosti s otevřením
nové třídy MŠ hledáme šikovnou a
hodnou paní učitelku.
Mgr. V. Kouřilová,
P. Koudelíková a M. Hrabětová

www.zsvelen.cz
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Bleší trh MŠ 2019
Úžasná akce... Bleší trh pro Green Life
Počasí vyšlo :-) lidí dost přišlo :-)
Máme velkou radost, podařilo se nám opět vybrat
nádhernou částku 17100,- Kč, kterou zasíláme na transparentní účet
Zachraň prales - č.ú.2000885303/2010
https://pralesdetem.cz/zachran-prales/
MŠ Veleň děkuje všem, kteří se jakkoliv zapojili ♥️
					
Jana Rendeková

Tradiční Bleší trh MŠ Veleň
se konal 18. května 2019
na obecním dvorku.
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Zvu Vás tedy k nám do oddílu, abyste si judo vyzkoušeli
a přišli tomuto krásnému sportu na chuť.
Kontakt: Mgr. Petr Elbogen
elbogen@zsvelen.cz
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Od 25. září začínáme
s kurzy Gymnathlon v tělocvičně ZŠ Veleň,
v úterý od 16.00 hod. do 17.00 hod.
bude probíhat kurz pro školáky tj. 6 - 8 let
v úterý od 17.00 hod. do 18.00 hod.
kurz pro předškoláky tj. 4 - 6 let

Více informací na našem webu,
kde je už možné se registrovat na sezonu 2019/2020

Kozy pro děti a děti přes kozy
Dejme dětem dárek - přispějme na dobrou věc: 27- 9630210257/0100

T

itulek prodává nebo jinými slovy, přinutí čtenáře se
začíst. To nás kdysi učili ve škole a platí to dodnes
– když je zajímavý titulek, chceme vědět víc. Přemýšlela jsem tedy o titulku, který by polechtal čtenářovu
zvídavost a přiměl ho skočit na další řádky. Pokud jste se
tedy dostali alespoň sem, tak se mi to povedlo. Jaké kozy
a jaké děti?
Máme díky šikovnému vedení naší obce krásnou novou
školu. Tedy my ji nemáme, mají ji naše děti, a protože to
jsou naše milované děti, tak tu naši školičku máme vlastně
všichni. A jsme na ni pyšní, stejně jako na její okolí, hřiště,
sad, zahrádky a také tělocvičnu. A právě o tu tělocvičnu
jde.
Když vyhlásila obec dobrovolnou akci „Pomozte nám
stěhovat a uklidit novou školu“, vzala jsem kbelík a hadr a
vyrazila na pomoc. S rodinou jsme také rádi přijali pozvání na veselici a slavnostní otevření nové školy a tělocvičny
a byl to vskutku povedený den. Nejvíce času jsme strávili
právě v tělocvičně. Taneční vystoupení, ukázky bojového
umění a hlavně prostor, kde se děti mohly rozběhnout, válet, pověsit na žebřiny. A právě zde jsem dceři, druhačce,
vyprávěla o svých prvních pokusech přeskočit kozu a vyšplhat po tyči ke stropu… (výmyk na hrazdě jsem zatím
ponechala „u ledu“, moc slavné to nikdy nebylo). Nechápavě se na mě podívala s otázkou, proč jsem se kdy v životě snažila přeskakovat nějakou kozu? Kdo ji držel a jestli
mi neutekla.
Hbitě jsem pochopila svoji roli a volnou diskusí jsme
spolu probraly přeskoky přes cvičební nářadí, jako jsou
třeba „koza tělocvičná kožená“ a „kůň přeskokový kožený“, i další názvy jako kladina, švédská lavička, švédská
bedna, odrazový můstek, ribstole, medicinbal, hrazda…
Tuto chvilku tělocvičné teorie jsem spokojeně zakončila
větou – to si jistě všechno s paní učitelkou vyzkoušíte. O to
víc mě překvapilo, že v nářaďovně tělocvičny, volně přístupné při veselici 1. května, však žádné takové vybavení
nebylo. Když jsem se zajímala, dozvěděla jsem se, že bohužel na vybavení nářaďovny už nezbyly peníze. Všichni
víme, minimálně z veleňských novin, že výstavba školy
byla nákladná. A také bude trvat, než se obci podaří dluh
splatit. A tak mě napadlo, zkusit škole, obci a hlavně dětem
trochu pomoci – dobrovolným příspěvkem na zakoupení
sportovního nářadí do školní tělocvičny.
Milí rodiče, spoluobčané, sportovci, přátelé a podporovatelé školy. Tato iniciativa není nápadem školy ani obce,
ale nás, obyvatel, rodičů, kteří tu společně žijeme a jejichž
děti či vnoučata do školy chodí nebo chodit budou. Dejme
jim dárek, třeba ke Dni dětí. Bude sice trochu opožděný,

ale to přece vůbec nevadí. Dopřejme jim touto společnou
pomocí poznat, jaký je to pocit „přeskočit kozu“. A konec konců, tělocvična bude sloužit i nám, dospělým, a kdo
ví… Při vědomí, že je v nářaďovně zaparkovaná koza, kdo
z vás by nechtěl ještě jednou zažít ten pocit?
Dobrovolný příspěvek na vybavení nářaďovny ve
školní tělocvičně ve Veleni formou peněžitého daru můžete zasílat do 31. července 2019, na základě naší dohody s obcí Veleň, na její účet zřízený u Komerční banky,
a.s.. Jeho číslo je 27-9630210257/0100. Do poznámky
prosím napište - Kozy pro děti.
Podle celkové výše nashromážděných příspěvků se vedení školy rozhodne, jaké konkrétní cvičební nářadí dětem
do tělocvičny nakoupí. Třeba se vybere i na tu „kozu tělocvičnou koženou“.
Poděkováním ať je nám všem vyprávění dětí, jak poprvé
přeskočily kozu, kterou nikdo nemusel držet :-).
		
Mgr. Radka Nastoupilová

VELEŇSKÉ

SETKÁNÍ

2019

MINIPIVOVARU

sobota 17. srpna od 14.00 hod.
na obecním dvorku Hlavní č.p.7, Veleň

Přijďte

ochutnat

piva malých
pivovarů
a poslechnout si
dobrou muziku.

Hrají Jarda Budil, Jenmy a skupina Městská

TÉMA

Takto vypadají břehy Mratínského potoka pod Čistírnou odpadních vod v Miškovicích.
Na březích potoka jsou všude NEROZLOŽITELNÉ (!) hygienické ubrousky. Vlastníkem ČOV Miškovice je Hlavní
město Praha, zastoupené Magistrátem hl. m. Prahy.
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UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
Celostátní dobrovolnická akce proběhla 6.4. 2019 i u nás ve Veleni a Mírovicích
Z historie akce
ílem akce je uklidit nelegálně vzniklé skládky a
nepořádek, společně v jeden den.
První ročník Ukliďme Svět proběhl v roce 1992
v koordinaci Českého svazu ochránců přírody, který šel
příkladem. Dobrovolníků každým rokem přibývalo a
přidávali se i nadšenci mimo svaz.
V roce 2012 vznikla nezávisle na akci webová a mobilní
aplikace ZmapujTo (www.zmapujto.cz), prostřednictvím
které mohou občané informovat úřady o černých skládkách
a dalších problémech ve svých městech a obcích. Ukázalo
se, že není v silách úřadů uklidit všechny skládky a vyřešit
každý nahlášený problém. Proto se spolek Ekosmák rozhodl
uspořádat na jaře 2014 první ročník úklidové akce s názvem
Ukliďme Česko.
Po dvou letech se zrodil nápad obě akce spojit a tím vznikla
největší dobrovolnická akce v České republice - Ukliďme
svět, ukliďme Česko
V roce 2016 se tak povedlo oslovit a aktivně zapojit přes
86 000 dobrovolníků a sebrat přes 1600 tun odpadu (z toho
23% vytřídit).

C

My jsme se také připojili
U nás v obcích proběhl úklid pod taktovkou organizátorky
Michaely Čermákové z Mírovic, která doporučila, že by bylo
zapotřebí uklidit Mratínský potok a jeho břehy.
I když jsme se sešli ve velice skromném počtu (čtyř
dobrovolníků), pustili jsme se do toho s vervou. Za pouhé
dvě hodiny jsme naplnili odpadky 15 pytlů a to pouze v úseku
od ulice V Borovičkách pod ČOV Miškovice.
Děsivé zjištění
Mysleli jsme si, že jdeme sbírat hlavně PET lahve, plechovky
a podobné, ale to jsme se zmýlili. Břehy Mratínského potoka
jsou přímo obalené vlhčenými ubrousky či vlhčeným
toaletním papírem!
Tyto ubrousky jsou nalepené na korytě potoka, zamotané
do obrostu koryta, některé ulpívají na kamenech v potoce
místo přirozených řas. Místy byly ubrousky zamotané do

sebe a tvořily dlouhé provazy, které vůbec nebylo v našich
silách nějakým způsobem vymotat. A nesmíme zapomenout
i na přilehlou louku.
Těžko říct, jestli něco neuhlídala nedaleká ČOV Miškovice
nebo už se nám vůbec nechce domýšlet, že by se našel nějaký
fekální vůz, který svou nálož s takovým obsahem vypustí
někam do přírody, ale pohled to byl žalostný.
Prosba pouhá...
Prosíme, zamýšlejme se nad tím, kde končí naše odpady
a naše odpadky. Koukejme se občas na složení toho, co
používáme, nejen u potravin. Zjistíme pak i to, že tyto naše
slavné vlhčené ubrousky, jsou buď plasty a nebo různá textilní
vlákna. A následně nám dojde, že splachovat do toalety, ať
už míří do jímky či do odpadních vod, kus plastu nebo kus
textilu prostě není dobré. A to samé platí i o zanechávání ve
volné přírodě.
Nebylo v našich silách uklidit vše a na větším území, a
proto doufáme, že se při dalším úklidu sejdeme ve větším
počtu. Ale ještě více doufáme, že příště už nebude co uklízet.
			
M. Čermáková a M. Lutnerová
			

Zdroj: www.uklidmecesko.cz
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ZPRÁVY OD HASIČŮ
rčitě Vás zajímá, co se poslední dobou dělo u místních
dobrovolných hasičů ? Pokud
o nás nemáte přehled přímo na facebooku (www.facebook.com/SDHVelen), tak Vám opět touto cestou rádi
přiblížíme naše aktivity.
V počtu zásahů do 13.5. jsme letos
trochu nad průměrem než loni. Zatím
jsme měli 7 výjezdů. Vloni do května to byly pouze 4 výjezdy. No máme
celkem našlápnuto na úspěšný rok.
Nám to nevadí, děláme to dobrovolně
a hlavně jsme srdcaři.
Jednou větou by se tyto 3 jarní měsíce dali shrnout takto: Uzlování (jsme
nejlepší), následně větrný víkend (létající plechové zahradní domky), požáry, vandalové, dopoledne školení
- odpoledne zásah u požáru - sběr železa- sucho - sucho - sucho (zalévání
u nové školy) - dětské závody - rozpálené auto.

U

Mukařovický uzel 9.3.
Děti z kroužku malých hasičů se zúčastnili soutěže v uzlování. Díky tvrdé
zimní přípravě se mladší žáci umístili
na pěkném 15 místě. Pro některé to
byla vůbec první soutěž. Starší žáci se
umístili na nádherném 2. místě z 23. A
to nejlepší nakonec Michaela Truhlářová skončila 1 s nejrychlejším časem
ze všech dětí. Paráda.
Větrný víkend 10.3.
V 21:10 hod. se opakuje situace z
předchozí noci. Jelikož tento víkend
byl ve znamení létajících plechových
zahradních domků, tak jsme opět vyjeli k takovému létajícímu plechovému draku a opět do Veleně. Plecháč
byl ve spolupráci s kolegy ze Staré
Boleslavi rozebrán a zatížen balvany.
Naštěstí nikam už neuletěl.
Zásahu se zúčastnilo opět 10 členů
naší jednotky a za hodinku jsme zaparkovali obě naše auta v garážích
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hasičárny a rozešli se v očekávání dalších větrných událostí domů.
Zalévání trávy a požár
a celý duben sucho, sucho,
sucho...
V jeden den jedna úplně nová škola,
jedno velké sucho, jedna domluva v
rámci naší obce, jedna nekonečná cisterna a 80 metrů nových „D“ hadic a
jedno zalévání budoucí trávy. Nakonec
jsme zalévali jednou za 3 dny několik
týdnů. V jeden den voda z nekonečné
nádrže Tatry pomáhá zkrotit nenasytné plameny a za 24 hodin 400m od požáru pomáhá voda z obr Tatry vyrůst
nové trávě. Ano Tatra maká na 100%,
jsme rádi, že ji máme. To víte, 9200
litrů je pořádná porce zábavy. Tuto
činnost bereme jako perfektní trénink
na ostré zásahy a přípravu na to, až v
terénu půjde o každou vteřinu. Zdokonalování se v tom, kam v autě šáhnout
a kde tam co najdeme, jelikož vše má
přesně určené místo.
A víte o tom, že za vypalování trávy
může jednotlivec dostat pokutu až
25 000 Kč ? Firma až 500 000 Kč.
Chtěli bychom poděkovat zastupitelstvu za nákup nových „D“ hadic a příslušenství. S „Déčky“ je radost hasit.

Sběr železného šrotu 6.4.
Na začátku dubna jsme zrealizovali
sběr železného šrotu. Měli jsme obavu, že železa bude málo. Nakonec se
díky Vám povedlo nahromadit 1 a
půl valníku železného odpadu. Železo
jsme přetavili na peníze a peníze jsme
přetavili do další hasičské výbavy,
která již byla opotřebovaná a potřebovala vyměnit.
Chtěli bychom všem poděkovat za darování každého kusu starého železa,
který doma akorát překáží, ale pro nás
má ve výsledku velkou cenu.
Vandalové 11.4.
Poslední dobou informujeme spíše o
tom, komu jsme pomohli. Tady je jedna fotka, jak nějaký nenechavý pitomec pomohl nám. Náš hasičský potěr
chtěl odpoledne 11.4. trénoval požární
útok na terče, no a zjistilo se, že nám
nějaký expert z obou terčů ulomil páčky i se závitem od výpustních ventilů.
Taková blbost co. Nechápu toho chudáka, který si ty páčky nemůže dovolit
za pár korun koupit a musí je ukrást.
Případně mohl přijít a určitě bychom
mu nějaké dali. No nedali, to byl žert.
Po tlamě by dostal.
Takže i takoví lidé mezi námi žijí.

SDH VELEŇ - MÍROVICE

No nic popřejeme tomu zoufalci, aby
mu ty páčky sloužily ještě mnoho let
a dělali mu stejnou radost, jako nám
dobrovolným hasičům a ne, nebudeme
je chtít vrátit, jelikož jsme k nim neměli žádný citový vztah.
Vzhledem k tomu, že tento den byl
ještě dlouhý, tak abychom se nenudili byl nám v 20:08 vyhlášen poplach.
Někdo viděl z dálky plameny z našeho
místního lesíka. Na místo jsme dorazili
jako první, jelikož to máme za humny.
Během chvíle bylo jasné, že naštěstí
hořelo spíše na poli u lesa než les. Někdo tam totiž vypaloval železo obalené
plasty a dřevem. No zkrátka bordel,
který patří spíš do kontejneru než do
ohně. Samozřejmě nikde nikdo nebyl,
jen jsme tam přímo u místa viděli stopy pneumatik po osobním autě. Tento
malý oheň jsme rychle uhasili.
Následně jej ještě zkontrolovali kolegové profíci termokamerou a jelo se
domu. Za hodinu jsme už byli zpět v
hasičárně a měli vše připraveno na další výjezd. Bylo nás tam 9 členů z naší
malé zásahové jednotky. Vzhledem
k tomu, že byla sobota večer a všichni se utrhli od načatého večera, tak to
byla pěkná účast. PS: všichni co byli

přes den na školení se také zúčastnili
zásahu.
Velikonoce 18.4.
Velikonoce nám začali opravdu krásně 18.4 v 18:45 nám byl vyhlášen další
poplach. Zrovna v době, kdy trénují
děti na soutěž. Tak aspoň v přímém
přenosu viděli, jak se dokáže člen jednotky rychle zmátořit a pelášit k hasičárně, neboť trénovali cca půl kiláku
od ní na hřišti. Vedoucí se domluvili
a jeden se „obětoval“ a dal si sprinta,
no jasně, že další museli zůstat s dětmi.
No stihl to i s oblečením do zásahovek
a jel vstříc ohni. Tentokrát pro změnu
hořela tráva v příkopu ve vedlejší obci
Starý Brázdim. Vyrazilo se opět Tatrou.
Ta teda nezahálí, to se musí nechat.
Hašení se účastnili 3 členi sboru plus
dorazila 3 další auta z okolí. Nakonec
se zjistilo, že hořel nějaký nepořádek
v příkopu. Tato akce nám zabrala hodinku.
Memoriál Ladislava Báči
aneb Už jsme mezi nejlepšími 27.4.
Děti zaběhávají nové dresy a nový
koš. Za pořízení těchto věcí bychom

chtěli poděkovat sponzorskému daru
od obecního zastupitelstva. Dále bychom chtěli poděkovat firmě AMEREX Praha za další sponzorský dar dětem a zapůjčení Ford Tranzit na závody
v požárním útoku. Za peníze se dětem
koupily nové sportovní hadice. Mladší
žáci skončili 13, což znamenalo osobní
zlepšení týmu o 35 s. Starší žáci skončili 8 z 15. Zlepšili se o 5 s.
Doufáme, že se brzy podaří získat
díky dotacím HZS a Středočeského
kraje nový dopravní automobil, který
by sloužil mimo jiné i k přepravě dětí
na závody.
Zkušenosti z častého zalévání u školy, které jsme brali jako trénink pro ostré zásahy jsme využili při dalším zásahu. Prozradím jednu malou perličku

MEMORIÁL
Vlastimila Nedorosta

v sobotu 29. června od 14.00 hod.

na obecní louce naproti 18té Míli v Mírovicích

Na programu bude ukázka uhašení požáru, překonání krátké překážkové dráhy
s následným nástřikem vody na terče.
Překážkovou dráhu budou moci vyzkoušet i děti.
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- Vzhledem k tomu, že máme jako asi
každý dobrovolný hasič u sebe telefon
i v noci ve snaze být k dispozici, i když
nejsme v dosahu a nestihneme být v
hasičském autě do 10 min,(to víte síla
zvyku). A tak se někdy stane, že člověk
je z toho tak zblblý, že pokud mu ráno
pískne poplach, tak intuitivně vystartuje a až po chvíli si vlastně uvědomí,
že je úplně někde jinde, například 150
km daleko od hasičárny.
28.4. v 1:45 pro někoho tato situace nastala, jeden člen se vrátil zpět do
postele, ale další byli v dosahu a vyrazili Tatrou v počtu 4 členů jednotky k
ostrému zásahu. Začal hořet neidentifikovaný „bordel“ a s ním i část stěny
baráku v Hovorčovicích. Intenzivně
jsme hasili asi hodinu. U požáru bylo
celkem 8 hasičských aut z šesti sborů,
jelikož byl původně nahlášen požár
sportovní nafukovací haly a byly u
toho slyšet i rány podobné výbuchům
a ve velmi těsné blízkosti byla zaparkována auta.
Bohužel, všichni jsme měli plné ruce
práce, jelikož jsme u požáru byli jako
první a nestihli jsme udělat žádnou
fotku. Někdy to prostě nevyjde. Tady
se opět potvrdilo, že nikdy nevíme, co
nás při výjezdu čeká.

Požár osobního vozu BMW
V sobotu 11.5. jsme v poklidu sledovali nádherný zápas našeho nároďáku, až do 22:06, když nám na začátku
3 třetiny začala na telefonech houkat
siréna. No nebylo to žádné online propojení s hokejem, které by znamenalo
konec zápasu a naší výhru, ale požární poplach. U Sluh hořel kufr osobního auta BMW, zrovna v místě, kde
byla baterie a nádrž na PHM. Přesně
ve chvíli, když jsme jako první začali
auto hasit vybuchla baterie. No pecka
to byla pěkná. Na fotce je vidět, co z ní
zbylo. Naštěstí vše bylo rychle uhašeno a oheň nestihl napáchat maximální škody. Majitel auta měl vyhořelou
„pouze“ celou zadní část a zadní sklo.
Motor a přední část vnitřku se podařilo zachránit. Oheň se podařilo udržet
pod „pokličkou“ díky omezenému přístupu vzduchu do kufru a pak už mu
zabránila v zásadním šíření naše voda.
No byla tam celkem 4 hasičská auta.
Z naší jednotky se zúčastnilo zásahu
8 lidí. Návrat posledních na základnu

byl cca po 2 hodinách. A to je vše z
našeho nepravidelného informování.
Určitě přemýšlíte, co nás v nejbližší
době čeká.
Ukážeme se na dětském dnu 1. 6.,
kde děti předvedou požární útok. Pokud bude hezké počasí, tak přijde na
řadu menší sprška.
V sobotu 29. 6. 2019 od 14.00 hod. se
koná na louce v Mírovicích tradiční
Memoriál V. Nedorosta. Na programu
bude ukázka uhašení požáru, překonání krátké překážkové dráhy s následným nástřikem vody na terče apod.
Překážkovou dráhu i s vodou si budou
moci vyzkoušet i děti, takže je možné, že dítko bude chtít začít chodit do
našeho kroužku mladých hasičů. Dále
nás v nejbližší době čekají soutěže
jak dětí, tak i dospělých. Vzhledem
k tomu, že se očekává suché léto tak
se opět připravujeme na požáry lesů a
polí v okolí.
za SDH Veleň- Mírovice
		
Tomáš Louček

Konečně se zhodnocují dětské tréninky a pot,
který nechají děti na hřišti.
18.5. jsme se s dětmi zúčastnili soutěže
v požárním útoku ve Staré Boleslavi.
Mladší žáci vybojovali krásné 6. místo z 8, což je super.
Zato starší žáci získali místo nejvyšší.
Ano první zlato je doma !!!.
Všichni malí i velcí pidi-hasiči jsou pro nás stejně nejlepší,
protože na sobě makají a stále se posouvají dopředu.
Děkujeme i trenérům za perfektní práci.
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CHOVATELÉ

CHOVATELÉ

J

arních výstav mnoho nebývá, přesto jsme se zúčastnili tradiční velikonoční výstavy v Citově. Odtud byla přivezena čestná cena naším předsedou
za Francouzského berana divokého.
Více úspěšná byla naše účast v Ovčárech.kde čestnou cenu obdrželi, naši členové Češpiva Ladislav,za

králíky Vídeňského šedého a Malého berana, Kopecká
Zuzana za králíka Ruského černého. V drůbeži získali čestnou cenu Kaiser František za slepice Zdrobnělá
vyandotka černá a Vlčková Dana za slepice Zakrslá paduánka zlatá.
J. Grűner, předseda ČSCH Veleň

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA
Otevřeno:

sobota 7. září
od 8.00 - 17.00 hod.

neděle 8. září
od 8.00 - 12.00 hod.

Bohatá tombola.
Občerstvení zajištěno.
K dobré náladě hraje
živá hudba - p. Jiří Pešek.
Srdečně zveme všechny
milovníky zvířat

2019
OCHOTNICKÝ SPOLEK AJETO

SCÉNKY PRO DOSPĚLÉ

Za příjemný a veselý večer se scénkami
pro dospělé děkujeme členkám veleňského ochotnického spolku Ajeto.
(23. března 2019)
OBECNÍ NOVINY
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Obecní úřad Veleň srdečně zve všechny seniory na

VÝLET na ZÁMEK

KONOPIŠTĚ
exkurze do

VELKOPOPOVICKÉHO
PIVOVARU

19. září

2019

odjezd autobusu:
v 7.15 hod. od obecního úřadu Veleň
v 7.00 hod. z 18té Míle v Mírovicích
Cena: 350 Kč/1 osoba - senioři

(cena zahrnuje - dopravu autobusem,
vstupné do zámku a jízdu silničním vláčkem
z parkoviště na zámek, prohlídku pivovaru
s výkladem průvodce a s ochutnávkou piva)

Přihlašovat se můžete na obecním úřadě.
Kapacita autobusu i vláčku omezena !

KLUB SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE

Z „Pražských Benátek“
na Konopiště
e čtvrtek 4. dubna jste si
mohli přijít popovídat,
posedět či zatančit na jarní podvečerní setkání, ke kterému
nám zahrál p. Jiří Pešek.
Ve čtvrtek 16. května jsme vyjeli na jarní výlet. Před nástupem
na loď jsme si prohlédli Muzeum
Karlova mostu, poté jsme pluli
parníkem po „Pražských Benátkách“, prohlédli jsme si oblouky
Karlova mostu z Vltavy a navštívili jsme Čertovku. Po vylodění nás před muzeem čekala paní
průvodkyně Hátleová, která nás
provedla s výkladem Karlovým
mostem a Kampou. Po obědě v
restauraci Stará Praha nás autobus vyvezl na Pražský hrad, který
jsme s paní průvodkyní prošli opět s výkladem.

V

Výlet na Konopiště
a exkurze
do Velkopopovického
pivovaru
Na další letošní výlet si vyrazíme ve čtvrtek 19. září. Prohlídku
zámku Konopiště máme již rezervovanou, z parkoviště na zámek
se dopravíme motorovým vláčkem, který nás proveze vyhlídkovou jízdou po hrázi zámeckého
rybníka, kolem Růžové zahrady k
zámku.
Po prohlídce zámku Konopiště
si zajedeme na oběd do pivovarské restaurace a po obědě navštívíme Velkopopovický pivovar.
Během prohlídky s průvodcem
navštívíme současnou varnu, kde
se seznámíte s výrobou piva. Poznáme bohatou historii pivova-

Lodí Pražských Benátek jsme se plavili
do Čertovky a pod Karlovým mostem

ru a příběh zakladatelské rodiny
Ringhofferů.
Prohlédneme si historickou varnu z roku 1928 a ležácké sklepy,
kde na nás čeká ochutnávka nefiltrovaného piva Velkopopovický
Kozel. Podíváme se i na stáčírnu
lahví a sudů, expozici pivních
obalů a pozdravíme se s živým
maskotem pivovaru, kozlem Oldou. Vyjíždíme v 7.00 hod. z Mírovic, v 7.15 hod. od obecního
úřadu Veleň.
Těšíme se na vás.
R. Matějková a L. Kaiserová
Paní průvodkyně
Hátleová nás
provedla
s výkladem
Karlovým mostem,
Kampou
a Pražským hradem.

OBECNÍ NOVINY
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VELEŇSKÝ SPORT

FOTBAL
TJ SLAVOJ VELEŇ
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e-mail: pilatesmirka@centrum.cz

RŮZNÉ
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každou

středu

od 18.00 hod.
a
od 19.00 hod.
v sále obecního úřadu
Cena 80 Kč/lekce
nebo permanentka
790 Kč/ za 10 lekcí

Tel.: 777 576 804
https://www.facebook.com/pilatesmirka/ nebo http://pilatesmirka.webnode.cz/

JÓGA VE VELENI

Objevte úžasné fyzické ale i psychické účinky jógy.
Dokonale zpevníte a protáhnete celé tělo,
ulevíte bolavým zádům, pročistíte hlavu
a budete odcházet s úsměvem na duši i tváři.
Lekce jsou určeny jak úplným začátečníkům,
tak i pokročilým praktikujícím. Věkově neomezeno :-)
Hodiny vede zkušená certifikovaná lektorka (RYT500)
praktikující jógu od roku 2006 s bohatými zkušenostmi.

Lekce se konají v ÚTERÝ od 20:00 hod.

Lekce v délce 60 minut, cena je 100 Kč,
v případě permanentky 900 Kč/10 vstupů.
Lekce probíhají v sále nad Obecním úřadem, ul. Hlavní 7.
V případě zájmu o účast na lekcích,
je potřeba se dopředu přihlásit.
Kontaktujte prosím lektorku napřímo
i v případě jakýchkoliv dotazů.
Kristýna Jandová
Telefon 606 792 425
Email: kristyna.jn@gmail.com

TJ SLAVOJ VELEŇ

VELEŇSKÝ SPORT
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STOLNÍ TENIS

STOLNÍ TENIS

VII. ročník TURNAJE VE STOLNÍM TENISE 2019
Účast: 38 mužů a 7 žen
VÝSLEDNY TURNAJE - UMÍSTĚNÍ:
1. Rudolf Šilhán ml.
2. Petr Poláček
3. Petr Něměček
4. Václav Novák ml.
5.-6. Jiří Světlík, Marek Moc
7.-8. Pavel Mádr, Rudolf Šilhán st.
9.-12. Lukáš Drexler, Daniel Sládek, Ondřej Skřivánek, Marek Pavlík
13.-16. Antonín Petřík, Zdeněk Dostál, Martin Kudrlička, Jan Matějka
17.-24. Lukáš Kohut, Jan Šilhán st., Radka Matějková, Michael Vondrák,
Petr Kopecký, Jan Šilhán ml., Michaela Rubešová, Jana Tomčišinová
25.-32. Jiří Kazda, Jiří Tomčišin, Marek Titěra, Petr Ryšavý, David Kaiser,
Monika Dostálová, Petr Teska, Petr Štolc
33.-38. Miroslav Filko, Miroslav Peřík, Jakub Let, Tomáš Motl,
Ladislav Menšík st., Jiří Tůma, František Kaiser, Karel Kášek,
Jaroslav Máchal

Umístění žen:
1. Michaela Rubešová
2. Lenka Kaiserová
3. Jana Tomčišinová
4. Monika Dostálová
5. Radka Matějková
6. Jolana Macháčková
7. Zdena Fircáková

ODBOR PŘÁTEL SK SLAVIA VELEŇ

VELEŇSKÁ PENTLE 2019

B

ože ten to kopnul...
Nebo… „To by chytil i
slepej...“ Kolikrát jsme
podobné věty pronesli na stadionu nebo doma u televizních obrazovek.
Opravdu si myslíte, že proměnit
penaltu nebo chytit špatně kopnutou desítku je tak jednoduché ?

Jestli ano, přijďte nás o tom přesvědčit na již desátý ročník turnaje v kopání a chytání pokutových
kopů - VELEŇSKÁ PENTLE !
Přijďte si užít bezva sportovní sobotu, turnaj, na kterém si vylámali
zuby i prvoligoví hráči, a vyhrajte
hodnotné ceny.
Všichni startující mají šanci, že

Foto z loňské Pentle 2018 - Ať žije Pentle 2019 !
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když už to nevyjde na hřišti, mají
možnost vyhrát v tombole spoustu zajímavých cen.
Přihlaste se v čas, počet startujících je omezen!
Za odbočku Odboru přátel SK
SLAVIA PRAHA Veleň
Pavel Tomčišin

RŮZNÉ
Volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24.5. – 25.5.2019

Výsledky voleb v Obci Veleň

Informace
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubileum slaví
květen
Petřík Miroslav
Veselá Blanka
Pavlík Antotnín

Veleň
Mírovice
Mírovice

červenec
Čálková Zdeňka
Králová Eva
Svobodová Milena
Poustková Anna
Vorlíček Miloslav
Syslová Anna

		
		
		

červen
Fulmek Zdeněk
Poslušný Petr
Dvoriak Pavel
Legátová Božena
Hovorka Jiří
Šaldová Alena
Hradecký Karel
Pavlíková Jiřina

Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Mírovice
Veleň

Veleň
Veleň
Veleň
Mírovice
Veleň
Mírovice

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

Narozená miminka
duben
narodil se
Martin Löw
Mírovice

Úmrtí

květen
narodil se
Matouš Hetzer
Veleň

květen
ve věku 87 let
zemřela
paní Drahomíra Zemanová

Počet obyvatel naší obce k 20.5. 2019 je 1462 (vč. přihlášených na obecním úřadu).

OBECNÍ NOVINY
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2019

Miroslav Táborský
„Blázinec“ 7.3.

Vítání občánků 10.3.

Svátek sv. Patrika 16.3.
skupina Městská

37 OBECNÍ NOVINY

FOTOKRONIKA

Velikonoce
na dvorku 14.4.

Jan Hřebejk 9.5.

MUDr. Radkin Honzák
14.5.
OBECNÍ NOVINY
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Slavnostní otevření nové školy ve Veleni
1. května 2019

42 OBECNÍ NOVINY

Za skvělou muziku děkujeme skupině Děsband a stepaři Markovi
Chytrovi. Za dobré jídlo a pochutiny
děkujeme paní kuchařkám ZŠ Veleň
a M. a P. Dvořákovým.

FOTOKRONIKA

Po přestřižení pásky se tančilo
ve škole....

... i před školou.

OBECNÍ NOVINY
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Veleň a Mírovice za správy Nosticů

Pokračování z minulého čísla ON

si byly v minulých vojenských
nájezdech vyplundrovány a
většinou bez obyvatel, kteří
pro víru odešli ze země. Po vydání vypovídajícího dekretu císaře Ferdinanda
II. Roku 1627. Ve Veleni v této době
hospodařil jeden sedlák a čtyři chalupníčkové. Ostatní usedlosti byly pusty a
podobně bylo i v Mírovicích, kde nebylo
žádných obyvatel. Všechna role mimo
malý rozměr ve Veleni ležely ladem. Jak
Nostic Hartvik viděl, že zde bude mnoho
práce a přičinění, aby z těchto pustin šel
nějaký příjem. Při pohledu na úrodnou
zem seznal, že by nechyběl, kdyby toto
panství koupil. V hlavě si sestavil plán,
jak tento statek obnoví, aby nesl užitek.
Proto roku 1665 dne 21. Srpna prodal
panství libeňské, městu Praze za 29 000
zlatých a hned na to, roku 1666 odkoupil od Vlašského špitálu naše obce Veleň
Mírovice za 17 000 zlatých.
Ihned od provedení koupě zajel do
svého rodného kraje trmického a okolí,
a zde si vyhlédl rodiny schopné k přesídlení. Mezi léty 1666 až 1670 přesídlení
provedl. Noví osídlenci se dostavili nejprve do panské správy v Pakoměřicích,
kde jim byly přikázány k bydlení obce
a domy. A odtud za doprovodu drábů
vyšli do nových domovů. Od této doby
uplynulo 300 let! (počítáno, kdy pan Leo
Menšík kroniku psal)
Jak se jmenovali noví osídlenci? Byli to:
Petržílka, Kosík, Maštalíř, Jindřich, Mareček a jiní…

V

Ve vykázaných usedlostech se usadili,
obnovili domy, a na přikázané půdě začali těžce hospodařiti. Jistě zavzpomínali i na své domovy…
Zde rodili děti a časem si zamilovali
údolí kolem Ďáblického potoka, kde nalezli svůj domov.
První zprávy o těchto nových osídleních
nalezneme za prvé ve výkazech panství
Pakoměřice, kde jsou jmenováni a jaké
má panství u nich pohledávky.
Přepsáno z dokladů správy panství hraběte Ervína Nostice z Rhineků kancléře
z Pakoměřic.
Mírovice – Gruntovní kniha panství a
manuál s listinami z roku 1690
Výkaz dlužníků ve věci robot potažných,
pěších a v naturáliích:

Podpisy sedláků z Mírovic z let 1680 - 1710.
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Jiří Kadeřávek – na Václ. Kadeřávka
chalupě
Petr Kratochvíle – na Mal (nedopsáno)
Jan Heřman – na Václ. Kadeřávka chalupě
Jan Sušina – nejasné
Václav Černý – na Tomáše Maštalíře
statku
Vonšovka – na Krištofa Sedláčka statku
Jan Pernštejn – na Víta Kaprálka statku
Salomena Kočová – na Jana Kratochvíle
chalupě /do základu shořela/
Jiří Černý – shořela
Mišanová – chalupa
Jiří Břitva (Zobálek) – na Pavla Šembery
statku
Vejvodová – na Víta Černého chalupě
Martin Myk – chalupa – nyní zvostává v
Líbeznicích.
Veleň
Starej Václav – Černý, na Jana Černého
statku
Adam Korábský item Jan Korábský na
Lukášově chalupě
Mikuláš Lýzl
Jan Hluchý item Krištof Koss – na chalupě Václava Kossa
Vondra Urbánek na Pavla Nedbala chalupě
Jiří Lokaj na Jakuba Tichého chalupě
Václav Klomejšek item Jiří Maršálek na
Michálkově chalupě
U výše uvedených se jedná o nevyrovnané pohledávky panské kanceláře
u poddaných v Mírovicích a Veleni. Pohledávky zněly na: vykonání tažné roboty 4 x v týdnu, 3 x pěší roboty /ženy/ a
odevzdání domácích produktů /drůbeže,
vejce apod./ dle příkazu. Protože nově
osazení nebyli schopni celou povinnost
vykonati, byla tato pohledávka zapsána
v gruntovní knize panství a později dluh
byl vymáhán.
Zápisy tyto mají cenu v tom, že nám
zachovávají jména obyvatelů Mírovic /
nově osazených po roce 1690/ …
A mimo toho nalezneme jejich jména
ve starobylých matrikách vinařských z
let 1680-1780 … viz opisy matričních
zápisů z této doby dále …

KRONIKA

Tato nejstarší matrika obsahuje zápisy
narozených z Vinoře, Kbel, Přezletic,
Miškovic, Čakovic, Letňan, Třeboradic, Radonic, Kostomlátek, Podolanky
a Jenštejna, Satalic, Mírovic a Veleně.
Celkem 14 obcí. Zápisy pokračují po
sobě, jak případy přicházely. Psáno je
starou češtinou – kurent. První zápisy
jsou velmi stručné. Obsahují datum narození, jméno dítěte, jméno a příjmení
otce, dále se nerozvádí, křestní jméno
matky, jména a zaměstnání kmotrů.
Při studiu matriky jsem zjistil, že nejstarším rodem je rod Maštalířů. Zápisy
to dokazují. První zápis a podpis je v
této matrice z 27. III. 1691. Kniha sama
obsahuje léta od r. 1691 – do r. 1711.
Kniha je ve velmi špatném stavu, vazba se rozlézá, desky jsou potrhané. Na
desce je špatně čitelný nápis Liber-s-Babtism.Ecclesie Winoricensii – 1691.
/desky mají ozdoby lisované do kůže.
Na hřbetě knihy je štítek A/. dole je jiný
štítek s nápisem /Babt. 1691 – 1711/
mort.1694 – 1711/. Mimo narozené jsou
zde zapsáni i zemřelí ze všech obcí.
Velmi stručně. Vzor:
Dne 18/IV 1707 umřel a 19. Byl v
Třeboradicích Jan a syn Víta Radouška,
šenkýře v Mírovicích, zaopatřený velebnou Svátostí Oltářní dne sedmnáctého.
Jiný:
Dne 12/II. 1705, zemřela a 14tého v
Třeboradicích pochována byla Alžběta
Sedláčková, manželka Kryštofa Sedláčka, souseda Mírovského. Zaopatřená
velebnou Svátostí. /Okolo 60 lét/.
Na prvním listě v matrice je nápis: Kniha, do které se česky zaznamenávají věřící, patřící k Vinořské farnosti. Založena 5. IV. 1691.
Nebo jiný zápis: Zapisuj děti postupně, aby z lože manželského byli – 1692.
Celá kniha budí dojem jednoduchosti,
není linkována, nijak rubriky nadepsané, ale přesto zápisky jsou dosti jasně
zapsané a dají se po částech dobře přečísti.
Seznam jmen obyvatel Veleně a Mírovic, vypsaná z křestní matriky vinořské
v létech 1690 – 1711
Jakub Žižka - Matouš Fiala, kovář - Pa-

vel Nedbal - Vít Polák - Václav Urbánek – Jiří Franta, šafář - Tomáš Halýk,
chalupník - Matěj Zyl, chalupník - Mikuláš Sedláček, ovčacký - Václav Sýkora horní mlynář - Jiří Černý, chalupník
– Antonín Muzikář, podruh – Václav
Páf – Jiří Kratochvíl, hudebník – Michal
Vajs, sedlák – Jan Petržílka, podruh –
Tomáš Zpěvák, skoták – Jan Král – J.
Žádný, myslivec – Sedláček Kryštof –
Dorota Matásková – Jan Ptáček, dolní
mlynář – Soukup Jan, vinař – Sýba Ondřej – Lenard Vaňkovský – Tomáš Maštalíř, sedlák – Václav Pokorný – MARTIN
… slouha – Pavel Šimbera, chalupník
– Václav Procházka, sedlák – Vít Kaprálek, sedlák – Novák Pavel – Ondřej
Kratochvíl, sedlák – Radoužávek Jiří,
šenkýř – Matouš Petržílka, podruh
Ač páni Nosticové byli vysoce inteligentní, na robotníky byli velmi přísní.
Stačilo malé nedopatření ze strany robotníka a už se sypal déšť ran na záda
ubohých poddaných. /viz případ Jindřicha, který byl zbit od drába za nedostatečnou práci na panských lukách u Mírovic/, to byly jen rány karabáčem, co
ale pak bylo na panské kanceláři?
Velmi výstižný je dopis Nosticův svému úředníkovi, kterého poučuje, jak má
býti tvrdý na své poddané sedláky.
Výtah z dopisu: a kdyby se stalo, že by
jeden nebo druhý se protivil, pak jej potrestejte napoprvé ihned na úřadě mírnými ranami holí, a kdyby se snad zpěčoval, pošlete jej podle nařízení krajského
úřadu spolu se svou podrobnou zprávou
v poutech na týž úřad. Doufám, že toho
nebude třeba. Vezměte si však příklad
z Vašich předchůdců a buďte přísní na
lidi, neboť každý sedlák chce být přidržen ke svým povinnostem strachem a
ranami.
V Praze dne 24.XI.1774
		
J.V. Nostic, hrabě
Ze všech těchto robotníků a jejich mozolů plynul bohatý příjem do nostické
pokladny, a že brzy hrabě Nostic uskutečnil svůj sen, tj. přestavbu staré tvrze v
Měšicích v honosný zámek, podobně i v
Pakoměřicích /viz popisy historie těchto
zámků/.

V krásném zámku Měšickém, vystavěném 1767 – 1775 jest prostranná kaple
sv. Alžběty Duryňské…
Zaujímá celou výši budovy a je do ní
pojata. Na dvou klenbových polích spatřují se biblické příběhy, malované Václavem Ambrozim 1775 …
Velmi pěkný barokní oltář má obraz od
téhož umělce, znázorňující sv. Alžbětu,
chudým almužnu udělující. Na oltáři
jsou zdařilé řezané sochy Boha Otce, sv.
Františka a sv. Antonína Peduánského.
Dr. Podlaha /Posvátná místa/díl I. 273
Historie zámku v Pakoměřicích – v Pakoměřicích vznikl zámek z bývalé tvrze. Od 14. století se zde vyměnila řada
majitelů. Předposlední byl od roku 1637
Oldřich z Libšteina z Kolovrat. Tento
držel tvrz až do roku 1645 a pak ji spolu s panstvím odprodal Janu Hartvikovi
z Nostic. Pakoměřice zůstaly nadále v
držení Trmické pošlosti Nosticovského
rodu. Na místě tvrze byl vystavěn v 17.
století zámek, do čtverhranu založený,
ale vodní příkop ponechán …		
Sedláček /str.258/ XV. Díl
Ve výše uvedeném zámku byla po vyOBECNÍ NOVINY

42

KRONIKA

Jména rodin, které žily v Mírovicích a Veleni v letech 1691 – 1711:
Mírovice					
Vaňkovský					
Síkorovi, chalupník				
Maštalíř					
Sokol						
Černý Jiří					
Kratochvíl Matěj, sedlák			
Sedláček					
Kaprálek Vít, sedlák				
Novák Jakub, sedlák				
Šembera chalupník				
Radoušek, Šenkýř				

stavění zámku v Měšicích zřízena panská kancelář. Zde se řídil chod celého
panství, odtud vycházeli drábové s rozkazy do vesnic.zde se ukládaly roboty
osadníkům a zde také naši předkové byli
trestáni za vzpurnost a neuposlechnutí
panských rozkazů. I naši předkové z Veleně a Mírovic sem vážili své cesty a často si odnášeli více ran, než pomoci. Sem
do tohoto zámku přišli v létech 1666 až
1671 přistěhovalci z Trmicka panství
Nostické. Zde jim bylo přikázáno, kde

Veleň
Rubášův
Žižka
Fiala, kovář
Nedbal
Polák
Urbánek
Řezáč Antonín
Sýkora V. mlynář horní mlýn
Halýk Tomáš
Zyl Matěj
Zima Matouš, Hofmann,
Blažek Jiří,
Tyll chalupník,
Kratochvíl kovář,
Ptáček Jakub mlynář - dolní mlýn podháj,
Soukup Martin vinař - veleňská vinice

založí nové domovy. I vydali se na cestu
do Mírovic a Veleně. Od této doby uplynulo x set dlouhých let …
Při všech těchto stavbách jistě pracovali i naši předkové – robotníci. Bohaté
lomy v našem kraji dodaly materiál na
výše uvedené stavby. Tak vyrostla z potu
a krve našich předků šlechtická sídla v
Měšicích i v Pakoměřicích. Páni měli
své zámky, chudému poddanému stačily
chalupy a chýše, zbudované z materiálu,
co náš kraj nabídl. Křemen, opuka a pís-

kovec. A někdy stačily i prosté chuchty z
plev a žlutky …
V těchto chaloupkách žili lidé nemající
nic, než své upracované ruce a hromadu dětí kolem sebe. A mimoto dřinu na
svých políčkách a bědnou otročinu na
panském. Aby měli klid po svých pracích, nebylo ani zdání. Krajem projížděly stále tlupy vojáků, obtěžovaly osadníky a žádaly potraviny apod.
Pokračování příště
Zdenka Sádovská, kronikářka

		
Sled majitelů:
		
1416
Jan z Hradce
		
1421
Jan z Kněževsi
			
Vaněk Duršmíd
		
1451
Zdeněk ze Štemberka
		
1547
Pražané
		
1552
Duchek Chmelíř
		
1595
Václav Radnický ze Zhoře
		
1600
Bedřich Smolík ze Slavic
		
1605
Sabina Finková z Pantenova
		
1607
Johanka Horňáková z Chochova
		
1616
Hynek Berka z Dubé
			
Jan Bedřich z Černhanova
		
1654
Jiří Zikmund z Černhanova
		
1664
Jan Hartvik Nostic
Zámek v Měšicích před úpravou v nemocnici v r. 1963.
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OBECNÍ NOVINY

VSTUPENKY
si můžete zakoupit
na Obecním úřadě Veleň

