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OBECNÍ NOVINY
KURZ RODOPISU
„Tajemství rodu“
VE VELENI

Vilma
Cibulková
Jan Potměšil
ve Veleni

VELEŇSKÉ POSVÍCENÍ

a posvícenská TANEČNÍ ZÁBAVA

Koncert KATEŘINY ENGLICHOVÉ
Pražský filmový orchestr
ve Veleni
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Vážení spoluobčané,
s babím létem přicházejí i zářijové Obecní noviny a s
nimi pár informací o tom, co se v obci během léta událo a
co nás čeká na podzim.
Vzhledem k mnoha dotazům občanů bych na úvod zmínila stav věci resp. problematiky pražského okruhu, jehož
event. stavba by se nás ve Veleni a v Mírovicích dotkla
(dá se říci) „osudově“. I nás by velmi zajímaly nějaké
čerstvé informace, stejně jako naše občany. Bohužel stav
je takový, že nevíme opět nic. Naposledy jsme jednali v
této věci dne 28. 5. 2019 s (čerstvě do funkce jmenovaným) generálním ředitelem ŘSD Ing. Kováčikem. Jednání
jsme vyvolali v rámci našeho uskupení starostů Veleně,
Radonic, Podolanky, Přezletic a Jenštejna. Sešli jsme se
s generálním ředitelem ŘSD, zástupci ministerstva dopravy a projektanty z Pragoprojektu. Naše požadavky byly
„zaprotokolovány“, byli jsme ubezpečeni, že se nás příp.
stavba okruhu i jeho příp. provoz téměř nedotkne (což je
dobrý vtip) ... a krátce poté byl ředitel ŘSD Ing. Kováčik
odvolán ze své funkce. To je v těchto státních institucích
poslední dobou velmi častý rituál. Nevíme tedy, zda platí
„slíbené sliby“ a „dohodnuté dohody“, nebo jsme opět na
začátku.
Nejsme žádní ekologičtí aktivisté ani fanatici, ale absolvovali jsme mnoho jednání na různých úrovních (úředníci MD ČR, ŘSD apod.) a lze jen konstatovat, že „stát“
prostřednictvím těchto lidí naše oprávněné požadavky
a připomínky k SOKP 520 pouze zlehčuje, popírá a nesmyslně prosazuje trasu Pražského okruhu starou 60 let.
Namísto věcného přístupu a objektivního zhodnocení variant, slyšíme od úředníků demagogické argumenty o tom,
že okruh nelze postavit dále od Prahy (varianta „obchvatu“
Prahy vede přímo Prahou tj. hustě obydlenými městskými
částmi a obcemi), že okruh nebude tranzitní dálnicí ( má
to být tranzitní dálnice pro kamiony z Istanbulu na sever
Evropy a mísila by se na ní tranzitní a lokální doprava), že
okruh splní hygienické limity (vyhovující potřebám ŘSD,
nikoliv lidem) apod.
V současnosti je trasa okruhu ve fázi studie (již několikáté verze). Podařilo se nám alespoň prosadit oproti původnímu návrhu (kde byla dálnice v katastru Veleně navržena na rovném terénu téměř bez protihlukových opatření)
- variantu zčásti v zářezu s protihlukovými valy a zčásti v
„přesýpaném“ tunelu. Náš požadavek ale je, v případě realizace, okruh v katastru Veleně umístit celý do tunelu a do
zakapotovaného mostu (nad ČOV Miškovice).
Přestože je stavba úseku dálnice SOKP 520 v našem
katastru plánována za mnoho let, vynaložíme veškerou
energii a snahu, aby se tento záměr na našem území neuskutečnil. A pokud přinejhorším na realizaci dojde, tak budeme požadovat taková opatření (běžná v civilizovaných
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zemích v 21. století), aby byl vliv této stavby na naše obce
minimalizován.
Naší nadějí je, že dojdou státu peníze a na dálnici nebude (aktuální navrhovaná varianta je o mnoho dražší, než by
byla varianta okruhu vedoucího dále od Prahy v polích tj.
mimo obytnou zástavbu). A pokud jezdíte po D1 - nadějí
je pro nás také neschopnost a nekompetentnost lidí, kteří
mají dopravní stavby v ČR na starost. Píši to nerada, ale
čím budou lidé na těchto pozicích neschopnější, tím lépe
pro Veleň a Mírovice ...
A teď ty příjemnější zprávy
Rádi Vás informujeme, že naše nová škola ve Veleni byla zařazena do soutěže STAVBA ROKU 2019 a také
STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019.
Hlasování bylo spuštěno v srpnu (www.stavbaroku.cz),
bohužel jsme zjistili, že hlasovat lze každý den (tedy opakovaně), což nám nepřijde příliš férové. Ale budiž, taková
jsou zřejmě pravidla.
O kulturních a společenských akcích, které nás na podzim čekají, a které jsme pro vás připravili, se můžete podrobně dočíst na dalších stránkách Obecních novin. Veleňský kulturní podzim bude bohatý, navštíví nás např. herci
Vilma Cibulková či Honza Potměšil, naše pozvání přijala
i světoznámá harfistka Kateřina Englichová nebo Pražský
filmový orchestr. A můžeme se těšit na „Veleňské posvícení“, posvícenskou taneční zábavu a mnoho dalšího.
Na závěr zmíním jen informaci týkající se založení sokolské jednoty a oddílu skauta v naší obci (více na str. 14
a 15). Vstoupili jsme v jednání jak se skauty, tak se Sokolskou župou Barákova, pod níž bychom spadali.
Myšlenky a principy obou organizací jsou nám blízké a
i dnes určitě aktuální. Navíc se u obou organizací nejedná jen o volnočasové „kroužky“ pro děti, ale o všestranný
rozvoj osobnosti a tolik potřebné ideály, které dnes chybí
celé naší společnosti. Jako obec rádi pomůžeme administrativně při zřízení sokola i skauta (postup a proces založení je celkem složitý), a přispějeme samozřejmě i další
podporou. Zásadní však je, zda se ve Veleni a v Mírovicích
najde pár nadšenců, kteří se nám přihlásí a budou ochotni
se dětem věnovat jako cvičitelé a vedoucí. Bez toho totiž
nemá smysl ani jednu z uvedených organizací zakládat.
Věřím, že se věc podaří.
Přeji všem občanům Veleně a Mírovic krásné babí léto
a těším se na společná podzimní setkání.
Mgr. Radka Matějková, místostarostka

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

ze zastupitelstva
květen
Zápis č. 7/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
15.5.2019 od 18 hod.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu
osmlouvě 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.
- zastupitelstvo schválilo přerozdělení
zhoršeného hospodářského výsledku
2018 ZŠ Veleň, který bude pokryt z
hospodaření předcházejících účetních
období.
Zápis č. 8/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
29.5.2019 od 18 hod.
-zastupitelstvo schválilo Smlouvu o
převodu vlastnictví k majetku České
republiky na hasičskou cisternu CAS
-24 Mercedes Benz pro SDH Veleň Mírovice
- zastupitelstvo schválilo Darovací
smlouvy - finanční dary na Dětský
den (odměny, atrakce).
- zastupitelstvo bere na vědomí přidělení dotace na kompostéry.
- zastupitelstvo schválilo vypsání výběrového řízení na dodavatele kompostérů.
- zastupitelstvo bere na vědomí přidělení dotace na pořízení doprav. automobilu pro SDH Veleň -Mírovice.
- zastupitelstvo schválilo vypsání
výběrového řízení na dodavatele dopravního automobilu pro SDH Veleň
- Mírovice.

červen
- zastupitelstvo schválilo prodloužení
funkčního období ředitele školy ZŠ a
MŠ Veleň na dalších šest let.
Zastupitelstvo schválilo usnesení č.10
o zákazu výstavby bytových domů v
obci Veleň.
Zápis č. 9/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
12.6.2019 od 18 hod.
- zastupitelstvo schválilo Návrh závěrečného účtu obce Veleň 2018 s výhradou a účetní závěrku 2018.
- zastupitelstvo schválilo doplnění
vyhlášky obce Veleň č.1/2018 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení.akce :
15.06.2019 - Veleňská Pentle
29.06.2019 - Memoriál Vl. Nedorosta
11.07.2019 - Letní kino
17.08.2019 - Setkání Minipivovarů
07.09.2019 - Habas Vráťa Fest
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
dílo s firmou 4A architekti s.r.o. na
zhotovení studie využití statku č.p. 15

- zastupitelstvo bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodavatele kompostérů.
1) Zahrada v pohodě
Ondřej Štěpančík 160 ks/528 528 Kč
2) Komunální technika s.r.o. Brandýs
nad/Lab. 160 ks / 629 200 Kč
- zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu ve výši 10 000,- Kč pro
firmu Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, z.s. na financování
právních služeb ve věci nesouhlasného vyjádření k Územnímu rozhodnutí
stavby Pražského okruhu SOKP 511.
- zastupitelstvo bere na vědomí přidělení dotace z Fondu středočeského
fondu hejtmana v rámci tématického
zadání „Podpora hejtmana“ ve výši
30.000,- Kč na dětský den ve Veleni
2019 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dotaci.
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č. 5 /2019
-ofzapsala V. Škrdlová

Zápis č. 10/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
26.6.2019 od 18. hod.
- zastupitelstvo schválilo odprodej
pozemku pod trafostanicí v lokalitě
Farmes ze zákona ve prospěch ČEZ
a.s. p.č. 413/115 v k.ú. Veleň.
- zastupitelstvo bere na vědomí veřej.
vyhlášku o zahájení řízení změny ÚP
hl. města Prahy, vlna 03,05, veřejné
projednání se bude konat 08.08.2019
od 10.hod v sále CAMP – amfiteátr,
Vyšehradská 51, Praha 2. Veřejná vyhláška o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00, společné
jednání se bude konat 23.07.2019 od
9:00hod ve velkém zasedacím sále
Magistrátu hl.m. Prahy se sídlem Mariánské nám.2, Praha 1
Podzim v Podhájí ve Veleni
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AKTUALITYOBECNÍHO ÚŘADU

OČKOVÁNÍ a ČIPOVÁNÍ PSŮ
MVDr. Pavel Anton

u Obecního úřadu Veleň

v neděli 15. září v 9.00 hod.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům Veleně a Mírovic,
kteří přispěli v rámci akce
„Kozy pro děti a děti přes kozy“
na nákup tělovýchovného náčiní do naší nové tělocvičny ZŠ.
Výsledná částka je 60 400 Kč.
Za nápad i organizaci akce moc děkujeme paní Radce Nastoupilové.

OBECNÍ NOVINY

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 3/2019, Náklad 1000 ks. Rozšiřováno do schránek zdarma. Datum uzávěrky příštího čísla je 11. října 2019
MK ČR E 23108
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www.velen.cz

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

Pojďte s námi vysadit

Lesopark za novou školou
Zasadíme „za školou“ cca 65 stromů a časem to bude místo,
kam můžeme vyrazit na procházku, jít si zaběhat nebo jít si hrát.

Sázíme v sobotu 26. října 2019 od 10.00 hod.
na pozemku za novou školou v ul. V Podhájí
S sebou lopatu a dobrou náladu.

Dne 15.8. 2019 bylo spuštěno hlasování v soutěžích

STAVBA ROKU 2019 a STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019
do kterých byla zařazena i naše nová základní škola.

Budova naší nové školy byla zařazena do
Soutěže STAVBA ROKU 2019 (stavby z celé ČR)
pod názvem
„Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ“
a do
Soutěže STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019
také pod názvem
„Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ“

Přidat svůj hlas v hlasování můžete na stránkách
www.stavbaroku.cz
od 15. 8. 2019 do 10. 11. 2019 do 12.00 hod.

SVŮJ HLAS MŮŽETE ( NEPOCHOPITELNĚ ) PŘIPOJIT KAŽDÝ DEN

V případě zájmu o účast, prosíme, hlaste se
na e-mailu: matejkova@velen.cz nebo na Obecním úřadě Veleň.
Obec Veleň děkuje za pomoc
a přípravu vysázení lesoparku M. a L. Kosovým.

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

stalo se ...

Prázdninový „program“ ve škole
- ničivé kroupy, nové kozy, nové týpí aj.
průběhu letních prázdnin jsme dokončovali „projekt“ naší nové školy ještě „papírově“, tj. vypracovali jsme a podali na ministerstvo financí Závěrečné
vyhodnocení akce a další nezbytné finalizace.
Červencové krupobití, které postihlo naši obec 1.7.
2019, poničilo všechny venkovní žaluzie na západní fasádě nové školy. Žaluzie vypadaly jako po střelbě kulometem. Řešili jsme tedy i první větší pojistnou událost
ve škole, věříme, že na dlouho poslední.
Novinkou ve škole jsou samozřejmě „kozy“ do nové
tělocvičny. Děkujeme všem občanům Veleně a Mírovic, kteří přispěli v rámci akce „Kozy pro děti a děti
přes kozy“ na nákup tělovýchovného náčiní do nové tělocvičny ZŠ. Výsledná částka byla 60 400 Kč.
Obec objednala „nové kozy“ již v červenci, takže od
2. září mohou děti využívat krásné nové nářadí:
gymnastickou kozu (v koženém provedení), odrazový
můstek a dopadovou žíněnku. A protože se nám sešlo o
něco více peněz než byla hodnota „kozy“, trochu jsme
přidali z obecní kasy a přikoupili jsme ještě 3 ks švédských laviček, aby měly děti na čem odpočívat i posedávat při sledování gymnastických výkonů svých spolužáků. Za nápad i organizaci akce moc děkujeme paní
Radce Nastoupilové.
Všem, kteří přispěli na dobrou věc a pomohli obci s
nákupem vybavení nové tělocvičny, patří opravdu velký
dík.Velmi si toho vážíme.
Poslední novinkou je nové týpí na školní zahradě pro
malé indiány, a třeba i budoucí veleňské a mírovické
skauty. Týpí jsme zakoupili samozřejmě pro všechny
naše školáky a věříme, že se jim v něm bude na školní
zahradě dobře trempovat, odpočívat a třeba se i učit.

V

Obměna vozového parku SDH Veleň - Mírovice
červnu jsme převzali do majetku obce v objektu
Skladovacího zařízení HZS ČR ve Zbirohu automobil CAS-24 Mercedes-Benz pro náš SDH Veleň Mírovice. O bezplatný převod automobilu z ministerstva vnitra na Obec Veleň jsme zažádali před Vánocemi
a rádi bychom velmi poděkovali GŘ HZS ČR i všem,
kteří nám s úspěšnou žádostí pomohli. Naši dobrovolní
hasiči budou mít tedy Tatru T-815 pořízenou obcí Veleň
v loňském roce, Mercedes (viz. foto) a nový dopravní

V
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automobil, na jehož nákup bylo vyhlášeno výběrové řízení, v němž zvítězila firma Techsport z Brna.
Z oslovených 10 firem se VŘ zúčastnily firmy (s nabídkami níže): Techsport s.r.o.
1 010 000 Kč bez DPH
Auto Vinkler s.r.o. 1 023 917,37 Kč bez DPH

Modernizace a intenzifikace Čistírny odpadních vod
okračují práce na modernizaci a intenzifikaci ČOV
Veleň. V současné době probíhá rekonstrukce dosazovacích nádrží a kalojemu. Více na str. 10.

P

Kompostéry zdarma pro občany
o dvou letech od podání naší žádosti o grant na pořízení kompostérů pro občany Veleně a Mírovic nám
byla dotace přidělena a mohli jsme vyhlásit na jejich
nákup výběrové řízení. Ze zúčastněných firem zvítězila
s nejnižší nabídkou firma Zahrada v pohodě.
1/ firma Zahrada v pohodě (528 528 Kč).
2/ firma Komunální technika Brandýs n. L. (s nabídkou
629 200 Kč).
Obec poté zakoupila 160 ks kompostérů, které koncem
července a v srpnu předala k užívání zdarma občanům
Veleně a Mírovic, kteří si je objednali. Dotaci (85 %) na
pořízení kompostérů obec získala z OPŽP.

P

SLOVO AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

Lesopark za novou školu vysadíme 26. října
sobotu 26.10. 2019 bychom rádi vysázeli na obecním pozemku za budovou nové ZŠ (V Podhájí)
lesopark, na jehož „výsadbu“ bychom rádi pozvali rodiče, děti i všechny občany Veleně a Mírovic. Zasadíme

V

cca 65 stromů. Z organizačních důvodů prosíme občany
o předběžnou informaci, že se „sázení“ chtějí zúčastnit.
Dopravní automobil pro SDH Veleň - Mírovice
rámci naší úspěšné žádosti o dotaci na pořízení
DA pro hasiče a výběrového řízení byla podepsána
smlouva s dodavatelem automobilu firmou Techsport
Brno.
Dopravní automobil by měl být dodán do konce roku

V

2019. Grant ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS činí 450 000 Kč, dotace
Středočeského kraje je 300 000 Kč a spoluúčast obce
bude 472 100 Kč.
Za pomoc při přípravě žádosti a technické specifikace
děkujeme Tomášovi Loučkovi.

... stane se
Co nového „na statku“
tom, že se obci Veleň podařilo zakoupit zchátralý statek č.p. 15 (bývalý statek Rubešových) jsme
Vás informovali v minulých Obecních novinách.
V současné době probíhají vyklízecí práce, a ještě ně-

O

jakou dobu trvat budou, neboť statek je opravdu velmi
„zavetešen“. Pokud bude vypsán dotační titul na získání finančních prostředků na přestavbu statku k účelům
„občanské vybavenosti“, podali bychom žádost ještě
letos. Záměrem obce je v objektu zřídit např. poštovnu,
ordinaci lékaře, mateřský klub, prostor pro volnočasové
a zájmové aktivity, obecní knihovnu aj. Záleží především na tom, zda a kdy bude možné získat finance a požádat o granty na výstavbu prostor pro vybrané služby.

Aktivní podzim ve Veleni a v Mírovicích
nabídkou podzimních kulturních, zájmových i společenských akcí ve Veleni se můžete seznámit na
následujících stránkách Obecních novin.

S

Mgr. Radka Matějková

OBECNÍ NOVINY
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH

ZÁŘÍ

7. září

sobota

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

17. září

úterý

Vilma Cibulková
ve Veleni
Čas: od 19.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň
(více str. 23)
Vstupenky lze zakoupit na obecním úřadě

27. září

pátek

Posvícenská

TANEČNÍ ZÁBAVA

Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál Obecního úřadu Veleň
Hraje skupina HARMONIE p. Blažka
Cena vstupenky 100 Kč
Vstupenky lze zakoupit na obecním úřadě
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7. a 8. září

sobota a neděle

Chovatelská
výstava 2019

Místo: dvorek Obecního úřadu Veleň

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

19. září

čtvrtek

Výlet na Konopiště
exkurze do

Velkopopovického pivovaru
s ochutnávkou piva
Čas: odjezd v 7.15 hod.
od Obecního úřadu Veleň

28. září

sobota

Posvícení na dvorku
dětský vláček, historická střelnice
od 13.00 hod. do 19.00 hod.

harmonikář, tuba - živá hudba
od 14.00 hod. do 18.00 hod.

posvícenské koláče

Místo: dvorek Obecního úřadu Veleň

A DALŠÍCH AKCÍ VE VELENI A V MÍROVICÍCH

PODZIM 2019
ŘÍJEN

17. října

čtvrtek

„Jak žít BEZ OBALU“

Na cestě k ZERO WASTE
		
PŘEDNÁŠKA
Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál Obecního úřadu Veleň
Vstupné dobrovolné

24. října

čtvrtek

Kurz rodopisu
První lekce

Čas: od 17.00 hod.
Místo: sál Obecního úřadu Veleň
Přihlašovat se můžete na obecním úřadě (více str. 35)

26 října

sobota

Koncert FILMOVÉ HUDBY

PRAŽSKÝ FILMOVÝ ORCHESTR a paní hraběnka M. Nostitzová
Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň
(více str. 26 a 27)
Výtěžek z koncertu bude věnován na výcvik slepeckých psů

28. října

pondělí

Sázíme lesopark

Čas: od 10.00 hod.
Místo: na obecním pozemku
za novou ZŠ Veleň v ul. V Podhájí
(více str. 5)

LISTOPAD

Pohádka Čas: od 17.00 hod. v sále obec. úřadu
Lampionoý průvod
Čas: od 18.00 hod.
Místo: sraz na dvorku OÚ Veleň

7. listopadu
čtvrtek

Jan Potměšil

Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň
Vstupenky lze zakoupit na obecním úřadě (více str. 29)

LISTOPAD

22. Velký
listopadu
koncert

21. října

pondělí

pátek

26. listopadu
úterý

MALÝCH MUZIKANTŮ

z Veleně a Mírovic 2019

Čas: od 17.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň
Přihlašovat se můžete na OÚ Veleň
		
(více str. 51 )

Kateřina Englichová
Karolína Berková

Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň (více str. 52 )
Vstupenky lze zakoupit na OÚ Veleň
OBECNÍ NOVINY
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REKONSTRUKCE ČOV

I

nadále pokračují práce na intenzifikaci naší ČOV. V současné
době je nainstalováno zařízení
pro hrubé předčištění, osazena jsou
dmychadla pro aktivační nádrže a
rozvod aktivního provzdušňování
odpadních vod. Probíhá rekonstrukce dosazovacích nádrží. Nejprve
byly započaty práce na dvou dosazo-
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vacích nádržích, které nebyly v provozu. Po jejich celkové repasi a osazení technologie budou uvedeny do
provozu a na řadu přijdou další dvě
dosazovací nádrže, které jsou nyní
používány. I ty projdou repasí a budou vybaveny novou technologií. Po
rekonstrukci tak bude mít čistírna v
provozu všechny 4 dosazovací nádr-

že. Je připravováno odstavení kruhové nádrže na čistírenské kaly, aby i ta
mohla být opravena a modernizována osazením provzdušňováním kalu.
Všechny tyto činnosti jsou prováděny za provozu celé čistírny, pouze
s malými odstávkami jednotlivých
technologických částí, což samozřejmě přináší nejednu komplikaci, které
se ale daří úspěšně zvládat. Nově je
v areálu čistírny rozvedena elektroinstalace, dokončována je i rekonstrukce provozního objektu – obslužného
domečku.
I když ale bude ČOV modernizována a intenzifikována tak, aby
splňovala aktuální požadavky na
vyčištění odpadních vod, nedokáže si poradit s bezohledností a neukázněností některých obyvatel
naší obce. Již pravidelně, téměř
v každém vydání obecních novin
apelujeme na občany, aby dodržovali kanalizační řád a do odpadu
neodhazovali předměty, které tam
nepatří. Veškerá odpadní voda v naší
obci je do ČOV čerpána čerpadly z
přečerpávacích jímek, tam tyto před-

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD VELEŇ

měty způsobují poruchy a poškozování čerpadel a tím zkracují jejich
životnost. V obci je 6 jímek, kde je
umístěno 12 čerpadel, cena jednoho
čerpadla je 100 tis. Kč i více, dle jeho
velikosti a náklady na opravu běžně
dosahují 30 tis. Kč. Každá porucha
čerpadla tak navyšuje náklady na
provoz celého systému čištění odpadních vod, a pokud bude uvedená situace pokračovat, bude obec
muset přistoupit ke zvýšení ceny
stočného, kterým by byly eliminovány narůstající výdaje na opravy
čerpadel.
Největší problémy jsou v poslední
době s jímkou v ulici Duhové. Na
tuto jímku je napojeno pouze 22
domácností, přesto museli obecní
zaměstnanci vyjíždět několikrát týdně, aby vyčistili a opravili čerpadla.
Obyvatele této části Mírovic jsme samostatně oslovili výzvou k dodržování kanalizačního řádu. Tato výzva
přinesla částečné dočasné zlepšení,
ale bohužel jsme během srpna opět
zaznamenali vysoký počet poruch
oproti ostatním částem obce.

V naší obci je systém nakládání s
odpady řešen svozem komunálního,
tříděného a biologického odpadu a
možností ukládání dalších odpadů,
včetně nebezpečných, na sběrném
dvoře. Všichni obyvatelé obce tedy
mají možnost zbavit se každého odpadu předepsaným způsobem a je
nežádoucí a naprosto zbytečné od-

hazovat do kanalizace něco, co tam
nepatří, a způsobuje technické problémy s jejím provozem vč. nárůstu nákladů na její provoz. Zbytečně
tak musejí být vynakládány finanční
prostředky, které by mohly být použity účelněji, ve prospěch všech obyvatel.
Ing. Jiří Kazda, starosta obce
OBECNÍ NOVINY
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TÉMA

ŽIVOT BEZ ODPADŮ
Z

ero waste (zkráceně ZW), přeloženo z angličtiny, znamená
„nulový odpad“, ale stejně tak
to může znamenat i „nulová ztráta“
nebo „nulové plýtvání“.
Zero Waste nebo také česky Život
bez odpadů je označení pro životní styl, který podporuje opětovné
využívání všech zdrojů bez tvorby
odpadů, jejich skládkování nebo jejich spalování. Tato filosofie říká, že
všechny zdroje by měly být využívány opětovně stejně jako se tomu děje
v přírodě. Zero waste je především
cíl, na jehož konci je nulový odpad.
Ideálně tedy - žádný odpad není posílán na skládky ani do spaloven.
Tím nedochází k plýtvání – plýtvání materiálem, surovinami, energií,
místem na vytváření nových skládek.
Je to strategie předcházení odpadu,
která vyžaduje po spotřebitelích přijmutí zodpovědnosti za své nákupy a
nakládání s odpadky a od firem převzetí zodpovědnosti za své výrobky
v jejich celém životním cyklu (získání materiálu, nakládání s ním i jeho
pozdější zpracovatelnost a využitelnost, rozložitelnost apod.)
Být na tzv. nule je zatím nemyslitelné a neproveditelné. Cílem tedy je,
se té nule přiblížit co nejvíce a skládkovat maximálně 10 % zbytkového
odpadu. Zero waste není jen trend,
ale nutnost. Naše zacházení s odpady
a zároveň i s materiály a surovinami
není do budoucna udržitelné.
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V běžném odpadovém hospodářství, jak ho známe dnes, se odpad vyprodukuje a až pak se řeší, co s ním.
V současné době, když věc doslouží,
vyhodíme ji na skládku nebo putuje
do spalovny, příp. ji zrecyklujeme.
Recyklace je ale pouhou náplastí.
Vytvoříme odpad a potom ho
zrecyklujeme. Jedná se o snahu řešit
již vzniklý problém, ale často se stává omluvou pro naši spotřebu a produkci odpadů. „Recykluji, tak dělám
pro planetu to nejlepší, co můžu“.
Žádný materiál se ale nedá recyklovat nekonečně, některý více, některý méně, ale vždy u toho dochází ke
ztrátám a životnost každého materiálu jednou skončí. Nehledě na to, že je
to energeticky náročné. Proto je lepší
se snažit vzniku odpadu předcházet.
A o tom je Zero Waste.
5 PRAVIDEL
odmítni
omez
znovu použij
zrecykluj
zkompostuj (nech rozložit)
Pořadí není náhodné
Nejdůležitější je:
„Odmítnout“ (Refuse) tj. odmítnout odpad, nepouštět si ho do domu,
přemýšlet nad tím, co kupuji a jak to
kupuji. Základní otázkou je, zda doopravdy určitou věc potřebuji. Má

to obal a z jakého materiálu ? Je to
znovu využitelné ? Je to recyklovatelné? Je to zkompostovatelné ? Jsme
to my, kdo si volí nakupovat smetí,
stejně jako například přijímat věci
zdarma, které nikdy nevyužijeme.
„Omezit“ (Reduce), co potřebujeme a nemůžeme odmítnout. Omezit
můžeme cokoliv – svou spotřebu
vody, počet zbytečného oblečení v
šatníku, vytisknuté stránky, nakoupené množství jídla (aby se nezkazilo a
nemuseli jsme ho vyhazovat), apod.
Základní otázkou je, zda odpovídá
množství a velikost toho, co mám,
pořizuji a spotřebovávám mým potřebám. Opravdu potřebuji tolik věcí,
zboží apod. ?
„Znovu použijme“ (Reuse), co
konzumujeme a nemůžeme odmítnout či zredukovat. Jde o to, maximalizovat využití daného produktu
a šetřit zdroje a energie, které by
musely být vynaloženy při procesu
recyklace např. nákup opakovaně
využitelných produktů místo jednorázových, navracení např. obalů do
obchodů, kde mohou být znovu využity, nakupování již použitého zboží
např. v second - handech a bazarech,
ale naopak i navracení věcí které
jsme zredukovali - zpět do oběhu a
jejich darování nebo prodej, opravování, využití věcí pro jiný účel, než
pro který byly původně stvořeny.
„Recyklace“ (Recycle) je až na
čtvrtém místě, skoro na konci pyra-

BEZ OBALU

midy. To dokazuje, že v tomto stylu
života nejde pouze o to, začít se zajímat o obsah svého koše a začít více
recyklovat.
Recykluje se až to, co nejde odmítnout, zredukovat a znovu využít.
„Kompostování“ (Rot) je důležitou
složkou tohoto stylu. Bioodpad tvoří
největší podíl toho, co vyhazujeme.

A popelnice ?
Do té toho zbude jen opravdu málo.
Lidé žijící tímto stylem si většinou
svůj odpad, který by byl jinak určen
pro skládku nebo spalovnu, ukládají
třeba do zavařovací sklenice. Někteří
jedinci se svou čtyřčlennou rodinou
narvou do takové sklenice svůj odpad za celý rok (to není vtip - to už je

BEZ OBALU

docela slušný výkon :-). Pro takovou
rodinu je vlastnění popelnice opravdu
zbytečná záležitost.
Je to vlastně částečný návrat k původnímu způsobu života při zachování našeho současného životního standardu, o kterém ovšem naši předkové
mohli kdysi pouze snít ...

PŘEDNÁŠKA
17. října 2019 od 18.00 hod.
v sále Obecního úřadu Veleň
Vstupné dobrovolné

TUŽME SE !

VELEŇ
MÍROVICE

Silou lví, vzletem sokolím !

HLEDÁME CVIČITELKY, CVIČITELE A DALŠÍ NADŠENCE

N

aši novou školu a s ní i novou tělocvičnu jsme ve Veleni dostavěli letos na jaře
a podzim by mohl být tím správným
časem, kdy začít uvažovat, jak v naší
obci rozšířit nabídku aktivit (a to tělovýchovných i spolkových). Rodiče
dětí projevili o založení Sokola ve
Veleni velký zájem a nová prostorná
tělocvična k takovýmto úvahám přímo vybízí. V jednání ve věci založení
sokolské jednoty jsme již vstoupili se
Sokolskou župou Barákova (tam bychom patřili). Zkusme to tedy.
Tužme se !
Stejně jako titulek „Silou lví, vzle-

tem sokolím“, i motto „Tužme se !“
či hesla „Pravda vítězí !“ či „Ve zdravém těle zdravý duch !“ jsou původními hesly sokolskými. Programem
Sokola totiž není jen cvičení, které by
konkurovalo ostatním „komerčním“
sportovním kroužkům. Sokolům jde
hlavně o rozvoj pohybové schopnosti - rychlosti, síly, obratnosti a vytrvalosti. Malí sokolové a sokolky se
učí vítězit i prohrávat, nevzdávat se
a nebát se překonávat překážky. V
oddílech sokolské všestrannosti cvičí lidé, kteří neusilují o maximální
sportovní výkony, ale cvičí pro zdraví, kondici, radost a potěšení.
Posláním ČOS je zvyšovat tělesnou

HLEDÁME SOKOLKY A SOKOLY - CVIČITELE

Věříme, že se mezi námi najde pár nadšených lidí (všech věkových kategorií),
kteří budou ochotni věnovat čas a energii nejen svým dětem při cvičení,
ale i sokolské myšlence. Budeme moc rádi, pokud se nám tito nadšenci
přihlásí na obecním úřadě. V případě aktivního zájmu občanů
pak se založením jednoty sokolské ve Veleni a v Mírovicích
samozřejmě pomůže obec.
Bez ochotných nadšenců
to ale nepůjde.
Děkujeme, těšme se a tužme se !
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zdatnost svých členů a vychovávat
je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní,
rasové a náboženské snášenlivosti, k
demokracii a humanismu, k osobní
skromnosti a ukázněnosti, k lásce k
rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Aniž bychom si
to uvědomovali, tyto myšlenky jsou
základem naší západní civilizace.
Miroslav Tyrš v úvodním článku
prvního čísla časopisu Sokol v lednu
1871 zformuloval sokolskou myšlenku na antickém principu kalokagathie
tj. ideál člověka tělesně zdatného, duševně a sociálně vyspělého, připraveného pracovat a bránit svůj národ.
Tyršova idea sokolství přežila století
i několikerá násilná zrušení sokolské
organizace. A idea „sokolství“ je určitě aktuální i na začátku 21. století.
ČOS - Sokol
Český Sokol je ojedinělou a unikátní organizací nejen v českém, ale
i v celosvětovém měřítku. Sokol je
nejstarší tělovýchovnou organizací v
České republice. Vznikl v roce 1862.
Podaří se nám v r. 2019 založit Sokola i ve Veleni a Mírovicích ?
		
Radka Matějková

Každý den aspoň jeden dobrý skutek !

PARTA NA CELÝ ŽIVOT

HLEDÁME VEDOUCÍ VELEŇSKÉHO SKAUTSKÉHO ODDÍLU
yrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se
šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo
ve světě. Skaut děti rozvíjí laskavým a pevným
vedením i chytře navrženým programem.
I když to vypadá, že si v klubovně malí skauti jen hrají, tak každou hrou se něco konkrétního učí. Díky tomu
skauty v kolektivu často poznáte, aniž by museli mít kroj.
Jsou to aktivní lidé, kterým jde o víc než jen o sebe. Všímají si, co se děje kolem, a často dění sami mění a zlepšují.
Podobně dobře se umí postarat i sami o sebe. Skauti a
skautky totiž odmala trénují život ve skupině. Umí se tak

V

nejen přizpůsobit, ale i jasně vyjádřit a prosadit. Také se
díky pevným vazbám v oddílu jen málokdy cítí sami.
Skautský oddíl ve Veleni hledá vedoucího
V případě zájmu o založení skautského oddílu ve Veleni pomůže obec s administrací zřízení oddílu, pomoc
nám přislíbili i skauti. Všechno ale samozřejmě začíná
a padá s konkrétními lidmi, kteří by měli zájem oddíl ve
Veleni vést. Obec pomůže, jak bude moci. Zásadní ale je,
zda se ve Veleni či v Mírovicích najde nadšený vedoucí,
který se bude dětem věnovat.
Opět, stejně jako v případě Sokola, platí, že skauting
Jste-li srdcem skaut nebo skautka
příp. máte-li dobrý tip na „zapáleného“ vedoucího,
dejte vědět.

není konkurencí k nejrůznějším kroužkům a zájmům.
Většina zájmových kroužků a sportovních oddílů je
úzce zaměřených, zatímco skauting rozvíjí všechny části
osobnosti (fyzickou, psychickou, morální, empatii, sociální, atd.) a podporuje vývoj dětí tak, aby se z nich staly
plně rozvinuté osobnosti. K tomu dítě samozřejmě může
chodit třeba na atletiku nebo hrát na klavír a rozvíjet nějakou svoji specifikovanou dovednost. Ve skautingu ale
kromě komplexního rozvoje najde taky skvělou partu kamarádů.				
Radka Matějková
			
matejkova@velen.cz

ŠKOLA A ŠKOLKA

JDEME DO ŠKOLY !
V

ítejte po prázdninách a dovolte, abychom krátce představili novinky, které čekají děti a žáky v tomto školním roce. Změn bude
opravdu hodně. Počet dětí a žáků narostl o více než 70, počet zaměstnanců o deset, vznikla nová třída školky, přípravná třída,
nové kroužky a hlavně postupně naběhne nové financování škol, které s sebou přineslo a ještě přinese nejen mnoho zmatků
a nejistoty, ale vyžádalo si i úpravy některých provozních řádů.

Přípravná třída
V podkroví staré školy vznikla třída
pro 14 dětí předškolního věku. Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro
děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky, u kterých je
předpoklad, že zařazení do přípravné
třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně
děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Děti získají velkou
výhodu v orientaci ve škole, zvykají si
na školní režim, který se střídá částečně
se školkovým, poznají nové spolužáky,
získají zkušenosti, co všechno je bude
čekat v 1. třídě, osvojí si manuální činnosti, psaní základních znaků, číslic,
písmen. Zdokonalí si obrazotvornost
při malování, řešení různých rébusů a
úkolů, i formou her. Učí se větší samostatnosti…. Už nyní je třeba připomenout, že pro zařazení do přípravné třídy
je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení. Proto děti, které by
měly zájem o přípravnou třídu za rok,
by měly být během podzimu objednány
na vyšetření.
Nová třída MŠ
V letošním školním roce zaznamenala naše mateřská škola velkou změnu
- rozšířila se ze dvou - na třídy tři. Ke
třídám „Motýlci“ a „Berušky“ přibyla
třída „Včelky“, která je pro 20 dětí a je
umístěna v budově bývalé ZŠ. Přestože je to odloučené pracoviště, všechny
třídy a učitelky budou jednotně spolupracovat podle školního vzdělávacího
plánu. Ve středu 4. 9. 2019 proběhne
schůzka se všemi rodiči dětí z MŠ, kde
se dozví potřebné informace. V pátek
6. 9. 2019 začíná 1. lekce plaveckého
výcviku pro předškoláky a dál už vše
poběží podle plánu.
Rozšíření družiny
Kapacita školní družiny byla navý-

šena na 105 žáků a rozrostla se o další
2 oddělení. Přivítali jsme i nové paní
vychovatelky. Dětí je však stále mnoho, a proto nadále dostanou při přijetí
přednost žáci nižších ročníků. Děti se
mohou těšit na zajímavé akce, výlety,
soutěže a tvořivé činnosti. Nebudou
chybět ani projektové dny (v nejbližší
době to budou projekty na téma včelařství a prevence kriminality). Budeme
pracovat na zahrádce a hojně využívat
školní hřiště a tělocvičnu. Září zahájíme
společným posezením a seznámením s
novými kamarády (prvňáčky a žáky přípravné třídy).
Novinkou v souvislosti se změnou financování je skutečnost, že do družiny
budeme přijímat pouze žáky k „pravidelné denní docházce“, protože pouze
tito žáci jsou zahrnuti ve finančním normativu, který obdržíme. Je na rodičích,
kdy své děti budou z družiny vyzvedávat, ale papírově přihlášeno musí být
dítě na 4 dny v týdnu po dobu 5 měsíců.
Cena za družinu se nemění – 300,- Kč/
měsíc. Tyto prostředky jsou používány
výhradně na nákup hraček, pomůcek a
vybavení družiny, nikoli na platy zaměstnanců.
Nový obědový účet
Nový obědový účet a nová cena za
obědy. Vzhledem ke stoupajícím cenám
potravin je nevyhnutelné zdražení obědů, zatím o 2,- Kč. Založili jsme nový
účet pro platbu obědů a budeme na rodiče apelovat, aby povolili platbu inkasem. Od změny si slibujeme odstranění
problémů s přeplatky a nedoplatky.
Kroužky
Pro děti je připravena celá řada kroužků z nejrůznějších oborů. Část kroužků
je zajištěna pedagogy školy – kroužky
sportovní přípravy, judo, moderní tanec, angličtina pro druhý ročník, jóga.
Od 16. 9. 2019 začínají v naší škole pod
vedením učitele a muzikanta Martina

Svobody (Martin „Matys“ Svoboda)
hudební kroužky zobcové flétny, klarinetu, saxofonu a hudební teorie. Nabízíme možnost přípravy žáků na hudební konzervatoř a pořádání hudebních
workshopů v průběhu školního roku.
Nabídneme i program Maxík pro předškolní děti a program FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování) určený
žákům od osmi let. Podrobnější informace naleznete na webu školy. Všechny
mimoškolní aktivity jsou placeny, ceny
jsou ale velice příznivé. Jsou srovnatelné s aktivitami ve státem dotovaných
institucích (domy dětí a mládeže), u nás
ale na kroužky žádné dotace nemáme.
Zcela unikátní projekt se nám podařilo
zajistit po žáky ve věku 9 - 12 let. Jedná se o hru Lovci Podnikavých duchů
(podnikavyduch.cz). Je to zážitková
vzdělávací hra, jejímž smyslem je posílit komunikační dovednosti, kritické
myšlení, emoční inteligenci, týmovou
spolupráci, schopnost řešení problémů
atd. Protože se zapojujeme do nejrůznějších aktivit v rámci našeho regionu,
odměnou nám byla roční licence pro
tento projekt. Děti, které se projektu
účastní, tedy budou hradit pouze část
skutečných nákladů.
Ve spolupráci s externisty budeme realizovat florbal (Black Angels), Veselou
vědu (www.veselaveda.cz), kroužek
animace (www.streamkinds.cz), gymnastiku a výrazový/lidový tanec (sara.
kejlova@gmail.com). Informace k těmto kroužkům jsou vždy na webových
stránkách organizátora.
Moc děkujeme všem za příspěvek v
rámci akce KOZY, velice si vaší podpory vážíme. Přejeme všem krásný a
úspěšný školní rok. Ať se dětem v tomto školním roce líbí a daří ! Na všechny
se moc těšíme. :)
		

Mgr. V. Kouřilová,
P. Koudelíková, M. Hrabětová
a další zaměstnanci ZŠ a MŠ

ŠKOLA A ŠKOLKA

ZÁJMOVÉ ŠKOLNÍ KROUŽKY

Vážení rodiče,
pedagogové základní školy připravili pro vaše děti následující nabídku kroužků v těchto předpokládaných termínech:

Jóga
Protažení, rehabilitace, koncentrace,
koordinace pohybů, rozvoj hrubé
i jemné motoriky ….
To vše je obsaženo v kroužku, který je
určen zejména pro mladší školní věk.
čtvrtek: od 13.30 hodin
SPORTOVNÍ HRY
PRO STARŠÍ ŽÁKY
aneb s panem učitelem pro radost.
Florbal, fotbal a další nejen míčové hry,
využití nové tělocvičny a hřišť
pondělí: od 14.30 hodin

JUDO

Judo pro žáky
od 6 do 15 let
pondělí: od 16.10 hod.
Sebeobrana pro žáky
a dospělé od 15 let
pondělí: od 17.05 hod.

Lovci
Podnikavých duchů
Zážitková vzdělávací hra,
jejímž smyslem je posílit komunikační
dovednosti, kritické myšlení,
emoční inteligenci, týmovou spolupráci,
schopnost řešení problémů atd. Celá hra
obsahuje
30 devadesátiminutových lekcí.
Nehrajte na počítači, žijte hru!
středa: 13.30 – 15.00 hod.
Hudební kroužky
Od 16. září se v ZŠ rozběhne
výuka hry na zobcovou
flétnu, klarinet a saxofon,
doplněná o hudební teorii.
Výuka bude probíhat v odpoledních
hodinách od pondělí do čtvrtka, v úterý
od 15:15 bude hudební teorie společná
pro všechny výuky nástrojů. Výuka hry na
nástroj by měla probíhat 2x týdně (ideálně
po-st, út-čt). Konkrétní termíny výuky je
nutné dojednat přímo s vyučujícím.
Aktivity zaměřené
na rozvoj kognitivních
funkcí dětí a diagnostiku
výukových obtíží
FIE (Feuersteinovo instrumentální
obohacování)
úterý od 13.45 hodin
(ukázková hodina v září)

www.zsvelen.cz

Maxík
Stimulační program Maxík je určen
předškolákům, dětem s odloženou školní
docházkou a žákům 1. a 2. ročníku,
kterým se ve škole něco nedaří.
Jedná se o ucelený program,
který v postupně navazujících lekcích
napomáhá rozvoji dítěte ve všech vývojových oblastech (grafomotorika, prostorová
orientace, sluchová analýza a syntéza,
percepce) a učí ho pracovním návykům.
U žáků, kteří již školu navštěvují,
pomáhá řešit problémy se psaním,
čtením i počítáním.
čtvrtek: od 14.30 hod.
(v září ukázková hodina)
Diagnostika oslabení dílčích
kognitivních funkcí (detailní
analýza příčin výukových a výchovných
problémů žáků)
a následná reedukace
– dle individuální konzultace.
Veškeré informace o kroužcích jsou
na webu školy. Není-li uvedeno jinak,
začínají kroužky v říjnu 2019
a délka jedné lekce je 45 minut.
Další kroužky realizujeme ve spolupráci
s externisty:
Florbal – Black Angels „kroužek“
středa: od 15.00 hodin
(dle zájmu možno další lekce
od 16.00 hod., rozděleno by bylo dle věku,
od 15.00 hod. mladší děti)

z Veleně a Mírovic

Angličtina
Jazyková příprava je určena
pro žáky druhého ročníku,
kteří se hravou a nenásilnou formou
začínají seznamovat s cizím jazykem,
jeho výslovností a intonací před povinnou
výukou angličtiny ve 3. ročníku.
úterý: od 13.00 hodin

JUDO

Sportovní přípravka
pro děti do 6 let
sportovní přípravka pro děti do 6 let.
Všestranný pohybový rozvoj pod vedením
profesionálního trenéra.
pondělí: od 15.15 hodin

pouze pro děti

Taneční kroužek
Taneční kroužek je určen pro všechny
dívky a chlapce, kteří mají pozitivní vztah
k pohybu a hudbě.
Výhodou tohoto kroužku je především to,
že se nezaměříme pouze na jeden
taneční styl, ale seznámíme se
s celým pestrým tanečním světem.
Taneční kroužek není jen o tom,
abychom v dětech rozvíjeli pohybovou
koordinaci, ale také se zaměříme
na správné držení těla, vnímání hudby
a prostorovou orientaci. Vše je tak
pojímáno hravou formou, abychom dosáhli
příjemného prožitku z tance.
pondělí: od 13.00 hodin
mladší děti (1. – 3. třída)
pondělí: od 13.45 hodin
starší děti

Veselá věda
úterý: od 15.00 hod.
Animace
středa: od 15.00 hod.
Gymnastika
s prvky tance a baletu
čtvrtek: od 15.00 hod.
(1. – 3. třída)
čtvrtek: od 16.00 hod.
(4. – 7. třída)
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FIE – FEUERSTEINOVA METODA

Metoda podporuje:
• Vnitřní motivaci a sebedůvěru
• Pozornost
• Vyjadřování a porozumění
• Dovednost pracovat s chybou
• Používání efektivních strategií řešení problému
• Organizaci a plánování
• Emoční inteligenci

Feuersteinovo instrumentální obohacení – FIE
je mezinárodně rozšířená metoda, která se
postupně již dostává do širšího podvědomí i u nás.
Je to metoda, při níž se pomocí speciálně
navržených pracovních listů a s vedením lektora
– tzv. zprostředkovatele rozvíjí kognitivní funkce.
Velmi stručně řečeno tato metoda podporuje důležitou celoživotní dovednost učit se učit.
Klient získává nástroje, aby mohl maximálně
využít svůj potenciál, osobnostně a sociálně růst.

Jak se konkrétně s metodou FIE pracuje?
S metodou se pracuje individuálně i ve skupinách. Setkání probíhá zpravidla jedenkrát týdně,
kdy lektor s klienty společně prochází pracovními listy, tzv. instrumenty. Jednotlivé instrumenty (celkem jich je 14)
jsou sestaveny tak, aby podporovaly rozvoj různých dovedností (viz výše). Vzájemným dialogem jsou děti vedeny
k pečlivé a systematické přípravě strategie vyplňování instrumentů a následnému rozboru pracovního postupu.
Učí se pracovat s chybou a využít tuto zkušenost pro další práci. Jsou podporovány k hledání vlastního řešení.
Dětem postupně vymizí z práce zbrklost a strach z neúspěchu. Získávají sebedůvěru, že úkol a problémy
vyřeší. Dokážou vyjádřit svůj názor a respektovat odlišný. V neposlední řadě dialogem rozvíjí komunikační
dovednosti. Všechny získané poznatky a zkušenosti z hodin FIE přenáší do praktického života.
Pro koho je FIE určena?
• Děti ale i dospělé jako prostředek osobního rozvoje
• Jedince se speciálně vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení, ADHD)
• Nadané žáky

SEBEOBRANA

JUDO
S

portovní kroužek JUDO je vhodný pro předškoláky i školáky. Tréninky budou každé pondělí. Přípravka je zaměřena na hry, při kterých budeme dbát na všeobecný rozvoj pohybových
dovedností, vzájemnému respektu a sebeovládání.
Následovat budou nácviky technik judo, zvyšování
fyzické kondice, kdy nedílnou součástí bude psychická i fyzická odolnost.
U kategorie dospěláci - sebeobrana bychom chtěli
na základě získaných dovedností rozvíjet sebedůvěru. Investujte do svého bezpečí v dnešní agresivní
době.

Informační schůzky proběhnou před každým tréninkem v pondělí 30.9.2019

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

		

AKTIVITY PRO DĚTI

IRSKÉ TANCE PRO DĚTI

N

ašel jsem v denním tisku
informaci o náboru dětí do
volnočasových aktivit. V
nabídce chyběl jakýkoliv taneční
obor, převládaly mužské sporty jako
je hokej, fotbal, na úplném konci se
krčila gymnastika.
Většina mnou dotázaných rodičů
se obává, že chlapec potřebuje k vyzrání v muže tomu odpovídající volnočasovou aktivitu a dívka spíše než
sport tak tanec, kreslení nebo zpěv.
Obávají se, že se jejich dítě stane

středem posměchu spolužáků. Proč
tomu tak je ?
Neznalý rodič si pod tancem představí baletní přípravku, kde by
chlapce nutili do punčocháčů, piškotů a první rok by strávil u tyče. Což
nemusí být ani v baletu pravidlem.
Základem neochoty je především
neznalost a strach. Většina populace chodila maximálně do tanečních,
kde se udála spousta nezapomenutelných scén, které však k tomuto věku
a příležitosti patří. Taneční byly od

počátku přípravou pro uvedení jedince do společnosti. Čas ostychu a
studu. Pokud si ale všimnete, do začátku puberty tento ostych nevzniká.
Chlapci a děvčata spolu bezvadně
vycházejí např. při výpravách k sousedům na jablka. Jsou to parťáci.
Pakliže se z logiky věci chlapec v
tomto věku vystaví spolupráci s dívkou, bude s ní mít ve vyšším věku
podstatně méně starostí, bude na ní
zvyklý. K tomuto jsou irské tance
ideální. Trénink nebo vyučovací hodina se příliš neliší od sportovního
tréninku. Vše začne převlečením se
do sportovního oblečení. Hodina začne zahřátím, protažením, pokračuje
opakováním kroků z předchozích
hodin, následuje naučení se nových
kroků, docvičení, protažení a rozloučení. Přestávky, které jsou součástí
hodiny, jsou vyplněny debatou mezi
žáky a učitelem, informacemi, které
s tancem jako společenským i sportovním odvětví souvisí.
Oproti honění se za kulatou věcí
poskytuje irský tanec rozvoj rytmu, hudebního sluchu, pro společné choreografie je zapotřebí dávku
spolupráce, pozornosti a trpělivosti.
Tanečník se naučí držet tělo a s přibývající pokročilostí také posilovat,
stravovat se. Na vystoupeních pro
rodiče nebo na tanečních soutěžích,
které již existují v České republice
více jak 10 let, nám irský tanec přináší možnost se prezentovat, zvládat
emoce a zachovávat etiku chování.
Je toho spousta, co se mohou irským tancem děti naučit, proto se
neostýchejte. Tanec je pro muže stejně jako pro ženy a může Vás naučit v
každém věku spoustu nového.
Přijďte si ho vyzkoušet každý čtvrtek od 17:30 v sále Obecního úřadu.
Ing. Jan Klášterka, TCRG
vedoucí souboru Gall-Tír
mezinárodně certifikovaný lektor
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certifikovaná lektorka dětské jógy

Restaurace Obecní dům Veleň

DĚTSKÁ

POSVÍCENÍ

27. 9. - 29. 9. 2019
STUDIO SVĚTLO VŠEM
Kateřina Strnadová
Adresa: V Podhájí 446, VELEŇ
Tel.: 723 899 891

Posvícenské
Kurz I. pololetí:
11. září 2019 – 15. ledna 2020

Přihlášky nebo dotazy prosím zasílejte na e-ma

ČTVRTEK 15:30 – 16:30 hod.
pro školní děti 7 – 12 let
15 lekcí / 60 min: 1.500 Kč

ww

MENU

Lektor: Kateřina Stejskalová
certifikovaná lektorka dětské jógy

STUDIO SVĚTLO VŠEM
Pečená
kachna, houskový knedlík, červené a bílé zelí 165,- Kč
www.StudioSvetloVsem.cz
Kachní paštika 78,- Kč
Kateřina Strnadová
Adresa: V Podhájí 446, VELEŇ
Polévka Kaldoun 35,- Kč
Tel.: 723 899 891

Objednávky a rezervace od 9. 9. do 25.9. 2019
v restauraci nebo na tel.: 721 218 953

Přihlášky nebo dotazy prosím zasílejte na e-mail: katep@seznam.cz

Obecní úřad Veleň srdečně zve všechny děti i dospělé na

POSVÍCENÍ 2019

ř od 18.00 hod. v sále obecního úřadu
pátek 27.zárí
ř
ř
Tanecní zábava

Hraje skupina Harmonie p. Blažka.
Vstupenky na večerní taneční zábavu si můžete zakoupit
na Obecním úřadě Veleň.
Cena vstupenky 100 Kč.

ř od 13.00 do 18.00 hod. na dvorku
sobota 28.zárí

Posvícení na dvorku
od 13.00 hod.
- dětský historický vláček
- staročeská střelnice
od 14.00 hod.
- harmonikář a tuba
- posvícenské koláče

RESTAURACE „TA NAŠE HOSPŮDKA ČESKÁ“ U ARAZIMŮ
SRDEČNĚ ZVE NA

v sobotu 14. září 2019
od 18. hod.
v restauraci „TA NAŠE HOSPŮDKA ČESKÁ“

STARTOVNÉ 100,- Kč
				
			

RESTAURACE „TA NAŠE HOSPŮDKA ČESKÁ“ U ARAZIMŮ

VEČER

HARMONIKÁŘ 27. 9. a 19.10. harmoniku

2019

S HARMONIKÁŘEM
27.9. a 19.10.
od 20.00 hod.

KOMPOSTUJEME
Co lze kompostovat

Materiály nevhodné ke kompostování

Z domácnosti
- zbytky ovoce a zeleniny
- kávové a čajové zbytky
- zbytky pečiva
- skořápky z vajíček a ořechů
- lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
- podestýlka domácích býložravých zvířat

- kosti, odřezky masa, kůže
(lze kompostovat, avšak vždy by měla proběhnout
tzv. hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob)
- stolní oleje a tuky
(v menším množství lze kompostovat, vhodné je nechat
je nasáknout do savého materiálu – ubrousků, pilin apod.)
- rostliny napadené chorobami
- vykvetlé plevely
- chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků apod.
- popel z uhlí, cigaret
- prachové sáčky z vysavače
- exkrementy masožravých zvířat
- časopisy
- plasty, sklo, kovy, kameny

Ze zahrady
- posekaná tráva, listí, větvičky
- plevele, zbytky zeleniny
- piliny, hobliny, kůra
- popel ze dřeva
- trus býložravých hospodářských zvířat

Do kompostéru můžete dávat i trus býložravých zvířat.
Žádné psí ani kočičí výkaly ale nesmí do kompostu přijít, znehodnotily by ho.

Pokud máte hodně kartonových krabic (co nejméně barvených), nastříhejte je nebo nařežte
na malé kousky a přidejte do kompostu. Vytvoříte tak ideální hnědou složku kompostu
(další hnědou složkou jsou třeba piliny nebo dřevní štěpka).
Hnědá složka bude dobře fungovat vedle zelené složky kompostu, jakou je nejčastěji posečená tráva.
Takové vyvážení a promíchání složek zajistí rychlejší a kvalitnější kompostování.
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o je kompostování? Všechno, co ještě nedávno
žilo, se může kompostovat. Přírodní produkty,
které byly dříve součástí živého organismu, jako
je dřevo a vlna, jsou nejen potravou pro velké množství
hmyzu a dalších živočichů, ale také, jsou-li vystaveny
vhodným podmínkám, zvolna shnijí.
Kompostování je možnost, jak tento proces urychlit
vytvořením ideálních podmínek pro řadu malých organismů, z nichž většinu lze spatřit pouze pod mikroskopem.
Založit kompost není vůbec složité. Většinu práce za
vás udělá matka příroda, vy jí jen připravíte podmínky.
Kompostování totiž napodobuje biologické pochody,
které probíhají v půdě. S tím rozdílem, že kompostér
funguje jako urychlovač času.
Jak správně namíchat kompost
V rámci svých stěn kompostér připraví maximálně
vhodné podmínky, čímž značně uspíší humifikační pochody. Mikroorganismy a bezobratlí živočichové, kteří
jsou součástí humifikace, mají v kompostéru optimální
podmínky, takže rozloží mrtvou organickou hmotu podstatně dřív než v přírodě.
3 jednoduchá pravidla
S kompostováním můžete začít kdykoli během roku.
Stačí si pořídit kompostér (ten už ve Veleni a v Mírovicích máme :-) a dodržovat základní pravidla:
1/ Kompost musí mít kontakt s půdou. Volné dno umožní
přístup užitečným mikroorganismům, červům a žížalám.
2/ Kompost by neměl být na přímém slunci, větru nebo
dešti. Kompostér má proto víko.
3/ Kompostér využívejte celoročně.

Jak kompostovat
Odpad můžete rozdělit do dvou skupin:
Měkký a vlhký zelený (posekaná tráva, plevel, drny,
listí, popel ze dřeva, zbytky ovoce a zeleniny, hnůj, močůvka) je bohatý na dusík.
Suchý a tvrdý hnědý odpad (větve, piliny, hobliny,
kůra, papírové kapesníky, ubrousky) zase na uhlík.
Chléb a sýr
Dá se použít i zjednodušené přirovnání k chlebu a sýru.
Chléb je suchý, tvrdý, hnědý, uhlíkatý a sýr je měkký,
vlhký, zelený, dusíkatý. Podle tohoto přirovnání si také
můžete udělat představu o poměru, který potřebujete:
například jeden kbelík kuchyňského odpadu je třeba
smíchat s kbelíkem zmačkaného papíru a lepenky
nebo jiného „hnědého“ materiálu jako je třeba dřevní
štěpka. Ve skutečnosti můžete přimíchat mnohem více
papíru a lepenky – klidně dávejte všechno dohromady
do svého kuchyňského odpadkového koše.
- Jestliže dosáhnete přibližně správných poměrů, vše
se snadno zkompostuje.
- Jestliže bude příliš vlhký, proces ustrne a kompost začne páchnout.
- Jestliže bude příliš suchý, nebude se dít vůbec nic.
- Suroviny ke kompostování musí být vlhké, ale zároveň
se spoustou vzduchových prostorů, stejně jako dobrá
půda. Jestliže je půda zdravá, pak je vlhká a má dobrou
strukturu se spoustou vzduchových prostorů, asi jako
vyždímaná houba. Stejné podmínky jsou ideální pro zakládání kompostu.
- Jestliže se vám tedy podaří vytvořit správné podmínky,
pak bakterie, houby a další nesčetné mikro a makroorganismy odpovědné za kompostování budou prospívat.
						
-rm-
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KONCERT PRO NADACI MATHILDA

VRCHOL VELEŇSKÉ KULTURNÍ SEZÓNY

V

Čechách se několik symfonických orchestrů občas dotýká svým repertoárem některých oblíbených titulů populární nebo filmové hudby. Těleso, které před mnoha lety založil dirigent Jiří Korynta,
Pražský filmový orchestr, se ovšem specializuje výhradně na interpretaci filmové, popř. muzikálové hudby živě
na podiu.
Pražský filmový orchestr každým rokem přidává další
skladby do svého repertoáru, který v tuto chvíli už má ve
svém archívu přes 328 filmových skladeb všeho druhu.
Ve Veleni při příležitosti již tradičního dobročinného
koncertu uslyšíme nejznámější filmové skladby ve čtvrtek 24. října.
Výtěžek ze vstupného věnujeme jako každým rokem

Nadaci paní hraběnky Nostitzové na výcvik vodících psů
pro nevidomé. Zazní notoricky známé filmové melodie
v atraktivním podání sextetu Pražského filmového orchestru. Nenechte si ujít příležitost slyšet naživo melodie
například z filmů Forrest Gump, Vetřelec, Blade Runner,
Star Wars, Harry Potter ale i z mnoha českých filmů. Věřte, že to bude „dechberoucí“ zážitek.
Zakoupením vstupenky navíc přispějete na dobrou věc.
Dar předáme na koncertě již tradičně přímo paní hraběnce Mathildě Nostitzové, zakladatelce nadace pro pomoc
nevidomým lidem. Paní hraběnka je u nás ve Veleni koneckonců jako doma a setkání s ní jsou vždy milá a oboustranně příjemná.
Srdečně zveme děti i dospělé.
				
Mgr. R. Matějková

Obecní úřad Veleň, Pražský filmový orchestr
a Nadační fond Mathilda

KONCERT

FILMOVÉ HUDBY
pro nadační fond Mathilda

PRAŽSKÝ FILMOVÝ ORCHESTR

čtvrtek

SEXTET

24. října 2019 od 18.00 hod.
společenský sál Obecního úřadu Veleň

Hosté:
paní hraběnka Mathilda Nostitzová
vodící psi pro nevidomé a jejich cvičitelé
Výtěžek z koncertu bude věnován na výcvik slepeckých psů Nadaci Mathilda
Vstupenky v prodeji na OÚ Veleň, Hlavní 7, Veleň, tel.: 283 932 290

Cena vstupenky 250 Kč

Obecní úřad Veleň srdečně zve

28. října 2019

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
v 18.00 hod. sraz na obecním dvorku
průvod vychází od Obecního úřadu Veleň

„Jak si pejsek roztrhl kaťata“

od 17.00 hod. v sále OÚ Veleň
Pohádka JOSEFA ČAPKA s hudebními prvky (hraná herci).
Divadelní představení pro děti ve věku 3 - 7 let.
Délka představení 40 min.

Pohádka
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
ohňová show
LEGIONÁŘI PŘEDNÁŠKA

   SDH VELEŇ - MÍROVICE

V

tomto čísle Obecních novin
Vám přiblížíme pouze pár našich výjezdů a jeden nádherný
úspěch našich malých hasičů.

Soutěž v požárním útoku
ve Staré Boleslavi
No konečně se zhodnocují dětské
tréninky a pot, který nechají děti na
hřišti. Dne 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. Možná tento úspěch souvisí s
novými drezy :-).
Dětský den
Ano i my jsme byli k vidění na Dětském dni v sobotu 1.6. stejně jako
loni, ale dva menší rozdíly v tom byly.
Před rokem jsme na stejném místě
kropili děti Tatrou 148 a letos naší Tatrou 815 s 9200 l vody. Druhý rozdíl
byl v tom, že letos byl ukázán staršími
dětmi požární útok s tím, že v kapse měli čerstvé zlato z ostré soutěže.
Samozřejmě, že i malé děti předvedli
útok. Je pěkné vidět, jak jsou do toho
děti „zažrané“.
Následovalo klasické kropení dětí i
dospělých. Vystříkali jsme odhadem
pouze 2000 l vody. Dle úsměvů, které
byly vidět na tvářích dětí i dospěláků,
si toto všichni užili. Určitě přemýšlíte,
čím dalším byl tento den pro nás ještě
zajímavý. Po doplnění vody do plné
nádrže v T 815 jsme v klidu zaparkovali auto do hasičárny a odebrali se
zpět na dětský den. V 15:21 nám byl
písknut ostrý poplach. Vyjelo se pro
změnu Trambusem, což je naše technické vozidlo určené k prvotnímu zá-
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ZPRÁVY OD HASIČŮ

sahu. Kousek od konání dětského dnu
ve Veleni se pani majitelka nemohla
dostat do novostavby a klíče byly zevnitř. To byla prekérní situace. Přitom
řemeslník neodpovídal na volání a byl
evidentně uvnitř. Ano byli jsme tam
první. Povedlo se tomu hubenějšímu
z nás protáhnout ruku skrz větračku
a otevřít tak novostavbu. Pak už bylo
vše rychlé. Na místě se naštěstí zjistilo, že dělník pouze tvrdě usnul. Umíte
si představit, jaký měl šok, když nad
sebou viděl hasiče. Vše si následně
převzali kolegové od profíků ze Staré
Boleslavi a PČR. Náš zásah byl rychlý
a úspěšný. Pak jsme se už v klidu odebrali dojíst tou dobou již studené klobásky. No a takhle to u nás také chodí.
Letos to byl již 8. zásah.
Mercedes, náhrada trambuse

Po půlročním jednání zastupitelů
naší obce s GŘ HZS ČR byl 18.6 na
obec z Ministerstva Vnitra za symbolický peníz 1 Kč převeden tento „medvěd“ neboli Mercedes-Benz CAS 24.
V pondělí 24.6 jsme si ho vyzvedli ve
Zbirohu.
Jedná se o prvního medvěda v těchto
končinách. Tento medvěd po zacvičení a vychytání drobných mušek nahradí našeho repasovaného 46ti letého
„trambuse“. A ano trambus by si zasloužil pěkné místo v nějakém muzeu
nebo u nadšence do veteránů. Úplně
ho tam vidíme.

Ještě bychom Vás chtěli informovat,
že se nám pravděpodobně do konce
roku „narodí“ úplně nové dopravní
autíčko a to díky schváleným dotacím
z HZS a Středočeského kraje s nemalým doplatkem z obce. Na soutěže se
bude jezdit odpovídající károu a ne zapůjčenou dodávkou či osobními auty.
Dopravní automobil bude využit i pro
případné řešení krizových situací, které jsou poslední dobou čím dál častější
a bude třeba například nutná evakuace, či při vystřídání jednotky v rámci
déle trvajícího zásahu.
Když to shrnu, tak se loni povedlo nahradit morálně zastaralou Tatru T148
novější Tatrou T815 s 9200 l vody a
letos se povede nahradit trambuse o
čtvrt století mladším Mercedesem a
dojde i na nové dopravní auto. No to je
paráda. Ještě nás čeká dovybavení či
obměna některých hasičských komponent, které jsou na pokraji životnosti a
už nejdou udržet v provozuschopném
stavu ani za využití našich oprav a
zkušeností. Snad pak bude na nějakou
dobu klid. Vše je běh na velmi dlouhou trať, kdy je nutné dělat hodně a
hodně kompromisů, ale my se nevzdáváme.
Tímto bychom chtěli poděkovat
všem našim podporovatelům, ať už
se to týká darování kousku železa při
sběru nebo zapůjčení auta na převoz
na soutěže a také hlavně zastupitelům
obce, že do nás investují nemalé pe-
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níze a pomáhají nám posunout se na
patřičnou technickou úroveň. Věříme,
že jsou to investice, které se vyplatí a
ve výsledku pomohou všem.
Planý poplach
Devátý výjezd byl z kategorie planých poplachů. Majitel haly se domníval, že když online přes web sledoval
svou nemovitost, tak vidí, že mu v hale
hoří. Proto nám byl 24.6. v 22. 35 hod.
vyhlášen poplach. Na místě jsme byli
jako první a po prvotním průzkumu
se zjistilo, že si hlídači objektu dělali
pouze buřty. Řešení planého poplachu
si převzala policie a profíci ze St. Boleslavi a ostatní jednotky byly odvolány
a za půl hodiny jsme už byli zpět v hasičárně, kde jsme ještě měli ještě nějakou dobu setrvat na základně. Nakonec
jsme se v klidu rozešli domu.
Memoriál
Vlastimila Nedorosta
V sobotu 29.6. proběl tradiční memoriál V. Nedorosta. V rámci spolupráce
se sousedními sbory jsme si vyzkoušeli
uhašení požáru. Vyzkoušela se vzájemná komunikace mezi všemi zúčastněnými jednotkami.
Dále děti předvedli hasičský útok s
překážkovou dráhou a přítomní diváci si mohli vyzkoušet část krátké překážkové dráhy s nástřikem do terčů.
Následovala spanilá jízda všech sborů
v hasičských autech na Třeboratický
hřbitov, kde jsme společně uctili pa-

mátku kolegů, kteří již nejsou mezi
námi.
První požár pole Bášť
Na začátku července v našem okolí
začaly žně. Náš první výjezd k hořícímu poli byl 6.7 v 15:33 hod. a vyjeli
jsme do místa, které je trošku mimo
naše standardní působiště. Bylo to do
Báště. Byl nahlášen požár pole 10 x
10 m s tím, že pole hoří plamenem a
ohrožuje kombajny a přilehlé domy.
Při našem příjezdu bylo ohořelých tak
200 x 200 m pole, které stihli uhasit
hlavně kolegové z bližších jednotek.
No i tak jsme vystříkali celou nádrž,
pak nás velitel zásahu poslal domu. Už
to bylo v rukách místních jednotek. K
poli se nás sjelo 9 jednotek. Jednalo se
o náš celkový 10. výjezd letos. Nakonec jsme ještě po doplnění vody Tatru
umyli, aby byla opět krasavice a zaparkovali ji v hasičárně.
Druhý požár pole Bášť
Další den žní a další hořící pole. Letošní 11. poplach nám byl vyhlášen
8.7. v 14:12 hod. Tentokrát to nebylo
tak jednoduché, jako v sobotu 6.7., i
když se jednalo o místo blízko stejné
vesnice. Díky silnému větru tam 3 naši
členi, spolu s dalšími 10ti sbory zasahovali celkem 3 hodiny. Tatra makala
jako ďábel, je to paráda mít 9 200 litrů vody. Díky větru a rychlému šiření ohně do všech směrů shořelo 27 ha
neposekaného pole. Byl vyhlášen 2.

stupeň požárního poplachu. Naštěstí se
povedlo zabránit šíření požáru směrem
k Bášti. Zemědělec přišel tímto požárem o 0,75 milionu korun, ale povedlo
se uchránit hodnoty za 1 milion korun.

Nebyla to obyčejná neděle,
ale smutný den
V neděli 11. srpna 2019 nás tragicky
opustil kolega a kamarád Jarda.
Jarda byl mezi kluky respektovaný
pro své názory a znalosti, byl zástupce velitele a hlavně to byl absolutní
hasičský srdcař, který stál vždy v čele
při zásazích. Navždy zůstane v našich
vzpomínkách.
		

za SDH Veleň- Mírovice
Tomáš Louček
OBECNÍ NOVINY
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CHOVATELÉ

CHOVATELÉ
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

OCHOTNICE
Divadelní spolek Ajeto
hledá nové členky divadla
Ráda se bavíš? Máš ráda divadlo?
Chceš si zahrát ve scénkách či divadelní hře?
Máš čas pravidelně každé úterý se sejít a zkoušet?
Pokud sis na vše odpověděla ano :-),
hledáme právě Tebe.
Zavolej Pavle pro více info na tel: 602 885 658.
Budeme se moc těšit.
32

OBECNÍ NOVINY

KLUB SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE

ZA TAJEMSTVÍM RODU

CVIČENÍ A JÓGA PRO SENIORY
ných podzimních dnů příjemně
utíkal.
Ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze (a také hlavně díky
ochotě a nadšení přednášejícího
genealoga pana Pavla Hnízdila)
se můžete od pondělí 21. října vypravit (v 6 lekcích) za historií vašeho rodu a rodiny, proniknout do
základů rodopisu apod. A to vše
přímo ve Veleni.
Dozvíte se zajímavou formou,
jak na to a vůbec vše potřebné k
Kurzy rodopisu, cvičení tomu, abyste dokázali pátrat po
a jóga pro seniory
svých předcích a rodinné historii.
Na letošní podzimní čas jsme
Věřte, že až objevíte jednou v
pro vás ve Veleni připravili aktivi- matrice svého dávného předka,
ty tělesné i duševní, tak aby nám stane se Vám tento úžasný kočas babího léta i příchod nevlíd- níček užitečnou „drogou“. Vše o
e čtvrtek 19. září si vyjedeme na letošní podzimní
výlet. Čeká nás prohlídka
zámku Konopiště, z parkoviště na
zámek se dopravíme motorovým
vláčkem, který nás proveze vyhlídkovou jízdou po hrázi k zámku. Po prohlídce si zajedeme na
oběd do pivovarské restaurace a
po obědě navštívíme Velkopopovický pivovar. Vyjíždíme v 7.00
hod. z Mírovic, v 7.15 hod. od
obecního úřadu Veleň.

V

kurzu najdete na následujících str.
Jógu pro seniory (od 65 let) pro
vás bude pořádat každý čtvrtek v
ul. V Podhájí č.p. 445 ve Veleni
paní Káťa Strnadová.
Podrobnosti a přesné časy „aktivit“ naleznete na následujících
stranách Obecních novin.
Přejeme vám krásný a zábavný
podzim !
R. Matějková a L. Kaiserová

Obecní úřad Veleň srdečně zve všechny seniory na

VÝLET na ZÁMEK
KONOPIŠTĚ

exkurze do
VELKOPOPOVICKÉHO
PIVOVARU

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

19. září 2019

KLUB SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE

SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE
Obecní úřad Veleň srdečně zve KLUB
na kurz
genealogie

JÓGA
„Za tajemstvím rodu“

Rodopis

KAŽDÝ ČTVRTEK OD 10.00 DO 11.00 HOD.
ADRESA: V PODHÁJÍ 446, VELEŇ

JAK ZAČÍT PÁTRAT PO SVÝCH PŘEDCÍCH
CVIČENÍ
VĚKU
anebPŘIZPŮSOBENÉ
RODOPISVAŠEMU
- KONÍČEK
NA
CELÝ
ŽIVOT
VE
VELENI

od

21. 10.

Vše se dozvíte poutavou formou
na genealogických přednáškách
Pavla Hnízdila, člena ČGHS v Praze.
S tématy jednotlivých lekcí budete
podrobně seznámeni na první přednášce.

LEKCE RODOPISU ZAČÍNAJÍ V PONDĚLÍ 21. ŘÍJNA 2019

OD 17.00 HOD. V SÁLE OBECNÍHO ÚŘADU VELEŇ

(vždy 2 hodinová přednáška, s 10 min. pauzou, poté beseda max. do 20.00 hod.)

Cena za 1 lekci 50 Kč

Uskuteční se 6 lekcí/přednášek s promítáním ve dnech (vždy pondělí):

Lekce
je ,pro
max.
8 lidí, 25.11. , TĚŠÍME
SE NA
VÁS !
21.10.
11.11.
, 18.11.
2.12. a 9.12.
2019

5. září

780 Kč / ostatní dospělí
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CVIČENÍ VEDE ZKUŠENÁ LEKTORKA
Přihlašovat se můžete na Obecním úřadě Veleň. od
Kapacita kurzu omezena !
Volejte:
Kateřina Strnadová,
Cena kurzu tj. 6 lekcí:
tel.: 723 899 891
www.StudioSvetloVsem.cz 480 Kč / senioři, studenti, vojsko
OBECNÍ NOVINY
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KLUB SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE

JÓGA
KAŽDÝ ČTVRTEK OD 10.00 DO 11.00 HOD.
ADRESA: V PODHÁJÍ 446, VELEŇ

CVIČENÍ PŘIZPŮSOBENÉ VAŠEMU VĚKU

VE VELENI

Cena za 1 lekci 50 Kč
TĚŠÍME SE NA VÁS !

CVIČENÍ VEDE ZKUŠENÁ LEKTORKA
Volejte:
Kateřina Strnadová,
tel.: 723 899 891
www.StudioSvetloVsem.cz

od

5. září

2019

Lekce je pro max. 8 lidí		

OBECNÍ NOVINY
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DĚTSKÁ YOGA
Kurz I. pololetí
11. září 2019 – 15. ledna 2020
STŘEDA 14:00 – 15:00
pro předškolní děti 3 – 6 let
MASÁŽE VE
VELENI
15 lekcí / 60 min: 1.500 Kč
Dobrý den,
Lektor: Lenka Dvořáková
jmenuji se David certifikovaná
Kaiser a vystudoval
jsem
střední
lektorka
dětské
jógyškolu, obor masér.
V současné době pokračuji ve studiu na vysoké škole, obor fyzioterapie.
Moje práce je i mým koníčkem a velice mě baví a zajímá :-).
Účastním se kurzů, seminářů apod. Připravuji mnoho dalších různých masáží,
které budu v salonu provádět. Máte se na co těšit :-).
Těším se na vaši návštěvu.						
David Kaiser

		

			
CENÍK
STUDIO
SVĚTLO VŠEM
Masáž relaxační, sportovní, baňkování
Strnadová
		
30Kateřina
min. 290
Kč
V Podhájí
446, VELEŇ
		
60Adresa:
min. 390
Kč
		
90Tel.:
min.723
550
899Kč
891
Masáž lávovými kameny
		
60 min. 490 Kč
Přihlášky nebo
		
90 min. 650 Kč
120 min. 800 Kč
Akce pro seniory od 65 let
		
30 min. 190 Kč

www.St

dotazy
prosím zasílejte
na e-mail: yo
Objednávat
se můžete

na tel. čísle:
721 750 801
David Kaiser

CVIČENÍ

s
e
t
a
l
i
P

každou

i
n
e
l
e
V
e

v

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
e-mail: pilatesmirka@centrum.cz
https://www.facebook.com/pilatesmirka/ nebo http://pilatesmirka.webnode.cz/
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

JÓGA VE VELENI

DĚTSKÁ

AKTIVITY PRO DĚTI

STUDIO SVĚTLO VŠEM
Kateřina Strnadová
Adresa: V Podhájí 446, VELEŇ
Tel.: 723 899 891

Dramaticko – pohybový
ČTVRTEK
kroužek
Kurz I. pololetí:
11. září 2019 – 15. ledna 2020

Přihlášky nebo dotazy prosím zasílejte na e-ma

15:30 – 16:30 hod.

pro školní děti 7 – 12 let
15 lekcí / 60 min: 1.500 Kč

Lektor: Kateřina Stejskalová
certifikovaná lektorka dětské jógy

__________________
STUDIO SVĚTLO VŠEM
www.StudioSvetloVsem.cz
Kateřina Strnadová
Adresa: V Podhájí 446, VELEŇ
Tel.: 723 899 891

Přihlášky nebo dotazy prosím zasílejte na e-mail: katep@seznam.cz

__________________

Popis kroužku:
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VE VELENI

PRÁZDNINOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

O

letošních prázdninách jsme
měly možnost uspořádat tři
běhy příměstských táborů
ve Veleni. Tímto bychom rády poděkovaly obecnímu úřadu, hlavně paní
místostarostce Radce Matějkové a
zároveň za zapůjčení prostor bývalé
základní školy paní ředitelce Kouřilové. Nemůže chybět ani pochvala
pro místní restauraci, která nám zajistila výborné obědy.
Z pohádky do pohádky I. běh
První tábor s názvem Z pohádky do
pohádky byl určen spíše mladším dětem. Během týdne děti tvořily, hrály,
zpívaly a tančily. Také za nimi přijelo divadlo Pejsek a kočička. Poslední
den se vydaly na cestu za pokladem.

Škola čar a kouzel II. běh
Druhý turnus táborů nesl název
Škola čar a kouzel. Mimo výše zmíněného, jsme uspořádali výlet za zvířátky, zorganizovali pro děti přespávačku ve stanech, na které nesměla
chybět ani noční bojovka.

Byly jsme mile překvapeny, že o
přespání měla zájem většina dětí.
Sportovní tábor III. běh
Sport čekal na táborníky posledního táborového běhu. I přes nepřízeň
počasí jsme každý den sportovali.
Navštívili jsme tělocvičnu v nové
základní škole.

Naši malí sportovci prošli různými
sportovními dovednostmi (gymnastika, atletika, bojové umění, tanec,
míčové hry). Ve čtvrtek jsme vyjeli mimo Veleň do Prahy na fitness
stezku Rokytku. Děkujeme všem
účastníkům a budeme se na všechny těšit příští prázdniny.
Radka Kejlová a Sára :)

OBECNÍ NOVINY
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VELEŇSKÝ SPORT

TJ SLAVOJ VELEŇ

CH

FOTBAL

TRÉNINKY ŽÁKŮ
začínají 4. září 2019

ceme vám radostně oznámit, že tým
Veleně úspěšně postupuje do vyšší
soutěže, o kterou celou sezónu usilovně bojoval a vybojoval !
Veleň se v příští sezoně utká s mužstvy:
Klíčany B, Odolená Voda, Brázdim, Veltěž, Kojetice,
Zeleneč B, Předboj, Škvorec B, Měšice, Mratín, Větrušice a Mochov.

Rozlučkový fotbálek s postupovou sezónou 2018/2019.

TJ SLAVOJ VELEŇ

S

Jako odměnu si pro hráče klub přichystal nové dresy,
s kterými nastoupí do nové sezóny a doufá, že sklidí
stejný, ne-li větší úspěch, a pokusí se opět zaútočit na
horní příčky tabulky !
Velice děkujeme všem fanouškům, kteří chodí a podporují tým !
Ještě jednou děkujeme.
			
TJ Slavoj Veleň !

Dětský den 2019 - zápas přípravky TJ Slavoj.

TOLNÍ TENIS

V současné době probíhá příprava na novou sezonu, která začíná v řijnu.

PODĚKOVÁNÍ
Stolní tenisté děkují Obecnímu úřadu Veleň
za super zázemí k trénování i k zápasům v nové tělocvičně.

40 OBECNÍ NOVINY

ODBOR PŘÁTEL SK SLAVIA VELEŇ

VELEŇSKÁ PENTLE 2019

S

lovy klasika ,,Rozmohl se nám
tu takový nešvar…“. Do Veleně přijede jakýsi David Folwarczny z Brandýsa nad Labem, vyřadí v soutěži šest soupeřů, posbírá
ceny a odjede spokojen domů. Letos
jsme tento scénář viděli již potřetí.
Ale teď vážně. Vyhrát Veleňskou
pentli je samo o sobě kumšt. Vyhrát
ji však třikrát po sobě, to už je opravdové umění. David je však opravdu
zaslouženým vítězem. Přesný v kopech, mrštný v brance, nervy pokerového hráče. To, že již tři roky po
sobě nenašel soupeře, hovoří za vše.
Letos, při jubilejním 10. ročníku,
mu ve finále statečně vzdoroval Petr
Zouza z Prahy (Vítěz 3. ročníku). Ale
ani ten na jeho umění nenašel recept.
Pomyslný bronz pak bral zaslouženě
vítěz ročníku prvního, Lukáš Vízner
z Veleně.
Hlavní soutěži, jako již tradičně,
předcházel turnaj pro děti do dvanácti let.
Zde dominoval Vasyl Pavliše, který
ve finále zdolal Barboru Ocetníkovou. Třetí místo pak obsadil Denis
Novotný.
Hlavní soutěže se zúčastnilo 117
startujících, dětského turnaje 51 ma-

lých fotbalistů. Všem zúčastněným
mnohokrát děkujeme!!!
Po skončení turnaje a předání hodnotných cen následovala bohatá tombola. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům. Bez nich
bychom těžko drželi, již deset let,
vysoko nastavený standart.
Celý večer pak zakončil koncert Veleňské skupiny Havran (následník
dnes již bohužel zaniklého legendárního Joudova Pístu). Zábava pak pokračovala do ranních hodin.

Jako každý rok, i tentokrát celý
den provázela charitativní sbírka
pro nadaci Donor, která pomáhá dětem a jejich rodinám léčících se na
hematologickém oddělení v Motolské nemocnici. V rámci sbírky jsme
vybrali neuvěřitelných 9000,- Kč.
Když pak k této sumě, kluci z kapely
Havran přidali výtěžek ze vstupného
2117,-Kč, mohli jsme předat v Motole, nádherných 11 117,-Kč. Všem
opravdu mnohokrát děkujeme !!!
Takový byl desátý ročník Veleňské
pentle a my se na Vás už těšíme při
ročníku jedenáctém.

Za odbočku Odboru přátel SK
SLAVIA PRAHA Veleň
Pavel Tomčišin

OBECNÍ NOVINY
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výrobce zahradních krbů ve Veleni
okr. Praha – východ

přijme
dělníky do výrobny zahradních krbů
Jednosměnný provoz.
Dobré platové podmínky.
Zaměstnanecké benefity.
Nástup dle dohody.

Bližší informace na tel.: 283 933 408
pí. Chalupová
(9.00 – 15.00 hod.)
34 OBECNÍ NOVINY

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubileum slaví
srpen
Svoboda František
Drexler Miloš
Rýdlová Jana
Novák Petr
Truhlář Stanislav
Kolářová Hana
Součková Naděžda
Bureš Václav
Kohoutek Jan

Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Mírovice
Veleň
Veleň

září
Nešpor Miroslav Veleň
Říha Jaroslav
Veleň
Podvalová Emílie Veleň

říjen
Kolínská Eva
Budilová Ladislava
Kříž Jaroslav
Ignác Ján
Novák Václav
Karpačová Jarmila
Kaiser František
Hradecká Anna
Brůna Miroslav

Veleň
Veleň
Mírovice
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Mírovice
Veleň

Všem jubilantům blahopřejeme a jménem obce přejeme mnoho zdraví, štěstí, životní pohody
a spokojenosti do dalších let.
Za Obec Veleň Lenka Kaiserová
Počet obyvatel naší obce k 30.8. 2019 je 1492 (vč. přihlášených na obecním úřadu).

Narozená miminka
únor
Kristýna Juřenová
Nella Stegbauerová
březen
Alex Stupčuk
Natálie Ponová

květen
Tomáš Čežík,
Tereza Suchomel,
Jindřich Bačkovský
Michal Krmášek
Eliška Martinovská
Tobias Svoboda

duben
Petr Fabian

červen
Markus Caldr
Filip Červinka
Isabella Rambousková
Marta Zalabáková
Michal Formandl
červenec
Johana Vlasáková
Jiří Nedorost

Úmrtí
červenec
Ivan Nový

srpen
Jaroslav Nedorost
Zdeňka Víznerová
(bývalá občanka Veleně)

Děkujeme všem,
kteří se byli rozloučit
na poslední cestě
s naším Járou.
Rodina Nedorostova

OBECNÍ NOVINY
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2019

Dětský den Veleň
1. 6. 2019
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Veleňská Pentle
15. 6. 2019

Letní kino na dvorku 11.7. 2019

OBECNÍ NOVINY
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FOTOKRONIKA

Setkání malých pivovarů
17. 8. 2019
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2019
22.
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KRONIKA

Veleň a Mírovice za správy Nosticů
Pokračování z minulého čísla ON

S

dojetím čteme dopis občanů z
Čelákovic, kteří píší o nájezdech
rejtharů císařských do jejich obce
a o zvěrstvech na nich páchaných. Bylo
toho mnoho k unesení na bedrech lidí.
Vznikaly selské bouře a účastníci žádali
úlevu v robotách a klid v zemi.
O jedné takové bouři píše historik Prášek ve svém díle „Brandejs a jeho historie“, píše doslova: Dne 2.X.1742 shlukl
se lid z Popovic, Polerad, Brázdima,
Sluh i Mratína a jiných obcí, brali všude
zbraň střelnou, avšak i vidle, podávky i
kosy, přepadli v zámku Měšickém hraběte Františka Václava z Nostic, ještě
spícího, chtějíce na něm zbraň. Když
jim dal něco peněz a potravin, odtáhli
do Líbeznic, kde však namnoze se rozešli.
Úspěchem bylo vydání dekretu císaře Josefa II. Z r. 1781, kterým omezuje roboty a zrušuje tělesnou poddanost
pánům.
Poddaní se mohli stěhovati z panství na panství, ovšem s povolením své
vrchnosti a dávali své děti na učení, které jim sami vyvolili. Jistě všechny tyto
úlevy měly velký ohlas i u našich předků. Co tu bylo radosti z těchto velkých
úspěchů, nedávných selských bouří.

48 OBECNÍ NOVINY

A co se zatím dělo v našich
obcích? Co Nosticové podnikali?
Jan Hartvik Nostic /1683/
Provedl znovuosazení našich obcí. Zavedl hospodářství na pustých a opuštěných hospodářstvích.
Antonín Josef Nostic /1763/
Provedl přestavbu Měšického zámku,
přestavěl dolní tvrz ve Veleni v pohodlný dvůr. Ke stavbě použil materiálu ze
zbytků tvrze Velence.
František Václav Nostic /1765/
Pokračoval v přestavbě Veleňského
dvora a Pakoměřického zámku. Za něj
byly selské místní bouře.
František Ant. Nostic /1794/
Za tohoto bylo pokračováno v přestavbách.
Ervín Nostic
Za něj proběhla katastrální úprava obce
roku 1842, zrušena robota 1848
Zdenka Sádovská, kronikářka

KRONIKA

ě
Ze selských pametí
oku 1770 na sv. Josefa napadal sníh a ležel 4 neděle, takže od něho obilí zkázu vzalo
a všechno vyhynulo. Ten rok maličká
úroda byla, z čehož následovala velká drahota.
1771 – míra žita za 2 zl 40 krejc
míra pšenice 3 zl
míra ječmene 2 zl 10 krejc
míra hrachu 2 zl 40 krejc
Potom následovala taková drahota
a nouze, že museli jíti pro obilí do
Uher. V těch letech lidé lebedu a všelijakou jinou trávu jedli, z čehož následovaly nemoce a malý mor.
Roku 1773, až posavad ty zlé časy
trvaly, až do nového roku a ten rok
byla úroda větší nežli v předcházejících létech. Tak lidé nemohouce se
dočekati a obilí nezralé a místem ještě silné žali a doma v pecích sušili a
tak se obživovali.
Roku 1784 dne 27. února přišla velká voda a mnoho škody nadělala.
Roku 1875 byla veliká zima, sněhy
ležely až do 16. aprile téhož roku
byla úroda veliká jak na ovoci i na
obilí a ostatním.
(z časopisu Přátel starož. Jílek XIII.
– Menšík J.L.)

R

My, Josef II. Z Boží milosti volený Římský císař pro všechny časy
rozmnožitel říše, král v Germanii v
Uhřích, v Čechách arcikníže Rakouské, kníže Burgundské a Lotarynské.
Vzkazujeme společným naším věrnonejposlušnějším stavům, vrchnostenským úředníkům – rychtářům
– konšelům a ostatním poddaným v
Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
naší rovno-knížecí milosti a dáváme
Vám tuto nejmilostivěji k vyrozumění: Poněvadž jsme rozvážili, že
vyhlazení a vyzdvižení tělesné poddanosti neb člověčenství a uvedení
mírné dle příkladu našich rakouských dědičných zemí spořádané poddanosti, ke zvelebení vorby a společného polního hospodářství, jakož
i taky k přičinlivému vyhledávání
užitku velmi prospěšné jest a že se taková proměna s zdravým rozumem,
tak taky s láskou bližního srovnává,
protož jsme pohnuti byli, tělesnou
poddanost neb člověčenství hned po
této chvále zcela vyzdvihnouti, místo ní, ale mírnou poddanost uvésti a
tady gruntovním vrchnostem a jejich
ouředníkům, jakož poddaným následující pravidlo k nejbedlivějšímu za-

Patent císaře Josefa II. Z 1.XI.1781,
kterým bylo zrušeno nevolnictví, jinak
člověčenství aneb tělesná poddanost.

chování přízně, předepsati:
1/má jeden každý právo jedině na
předběžné ohlášení a neodplatně k
obdržení mající ceduli v stav manželský vstoupiti. Jakož i taky jednomu každému poddanému na vůli
se ponechává, že on s pozorováním
toho, co naše nejvyšší ustanovení
strany okršleckýho verbování předpisuje, i taky z panství se odstěhovati a někde jinde v zemi se usaditi,
anebo službu hledati může – však ale
mají oni poddaní, kteří se ze svých
panství odebrati a jinde buďto s nějakým hospodářstvím a domem sebe
zaopatřiti, anebo jenom jakožto podruzi se usaditi chtějí, rovněž neodplatně list svého propuštění žádati
a tudy vykázati povinni budou, že z
předešlého vrchnostenskýho závazku propuštěni jsou
2/ můžou se poddaní dle libosti řemeslům a kumštům učiti a bez vejhostných listů, který beztoho již
zcela přestávají k svému vyživení
potřebný výdělek tu kdeby najíti
mohli
3/nebudou poddaní povinni budoucně nějaké dvorské služby víceji konati
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4/ale však: budou oni poddaní, kteří od otce a matky osiřelí jsou z té
příčiny, že gruntovní vrchnost jejich
vrchní poručenství neodplatně obstarává, povinni sirotčí léta jenom v
těch místech, kde v obyčeji jsou, na
dvorské služby vynaložiti, které ale
nikde déle nežli tři léta trvati nemají
5/a poněvadž – všechny ostatní roboty naturální a peněžité, jenž z poddaných gruntů k vykonávání jsou
a ku kterému sic poddaní i taky po
vyzdvižení tělesné poddanosti zavázáni zůstanou, v našich českých zemích dle robotních patentů beztoho
již vyměřené jsou: tak se mimo nich
něco vseji poddaných uložiti může,
tím mírněji, ale poněvadž oni na ní za
tělesný poddaný více uznáni být nemohou, bude se mocti jménem předešlé tělesné poddanosti něco jiného
od nich žádati…
Konečně vyrozumívá se samo od
sebe, že poddaní svým gruntovním
vrchnostem i taky po vyzdvižené
tělesné poddanosti dle svých, nápodobných případech beztoho pozůstávajících, našich nejvyšších příkazů, s
poslušenstvím dáleji zavázáni zůstanou. Podle čehož se tedy gruntovní
vrchnosti s poddanými budoucně říditi, naši představení krajský a jiný
úřadové zemský, ale v takových vyskytnouti se mohoucích případech
toto nařízení za nevyhnutelné pravidlo držeti a na téhož vyplnění tu nejbedlivější pozornost vynaložiti povinni budou. Neb v tom pozůstává naše
nejvyšší i přísná vůle a poručení.
Dáno v našem hlavním městě Vídni
1. dne měsíce listopadu 1781, království našich římského osmnáctého
a dědičných zemských prvního roku.
Josef /L.S./, Hendricus Comes a Blumegen, Jindřich hrabě s Ausperku,
Maria Josef hrabě z Auspergku, Ad
mandátum Sakrae Caes. Regiae Majestátis propriam, jan Václav z Margelíku (Čes. Gubernium rozeslalo tento
patent do krajů 7. XII. 1781)
Opsáno v čes. archivu díl 25 / strany 2528, text česko-německý/ Menšík J.L.
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Jména rodin, které se vyskytovaly v Mírovicích i Veleni, a čísla domů.

Studium fary Třeboradice
1780 - 1826
V plánu při doplňování zápisů pro
kroniku obcí Veleň- Mírovice bylo
nutné prozkoumat a prostudovat také
knuhy narozených a zemřelých v létech 1780 – 1826. Jako první na pořadě jsem vzal literaturu všeobecnou,
tj. všechny možné a dostupné místopisné slovníky, jako Ottův slovník
naučný, Riegrův slovník ap. nejvíce
materiálu jsem nalezl v Sedláčkových „Hradech a Zámcích“, odkud
jsem vzal nejvíce zpráv z nejstarší
doby našich obcí. Podobné drobty
jsem sebral v Místopisu Profouse aj.
Celkem vzato po prostudování
všech možných pramenů, od nedostupné Kroniky Veleně a Mírovic,
školní kroniky, různých místopisů,
zbytků administrativních dokladů
bývalého panství Pakoměřice, kam
jsme patřili od roku 1670 až do zrušení roboty. Pak knih narozených ap.
fary Třeboradice a knih farních z Vinoře, kamž jsme patřili před rokem
1780 duchovní správou, ucelil jsem
si starou část místní kroniky. Jako
doplněk k tomuto vzal jsem si za
úkol všechny zdejší budovy a památ-

ky starší doby vyfotografovat s popisným textem historie těchto objektů vložit do kroniky. Tímto se doplní
celkový přehled historie našich obcí
a budoucí čtenáři budou mít možnost
přehlednout vývoj našich obcí.
Studium pramenů jsem s pomocí
pracovníků archivu celkem dobře
zvládl. Tak prakticky jsem vyzískal,
co bylo možno ještě zjistit. Matriky
fary Třeboradic jsou ve třech svazcích, popsané česky – písmo kurent.
Zápisy jsou pečlivě vedeny až později asi kolem roku 1800, vlivem stáří
pisatele P. Pavla Volfa tehdejšího administrátora lokalie v Třeboradicích,
jsou místem chyby, někde se opakuje
nebo nesprávně zaznamenává pohlaví narozených. Jinak jsem zjistil při
studiu těchto knih jména obyvatel
Veleně - Mírovic před rokem 1800. A
podobné zprávy o jejich znalostech,
nemocech a stáří. Všichni obyvatelé
tehdy se neuměli (mimo asi 2 osob)
podepsati.
Děti umíraly na psotník až do 10.
roku života, místy se vyskytovala tuberkulosa, zimnice ap. také několik
smrtelných úrazů se vyskytlo.
(z materiálů J. L. Mešíka)
Zdenka Sádovská, kronikářka

