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OBECNÍ NOVINY
Stavba roku Středočeského kraje 2019
NAŠE NOVÁ ŠKOLA ZÍSKALA
Cenu za nejlepší stavbu
určenou k veřejnému účelu

VYSÁZELI JSME LESOPARK

LOUTNA ČESKÁ
a BÁRA ŠTĚPÁNOVÁ

ADVENT VE VELENI

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
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Vážení spoluobčané,
letošní rok se již chýlí ke konci. Protože se ale z hlediska obce jednalo o rok významný, vrátil bych se k
tomu, co nám přinesl.
Nejvýznamnější událostí bylo samozřejmě dokončení a otevření nové základní školy, včetně sportovních
hřišť a školní zahrady. V souvislosti s otevřením školy
jsme vybudovali některé nové chodníky a přechody
komunikací, upravena byla křižovatka ulic Hlavní a
Kostelecká. Z vlastních prostředků obce jsme vybavili
školu nábytkem i ostatním zařízením, nutným k jejímu
provozu.
Naše čistírna odpadních vod prošla rozšířením, modernizací a rozsáhlou rekonstrukcí, a i když rekonstrukci definitivně dokončíme až v roce příštím, hlavní
část výdajů byla proplacena letos. Pro Sbor dobrovolných hasičů Veleň - Mírovice jsme zakoupili dopravní vozidlo Ford Transit, uzpůsobené a vybavené pro
jejich potřeby. Toto auto bude dodavatelem hasičům
teprve dodáno. Všechny tyto akce, přestože byly hra-

zeny s využitím dotací, musely být spolufinancovány
z obecního rozpočtu, což pro něj bylo skutečně zatěžující.
V příštím roce proto neplánujeme, až na opravu
povrchů komunikací U Studánky a U Kovárny žádné
větší stavební činnosti, které by obec finančně zatížily. Musíme „obecní pokladnu“ nechat trochu finančně
„nadechnout“, abychom mohli uskutečnit další plánované rozsáhlejší akce, jakou bude např. rekonstrukce
objektu (statku) čp. 15.
Jak se ale ukázalo na nedávném sázení stromů, z hlediska rozvoje komunitního života obce není rozhodující objem utracených peněz, ale nadšení a chuť něco
společně udělat a navíc přitom příjemně strávit čas se
svými sousedy.
Přejme si, abychom se v příštím roce na takovýchto
setkáních potkávali co nejčastěji.
Ing. Jiří Kazda, starosta

Všem občanům
Veleně a Mírovic
přejeme spokojené a klidné prožití
vánočních svátků,
mnoho zdraví, štěstí
a životní pohody v roce 2020.
Zastupitelé obce Veleň

AKTUALITY OBECNÍHO
Í ÚŘ
ÚŘADU

ze zastupitelstva
červenec

říjen

Zápis č. 11/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
24.7.2019 od 18. hod.
- zastupitelstvo schválilo Kupní
smlouvu na systém pro prevenci
vzniku odpadů v obci Veleň, kompostéry s firmou Zahrada v pohodě
Ondřej Štěpančík
- zastupitelstvo schválilo Smlouvu
o výpůjčce kompostérů občanům,
respektive majitelům nemovitostí v
obci Veleň
- zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2019 - oblast podpory
na pořízení nového dopravního automobilu SDH Veleň -Mírovice
- zastupitelstvo bere na vědomí výsledky výběrového řízení na pořízení Dopravního automobilu SDH
Veleň - Mírovice. Firma TECHSPORT s.r.o. s cenou 1 222 100,- Kč
spoluúčast obce činí 472 100,- Kč
- zastupitelstvo schválilo Smlouvu
s dodavatelem Techsport s.r.o. na
pořízení Dopravního automobilu s
požárním nákladním přívěsem.
- zastupitelstvo schválilo Smlouvu
o ostraze objektu nové ZŠ s firmou
SCSA SECURITY s.r.o.
- zastupitelstvo schválilo účetní závěrku ZŠ Veleň
- zastupitelstvo schválilo žádost o
přerozdělení hospodářského výsledku 2018 ZŠ Veleň
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.6 /2019

- zastupitelstvo zamítlo pronájem
pozemku p.č. 415 v k.ú.Veleň pro
výcvik psů
- zastupitelstvo požaduje podání
řádné písemné žádosti s udáním důvodu požadavku na scelení pozemků p.č. 413/46, 413/24 a 413/47 v
k.ú. Veleň
Rozhodnutí odloženo, bude projednáno po dodání podkladů.
- zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č.
413/115 v k.ú. Veleň v ulici U Rybníka
- zastupitelstvo schválilo Výpověď
smlouvy s firmou BrázdimNET.
- zastupitelstvo schválilo Smlouvu o
poskytnutí internetu s firmou ADC
Miškovice
- zastupitelstvo schválilo Žádost o
povolení výjimky z počtu žáků ve
školní družině
- zastupitelstvo schválilo Dohodu o
provedení práce zastupitele OZ pro
funkci správce sportoviště.
- zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č.7/2019
- zastupitelstvo schválilo uzavření

Zápis č. 12/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
25.9.2019 od 18. hod.
- zastupitelstvo schválilo Smlouvu
o zřízení věcného břemene pro firmu ČEZ na p.č. 413/2 v k.ú. Veleň.

dodatku nájemní smlouvy s firmou
MK - mont ILLUMINATIONS s.r.o.
na rozšíření vánočního osvětlení.
- zastupitelstvo schválilo dofinancování nákupu dopravního automobilu SDH Veleň z vlastních zdrojů do
výše kupní ceny.
- zastupitelstvo schválilo volbu zástupce do školské rady, za zřizovatele tj. Obec Veleň byla zvolena Lenka
Kaiserová.
Zápis č. 13/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
16.10.2019 od 18. hod.
- zastupitelstvo schválilo žádost o
dotaci na projekt SÁZENÍ STROMŮ V OBCI VELEŇ
- zastupitelstvo schválilo vyčlenění
vlastních zdrojů na dofinancování
PROJEKTU SÁZENÍ STROMŮ V
OBCI VELEŇ.
- zastupitelstvo schválilo Smlouvu o
dodávce elektrické energie pro č.p.
15 s firmou E.ON Distribuce, a.s.
- zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č.8/2019
-ofzapsala V. Škrdlová

Vítání občánků
v neděli 26. ledna 2020
ve společenském sále
obecního úřadu Veleň
přesný čas
bude rodičům dětí
upřesněn v pozvánce,
kterou obdrží.
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ÚŘADU
AKTUALITYOBECNÍHO
Y

SBĚRNÝ DVŮR
LETOS OTEVŘEN
ve Veleni i v Mírovicích
do soboty 30. listopadu

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

ZELENÉ KONTEJNERY
v sobotu 30. listopadu

budou přistaveny kontejnery na zelený odpad:
ve Veleni v ul. U Kovárny (u hřiště)
od 9.00 do 15.00 hod.
v Mírovicích v ul. F. Pokorného
od 10.00 do 16.00 hod.

Kontejner je určen na rostlinný odpad a listí.

Žádáme občany, aby respektovali,
že kontejner slouží pouze
pro zkompostovatelné složky odpadu.
Větve a dřevěný odpad do kontejneru nepatří !

Vážení občané,
i v letošním roce
se zastupitelstvo rozhodlo udělat radost
našim seniorům vánočními balíčky.
Abychom mohli aktualizovat
seznam starobních důchodců,
žádáme Vás o sdělení, v co nejkratší době,
kdo se v letošním roce stal starobním důchodcem,
nebo kdo z Vás v loňském roce byl ve starobním důchodu
a balíček neobdržel.
Podle tohoto seznamu se budou v měsíci prosinci
roznášet dárkové balíčky.
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OBČASNÍK (vychází cca 4x ročně)

vydává: Obecní úřad Veleň, Hlavní 7, tel.: 283 932 290, e-mail: obec.velen@velen.cz.
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REDAKCE: Mgr. R. Matějková (-rm-), aktuality obecního úřadu: Ing. Jiří Kazda (-jk-), E. Vítková (-ev-), O. Fojtíková (-of-)
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MK ČR E 23108
Číslo 4/2019, Náklad 1000 ks. Rozšiřováno do schránek zdarma. Datum uzávěrky příštího čísla je 11. února 2020
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AKTUALITY OBECNÍHO
Í ÚŘ
ÚŘADU

Vážení spoluobčané,
těsně před odesláním listopadových Obecních novin do tiskárny
jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků soutěže
Stavba roku Středočeského kraje 2019,
které se konalo v pondělí 11. listopadu 2019 od 16.30 hodin
v Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo
v nádherných prostorách refektáře galerie u chrámu sv. Barbory
a naše nová škola získala

Cenu za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu.

www.velen.cz
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AKTUALITYY OBECNÍHO ÚŘADU

stalo se ...
Stavba roku Středočeského kraje 2019
„Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému
účelu“ pro naši novou školu.

P

řestože jsme původně naši novou školu do žádné soutěže přihlašovat nechtěli, ocenění i samotný
slavnostní večer vyhlašování cen v Kutné Hoře nám
udělaly radost. Byly krásným završením našeho snažení
i práce mnoha lidí, kteří se o stavbu naší nové školy
zasloužili. Těsně před dokončením těchto Obecních no-

vin jsme tak byli hosty slavnostního vyhlášení výsledků
soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2019, která je
organizována ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, jenž se konalo v pondělí 11. listopadu 2019, proběhlo v nádherných prostorách refektáře Galerie Středočeského kraje
v Kutné Hoře v sousedství chrámu sv. Barbory a naše
nová škola získala v soutěži Stavba roku Středočeského
kraje 2019 - Cenu za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu.
Lesopark za novou školu vysazen 26. října
sobotu 26.10. 2019 jsme společně vysázeli na
obecním pozemku za budovou nové ZŠ (U Rybníka) lesopark. Zasadili jsme 72 stromů. Více na str. 10.

V
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Modernizace a intenzifikace Čistírny odpadních vod
řestože to ještě na první pohled tak úplně nevypadá,
závěr rekonstrukce naší čistírny odpadních vod se
blíží. Kompletně jsou provedena spojovací trubní vedení. Instalována je technologie a dokončovány jsou práce
na elektroinstalaci.

P

Rekonstrukce ul. U Studánky a U Kovárny
rojektová dokumentace rekonstrukce ul. U Kovárny
a U Studánky je dokončena. V nejbližší době bychom chtěli podat na tyto akce žádost o dotaci na Krajský úřad Středočeského kraje. Připravujeme také výběrové řízení na dodavatele. Ukončené VŘ je podmínkou
podání žádosti o grant.

P

SLOVO AKTUALITY OBECNÍHO
Í ÚŘ
ÚŘADU

... stane se
Rekonstrukce ČOV Veleň
a přelomu listopadu a prosince bude odstaven oxidační příkop, napuštěna bude nová aktivační nádrž a ČOV bude uvedena do zkušebního provozu. Definitivně bude rekonstrukce dokončena na jaře příštího
roku, kdy budou repasovány zbývající dvě dosazovací
nádrže, které nemohly být z provozních důvodů dosud
odstaveny. Ve stejné době také budou dodělány terénní
úpravy a asfaltové povrchy v ČOV.

Výběrové řízení na rekonstrukci
ul. U Studánky a U Kovárny
ěhem zimních měsíců bude vyhlášeno výběrové řízení na rekonstrukci ul. U Kovárny a U Studánky.

Sázení stromů za novou školou.

Dvůr statku byl velmi „zavetešen“ mj. i bezdomovci.

N

B

Vyklízení statku
okračovat budeme ve vyklízení statku č.p.15, zároveň bude probíhat projektová příprava cca do měsíce března 2020.

P

Aktivní zimní čas ve Veleni a v Mírovicích
nabídkou adventních i novoročních kulturních, zájmových i společenských akcí ve Veleni a v Mírovicích se můžete seznámit na následujících stránkách
Obecních novin. Nabídka je bohatá, těšíme se na předvánoční setkání.
R. Matějková, J. Kazda

S

Na rekonstrukci ul. U Kovárny a U Studánky
(vlevo a nahoře) bude během zimních měsíců vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele stavby.

OBECNÍ NOVINY
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH

LISTOPAD
OPAD

26. listopadu
úterý

22.
listopadu
Velký koncert
pátek

MALÝCH MUZIKANTŮ

z Veleně a Mírovic 2019

Čas: od 17.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň

Kateřina Englichová
hová
Karolína Berková

Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň
Vstupenky lze zakoupit na OÚ Veleň

30. listopadu
sobota

25. listopadu
pondělí

Výroba adventních věnců

Čas: od 14.00 do 16.30 hod.
Místo: sál OÚ Veleň
Jedlové chvojí zajištěno.
S sebou korpus, přízdoby, drát apod.
A dobrou náladu.

Kurz rodopisu

Čas: od 17.00 hod.
Místo: sál Obecního úřadu Veleň

Stále probíhají kurzy. Lze se přihlásit i na jednotlivé lekce.

Přihlašovat se můžete na obecním úřadě

PROSINEC

1.

neděle

JIŽ

P
prosince
OB EKLO
Adventní odpoledne SAZE
NO

Veleňské peklo

Čas: od 15.30 hod.
Místo: sklep a sál Obecního úřadu Veleň

Rozsvícení vánočního
stromu
Čas: v 18.30 hod.

(OD 17.45 hod. - andělé na chůdách)
Místo: dvorek Obecního úřadu Veleň
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12. prosince
čtvrtek

Adventní výlet

Muzeum betlémů Třebechovice pod Orebem
a Hrádek u Nechanic
Čas: odjezd v 7.00 hod.
od Obecního úřadu Veleň
Více na str. 30
Přihlašovat se můžete
na obecním úřadě.

A DALŠÍCH AKCÍ VE VELENI A V MÍROVICÍCH

ZIMA 2019/2020
PROSINEC

13. prosince

17. prosince

mluvené slovo BÁRA ŠTĚPÁNOVÁ
Á
Čas: od 19.30 hod.
Místo: sál Obecního úřadu Veleň
Více na str. 21

s hudbou a tancem
Čas: od 16.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň
Více na str. 31

pátek

Koncert LOUTNA ČESKÁ

úterý

Předvánoční setkání

19. prosince

21. prosince

Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň

Čas: od 15.00 hod.
Zpívání od 17.00 hod.
Místo: dvorek OÚ Veleň
(více str. 25)

čtvrtek

Přednáška PRALES DĚTEM

23. prosince
pondělí

sobota

ŽIVÝ BETLÉM

Vánoční koncert
Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň
(více str. 23)

LEDEN

23.

26. ledna

ONE WOMAN SHOW IVANY JIREŠOVÉ

Čas: cca od 15.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň

čtvrtek K
ledna OM
ED
Žena obecná IE
Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň

neděle

Vítání OBČÁNKŮ

OBECNÍ NOVINY

9

SPOLEČNÉ SÁZENÍ STROMŮ
V
sobotu 26. října 2019 jsme na pozemku za novou školou v ul. U Rybníka společně zasadili 72
stromů.
Věříme, že javorům, platanům, dubům, bukům, lípám i
borovicím se bude dařit a porostou do krásy a nám k radosti. Časem přidáme pár laviček, herních prvků pro děti
i třeba workoutovou sestavu.
Děkujeme všem, kteří přišli zasadit strom, jsme moc
rádi, že se nás sešlo tolik - celkem 61 „rodinek“ .
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Velký dík patří Míše Kosové a vůbec všem „Kosům“ za
pomoc, přípravu i instruktáž.
Za nás za obec - skvělá akce ! Moc děkujeme všem.
Na jaře se můžeme opět sejít a společně vysadit např. álej
mezi Velení a Mírovicemi (od naší staré školy podél polničky do Mírovic).
Radka Matějková

STATEK

CO NOVÉHO NA STATKU ?

V

yklízíme, uklízíme, třídíme, odvážíme... to je asi
nejstručnější a nejvýstižnější věta pro současné
dění a naše snažení ve statku č.p. 15 (bývalý statek Rubešových).
Kromě probíhajících vyklízecích prací připravujeme
projektovou dokumentaci přestavby a poohlížíme se po
vhodných dotačních titulech, které by mohly být v příštím roce vypsány a pasovaly by na naše potřeby a budoucí účel statku tj. „občanskou vybavenost“.
Záměrem obce je v objektu zřídit např. poštovnu, ordinaci lékaře, mateřský klub, prostor pro volnočasové a
zájmové aktivity, obecní knihovnu aj. Cesta to bude ale
ještě dlouhá.

V příštím čísle Obecních novin budete mít možnost
seznámit se s návrhy budoucí podoby objektu.
„Nepořádku“ (a to je eufemismus :-) se nebojíme, podobně před lety vypadal i dům a dvorek č.p. 7, kde se
nyní nachází společenský sál, obecní úřad a restaurace.
Věříme, že časem vytvoříme ve statku hezké a příjemné zázemí pro občanský život a služby v naší obci tolik
potřebné.
Radka Matějková

OBECNÍ NOVINY
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DOPRAVA
A

Autobusem z Veleně do Přezletic, Vinoře,
Kbel a Vysočan

N

a základě požadavku obcí Veleň a Přezletice
dojde od 1. prosince k propojení obou obcí linkou 302, která bude vedena v trase Českomoravská – Letňany – Přezletice – Veleň.
Spoje linky 302, které přijedou do Veleně od Přezletic,
budou z Veleně pokračovat jako linka 377 přes Čakovice do Letňan. V opačném směru budou rovněž všechny
spoje linky 302 začínající ve Veleni přijíždět jako linka
377 od Letňan a Čakovic. Proto bylo nutné současně
upravit jízdní řád linky 377 tak, aby nově vedené spoje
jely v prokladu se stávajícími spoji a tak došlo k rovnoměrnému rozložení cestujících do všech spojů. Tato
úprava se týká pouze pracovních dnů.
V návaznosti na navrženou úpravu jízdního řádu linky 377 bylo nutné posunout navazující spoje linek 471,
472 a 476 pro zachování návazností v Kostelci nad Labem.
Termín realizace těchto úprav je navržen od neděle
1. prosince 2019.
Zveřejňujeme pro občany Veleně a Mírovic na následujících stránkách ON stručnou verzi linkového jízd-
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ního řádu linky 302. Podrobně najdete jízdní řády na
webu obce Veleň - ke stažení.
Ve formátu MHD je vygenerován pouze jízdní řád z
Letňan a ze zastávky Veleň pro obě linky (302 zastavuje
v Letňanech společně s linkami na Kbely) a pro linku
302 i odjezdy z Českomoravské.
Uvedené změny resp. navýšení dopravy bude Obec
Veleň financovat spolu s Přezleticemi rovným dílem v
plné míře z obecního rozpočtu bez příspěvku či dotace.
Náklady na „přidání“ tohoto spoje budou pro naši
obec znamenat navíc cca 27.000 Kč za měsíc, celkové
náklady na provozování MHD pro Obec Veleň budou
v roce 2020 činit cca 505. 000 Kč (ročně). Proto zastupitelstvo obce rozhodlo o zkušebním provozu „nové“
linky směr Přezletice, Vinoř, Kbely a Vysočany s tím,
že pokud jej občané Veleně a Mírovic nebudou dostatečně využívat, opět od změny odstoupí a nebude ji
financovat.
Věříme, že navýšení možnosti dopravy občané naší
obce přivítají a budou MHD hojně cestovat.
Radka Matějková
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Soft. CHAPS spol. s r.o.

Platí Smluvní pĜepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek bez pĜirážky u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.
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V sobotu a nedČli jede jen v úseku

LetĖany - PĜezletice,Kocanda
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Soft. CHAPS spol. s r.o.
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Platnost:

Platí Smluvní pĜepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek bez pĜirážky u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.
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x - na znamení
' - ZvýraznČné spoje zajišĢuje nízkopodlažní vozidlo.
@ - Do shodnČ oznaþených zastávek jedou pouze shodnČ oznaþené spoje,
tyto spoje nejedou pĜes zastávku PĜezletice, Kocanda
BD - nejede v noci 24./25.12.
BH - nejede 25.12. a 1.1.
CA - nejede v noci 31.12./1.1.
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Soft. CHAPS spol. s r.o.

Platí Smluvní pĜepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s pĜedem zakoupenou jízdenkou.
DoplĖkový prodej jízdenek bez pĜirážky u Ĝidiþe.
Území hl. m. Prahy se poþítá jako 4 tarifní pásma.
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V sobotu a nedČli jede jen v úseku
PĜezletice,Kocanda - LetĖany
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x - na znamení
' - ZvýraznČné spoje zajišĢuje nízkopodlažní vozidlo.
L - Jede jen do zastávky LetĖany
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ŠKOLA A ŠK
KOLKA
A

PODZIM VE ŠKOLE A ŠKOLCE
M

áme za sebou dva měsíce
provozu v novém uspořádání - tedy výuky ve třech budovách. Podařilo se snad stabilizovat
sbor nejen pedagogický, ale i všech
pracovníků, rozběhnout kroužky, zajistit všechny potřebné úklidy, dovozy
a výdeje jídel atd. Zejména rodiče z
mateřské školy potrápily problémy
s odhlašováním obědů. Komplikace
byly způsobeny jednak navýšením
počtu strávníků, kdy jsme museli poměrně dlouho řešit úpravu licence,
jednak změnou termínu zálohy. Vždy
jsme požadovali platby na aktuální
měsíc, nový systém ale vyžaduje zálohy měsíc předem. Bylo tedy nutné
při změně poslat vlastně dvě platby.
Ideálním způsobem platby je udělení
souhlasu k inkasu, kdy paní vedoucí
školní jídelny bude strhávat přesně
projedené částky. Odpadnou tak problémy s přeplatky i nedoplatky. Komplikací jsou i platby bez variabilních
resp. specifických symbolů.
Vnímáme, že pro rodiče je trochu
složité orientovat se v záplavě informací, kdy některé jsou pro všechny
děti a žáky, něco jen pro družinu, něco
jen pro starou budovu, něco jen pro
novou…. Do toho kroužky, provoz
tělocvičny a hřišť…. Je toho skutečně
hodně. Věřte, že sladit vše dohromady
je obtížné. Zamotali jsme hlavu i ministerským úředníkům a pracovnicím
odboru školství v Brandýse. Třicet
dní jsme si dopisovali a počítali, kolik
pracovišť naše škola má. Vzhledem
k tomu, že přípravná třída je součástí
školy, současně ale děti v ní vedené
se nevykazují v rejstříkové kapacitě
školy, nevejdeme se do úřednických
tabulek :-)
Narážíme na nové problémy. Kde
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budou čekat děti před kroužkem? Mohou si po cvičení, kdy už nejsou žáky
školy, vrátit do školy tenisky? Zda a
jak odemykat branky k areálu školy
atd. Vždy se střetávají různé požadavky. Chceme i nadále zůstat školou
rodinnou, kdy mají rodiče dveře otevřené. Obrovská odpovědnost, kterou
za žáky máme, nás ale nutí ke stanovení jasných pravidel. A ta ideální se
nenaleznou za týden. Vše se snažíme
postupně řešit, je ale potřeba trochu
času. Vždy se budou střetávat požadavky rodičů s finančními možnostmi
školy a s legislativou, kterou musí
škola dodržovat. Obyčejné otevření
branky je složitou otázkou, kdy proti
sobě stojí zájmy obyvatel za školou a
otázka bezpečnosti dětí.
Jako velice přínosná se pro vybrané
děti ukazuje přípravná třída. Protože
příští rok ještě bude kapacita pro její
opětovné otevření, už nyní apelujeme

na rodiče, kteří zvažují odklad dítěte,
nebo jejich dítě je narozeno na podzim, aby si v poradně vyžádali doporučení do přípravné třídy. Určitě nebudeme schopni zajistit diagnostiku
dětí v naší škole. Loňský školní rok
byl v tomto směru výjimečný vzhledem ke změně zákona. Doporučení z
poraden budou nutná k 30. květnu.
Od září se ve škole pilně učíme, výuka byla doplněna o celou řadu akcí
(divadla, výstavy, přednášky). V listopadu nás čeká mj. projekt Edison,
konzultační hodiny a velký projekt k
17. listopadu, v prosinci přednáška k
ochraně životního prostředí (Prales
dětem). V době vydání novin ještě
nemáme stanoveny termíny akcí vánočních, určitě ale zopakujeme strom
splněných knižních přání. Informace
budou na webu školy. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří ZŠ a MŠ jakýmkoli způsobem podporují.

ŠKOLA A ŠK
KOLKA

oslavili Halloween bezvadnou párty.
Zima a vánoční čas bude také velmi
pestrý. Nebude chybět již tradiční vánoční výtvarná soutěž (více informací
na webu školy), projekt Staročeské
Vánoce a vánoční výlet. Letos pojedeme do Čokoládovny v Šestajovicích. Výlet je naplánován na 20. 12. a
týká se družiny v nové budově.
Také chystáme vánoční jarmark.
Děti již od listopadu budou vyrábět
(nejen) vánoční dárečky, které si budou moci rodiče a blízcí zakoupit poslední týden před prázdninami (bude
upřesněno). Peníze z jarmarku budou
použity na nákup vybavení do družiny
nebo na výlet. Všechny akce budou
upřesněny na stránkách školy.

Školka
V mateřské škole proběhl Strašidýlkový den a s listopadovými vichry se
chystáme pouštět draky. Předškolní
děti ukončí plavecký výcvik a jistě
všichni zaslouženě získají medaili.
A pak už jen ten kouzelný měsíc prosinec. I do MŠ přijde Mikuláš a našim hodným dětem jistě něco dobrého
přinese. A protože všechny děti se někdy rády promění v čertíky, tak letos
proběhne čertí besídka pro všechny
rodiče a prarodiče a to v úterý 10.
prosince od 17 h. Třídy „Motýlci“ a
„Berušky“ předvedou své vystoupení
v MŠ Hlavní 160 a třída „Včelky“ ve
své budově Hlavní 46.
Mgr. V. Kouřilová,
P. Koudelíková, M. Hrabětová
a další zaměstnanci ZŠ a MŠ
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v tělocvičně ZŠ VELEŇ každé pondělí od 17.00 hod.

SEBEOBRANA

Družina
Podzim byl ve znamení mnoha akcí
a v zimě to nebude jinak. V oddělení Žabiček (nová budova) a Soviček
(stará budova) jsme přivítali nové
paní vychovatelky. Sovičky v říjnu
„Bojovaly proti rýmě“. Děti zasadily rýmovník proti nachlazení a mátu
pro dobrý čaj. 21. 10. slavily Sovičky
Den jablek a uspořádaly štrúdlové posezení. 31. 10. proběhlo opékání špekáčků a oslava Halloweenu.
Koťata pracovala celý podzim pilně
na zahradě a pořádala pěší výlety po
okolí. Také jsme se podívali do jezdeckého klubu Elite ve Veleni. Děti
se seznámily s péčí o koně. Oddělení
Borůvek si užilo soutěž v Pexesiádě.
31. 10. se v nové škole uskutečnila
přednáška o včelařství. 1. 11. jsme

Zvu Vás k nám do oddílu, abyste si judo vyzkoušeli
a přišli tomuto krásnému sportu na chuť.
Kontakt: Mgr. Petr Elbogen
elbogen@zsvelen.cz

www.zsvelen.cz
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RESTAURACE „TA NAŠE HOSPŮDKA ČESKÁ“ U ARAZIMŮ

VÁNOČNÍ VEČÍREK
S VLASTOU A PAVLOU
od 20.00 hod.

2019

21.12.

POTRAVINY ZDENA ČADOVÁ
v době vánočních svátků OTEVŘENO:
Po 23.12. 8.00 - 11.30 hod. 14.30 - 17.00 hod.
Út 24.12. ZAVŘENO
Stř 25.12. ZAVŘENO
Čt 26.12. ZAVŘENO
Pá 27.12. 7.00 - 11.30 hod. 14.30 - 16.30 hod.
So 28.12. 7.00 - 11.00 hod.
Ne 29.12. 7.00 - 11.00 hod.
Po 30.12. ZAVŘENO
Út 31.12. 7.00 - 11.00 hod.
Stř 1.1. 2020 ZAVŘENO
20
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Všem svým věrným zákazníkům
krásné Vánoce
a do nového roku 2020
hodně zdravíčka a štěstíčka
ze srdce přeje
Zdenka Čadová

OBECNÍ NOVINY
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Restaurace Obecní dům Veleň Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ PRODEJ

24.12.

MENU
Přijímáme objednávky na vánoce do 21.12. 2019
Výdej objednávek 24.12. od 9.00 do 11.00 hod.
Rybí polévka
100 g Bramborový salát
200 g Vepřový řízek
200 g Kuřecí řízek
200 g Smažený kapr
Menu box

25,15,95,89,89,95,89,95,10,-

Obecní úřad Veleň
srdečně zve

23.12.
23. prosince 2019

Vánocní
š
2019 koncert
od 18.00 hod. v sále obecního úřadu
Obsazení:
Marie Vlčinská - housle
Petra Slavíková - housle
Klára Janská - violoncello
Michaela Svobodová - soprán
Veronika Kulichová - alt
Daniel Dvoriak - klavír, baryton
Vstupné dobrovolné

OCHOTNICKÝ SPOLEK AJETO

BETLÉM 2019

D

ivadelní spolek Ajeto vás
zve na tradiční zpívání koled u Betléma, které se letos bude konat v sobotu 21.prosince
2019 od 15.00 hod.
Kromě živého Betléma, bude přichystáno lití olova, pouštění ořechových skořápek i malá ochutnávka vánočních dobrot.

J

I letos pořádáme v rámci našeho
společného zpívání SBÍRKU PRO
TEREZKU Z VELENĚ, která si díky
vám všem v loňském roce mohla doplatit vozík, bez kterého se neobejde.
Sbírka roku 2019 bude příspěvkem
Terezce na hiporehabilitační pobyt,
byt,
o kterém vám sama ve svém článku
nku
ku
píše.

Moc se na vás těšíme a věříme, že
naše zpívání rozehřeje vaše srdíčka a
my všichni dáme Terezce dárek, který pomůže.
Za ochotnický spolek Ajeto
Iva Kozáková

PRO TEREZKU

menuji se Terezka, je mi 8,5 let a jsem jednou z obyvatelek Veleně. Od narození trpím
dětskou mozkovou obrnou, která mě bohužel bude provázet celý život. I když je to pro
mě všechno velmi těžké a přála bych si běhat a dělat věci jako zdravé děti, tak mám velké štěstí na lidi a kamarády kolem sebe. Navštěvuji naší veleňskou školu, kde mi všichni moc
pomáhají a snaží se mi vše usnadňovat. A
za to všem moc děkuji.
Vloni jste pro mě udělali sbírku a peníze,
které se vybraly, jsme použili na doplacení
vozíku, jenž je mojí dennodenní součástí a
nahrazuje mi nohy.
Letos sbírku pro mě chcete uspořádat
znovu a já Vám za to moc děkuji. Tentokrát
bychom peníze použili na hiporehabilitační
pobyt, který je pro mě velice účinný a potřebný. Tento pobyt není pouze o jízdě na
koni pod vedením zkušených fyzioterapeutů, ale skládá se i z dalších terapií. Když
mě potkáváte ve Veleni na ulici, tak si určitě
musíte myslet, že pokroky nedělám, protože
jsem stále na vozíčku. Ale opak je pravdou.
Sice to jsou malé pokroky, které na vozíku
vidět nejsou, ale i ty se počítají. A až se jednou ty malé pokroky spojí, tak z nich bude
pokrok veliký.
A jednou, jednou mě uvidíte i po ulici ve
Veleni nebo v Mírovicích jít. To je sen mých
rodičů a hlavně MŮJ.
Terezka
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Veleňský divadelní spolek Ajeto
vás zve na

Živý betlém
2019

na dvorku obecního úřadu.

21. prosince od 15.00 hod.
Lití olova, pouštění ořechových skořápek,
ochutnávka vánočních dobrot.

ZPÍVÁNÍ - ŽIVÝ BETLÉM

od 17.00 hod.

SDH VELEŇ - MÍROVICE

ZPRÁVY OD HASIČŮ

O

bdobí posledních 3 měsíců
by se dalo hodnotit jako období relativně klidné. Platí, že
když je nějakou dobu relativně klid,
tak se pak děje hodně věcí v krátkém
sledu za sebou. Začal bych tedy jedním velkým úspěchem „našich hasičských dětí“.
Soutěž v požárním útoku v
Brandýse nad Labem.
V neděli 22.9. dopoledne se náš hasičský potěr zúčastnil závodů v požárním útoku v Brandýse nad Labem.
Nebudu Vás napínat. Děti makaly
jako motorové myši a výsledek stál za
to. Mladší děti získaly 3. místo z 8 v
čase 39:10, to je jejich první medaile.
Starší děti urvaly 2. místo z 8 v čase
27:03, což je letos jejich již čtvrtá medaile. Mají po dvou zlatých a nyní již
dvě stříbrné. Zdá se, že je trénování
baví a motivace se zvyšuje, když jim
cinkají medaile na krku. Možná je to
také tím, že jim jejich šéfové (tedy
trenéři) kupují sladké pozávodní odměny. V každém případě to je velká
paráda a děkujeme.

Požár - Sluhy
A druhá událost, která nás probrala
z letního spánku, následovala hned po
dětské soutěži v tu krásnou slunečnou neděli 22.09. V 15:35 nám byl po
dlouhé době vyhlášen poplach, kdy
v sousedních Sluhách hořela budova
vedle velké haly. Byli jsme tam první
v počtu 7 členů a vyjeli jsme Tatrou

i Trambusem. Po 3 hodinách jsme se
vrátili na základnu. Hašení požáru se
zúčastnilo celkem 5 jednotek. Profíci
z Mělníka, Neratovic, Staré Boleslavi
a dobrovolní kolegové z Brandýsa. A
jedna zajímavost nakonec, povedlo se
nám zachránit jedno smutné a mírně
ohřáté auto, které bylo v místě zaparkované.
Požár II. stupně – novostavba RD Měšice
27.9. v 7:41 jsme místo cesty do
práce a případně u některých kolegů
během snídaně měli vyhlášen poplach
II stupně. Byl to náš 14 výjezd. Jednalo se o požár nízké budovy, kde hořela půda nového RD v Měšicích. Po
příjezdu byl požár střechy a půdy v
plném rozsahu. Střecha se kompletně
propadla. Naštěstí mladá rodina s velmi malými dětmi domek včas opustila. Rodina přišla absolutně o všechno,
zůstalo jim pouze pyžamo, které měli
na sobě při útěku. Bohužel přišli také
o jednu kočku. Obratem byla na OU
Měšice vyhlášena sbírka na pomoc
této mladé rodině.
Požár byl lokalizován během cca
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SDH VELEŇ - MÍROVICE

40 minut, i když byla intenzita požáru
překvapivě velmi velká a požár postupoval velmi rychlým tempem. Naše
jednotka byla na místě ponechána 3
hodiny a pomáhali jsme s následnými
dohašovacími a ostatními pracemi dle
potřeby. Zásahu se zúčastnilo 15 vozů
s různou technikou. Jednalo se o sbory z HZS Neratovice, Stará Boleslav,
Mělník, v rámci mezikrajské výpomoci i HZS Praha stanice Satalice, HZSP
Aero Vodochody a SDH Veleň, Brandýs nad Labem, Brázdim, Zdiby, Kostelec nad Labem a Líbeznice.
Technická pomoc při silném
větru aneb po nás je krásně
čisto
Během avizovaného velkého větru v
pondělí 30. 09. jsme byli také povoláni
k spadlému stromu. Vyjeli jsme kolem
poledne do Hovorčovic na náš 15. zásah a 3. v měsíci září. Na zprovoznění
komunikace a odstranění stromu se podíleli 4 kluci a celá akce trvala 2 hodiny. No trochu jsme si mákli. Na tento
technický výjezd bylo povoláno pouze
naše SDH, jelikož si ostatní užívali
na jiných místech. Z fotek je vidět, že
jsme zasahovali trambusem. Darovaný
Mercedes zatím nemůže vyjet, jelikož
není zařazen do výjezdu. Postupně při
přípravách k zařazení do výjezdu a seznamování se s vozidlem jsme ale zjistili, že má opět prasklou nádrž na vodu
a problém s čerpadlem. Bohužel zatím
oslovené firmy navrhují řešení, které
stojí velmi velké peníze, případně jej

už nechtějí opravit. Musíme to nějak
vybalancovat s ohledem na současný
a plánovaný rozpočet obce. Uvidíme,
jak celá situace dopadne, ale aktivně to
řešíme. Trambus zatím drží. Ale i tak
postupně ubývá odborníků, kteří jej
dokáží případně opravit.
Doprovod při lampionovém
průvodu
Dne 28. 10 jsme tradičně usměrňovali
projíždějící auta, aby se nikomu nic nestalo v rámci lampionového průvodu.
Někteří řidiči jeli v obci a pak i směrem
do Mírovic celkem rychle, naštěstí se
všechny povedlo usměrnit. Doprovod a
zajištění bezpečnosti dětí jsme dělali v
počtu 4 členů.
Planý poplach
Dne 6.11. nám byl v 7:21 nahlášen
poplach s informacemi o požáru nízké
budovy u železniční zastávky v Hovorčovicích. Dle informací plameny šlehaly až nad střechu. Po výjezdu 4 členů
s Tatrou nám bylo vysílačkou upřesně-

no, že se jednalo o kontrolované pálení
větví a dalšího materiálu a pomoc naší
jednotky nebyla potřeba. Takže jsme se
vrátili do hasičárny. Pro nás to byl pouze planý poplach.
Zvyšování kvalifikace vedoucích malých hasičů
Od 8. 11 do 11.11 se dva vedoucí
kroužku dětí zúčastnili Školení vedoucích malých hasičů, kde si opět zvýšili
kvalifikaci v rámci rozvoje pro práci s
dětmi.
za SDH Veleň- Mírovice
Tomáš Louček
OBECNÍ NOVINY
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CHOVATELÉ

CHOVATELÉ
P

rvní víkend v září proběhla
výstava naší organizace. Bylo
vystaveno 190 kusů králíků
85 kusů holubů a 45 voliér drůbeže.
Přestože počasí bylo přívětivé, účast
návštěvníků nebyla valná.
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V září jsme se dále zúčastnili výstav v Lužné u Rakovníka, Staré Boleslavi, Tišicích. Z výstav jsme dovezli řadu ocenění.
V říjnu jsme zavítali na výstavu v
Kralupech a též na okresní soutěžní

výstavu v Úvalech, kde naše organizace vybojovala druhé místo.
Jiří Grűner

KLUB SENIORŮ
Ů VELEŇ/MÍROVICE

ADVENTNÍ VÝLET

V

e čtvrtek 12. prosince si
vyjedeme na letošní adventní výlet. Čeká nás
prohlídka muzea betlémů v Třebechovicích pod Orebem a poté
návštěva vánočně vyzdobeného
zámku Hrádek u Nechanic. Vyjíždíme v 6.45 hod. z Mírovic, odjezd z Veleně bude v 7.00 hod. od
obecního úřadu.
Kurzy rodopisu
V říjnu byly zahájeny ve spolupráci s Českou genealogickou
a heraldickou společností v Praze kurzy rodopisu ve veleňském
sále. V 6ti lekcích se můžete vypravit za historií vašeho rodu a
rodiny, proniknout do základů
rodopisu apod. Lze přijít i na jednotlivé lekce.

Od p. genealoga Hnízdila se
dozvíte zajímavou formou, jak na
to a vůbec vše potřebné k tomu,
abyste dokázali pátrat po svých
předcích a rodinné historii.
Kurzy probíhají vždy v pondělí od 17.00 hod. v sále obecního
úřadu.
Předvánoční setkání
s hudbou
V úterý 17. prosince od 16.00
hod. si můžete přijít posedět, zatančit a popovídat do sálu a klubu na předvánoční setkání. Bude
pro Vás připravena ochutnávka
vánočního cukroví, ukázky tanců společenských i latinskoamerických Vám přijedou předvést
profesionální tanečníci, a k tanci
bude hrát p. Jiří Pešek.

Na zámek Konopiště nás dovezl
vláček. Po prohlídce zámku
jsme navštívili pivovar.
Přejeme vám krásný, pohodový
a zábavný předvánoční čas !
R. Matějková a L. Kaiserová

OBECNÍ NOVINY
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Obecní úřad Veleň srdečně zve všechny
ny seniory na
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12. prosince
do muzea BETLÉMŮ

TŘEBECHOVICE POD OREBEM
na zámek

HRÁDEK U NECHANIC
odjezd autobusu:
v 7.00 hod. od obecního úřadu Veleň
v 6.45 hod. z 18té Míle v Mírovicích

(cena zahrnuje - dopravu autobusem,
vstupné do muzea betlémů a vstupné do zámku)

Přihlašovat se můžete na obecním úřadě.

Cena: 280 Kč/1 osoba - senioři

Obecní úřad Veleň
srdečně zve všechny senioryy na

š posezení
š
Predvánocní

17.12.

HRAJE PAN JIŘÍ PEŠEK

ukázky tanců
dílna - výroba ozdob
hraje pešek

2019

předvánoční

ÚTERÝ

s hudbou a tancem

od 16.00 hod.

a určitě přijde i kouzelník...
- ukázky

společenských
i latinsko-amerických tanců
„StarDance Veleň“

- ochutnávka vánočního cukroví
ZDARMA drobné pohoštění

MASÁŽE VE VELENI
Objednávat se můžete
na tel. čísle:

721 750 801
David Kaiser

CENÍK
Masáž relaxační, sportovní, baňkování
30 min. 290 Kč
60 min. 390 Kč
90 min. 550 Kč
Masáž lávovými kameny
60 min. 490 Kč
90 min. 650 Kč
120 min. 800 Kč
Akce pro seniory od 65 let
30 min. 190 Kč

Jóga je pro začátečníky i pokročilé,
pro ženy, muže i děti od 10 let.

Možnost zakoupení
DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
NA MASÁŽE

JÓGA

Výtěžek z předvánočních
lekcí jógy věnujeme útulku
Psí štěstí, na Klokánka
či sdružení
Krása pomoci

Doba trvání lekce
90 min.
cena 180 Kč/osoba
Termíny:

24.11. a 8.12.
2019
od 18:00
do 19:30 hod.

Pro rezervaci míst,
prosím, pište SMS
na č. 723 899 891
Kateřina Strnadová.
StudioSvetloVsem.cz
Těším se na Vás .

Dle zájmu a počtu přihlášených budou lekce probíhat buď ve Studiu Světlo Všem
nebo v sále Obecního úřadu Veleň či ve školní tělocvičně ZŠ Veleň.

JÓGA VE VELENI

Společná výuka
pro děti a dospělé
každý čtvrtek od 17:30
Veleň, Hlavní 7

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
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.
Kristýna Jandová

Přidat se může každý od 5 do 80 let! lektor Jan Klášterka T.C.R.G.
organizační podpora Ladislava Budilová

Cena 1600 Kč za pololetí

+420 732 825 462
+420 604 951 024

Telefon 606 792 425
Email: yogaflowtherapy@gmail.com

fb..com/galltiracademy
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Web: www.yogaflowtherapy.com

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

ODBOR PŘÁTEL SK SLAVIA VELEŇ

ODBOR PŘÁTEL SK SLAVIA VELEŇ
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OBECNÍ ÚŘAD VELEŇ ZVE NA ONE WOMAN SHOW

NOVOROČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE
VIII. ROČNÍK

od 9.00 hod.

S sebou:
sebou: tenisky
te
enisky na
na přezutí,
přezutí,
pálku
p
álku - kdo
kdo nemá,
nemá, tak
tak prkýnko,
prkýnko
o,
případně
p
řípadně si
si můžete
můžete pálku
pálku zapůjčit
zapůjčit u nás
nás

23.1.
2020

v sále
sále Obecního
Obecního úřadu
úřadu Veleň
Veleň

TJ SLAVOJ VELEŇ

11. ledna 2020

od 18.00 hod.
ve společenském

sále OÚ Veleň

REGISTRACE
R
EGISTRACE d
do
o 44.. 11.. 22020
020

Přihlášení
P
řiihlášení h
hráči
ráči se
se musí
musí dostavit
dostavit
k zápisu
zápisu od
od 8.00
8.00 do
do 8.30hod.
8.30hod.

POZOR
P
OZOR ! Počet
Počet míst
míst o
omezen
mezen !
Starttovné: 150,150,- Kč
Kč GULÁŠ
GULÁŠ v ceně
ceně !
Startovné:
Účast o
d 115-ti
5-ti llet
et
Účast
od
(případ
dně dle
dle domluvy)
dom
mluvy)
(případně

Žena obecná je one woman show Ivany Jirešové. Jaká by byla definice ženy dnes ?
y
nk
Není žena dnes tak trochu muž ? Kdy se to stalo a jak z toho ven.
e
up
t
na telefonu:
s
Otevřená komediální zpověď, kterou Registrace
byste si v reálném
životě nedovolili.
a v 0 Kč
n
150 příp.
602
713 751 Ce 34 39
Vstupenky si můžete zakoupit775
na 245
Obecním
úřadě
Veleň
OBECNÍ NOVINY

ruda.cz@seznam.cz

VELEŇSKÝ SPORT

TJ SLAVOJ VELEŇ
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FOTBAL

ěkujeme veleňským fanouškům za věrnost
a zapálení v roce 2019.
Přejeme všem klidné prožití Vánoc, ještě
úspěšnější rok 2020 a radost s TJ Slavoj Veleň.
Fanda a Lukáš

OBECNÍ NOVINY

TJ Slavoj Veleň !

Důležitá informace:
Změna termínu
posledního soutěžního zápasu.
Derby Slavoj Veleň vs. Svornost Brázdim
se uskuteční
v SOBOTU 16.11. od 13:30 hod.
na našem domácím hřišti ve Veleni !

Okres Praha-východ III. třída, skupina A

STOLNÍ TENIS

TJ SLAVOJ VELEŇ

OKRESNÍ PŘEBOR 2. TŘÍDY - VÝSLEDKY

OBECNÍ NOVINY
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INZERCE

Výrobce zboží pro kreativní tvorbu dětí a mládeže

EURODELTA spol. s r.o.,

pro rozšíření svého výrobního týmu,
pro provozovnu Praha 9 – Čakovice,

hledá pracovnice pro kompletaci
papírenských výrobků.
Nabízíme pracovní smlouvu na dobu neurčitou,
práci v jednosměnném provozu
ohodnocenou úkolovou mzdou,
která vyžaduje manuální zručnost a pečlivost.
Řada výrobků je k nahlédnutí
na www.kreativacek.cz .
Více informací o zaměstnání získáte
v pracovní dny v době od 7,00 do 15,00 hod.
na tel. č.:
724776102, 724776103
nebo email:
cakovice.eurodelta@volny.cz

CITÁTY NA LISTOPAD
Jsou vládcové, kteří vládnou z boží milosti,
a jsou takoví, kteří vládnou z božího dopuštění.
George Bernard Shaw

Demokracie je ten nejhorší způsob vlády na světě.
Mimo těch všech zbylých způsobů.
Největší problém demokracie je,
že je dobrá jen pro lidi poučené, zodpovědné
a hlavně pro gentlemany.
Winston Churchill
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubileum slaví
listopad
Hu Zhongxu
Veleň
Kohoutková Eva Veleň
Klusová Jaroslava Mírovice

prosinec
Vraný Ladislav
Mírovice
Matulková Jitka Veleň
Kolínský Pavel
Veleň
Nováková Marta Veleň
Brůnová Lenka
Veleň
Hudák Andrej
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 Veleň a Mírovice ke dni Svatého Martina, tj. 11.11.2019 je 1513 obyvatel
(vč. přihlášených na obecním úřadu).

Narozená miminka
srpen
Linda Macháčková
Jakub Vojtěch
září
Julie Beranová
Matyáš Porkristl

říjen
Leontýna Vojířová
Vojtěch Smetana

Úmrtí
říjen
Božena Haklová
Jaroslava Nedorostová
Pavel Krotký
(starosta Obce Brázdim)

Nikdy nebudu šťastný,
když nebudu kontrolovat své emoce,
a když si nechám pokazit den
škrábancem na autě,
zlým slovem doma,
chybou v práci,
nevydařenou schůzkou,
nešťastnou příhodou,
děravou punčochou,
zkroucenou kravatou.
Nikdy nebudu šťastný,
jestliže budu obětí svých nálad,
zajatcem svých vášní,
vězněm svých dětinských požadavků,
uzavřený do svých nesmyslných očekávání.

„Naším hlavním smyslem v tomto životě
je pomáhat druhým.
A pokud jim nemůžete pomoci,
alespoň jim neubližujte.“
Dalajláma

listopad
Karel Janda
Radek Celizna
OBECNÍ NOVINY
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FOTOKRONIKA
A

2019

Vilma Cibulková
ve Veleni
17. září 2019
Děkujeme paní Vilmě Cibulkové
za hezký večer ve veleňském sále.

Posvícení 2019

V pátek 27. září 2019 se konala posvícenská zábava v sále,
kde nám k tanci hrála tradičně skupina Harmonie.
Posvícenské setkání se konalo v sobotu 28. září 2019
na dvorku obecního úřadu.
Děti se mohly svézt na historickém vláčku p. Vocáska,
dospělí zastřílet v prvorepublikové střelnici,
bylo možno zakoupit posvícenské koláče
a odpoledne nám hrál na harmoniku pan Šimůnek.
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FOTOKRONIKA

28. října 2019

Děkujeme členům ČSOL, že přijali naše pozvání a přijeli za námi do Veleně,
našim hasičům SDH děkujeme za doprovod a zajištění bezpečnosti lampionového průvodu.

V pondělí 28. října 2019
jsme společně oslavili
svátek vzniku naší
republiky. Od 17.00 hod.
mohly děti v sále obecního
úřadu shlédnout
pohádku
od Josefa Čapka
„O pejskovi a kočičce“
V 18.00 hod. vyšel
směrem k pomníku
padlých v 1.sv. válce lampiónový průvod
v čele s členy Československé obce legionářské.
Lampinový průvod jsme
zakončili na 18té Míli
v Mírovicích na obecním
palouku ohňovou show.
OBECNÍ NOVINY
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FOTOKRONIKA
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Koncert
filmové
hudby
pro nadaci
MATHILDA
Sponzoři: Obec Veleň
Oční klinika Horní Počernice
Nikmar Invest
ADC Systems
STAPRINC STAVBY
SERVIS PRINC

Ve čtvrtek 24.10. 2019 jsme uspořádali
ve veleňském sále tradiční Koncert
pro nadační fond Mathilda. Skvělý sextet
Pražského filmového orchestru s dirigentem
Jiřím Koryntem se postarali o pohodovou
atmosféru a dobrou náladu, a připravili nám
úžasný hudební zážitek. Moc děkujeme.
Hosty koncertu byli pan Luboš Krapka, ředitel
nadace, paní Mgr. Michaela Zunová
a paní Hana Hošková, cvičitelka vodících psů
pro nevidomé. Hvězdou a ozdobou večera byl
pejsek Darwin.
Děkujeme všem, kteří si zakoupili vstupenku,
přišli se společně pobavit a přispěli tak na
výcvik vodících psů pro nevidomé.
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Honza Potměšil
ve Veleni

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019
nás navštívil ve Veleni
herec Honza Potměšil,
s nímž jsme prožili v sále obecního
úřadu krásný večer.
Povídáním nás provázel
Robert Tamchyna.
Moc děkujeme za návštěvu,
určitě jsme se neviděli
ve Veleni naposledy.
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Studium katasrální
N

a toto úterý byla mně dána
možnost nahlédnouti do nejstarší mapy našeho kraje.
Jednalo se zde o katastrální mapu pořízenou na přání a příkaz hraběte Ervina Nostice z Rhineků. Mapa sama je
rozdělena na 16 čtverců o rozměrech
25 cm. Čtverce mapové jsou k sobě
vždy po dvou kusech vázány jako
skládačka. Dohromady složené dají
mapu asi 1,5 x 1 m /stav její je velmi
zachovalý, kreslena je ručně a částečně kolorována. Zhotovena byla roku
1842 dne 14.XI./ nápis zní: Gemainde
Wellen – in Böhmen Kaurimer Kreis.
Adolf von Laube. František Reitter./
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Já osobně jsem mapu studoval za účelem zjistiti a přesně lokalisovati zmizelou osadu Velenec na našem katastru …
Proto v prvé řadě jsem prohlížel
úsek zvaný „Pod Hájem“. Jen pro
svou potřebu jsem si obkreslil tento
úsek. Označení, že by zde býval Velenec, jsem však nenašel. Jen nejbližší úseky polí měly zvlášť označení /
červeně zakroužkované/, jinak jsem
nic neshledal. Zakreslení obcí je velmi pečlivé a to podle stavu z roku
1842. Je velmi zajímavé pozorovati
rozlohu obcí a porovnati s nynějšími.
(…dovoluji sem vepsat: a což teprve

s rozlohou dnešní, to by koukal i pan
Menšík … pozn. SZ)
U Mírovic je pozoruhodné sledovat
zcela odchylné stavby usedlostí. Mírovice, jak jsem zjistil v zemské rule
z roku 1670 byly od roku 1620 opuštěny od bývalých obyvatelů a ponechány osudu. Všechny domy zpustly
a pobořily se.
Po zakoupení panství Nosticem byly
pak znovu osazeny novým obyvatelstvem. Tito pak staré zbořené usedlosti znovu postavili. Po zrušení roboty
vypukl roku 1877 požár a celá horní
část obce vyhořela. Na místě požářiště si postavili majitelé nové budovy,

KRONIKA

mapy Nostitzké
které stojí až do dnešní doby. Výše
uvedená mapa zakresluje stav obce
před tímto požárem. Tudíž polohy
budov jsou dle stavu po roce 1670
až do roku 1842. Všechny budovy se
dají porovnati na místech s nynějšími.
Jen jedna budova zdá se záhadná.
Totiž stojí na místě, kde je nyní rovina. Parcela, kde stojí, nachází se
za Fialovou zahradou /za potokem/
a má číslo 62/160/161. Zde musím
zjistit tuto záhadu.
Další pozoruhodností jsou směry
cest, vedené jinými směry, než jdou
nynější. Mapa je velmi cenná pro po-

znání stavu obcí kolem roku 1842.
Proto bude obkreslena a vložena do
Pamětní knihy. Tímto jsem studium
mapy skončil a dále se bude pokračovat dle potřeby…
V Mírovicích v r. 1824 – 24
obytných domů:
Ulrych
7/60
Rus
8/56
Maštalíř
9/56
Pokorný
11/54
Šindlauer
9/51 (zbořený)
rod. dům
50 (zbořený)
kraj. dům
49 (zbořený)
Pavlík
48

Kodeta 47
pastouška
46 (Vondráček)
Tajč
45
Černý
44/15
Rus
43/16
Oliver
42/18
Jindrák 41/17
Rubeš
40/1
Novotný
68
Tichý
20/66 (Nováček)
Maštalíř
65
Pokorný
64/4
Rezek Fiala
633/5 (vyhořelo)
Helebrand
61/6
záhadné stavení 62/16 samo o sobě!
(zbořené)

OBECNÍ NOVINY

45

KRONIKA
A

Ve Veleni v r. 1842
Bahenský
Forst Jos.
Knotek Jos.
Síkora Fr.
Ptáček Fr.
Vondráček Jos. 5
Sklenář Jos.
Kučera
7
Žižka V.
Halík Antonín
Horecký Jiří
Maštalíř
Eim V.
Passovský
Sirový Jos.
Chvojka Fr.
Pokorný Fr.
Jindřich Jos.
Huptich Jos.
Mareček Jos.
Pokorný – šenkýř
Stronz F.
Massanských
Jahoda V.
Rathauzský
Dvořák Joh.
Šindlauer
Petržilka M.
Prager V.
Vorlíček
Šedina
Kučera Fr.
Holeček J.
Hladký Jos.
Grošík Jos.
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1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
13
14
15
15
16
17
17
18
19
19
20
20
21
23
27
28
30

K uvedeným mapám Veleň a Mírovice, přiloženy jsou protokoly v počtu 7 kusů,
1) Gruntovní seznam 1842
2) Soupis polí 1842 – 1857
3) Různé protokoly
Ve všech protokolech se opakují
majitelé gruntů /stavení/ a polí. Ke
konci je přiložen obecní protokol z
roku 1857.
Obsahuje: jména rolníků, výměru polí. Tento protokol je podepsán
rychtářem obce Veleň – Mírovice
– podpis: František Pokorný a opatřen obecním razítkem tohoto popisu.
Vejčitý tvar /uprostřed jednoduchý
kříž s krátkými rameny a podstavcem, kolem český nápis: obec Mírovice/.
Jiné protokoly jsou opatřeny razítkem panství z Pakoměřic. Toto je kulaté, uprostřed znak a kolem nápis /
ZNAK PANSTVÍ PAKOMĚŘICE/
Artssigl herfschavt Pakomierzinter/.
Jednotlivé trati polí jsou na mapě
nazývány: U Kocandy, Pod skalou,
Nad Mírovskou strání, Za humny,
U horky, K Třeboradicům, Nad hrází, U boleslavky, Na nohavici, Na
škodným, Nad rybníkem tvrzkým, U
starých rybníků, Za humny, Na želízku, V zahradách, U remízu, Nad
remízem, V zádolí, Nad zádolskýma
loukama, U hovorčovickýho remizu,
Za višňovou zahradou, Pod obecním
rybníkem, Na Zelené hoře atd.

Majitelé domů z Mírovic a Veleně
z r. 1842
12. Jindřich Jos.
28. Hladký Jos.
11. Pokorný Fr.
19. Petržilka M.
6. Sklenář Jos.
20. Vorlíček Jos.
10. Sirový Jos.
21. Šedina
8. Halík Ant.
17.Jahoda V.
15. Pokorný /šenkýř/
23. Kučera Fr.
16. Massanských
18. Dvořák Joh.
5. Vondráček Jos.
15. Stronz Fr.
3. Knotek Jos.
9. Eim V.
20. Prager V.
14. Mareček Jos.
9. Maštalíř Jos.
13. Huptich Jos.
7. Kučera
11.Chvojka Fr.
1. Bahenský
10. Passovský
17.Rathauzský
8.Horecký Jiří
19.Šindlauer
5. Ptáček Fr.
7. BŽižka V.
4. Síkora Fr.
2.Forst Jos.
27.Holeček Jos.
30. Grošík Jos.
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Tímto jsem skončil studium katastrální mapy našich obcí Veleň - Mírovice
Menšík J.L.
Výkup z roboty
Jiřího Horeckého
a jeho manželky Marie,
roz. Vaňkové z Welyně
Smlouva na výkup z obojí roboty
pro poddaného panství Pakoměřic,
celého sedláka num. 8 z Welyně Jiřího Horeckého ve společnosti jeho
manželky Marie, roz. Vaňkové:
Na mnohých k potažný robotě povinných, poddaných panství Pako-

měřického, u hraběcí vrchnosti, vysoce urozeného pána Ervina hraběte
z Nostic Rieneck, zaslanou žádost ze
dne 14. Ledna 1839, num.211 – milostivým povolením výkupu /obojí/
roboty na věčné časy dovolila.
S tou podmínkou, že výše uvedený Jiří Horecký s manželkou Marií,
roz. Vaňkovou z Welyně num. 8, složí vykupující tento poplatek:
Tj. za každý potažný den – 10 zlatých a 3 zlatý za každý všední den.
Tj. za 156 potažných dnů zl. fl. měny
a osvobození od robotního slibu 130
zl. fl. měny – celkem 1690 zllatých
fl. měny.

Při složení celého vykupujícího kapitálu milostivá vrchnost 90 zlatých
promíjí.
K zaplacení zbývá 1 600 zlatých
fl.měny.
A poněvadž vykupující Jiří a Marie
Horeckých hned při podpisu této
smlouvy částku 1 200 zlatých ve
stříbrných dvacetnících složili, tj. za
každý následující rok 1839 až 1854,
tak byli ihned z robotní povinnosti
na místě zproštěni.
Další splátky je vykupující povinen
skládati na kanceláři panství Pakoměřic, vždy ke konci června a prosince …
Jestliže by vykupující nesložil zbývajících 400 zlatých, je povinen po
dojití zaplaceného kapitálu za zbývající robotu, se vyrovnati, nebo robotou obojí dokonati …
Zápis tento budiž v gruntovních
knihách obce Welyně zaznamenán.
Tak se stalo v Pakoměřicích dne
12.V. 1841
vlastnoruční podpis:
Ervin hrabě Nostic Rieneck,
gruntovní pán panství
Pakoměřického
dvě pečetě podpisy pěti svědků
podpis vykupujícího:
Jiří Horecký celý sedlák z Welyně 8
Marie Horecká, roz. Vaňková,
manželka
Podpis a razítko
Hejtmanství Kouřimského
Zdenka Sádovská, kronikářka
OBECNÍ NOVINY
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Obecní úřad Veleň srdečně zve na

Adventní
koncert

Loutna šceská
vokálně instrumentální skupina

13. prosince 2019 od 19.30 hod.
v sále Obecního úřadu Veleň

Koncert písní doby gotické ze starých českých kancionálů
a písní barokních a renesančních
z tvorby českých a evropských skladatelů

Mluvené slovo Bára Štěpánová

Vstupenky si můžete zakoupit na Obecním úřadě Veleň
Cena vstupenky 120 Kč

