BŘEZEN 2020 ZPRAVODAJ OBCE VELEŇ A MÍROVICE 1/2020

OBECNÍ NOVINY
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ALEJ

z Veleně do Mírovic

Jarní odpoledne s pohádkou
Pálení čarodějnic
Nový povrch ul. U Studánky
Vladimír Javorský
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SLOVO ÚVODEM

Vážení a milí spoluobčané,
letošní rok jsme zahájili zvesela slavnostním přivítáním našich nových občánků, a byla to událost opravdu
radostná. Vítání občánků je v naší obci tradičně nejkrásnější společenskou akcí roku. Sejdou se při ní poprvé rodiče i děti, které budou ve Veleni a v Mírovicích společně
vyrůstat, budou spolu chodit do školky a do školy. Jsme
rádi, že jsme letos mohli přivítat 35 nových občánků.
Pokud platí, že „Zlatý věk je tam, kde jsou děti“, pak
Veleň a Mírovice prožívají z tohoto pohledu opravdu
„zlatý čas“, díky vám, rodičům !
Na obecním úřadě se samozřejmě ze skutečnosti, že
nás přibývá, radujeme. Zároveň to ale pro nás znamená,
že se v nejbližší době opravdu nebudeme nudit.
Jen co jsme totiž dokončili a společně otevřeli novou
základní školu, už abychom se poohlíželi po řešení (a
také po financích), jak navýšit kapacitu naší, již jednou rozšířené, mateřské školky. Počty narozených dětí
v obci předčily všechna očekávání. Když jsme před třemi
lety začínali pracovat na projektu a na žádosti o dotaci
na výstavbu nové školy, měli jsme (na základě „čísel“
demografického výhledu) obavy, abychom dostatečně
školu naplnili. Tak toho se již opravdu nebojíme.
Radost si na jaře uděláme i „vylepšením“ společně
vysázeného lesoparku v ul. U Rybníka novými prvky
pro sport i zábavu. Časem by se z tohoto místa mohl
stát příjemný prostor pro odpočinek a setkávání se dětí
i dospělých. Stejně tak bychom chtěli „oživit“ i spojku mezi Velení a Mírovicemi tj. polničku Ke Křížku.
Budou tam umístěny lavičky, světla a kdo bude mít v
dubnu chuť, může si opět přijít zasadit strom.
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Z větších investičních akcí nás nyní čeká oprava povrchů komunikací U Studánky a U Kovárny, čímž potěšíme hlavně naše spoluobčany bydlící na „Zádole“.
Jinak budeme kromě uvedených „drobných radostí“
hlavně šetřit, protože stavba nové školy a rekonstrukce ČOV stály obecní kasu mnoho „sil“. Připravujeme
další finančně náročné investiční akce, mezi které patří
i přestavba statku čp. 15 na objekt občanské vybavenosti a služeb. A také nás čeká v nejbližších letech, již
zmíněné, rozšíření MŠ Veleň, což si žádá také přípravu a shánění peněz. Souběžně musíme ještě v budově
naší staré školy stavebně upravit (resp. celé kompletně
přestavět) sociální zařízení v 1. patře. Tak abychom
zde mohli otevřít v příštím školním roce 2 třídy MŠ,
když už prožíváme ten „zlatý čas“ přírůstků do obce.
Nebudeme se tedy nudit ani o prázdninách.
Nejvíce se ale samozřejmě těšíme na společná setkání a na příjemně prožité chvíle při kulturních, společenských i sportovních akcích v naší obci. I během
letošního jara bude dost příležitostí k udržování obecní pospolitosti a dobré nálady (viz. další stránky těchto
Obecních novin). Protože cítit se dobře, mít se přiměřeně dobře a žít v pohodě s rodinou, blízkými a sousedy, to
je základem spokojeného života nás všech. A je to vlastně jednoduché. Tak si to přicházející jaro společně (a
ve zdraví) užijme.
		

Mgr. Radka Matějková, místostarostka

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

ze zastupitelstva
listopad

Zápis č. 15/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
20.11.2019 od 18. hod.
- zastupitelstvo schválilo darovací
smlouvu na dar – invalidní dětský
vozík Junior Country pro Terezku
Němečkovou.
- zastupitelstvo schválilo poplatky
pro rok 2020.
- zastupitelstvo schválilo dodatek č.
1 ke smlouvě o dílo s firmou Vodní
zdroje Ekomonitor s.r.o.
- zastupitelstvo bere na vědomí
protokol o kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o
požární ochraně od ČR HZS SK a
pověřilo Tomáše Loučka k odstranění nedostatků.
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.9/2019
Zápis č. 16/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
4.12.2019 od 18. hod.
- zastupitelstvo schválilo rozpočet
2020
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.10/2019
Zápis č. 17/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
18.12.2019 od 18. hod.
- zastupitelstvo schválilo podání
žádosti o dotaci ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2020 na projekt ,,Kalolis k ČOV‘‘ a závazek spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve
výši uvedené v žádosti o poskytnutí
dotace.
- zastupitelstvo schválilo sankční
poplatek za nepovolené odstavení
nepoužívaného vozidla na dobu delší než 3 dny na obecních komunikacích a vyhrazených parkovištích ve

prosinec
výši 300,- Kč za den.
- zastupitelstvo souhlasí s realizací
opatření ZŠ a MŠ Veleň (školní zahrada č.p. 46) dle výzvy č.7/2019
SFŽP (Přírodní zahrady).
- zastupitelstvo souhlasí s bezplatným nájmem obecních budov
a pozemků pro potřeby ZŠ a MŠ
Veleň na dobu od 01.01.2020 do
31.12.2035 dle smlouvy o nájmu.
Zápis č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
15.1.2020 od 18. hod.
- zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o posouzení nabídek na dodavatele stavebních prací na rekonstrukci komunikace ulice U Studánky. Vítěznou firmou je společnost
Strabag a.s. s nabídkovou cenou 1
360 000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Ing. Jiřího Kazdu podpisem smlouvy o dílo
na dodávku stavebních prací.
- na žádost p. Marečka zastupitelstvo projednalo a schválilo pokácení
stromů na pozemku č.p. 17/1 v k.ú.
Veleň, jako náhradu bude požadovat
obec výsadbu nových stromů na základě návrhu odborné firmy.
- zastupitelstvo schválilo pronájem
pozemku č. 157/1, 157/2 a 118/10 v
k.ú. Veleň na konání akce MAXXL
ve dnech 21.5. – 24.5.2020.
- zastupitelstvo schválilo darovací
smlouvu s Jiřím Nedorostem - finanční dar na podporu sportu.
- zstupitelstvo zamítlo poskytnutí
finanční podpory na provoz Pošta
Partner Mratín.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu
o spolupráci a poskytnutí příspěvku
na vypracování posouzení variant
SOKP.

leden

Zápis č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
29.1.2020 od 18. hod.
- zstupitelstvo schválilo poskytnutí daru pro knihovnu města Mladá
Boleslav ve výši 1500,- Kč, tato
knihovna zajišťuje výměnný fond
knih do obecní knihovny.
- zastupitelstvo schválilo záměr
obce prodat nemovité věci za účelem narovnání skutečného stavu.
Jedná se o pozemky : p.č. 410/188
o výměře 31m2, 545/12 o výměře 36m2, 545/13 o výměře 40m2,
545/14 o výměře 43m2 a 545 /15 o
výměře 9m2
- zastupitelstvo schválilo podle aktualizace Obecně závazné vyhlášky
obce Veleň č. 1/2018 – akce v roce
2020 ve dnech:
22.02.2020 - Masopust
30.04.2020 - Pálení čarodějnic
22.05.2020 - 23.5.2020
Maxxlování Mírovice
30.05.2020 - Veleňská Pentle
06.06.2020 - Dětský den
05.09.2020 - ,, HABAS MEMORY“
- obec podala stížnost na vynechávání linky spojů č.302 se žádostí o
okamžitou nápravu. Pokud nedojde
ke zlepšení stavu, bude Obec Veleň
požadovat kompenzaci plateb za
tyto služby.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
prodeji pozemku p.č. 413/115 o výměře 42m2 v k.ú. Veleň firmě ČEZ
Distribuce a.s.
- zastupitelstvo schválilo uzavření
dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování prací a služeb firmou PVK a.s.
Zápis č. 3/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
12.2. .2020 od 18. hod.
- zastupitelstvo schválilo dodatek
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AKTUALITYOBECNÍHO ÚŘADU

SBĚRNÝ DVŮR

ZELENÉ KONTEJNERY

a sběrná garáž v Mírovicích budou

21. března 2020

ve Veleni

LETOS OTEVŘENY

od soboty
28. března 2020

v sobotu

budou přistaveny kontejnery na zelený odpad:
ve Veleni v ul. U Kovárny (u hřiště)
od 9.00 do 16.00 hod.
v Mírovicích v ul. F. Pokorného
od 10.00 do 17.00 hod.

Kontejner je určen na rostlinný odpad a listí.

Žádáme občany, aby respektovali,
že kontejner slouží pouze
pro zkompostovatelné složky odpadu.

VE VELENI

Větve a dřevěný odpad do kontejneru nepatří !

Provozní doba:
Pátek: od 15.00 - 17.00 hod.
Sobota: od 9.00 - 11.00 hod.
Středy budou zavedeny dle zájmu
během sezóny

V MÍROVICÍCH
Provozní doba:
Sobota:
od 10.00 - 12.00 hod.
OBECNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ OBCE VELEŇ A MÍROVICE

Prosíme rodiče,
kterým se narodí miminko,
aby své dítě přihlásili
k trvalému pobytu v obci
v nejkratší možné době po narození.
Děkujeme.

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 1/2020, Náklad 1000 ks. Rozšiřováno do schránek zdarma. Datum uzávěrky příštího čísla je 17.dubna 2020
MK ČR E 23108
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AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

ze zastupitelstva
únor
ke smlouvě o poskytnutí služeb s firmou Černohlávek Group s.r.o.
- zastupitelstvo schválilo žádost o
pokácení stromů na p. č. 47/2 v k.ú.
Veleň
- zastupitelstvo schválilo rozšíření
zřizovací listiny ZŠ a MŠ Veleň o
funkci zástupce ředitele
- zastupitelstvo schválilo návrh na
úpravu pravidel pro pohyb koní po
obci Veleň.

1) zákaz jízdy na koni po obecních
cestách a chodnících, zákaz vstupu
koní na bývalou skládku a do ovocného sadu pod ní.
2) povinnost zabezpečení úklidu
všech použitých cest po pohybu
koní.
3) uvedení obecní pěšiny na bývalou skládku do původního stavu do
29.02.2020 - firmou eLiTe a Pony
školkou.

- zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č. 1/2020
- zastupitelstvo schválilo navýšení
rejstříkové kapacity ZŠ Veleň na 208
dětí.
-ofzapsala V. Škrdlová

Foto z Vítání občánků konaného 26. ledna 2020.
Jsme rádi, že jsme letos mohli slavnostně přivítat tolik nových občánků
(v naší obci se narodilo v r. 2019 celkem 35 dětí, trvale hlášených).

www.velen.cz
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AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

stalo se ...
Advent ve Veleni a v Mírovicích

A

dventní program jsme v naší obci zahájili Velkým
koncertem malých muzikantů z Veleně a Mírovic,
který se konal v pátek 22. listopadu 2019. Děkujeme
všem mladým hudebníkům, kteří se přihlásili, zahráli
nám a připravili všem krásný večer. Za rok se opět těšíme. V úterý 26. listopadu 2019 od 18.00 hod. se konal
ve veleňském sále koncert světoznámé harfistky Kateřiny Englichové a mezzosopranistky Karolíny Berkové.
Oběma dámám moc děkujeme za fantastický zážitek a
krásný večer.
V neděli odpoledne 1. 12. 2019 mohli malí hříšníci se
svými rodiči navštívit veleňské peklo a nebe na obecním úřadě. Po sestupu do pekla a vznesení se do nebe si
děti mohly vyrobit dáreček a seznámit se s vánočními
zvyky v nebeské dílně v sále, poté jsme v 18.30 hod. s
anděly na chůdách společně rozsvítili strom na obecním dvorku. Blahopřejeme dětem k odvaze, se kterou
vstupovaly do pekla. Zaslouženě si poté užily nebeský
klid a pohodu, které je čekaly ve veleňském nebi. Všem
dobrovolníkům (tj. bytostem pekelným i nebeským)
moc děkujeme za to, že věnovali svůj čas a energii malým veleňákům a mírovákům. Mají za to jistě připsán
dobrý skutek u sv. Petra a kladné body u Lucifera.
Za zapůjčení pekelné páry děkujeme skupině Slza a
panu H.Vágnerovi. Za výrobu váhy na hříchy (která se
stala tímto veleňskou technickou památkou) děkujeme
panu K. Fuksovi.
Ve čtvrtek 12. prosince 2019 jsme si vyjeli na předvánoční výlet s našimi seniory do Třebechovic pod Orebem, kde jsme si prohlédli výstavu betlémů a poté jsme
navštívili adventně vyzdobený zámek v Hrádku u Nechanic. 13.12. jsme ve Veleni přivítali Loutnu českou s
herečkou Bárou Štěpánovou. Na předvánočním setkání
s tancem 17.12. jsme viděli i „veleňskou StarDance“ a
v duchu vánoční nálady jsme se sešli na Zpívání pod
stromečkem se spolkem Ajeto (21.12.). Vánoční koncert (23.12.) konaný v předvečer Štědrého dne byl pak
v atmosféře zcela sváteční.
Nový dopravní automobil předán našim hasičům
prosinci jsme předali našim hasičům nový dopravní automobil, který Obec Veleň zakoupila s pomocí dotačních prostředků. V rámci naší úspěšné žádosti o
dotaci na pořízení DA pro hasiče jsme získali na nákup
vozidla 750 000 Kč. Grant ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS činil 450
000 Kč, dotace Středočeského kraje byla 300 000 Kč

V
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Veleňské peklo a nebe (společné foto z pekla).
a finanční spoluúčast obce byla 472 100 Kč. Ať tedy
dobře slouží !
Výběrové řízení na opravu ul. U Studánky
lednu proběhlo VŘ na dodavatele opravy ul. U Studánky. Cenové nabídky podalo 6 firem. S nejnižší
nabídku zvítězila firma Strabag a.s., s níž byla uzavřena
smlouva o dílo. Pořadí i nabídkové ceny.
STRABAG a.s.
1 360 000 Kč
COLAS CZ a.s.
1 379 868 Kč
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
1 530 682 Kč
JPR Realizace s.r.o.
1 542 625 Kč
COMMATEL-Uher s.r.o.
1 635 339 Kč
POZKOM s.r.o.
1 995 832 Kč
Ceny jsou uváděny bez DPH

V

SLOVO AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

... stane se

Statek č.p. 15
okračujeme v přípravách na stavební řízení. Žádost o
stavební povolení bychom rádi podali v březnu. Pokud se nám podaří během tohoto roku vyřídit SP, chtěli
bychom projekt podat koncem roku do dotační výzvy na
občanskou vybavenost. S budoucí podobou statku se můžete seznámit na str. 10 těchto Obecních novin.

P

Workoutová sestava, nové lavičky, pingpongový stůl aj.
ové vybavení k možnosti relaxace a příjemně i sportovně prožitému času budete moci využít v prostoru
nově vysázeného lesoparku, který sice ještě chvíli poroste
(ale už roste).
Na podzim jsme na obecním pozemku za budovou nové
ZŠ (ul. U Rybníka) společně vysadili 72 stromů a během
letošního jara tam obec instaluje různé prvky pro radost i
aktivity. Kromě venkovního stolu na pingpong, který byl
instalován minulý týden, přibudou brzy lavičky k posezení a v dubnu pak workoutová fitness sestava aj.

N
K venkovnímu pingpongovému stolu v ul. U Rybníka brzy
přibudou lavičky, workoutová fitness sestava aj.
Oprava ul. U Studánky
končené VŘ bylo podmínkou podání žádosti o grant
na tuto akci na Středočeský kraj. Během března tedy
dokončíme a podáme žádost o dotaci, která by měla činit
cca 1 200 000 Kč. Začátek realizace opravy ulic bude zahájena v dubnu, s ohledem na počasí a s výhledem žhavého léta - možná i dříve.

U

Rekonstrukce ČOV Veleň
ěhem měsíce března by měla být ukončena akce modernizace a intenzifikace ČOV. V současné době jsou
repasovány dvě dosazovací nádrže, proběhla montáž zbývajících technologií a budou dokončeny terénní úpravy a
asfaltové povrchy v ČOV.

B

Vysadíme alej v ul. Ke Křížku mezi Velení a Mírovicemi
dubnu bychom chtěli vysadit alej mezi Mírovicemi a
Velení. Na tuto akci všechny občany naší obce opět
srdečně zveme (více na str, 13). Zároveň na polničku Ke
Křížku instalujeme lavičky, osvětlení apod., tak aby se z
tohoto místa stalo příjemné „korzo“ mezi oběma částmi
naší obce.
Stejně tak bychom chtěli začít „zabydlovat“ prostor býv.
skládky alias „šnečího kopce“, jak ho nazvaly děti z naší
školy. I sem bychom rádi postupně umístili lavičky a různé prvky zábavy pro děti i dospělé, tak aby toto místo (s
nejlepším výhledem v širém okolí) lákalo k procházkám
malé i velké obyvatele naší obce.
R. Matějková

V
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH

BŘEZEN

14. března
sobota

Keltská a irská muzika
oslava svátku sv. Patrika
Čas: od 19.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň

Hraje veleňská skupina Torques J. Budila

29. března
neděle

JARNÍ ODPOLEDNE
Čas: od 15.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň

26. března
čtvrtek

Vladímír
Javorský

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

POHÁDKA „O králi s dobrým srdcem“

Program odpoledne:
od 15.00 hod. POHÁDKA v sále obecního úřadu
od 16.00 hod. Jarní odpoledne na dvorku
Pletení pomlázky, zdobení kraslic a perníčků,
jarní mazlíčci aj.

Venkovní divadlo - scénka s největší slepicí na chůdách a její obří vajíčko.
Přehlídka modelů „Pomáhat a chránit“s netradičním velikonočním tancem.

DUBEN

4. dubna
sobota

Ukliďme svět

„Ať se nejen za Velení
všechno krásně zazelení“

Čas: v 8.30 hod. sraz na dvorku OÚ Veleň
Místo: obec Veleň a Mírovice
SRAZ NA OBECNÍM DVORKU č.p.7
Celostátní dobrovolnická akce proběhne
i u nás ve Veleni a Mírovicích.
Více na str.26
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7. dubna
úterý

Velikonoční výlet
do skanzenu
VESELÝ KOPEC - Hlinsko

Čas: odjezd v 7.00 hod. od OÚ Veleň
Přihlašovat se můžete na obecním úřadě
Program výletu:
Návštěva velikonoční expozice
ŘEMESLNICKÉ DOMKY - „BETLÉM“ HLINSKO
Prohlídka s průvodcem, promítání aj.
Oběd zajištěn v restaraci „U SV. HUBERTA“
přímo v areálu skanzenu
Více na str. 35

A DALŠÍCH AKCÍ VE VELENI A V MÍROVICÍCH

JARO 2020
DUBEN

25. dubna

30. dubna

mezi Mírovicemi a Velení

Čas: od 17.00 hod.
Místo: na veleňském fotbalovém hřišti
od 17.00 hod. PROGRAM PRO DĚTI
v 18.00 hod. ZAPÁLENÍ VELKÉHO OHNĚ
hraje skupina DODO - BAND Více na str. 28 a 29

čtvrtek

sobota

Vysadíme alej
Čas: od 9.00 hod.
Místo: polnička Ke Křížku
Více na str.13

KVĚTEN

Pálení čarodějnic

9. května

19. května

Čas: od 13.00 hod.
Místo: obecní dvorek

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

sobota

úterý

Bleší trh MŠ

Jiří Štěpnička

22. a 23. května

pátek sobota

MAXXLOVÁNÍ
v Mírovicích

Místo: louka na 18té Míli

ČERVEN

30. května
sobota

Veleňská Pentle
Čas: od 10.30 hod.
Místo: fotbalové hřiště Veleň

2. června

6. června

spisovatel a historik

Čas: od 14.00 hod.
Místo: fotbalové hřiště

čtvrtek

Jiří Padevět
Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň

sobota

Dětský den

Více na str. 60

OBECNÍ NOVINY
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AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

CO NOVÉHO NA STATKU ?
P
rostory statku č.p. 15 (bývalý statek Rubešových)
jsou vyklizeny, statek byl opravdu velmi „zavetešen“, a pokračujeme v přípravách podkladů ke
stavebnímu řízení.
Pokud se nám podaří během tohoto roku vyřídit stavební povolení a pokud bude vypsán dotační titul na získání
finančních prostředků na přestavbu statku k účelům „občanské vybavenosti“, podali bychom žádost ještě letos
příp. začátkem roku příštího.

10
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Záměrem obce je v objektu zřídit např. poštovnu, ordinaci lékaře, zubařskou ordinaci, mateřský klub s hernou,
obecní knihovnu aj.
Cesta to bude ještě dlouhá, ale věříme, že časem vytvoříme ve statku hezké a příjemné zázemí pro občanský
život a služby v naší obci tolik potřebné.
Na této dvojstraně se můžete seznámit s návrhem budoucí podoby objektu.
		
Radka Matějková

STATEK

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

V objektu statku bychom chtěli vybudovat poštovnu,
ordinaci lékaře, zubařskou ordinaci, mateřský klub,
prostor pro volnočasové a zájmové aktivity,
obecní knihovnu aj.

Obecní úřad Veleň srdečně zve
Máte-li čas a chuť,
pojďte s námi opět sázet stromy,
tentokrát

ALEJ
mezi
Velení
a
Mírovicemi
Zasadíme
na polničce Ke Křížku
cca 40 stromů

v sobotu

25. dubna
2020

od 9.00 hod.
S sebou lopatu
a dobrou náladu.

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

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

PRAŽSKÝ OKRUH SOKP 520
N

a středu 12. února jsme byli pozvání Ředitstvím silnic a dálnic ČR k dalšímu jednání ve věci
„DO 520 Březiněves - Satalice, představení rozsahu záměru před zahájením procesu EIA“. Mnoho nového jsme se na několikahodinovém jednání nedozvěděli, opět jsme jako obec (společně s ostatními obcemi)
vyjádřili nesouhlas s trasováním koridoru Pražského okruhu v katastru naší obce, poněkolikáté jsme předložili
požadavky a připomínky k navržené studii. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto připomínky předkládáme a zasíláme již třetím rokem, tentokráte jsme si pro zástupce státu připravili „připomínky v obrazech a heslech“ v tištěné
podobě na křídovém papíře v 50 ks nákladu a každý si odnesl z jednání „suvenýr“ od nás.
Brožura je to přehledná, ale obsáhlá, proto si tento „DOKUMENT K JEDNÁNÍ 12. 2. 2020 SVOLANÉMU
ŘSD ČR“ (v případě Vašeho zájmu) můžete stáhnout na webu obce Veleň (v rubrice „Pražský okruh“).
Tištěnou verzi máme pro příp. zájemce z řad občanů na obecním úřadě. Přípravě brožury jsme věnovali dost
času a energie, doufáme tedy, že si ji zástupci státu alespoň otevřou a přečtou.
Naše úvodní „slovo“ z této publikace otiskujeme níže.

Vážení pracovníci ŘSD, vážení projektanté,
vážení zástupci Ministerstva dopravy ČR,
Středočeského kraje a hlavního města Prahy,
téma Pražského okruhu i řešení dopravy ve středočeských obcích a okrajových městských částech
Prahy nás všechny provází již po desetiletí. Všichni,
tj. vy zástupci státu i my zvolení zástupci občanů,
víme, že najít řešení je komplikované, ale nutné, a
že „včera bylo pozdě“. Zároveň všichni víme, že navržená trasa SOKP 520 (stejně jako trasa celého severního Pražského okruhu), která dnes vede již hustě
zastavěnými a zasíťovanými okrajovými částmí Prahy i středočeskými obcemi - je špatná.
Netřeba nic předstírat. Zásadně nesouhlasíme s
vymezením koridoru SOKP 520. Je to zastaralá
trasa navržená před cca 50 lety ve zcela jiné době a
jiných podmínkách. Od té doby uběhlo mnoho vody
i času a mnohé se změnilo. A o vodě bude ještě řeč.
Byly vybudovány vodovody a sítě, které se nyní
kříží s koridorem pražského okruhu. V rámci projektu bude nutné přeložit a postavit nové obecní vodovodní řady a nový přivaděč pitné vody pro severní
Prahu z Káraného. Důvodem je kolize trasy SOKP
520 s uvedenými řady zásobujícími desetiticíce lidí
pitnou vodou. Proto bude tato varianta pražského
okruhu, díky složitě řešitelným problémům, velmi
drahá. Enormní dopravou a hlukem jsou v současné
době postiženy a ničeny jak Praha, tak obce přiléhající k hlavnímu městu. Tyto obce však budou nyní
ještě fatálně zasaženy stavbou dálničního okruhu a
14
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(např. v místě jedné navržené MÚK) bude, s vysokou pravděpodobností, nutné zbourat lidem i obytné
domy.
Dešťové vody, které dříve bez problému absorbovala pole a potoky kolem Prahy, dnes v důsledku husté zastavěnosti a vlivem nových dopravních
staveb - zaplavují středočeské obce „pod Prahou“.
Velmi komplikované a nákladné bude tedy i řešení odvodnění Pražského okruhu. Okrajové městské
části Prahy a středočeské obce zaznamenaly masívní
výstavbu a rozrostly se do dřívějších polí.
Kdysi (např.ve studii SOKP 520 z r. 2001) vedl
plánovaný městský okruh volnou krajinou a byl
koncipován jako okruh Prahy, nikoliv jako součást
evropské dálniční sítě TEN-T, která začíná na severu Německa a končí v tureckém Istanbulu. Obce i
městské části zařadily jeho trasu (v dobré víře) do
svých územních plánů (resp. ji zařadit do ÚP musely). Lidé i zástupci obcí tehdy důvěřovali státu, že
tato dopravní stavba bude opravdu všem „veřejně
prospěšná“.
Dnes je Pražský okruh navržen jako šestiproudá
transevropská dálnice pro kamionovou dopravu.
Kolony kamionů z celé Evropy se budou valit pár
metrů od obytných domů v hustě zastavěném území.
Realizace tohoto záměru, tj. prokličkovat pražskou
a „přípražskou“ obytnou zástavbou tranzitní dálnici,
je pokračováním podobnému nápadu, jakým kdysi
bylo protlačit magistrálu horní částí Václavského náměstí.

SLOVO AKTUALITY

Jak špatný to byl nápad, a jaké komplikace to přineslo - všichni víme.
I při vědomí toho, že SOKP v navržené podobě
je špatné řešení, přistupujeme ke všem dosud probíhajícím jednáním odpovědně a věcně. Od r. 2017
se uskutečnilo mnoho setkání zástupců postižených
obcí a MČ Prahy se zástupci státu a ŘSD. Vždy jsme
pečlivě a objektivně připomínkovali předložené návrhy studie SOKP, protože bez našeho pohledu „z
terénu“ je realizace projektu tvořeného „od stolu“
- nerealizovatelná a neuskutečnitelná. Bohužel naše
náměty zůstaly často bez zpětné reakce.
Z výše uvedených důvodů vznikl tento obrazový
dokument. Nejsme ani „ekoteroristé“, ani žádní sabotéři. Jsme volení zástupci občanů a naší povinností je hájit zájmy a legitimní práva lidí (i celých obcí)
v budoucnu postižených stavbou a provozem plánované dálnice. Tito občané budou zasaženi negativními vlivy Pražského okruhu nejvíce a přinesou oběť
v zájmu druhých, ve veřejném zájmu. Lidé žíjící v
obcích a městských částech v blízkosti trasy okruhu
mají stejná práva na důstojný a zdravý život, jako
všichni ostatní, tudíž by měla být maximální snaha
všech zainetresovaných orgánů, nikoliv jenom zástupců obcí a městských částí, tyto jejich oprávněné
zájmy a práva ochránit.
Každý den se zabýváme problémy našich obcí,
žijeme zde a známe podmínky, situaci, možnosti i
nemožnosti navržených řešení v praxi. Jsme realisté a jsme připraveni pomoci nalézt konsenzus, který
minimalizuje negativní vlivy. V případě, že by nebylo zaručeno, že stavba SOKP bude splňovat hygienické limity, nebude poškozovat životní prostředí
či zdraví a majetek občanů, budou se obce důsledně

bránit všemi dostupnými právními prostředky. Proto jsme pro Vás na následujících stránkách společně
shromáždili a názorně prezentujeme pár nejvýznamnějších problémů a kolizí, které je bezpodmínečně
nutné vyřešit ve studii SOKP 520 ještě před zahájením procesu EIA. Tyto naše opakující se připomínky dosud nebyly do studie nikdy zapracovány, byly
zlehčovány a odmítány s tím, že se to později „nějak
vyřeší“.
Bez přihlédnutí k těmto věcným a oprávněným
požadavkům „z terénu“a zároveň bez zohlednění
důsledků a následností např. vlivu stavby SOKP 519
na území SOKP 520, nebude možné severní část
pražského okruhu realizovat.
Navzdory „ekonomickému hledisku“ je zásadní a
nezbytné, aby stavba SOKP byla moderní a ohleduplnou stavbou 21. století, srovnatelnou s dopravními
stavbami v sousedních evropských zemích. Stavba
Pražského okruhu, pokud bude realizována, zde
bude stát mnoho budoucích století a zasáhne životy
mnoha současných i budoucích generací.
Věříme, že zástupci státu, MD ČR, ŘSD, krajského úřadu i ostatních institucí přistoupí k našim
společným požadavkům s odpovědností, s pokorou
a s ohledy k občanům této země i krajině. Bez přehlížení či zlehčování problémů a bez hrozeb např.
vyvlastněním. Bohužel i s tímto přístupem (namísto řešení konkrétních problémů) se při jednáních se
státními institucemi a s ŘSD často setkáváme.
„Lidé to jsou, kdo tvoří obec, nikoli zdi.“
					
Thúkýdidés
Pevně věříme, že starověký citát se nevztahuje
pouze na lidi a obce, ale i na náš stát, jehož služby a
provoz si občané ze svých peněz platí.

Obec Veleň, Obec Hovorčovice, Obec Přezletice, Obec Podolanka, Obec Radonice,
MČ Satalice, MČ Horní Počernice
OBECNÍ NOVINY
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ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OBCE VELEŇ V R. 2019

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Rozpočtové příjmy obce v r. 2019
Daně z příjmů
				
10.095.250
Daň z DPH 					
10.455.567
Odvody za odnětí půdy
			
227.152
Poplatky za likvidaci komunál.odpadu
798.535
Poplatky za psy + známky pro psy
27.100
Poplatky za užívání veř.prostr.-parkování
200
Daň z hazardních her
			
121.266
Zrušený odv.z loterií apod.her
609
Správní poplatky: ověřování atd.
		
15.780
Daň z nemovitostí 			
1.128.156
Dotace na volby do EP
			
22.458
Dotace od SČK na provoz obce
		
227.900
Dotace od MŽP ozel.skládky–udržovací práce
39.227
Dotace od SČK Šablony ZŠ
		
1.208.436
Dotace od SČK na Dětský den
		
30.000
Dotace od Min. financí stavba - nová ZŠ		
40.394.000
Dotace od MŽP zelená zahrada ( u ZŠ)
491.680
Dotace od MMR na multifunk. hřiště u ZŠ
2.963.967
Dotace od MŽP na kompostéry
494.174
Dotace od GŘ HZS na dopr. automob. HZS
450.000
Dotace od MŽP na rekonstrukci ČOV
9.131.456
Dotace od Sčk na stavbu nové ZŠ		
10.000.000
Dotace od Sčk na dopr. automobil HZS
300.000
Dotace od Sčk na rekonstrukci ČOV
383.049
Stočné
					
2.588.095
Přijaté pojistné náhrady nová ZŠ 		
332.284
Příjmy z prodeje vstupenek - kultura
130.690
Nájmy nebyt.prostor 				
102.025
Sběr odpadů – sběrný dvůr + Ekokom
299.714
Platby od obcí za zajištění požár. ochrany
96.000
Příjmy z poskytování služeb
		
68.489
Příjmy z pronájmu pozemku
		
1.620
Přijaté neinv.dary
				
107.800
Příjem dobíhajících úhrad z dobývac. prost.
1.429
Příjem z prodeje pozemků 			
97.125
Přijaté příspěvky na rozvoj infrastuktury		
3.000.000
Příjmy z úroků ČNB
				
1
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

A VÝDAJE OBCE VELEŇ
N

a následujících str. Obecních novin zveřejňujeme
jako každým rokem Příjmy a výdaje Obce Veleň v r.
2019. V příjmech jsou zahrnuty i všechny granty
a dotace, které se obci podařilo v uplynulém roce získat.

Rozpočtové výdaje obce v r. 2019
Silnice-komunikace, opravy údržba, služby
			
1.558.137
Chodníky
							
175.311
Dopravní obslužnost - příspěvek obce na autobus. linky
198.706
Náklady na pitnou vodu: všeob.materiál, opravy a údržba, služby, zajištění vodojemu,
									
12.795
ČOV: provozní náklady - všeob.materiál, el.energie, opravy, rozbory 2.014.504
ČOV rekonstrukce							
14.192.295
ZŠ – školní nábytek, interakt. tabule
				
2.580.397
ZŠ všeob. materiál, plyn, el, služby, opravy
		
1.860.962
ZŠ přírodní zahrada 						
578.497
ZŠ oprava venkovních žaluzií – pojistná udál.
			
332.284
ZŠ příspěvky obce na provoz
					
350.000
ZŠ převod dotace Šablony 						
1.208.436
ZŠ budovy – stavba nové ZŠ						
50.393.251
ZŠ multifunkční hřiště u ZŠ
			
4.234.240
ZŠ interiéry
								
445.510
ZŠ stroje, zařízení
							
390.660
Kulturní záležitosti – MDD, Vítání občánků, společ. a sport. akce, slavnosti,
představení, zboží, dary
			
			
283.628
Občanské záležitosti (gratulace, vánoč. balíčky pro důchodce, jubilea - dárky)
		
										
96.100
TJ Slavoj - voda, el.energie, PHM sekačka, opravy
		
39.717
Veřejné osvětlení: el.energie, opravy, rekonstrukce světel
471.192
Územní plán
								
380.412
Mzdy: dohody o provedení práce
					
850.969
Sběr a odvoz kom.a nebezp. odpadů FCC
			
1.176.390
Skládka služby, úpravy
						
46.297
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:
- hnojivo, všeob.materiál, nářadí, květiny, štěrk, písek, ochranné pomůcky
		
										
17.382
- PHM sekačky
							
71.400
- vývoz kontejnerů (sběrný dvůr, kompostárna)
			
109.925
- opravy mechan.prostředků (sekaček, apod.)
			
501.886
- nealko.nápoje, čaje, káva
						
1.745
Požární ochrana HZS, SDH: revize, TP, pojištění,
pitná voda, el.energie, FRP, majetek, PHM, školení, služby, dotace
296.098
Mzdy zastupitelstvo (starosta, místostarosta, členové OZ vč. daně, SP, ZP)
		
										
1.866.747

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OBCE VELEŇ V R. 2019

Rozpočtové výdaje obce v r. 2019
Volby do evropského parlamentu
				
22.458
Mzdy zaměstnanci obce
				
2.554.025
Sociální pojištění
					
920.158
Zdravotní pojištění
					
401.569
Úrazové pojištění Kooperativa
				
17.132
Prac.obuv
						
569
Majetek obec – sekačka, křovinořez, mulčovač aj.
194.141
Pořízení kompostérů
					
528.528
Všeobecný materiál obec
					
266.913
Úroky vlastní 							
218.930
Studená voda ZŠ, MŠ, OÚ
					
55.738
Plyn ZŠ, MŠ, OÚ
					
196.412
El.energie ZŠ, MŠ, OÚ
					
194.481
PHM
								
58.045
Poštovné
							
6.415
Služby: telefony ZŠ, MŠ, OÚ
			
55.829
Pojištění majetku
						
175.955
Projekty, studie, právní služby, zaměření pozemků, znal.posudky, aj.
								
1.171.054
Školení
							
13.990
Služby (odchyt psů, výzdoba obce, montáž nábytku nová budova ZŠ aj.)
									
602.616
Opravy a údržba v obci, ZŠ, MŠ
				
534.469
Cestovné
							
484
Občerstvení (účinkující, otevření nové ZŠ, sázení stromů aj.) 39.001
Leasing, vč. zák. poj. Citroen Jumper
			
140.136
Dotace spolkům
						
22.000
Dotace organizacím 						
26.196
Platba daní, DPH a spr. poplatků 				
179.533
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
				
3.000
Budovy, stavby ZŠ					
1.028.002
Pořízení statku čp. 15
				
3.000.000
Stroje a zařízení
						
217.550
Trvalé porosty u ZŠ 						
191.755
Nákup pozemků
							
0
Bank.poplatky ČNB
						
1.195
Vratka dotace
						
956
Výdaje celkem 2019					
99.875.108
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REKAPITULACE

Rekapitulace
Rekapitulace:
Stav na běžných účtech obce k 31.12.2019:
3.982.828,29 Kč
Pokladna k 31.12.2019:					
0
Příjmy					
95.831.234,- Kč
Výdaje
99.875.108,- Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:
-4.043.874,- Kč
Komentář:
Splátky úvěru na nákup nemovitosti čp.7: měsíčně 26.000,- Kč – poslední splátka: 26.2.2021
Úvěr na stavbu nové ZŠ v roce 2018: 		
20.000.000,- Kč; splátky od 4/19
Rekapitulace získaných/přijatých dotací v r. 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

GŘ HZS Dopravní automobil Ford Transit hasiči
MŽP: ozelenění skládky 				
MŽP: ČOV 					
MMR multifunkční hřiště				
MŽP kompostéry					
Kraj: ZŠ šablony 		
		
SFŽP: zelená zahrada u ZŠ
		
Kraj: volby do EP
MF: nová ZŠ					
Kraj: Dopravní automobil Ford Transit hasiči
Kraj: rekonstrukce ČOV					
Kraj: Stavba ZŠ 					
Kraj: Dětský den					

Celkem					
Ve Veleni dne 24.4.2020

450.000,00 Kč
39.227,20 Kč
9.131.455,87 Kč
2.963.967,00 Kč
494.174,00 Kč
1.208.436,00 Kč
491.680,00 Kč
22.458,00 Kč
40.394.000,00 Kč
300.000,00 Kč
383.049,00 Kč
10.000.000,00 Kč
30.000,00 Kč
65.908.447,07 Kč

DOPRAVA

„RETRO“ AUTOVRAKY
NA LINCE 302

A

utobusová linka č. 302, provozovaná ČSAD Střední Čechy, fungovala v poslední době
s velkými „nedostatky“ a velmi nespolehlivě. Problémy byly každodenní a stejně tak
naše stížnosti, kterými jsme zahrnovali ROPID i provozovatele autobusů. Řidiči byli
často „dezorientovaní“ v prostoru i v jízdním řádu. Autobusy byly v nevyhovujícím technickém stavu, občas vyjel autobus nakloněný s prasklým vzduchovým měchem nebo se zdevastovanými sedačkami. Bylo běžné, že spoj úplně vynechal (a to opakovaně) příp. přijel s
velkým zpožděním. Stěžovali jsme si jako obec, stěžovali si občané, vše marné.

V

úterý 25.2. 2020 jsme se proto sešli se zástupci dopravce i provozovatele s tím, že
pokud nebude dojednána okamžitá náprava,
navrhují obce Veleň a Přezletice vypovězení smlouvy
příp. „znovuvysoutěžení“ nového dopravce ROPIDem. Na jednání, které proběhlo za účelem vyřešení
situace s dodávanými
službami na lince 302
bylo dohodnuto, že od
pondělí 2. března by
mělo dojít k nápravě a
zlepšení situace.
Z reakce p. ředitele
ČSAD Střední Čechy
a.s. vyplynulo, že problémy byly zapříčiněny
jedním ze subdodavatelů, kteří pro dopravce
ČSAD Střední Čechy
částečně zajišťovaly
provoz na lince 302.
Zástupci ČSAD

Střední Čechy oznámili, že s tímto subdodavatelem již vypověděli smlouvu a 29. 2. 2020 došlo k
ukončení provozu tohoto subdodavatele na linkách
ČSAD Střední Čechy. Linku 302 zajistí nadále částečně vlastními silami a částečně pomocí subdodávky s osvědčeným dopravcem.
Z jednání dále vyplynulo, že část problémů se
zpožděním vzniká menší informovaností řidičů jednotlivých subdodavatelů a to jak ve vlastním Tarifu
PID, tak i v obsluze odbavovacího zařízení. V případě požadavku dopravce ROPID zajistí proškolení
nových řidičů.
Situaci na lince 302 budeme nadále sledovat, a pokud by přijatá opatření nevedla ke stabilizaci provozu, bude svoláno další jednání. Průběžně bude vyhodnocena situace cca za 2-3 týdny.
V době uzávěrky těchto Obecních novin nebylo
možno ještě ověřit, zda se stav zlepšil. V týdnu, kdy
budou noviny distribuovány, již budeme vědět více.
Věříme ale, že se situace zlepšila...
					
R. Matějková

302

... anebo zhoršila ? Nikdy totiž není tak špatně, aby nemohlo být hůř.		
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M

LYŽE ZA NÁMI

áme za sebou první pololetí
školního roku a rok výuky
v nové škole. Ráda bych
shrnula, co se podařilo během posledních měsíců, co nikoli a jaké akce nás
čekají v pololetí druhém.
Výuka probíhá dle plánu, uskutečnila se celá řada doplňkových akcí
(jejich seznam naleznete na https://
www.zsvelen.cz/zakladni-skola/plan-skolniho-roku-2019-20),
navázali
jsme užší spolupráci s MAS Střední Polabí, která zaštiťuje vzdělávací
akce pro pedagogickou i laickou veřejnost. Naši pedagogové se podílejí
na širších aktivitách než pouze v naší
škole, spolupracujeme s externisty
(např. logoped, speciální pedagog) a
poskytujeme i prostor pro vzdělávání dalších kolegů z jiných škol. Za
úspěch považujeme testování šesťáků v matematické gramotnosti, kdy v
konkurenci stejně starých dětí z celé
ČR skončili zcela srovnatelně, často
lépe než je průměr.
Po dlouhodobém úsilí se podařilo
získat dotaci na vybavení dvou odborných učeben. Opravdu vřelý dík
za zpracování žádosti patří paní Karpačové. Vše od výběrových řízení až
po konečný nákup pomůcek musíme
zvládnout do začátku příštího školního roku. Další poděkování patří paní
Kosové, která pomohla s vypracováním projektu na úpravu zahrady ve
staré škole. Pokud dotaci obdržíme,
rádi bychom ji přetvořili v přírodní
zahradu, kde by mohl vzniknout přístřešek pro výuku venku, další záhony na pěstování bylinek, mlhoviště,
hmyzí domky, hmatový chodník, venkovní tabule pro výuku atd. Rádi bychom totiž podpořili, aby se žáci učili
zejména praxí, a to víc než dosud.
Naším největším úkolem pro jarní
období bude zajištění výuky na příští
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školní rok. Navýšení celkové kapacity základní školy, úprava tříd ve staré
budově, kde zřídíme dva první ročníky a řešení kapacity mateřské školy.
Zajišťovat provoz ve třech budovách
není jednoduché a ráda bych poděkovala všem zaměstnancům, kteří jsou
ochotni dle potřeby vypomoci na jiném pracovišti.
Během prvního pololetí vyvstala
řada problémů, kterým vévodily platby za školní obědy. Podrobné vysvětlení situace obdrželi členové obecního
zastupitelstva. U přibližně 50 dětí byl
a je problém na straně školy, kdy rodičům platby z účtů neodcházejí, přestože mají vše zadáno správně. Situaci
paní hospodářka řeší s tvůrci obědového softwaru a během února by mělo
být vše vyřešeno. Za vzniklé komplikace se omlouváme.
Ve druhém pololetí nás čekají další

zajímavé akce – dopravní den, finanční gramotnost, divadelní představení,
návštěvy muzeí atd.
Seznam nejdůležitějších
termínů:
- třídní schůzky v ZŠ – 18. 3.
od 17 hodin (bez přípravné třídy)
- den otevřených dveří v ZŠ 24. 3.
od 8 do 16 hodin (nová budova)
- třídní schůzky pro rodiče budoucích
prvňáčků a pro rodiče žáků, kteří na
naši školu budou přestupovat
do jiných ročníků 24. 3. od 17 hodin
- zápis do první třídy 22. 4.
od 14 hodin (1. dubna bude spuštěna
webová aplikace pro registraci)
- zápis do MŠ 12. 5. od 17 hodin
- loučení s předškoláky z MŠ 11. 6.
v sále OÚ,
- zahradní party + loučení s předškoláky z přípravné třídy 24. 6.
- škola v přírodě 15. – 19. 6., příprav-

ŠKOLA A ŠKOLKA

JARO PŘED NÁMI

pracujeme na vesnici, kde panují naštěstí úzké mezilidské vztahy, a proto bychom rádi vyzvali již zmíněnou
mlčící většinu, aby se aktivně zapojila
do usměrňování výchovy problematických dětí mimo školní prostředí.
Dobře míněné upozornění na nevhodné chování potomka ze strany souseda a kamaráda zajisté přinese pozitivní změnu. Když potáhneme za jeden
provaz, všechny děti budou mít šanci
se ve škole i mimo ni cítit dobře a bezpečně.

ná třída první týden v červnu
- ředitelská volna pro žáky školy
30. 4. (bez přípravné třídy),
29. a 30. 6. (včetně přípravné třídy)
Závěrem bych ráda využila možnosti mi dané a opět zapůsobila na
slušnou mlčící většinu rodičů. Současná legislativa dává škole jen velmi
omezené prostředky, jak se vyrovnat s
žáky s problematickými projevy chování. Školní docházka je povinná a
neexistuje institut vyloučení ze vzdělávacího procesu. Mnohdy je obtížná
i komunikace s rodiči takového žáka,
protože sami mají nastavené jiné
mantinely chování a pravidla než majoritní společnost. Většina dětí v naší
škole je moc fajn stejně jako jejich
rodiče, bohužel však většinu naší pozornosti spolkne neustálé řešení projevů často i ofenzivního a agresivního
chování několika jedinců. Žijeme a

Školní družina
Máme za sebou první pololetí a
mnoho akcí a legrace za sebou. Na
podzim v nové budově děti pracovaly
na zahradě. Tento rok je ve znamení
projektů. Proběhla sklizeň dýní (velká úroda), ze kterých děti vydlabaly
strašáky a paní kuchařky uvařily výtečnou polévku. V říjnu navštívily
děti jezdecký klub Elite, kde se dozvěděly, jak pečovat a chovat koně.
Velmi zajímavá přednáška proběhla
30. 10. na téma včelařství. V listopadu
nás navštívila paní Radka Matějková
a poutavě vyprávěla dětem o Sametové revoluci. Kromě zajímavých přednášek si děti užily i legraci. V září
jsme přivítali nové prvňáčky při kamarádském posezení s hudbou. Další párty se uskutečnila v rámci oslav
Halloweenu. V prosinci proběhl již
5. ročník Vánoční výtvarné soutěže.
Tentokrát na téma vánoční ozdoba. V
nové budově jsme uspořádali vánoční
jarmark. A den před vánočními prázdninami jsme strávili odpoledne v čokoládovně v Šestajovicích. V prvním
pololetí jsme také soutěžili. V říjnu
děti soutěžily v již tradiční Pexesiádě
a v únoru se zase bude soutěžit v Puzzlesiádě.
V přípravné třídě (stará budova) pro-

www.zsvelen.cz

žily děti rovněž pohodové pololetí. V
říjnu oslavily Den jablek, s ním spojené „Štrúdlování“ a 30. 10. opékaly
buřty. V listopadu si děti vyšly na
Svatomartinskou procházku a bubnovaly na hrnce. V předvánočním čase
se uskutečnilo vánoční posezení s rodiči a vypouštěly se lampióny štěstí.
V nejbližší době čeká obě oddělení
karnevalová zábava a děti z přípravné
třídy se mohou těšit na spaní ve škole.
Mateřská školka
Mateřskou školu nedostatek sněhu
nezaskočil. V lednu si celá školka
udělala „Sněhulákový den“. I bez
mrazu a sněhu se všechny děti i s paní
učitelkami proměnily ve sněhuláky.
Sníh byl po celé školce a došlo i na
pořádnou koulovačku. V únoru si také
zařádíme, tentokrát v různých maskách na karnevalu. V březnu se rozloučíme se zimou tím, že vyneseme
bohyni zimy Moranu a hodíme ji do
potoka, ať odplave pryč a přijde jaro.
První týden v březnu mají školáci jarní prázdniny. Provoz MŠ bude zjištěn
ve dvou třídách v budově MŠ - Hlavní
160. Děti ze třídy Včelek se na tento
týden přemístí do této budovy MŠ. V
dubnu, jako každý rok, si zarejdíme
na Čarodějnickém dni.
Mateřská škola děkuje všem rodičům, kteří hmotnými i finančními
dary podporují naši MŠ.
9. května 2020 proběhne opět dobročinný Bleší trh na dvorku Obecního
úřadu. Věci, které chcete do Blešího
trhu darovat, můžete již nosit do budovy MŠ Hlavní 160. Výtěžek jde
opět pro společnost Prales dětem. Předem děkujeme.
		

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

Ukliďme Zemi – Ukliďme Česko

aneb „Ať se nejen za Velení, všechno krásně zazelení ! “

Z

dravím všechny občany, občanky a občánky
Veleně a Mírovic. Mám ráda místo, kde žiji.
Chodíme, stejně jako mnozí z vás, na rodinné
procházky po okolí. Bohužel, se cestou setkáváme s
velkým množstvím odpadků nejrůznějšího charakteru. Nejhorší jsou oblasti polniček a povodí potoků.
Občasné sbírání odpadků je záslužné, avšak málo
efektivní. Vím, že v obci žije veliká část obyvatel,
kterým záleží na tom, aby okolí jejich obydlí bylo
čisté a upravené a jsou proto ochotni i něco udělat.
Připojme se k jarní celorepublikové výzvě Ukliďme
zemi – Ukliďme Česko, je to skvělá příležitost k sousedskému setkání a zkrášlení našich obcí.
Příroda si sama nepomůže. Je to člověk, který svou
činností nebo nečinností tento stav způsobuje, proto opět člověk musí tento stav napravovat. I jednodenní aktivita nás všech může krajinu rychle zbavit
nevzhledných neekologických doplňků. Příroda nám
na oplátku ukáže své krásy, třeba v podobě kvetoucích fialek, podbělů a jiných rostlin. Odměnou nám
bude nejen radost z pohybu na vzduchu a dobře odvedené práce, ale hlavně krajina okolo našich domovů alespoň na chvíli bez odpadků. Při procházkách
pak můžete jen relaxovat a pořízené fotografie budou
lahodit oku.

26 OBECNÍ NOVINY

Letošní jarní výzva připadá na sobotu 4. 4. 2020.
Sraz účastníků v 8:30 - 9:00 na dvoře obecního úřadu
Veleň.
Akce je určena všem dobrovolníkům od 3 do 99 let,
kteří se nebojí špíny ani odpadků a jsou připraveni se
jim postavit. Děti se navíc dozví, jak správně třídit
odpad a bude pro ně připravena i malá odměna.
Přihlášení je možné nejlépe oficiálně ZDE:
https://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/dobrovolnik/.
Pokud se někdo nechce registrovat na předchozím
portálu, je možné i přihlášení na Facebooku ve skupině:
https://www.facebook.com/groups/velen.mirovice/
nebo na emailové adrese:
veronika_sadovska@seznam.cz
Co budete potřebovat ? Dobrou náladu a rukavice.
Pytle a odvoz odpadu zajistí obecní úřad. Podle počtu přihlášených dobrovolníků bude vytvořeno několik skupin, z nichž každá dostane přidělenou lokalitu.
Zejména vítám odvážlivce, kteří se nebojí postavit
se výzvě koryta Mratínského potoka. Ti budou navíc
potřebovat ještě holiny (prosím uvést při registraci).
Věřím, že se nás sejde minimálně tolik jako na sázení
stromů za novou školou. Každá ruka se počítá.
Těším se na vás Veronika Škrdlová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Tajemná noc 30. dubna ve Veleni
Filipojakubská noc
Noci ze 30. dubna na 1. května dala
křesťanská církev přívlastek filipojakubská; bývala poslední nocí před
svátkem apoštolů Filipa a Jakuba.
Později byl však svátek posunut na
3. května.

K

tajemné noci z 30. dubna na
1. května se váže mnoho přívlastků, názvů a prastarých

zvyků.
Letos po delším čase se mohou
všichni veleňáci a mírováci, malí i
velcí, sejít v tuto „mýty opředenou
noc“ u ohně, aby ji prožili společně
a zvesela.
Děti bude čekat od 17.00 hod. Čarodějnická pohádka se starodávným
loutkovým divadlem, Kašpárek
podrobí policajta čarodějnické tortuře, budete se moci vyfotit ve velké
kleci na čarodějnice. Večer bude hrát
skupina DODO - BAND. O zábavu
nouze nebude.
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Valpuržina noc
Druhý používaný název téže noci
tj. Valpuržina, zase někteří badatelé
rovnou připisují saské bohyni pohanské magie Valpurze.
Keltský svátek Beltine:
Noc jako stvořená
pro vášeň
Na noc z 30. dubna na 1. května se
však dá pohlížet i jinak. Nejde v ní
ani tak o magii, čarodějky a démony,
ale o lásku a oslavu života. Zejména
díky dnešnímu návratu ke kořenům
keltské kultury se dozvídáme leccos
o dávných obřadech pohanů, tedy
národů, jako byli Keltové, Germáni,
Slované a další. Keltský svátek Beltine, připadající na noc 30. dubna a
následující 1. květen, se vedle jiného

hlasí k tradici dnu lásky s nezbytným
polibkem pod rozkvetlým stromem.
Kdo se chystal na nebezpečnou
cestu nebo vykonat významný čin,
přeskočil pro štěstí oheň třikrát tam
a zpět. Dívky skákaly přes oheň, aby
získaly dobrého manžela. Ostatním
se mohlo splnit nějaké přání.
30. dubna navečer Keltové posvátně zažehli nový oheň. Věřili v jeho
očisťující účinky a ochrannou moc
nad zdravím lidí i zvířat. Proto kolem něj tancovali a přeskakovali ho.
Když oheň dohořel, ještě žhavý
popel se sypal na pole mezi řádky
vyrašených plodin a žhavými uhlíky
se v příbytcích zapalovaly domácí
ohniště.
V Irsku se při Beltine urovnávaly
spory, sjednávaly služební a svatební
smlouvy i rozvody.
Páry bez rozdílu věku se celou noc
milovaly. Odcházely do lesů, aby
tam strávily výjimečně krásnou noc.
Všichni ráno zdobili stavení a příbytky čerstvými květinami, natrhanými za úsvitu, stavěli březovou
májku, přes den se veselili a hodovali.
Lidé se za rozbřesku myli v ranní
rose − ženy obličej, aby zkrásněly,
muži ruce, aby je měli šikovnější.
Čarovná noc má údajně sílu plnit
přání. Kdo toužil po miminku, měl
prý nejlepší příležitost. Děti z lásky
počaté právě tuto noc jsou prý celý
život šťastné.
Těšme se tedy na letošní kouzelnou noc 30. dubna. Možná budeme
muset za rok nově narozené občánky
z Veleně a Mírovic slavnostně vítat
„na 3 party“. Čáry nečáry...
R. Matějková

   SDH VELEŇ - MÍROVICE

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL

O

d posledního článku se staly
dvě události.
Hlavní událost roku 2019
nastala 18. 12. 2019. Po dvouletém
maratonu jsme přivítali do naší party „fungl“ nové dopravní auto Ford
Tranzit. Oblékli jsme se do fešáckých oblečků, někteří i s placatou
čepicí, a šli jsme ho přebírat a okukovat. Opravdu se povedlo, co Vám
budeme povídat.
Chtěli bychom poděkovat jednak
HZS, Středočeskému kraji a hlavně
zástupcům naší obce, že jim stálo za
to, do nás investovat spoustu peněz,
času a také nervů.
Ford bude sloužit pro případnou
evakuaci osob v krizových situacích,
dále při střídání lidí při náročných
zásazích, na soutěže a v neposlední
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řadě jako další zásahové auto například při povodních, kdy je nutné
kontrolovat více míst najednou. Další využití je i takové, že se prázdné
kyslíkové lahve z dýchacích přístrojů mají převážet k plnění a revizím
hasičskými auty.

11.02. Sabine
10.2 k nám také přilétla taková poletucha, které se říká Sabine. Naštěstí
jsme vyjížděli pouze jednou 11.2. v
8:41 do sousedních Přezletic k spadlému stromu na rodinný dům. Nikomu se nic nestalo. Na zásahu jsme se
potkali pouze s kolegy z Podolanky.
Ostatní makali v jiných lokalitách.
Vyjeli jsme v počtu 3 osob. Bohužel, víc se nás nemohlo v tuto dobu
sejít, jelikož většina byla mimo 10

minutový dojezd. Za 2 hodiny jsme
už jeli do hasičárny. Na to jak hodně
foukalo, jsme nemuseli řešit létající
garáže jako loni a stromy v okolí se
prostě rozhodly, že budou nezlomné.
Vzhledem k tomu, že nikdo nestihl
fotit, tak tentokrát naše první hlášení
je bez fotek. Příště se snad polepšíme.
Elektro s hasiči
Možná Vám vrtá hlavou, co jsme
dělali mezi posledním loňským výjezdem a tímto prvním letošním.
Hrajeme takovou hru - říká se tomu
elektro s hasiči. Sbíráme staré elektro spotřebiče, které následně vyměníme za peníze a za ty nakoupíme
potřebný drobný materiál. Podmín-

SDH VELEŇ - MÍROVICE

SABINE A SBÍRÁME S HASIČI

kou je obětovat něčí prostor na dvorku a pravidelně jednou za 3 měsíce
nechat elektro odborně zlikvidovat.
Pro úplnou informaci uvedu, že televize stojí 1 Kč, ale lednice jsou super. Tímto bychom chtěli poděkovat

Pavlovi a Pepovi S., že se o to vzorně
starají a díky jejich osobnímu nasazení připadne do hasičské kasy nějaká
ta tisícovka. Je pravda, že takových
pilných včeliček máme více. Například Honza Š. po troškách získává ve

vesnici železo a to také jednou za čas
vymění za peníze do kasy. Další bonus je, že se snažíme touto činností
udržovat vesnici čistou.
za SDH Veleň- Mírovice
		
Tomáš Louček

Sbíráme staré elektro spotřebiče, které následně vyměníme za peníze a za ty nakoupíme potřebný drobný materiál.
Podmínkou je obětovat něčí prostor na dvorku a pravidelně jednou za 3 měsíce nechat elektro odborně zlikvidovat.

OBECNÍ NOVINY
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CHOVATELÉ

D

CHOVATELÉ

ne 8. února proběhla v
Litoměřicích
soutěžní
výstava chovných samců.
Vystaveno bylo celkem 322 kusů
králíků a v této silné konkurenci
jsme obstáli opravdu se ctí. Hlavní cenu za nejlepšího chovného
samce si odvezl přítel Kočík za
Malého francouzského berana di-

vokého, dále jsme si odvezli několik čestných cen:
Češpiva Ladislav
Novozélandský červený
Nováková Josefina
Velký světlý stříbřitý
Kopecká Zuzana
Zakrslý beran divoký

V následujících měsících nás čekají výroční schůze spřátelených
spolků, kde si vzájemně vyměníme poznatky nápady, rady, návody a další důležité informace.
Jiří Grűner

OCHOTNICKÝ SPOLEK AJETO

BETLÉM
a MASOPUST
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 jsi na vše
odpověděla ano :-),
hledáme právě tebe.
Zavolej Pavle pro více info
na tel: 602 885 658.
Budeme se moc těšit.
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KLUB SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE

VESELÝ ADVENT 2019
a VESELÝ KOPEC 2020

e čtvrtek 12. prosince
jsme vyjeli na adventní
výlet do muzea betlémů
v Třebechovicích pod Orebem a
poté jsme navštívili vánočně vyzdobený zámek Hrádek u Nechanic.
V úterý 17. prosince si mohli
všichni, kteří měli chuť k adventnímu posezení, přijít zatančit či
popovídat do sálu na vánoční setkání. Byla připravena ochutnáv-

V

ka cukroví, ukázky tanců společenských i latinskoamerických,
které nám předvedli profesionální
tanečníci. K tanci nám zahrál p.
Jiří Pešek.

vodcem řemeslnické domky, oběd
máme zajištěn v areálu skanzenu,
takže ti zdatnější z nás mohou po
obědě projít ještě celý areál, ti
kteří budou „unaveni“ mohou po
obědě namísto procházky posedět
Jarní výlet
v restauraci.
Na letošní velikonoční výlet se
Přejeme vám krásné předjaří,
vypravíme v úterý 7. dubna. Čeká dobrou náladu a drobné radosti
nás prohlídka velikonoční výsta- každý den !
vy ve skanzenu Veselý kopec v
R. Matějková a L. Kaiserová
Hlinsku, prohlédneme si s prů-

Po prohlídce muzea betlémů v Třebechovicích pod Orebem Hrádek jsme navštívili krásně vánočně vyzdobený
zámek Hrádek u Nechanic.
OBECNÍ NOVINY
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KLUB SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
17. prosince 2019
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Přijďte vyzkoušet revoluční cvičení 21. století pomocí EMS (elektrické
stimulace svalů) přístroje XBody Actiwave.
Cvičení s XBody umožňuje bezpečně procvičit až 90% svalstva za neuvěřitelných 20 minut
cvičení a nezatěžovat přitom klouby ani vazy.
Tréninky se strojem XBody pomáhají efektivně hubnout, posilovat, formovat postavu včetně
problémových partií, redukují celulitidu, pomohou při rehabilitaci, seniorům se svalovou
atrofií, vyrovnají svalové dysbalance, zvyšují fyzickou kondici a výkonnost. Navíc díky
impulsům velice účinně stimulují i hluboké vnitřní svaly, které poskytují oporu páteři a tak
spolehlivě redukují bolesti zad, vhodné jsou také například i k posílení pánevního dna po porodu
jako prevence.Umožňují cílený sportovní výkonnostní trénink i pro specifické sporty golf, tenis,
běh, fotbal, lyže a další sportovní odvětví.
1x týdně 20minut cvičení na XBody = 180min. cvičení v posilovně.
Doporučujeme cvičit 1 - 2x týdně.
Mezi každým cvičením by měla být alespoň 48hod. pauza na regeneraci svalů.
Cviční je vhodné pro osoby od 12 do 100 a více let ☺

Jak trénink probíhá?
1. Nejdříve na základě vyplnění krátkého dotazníku o vašem zdravotním stavu
provedeme diagnostiku pohybového aparátu.
2. Poté Vás seznámíme s metodou EMS a samotným tréninkem.
3. Trenér, který se Vám věnuje po dobu celého tréninku vám zapůjčí tréninkový dres a
pomůže Vám obléct speciální EMS oblek.
4. Během celého tréninku se Vám plně věnuje trenér, který reguluje intenzitu impulzů
podle vašich možností. Sestaví Vám individuální cvičební plán na míru.
5. Po celou dobu tréninku Vám trenér předcvičuje a komentuje cvičení, radí Vám se
správnou technikou provedení cviků a motivuje Vás.
6. Po skončení tréninku vám trenér připraví regenerační masáž, která pracuje na stejném
principu EMS, pouze v odlišné intenzitě.

11. září 2019 – 15. ledna 2020
STŘEDA 14:00 – 15:00
pro předškolní děti 3 – 6 let
15 lekcí / 60 min: 1.500 Kč
Lektor: Lenka Dvořáková
certifikovaná lektorka dětské jógy

MASÁŽE VE VELENI
		

			
CENÍK SVĚTLO VŠEM
STUDIO
Masáž relaxační, sportovní, baňkování
Kateřina Strnadová
		
30 min. 290 Kč
V Podhájí 446, VELEŇ
		
60 min.Adresa:
390 Kč
723
		
90 min.Tel.:
550
Kč899 891
Masáž lávovými kameny
		
60 min. 490 Kč
Přihlášky
nebo dotazy
zasílejte na
Objednávat
se prosím
můžete
		
90 min. 650 Kč
na tel. čísle:
120 min. 800 Kč
Akce pro seniory od 65 let
		
30 min. 190 Kč

721 750 801
David Kaiser

s
e
t
a
l
i
P
i
ve

n
e
l
Ve

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/

e

JÓGA VE VELENI

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

Lekce se konají v ÚTERÝ od 20:00
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
Telefon 606 792 425
Email: yogaflowtherapy@gmail.com
Web: www.yogaflowtherapy.com
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ODBOR PŘÁTEL SK SLAVIA VELEŇ

SCHŮZE ODBOČKY a PENTLE

V

sobotu 25. ledna proběhla jedenáctá Výroční schůze odbočky Odboru přátel Slavie ve
Veleni.
Zaplněný sál vyslechl zprávu o činnosti odbočky
za loňský rok, stavu pokladny a plán činnosti na rok
letošní, kde budou hlavními body Veleňská pentle
(30.5.2020) a celostátní setkání Slávistů, tentokrát v
Rožďalovicích.

Naše počty se během loňského roku rozrostly o 9
nových členů. Celkem nás je nyní 39.
Chcete se stát i Vy členem nejstarší a největší fanouškovské organizace?
Neváhejte nás kontaktovat na tel. 774 994 275.
			
Pavel Tomčišin

OBECNÍ NOVINY

39

VELEŇSKÝ SPORT

TJ SLAVOJ VELEŇ

FOTBAL
Ž

áčkové v tomto zimním období pilně trenují ve školní tělocvičně a k naší radosti jich
chodí dost.
Také jsme sehráli ve škole
dva zápasy, oba vítězné:
Veleň - Mratín 3:1
Veleň - Klíčany 8:4
Fanda a Lukáš
TJ Slavoj Veleň !

Rozpis utkání - Jaro 2020

Rozpis utkání - JARO 2020
Den

Čas

Domácí

:

Hosté

14. 22.3.

NE

15:00

Veleň

:

Veltěž

15. 29.3.

NE

15:00

Kojetice

:

Veleň

16. 5.4.

NE

15:30

Veleň

:

Zeleneč B

17. 11.4.

SO

15:30

Předboj

:

Veleň

18. 19.4.

NE

16:00

Veleň

:

Škvorec B

19. 26.4.

NE

16:00

Veleň

:

Mochov

20. 2.5.

SO

16:30

Měšice

:

Veleň

21. 10.5.

NE

16:30

Veleň

:

Mratín

22. 17.5.

NE

17:00

Větrušice

:

Veleň

Veleň

:

Volno

23. 24.5.
24. 31.5.

NE

17:00

Klíčany

:

Veleň

25. 7.6.

NE

17:00

Veleň

:

Odolena Voda

26. 13.6.

SO

17:00

Brázdim

:

Veleň

PŘEDSEDA ODDÍLU:

Okres Praha-východ III. třída,
skupina
A
František
Kaiser
e-mail: fanda.kaiser@post.cz

TRENÉR:
Martin Měřička
mobil: 777 668 394
e-mail:
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SEKRETÁŘ ODDÍLU:

Václav Novák

Lukáš Vízner

mobil: 728 161 888

e-mail: lvizner@csas.cz

e-mail:

Pozn.

INFO

PŘEHLED
AKTIVIT A CVIČENÍ v SÁLE OBECNÍHO ÚŘADU
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK

10.00 - 12.00 hod. Cvičení dětí s rodiči (Sára Hlaváčová)
20.00 - 21.00 hod. Jóga ( Kristýna Jandová)
18.00 - 20.00 hod. Pilátes (Mirka Lysá)
17.30 - 18.30 hod. Irské tance ( Jan Klášterka, Gall - Tír Academy)

VELEŇSKÝ SPORT

STOLNÍ TENIS

OKRESNÍ PŘEBOR 2. TŘÍDY - VÝSLEDKY

TJ SLAVOJ VELEŇ
OBECNÍ NOVINY
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STOLNÍ TENIS

VIII. ROČNÍK NOVOROČNÍHO
TURNAJE VE STOLNÍM TENISU

V

sobotu 11.1.2020 opět proběhl Novoroční
turnaj ve stolním tenisu. Turnaje se zúčastnilo 34 mužů a 7 žen.
Za celý oddíl stolního tenisu bych rád poděkoval
obecnímu úřadu za možnost uspořádat tento turnaj,
zvláště Radce Matějkové za vytvoření krásných diplomů. Velké poděkování patří všem, kteří se po-

díleli na přípravě tohoto turnaje, zejména Janě a
Pavlovi Tomčišinovým za pomoc s obsluhou a paní
Daně Šilhánové za přípravu vynikajícího guláše.
Všem zúčastněným děkuji za hladký průběh turnaje a těším se příští rok nashledanou.
		
Za oddíl stolního tenisu
Ruda Šilhán ml.

Výsledky turnaje:
1.
Rudolf Šilhán ml.
2.
Petr Němeček
3.
Jaroslav Malý
4.
Václav Novák ml.
5-6.
Jiří Světlík, Pavel Mádr
7-8.
Jiří Smetana, Jan Šilhán st.
9-12. Petr Pavel, Ondra Skřivánek, Jan Šilhán ml., Marek Moc
13-16. Rudolf Šilhán st., Michal Konvalinka, Václav Novák st., Zdeněk Dostál
17-24. Jaroslav Máchal, Radka Matějková, Michael Vondrák, Jan Matějka,
Lukáš Drexler, Petr Koutný, Dušan Uruba, Petr Nedbal
25-38. Jana Tomčišinová,Monika Dostálová, Jan Zítek, Mirek Filko, Petr Štolc, Pavel Tomčišin, Jiří Tomčišin,
Ilona Malíková, Jiří Kazda, Miroslav Petřík, Antonín Petřík, Zdena Fircáková, Jolana Macháčková
Helena Urubová, Lukáš Kohut, Tomáš Mlejnek, Luboš Horníček
Umístění žen:
1.
Radka Matějková
2.
Jana Tomčišinová
3.
Monika Dostálová
4.
Ilona Malíková
5.
Helena Urubová
6.
Jolana Macháčková
7.
Zdena Fircáková

RESTAURACE „TA NAŠE HOSPŮDKA ČESKÁ“ U ARAZIMŮ

2020

VEČER S HARMONIKÁŘEM

21.3. 3.4.
a

od 20.00 hod.

cena vstupenky 240 Kč

OBECNÍ ÚŘAD VELEŇ SRDEČNĚ ZVE

19.5.
úterý

od 18.00 hod.
V SÁLE OBECNÍHO ÚŘADU

Vstupenky si

JIŘÍ ŠTĚPNIČKA
beseda
s hercem a dabérem

český Harrison Ford“

„

ve Veleni

můžete zakoupit na

obecním úřadě

Maso Veleň s.r.o.
Jsme firma zabývající se rozvozem
chlazeného masa ve Veleni a blízkém okolí…

V nedávné době jsme taktéž přidali do nabídky
krmivo pro Vaše čtyřnohé mazlíčky B.A.R.F.
tzv. krmení syrovou stravou

Dále Vám můžeme nabídnout :
SUŠENÉ PAMLSKY
MASO V KONZERVÁCH
Touto cestou by jsme Vám , Našim spoluobčanům rádi
nabídli naše produkty a služby.
Více info na tel:
Miloslav ENC: 734 780 625
Tomáš ČERNÝ: 607 243 605
masovelen@seznam.cz
WWW.CHLAZENEMASO.CZ

Co udělat pro své bezpečí

V

souvislosti se současným děním v oblasti Jesenicka, kde dochází k masivnímu nárůstu
majetkové trestné činnosti vloupáním do rodinných domů, si určitě mnohý z Vás položil otázky:
Může se to stát i mně? A co proti tomu můžu dělat?
Bohužel, na první otázku je odpověď jednoznačně
kladná, tedy ano může. Proto bude určitě vhodné věnovat se odpovědi na druhou otázku a probrat možné
preventivní opatření a připomenout si zásady bezpečného chování.
Začít můžeme tím, co takový zloděj potřebuje k
úspěchu. Z jeho pohledu vhodné podmínky jsou tma,
soukromí, resp. minimální přehlednost okolí domu,
nepozornost nebo nezájem případných svědků, ideálně ještě neopatrnost vlastníka domu, který nezavřel
bránu nebo v horším případě okno. S tmou na ulicích
si v naší obci velmi dobře poradí veřejné osvětlení.
S přehledností je to výrazně horší. Takzvaný Jesenický gang profituje z toho, že u většiny nové výstavby
jsou vysoké plné ploty a u nás je to podobné. Ty jsou
dostatečně pevné pro přelézání a poskytují maximální představitelné množství úkrytů. Pokud si majitel
podél plotu ještě vysadí živý plot, nejsou lumpové viditelní vůbec.
Zbývá nám vlastní prevence a chování. Co tedy dělat, abychom nelákali zloděje k nám? Určitě se snažte, aby Váš dům působil tak, že Vám záleží na bezpečnosti Vašeho majetku. Zavírejte vrata a vrátka do
zahrad, uklízejte nářadí, kola, koloběžky a podobně.
Pokud je na okolí domu a zahradě na první pohled vidět, že je majitel nedbalý, budou zloději předpokládat,
že stejně přistupuje i zabezpečení domu samotného.
Pokud odjíždíte, požádejte sousedy, aby Vám vybírali letáky ze schránky, případně odházeli sníh před
vrátky. Všechno, co bude vytvářet dojem, že je někdo
doma, snižuje pravděpodobnost nezvané návštěvy. To
je několik rychle a jednoduše aplikovatelných rad.
K takovým patří i zásady bezpečného chování na

sociálních sítích. Nejen Vaše děti celkem jistě osobně
nikdy neviděly všechny své „přátele“ ze sociálních
sítí, nevědí, jestli je jim skutečně tolik let, kolik mají
na profilu, jestli opravdu bydlí na druhém konci republiky nebo v sousední vesnici. Přesto s nimi sdílí
své nálady, názory a zkušenosti, ale také svoji přesnou polohu, tedy místo Vaší dovolené, mnohdy on-line sdělují kdy a kam právě jedete a na jak dlouho.
Všechny tyto informace jsou jednou pro vždy součástí sociálních sítí a internetové sítě obecně. Každou
pochválenou a sdílenou fotkou se šíří mezi další a další cizí uživatele a jsou jim k dispozici. Pokud chcete
sdílet své zážitky a fotografie, dělejte to prosím až po
svém návratu.
Pro zabezpečení svého majetku můžete samozřejmě
udělat mnohem víc. Ať už to bude mechanické zabezpečení dveří, kvalitní zámky, bezpečnostní kování v
plastových oknech, nebo Elektronický zabezpečovací
systém připojený k bezpečnostní agentuře se zajištěním výjezdu Zásahové jednotky v případě poplachu.
Taková opatření mají vždycky smysl. A náklady na
jejich realizaci Vám může částečně pokrýt sleva na
pojistném na Vašem majetkovém pojištění. O těchto
možnostech třeba zase někdy příště.
					
Jan Škrdle
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Obecní úřad Veleň srdečně zve na večer s hercem

AKTUALITYOBECNÍHO ÚŘADU

VLADIMÍR

JAVORSKÝ

26. března 2020 od 18.00 hod.
v sále Obecního úřadu Veleň, Hlavní 7
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Prodej vstupenek na OÚ Veleň, Hlavní 7 , tel.: 283 932 290
Vstupné 180 Kč

OBECNÍ NOVINY

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubileum slaví
leden
Říhova Daniela
Oliveriusová Jana
Vraná Zdeňka
Karásek Josef
Nekvapilová Jaroslava
Kubová Jana
Hlíša Karel
Charvátová Alena

Veleň
Mírovice
Mírovice
Veleň
Veleň
Mírovice
Veleň
eleň

březen
Werner Oldřich
Horváth Zdenko
Rokosová Dagmar
Souček Josef
Kohoutek Jiří
Dvořáková Miroslava

Veleň
Veleň
Veleň
Mírovice
Mírovice
Veleň

Úmrtí

únor
Pavlík Jiří
Skalická Naděžda
Pokorný Josef
Vyhnálková Stanislava
Petříková Jiřina

Veleň
Veleň
Mírovice
Veleň
Veleň

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

		
								
		

Narozená miminka
říjen
Eliška Dvořáková

leden
Miroslav Brůna
Vanda Prokůpková

listopad
Patrik Lorenc
Alexandr Klevcov
prosinec
Zuzana Kopecká
Rozárka Zumrová

Počet obyvatel naší obce Veleň a Mírovice
ke dni 28.2.2020 je 1552 obyvatel
(vč. přihlášených na obecním úřadu).

leden
Karolína Voralová
únor
Magdaléna Encová
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FOTOKRONIKA

ADVENT 2019

Koncert
mladých
muzikantů
Veleně a Mírovic

Kateřina
Englichová
Karolína
Berková
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Výroba adventních věnců

FOTOKRONIKA

Veleňské PEKLO a NEBE
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FOTOKRONIKA

Loutna
česká
a
Bára
Štěpánová

Vánoční
koncert

Živý Betlém
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FOTOKRONIKA

Žena obecná
Ivana Jirešová

Vítání občánků
OBECNÍ NOVINY
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KRONIKA

Utrpení lidu selského
I

v letošním roce bych vás ráda
seznamovala se zápisy z dob
dávných, v našich krajích, z kroniky od pana Leo Menšíka... Nezačneme asi moc zvesela, neboť nás
čeká Utrpení lidu selského. Kronikář
Hameršmíd praví, že 6 až 8 sedláků
se do pluhu zapřáhlo a devátý oral.
Významná slova napsal Jan Erazim
Wegener, zámecký hejtman ve Štěkné: Když český sedlák veškeré práce
a povinnosti též i kontribuci (doslova se jedná o nucený příspěvek, tedy
třeba i daň), které mu vrchnosti ukládají, trpělivě snáší, zasluhuje, aby za
svatého a mučedníka prohlášen byl.
Robota dosáhla svého cíle a vrchole:
zavedeno jest člověčenství.
Dříve sedlák robotoval ročně 12 dní
a potahem: jest přidáváno mu dní,
až konečně měl tažní roboty 5 dní v
týdnu od sv. Jiří až do sv. Havla. Pro
svoji práci měl jeden den. V neděli
pořádány hony, aby všedního dne
panská práce nebyla mařena, sedlák
musel na hon nadháněti, aneb různé pochůzky vykonávati, za škodu
panskou zvěří na polích způsobenou,
nedostával žádné náhrady. Nešel- li
v neděli do kostela, maje nutnou práci, byl udán a pokutován. Kostelníci
měli nařízeno, aby dávali pozor na
ty, kteří v kostele chybí a aby byli

ostražití, dostávali díl ze složených
pokut.
Robotovati musela celá rodina, muž
18 – 55 let, žena od 17 – 50 let, děti
sice volné, ale od 13 let museli pásti
panský dobytek a různé lehčí práce,
též zastávati. Nechtěl-li sedlák dobytek po celý den v panské robotě
honěný, noční prací na svých polích
udřít, zapřahal v noci sebe, ženu a
děti do pluhu a oral.
Byl přikován ke statku, patřil do
inventáře jako jiný tažný dobytek.
Statky se kupovaly a prodávaly se
vším všudy i s lidmi osedlými i neosedlými, neb z těch gruntů zběhlými.
Směl se ženiti jen s povolením vrchnosti, ale některé vrchnosti schválně
odpírali dovolení ke sňatku – proč?
Nutili lid, aby žil neoddán, v divokém manželství, ukládali pokutu
provinilcům a pokutami se vrchnost
obohacovala. Sedlák, jeho žena a děti
náleželi pánu. Museli pánu býti vždy
k službám kdykoli chtěl. Pán určoval
poddanému, koho si vzíti musí. Odmluvy neposlušnosti a vzdoru pán,
ba i jeho dráb nesnesli. Tvrdé hlavy
změkly a se podaly, svištěl-li nad
nimi karabáč. Pán měl ještě jiné prostředky: trdlici, dřevěné osly, pranýř,
housličky i železné šrouby na ruce.
Provinilí poddaní, a sice ženy –

posazeny na trdlici, muži na dřevěné osly s ostrým hřbetem a na nohy
jim byly přivázány kameny, aby jim
táhly nohy dolů, aby to více bolelo.
Hlava a ruce prostrčeny do díry, museli seděti s páteří kupředu sehnutou.
Trápili je tak i několik hodin, třeba i
půl dne.
Pranýř býval i kamenný podstavec
neb srub z trámů sbitý, k němuž provinilci ukováni i polonazí, u téhož
pranýře byly kruhy do nich zapínáni, kdo měl dostat pardus. Bývali biti
muži i ženy. U pranýře stávali provinilci s housličkami, na krku měli prkno proříznuté v podobě houslí, hlava
a ruce trčely ven. Často stavěli jim na
hlavu plechové škrabošky oslovské.
Železnými šrouby jim byly utahovány ruce, palce, prsty, až krev z nich
prýštila. Známá je též kláda.
Utekla-li poddaná a jinde se provdala, měl pán její, právo ji od muže
i dětí odtrhnouti a násilím přivésti.
Kdo měl nadbytek mužských sil,
měnil s tím, kdo je potřeboval. Tak,
jako vyměňujeme zvířata nebo různé
věci. Ba byli poddaní vyměňováni
i za dobytek – za koně, voly, krávy,
pán je musel platit, ale své poddané
měl zadarmo. Ovšem, že poddaní
utíkali a usazovali se jinde.
Ve starých matrikách jsou zápisy.
OBECNÍ NOVINY
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Dne toho křtěno je dítě na jméno
Jan, otec nechce jmenovat. Byli to
utečenci. Ale běda, byl-li vyzrazen a
dopaden! V želech veden zpět a co
ho čekalo doma? Smutné věru přivítání, žalář a rány !
opsáno dle P. Pubala,
slezského kronikáře
Výpisy z doby roboty
Očitý svědek Jan Jeník z Bratřic
zapsal o utrpení lidu v době roboty
toto: Mansfeldský direktor Jan Svoboda na zámku Dobříši mnoho lidu,
zejména žen, umučiti k smrti dal.
Tento lotr, byl prý jediný z tisíců jiných, který došel trestu, neboť Josef
II. doslechnuv se o jeho ukrutnostech, sám osobně zajel na Dobříš,
aby stížnosti proti Svobodovi vyšetřil a pak naléhal na svou matku Marii
Terezii tak dlouho, až rozkázala direktora Svobodu na 6 let do káznice
vsaditi a jeho mučicí nástroje veřejně
na náměstí dobříšském spáliti.
Vrchnosti pak byla uložena pokuta 24 000 franků, jež byly rozděleny
mezi zmrzačené a siroty po těch, již
se stali oběťmi Svobodovy ďábelské
krutosti.
vypsal J.L. Menšík, z knihy vydané k
80. výročí zrušení svobody
Selské bouře a život
poddaného lidu v České
zemi po válce třicetileté
Litice válečná dobouřila v Čechách
po řádění třicetiletém, zanechavši po
sobě spousty, jaké nebyly způsobeny ani za válek husitských, jež přece
také plných patnáct let v České zemi
zužovaly.
Především klesl počet obyvatelstva
v království českém, jenž na začátku
XVII. století na více, než tři miliony duší počítal, na méně než třetinu
počtu toho, neboť tisíce a tisíce rodin šlechtických a měšťanských bylo
kvůli víře se vystěhovalo, lid selský
pak decimován byl při válečných
bězích za opětovaných vpádů nepřátelských vojsk. A to vojska jak sas-
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kého i švédského. Z toho pak zůstal
velmi slabý počet obyvatel, protože
mnoho z nich uteklo z vypálených
a zpustošených statků a chalup. Někdy se dávaje i do služeb vojenských
z řady žoldáků, aby pak kosti svoje
složil na bezčetných bojištích doma i
v cizích zemích. Ti pak, kteří doma,
na rodné hroudě setrvali, zmírali hladem pod krutými účinky nevolnictví
a robot, jež od cizáckých vrchností
nemilosrdně byly na ně vkládány,

aby tím úbytek poplatných poddaných byl nahražen. Stálo-li ve městech českých o válce třicetileté na sta
domů prázdných a pustých, bylo tím
hůře na venkově, zejména v krajích
oněch, kudy loupežné hordy švédské
nebo saské táhly.
Na tisíce dědin a vsí zmizelo z povrchu zemského, takže ani jména
se nezachovala. Tak stalo se, že po
válce třicetileté čítala lidnatá druhdy
česká země sotva na 800 000 obyvatel. A z tohoto počtu asi půl milionu
na lid vesnický připadalo. Nepatrný
hlouček tento musil se stavem měšťanským výhradně nésti stále rostoucí břemeno daní státních a zemských.
A pak i obrovské příspěvky na potřeby válečné, které v nemnoha létech do několika milionů dosahovaly… Nebylo však na této poplatnosti
ke státu a k zemi dosti, také vrchnosti
chtěli žíti a panský život vésti z mo-

zolů a potu svých poddaných a proto
rok od roku zvyšovány poplatky a
roboty těmto ubožákům, jen aby páni
rozkoším a zábavám hověti mohli …
Malí tyranové tito to byli, kteří
vždy nové a nové prostředky vymýšleli, aby poddané vrchností svých vysávali, týrajíce je přitom nelidským
způsobem, že všeckna důstojnost lidská od nich v prach pošlapána byla.
Nic pro ně neznamenaly úmluvy a
zápisy v urbářích, které jaksi sedlákům zemské desky nahrazovaly, jen
libovůle jejich byla jim zákonem,
které nikdo z poddaných vzpírati nesměl …
Kde byly ty doby, kdy panovala
částečná svoboda a úlevy /za věku
Rudolfa II./ panovala v selském
stavu českém, poměrná vzdělanost,
čtení knih náboženských a zejména Písma svatého bylo v dědinách
hojně rozšířeno a zvláště v krajích,
kde Jednota bratří českých měla své
četné přívržence, panoval život prostý a mravný, takže země česká nad
jiné sousední vynikala. Ale toto se
vše změnilo rázem ve válečných létech pobělohorských, kdy k útrapám
hmotným, přidružila se i přílišná
horlivost protireformační, která lidu
české knihy v rukou, vydírala a jiné
plné nesmyslů a bludů šířila …
Tak se stalo, že útrapami válečnými
a robotami ona úroveň vzdělanosti
poklesla a snížila českého člověka na
úroveň otroka.
Po základní změně všech držebních
poměrů, která statky a pozemky české, v cizí ruce přivedla. Ustálila se
robota zprvu v platy běžné a trvalé. K
těmto povinnostem se přidala i robota pěší i ruční. Vedle stálého půlletního poplatku záležela velká robota
ve vykonávání hospodářských prací,
jak je sebou roční doba přinášela …
Na jaře se muselo orat, hnůj na pole
vyvážet, pak sít, načež nastaly práce
žňové a to se táhlo do podzimu. Ba
i v zimě byly roboty, uklízení cest,
práce v zámku apod. k této robotě
byl zván sedlák i celá jeho rodina.
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Každý muž robotoval povinně od
18 do 55 let, žena od 17 do 50. věku
svého a děti od 13 do 18 používáno k
pasení panského dobytka apod. a aby
sedlák potah ve všední dny honěný
neudřel, zapřahal sebe, manželku a
děti do pluhu a tak orali …
Nedivíme se tomu, že už tehdy lid
utíkal a v cizině raději žebrotou chodil, než aby doma při nejnamáhavější
práci hlady umřel …
Ze všeho toho vidíme, jak ubohý
byl stav českého lidu. Proto není
divu, že krátce před rokem 1680,
dopřával sluchu cizím podněcovatelům, kteří z Francouzka i Uher do
Čech přicházeli, aby sedláky české
proti vrchnostem pobuřovali a všeobecné povstání zde připravovali.
První takový výbuch nespokojenosti udál se již roku 1652 na statku
Týnci, který patřil děkanství litoměřickému. K potlačení tohoto bylo
voláno z České Lípy vojsko, s jehož
zakročením byla vzpoura potlačena a
hlavní viníci přísně potrestáni.
Podobné vzbouření bylo i na panství Zákupském, i zde s pomocí vojenskou bylo utlačeno. Pak již jako
lavina se vzbouření šířilo od Krkonoš do středu země, tímto připravujíc
velké bouři selské … v r. 1680.
Odboj měl počíti ihned po Novém
roce 1680, ale hlavní činitelé uznali, že dříve podají žádosti zemským
úředníkům, ba i císaři samotnému.
Pak teprve, když toto bude bez účinku, měl se lid násilím domáhat práva
svého.
První bouře vypukla v západní části
kraje Čáslavského, krajině to hornaté
a lesnaté. Několik propuštěných vojáků důstojníků postavilo se do čela
vzbouřenců, táhli od vsi ke vsi a cestou sbírali obranyschopné muže, a
kdo nebyl ozbrojen mušketou nebo
jinou zbraní, chopil se cepu, vidlí,
kosy apod. a všichni přísahali pomstu svým utačovatelům.
První obětí tohoto povstání byl baron Freysleben, který vystřelil do
rozzuřeného davu. Lid vypáčil vrata,

zámek vyplundrovali a barona cepy
a obušky k smrti ubili. Tak se šířilo
povstání blíže ku hlavnímu městu
Praze.
Naše kraje zasáhlo selské povstání
ve dvou obdobích. Poprvé se tak stalo roku 1742, jak nám to zaznamenal
Dr Justin Prášek ve svém díle: Dějiny okresu brandýského, III. díl.
Tu se píše: Dne 2.X.1742 shlukl se
lid z Popovic, Polerad, Brázdima,
ze Sluh, Veleně i jiných obcí, brali
všade zbraň střelnou, avšak i vidle,
podávky i kosy, přepadli v zámku
Měšickém hraběte Františka Václava z Nosticů ještě spícího, chtějíce
na něm zbraně. A když jim dal něco
potravy a peněz, odtáhli do Líbeznic,
tu se však namnoze rozešli.
Konec prvního povstání
lidu
6. prosince přitáhl kníže Kristián z
Lobkovic s vojskem královským,
a položil se u Staré Boleslavi. Tu
vůdcové nedávné selské bouře na
kolenou knížete Kristiána o milost
prosili… Podruhé se převalilo v roce
1775. Počátek svůj vzalo na Boleslavsko. V opuštěném zámku pardubickém vzali komickou pomstu na
písaři, který byl tu zanechán na hlídání kanceláří a jehož sedláci svedli
na nádvoří, svlékli donaha, polili inkoustem z kanceláře a posypali posejpátkem. Odtud táhli přes Kolín,
Čelakovice blíže ku Praze. Je jisto,
že části prooudu prošly i naším krajem. Naši předkové měli už zkušenosti z roku 1742, kdy jejich pomsta
povstání skončila v nezdaru, a proto
se ve velkém počtu tohoto povstání
nezúčastnili. Výsledek tohoto povstání je velmi smutný.
U Prahy, v místech dnešní Invalidovny očekávalo sedláky vojsko.
Nejvyšší purkrabí Fürstenberk s
polním zbrojmistrem Wiedem chtěli
vyjednávati. Na otázku purkrabího,
proč přicházejí, odpověděl jeden z
vůdců: „Jdeme do Prahy a chceme
svobodu.“ Na otázku, co skrývá pod

kabátem, odpověděl tentýž: „Karabáč na panské šelmy, jako jsi ty.“
Purkrabí se obrátil ke shromáždění.
Někteří byli nakloněni k vyjednávání
mírnému, jiní však setrvali v odporu
a nepřipustili ani, aby bylo vysláno
20 rychtářů jako deputace do Prahy
vyjednávati. Prvnější přitom opustili vzbouřence a odebírali se domů. I
bylo poručeno vojsku, aby na ty, kteří se rozejíti nechtějí, se vystřelilo,
ovšem naslepo. Na to z jedné strany
pěchotou, z druhé strany jízdou napadení a stísnění byli, že brzo rozprášeni byli, přičemž jich bylo na 800
zajato a v blízké Invalidovně uzavřeno. Z těch, kolem 200 osob bylo
ještě téhož dne dopraveno k soudům
pražským.
Několik sedláků bylo za trest popraveno oběšením a to na čtyřech
stranách Prahy. Na Invalidovně byl
oběšen sedlák, který tak odpovídal
nejvyššímu purkrabímu. Podobně se
tak dělo na benešovské cestě, boleslavské a plzeňské. Jiní sedláci byli
odsouzeni do vězení k nucené veřejné práci nebo ke zbití karabáčem.
Pokračování příště
Zdenka Sádovská, kronikářka
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