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SLOVO ÚVODEM

Vážení spoluobčané,
máme za sebou dva měsíce jara a mohli bychom
o nich parafrázovat slova našeho literárního klasika i
známého filmu -Tento způsob jara, zdá se nám poněkud nešťastným. Prožili jsme dva měsíce s událostí,
kterou patrně nikdo z nás ještě nezažil – museli jsme
nosit roušky, měli jsme omezenu volnost pohybu,
byly uzavřeny školy a školky, nemohli jsme se stýkat
se svými známými nebo dokonce blízkými a trpělivě
jsme snášeli mnoho dalších opatření ke snížení možnosti šíření virové infekce Covid – 19. Pokud je nám
dobře známo, přesto přese všechno bylo jaro šťastné nikdo z občanů naší obce neonemocněl koronavirovou
nákazou, ani nikdo z okolí neprodělal toto onemocnění
s nějakými fatálními následky, a to je ze všeho nejpodstatnější. Také jsme poznali, že se v těžkých chvílích
dokážeme semknout a držet spolu.
Ukázalo se však, jak zranitelná a křehká je rovnováha současných ekonomik a všech vymožeností, které si
spolu s „vyspělým“ světem užíváme. Je až s podivem,
jaké dvouměsíční omezení výroby a chodu společností
způsobilo ekonomické ztráty. Je ale možné, že ekonomiky byly nemocné už před příchodem koronaviru a s
jeho nástupem se to už jen naplno projevilo. Evropská
unie si pro překonání ekonomických následků bude
muset vypůjčit finanční prostředky v takové výši, že
budou spláceny až do roku 2058.
Třeba, protože se jedná o EU, se nám to může zdát
příliš odtažité a vzdálené, ale vzpomeňme, že i přes
tuto vzdálenost jsme z dotací unie financovali mnoho
projektů i v naší obci (z fondů EU jsme opravili všechny zrekonstruované místní komunikace, vybudovali
společenský sál, klub a dvůr, dále provedli rekonstrukci a rozšíření MŠ, kompletní opravu staré budovy ZŠ a
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mnoho dalšího). Celkem jsme z evropských fondů pro
Veleň a Mírovice získali na stavební investice více jak
30 mil. Kč.
Je tedy jisté, že se nás stejně tak dotknou, byť nepřímo, i negativní dopady, např. ve formě nových daní,
apod. První následky ekonomické „zastávky“ jsme v
obci již poznali v měsíci květnu na příjmu peněz z našich národních zdrojů z rozpočtového určení daní, u
kterých došlo k výraznému propadu oproti minulému
roku. Snížení příjmů do obecního rozpočtu bude pokračovat i v dalších měsících. Jaký bude vývoj dále,
jak se projeví všechny vlivy na rozpočtu obce, se lze
prozatím pouze dohadovat. Dle dosavadních informací
můžeme předpokládat, že propad v daňových příjmech
obce bude činit asi 20%, což pro letošní rok znamená cca 3 mil. Kč. To jsou v podstatě veškeré „volné“
prostředky mimo provozních, kterými obec financuje
investiční akce, případně doplácí ty, na které získala
dotace.
O tom, co vše to bude znamenat pro projekty v naší
obci již probíhající i pro plánované, se podrobněji dočtete na dalších stránkách obecních novin.
Milí spoluobčané pro nadcházející letní období vám
všem přeji hlavně zdraví, abyste si mohli v klidu užívat
příjemné slunečné dny.
							

		

Ing. Jiří Kazda, starosta

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

ze zastupitelstva
únor

Zápis č. 4/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
26.2.2020 od 18. hod.
- zastupitelstvo schválilo dodatek k
Licenční smlouvě č. 91606 se společností Triada spol. s.r.o.
- zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.1/20
- zastupitelstvo bere na vědomí zápisy kontrolního a finančního výběru za rok 2019

březen
Zápis č. 5/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
11.3.2020 od 18. hod.
- zastupitelstvo nesouhlasí s výstavbou trolejové tratě pro trolejbusy
linky č.377
- zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 2/20

duben
Zápis č. 6/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
22.4. 2020 od 18. hod.
- zastupitelstvo odsouhlasilo zveřejnění záměru o prodeji p. č. 413/207
a p. č. 413/208 v k.ú. Veleň
- zastupitelstvo schválilo kupní
smlouvy na prodej obecních pozemků z důvodu narovnání skutečného (právního) stavu - předzahrádky před domy apod.):
p. č. 545/15 v k.ú. Veleň 9 m2
p. č. 410/188 v k.ú.Veleň 31 m2
p. č. 545/14 v k.ú Veleň 43 m2
p. č. 545/13 v k ú.Veleň 40 m2
p. č. 545/12 v k.ú. Veleň 36 m2
- zastupitelstvo schválilo darovací
smlouvy - finanční dar na dezinfekční pomůcky na boj s koronavirem

květen

Zápis č. 7/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
13.5.2020 od 18. hod.
- zastupitelstvo schválilo směrnici
o pravidlech vedení účetnictví 2020
- zastupitelstvo schválilo návrh závěrečného účtu obce Veleň s výhradou.
- zastupitelstvo schválilo účetní závěrku obce
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
připojení odběrného místa se spol.
ČEZ Distribuce, a.s.na veřejné
osvětlení ulice Ke Křížku.
- zastupitelstvo schválilo uzavření nájemní smlouvy s firmou MK
Mont na zajištění - LED světelné
vánoční výzdoby
- zastupitelstvo schválilo žádost
o povolení stánkového prodeje na
Kocandě za přesně stanovených
podmínek
- zastupitelstvo schválilo kupní
smlouvu na obecní pozemek p.č.
413/207 v k.ú. Veleň
- zastupitelstvo schválilo smlouvu
o zřízení věcného břemene se spol.
ČEZ Distribuce a.s. na p.č. 141/11,
155/3 a 490 v k.ú. Veleň

- zastupitelstvo bere na vědomí
oznámení o rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje ve věci
žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 -2020 ve výši
1 287 000,- Kč (oprava komunikace
U Studánky)
- zastupitelstvo schválilo ukončení členství v MAS nad Prahou k
31.12.2020
- zastupitelstvo schválilo zařazení
obce Veleň do územní působnosti
MAS Střední Polabí, z.s. a pověřilo paní Mgr. Radku Matějkovou
zastupování obce v MAS Střední
Polabí, z.s.
- zastupitelstvo schválilo pokácení
stromu u č.p. 16 Mírovice z bezpečnostních důvodů
- zastupitelstvo schválilo darovací
smlouvu pro TJ Slavoj.
- zastupitelstvo schválilo přerozdělení zhoršeného Hospodářského
výsledku 2019 ZŠ a MŠ Veleň dle
návrhu ředitelky ZŠ a MŠ Veleň
-ofzapsala V. Škrdlová
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AKTUALITYOBECNÍHO ÚŘADU

SBĚRNÝ DVŮR
VE VELENI

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

V MÍROVICÍCH
od soboty 6. června
SBĚRNÁ GARÁŽ
Provozní doba:
Sobota:
od 10.00 - 12.00 hod.

Milí občané,
těší nás, že mnozí z vás jste v době nouzového
stavu využili možnosti vycházek v naší obci i v jejím
okoli. Chtěli bychom vás požádat, abyste při těchto
procházkách a pobytu v přírodě respektovali vlastnictví jiných občanů.
Jedná se zejména o zemědělsky obdělávané pozemky, které by v žádném případě neměly být využívány pro jízdy na kole, na motorových prostředcích, pro dětské hry a pobíhání psů apod. Všechny
tyto činnosti poškozují, nebo dokonce ničí založené
porosty, a způsobují tak ztráty zemědělcům, kteří do
nich investují peníze.
Mějte tedy, prosíme, ohled a k pobytu v přírodě
využívejte zejména zatravněné plochy, meze mezi
poli, polní cesty apod.
Na všech volně přístupných místech udržujte pořádek a nepoškozujte porosty.
					
Děkujeme

www.velen.cz
OBECNÍ NOVINY
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DSO ODEČTY VODY

Informace o odečtech vody 2019/2020
Vážení odběratelé,
letošní odečty vody proběhnou v období červen – červenec 2020. Fakturu za odebranou vodu najdete ve
svých poštovních schránkách nejpozději do půlky srpna. Odečty bude možné provést i letos samoodečtem,
na níže přiloženém odečtovém lístku, nebo je k dispozici ke stažení na:
http://www.dso-vsbp.cz/dokumenty.html
Vyplněný lístek zašlete prosím na email odecet@dso-vsbp.cz nebo jej prosím odevzdejte na OÚ Veleň.
Cena vody je pro odečet období 2019/2020 stanovena ve výši 28,-Kč/m3 bez DPH. Od 1.5.2020
však došlo ke změně sazby DPH, která nově činí 10%. Vliv změny sazby DPH se však bude týkat pouze
nedoplatků. Původní zálohy zůstanou ve výši DPH tak, jak byly zaplaceny a zaúčtovány do 30.4.2020
s 15%DPH. Pokud odběratel neplatí zálohy, tak jeho celá spotřeba bude zatížena sazbou daně platné v
okamžiku odečtu vodoměru tedy sazbou 10%.
Letos, bohužel, z bezpečnostních důvodů nebude možné provést platbu za fakturu v hotovosti.
Prosím o zaslání platby na účet. Variabilní symbol je číslo faktury! Pokud někdo nemá možnost
platby převodem, je možné si na OÚ Veleň vyzvednout složenku.
Ráda bych požádala všechny odběratele o kontrolu dostupnosti odečtových míst. Opakovaně se
stává, že vodoměry jsou nepřístupné a není pak možné provést odečet. Dále pak prosím, pokud vás naši
pracovníci nezastihnou doma, vyplňte a odevzdejte odečtový lístek, který najdete ve své schránce obratem.
			
Předem všem děkuji za spolupráci.
					
Veronika Škrdlová – účetní DSO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAMOODEČET VODY 2019/2020 – DSO
Obec:
Číslo vodoměru:
Stav vodoměru:
Jméno odběratele:
Adresa místa odběru:
Kontaktní telefon:
Email:
Datum odečtu:
Dovolujeme si Vás upozornit, že uvedený stav může přijet náš pověřenec překontrolovat!
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stalo se ...
Jaro ve Veleni a v Mírovicích
březnových Obecních novinách, které vyšly krátce
po Masopustu, jsme si popřáli krásné jaro a těšili
se, že si ho společně užijeme na mnoha naplánovaných
kulturních a sportovních akcích.
Obecní noviny „vyšly“ a karanténa „přišla“. Všechny
připravené akce jsme tedy zrušili a namísto společných
setkání jsme byli ve Veleni a v Mírovicích „v izolovaném kontaktu“ prostřednictvím společného šití roušek,
rozvozu dezinfekčních prostředků, nákupu potravin
seniorům apod. Ještě jednou všem občanům naší obce
děkujeme za pomoc a podporu.
Dík patří švadlenkám, které po vyhlášení povinného
nošení roušek (které nebylo
možné nikde koupit ), sedly ke strojům a zásobovaly
zdravotnická zařízení i obyvatele Veleně a Mírovic.
Velký dík patří našim občanům, kteří nám pomohli
sehnat hned na začátku „karantény“ dezinfekční prostředky, kterými jsme pak
mohli průběžně zásobovat
všechny veleňáky i mírováky
do jejich domovů. Přestože
jsme provozovateli vodovodu a čistírny, od státu jsme
ani v době největší „krize“ nedostali jako obec prakticky nic (až mnohem později nám bylo nabídnuto 5 litrů
dezinfekce Covid pro celou obec).
Ale vše dopadlo dobře, a je příjemné vědět, že si jako
lidé a sousedé dokážeme vzájemně pomoci sami.
Navzdory „omezením“ se ale život ve Veleni a v Mírovicích nezastavil úplně. Provoz obce a úřadu zastavit
nelze. Fungovali jsme tedy téměř normálně, možná ještě intenzivněji, než v běžném provozu.
Velmi děkujeme za obětavou každodenní obsluhu naší
čistírny odpadních vod panu Karlovi Fuksovi a velký
dík patří i našim obecním zaměstnancům, kteří s námi
zajišťovali chod obce i v té nejvypjatější době v prvních
týdnech karanténních opatření. Čerpadla kanalizace na
čerpačkách, čístírna, vodovod a vodojem, úklid v obci,
dezinfikování kontejnerů apod. musí fungovat za každé

V
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situace. Věříme, že je to nejhorší za námi a můžeme se
těšit na společně prožité veselejší léto.
Mobilní rozhlas
ozvoz roušek a dezinfekčních prostředků občanům
naší obce byl dobrou příležitostí projít si obec metr
po metru a zjistit tak, kde co chybí či nefunguje. Objednali jsme tedy další „tlampače“ (hnízda) obecního
rozhlasu do ul. V Podhájí, Na Zádole a v Mírovicích.
Obecní rozhlas ale zřejmě nevyladíme do ideální dokonalosti (problém ozvěny, příp. někde se hnízda při hlášení „tlučou“ apod.). Proto jsme spustili během března
Mobilní rozhlas, kterým budeme občany informovat
také prostřednictvím e-mailů a sms zpráv.

R

Workoutová sestava, klouzačka aj.
březnu jsme instalovali nové prvky k relaxaci a
cvičení v prostoru nově vysázeného lesoparku v
ul. U Rybníka. Kromě venkovního stolu na pingpong,
přibyly lavičky k posezení, workoutová fitness sestava
a pár herních prvků pro děti (houpačka pro nejmenší je
ještě „na cestě“ resp. ve výrobě).

V

Velikonoce odděleně ale spolu...
etošní Velikonoce jsme prožili v „izolaci“, ale přesto trochu společně. Naše paní kronikářka Z.Sádovská měla dobrý nápad, a tak všichni, kdož chtěli, jí
mohli poslat fotografie svých výtvorů, dekorací, kraslic
apod. Všem moc děkujeme za zaslané krásné fotky, můžete s nimi své oko potěšit ve fotogalerii na obecních
web stránkách.

L

SLOVO AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

... stane se
Rekonstrukce a rozšíření sociálek v budově staré ZŠ
a rozšíření kapacity MŠ Veleň o jednu třídu
březnu jsme zahájili rekonstrukci sociálního zařízení ve staré budově školy. Během dubna jsme upravili a rozšířili sociálky, takže budeme moci navýšit kapacitu naší mateřské školky o jednu třídu.

V

Oprava ul. U Studánky
odavatel stavby firma Strabag a.s. zahájila stavbu,
oprava by neměla trvat více než 1 měsíc. Občany ul.
U Studánky i U Kovárny budeme průběžně informovat.
Tato investice (spolu s rekonstrukcí sociálek ve škole)
bude pravděpodobně nadlouho poslední stavební akcí.

D

Alej Ke Křížku
dubnu jsme vysadili společně (při zachování „izolačního distancu“ časového i prostorového) alej
mezi Mírovicemi a Velení. Na tuto akci jsme se všichni
těšili a ti, kteří si přišli zasadit svůj strom, si to určitě
užili. Všem moc děkujeme. Bylo příjemné a milé se po
dlouhé době zase „vidět“ (alespoň s odstupem). Více na
str. 30).
Po zasazení stromů jsme na polničku Ke Křížku umístili ještě lavičky, osvětlení rozsvítíme v blízké době (kabely jsou položeny a příprava VO dokončena). Věříme,
že se z polničky spojující obě části naší obce stane příjemné „korzo“ a místo setkávání i odpočinku.
Moc děkujeme Míše a Lukášovi Kosovým (a všem Kosovým) za přípravu akce a pomoc.

V

Statek č.p. 15
rojekt je dokončen a nyní probíhá stavební řízení.
Žádost o stavební povolení jsme již podali. S připraveností tedy problém nemáme. Chtěli jsme projekt na
občanskou vybavenost letos podat do dotační výzvy, bude-li nějaká vypsána. Vše záleží na možnostech získání
grantu, ale nyní také na tom, zda budeme (i v případě
možnosti dotace) schopni z obecního rozpočtu stavbu
vůbec spolufinancovat.
Měli jsme v plánu také další navýšení kapacity naší
mateřské školky, tak abychom v příštích letech měli pro
děti dostatek míst. Tento investiční záměr ale budeme
muset odložit vzhledem k současnému dramatickému
propadu příjmu od státu do rozpoču obce.
R. Matějková

P
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH

ČERVEN

5. června
pátek

ban
hra jo, kyt
a
je s
kup ra, flé
ina tna
TOR
QUE
Hudební večer
S
Čas: od 18.00 hod.
Místo: dvorek OÚ Veleň příp. v restauraci Obecní dům
		

12. června
pátek

Vla

stn

LETNÍ KINO NA DVORKU

íci

9. června
úterý

Vladímír Javorský

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

23. června
úterý

Výlet do skanzenu VESELÝ KOPEC

Čas: po setmění - cca od 21.15 hod.
Místo: dvorek OÚ Veleň

Čas: odjezd v 7.00 hod. od OÚ Veleň (z Mírovic v 6.50 hod.)
Zakoupené rezervace z dubna - zůstávají v platnosti.
Program výletu: návštěva SKANZENU
ŘEMESLNICKÉ DOMKY
Prohlídka s průvodcem,
promítání aj.

VSTUPENKY si můžete zakoupit
na Obecním úřadě Veleň

27. června
sobota

Veleňská PENTLE 2020
Čas: od 10.00 a od 13.00 hod.
Místo: fotbalové hřiště Veleň

27. června
sobota

Den otevřených dveří SDH

ČERVENEC

10.

Čas: od 14.00 do 17.00 hod.
Místo: hasičská zbrojnice

sv. Patr
ik podr
uhé
července
Keltská a irská muzika
pátek

Čas: od 18.00 hod.
Místo: dvorek OÚ Veleň
v příp. deště - sál OÚ
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17. července
pátek

LETNÍ KINO NA DVORKU

Čas: po setmění - cca od 21.15 hod. Př
í
Místo: dvorek OÚ Veleň
zn liš o
VSTUPENKY si můžete zakoupit
na Obecním úřadě Veleň

s
ost obní

ám

A DALŠÍCH AKCÍ VE VELENI A V MÍROVICÍCH

LÉTO/PODZIM 2020
ČERVENEC

SRPEN

Loutna česká

Sousedský
farmářský trh

24. července
pátek

Čas: od 18.00 hod.

Místo: dvorek OÚ Veleň

SRPEN

sobota
15. srpna

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

ZÁŘÍ

5. a 6. září

sobota a neděle

Chovatelská
výstava 2020

Místo: dvorek Obecního úřadu Veleň

1. srpna

sobota

Čas: od 9.00 do 12.00 hod.
Místo: dvorek OÚ Veleň

22. sobota
srpna
Loučení

s „Naší hospůdkou“
a s hostinskou Romankou

Místo: fotbalové hřiště, v případě nepřízně
počasí Naše hospůdka (U Arazimů)
Čas akce: od 14.00 hod.

ŘÍJEN

Jiří Štěpnička

Termín bude upřesněn v září.
Datum: 2. pol. října 2020
S panem Štěpničkou jsme domluveni na
náhradním termínu, ale vzhledem k jeho
závazkům v Národním divadle,
bude upřesněno datum v ON v září.
OBECNÍ NOVINY

9

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

Rekonstrukce ČOV Veleň
V

e čtvrtek 2.4. proběhl poslední kontrolní den na
stavbě ČOV Veleň. Jsme tedy se stavbou u konce a za čas uspořádáme prohlídku ČOV Veleň
pro děti i všechny občany naší obce. Kdo bude mít zájem, bude si moci čistírnu prohlédnout a seznámit se s
jejím provozem.
Voda vycházející z naší čističky je „křišťálově čistá“ a
i rozbory nám vycházejí skvěle. Nová technologie ČOV,
oproti původní, navíc umožňuje srážení fosforu v odpadním kalu. Tím je snížen jeho obsah v odpadní vodě a její
vypouštění je tak i příznivější pro životní prostředí.
Máme z toho velkou radost. Za perfektní péči a obslu-
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hu čistírny moc děkujeme p. K. Fuksovi a našim obecním
zaměstnancům. Za odborné (a dobré) rady a dozor děkujeme paní Ing. Janě Koubové.
Po provedení rekonstrukce ČOV, jsme ještě měli připraven záměr na realizaci linky na úpravu a zahušťování
kalů. Z tohoto důvodu jsme požádali o dotaci z fondu
Středočeského kraje. Naše žádost byla vyhodnocena cca
na 15. místě pod čarou, tzn. že dotace nám nebyla přiznána. I kdyby nám však dotace poskytnuta byla, za současné finanční situace bychom tuto akci uskutečnit nemohli.
		

Jiří Kazda

STATEK

dokončena

OBECNÍ NOVINY
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TÉMA

NENÍ NUTNO, ABY BYLO
PŘÍMO VESELO...
ejprve bychom chtěli moc poděkovat všem
občanům Veleně a Mírovic za pomoc, podporu i sounáležitost v uplynulých dvou měsících. Ukázalo se, že jsme jako lidé v případě krizové situace schopni velké solidarity a vzájemnosti.
Pozitivní energie, která se objevila v prvních týdnech „karanténních opatření“, překvapila možná i
nás samotné. Už jsme trochu pozapomněli, že jsme
toho schopni. A přestože se naše životy postupně
navrací do „normálnějších“ kolejí, tak vědomí toho,
že je v naší obci tolik lidí, kteří nezištně pomohou
druhým, je příjemné.
Na počátku vládních opatření, kdy nebylo možné
sehnat nikde ochranné pomůcky ani pro zdravotníky, natož pak pro nás obyčejné občany, se ukázalo,
že si jako lidé dokážeme pomoci sami.
Nošení roušek bylo ze dne na den povinné, zakoupit si je, ale nebylo kde. Během krátkého okamžiku, jsme vytáhli své šicí stroje a začali šít roušky
pro rodinu, sousedy, spolupracovníky, pro všechny,
kteří je potřebují. Zadarmo, s „nasazením“ a ještě k
tomu s radostí.
Na obecní úřad se hlásili dobrovolníci a dárci,
kteří nám nabízeli pomoc s nákupy pro seniory, pomohli nám sehnat (příp. obci darovali) dezinfekční
prostředky pro občany Veleně a Mírovic, nabízeli
nám pomoc při rozvozu těchto prostředků lidem
domů.
Mnozí v sobě znovuobjevili potenciál tj. šikovnost, dovednost improvizace, kutilství, vědomosti
a schopnost praktického využití nejnovější techniky. Zda nás tato společně prožitá zkušenost posune
jako společnost dále, ukáže čas.
Opatření, která patřila k nejpřísnějším na světě,
jsme všichni přijali jako nezbytná a nutná. Naprostá většina z nás omezení respektovala, protože tlak

N
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špatných zpráv ze zahraničí byl enormní, a nikdo
pořádně nevěděl, co se děje.
Kromě obětavých zdravotníků mají velkou zásluhu na zvládnutí situace v naší zemi ale také obyčejní občané, kteří k situaci přistoupili zodpovědně
a disciplinovaně. Politici by si za to měli obyvatel
české a moravské kotliny vážit.
Určitě se nyní změní mnoho věcí a náš život po
„koroně“ příp. nadále „s koronou“ bude trochu jiný.
Jistě ale vše zvládneme, protože nám stejně nic jiného nezbývá. Naši předkové zažívali mnohem
větší katastrofy, války a epidemie (čímž nechceme
situaci kolem koronaviru zlehčovat).
Snad nás zkušenost s pandemií posune k odpovědnějšímu chování a ohleduplnosti k druhým lidem. Nechodit do práce nemocný, „neprskat“ na
své okolí a mýt si dobře ruce, to by mělo být přece
normální. Musíme být samozřejmě obezřetní před
nákazou (ať už jakoukoliv), ale zároveň se nenechat
ochromit strachem. Musíme na maximum zapnout
„Přirozenou nevýhodou demokracie je,
že těm, kdo to s ní myslí poctivě,
nesmírně svazuje ruce,
zatímco těm, kteří ji neberou vážně,
umožňuje téměř vše.“
Václav Havel
kontrolky, aby mocní nezneužívali svou moc, ale
zároveň nepropadat konspiračním teoriím.
Protože setrvalé vyvolávání strachu, zneužívání
obav lidí o zdraví či bezpečí, záměrné vytváření pocitu, že všude číhá nepřítel – to vše je bohužel historicky osvědčeným prostředkem upevněním moci.
Je třeba si uvědomit, že chování každého z nás

V pátek 29. května se sešly veleňské a mírovické švadlenky. Ještě jednou moc děkujeme všem obětavým
švadlenkám, švadlenům, střihačkám i střihačům. Protože zásluhy mají být po zásluze odměněny, rozhodli
jsme se jim udělit z moci obecní - nejvyšší veleňské vyznamenání. Řády „Nejlepší švadlenka r. 2020“ byly
předány před rozvinutou zástavou a pod přísným dohledem Františka Josefa I., hlavy pomazané.
Nominace na vyznamenání vyvolávají každoročně velké emoce a hádanice.
Ne tak ve Veleni a v Mírovicích. Řád dostali všichni a všichni si ho mohou nechat „na doživotí“.
Slavnostní ceremoniál proběhl důstojně a bez provokací. Za dortík ve tvaru šicího stroje moc děkujeme
Markétě Dvořákové. Po společné památeční fotografii (viz. nahoře) jsme ho snědli ke kávě.
ovlivňuje i ty kolem nás. Občanská společnost - to
neznamená jednou za 30 let vyběhnout na náměstí,
to znamená být občanem každý den, a to je pořádná
fuška, jak říkal již TGM.
Kritické myšlení a práce s fakty, jejich třídění a
posuzování je nepohodlné a občas „bolí“. Nikdo
jiný, než my ve svých hlavách, to za nás ale neudělá. Pokud uvěříme jednoduchým řešením a falešným „zachráncům“, kteří si dokáží získat naši důvěru heslem: „Nikdo vám nemůže dát to, co já vám
můžu slíbit“, pak se za velmi krátký čas můžeme
divit, kam jsme došli. Pak už nám může zbýt jen ta
naše společná schopnost dělat si legraci za každé, i
té nejtěžší situace.
Český smysl pro humor nám pomohl překonat i
nedávnou složitou dobu. Ohledně nesnází jsme zřejmě teprve na začátku. Humoru budeme potřebovat
tedy asi ještě hodně. Zachovat klid a pozitivní myšlení i v těch nejsložitějších situacích je někdy těžké,
ale sebezáchovné. Udržování dobré nálady, lidské
sounáležitosti a vědomí, že si dokážeme vzájemně
pomoci mezi sebou, v našem nejbližším okolí, ať
už se děje kolem cokoliv - to je m.j. smyslem a pod-

statou „obce“. A je to nejlepší způsob, jak společně
překonat i ten nejtěžší čas.
Je totiž pravděpodobné, že na nějakou dobu nám
bude ekonomicky „smutno“. Jak doma - s ohledem
na naše rodinné rozpočty, tak z hlediska rozpočtu
obce. Ten už začal být dosti „smutný“ během dubna,
„Peníze ještě nikoho
neučinily bohatým.“
Lucius Annaeus Seneca

(podrobnosti na následujících stránkách v článku o
obecních financích).
Ale protože „nikdy nesmí býti smutno, natož aby
se brečelo“, budeme se setkávat a veselit, jak to jen
půjde. Alespoň na to nebudeme sami a nebude nám
„smutno“ i na duši. Popřejme si tedy, aby nás kromě zdravého rozumu ani dobrá nálada neopouštěla.
			
Radka Matějková

OBECNÍ NOVINY
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OBECNÍ FINANCE

A CO BUDE DÁL ...

JAK SOUČASNÁ SITUACE OVLIVNÍ „PLÁNY“ VELENĚ A MÍROVIC

J

e jasné, že kromě těch, kteří na
epidemii zbohatli, se nám všem
ostatním bude nějaký čas dařit
ekonomicky hůře. Nedávná „koronavirová opatření“ a vypnutí ekonomiky změnily naše životy, ale i plány
obcí a měst.
Stejně jako ostatní obce i Veleň
čeká výrazný propad příjmů. Ten už
přišel a je již nyní fatální. Na rozdíl
od státu však obec nemůže jen tak
začít prodávat dluhopisy, zadlužit se
apod. Rozpočet obce je v podstatě
nepředpokládatelný průtok peněz.
Samosprávy mohou ovlivnit jen minimální část svého rozpočtu, sdílené
daně představují až 85 % celkových
příjmů obcí. Jednoduše řečeno - v
obcích a městech žijí lidé, kteří odvádějí daně státu (daň z příjmu, odvody ze mzdy, DPH apod.) a stát pak
daně přerozděluje. A něco z těch daní
pošle i obcím. Daňové příjmy patří
mezi nejdůležitější zdroje financování samospráv a jsou rozdělovány na
základě zákona o rozpočtovém určení daní (RUD).
Místní samosprávy pak staví a provozují školy, školky, a vše, co občané
potřebují ke každodennímu životu.
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S rozpočtem obecním je to stejné
jako s rozpočtem rodinným. Pokud
přijde rodina o příjem, jen těžko
může stavět dům, splácet hypotéku
či živit děti. Přicházejí na řadu úspory. A stejné je to s obcí. V současné
době „žijí“ obce z úspor z dobrých
časů, protože většina samospráv
dokáže hospodařit s vyrovnaným či
přebytkovým rozpočtem.
Černý prapor jsme zatím
nevyvěšovali
S plánovanými investicemi (krom
těch, které již nelze stopnout) musíme čekat, protože vůbec netušíme, co
nás finančně „čeká“. Pokud jsou tedy
nyní místní samosprávy vyzývány k
investicím, je to určitě myšleno dobře a je to správná cesta. Nelze ale
obcím zároveň postupně ukrajovat
více a více peněz z daní, které jako
občané (a obyvatelé obcí) pravidelně
státu odvádíme.
Mimo ztrát daných poklesem ekonomiky nás čeká i výrazná ztráta na
dani z příjmu fyzických osob. Veškeré investice jsou v tuto chvíli tedy
ohroženy a obce nebudou určitě investovat tak, jak předpokládaly v

minulých letech. Občanů našich obcí
a měst se snížení financování dotkne
zásadně a pocítíme to všichni.
Schválený návrh bonusů pro OSVČ
počítá s tím, že třetina těchto peněz
půjde z rozpočtů českých obcí a měst,
s čímž obce vyjadřují nesouhlas. Nejde však o to, kompenzaci firmám a
podnikatelům upřít, jak je problém
občas účelově prezentován. Podpora
by měla ale jít ze státního rozpočtu,
protože k čemu jinému by měl potom
sloužit schválený schodek státního
rozpočtu ve výši 300 miliard Kč, než
k pomoci lidem a firmám.
To, že obce dobře hospodaří a mají
našetřeno, je dost „planý“ argument.
V úterý 26.5. byl schválen poslaneckou sněmovnou výše uvedený
zákon o bonusech. Řada obcí a měst
vyvěsila na radnicích černý prapor
a parte s konkrétními investicemi, s
nimiž je konec. Vzhledem k nynější
situaci to chápeme.
Ve Veleni se snažíme zachovat klid,
nejsme panikáři, spíše nenapravitelní
optimisté. Takže u nás na obci zatím
žádný černý prapor nevlál.
Příjmy obcí v současné době ale
opravdu téměř „vyschly“, takže si-

Projekt odborných učeben a nákupu
školních pomůcek je nyní realizován.

tuace je složitá. Ne vše, co se říká v
médiích, je pravda. Ta je často úplně
jiná.
Obec není firma
Obec totiž opravdu nelze řídit jako
soukromou firmu. Žádná obec nemůže změnit svou činnost, protože se
např. nevyplácí nebo není zisková.
Nemůžeme prodat školu a školku,
protože jsou „nevýdělečné“. Nemůžeme se přestat starat o občany, stopnout spolkový život, ukončit provoz
čističky, přestat platit elektřinu a
plyn ve škole, přestat uklízet apod. A
to vše jen z toho důvodu, že to obci
nepřináší žádný zisk…
Těžko můžeme začít vyrábět ve
škole namísto výuky nějaké žádané
zboží tj. „změnit předmět podnikání“
nebo začít rozprodávat obecní majetek.
Pravidlo rozpočtové
odpovědnosti
Zatímco stát si může bez problému
neomezeně půjčovat, na obce a města se vztahuje zákon o rozpočtové
zodpovědnosti.
Pokud se nějaká obec pustí do tak

Naši novou školu jsme naštěstí stihli postavit rychle a dokončili ji ještě
„v dobrých časech“.

„odvážné mise“ jako je např. stavba
nové školy, může se dostat se svým
omezeným rozpočtem velmi rychle
do tzv. dluhové zóny (dle názoru státu). Protože dotace, ať již národní či
evropské, nikdy nepokrývají 100 %
náklady na stavbu a velkou část investice musí obec zaplatit z rozpočtu
svého (většinou 30 - 50 %). Rozpočet
je ale velmi omezený, tedy si musí na
spoluúčast půjčit, aby byla schopna
vůbec něco postavit.
A fiskální pravidlo rozpočtové odpovědnosti obcím stanovuje zadlužení resp. určuje výši minimálních
splátek dluhu v případě překročení
stanovené hranice. Pokud obec překročí státem určenou hranici, přestane jí (jako sankci) posílat stát část peněz z daní. Čímž ji dorazí. Už jste se
v tom „ztratili ? Vůbec se nedivíme.
Obec Veleň zatím v žádné „dluhové
zóně“ není. Vodovod máme splacený, půjčka na nákup Obecního domu
(z r. 2011) je už také u konce a obec
bude splácet pouze jediný úvěr tj.
spoluúčast na stavbu nové školy.
V principu jsou na tom nyní obce,
které nemají školu ani školku, paradoxně finančně lépe než my ve Vele-

ni. Ale nám se tady, jak věříme, zase
lépe žije. Nějak si poradíme, jako
vždy. Pokud všqk místním samosprávám stát nepomůže, rozvoj obcí
a měst se zcela zastaví. I při největší možné kreativitě si peníze prostě
nevymyslíme, nepůjčíme výhodněji
než stát, ani nenatiskneme...
Rekonstrukce ulic
U Studánky a U Kovárny.
Dokončit či „dát k ledu“ ?
Současný výpadek příjmů nás zastihl v ten nejméně vhodný okamžik.
Ve Veleni máme několik projektů „v
běhu“ vlastně pořád, tedy i teď. A
stavby nové ZŠ a ČOV nás dost finančně vysály. Jsme opravdu šťastni,
že jsme naši novou školu stihli postavit rychle a dokončili ji ještě „v
dobrých časech“.
Bohužel, musíme nyní řešit „brutální“ propad příjmů od státu a snažíme
se hledat úspory i v provozních výdajích. Škrtáme denně.
S obecními financemi a investicemi je to stejné jako s těmi rodinnými.
Mají-li členové rodiny zaměstnání,
každý měsíc očekávají určitý příjem (na základě uzavřené pracovní
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Rozhodnutí, zda za stávající situace začít s opravou povrchu
ul. U Studánky i u U Kovárny, bylo složité.
smlouvy na dobu neurčitou). Rodina
se tedy např. dohodne, že si postaví
dům nebo vezme hypotéku na koupi
bytu apod. Následující den ale přijdete do práce a zaměstnavatel vám
sdělí, že vám mzdu snižuje na polovinu. Doma si tedy vše přepočítáte a
rozhodnete se, že to ještě zvládnete a
do stavby domu se pustíte.
Bohužel následující den se dozvíte, že se váš pravidelný plat snižuje
na třetinu. Ale že jisté není vlastně
nic, tedy že možná nebude ani ta třetina a přijdete o příjem skoro úplně...
Co uděláte na základě této naprosté
nejistoty ? Vše zrušíte a budete se
„modlit“, aby vám zbylo na jídlo,
elektřinu a vodu. V úplně stejné siuaci jsou teď obce a města vč. Veleně.
Hodně jsme tedy zvažovali, co dál.
Zda všechny rozjeté stavby úplně
zastavit (a přidělené dotace vrátit) či
započaté investice dokončit.
Stavební investice jako je např.
další plánované rozšíření a navýšení
kapacity naší MŠ nebo připravený
projekt vybudování občanské vybavenosti a přestavba statku, opravy
silnic a chodníků - s tím vším je nyní
konec a zatím vyčkáme. Věříme, že
se snad s těmito projekty neloučíme
definitivně.
I kdyby nás čekala totiž nouze největší, musíme pokrýt finančně provoz základní a mateřské školy, fungování obce aj.
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Ve Veleni dokončíme
rozdělané akce
Akce, které jsme začali, dotáhneme letos „s odřenýma ušima“.
Ve staré škole jsme právě dokončili
přestavbu sociálního zařízení, abychom mohli přijmout od září více
dětí do mateřské školky a uspokojili
tak většinu přihlášených.
Rekonstrukci ul. U Studánky (a
nakonec ani ul. U Kovárny) jsme
také nestopli, ta právě nyní probíhá.
Výběrové řízení a podpis smlouvy s
dodavatelem stavby proběhly před
zmrazením příjmu obcím. Nechtěli
jsme přijít o dotaci na opravu komunikace, kterou jsme získali ze Středočeského kraje. Už bychom žádný
takový finanční příspěvek na komunikaci získat nemuseli (dotace činí
1200 000 Kč). Takže stavbu dokončíme v pův. rozsahu vč. opravy ul. U
Kovárny. Připadalo nám nefér, odříznout z investice ul. Ke Kovárně
i proto, že jsme opravu obyvatelům
uvedené ulice slíbili.
Dále probíhá realizace odborných
učeben v nové ZŠ. Jedná se sice o
projekt a o dotaci naší základní školy, ale financování spoluúčasti bude
na obci tj. na zřizovateli. Zařízení
odborných učeben a nákup školních
pomůcek je spolufinancován z dotace IROP způsobem expost. Pro obec
to znamená, že nejprve musíme vše
zaplatit, a poté (po vyřízení žádosti

Navýšení kapacity MŠ Veleň (přístavbu) jsme plánovali na příští rok.
o platbu a vypořádání ZVA), teprve
přijdou dotační peníze. Spoluúčast
půjde z rozpočtu obce.
Dalším projektem již „rozjetým“,
bude ještě letos výstavba (a výsadba) nové školní zahrady u staré budovy ZŠ, na kterou škola získala
také dotaci. I zde však bude nutné
dofinancovat spoluúčast z obecního
rozpočtu.
Dokončit a doplatit musíme i zprovoznění nových světel VO mezi Mírovicemi a Velení podél polničky Ke
Křížku, kde jsme nedávno společně
vysázeli alej.
„Korovýdaje“ obcí a měst
Většinu obcí a měst něco stála i
„koronaopatření“, protože místní samosprávy kupovaly ze svých rozpočtů ochranné pomůcky, dezinfekční
prostředky pro zdravotníky i občany,
podpořily místní podnikatele a často
fungovaly jako sociální služby.
Od státu nám v době epidemie nepřišla ani roušku, ani kapka dezinfekce. Až mnohem později, kdy už
jí nebylo tak akutně potřeba (nyní je
dezinfekce na trhu pro změnu zase
nadbytek a je nám opakovaně nabízena ke koupi).
Stejně jako ostatní obce jsme si
museli zařídit vše svépomocí a za
pomoci spoluobčanů. Je tedy paradoxem, že stát, který v tomto na počátku selhal, bere nyní peníze právě

Zda vůbec, příp. kdy, se nám podaří začít za současné situace s výstavbou
občanské vybavenosti ve statku, je nyní ve hvězdách.
obcím a městům, tj. těm kdo pomáhaly občanům nejvíce a stát vpodstatě nahradily.
Ve Veleni a v Mírovicím máme naštěstí obětavé občany, kteří nám se
sháněním nedostatkové dezinfekce
(gel, mýdlo, dezifekce na povrchy)
moc pomohli. Dezinfekční prostředky pro všechny obyvatele nás tak stály opravdu minimum peněz a mohli
jsme je poskytovat všem místním
lidem zdarma.
Bez bot, ale veselí ...
Obce jsou největším veřejným investorem, protože umějí stavby připravit, vyřídit a dotáhnout do úspěšného konce. Nové školy, školky,
silnice, sportovní areály, kulturní a
volnočasové prostory, čistírny odpadních vod, chodníky, dotace spolkům, péče o sociálně slabé aj., to vše
zvládají a staví vlastními silami. Stát
by se měl zasadit pouze o to, aby se
jim už dále nesnižovaly příjmy.
Pokud se vezmou obcím peníze,
logicky nebudou investovat a firmy
budou bez zakázek, občané bez nových škol a školek, rozvoj obcí se
zcela zastaví a budou živořit. A to
bude problém pro celou ekonomiku,
a dotkne se to úplně každého.
Navržené kompenzace snížených
příjmů obcí formou navýšení dotačních titulů je cesta nedobrá. Financování obcí prostřednictvím dotací to-

tiž sníží míru nezávislosti samospráv
a obrovsky navýší byrokracii.
Dotace jsou velmi komplikované, a
i když jich Veleň k investičním akcím
samozřejmě využívá, je to především
k projektům velkým (škola, školka,
silnice, vodovod, kanalizace apod.).
Tam mají smysl i opodstatnění. Je
jasné, že nelze obci přidělit do rozpočtu cca 100 mil. Kč „jen tak“.
Budeme-li ale nuceni, žádat o grant
na každou menší akci či nákup traktůrku na sekání trávy, tak na ministerstvech bude nutně stoupat počet
úředníků, kteří budou žádosti o dotace hodnotit a „vypořádávat“.
A budou rozhodovat někde „nahoře“ o tom, zda naše obec potřebuje
chodník, sekačku nebo opravu střechy na fotbalových šatnách.
„Obec, zvyklou žít svobodně,
lze snadněji udržet s pomocí
jejích vlastních občanů.“
Niccolo Machiavelli, 1469 – 1527
Když bychom použili opět srovnání s rodinným rozpočtem, má to
být nyní následovně. Potřebujete
dítěti koupit nové boty, protože jsou
mu malé nebo musíte opravit plot
před domem. Doteď vám na pokrytí
podobných výdajů stačila pravidelná mzda. Plat vám byl ale razantně
snížen na cca 4000 Kč a musíte ne-

čekaně (povinně) ještě sousedovi
zaplatit novou střechu, protože mu
vyhořel dům. Zažádáte tedy o dotaci
na botičky i plotové laťky (někam).
„Když se uvažuje o tom,
jak dobře spravovat obec,
musí se postupovat jen
podle spravedlnosti
a zdravého rozumu.“
Prótagorás, řecký filozof,
486 - 411 př.n.l.
Tam (někde) posoudí úředník vaši
žádost a rozhodne, zda to vše potřebujete či nikoliv. Nejspíš se ale stane, že po čtvrt roce dostanete zprávu,
že alokace uvedené dotace na dětské
botky byla vyčerpána (došly peníze,
protože bylo moc dětí, kterým vyrostly nohy), a vy jste s žádostí hluboko „pod čarou“.
Pro obce by tento systém financování byl koncem svobodné, nezávislé a „nepolitické“ samosprávy,
která u nás funguje od dob Rakousko-Uherska.
Doufáme tedy, že se situace uklidní a najde se řešení, které bude mít
„hlavu a patu“. Jinak budeme časem
chodit bez bot všichni.
Avšak přestože bosí, tak ve Veleni a
v Mírovicích, snad veselí. Protože i
„veselost je druhem odvahy“.
Držme si palce. Radka Matějková
OBECNÍ NOVINY
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PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM ŠVADLENKÁM 29. května
UDĚLENA NEJVYŠŠÍ VELEŇSKÁ VYZNAMENÁNÍ POD ROZVINUTOU ZÁSTAVOU

S

problémem zvládnutí zásobování ochrannými pomůckami, dezinfekcí, rouškami apod.
jsme si museli ve Veleni a v Mírovicích (stejně jako v jiných obcích) poradit sami.
Jako poděkování všem, kteří nezištně pomohli sobě, obci, svým sousedům i zdravotníkům,
jsme uspořádali setkání s posezením.
Při té příležitosti proběhl slavnostní ceremoniál předání řádů Nejlepší švadlenka r. 2020.
Sešlost to byla veselá :-).
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Jedno z poděkování, které nám do Veleně a Mírovic přišlo. Udělalo radost :-).

LETNÍ KINO VELEŇ
na obecním dvorku

v pátek 17. července 2020
promítáme po setmění cca od 21.15 hod. NA DVORKU
Vstupenky si můžete zakoupit na obecním úřadě
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Vstupné 80 Kč

Srdečně zveme na

veleňský a mírovický
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od 9.00 - 12.00 hod. na obecním dvorku

Chcete-li se pochlubit svou úrodou a podělit se svými sousedy o sezónní přebytky,
výrobky apod., můžete si zarezervovat stůl/stánek na obecním dvorku.
Kapacita stolů omezena, proto se přihlašte včas na: matejkova@velen.cz
nebo osobně na OÚ Veleň. Umožněn bude pouze jednorázový prodej „výpěstků“
a potravin (zeleniny, ovoce, květin, bylinek, dále domácích vajec a medu, sazenic,
vlastnoručně uvařených či upečených dobrot, uzenin, výrobků doma zhotovených,
krásných i užitečných apod.) Těšíme se na prodejce i nakupující.

Prodejní místo si MŮŽETE REZERVOVAT do 15. července
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hraje skupina

TORQUES
vv sobotu
března
pátek 10.14.
července
od19.00
18.00hod.
hod.
od
na obecním
dvorku
v sále
Obecního úřadu
Veleň

Přijďte si poslechnout tradiční keltskou hudbu,
kterou vám zahraje kapela veleňského rodáka Jardy Budila.
Na počest patrona Irska bude vítán váš oděv v zelené barvě jetelového trojlístku.

Těšíme se na příjemně strávený večer s muzikou,
s irskými pochoutkami a nápoji.

Obecní úřad Veleň srdečně zve na

Letní koncert

Loutna šceská
vokálně instrumentální skupina

24. šcervence 2020 od 18.00 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

Cena vstupenky 120 Kč

ŠKOLA A ŠKOLKA

M

áme za sebou velmi zvláštní jaro. Škola se pro děti zavřela ze dne na den a nikdo
nevěděl, jak dlouho bude tato situace
trvat. Paní učitelky okamžitě začaly
s výukou na dálku, která se po třech
týdnech sjednotila v systém Classroom. Žáci se naučili pracovat ve výuce
online a po počáteční nejistotě se poslední týdny distanční výuky změnily
v klidné a pravidelné vzdělávání, se
kterým většina žáků nemá problémy.
K výuce stačí učebnice, psací potřeby
a mobilní telefony.
Výuka bez pravidelné motivace učitelem a bez hrozby špatných známek
přenáší větší odpovědnost na samotné
žáky. Je to pro ně nesmírně cennou
životní zkušeností a ještě více než
při běžné výuce se zde projevuje vliv
rodiny a příklad, který mají ve svých
nejbližších. Od žáků víme, že jim škola (světe div se :-) ) chybí a těší se do
ní. Mnozí si uvědomili, že je vlastně
fajn, učitel není soupeřem, ale průvodcem a partnerem, kterému během
online hovorů nahlédli i do soukromí
a své mu někteří odkryli.
Zaměstnanci školy i školky pracovali během uzavření, kde bylo potřeba:
šití roušek, úklid a dezinfekce prostor,
péče o zahradu, pomoc žákům s podpůrnými opatřeními, tvorba nových
webových stránek a mnoho dalšího.
Proběhl zápis do školy i do školky. Výsledky zápisu do školy již byly
zveřejněny, stále ale ještě běží lhůty
pro odvolání. Zájem o školu přesahuje naše možnosti; čtvrtině žádostí o
přijetí nebylo možné vyhovět. Jednalo
se vždy o žáky bez trvalého bydliště v
obci. Výsledky zápisu do školky budou zveřejněny v červnu. Přestože se
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„TROCHU“ JINÉ

zdálo, že pro přípravnou třídu nebude
dostatek zájemců, jeví se nyní přípravná třída jedinou možnou variantou pro navýšení kapacity, abychom
mohli přijmout všechny místní tříleté
děti.

Během jarních měsíců jsme podali
žádost o grant na úpravu školní zahrady v Hlavní 46 a probíhá výběrové
řízení na vybavení odborných učeben
v nové škole. Přestože dveře školy
byly pro běžnou výuku zavřeny, udá-

ŠKOLA A ŠKOLKA

JARO v ZŠ a MŠ
lo se toho opravdu hodně. Po otevření
prvního stupně se do školy vrátily asi
¾ dětí a doufáme, že v červnu bude
umožněno alespoň formou konzultací absolvovat výuku i s druhým stupněm.
Ráda bych vyjádřila veliké poděkování a vděčnost všem zaměstnancům
ZŠ i MŠ a rodičům za to, jakým způsobem jsme společně zvládli nečekanou a náročnou situaci.
Školní družina
Ve školní družině bylo dva měsíce
smutno. Zanechali jsme rozdělané
práce, projekty, soutěže a ze dne na
den přišly děti o zábavu. Paní vychovatelky se pustily do šití roušek a přemýšlely, jak přiblížit dětem družinu
do jejich domovů. A blog byl na světě.
Na stránkách:
druzina-doma.webnode.cz je pro děti
každý den připravené zajímavé téma.
Děti z přípravné třídy a první třídy
zde najdou každý den úkoly za žolíka
(omalovánky, pracovní listy, básničky, náměty na vyrábění ..... ). Se staršími dětmi se vydáváme do historie
(poznáváme slavné osobnosti křížem
krážem napříč stoletími). Společně
hrajeme hry, vaříme, tancujeme, vyrábíme a také cestujeme. Každý týden
„navštívíme“ jedno české město a poznáváme jeho zajímavosti a pověsti.
Po otevření školy jsme se do družiny
vrátili, blog ale běží dál. S dětmi, které obnovily docházku do družiny trávíme hodně času venku a v přírodě.
Moc jsme se na ně těšili.

a do jisté míry omezený provoz započal od 18.5.2020. Děti i paní učitelky
se už do školky moc těšily a věří, že
se ve zdraví budou společně bavit a
veselit.
Také v době uzavření škol proběhly
zápisy do ZŠ a MŠ, ale bohužel netradičně – bez dětí.
Některé naplánované akce neproběhly vůbec, ale s tím už jsme se
všichni smířili a hlavně, že se ve zdraví zase sešli.
V případě, že se situace v celé zemi
bude vyvíjet příznivě, uvažujeme
koncem června o větší zahradní akci,
kde by všechny děti vyzkoušely nové
zahradní prvky a zároveň bychom se
rozloučili s našimi předškoláky – takový školkový „Dětský den“. Ale vše
se rozhodne až podle dané situace.
Děkujeme rodičům za vstřícnou a

milou komunikaci během uzavření
MŠ a dětem za krásné a potěšující obrázky.
		
Mgr. V. Kouřilová,
P. Koudelíková, M. Hrabětová
a další zaměstnanci ZŠ a MŠ

Mateřská školka
Mateřská škola v době karantény
prošla generálním úklidem. Pozvolný

www.zsvelen.cz
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CO JE NOVÉHO

VYSADILI JSME ALEJ

V dubnu jsme vysadili alej
mezi Mírovicemi a Velení.
Všem, kteří si přišli zasadit svůj strom,
moc děkujeme. Bylo příjemné se po dlouhé
době zase „vidět“ (i když s odstupem).

30 OBECNÍ NOVINY

NA POLNIČCE KE KŘÍŽKUNÁ

CO JE NOVÉHO

„ZABYDLENÝ“ LESOPARK

V březnu
jsme instalovali nové prvky
v prostoru nově vysázeného lesoparku
v ul. U Rybníka.
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   SDH VELEŇ - MÍROVICE

O

ZPRÁVY SDH

d posledního článku se staly
dvě události. První událost
byla v neděli 23. února ve
22:53 hodin, kdy nás posílá dispečink Hasičského záchranného sboru Kladno na technickou pomoc do
ulice U Kovárny u nás v obci Veleň.
Jednalo se o uvolněný plech na střeše rodinného domu po silném větru.
Vyjížděla Škoda 706 RTHP “Trambus“ a osm členů naší výjezdové jednotky. Bylo potřeba uvolněný plech
na střeše odříznout a ostatní plechy
zabezpečit proti uvolnění. Při této
akci nás soused vedlejšího domu
slovně napadl, že jsme mu uřízli zámek od vrat na jeho pozemek.
Snažil jsem se mu vysvětlit, že my
s tím nemáme nic společného, ale
nebylo to nic platné.
Dobrovolní hasiči svoji práci dělají
dobrovolně, bez nároků na odměnu a
je velice trapné, když si někdo na ně
bezdůvodně stěžuje.
Druhá událost byla ve středu 4.
března v 18:21 hodin. Požár v katastru obce Sluhy v bývalém silážním
objektu. Oznamovatel nahlašoval
oheň na skládce. Vyjíždějí obě naše
zásahová vozidla Tatra 815 a Škoda
706 RTHP „trambus“ a sedm členů
výjezdové jednotky. U zásahu jsme
byli první a po dojezdu profíků jsme
jim předali velení. Průzkumem se
zjistilo, že v bývalém silu hořela tráva od vypalovaných kabelů. Hlídač
byl silně opilý a při pálení usnul. Na
uhašení postačila naše Tatra. Po uhašení jsme doplnili vodu do cisterny.
Museli jsme také umýt spodní část
Tatry od bahna, kterým jsme se brodili při zásahu. Domů jsme se dostali
až po 22 hodině.
11. března se tři členi sboru zúčastnili po dvou letech opakovaného
kurzu na používání motorových pil.
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26. dubna v neděli jsme prováděli
kondiční jízdy.
Mezitím nám bylo kolem poledne
oznámeno, abychom vyrazili na roj
vos, které jsou „zaparkovány“ na
sloupu VN v obci. Bylo upřesněno,
že to jsou včely a to měnilo situaci.
Nevzali jsme vysavač, který by je
usmrtil, ale povolali jsme kolegu
hasiče včelaře, abychom roj bezpečně ulovili. Po příjezdu na místo
jsme zjistili, že se roj usídlil na nejblbějším místě, které šlo. Přímo na
špičce sloupu, kde bylo křížení více
drátů. Na základě zvážení rizika zasažení el. proudem jsme se rozhodli
včely nechat na místě a zásah ukončit. Nechtěli jsme nechávat vypínat
proud v celé oblasti. Doufáme, že
odlétnou jinam. Vyjížděli jsme v počtu 4 osob trambusem. Tento „zásah
„ trval cca 30 min. Pak jsme se vrátili na základnu a dokončili kondiční
jízdy. 4 hodiny nedělního času jsme
věnovali kondičním jízdám a zásahu.
Zatím poslední 5. výjezd jsme měli
4. května v 21:51. Byl nám nahlášen
požár stodoly napojené na RD v obci
Brázdim. Majitelé si opékali buřty a
jiskra jim vlétla do dřevníku a bylo
postaráno o zábavu. K požáru vyjelo
7 vozidel. Z našeho sboru vyjelo 7
členů a za necelou hodinu jsme byli
zpět doma. Nakonec byla většina
jednotek odvolána, jelikož kolegové z SDH Brázdim byli tou dobou
v hasičárně, takže vše velice rychle
vyřešili a uhasili. Na místě k uhašení
stačili pouze 2 jednotky. Většina jednotek byla tedy odvolána, ale možná
to bylo předčasné, jelikož tam sami
kolegové vše dočišťovali ještě 3 hodiny. Kdyby nás tam bylo více, mohl
se zkrátit čas dokončení akce.
Dále bychom chtěli upozornit, že
je velké sucho, tím pádem opatrně s

pálením a rozděláváním ohňů.
Pravidelný dubnový sběr kovového
odpadu jsme byli nuceni odložit na
podzim.
V zimních měsících jsme udělali
svépomocí celkovou opravu motorové stříkačky PPS-12R. Celkovou
částku za náhradní díly zaplatili vedoucí mladých hasičů ze svých zdrojů.
Dále bychom Vás chtěli informovat, že v sobotu 27. června od 14:00
do 16:00 pořádáme Den otevřených
dveří. Konání této akce bude samozřejmě záležet na aktuální situaci s
COVID. Hasičská technika bude vystavena v ulici Ke Mlýnu. Ulice nebude v tuto dobu průjezdná. Rodiče i
děti si budou moci techniku lépe prohlédnout, posadit se do zásahových
vozidel a prohlédnout celé zázemí
hasičské zbrojnice. Po 16:00 hodině odjedou hasiči spanilou jízdou
do Třeboratic na hřbitov, kde položí
květiny na hroby zesnulým kamarádům hasičům.
Krásné a hlavně klidné jarní dny přejí dobrovolní hasiči.
Za SDH Veleň – Mírovice velitel
Josef Hanousek. a T. Louček

CHOVATELÉ

CHOVATELÉ
CHOVATELSKÁ VÝSTAVA 2020
Otevřeno:

sobota 5. září od 8.00 - 17.00 hod.
neděle 6. září od 8.00 - 12.00 hod.
Bohatá tombola.
Občerstvení zajištěno.
Domácí klobásky, gulášek.
K dobré náladě hraje
živá hudba - p. Jiří Pešek.

Srdečně zveme všechny
milovníky zvířat

OBECNÍ NOVINY
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KLUB SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE

VÝLETU DO SKANZENU
„NA DRUHÝ POKUS“
a letošní velikonoční výlet jsme si chtěli vyjet původně 7. dubna. Namísto
zájezdu nás všechny čekal úplně
jiný „jarní program“, který asi nečekal nikdo z nás.
Zakoupené rezervace samozřejmě zůstávají v platnosti, přeobjednali jsme prohlídku skanzenu
Veselý kopec a návštěvu řemeslnických domků v Hlinsku na náhradní termín.

N

Stejně tak jsme znova dohodli autobusovou dopravu a skvělý
oběd v restauraci U Huberta v
areálu skanzenu.
Na výlet tedy pojedeme v úterý
23. června a už se na vás všechny
moc se těšíme. Ten, kdo si ještě
zájezd nezamluvil, může tak učibit na obecním úřadě.
Podle aktuálního stavu a dle
„koronavirového počasí“ bychom
rádi uspořádali ještě v létě poseze-

ní pro seniory s hudbou na obecním dvorku. Vzhledem k situaci
ale nechceme plánovat nic příliš
dlouhodobě, o tom bychom vás
tedy všechny včas informovali v
průběhu letních prázdnin.
Přejeme vám krásné léto, hodně
zdraví, dobré nálady a drobných
radostí každý den !
R. Matějková a L. Kaiserová

OBECNÍ NOVINY
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RESTAURACE „TA NAŠE HOSPŮDKA ČESKÁ“ U ARAZIMŮ

LOUČENÍ S LÉTEM

s „Naší hospůdkou“

22.8.

a s Romankou

2020

od 14.00 hod,

Na fotbalovém hřišti.
V případě nepřízně počasí se akce bude konat
v „Naší hospůdce“ (U Arazimů)
38
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Veleň zavádí Mobilní Rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

velen.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Chataři a zahrádkáři

Dobrovolníci

Majitelé zvířat

Nabídky místních obchodů

Nevidomí a slabozrací

Dopravní informace
Odstávky a poruchy
Sportovní akce

Informace z úřadu
Rodiny s dětmi
Zpravodaj

Kulturní akce
Senioři

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.

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
prosím zasílejte na
Objednávat
se 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
n
e
l
e
V
ve

Budeme cvičit
zase opět

od 2.9.

Pokud bychom
začali dříve
s letními lekcemi,
tak aktuální
informace
budou
na kontaktech
níže.

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.
Hodiny vede zkušená certifikovaná lektorka (RYT500) praktikující jógu od roku
2006 s bohatými zkušenostmi.

Lekce se konají v ÚTERÝ od 20:00
Lekce probíhají v sále nad Obecním úřadem, ul. Hlavní 7.
V případě dobrého počasí se scházíme venku
(úterý či středa v dřívějších hodinách)
Kristýna Jandová
Telefon 606 792 425
Email: yogaflowtherapy@gmail.com
Web: www.yogaflowtherapy.com

RESTAURACE OBECNÍ DŮM SRDEČNĚ ZVE NA VEČER S MUZIKOU
Přijďte si zazpívat nebo poslechnout
notoricky známé písně,
které vám zahraje
pár veleňských nadšenců
na zahrádce restaurace,
JAKÁKOLIV HUDEBNÍ POMOC
VÍTÁNA !

hraje kapela Torques

V PÁTEK

5.6.

OD 18.00 HOD.
kytara
banjo
flétna

V případě deště
hrajeme v restauraci

NABÍDKA PRÁCE

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
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VELEŇSKÝ SPORT

STOLNÍ TENIS

Vzhledem ke stanoviskům ČAST a Středočeského kraje o ukončení soutěží,
ukončil i Regionální výbor okresní soutěže sezony 2019-2020.
OKRESNÍ PŘEBOR 2. TŘÍDY - VÝSLEDKY
Pořadí

kole
PU (Počet utkání)

V

R

P

K

Skóre

Body

1.

Sokol Velké Popovice C

Družstvo

20

14

3

3

0

242:118

45

2.

Sokol Přezletice B

20

14

1

5

0

226:134

43

3.

Slavoj Veleň

20

14

0

6

0

206:154

42

4.

Jizera Káraný A

19

12

3

4

0

216:126

39

5.

Spartak Čelákovice C

20

11

1

8

0

197:163

34

6.

Sokol Líbeznice B

21

10

1

10

0

177:201

31

7.

Sokol Líbeznice C

20

8

4

8

0

191:169

28

8.

SKST Úvaly B

20

9

0

11

0

155:205

27

9.

TTC Říčany E

20

6

3

11

0

161:199

21

10.

Sokol Mratín

20

6

2

12

0

163:197

20

11.

TTC Brandýs F

20

6

0

14

0

136:224

18

12.

Sokol Nehvizdy A

20

1

0

19

0

90:270

3

Body

TJ SLAVOJ VELEŇ

Tabulka po 22

Tabulka z domácích utkání
Pořadí

PU (Počet utkání)

V

R

P

K

Skóre

1.

Sokol Velké Popovice C

Družstvo

10

8

2

0

0

134:46

26

2.

Sokol Přezletice B

10

8

1

1

0

119:61

25

3.

Jizera Káraný A

10

8

0

2

0

119:61

24

4.

Slavoj Veleň

10

7

0

3

0

112:68

21

5.

Spartak Čelákovice C

10

6

1

3

0

107:73

19

6.

SKST Úvaly B

10

6

0

4

0

85:95

18
15

7.

Sokol Líbeznice B

10

5

0

5

0

80:100

8.

Sokol Líbeznice C

10

4

2

4

0

97:83

14

9.

TTC Říčany E

10

4

2

4

0

88:92

14

10.

Sokol Mratín

10

4

1

5

0

92:88

13

11.

TTC Brandýs F

10

3

0

7

0

77:103

9

12.

Sokol Nehvizdy A

10

1

0

9

0

55:125

3

Tabulka z hostujících utkání
Pořadí

PU (Počet utkání)

V

R

P

K

Skóre

Body

1.

Družstvo
Slavoj Veleň

10

7

0

3

0

94:86

21

2.

Sokol Velké Popovice C

10

6

1

3

0

108:72

19

3.

Sokol Přezletice B

10

6

0

4

0

107:73

18

4.

Sokol Líbeznice B

11

5

1

5

0

97:101

16

5.

Jizera Káraný A

9

4

3

2

0

97:65

15

6.

Spartak Čelákovice C

10

5

0

5

0

90:90

15

7.

Sokol Líbeznice C

10

4

2

4

0

94:86

14

8.

TTC Brandýs F

10

3

0

7

0

59:121

9

9.

SKST Úvaly B

10

3

0

7

0

70:110

9

10.

Sokol Mratín

10

2

1

7

0

71:109

7

11.

TTC Říčany E

10

2

1

7

0

73:107

7

12.

Sokol Nehvizdy A

10

0

0

10

0

35:145

0
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubileum slaví
duben
Strnadová Jitka
Mocová Bohumila
Dolejšová Helena
Kroupová Božena

		
červen
Zavázal Tomáš
Studničný Miroslav
Marhoul Pavel
Štolc Petr
Matějka Jan
Legátová Božena
Hovorka Jiří
Šaldová Alena

Veleň
Veleň
Mírovice
Mírovice

Mírovice
Mírovice
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň

květen
Werner Milan
Petřík Antonín
Novák František
Špaček Karel
Brůna Josef
Lupač Jan
Hanáková Miroslava
Šalda Miloslav
Knotková Marie
Pavlík Antonín

Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Mírovice
Veleň
Veleň
Mírovice
Veleň
Mírovice

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

								
		

Narozená miminka

Úmrtí
duben
Karel Hradecký
1.4. 2020 zemřel ve věku 85 let

říjen
Viktorie Božková
Eliška Šálová
Richard Šparlinek
Theodor Kubín
Šárka Macková
duben
Adéla Braborcová
Rozárie Turková

Počet obyvatel naší obce Veleň a Mírovice ke dni 15.5.2020 je 1568
(vč. přihlášených na obecním úřadu).

OBECNÍ NOVINY
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FOTOKRONIKA

VELIKONOCE
2020

Všem moc děkujeme za krásné
fotky z letošních Velikonoc.
Byly to svátky jiné než jindy,
o mnoho klidnější.
Jak je ale vidět z fotografií,
pohody a šikovných rukou máme
ve Veleni a v Mírovicích dost :-).
Paní Z. Sádovské moc děkujeme
za vytvoření
„Velikonoční kroniky 2020“.
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FOTOKRONIKA

Samozásobili
jsme se
rouškami

Šili jsme, stříhali, šili...a šili.
Roušky jsme nosit museli...
koupit se nikde nedaly.
Zásobovali jsme občany Veleně
a Mírovic, rozváželi roušky
zdravotníkům do nemocnic
i jinam.

Zasedačka obecního úřadu se proměnila ve sklad roušek a dezinfekce. Na fotce
jsou roušky před odvozem do Domova důchodců Jenštejn,
nemocnice v Brandýse a Domácí péče Brandýs n. L.
Veleňské a mírovické švadlenky zásobovali ale i např. Dětský domov
Kohutovým a Urubovým
v Mladé Boleslavi, Gennet, nemocnici v Mělníku, porodnici v Podolí, nemocni- moc děkujeme za výrobu
„udělátek“ na šňůrky k rouškám.
ci na Bulovce, Oční kliniku Horní Počernice a další zdravotnická zařízení.

Švadlenky v naší škole šili „pod vedením“
Radky Fuksové ve školní družině.

Zdravotnice z centra GENNET
OBECNÍ NOVINY
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FOTOKRONIKA

Rozšíření
mateřské
školky
ve staré
budově
ZŠ Veleň

Abychom mohli
uspokojit všechny
zájemce o MŠ,
během března
a dubna jsme
zrekonstruovali
a rozšířili
sociální zařízení
ve staré budově školy.
Budeme tak moci
navýšit kapacitu naší
mateřské školky.
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„REKREAČNÍ“ ZÓNA VELEŇ
V
době nouzového stavu se naše zelená „náhorní
plošina“ nad Velení (býv. skládka) stala vyhledávaným místem procházek, „rekreace“ a večerních posezení občanů naší obce. Bohužel ji jako pěkné místo objevili i lidé ze širokého okolí a severní Prahy.
Toto zalidnění neslo s sebou neblahé resp. devastační
následky. Vzpěry vysázených stromků byly odlamovány a páleny v ohních, špalky určené k posezení kolem
ohniště někdo také spálil. Odpadky byly všude, přestože
je naši obecní zaměstnanci denně uklízeli.
Po osázení skládky vše dlouho fungovalo dobře, koupili jsme nedávno k ohništi i nové lavičky z kmenů. a

občané Veleně a Mírovic se chovali k vybavení ohleduplně. V době karanténních opatření se to „zvrtlo“ - lidé
byli doma a restaurace zavřené. Na kopec nad Velení najížděli party (někdy partičky devastační) ze širého okolí
pořádat své „párty“. Tak jsme načas zrušili ohniště, prostor střežíme a do vjezdu jsme instalovali sloupek, aby
nebylo možné vyjet nahoru vozidly, čtyřkolkami apod.
Rádi bychom, aby se kopec stal opět místem klidných
vycházek obyvatel naší obce a mohli jsme tam časem
umístit nějaké přírodní prvky k zábavě a relaxaci.
Snad se všichni brzy „naplno“ vrátíme do škol, zaměstnámí a hospod :-). 				
-rm-

Pěkné a „klidné“ místo nad Velení
objevili lidé z půlky severní Prahy
a občas tam nebylo „k hnutí“.

Ze soukromého chovného rybníku v Podhájí lidé
vylovili během dvou měsíců nouzového stavu
cca 500 kaprů, které si tam majitel „vysadil“.

OBECNÍ NOVINY
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Vesnické probuzení

A

opět se setkáváme při pokračování nad řádky z naší minulosti díky panu Leo Menšíkovi, který tu pro nás tento odkaz
zanechal …
Vesnické probuzení
Patent o zrušení roboty 28.III.1848
My, Ferdinand, z Boží milosti císař Rakouský, král Uherský a Český,
toho jména pátý, král Lombardský a
Benátský, Dalmatský, Chorvatský,
Slavonský, též Haličský, Ladoměrský a Ilyrský, arcivévoda Rakouský,
vévoda Lotrinský, Solnohradský,
Štýrský, Korutanský, Krajinský,
Horno a Dolno Slézský, velkokníže
Sedmihradský, markrabě Moravský,
poknížený hrabě Habsburský a Tirolský atd. atd.
Naším rozhodnutím ode dne
15.XII.1846, zařídili jsme příslušné
ustanovení, aby dobrovolné smlouvy
o vykoupení z roboty podle možnosti se ulehčily a zvláštním zalíbením
shledali jsme, že toto pravidlo tam,
kde se použíti mohlo, zdárných mělo
následků.
Živou žádostí vedeni, abychom těžké břemeno naturálního robotování
odstranili, a na to místo proseb, jenž
nás od mnohých, o dobro svých poddaných gruntovním, pečlivých gruntovních vrchností došly, přiměřenou
náhradu povoliti nařizujeme:
1/ Povinnost robotování ať do roka a
to nejdéle dnem 31.III.1849 přestane
pod tou výminkou, aby se tomu, kdo
právo má dostalo přiměřené náhrady
ode dne, kdy naturální robota přestala.
2/Zprostředkování této náhrady a
ustanovení způsobu, kterak si jednotliví robotníci vykonati a oprávněnou
dáti mají, vyjde zákonnou cestou jak
možno nejrychleji.
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3/Vykoupení již docílená, ustanoveními těmito se nerušejí a rovněž jest
také současníkům svobodno, učiniti
v dobrotě porovnání, jakýmž naturální robotování ještě před vyjitím ustanoveného času přestane.
V tomto ustanovení, učiněném po
pečlivém uvážení všeho pro veřejné
blaho prospěšného uznají moji milí
poddaní, především, ale majitelé selských statků, obnovený důkaz naší
otcovské pečlivosti a našeho dobromyslného vynasnažení, aby se jejich stavu, pokudž jenom bez újmy
trvajících práv vyvedeno býti může,
ulehčilo.
My, ale také od jejich poctivého a
vděčného smýšlení s důvěrností očekáváme, že až do času zmíněného …
Povinné roboty na vlas a bez vzdoru
konali, a nesnadněji jim popřálého
svědomitou vážností práv, jaká gruntovním jejím pánům přísluší, hodna
se stanou.
Dáno v našem císařském hlavním
městě Vídni, dne dvacátého-osmého
března, léta Páně tisícího osmistéhočtyřicátého-osmého, našeho panování čtrnáctého.
Ferdinand I. /L.S./
František, svob. Pán z Pillersdorfů,
ministr vnitř. záležitostí
Funkce rychtářů a konšelů
na vesnici
V další kapitole si vážení přátelé
povíme pár slov o významu funkce
rychtářů a konšelů na vesnici. Je samozřejmé, že do funkce rychtářů a
konšelů bývali voleni od vrchnosti
osoby vážené a v právu znalé, a co
navíc, vrchnosti oddané …
Vykonávání práva rychtářského,
vyžadovalo mnoho zkušeností, obezřetnosti a taktního jednání se stranami. Nejedno se stalo, že rychtář

měl určité vzdělání, kterého nabyl
v partikulárních školách, nebo že to
byly osoby, které nedokončily určité
studium.
Abychom poznali celou jejich zodpovědnost a právo, přečteme si soupis artikulí, nebo-li předpisů /dnes
bychom řekli zákonů/, kterými se
sousedé a rychtáři a všichni obyvatelé na věčné časy museli spravovat.
1.předně do domu Božího ke službám
božím, aby každý jeden hospodář s
manželkou svojí a dětkami svejmi i
vší čeládkou svou pilně chodil
2.lání a jiné oplzlé řeči ty, aby se v
krčmě i jinde nedopouštěli a kdož
by se toho dopustil, aby z trestu před
kostelem v řetězech stál a dvě libry
pokutě propadl …
3.platy a ouroky a jiné všelijaké povinnosti, čímž pánu svému jsou vázáni pod trestem spraviti mají …
4.kde od starodávna koně na statku
drželi a nyní jich tu nemají, aby je
opět zjednali a drželi pod pokutou 10
grošů
5.též má rychtář s konšely na to dbáti a zřetel míti, kterak se komínové a
pekárně vymetají od sazí, aby skrze
tuto nešetrnost ohně škoda se nestala a kdykoli by doma v pecích nebo
ve světnicích konopí sušil, pokutě 1
groše propadnouti má …
6.žádný soused nemá bez vůle a vědomí panské správy ničeho odprodávati nebo zastavovati …
7.žádného souseda mezi sebou netr-
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pěti, kterýž by rukoudáním rychtáři
poslušnosti neslíbil, že předně mimo
jiná všechna díla na panské choditi
chce …
8.sousedé všichni mají jeden ke druhému sousedsky se chovati, jeden
druhého ve vážnosti míti, obzvláště
rychtáře a konšelův těch poslušni
býti, jimi se říditi a spravovati mají,
poněvač jim k pravidlu vystaveni
jsou; obzvláště rychtáře, jehož pán
na svém místě za vrchnost v té obci
zvolil – proto, když jemu co od pána
poručeno jest, má jemu osada, když
se hromada učiní a sejde se a tu jim
na místě pána co oznámeno bude, věřiti a ve všem poslušni býti – a kdož
by kdokoli, když posel na rychtu zve,

nepřišel, má pokutu hned 5 grošů č.
na právo složiti …
9.co se pak ženského pohlaví dotejče, ty, že mezi sebou, též i děvečky
nepohodnou, jedna druhé poctivost
zhanějí, též jim toto se zakazuje pod
pokutou jedné radlice nové a pěti
pytlů nových …
10.žádný ze sousedův nemá jeden
druhému na poli ani na lukách mezníkův přeorávati, ani jich přesazovati, pod pokutou 5 grošů č.
11.trávy trhání, požinování obilí, na
lukách, okolo štěpnic a zvláště hájích, pán zapovídá a trpěti nechce
pod pokutou 1 groše č.
12.stezky a cesty nesvobodné na pole
i luka, pán zapovídá a též trpěti jich

nechce pod pokutou 1 groše č.
13.háje se všem zakazují, sousedům,
podruhům i děvkám, aby téhož háje
všemi vymyšlenými způsoby prázdni byli
14.žádný člověk poddaný páně nemá
se totiž, pacholíci a děvečky bez vůle
panské ženiti ani vdávati, pod pokutou zems. sněmem vyměřené, totiž
propadnutí všechny své spravedlnosti, kterou by ta osoba měla …
15.krčmář jeden každý, při pivu dávání má na to míti zřetel, aby u něho
v krčmě lání, hromování a jiné hampejzování se nedálo; ač by se kdo tak
lehkomyslně dopustiti chtěl, má jej
krčmář pěkně řečí potrestati, a nechtěl-li by přestati, rychtáři to oznámiti, nebo jej sám do vězení dáti a k
tomu trestání se zaručiti …
16.pakli by který z čeledi všechni
den u něho píti chtěl a tudy práci
svou obmeškávati, tomu hned nižádného nápoje a piva nedávati, ani ho
v domě trpěti nemá, pod pokutou 2
kop grošů …
17.rychtáři nynějšímu i budoucím,
poněvadž on má vždy pro všelijaké
nenadálé příčiny střízlivý býti, zapovídá se, aby v krčmách nižádnou plnou ani polovici pil, se neožíral pod
urovnáním trestu pána, tj. 1 kopy
grošů č. a slušného trestání …
18.povalečův, kteříž nic nedělají, totiž neznámých, lehkomyslných lidí,
aby krčmář nefedroval, ani nepřechovával, aby skrze ně, jakož se to
mnoho přitrefuje, on sám i sousedé k
těžkosti znamenité a ke škodě nepřišli, pod propadením jednoho věrtele
soli …
19.co se pak dotejče konvicemi házení, odkrvavení, a nebo, že by
zbraní dobytou jeden druhému škodu
udělal, v tom, že má se rychtář takto
zachovati: tu zbraň, kterou se škoda
učinila vemouce k sobě, je z obů anebo jednu stranu do vězení dáti a ten,
kdo koho okrvavil, aby pánu 1 kopu
grošů propadl a prve než se z vězení
pustí, aby ji na právo položil …
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20.žádnému ze sousedův piva více
přes 1 kopu a podruhovi přes 15 grošů míšen., aby nevěřil, nebo pán vidí
v tom poddaných svých zahynutí,
anobrž že skrze to žraní, někteří o
živnosti přicházejí; pakli tak mimo
tento artikul, komu co více věřil, o
takovýto dluh pánu žalovati nemá,
nýbrž sobě ho dobývati jak umí …
Přísaha nového rychtáře
Já, /František Pokorný/, přísahám
Pánu Bohu všemohoucímu, blahoslavené Panně Marii, matce Boží a
všem svatým, též urozenému pánu
svému dědičnému, Ervínu Hartvikovi z Nosticů, pánu svému dědičnému
a vší obci mírovické a velšské, jakož
jest mně dědičný pán můj k tomuto
úřadu rychtářskému zvoliti ráčil, že
se v tomto sobě svěřeném úřadě rychtářském věrně, spravedlivě, právě a
poslušně chovati, ortele spravedlivě
vynášeti, sirotky a vdovy ochraňovati, tajnech rad nepronášeti, chudým
i bohatým, přespolním a domácím,
jednomu každému ke spravedlnosti
jich upmně a spravedlivě domáhati
chci, neohlížeje se na přízeň nebo
nepřízeň, na dary i nedary a všeliké
vymyšlené věci též pánu svému dědičnému a této obci všelijakých škod
zabraňovati, je přetrhovati a dobré
vyhledávati i zvelebovati chci.
Toho mi dopomáhej Bůh otec, syn
i duch svatý, blahoslavenná Panna
Marie a všichni svatí, amen.
Přísaha konšelů byla podobná.
Tyto přísahy se opakovaly každoročně při příjezdu panstva na zámek.
Rychtářové byli tam svoláni k vykonání přísahy.
Rychtář František Pokorný
Naše obce od počátků spravoval
rychtář z Měšic. Veškeré příkazy a
nařízení donášeli drábové.
Prvním místním rychtářem u nás
byl od vrchnosti zvolen mírovský
usedlík František Pokorný. Rod Pokorných pochází z Veleslavína a do
našich obcí přesídlil v druhé polovi-
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ně 18. století. Jeden ze synů František studoval theologii, maje se státi
po vůli rodičů knězem, jakož i jeden
strýc jeho farářem již byl. Vzhledem
k tomu, že po smrti rodičů a bratří by
nebylo dědice statku a hospodářství,
povolali rodiče Františka z kněžských studií a tento se ujal hospodářství u nás v Mírovicích. Protože
byl člověkem zběhlým ve vědách literárních a ovládal jak němčinu, tak
i latinu, vyvolila jej vrchnost z Měšic za rychtáře obcí Veleně, Mírovic,
Hovorčovic a Měšic.
František Pokorný měl určité sklony k podivínství. Nedbale se strojil,
svou rodinu vedl v tuhé kázni. Tak,
jak se skromně a podivínsky strojil,
tak chtěl, aby i rodina činila. Měl
čtyři syny – Antonína, Jana, Josefa a
Františka. Každého roku do Brandýsa zašel na trh /lidově jarmark/ a tam
koupil pytel čepic, balík látky atp.
obleky dával šíti místnímu krejčířovi
Fojtíkovi a vždy mu přísně nakazoval: “To ti povídám, Fojtík, žádný
tintítka !“
Protože se potomstvo rádo strojilo
a doma by byl bengál, kdyby o tom
tatík věděl, měli synové parádychtiví
lepší oblek uschován v krčmě u šenkýře, a když se šlo na zálety, tu tam
se převlékli …
Za své činnosti jako rychtář a později jako starosta, dal schválení ke
stavbě silnice, která napojovala na
Brandýs a Kostelec, a šla přes naše
obce ku Praze. To bylo v roce 1860.
Původní veřejná cesta šla kolem pastoušky, Chalzova kovářství. Na staré
návsi se povozy stavěly v zájezdní
panské hospodě /nyní u Černých/ a
pak dále se jelo kolem nynějšího čísla 1 a na rozcestí za touto usedlostí se
odbočovalo na cestu tak zvanou Boleslavskou. Toto byla původní cesta
mezi našimi obcemi.
Silnice nynější, jak jsem již shora
uvedl, byla postavena roku 1860 na
místě, kde přes panská luka vedla pěšina. Při stavbě této silnice padla za
oběť část rybníka, nyní zavezeného.

Rybník tento měl hráze až na nynějším paloučku, kde je hřiště omladiny.
Mimo toto za jeho úřadování byla
přestavěna pastouška v Mírovicích,
jak zápis svědčí v naší kronice. Stalo se tak roku 1853. Do této doby
existovala pouze jedna místnost pro
obecního pastýře, který také zastával
úlohu místního zvoníka – tahaje za
provaz od zvonice, stojící před pastouškou. Ke zbudování další místnosti došlo až na přímý rozkaz, že
každá obec musí míti obydlí pro své
chudé.
Stavba dala starostovi Pokornému
mnohé starosti. Obec neměla peněz,
proto se představenstvo rozhodlo na
svém sezení, že pronajme Halíkovu zahradu, ležící na tomtéž místě,
tomu, kdo více nájmu dá.
Za Pokorného došlo také ke katastrofálnímu požáru obce, jemuž padly za oběť všechny usedlosti na nové
návsi. Stalo se tak v roce 1876. V
příštím roce na to, si usedlíci postavili na místě vyhořelých stavení domy
bytelnější, stavěné povětšině z pískovcových kvádrů, dovážených ze
služské pískovny. Některé usedlosti
byly vystavěny na starých místech,
jiné na docela jiné poloze. Letopočty
na štítech těchto usedlostí jsou 1877.
Letopočty na štítech REZEK / 1877,
MAŠTALÍŘ / 1879 apod.
V úřadě rychtářském Pokorný dlouho nepobyl. V roce 1848 za všeobecného jásotu byla zrušena robota a tím
zrušeny i vrchnostenské úřady. Bylo
zřízeno městské, okresní a obecní
právo. K podobné změně došlo i v
našich obcích. Bylo zvoleno obecní
zastupitelstvo a na úřad prvního starosty byl zvolen dosavadní rychtář,
náš František Pokorný. K jeho cti
budiž řečeno, že svůj úřad jako rychtář i starosta vedl velmi poctivě, což
potvrzují zápisy z této doby, zvláště
pak /Kniha Mírovských pořádností/,
kde od počátku prováděl zápisy. Jako
starosta vedl naše obce do r. (tady to
bohužel, pan Menšík nemá dopsáno
– pozn. ZS) zemřel roku 1884, dne
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30. srpna, jak na jeho hrobu nápis
svědčí …
Rychtářské právo
Jako viditelný symbolmoci rychtářské, používali rychtáři právo rychtářské. Ve městech byl tento odznak
moci honosnější, lépe vyřezávaný
apod. nazýval se regiment, právo,
palcát nebo i žíla. Leckde říkali právu i ruka, což poněkud na jeho podobu poukazovalo.
K rychtářskému právu mívalo obecenstvo velikou úctu, bylť znakem
moci, rychtáře. Naši historikové
mnoho o těchto důležitých symbolech nemluví.
Proto jest třeba si vážiti posudku
známého Rossy, královského rady
na apelaccemi – tento píše ve slovníku uloženém v bibliotéce Národního muzea: „Právo rychtářské neboli žíla, koží potažená a železnými
cvoky pobitá. Proto se říkávalo, že
spravedlnost je v kůži zašitá a cvoky zabitá, když se jí dlouho domoci
nemůže.“
Rychtářská práva se vyskytují u
mnoha národů. A také jsou i jinak

jmenována. U nás se říkalo právo,
žíla, v Polsku kluka /lid polský říkal,
když odešel posel s klukou „Kluka
chodzila/. Mimo toto bylo tam zvykem posílati dům od domu černou
palici, co pozvání na pohřeb …
V Lužici nazývali právo Heja
V Islandu strela
V Norsku bostika
Ve Švédsku bukavel
Ve Šlesviku Grandestok
Hůl v ruce představených vždy
znamenala určitou moc a vážnost.
Máme na mysli:
Žezlo v ruce krále.
Hůl v ruce komorníka.
Berla v ruce biskupa.
Dr. Čeněk Zíbrt ve svém dílku
Rychtářská práva, palice či žíly, píše
o tom, jak se na venkově k oznámení
určitých zpráv užívalo obecní paličky. Paličky bývaly nejvýš půl metru
dlouhé, leckdy vkusně vyřezávané,
jak na rukojeti, tak i na hlavici. Hlavice většinou zpodobňovala lidskou
ruku …
Paličky zašly časem stejně se starým pořádkem. Prohlášením konstituce 1848 a novou organizací veřejné
správy i též obecní. K ohlášení rozkazů nestačila prostá palička, bylo
potřebí tabulí a veřejných vyhlášek.
Jak se prostřednictvím paličky oznamovaly určité zprávy, vypravoval dr
Čeňku Zíbrtovi, stařičký rychtář Racek.
Týž vypravuje: způsob svolávati do
obecní rady paličkou se udržel až do
r. 1848. Každou sobotu, někde také
v neděli, sešli se rychtáři z panství
k řízení do úřadovny pana vrchního.
Tam jim byly uděleny rozkazy, týkající se placení dávek, správy cest, robot atd. tyto rozkazy měl každý rychtář sděliti po celé rychtě. Bývaly to
rychty rozsáhlé až o 8 a 9 vesnicích.
Tyto byly řízeny od konšelů podřízených rychtářovi.
Nařízení vrchnosti oznamoval rychtář konšelům obyčejně v neděli po
mši před kostelem, nebo jim poslal
cedulku. S paličkou rychtář konšele

neposílal. Zato konšelé pravidelně
rozhlašovali nařízení vrchnosti nebo
rychtáře paličkou. Tato se nazývala
také rozkaz!
Paličkou touto svolávali také sousedy dohromady k poradám v záležitostech obecních. Pokud ovšem
jejich správa byla ponechána obci.
Konšel to, co měl sousedům sděliti, napsal na kousek papíru a svinul
jej, vsunul do otvoru vyvrtaného v
rukojeti paličky, nebo v hlavici. S
paličkou se posílal obecní slouha
nebo čeledín. Tento nesl paličku do
nejbližšího stavení /hospodářství/
tam hospodář upozorněn na to, že
přišla palička, přeslabikoval nařízení
a poslal paličku po někom ze svých
lidí do dalšího stavení. Tak putovala
palička po vsi a vrátila se vykonavši
své poslání zpět k rychtářovi nebo
konšelovi.
V Polsku o tomto rozhlašování
zpráv, říkali „kula do hromady chodzila“.
Podobnou paličku k oznamování
zpráv používali i v našich obcích.
Dle sdělení s. Černého z Mírovic,
který ji viděl naposledy u Maštalířů, měla podobu dřevěného válečku,
zakončeného lidskou rukou, zaťatou
v pěst. Touto paličkou u nás rozhlašovány nařízení nostické vrchnosti z
Měšic byly.
Vážení přátelé, končím kapitolu,
ve které jsem vás seznámil, jaké
funkce měli obecní rychtáři, jakým
způsobem přísahali své vrchnosti.
Vzpomněli jsme našeho posledního rychtáře Františka Pokorného z
Mírovic, jakým došel k rychtářské
funkci, jaké měl osobní záliby a jak
vykonával svůj úřad. Nakonec jsme
si pověděli, co bylo rychtářské právo
a obecní palička, kterými se ohlašovaly panské příkazy.
Ke své práci jsem použil /Artikule
obecní Dr Čeněk Zíbrt, Rychtářská
práva a obecní paličky/
Menšík J.L. kronikář
Zdenka Sádovská, kronikářka
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