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OBECNÍ NOVINY

PODZIMNÍ OBECNÍ TRH

a POSVÍCENSKÉ VINOBRANÍ
MIROSLAV TÁBORSKÝ

komedie „DIKTÁTOR“
Melody Boys ve Veleni
Lampiónový průvod
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Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom vám popřáli příjemné babí léto a klidné
dny podzimní. Obecní zpravodaj, který jste právě otevřeli,
jsme dokončili a poslali do tiskárny ve středu 16. září. Protože se ale různá opatření a nařízení v poslední době mění
ze dne na den, netušíme, zda jsou všechny informace ještě
aktuální.
Věřím ale, že většina pozvánek a zpráv platí i po vytištění Obecních novin. V případě jakýchkoliv změn vás obeznámíme prostřednictvím všech obecních informačních
„kanálů“. Prostě platí, že pokud není něco zrušeno, tak to
platí, a akce se koná.
Těšíme se na příjemná podzimní setkání, která nás snad
čekají. Budeme se snažit všechny akce ve Veleni přizpůsobit nařízením a pravidlům tak, aby proběhly naše obecní
„aktivity“ v souladu s vyhlášenými opatřeními, aby byly
bezpečné, ale i pohodové, a užili jsme si je bez obav a s
radostí.
Pro mnohé z nás není snadné najít rozumný a vyvážený
postoj k záplavě informací, které nás denně zavalují.
„Projevy k národu“ připomínají spíše recesistická představení divadla Sklep, než rozumný a odpovědný přístup
k řešení situace. Je to trochu blázinec. Od zdi ke zdi, v
duchu prohlášení „odvolávám co jsem odvolal, slibuji co
jsem slíbil...“ Tato „Česká soda“, ve které teď žijeme, je
bohužel míněna naprosto vážně. Za jiných okolností by to
mohla být docela legrace, kdyby ale nešlo o tak závažné
věci, o zdraví a o zásahy do životů nás všech.
Obezřetnosti a ohleduplnosti není určitě nazbyt. Zároveň
je ale třeba se ubránit strachu, protože panika nic neřeší a
ochromuje náš zdravý úsudek i naši jinak zdravou tělesnou
schránku. Chce to prostě zachovat klid a rozvahu, i když to
někdy není zrovna jednoduché.
Co se týká obecních akcí stavebních a investičních, vyčkáváme na další vývoj finanční situace. Připravujeme
stavbu občanské vybavenosti ve statku i navýšení kapacity MŠ Veleň, tak abychom byli dobře připraveni, kdyby
se situace změnila. A máme v zásobě i v hlavě také další
projekty, které by zlepšili nám všem ve Veleni a v Mírovicích život.
Bohužel zatím to na nějaké velké investice nevypadá
(přestože z médií jsme vyzýváni k proinvestování se z krize). Za současného stavu nejistoty a snížení příjmů obce
od státu se nelze pouštět do „žádných větších akcí“, natož
větších investic.
Ve stejné situaci je většina obcí a měst, které zrušily
nebo se chystají zrušit své projekty. A ekonomický restart
je nedohlednu. Důvodů je více, nejzásadnější je samozřejmě dopad jarního „zavření“ ekonomiky a do značné
míry i nesystémových kroků státu, které často způsobily
více škody než užitku. Některé obce se chystají ještě více
utáhnout opasky, jiné už plánují, že zkrátka nebude ani na

základní potřeby obyvatel. Máme-li jako obec ze zákona
povinnost zajistit např. vzdělávání, provoz školy a školky
a mnoho dalšího, musí nám na to přijít přiměřené peníze.
Slova o tom, že obce dobře hospodařily a peníze si ušetřily, takže mají rezervy, to je prohlášení zcela mimo realitu.
Je jasné, že pokud se situace nezlepší, dojde velmi rychle
ke spotřebování rezerv, které si obce (na rozdíl od státu)
vytvořily v době ekonomického růstu.
Obec žije především z daňových příjmů a do loňského
roku se nám je dařilo odhadovat velmi dobře. Rozpočet
plánujeme většinou vyrovnaný a pokud zrovna nestavíme souběžně novou školu a ČOV, pak i něco ušetříme na
různé výdaje v budoucnosti. V současné době ale nejsme
schopni odhadnout vůbec nic.
Ve Veleni jsme tedy dokončili opravu povrchu ul.U Kovárny a U Studánky, zaplatíme finanční spoluúčast obce
na dotační projekty naší školy (školní zahrada u historické
budovy ZŠ a odborné učebny v nové budově) a „rozsvítíme“ veřejné osvětlení v ul. Ke Křížku.
Pevně věřím, že při čtení těchto řádků, nejsme už zase
všichni v celonárodní karanténě, a s těmi z nás, kteří se v
dočasné izolaci nyní nacházejí příp. stonají, se brzy šťastně sejdeme.
Určitě vše zvládneme i nyní v podzimním období. Ať
už nás čeká cokoliv. Vyzkoušeli jsme si vše naostro již na
jaře, a myslím, že jsme to ve Veleni a v Mírovicích společně zvládli. Ukázalo se, že jsme si museli sice pomoci sami,
ale že nám vlastně ta vzájemná pomoc v obci dobře „funguje“. Neostýchejte se v případě jakýchkoliv problémů na
obec obrátit, bude-li to v našich silách a možnostech, rádi
pomůžeme.
Vypadá to, že i vybudování jakési základní obecní soběstačnosti, by mohlo být dobrým a užitečným krokem pro
budoucnost. Paradoxně inspirovat se můžeme v minulosti,
u našich předků. I proto bychom tak rádi časem realizovali
projekt statku se službami občanům vč. např. lékaře, zubaře a dalších potřebných služeb. Abychom měli vše důležité přímo zde. V létě jsme uspořádali s touto myšlenkou
„lokální samostatnosti“ obecní trh s místními produkty.
Přijďte na trh posvícenský a uvidíte, co všechno se pěstuje
a vyrábí v naší obci a jejím okolí.
Popřejme si tedy, abychom byli imunní vůči virům, ale
aby nás neopouštěla ani odolnost duševní. Abychom si
udrželi dobrou náladu a dokázali si vytvářet každý den
drobné radosti.
Mgr. Radka Matějková, místostarostka
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Zápis č. 8/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
3.6.2020 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo určilo a schválilo
Tomáše Loučka za osobu pověřenou pro součinnostní komunikaci
HZS Veleň se složkami IZS v analogové rádiové síti (ARS) a digitální rádiové síti (DRS).
- zastupitelstvo bere na vědomí,
že obci nebyla přidělena dotace na
vybudování kalového hospodářství
ČOV Veleň.
- zastupitelstvo schválilo darovací
smlouvu - finanční dar od spolku
Gall-Tír, Irský tanec na rozvoj kultury v obci Veleň.
- zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace ve výši 1 287 000
,- Kč na akci oprava komunikace U
Studánky.

počtu žáků v přípravné třídě.
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.2/20.

2.9.2020 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo schválilo záruku
Obce Veleň za úvěr poskytnutý KB
a.s. ve výši 3 500 000 ,- Kč Základní škole a mateřské škole Veleň.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o
ručení dluhů reg.č. 10000781123 a
pověřuje starostu jejím podpisem.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
poskytnutí dotace pro spolek ČSCH
Veleň ve výši 12 000,-Kč z rozpočtu obce Veleň.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě s ČEZ pro
č.p. 15 Veleň
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
spolupráci a poskytnutí finančního
příspěvku pro sdružení Starostové
pro okruh ve výši 30 000,- Kč
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č. 3
-ofzapsala V. Škrdlová

Zápis č. 9/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
17.6.2020 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo schválilo kupní
smlouvu na odprodej obecního pozemku p.č. 413/207 o výměře 1 m2.
- zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 3/20.

červenec
Zápis č. 10/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
1.7.2020 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo schválilo darovací
smlouvu se spol. Kaplan s.r.o. na
dřevěné desky na pódium v hodnotě 14 600,- Kč.
- zastupitelstvo schválilo navýšení
kapacity MŠ o 14 dětí, dále souhlasí s vytvořením přípravné třídy ZŠ
a s udělením výjimky z nejnižšího

Zápis č. 11/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
5.8.2020 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
zabezpečení administrace zadávacího řízení veřejné zakázky na akci
,, Dostavba a rozšíření kapacity MŠ
Veleň ‘‘.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnosti par.č.3/63 v k.ú. Veleň ve
prospěch ČEZ Distribuce a.s.
- zastupitelstvo schválilo dvouměsíční zkušební provoz sezónního
prodeje zmrzliny u trafo stanice v
Borovičkách, za stanovených podmínek.
- zastupitelstvo schválilo upuštění
od záměru výstavby dětského hřiště
a spojovacího chodníku z ulice Na
Skalce k zastávce autobusu směr
Praha v Mírovicích z důvodu zásadního nesouhlasu obyvatel ulice
Na Skalce s realizací této akce.
- zastupitelstvo schvaluje smlouvu
o převodu nemovitosti do majetku
Obce Veleň a zřízení osobních služebností. Zastupitelstvo schválilo
dohodu o ceně převáděné nemovitosti p.č. st.81 a p.č. 410/50 v k.ú.
Veleň a sjednaných souvisejících
plnění.
- zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 4/2020
- zastupitelstvo bere na vědomí
výsledek kontroly ČOV České inspekce životního prostředí, kontrolou nebyly shledány žádné závady
při provozování ČOV Veleň.
Zápis č. 12/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne

KRAJSKÉ VOLBY
Volby do krajských
zastupitelstev se konají

2.10. a 3.10. 2020
PÁTEK 2.10.
probíhá hlasování

od 14:00 do 22:00

SOBOTA 3.10.
probíhá hlasování

od 8:00 do 14:00
VOLEBNÍ MÍSTNOST
Obecní úřad,
Hlavní 7, Veleň
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Obecní úřad

Veleň - Mirovice
a

FCC Česká republika s.r.o.
pořádají mobilní

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
pro obec

Veleň - Mirovice
3. říjen 2020

dne:

(sobota)

Mobilní sběrna bude přistavena:
od

do

9:00

9:30

Veleň - u SD - vedle školky

9:40

10:00

Mirovice - náves

místo

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné
odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte
odpad volně u sběrného místa !!! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost
odpad odvézt !!!

Co bude předmětem sběru:

• vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové filtry
• použité olejové a palivové filtry
• použité fritovací oleje v těsnících obalech
• barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
• kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie
• nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.
• neupotřebená léčiva
• fotochemikálie
• elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro, baterie, …)
• pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru,
lepenky a odpady s obsahem azbestu - eternit apod. !!!!!
FCC Česká republika s.r.o.
Ďáblická 791 / 89
182 00 Praha 8
Tel.: 283 061 301
Fax: 283 911 110
www.fcc-group.cz

www.velen.cz
OBECNÍ NOVINY
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KRAJSKÉ VOLBY 2020

Milí Veleňáci a Mírováci

Přijďte ke krajským volbám !
Minulé krajské volby se konaly v roce 2016.
Letos se tyto volby konají v termínu 2. a 3. října.
První den probíhá hlasování od 14:00 do 22:00 hod.,
druhý den od 8:00 do 14:00 hod.

P

ojďme využít možnost svobodné volby ale i potenciál, který v sobě volby mají. Letošní šance změnit
k lepšímu poměry ve Středočeském kraji je velká.
Výběr kandidátů na hejtmana je také velký a jsou mezi
nimi i lidé, kteří v případě zvolení, budou nadějí na zlepšení poměrů „na kraji“ i v našem kraji. A budou zárukou toho, že středočeský krajský úřad už konečně nebude
symbolem arogance, papalášství, nezájmu o životy Středočechů a sledování vlastních osobních zájmů.
Letošní krajské volby jsou pro nás všechny šancí, že
Středočeský kraj konečně povedou rozumní a slušní lidé,
kterým záleží na jeho budoucnosti.
Volme v říjnových volbách tak, abychom tuto šanci nepromarnili jen proto, že se nám k volbám nechce...
Krajské volby bývají často přípravnou zkouškou na
volby do poslanecké sněmovny. Nízká volební účast při
krajských volbách ale neodpovídá závažnosti pravomocí a síle vlivu krajských zastupitelstev. Vedení krajů totiž
výrazně ovlivňuje životy nás všech, jak v menších obcích, tak má vliv i na další směřování té „velké“ politiky.
Volební systém
Specifické pro volby do krajských zastupitelstev je to,
že mohou kandidovat pouze politické strany, hnutí a jejich koalice. I v těchto volbách je volební klauzule, opět
se jedná o hranici 5 %, které musí strany, hnutí nebo koalice dosáhnout, aby postoupily k rozdělování mandátů.
Každý volič může využít preferenčních hlasů – maximálně 4 preferenční hlasy na jedné kandidátce.
Proč jít v říjnu volit ?
Letos na podzim budeme volit politiky do kraje a do
Senátu (u nás ve Veleni a v Mírovicích letos volíme pouze
„do kraje“).

Lidé o krajské volby většinou nejeví moc velký zájem,
takže nás chodí k urnám většinou 30 – 40 %. Pojďme to
letos změnit. Protože v krajském zastupitelstvu se rozhoduje o mnoha významných oblastech našeho života.
Do kompetence krajů patří většina zdravotnických a
sociálních zařízení, správa silnic (že by konečně zmizely
krátery ze středočeských krajských komunikací a silnice
začaly být sjízdné ?), zajištění dopravní obslužnosti obcí
i oblast školství.
Protože se nás právě tyto oblasti dotýkají přímo, je
důležité, krajské volby nepodceňovat a účastnit se jich.
Jedině tak totiž můžeme aktivně ovlivnit rozvoj našeho
regionu minimálně na čtyři roky dopředu. Krajští zastupitelé a hejtmani mají obrovský vliv jak na náš každodenní
život, tak na celkové směřování naší země.
Čím víc občanů přijde k volbám, tím větší šanci na
zvolení mají slušní lidé. Čím víc nás přijde, tím víc hlasů
získají lidé, kterým věříme. Čím víc lidí bude volit, tím
větší je šance, že poměry v kraji změníme k lepšímu.
Tak na volby nezapomeňme a dejme hlas svému favoritovi. A nebojme se, že se do zastupitelstva kraje nedostane nebo že se nestane třeba hejtmanem/hejtmankou.
Když půjdeme k volbám, je to možné a dokonce reálné.
				
R. Matějková
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stalo se ...
Léto ve Veleni a v Mírovicích
dyby se nic nedělo, nebyly by dějiny... jak řekl sultán Solimán v Lotrandovi a Zubejdě. A tak navzdory všem neustále se měnícím pravidlům, snažíme se, aby
se ve Veleni a v Mírovicích pořád „něco dělo“.
V červnu jsme ve Veleni přivítali na společném setkání po delší pauze Vladimíra Javorského (9.6.) a užili si
s ním příjemný večer. S našimi seniory jsme vyjeli na
výlet do Hlinska (23.6.) a navštívili jsme krásný skanzen
Veselý kopec.
Z větších sportovních a společenských akcí (z nichž
většinu bylo nutno na jaře zrušit) se uskutečnila na fotbalovém hřišti 27.6. Veleňská PENTLE 2020. A velmi se
vydařila. Všem organizátorům patří velký dík.
V červnu a červenci se konala také dvě promítání Let-

K

ního kina na dvorku a 10. 7. jsme se sešli i zatančili na
opožděné oslavě svátku sv. Patrika s veleňskou skupinou
Torques.
Do hudby gotické, renesanšnní, barokní i jiné jsme se
mohli zaposlouchat 24.7. v sále OÚ s hudebním uskupením Loutna česká. Společná setkání a radost z mezilidské a sousedské pospolitosti jsme si přišli užít na první
Obecní trh (1.8.) a na Setkání malých pivovarů (15.8.) na
obecní dvorek.
Čas „babího léta“ jsme zahájili Chovatelskou výstavou
na dvorku a VráťaHABAS FESTem na fotbalovém hřišti.
Věříme, že v rámci možností i různých nařízení, která
na podzim a v zimě určitě přijdou, nás nečeká „totální sociální izolace,“ kterou jsme zažili na jaře. Neboť člověk
je tvor společenský a duši ani tělu osamění a dlouhodobé
odloučení nesvědčí.
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Kontrola České inspekce životního prostředí na ČOV Veleň
srpnu proběhla kontrola České inspekce životního
prostředí na naší čistírny odpadních vod. Máme radost, že jsme „prospěli“ na výbornou a dostali jsme pochvalu. Naše nově zrekonstruovaná ČOV, kterou obec
provozuje vlastními silami (a samozřejmě s pomocí pana
K. Fukse, za což mu velmi děkujeme) je dle vyjádření
kontroly ČIŽP jednou z nejlépe fungujících ČOV ve
Středočeském kraji. Takže - je to sice neobvyklé - ale
radost z kontroly byla velká !

V

Oprava povrchu ul. U Studánky a U Kovárny
okončili jsme opravu ul. U Studánky i U Kovárny a
děkujeme občanům uvedených ulic za dobrou spolupráci i součinnost při realizaci stavby i jednotlivých
vjezdů k nemovitostem.

D

SLOVO AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

... stane se
Dostavba a navýšení kapacity MŠ Veleň
áme také v plánu další navýšení kapacity naší mateřské školky, tak abychom v příštích letech měli
pro děti dostatek míst.
I tento náš investiční záměr ale závisí na velikosti propadu příjmu od státu do rozpoču obce v letošním roce.
Platí zde totéž, co pro projekt občanské vybavenosti, tedy
i problém s nejistotou vypsání příp. grantu. Vlastními finančními silami není obec bez pomoci státu schopna navýšení kapacity MŠ realizovat.
Pro případ pozitivního finančního vývoje budeme i v
případě dostavby školky připraveni. Výběrové řízení na
projekt i realizaci navýšení MŠ připravujeme a chtěli bychom VŘ vyhlásit v průběhu podzimu.

M

Občanská vybavenost - statek č.p. 15
robíhá stavební řízení a pokud vše dobře dopadne,
budeme připraveni podat žádost o dotaci do příp. výzvy na občanskou vybavenost. Vše záleží tedy na tom,
zda budou nějaké výzvy vypsány a s jakou výší spoluúčasti obce.
Podstatné také bude (i v případě možnosti dotace), zda
budeme z důvodu snížených příjmů obce (ze strany státu)
schopni z obecního rozpočtu stavbu vůbec spolufinancovat. To je nyní „ve hvězdách“, stejně jako event. grant.
Snažili jsme se během léta zjistit reálné možnosti a plán
dotačních výzev, bohužel v současné době panuje i na
ministerstvech nejistota a „chaos“ v těchto věcech, takže
nevíme opět nic. Připraveni, věříme, budeme.

P

Záplavy v obcích „pod Prahou“ a nutnost suchých poldrů
iž několik let jednáme se všemi kompetentními institucemi a především se zástupci Povodí Labe ve věci
protipovodňové ochrany obcí „pod Prahou“. V důsledku
masívní bytové, komerční i dopravní výstavby v Praze
(MČ Ďáblice, Letňany, Čakovice, Třeboradice aj.) jsou
obce Veleň, Mírovice a Sluhy pravidelně „zatopovány“
Mratínským a Třeboradickým potokem.
Do těchto dvou toků, procházejících naší obcí, je odvedena veškerá deštová voda ze „severní“ Prahy (vč. přepadů nefungujících retenčních nádrží dálnice D8).
V důsledku rozsáhlého „zastavování“ pražských polí
a zelených ploch, do nichž se dříve voda zasakovala, se
situace dramaticky zhoršuje. Jednali jsme proto i během
léta s příslušnými úřady, přestože to občas vypadá jako
„boj s větrnými mlýny“. Více na str.14.
R. Matějková

J
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH

ZÁŘÍ

22. září

úterý

Výlet na zámek Zákupy
a plavba po Máchově jezeře
Čas: odjezd v 7.30 hod. od OÚ Veleň
(z Mírovic v 7.15 hod.)

PROGRAM VÝLETU:
Prohlídka zámku Zákupy,
oběd, plavba výletní lodí
po Máchově jezeře

26. září

sobota

Posvícenský podzimní

OBECNÍ TRH

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

Veleňské posvícenské

VINOBRANÍ a DÝŇOVÁNÍ
Čas: od 14.00 do 18.00 hod.
Místo: dvorek OÚ Veleň

ŘÍJEN

2. a 3. října

20. října

do krajských zastupitelstev

DIKTÁTOR

pátek a sobota

Volby

„VOLÍME SI HEJTMANA“
Čas: PÁ od 14.00 hod. do 22.00 hod.
SO od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Místo: volební místnost
Obecní úřad, Hlavní 7, Veleň

úterý

... a na hrušce sedí
M. Táborský, J. Ježková

Divadelní představení - KOMEDIE

Čas: od 19.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň
Vstupenky si můžete zakoupit na OÚ Veleň

28. října

29. října

Ohňová show

Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň

středa

Lampiónový průvod
Čas: od 18.00 hod.
Místo: sraz u OÚ Veleň

čtvrtek

Koncert MelodyBoys
Vstupenky si můžete zakoupit na OÚ Veleň
Výtěžek z koncertu
bude věnován Nadaci Mathilda

A DALŠÍCH AKCÍ VE VELENI A V MÍROVICÍCH

PODZIM 2020
LISTOPAD

12. listopadu
čtvrtek

Jiří Štěpnička

ve Veleni
Večerem provází R. Tamchyna
Čas: od 18.00 hod.

Místo: sál OÚ Veleň
Vstupenky si můžete zakoupit na OÚ Veleň

21. listopadu
sobota

Scénky
pro dospělé

Ochotnický spolek AJETO
Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň
Vstupné dobrovolné

26. listopadu
čtvrtek

Koncert FILMOVÉ HUDBY
Sexteto Pražského filmového orchestru
Čas: od 19.00 hod.

Místo: sál OÚ Veleň
Zpěv: Karolína Vágnerová, Martin Vinš
a Zdeňka Koryntová
Večerem provází dirigent PFO Jiří Korynta
Vstupenky si můžete zakoupit na OÚ Veleň

Vstupenky zakoupené na koncerty, pořady a všechny další akce ve Veleni jsou v platnosti
i v případě změny termínu konání akce a jejího přesunutí na jiný termín
z všeobecně známých důvodů. Např. vstupenky zakoupené na večer s Jiřím Štěpničkou,
který se nesměl konat v květnu, platí automaticky i na nový termín (pozor je to čtvrtek, nikoliv úterý :-).
V případě Vašeho přání, je samozřejmě možné i navrácení vstupného,
a to z důvodu nevyhovujícího termínu či důvodů jiných (to se týká všech akcí a pořadů).
Věříme ale, že se vše bude konat v naplánované dny.
Těšíme se, že i v letošním čase podzimním nám bude dopřáno
setkávat se alespoň v rámci možností, a s radostí ...

OBECNÍ NOVINY
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A zase ty odpady...
K

tématu odpadů se vracíme takřka v každém vydání Obecních novin. Sběr a likvidace odpadů
jsou jednou ze základních činností obce a jejich
zaměstnanců. Systém shromažďování a likvidace odpadů je v u nás, podobně, jako v ostatních obcích, poměrně
dobře propracovaný a zajištěný a občané tak mají možnost prostřednictvím obce zlikvidovat téměř jakýkoliv
odpad.
K likvidaci tříděného odpadu jsou v obci umístěna
místa s kontejnery. Lze takto odkládat plasty, papír, sklo,
textil, tetrapaky a od nedávné doby i kovové obaly. Těší
nás, že většina občanů třídění odpadů provádí a tuto službu využívá. Sběr a odvoz tříděného odpadu je pro občany
naší obce zdarma a náklady za jeho likvidaci nese obec.
Neznamená to ovšem, že nás tato služba nic nestojí. Za
každý vývoz kontejneru obec platí, dle druhu odpadu:
papír 215,- Kč, plasty 252,- Kč, sklo 200,- Kč, tetrapaky 210,- Kč, za rok tak vynakládáme za svoz tříděného

10
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odpadu více než 550.000,- Kč. S přibývajícím počtem
obyvatel obce navyšujeme i počet nádob na tento odpad,
přesto po každém víkendu jsou místa s kontejnery obsypána všemožnými odpady a občané se na nás stále obracejí s připomínkami na nedostatečný počet kontejnerů.
Přitom kapacita kontejnerů, a to se týká zejména těch
na papír a plasty je využívána pouze částečně. Důvodem
je to, že tyto odpady někteří občané odkládají, aniž by
provedli jejich úpravu. Do „papíru“ jsou tak často odkládány papírové krabice bez toho, že by je občané rozřízli a
rozložili a takovéto neupravené krabice zabírají několika
násobně větší objem než krabice upravené, podobně je
to u plastových obalů, které častou nejsou vůbec, nebo
jen minimálně smáčknuty. Pokud by každý věnoval pár
minut úpravě těchto odpadů před jejich vyhozením, kapacita kontejnerů by výrazně vzrostla a jejich počet by
byl určitě postačující.
Dalším nešvarem, se kterým se setkáváme, je vyha-

ODPADY

zování komunálního, stavebního, biologického a jiného
odpadu do kontejnerů na odpad tříděný. Vývoz takového kontejneru obec draze zaplatí, protože jeho likvidaci
svozová firma účtuje jako odpad komunální. Přitom na
komunální odpad, kromě popelnice, mají občané možnost si zakoupit i jednorázový pytel za 80,- Kč, ostatní
uvedené odpady je možné odvézt na sběrný dvůr. Nechceme se snižovat k tomu, že místa s kontejnery vybavíme fotopastmi, nebo kamerami, abychom mohli usvědčit
a postihnout občany, kteří si kontejnery na tříděný odpad
pletou s popelnicemi, proto apelujeme na lidskou slušnost a rozum a věříme, že k tomuto již nebude docházet.
Rovněž, a to již po několikáté, se na všechny občany
obracíme s výzvou, aby nevhazovali do kanalizace to, co
tam nepatří. Stále se opakují závady čerpadel čerpacích
stanic splaškové vody, způsobené jejich ucpáváním hygienickými ubrousky, hadry, plastovými tyčinkami a jiným
odpadem, který do kanalizace nepatří.

Prosíme, nevhazujte do kanalizace tyto, ani jiné další
věci, které způsobují poruchy a poškozování čerpadel a
vedou k prodražování provozu likvidace splašků. Vzhledem k prostorové dispozici obce, musí být veškeré odpadní vody, než se dostanou do ČOV, minimálně jednou,
ale kolikrát ještě častěji, čerpány čerpadly, proto je zřejmé, že bezporuchový provoz čerpadel je pro fungování
kanalizačního řadu a odvod splašků zásadní.
Jak jste se dočetli na jiném místě obecních novin, ČOV
po rekonstrukci funguje výborně, odpadní vody jsou
dobře vyčištěné a obec tak významně přispívá ke snížení
zátěže životního prostředí.
Přispějte, prosím tedy i vy tím, že budete dodržovat
pravidla provozu kanalizační sítě a budete se tak podílet
na spolehlivém fungování celého systému likvidace odpadních vod v naší obci.
					
Ing. Jiří Kazda
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NEKONEČNÁ CAUSA
DÁLNIČNÍ „OKRUH“ PRAHY

I

během letošního léta jsme se zúčastnili i sami vyvolali několik jednání ve věci dálničního okruhu
Prahy, který by měl vést cca 150 m od obydlených
domů v naší obci.
Tlaky a „mediální tažení“ ve věci výstavby SOKP
v současné době nabývají na intenzitě. Postoj náš i
postoj pražských MČ a středočeských obcí, které by
dálniční okruh zasáhl, se nemění.
Enormní dopravou a hlukem jsou v současné době
postiženy a ničeny nejen Praha, ale i obce přiléhající
k hlavnímu městu. Tyto obce a MČ Prahy však budou
příp. ještě fatálně zasaženy stavbou dálničního okruhu.
Problémy se prý vyřeší „až potom“...
Nejen, že bude nutné v některých obcích bourat
domy, ale např. dešťové vody, které dříve bez problému absorbovala pole a zelené plochy v Praze, dnes
v důsledku husté zastavěnosti a vlivem nových dopravních staveb - zaplavují středočeské obce „pod
Prahou“. Odvodnění Pražského okruhu je v návrhu
opět zaústěno do Mratínského a Třeboradického potoka. Bez opravdu funkčního vyřešení tohoto problému (nutno řešit již v projektu, nikoliv „až potom“, jak
často ze str. státu slyšíme), by se velké části Mírovic,
Veleně, Sluh a Mratína staly při dešti neobyvatelné.
Problémy, které se snažíme s ŘSD opakovaně a dokola řešit je samozřejmě mnohem více. Bohužel k
většině námi předložených připomínek „z praxe a z
terénu“ - je stát zcela hluchý. Je nám pouze dokola
zdůrazňováno, že okruh je potřeba. Ano to chápeme,
nejsme žádní ekofanatici. Ale my tu budeme žít.
I při vědomí toho, že SOKP v navržené podobě je
špatné řešení, přistupujeme ke všem dosud probíhajícím jednaním 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 vět-
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šinou bez jakékoliv reakce. Pozitivem je snad pouze
to, že setrvalým tlakem a „křikem“ se nám podařilo,
že v případě realizace okruhu, by byla část dálnice
kolem Veleně zatunelována a mostní těleso u Mírovic
zakapotováno. Alespoń toto jsme si vybojovali, ale je
to samozřejmě jen slib (na papíře), a bylo nám řečeno,
že záleží „na penězích“...
Obchvat Veleně měl končit v poli
Uvedeme příklad za všechny. Na základě našich nekonečných urgencí byl do studie SOKP „navrácen“
obchvat obcí Veleň a Přezletice tj. přivaděč na dálniční okruh, který z nepochopitelných důvodů z poslední
verze studie (na podzim 2019) - zcela zmizel (naštěstí
jsme si toho všimli, jinak by to prostě prošlo...).
Namítali jsme, že na dálniční okruh nelze přivádět
a odvádět z něj tisíce aut a kamionů přes Mírovice,
Veleň a Přezletice („odnesly“ by to ale i Sluhy, Mratín, Brázdim a jiné obce). Obchvat byl tedy do studie
opět dokreslen, a při „bližším studiu“ jsme zjistili, že
kolem našich obcí sice na papíře vede, ale je zaslepen
(končí v poli) na hranici Prahy (v místech býv. „panské stodoly“ mezi Přezleticemi a Kbely). Bez jakékoliv návaznosti na pražské komunikace.
Důvodem této nelogičnosti asi bylo, že přivaděč
dopravy na dálniční okruh má vést dle územního plánu Prahy přes lesopark ve Kbelích. Tak se do studie
prostě na území hl. města nezakreslil, protože to bude
určitě budit kontraverze v MČ Prahy. Obchvat obcí ale
opravdu nemůže končit v poli (to se tam budou auta i
kamiony dost hromadit).
A mohli bychom takto pokračovat, protože podobných chyb, totálních nesmyslů a nekoordinací je v
návrhu Pražského okruhu nekonečné množství. Je
smutné, že na ně musíme opakovaně upozorňovat my.
Pokud se tedy nezačne někdo ze str. státu opravdu
vážně zabývat reálnými a konkrétními připomínkami,
nezačne brát oprávněné požadavky zástupců dotčených obcí a MČ vážně, a nepřestanou nám opakovat,
že vše se vyřeší až potom ... pak mohou politici i ŘSD
populisticky prohlašovat o potřebě okruhu cokoliv.

Není-li dálniční okruh realizovatelný „na papíře“,
těžko půjde postavit ve skutečnosti. Opravdová spolupráce státu, MČ, obcí ale i magistrátu hl. města Prahy
a Středočeského kraje je základním předpokladem.
Bohužel toto ale vůbec nefunguje. Žádosti obce Veleň
např. ve věci řešení odvodnění dálničního okruhu (viz.
na dalších str. ON) a protipovodňové ochrany obcí pod
Prahou tj. nutnost realizace poldrů - zůstávají bez jakékoliv reakce.
Chápeme, že „Prahu“ např. naprosto nezajímá, že
nás svými dešťovými vodami vyplavuje, dopravou zatěžuje apod. Nikdo se pak ale nemůže divit, že se i
my obce pod Prahou domáháme práva „na život“. A to
všemi možnými prostředky. Jinak by s námi nejednal
totiž vůbec nikdo.
Není tedy pravdou, že obce „blokují“ projednávání
Pražského okruhu. Tento argument je pouze zástěrkou
toho, že stát není schopen řešit praktické připomínky
a konkrétní problémy, není ochoten se zasaženými obcemi a MČ slušně jednat. Není schopen tuto dopravní
stavbu dobře a realizovatelně připravit. Abychom zástupce státu motivovali s námi jen trochu „mluvit“, nezbývá nám (obcím) nic jiného, než se odvolávat apod.,
a to z důvodu nejen oprávněných požadavků, ale i
protože je to jediný způsob, jak státního „molocha“
donutit, aby s námi alespoň komunikoval.
Projekt starý 60 let
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 tehdy zařadily jeho trasu (v dobré víře) do svých
územních plánů. Lidé i zástupci obcí důvěřovali státu,
že tato dopravní stavba bude opravdu všem „veřejně
prospěšná“, bude městským okruhem propojujícím
MČ Prahy a obce a uleví tak od dopravy všem.
Tisíce kamionů do Prahy
namísto z Prahy
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 mezi obytnými domy tranzitní dálnici, je pokračováním podobnému nápadu, jakým kdysi bylo protlačit magistrálu horní částí Václavského náměstí. Jak to dopadlo,
všichni víme.
Prosazování transevropské dálnice a vedení nákladní dopravy skrz obytnou zástavbu a chráněné přírodní
památky cca 5 km od Pražského hradu považujeme
za nezodpovědné. Tento koncept opravdu neodpovídá
potřebám rozvoje moderní evropské metropole, kterou
by Praha určitě chtěla být. Zejména tranzitní nákladní dopravu by bylo logické odvést mimo území hl.m.
Prahy a hustě obydlená území.
Je velká škoda, že namísto realizace dopravní stavby pro budoucnost, zaobíráme se projektem více jak
60 let starým. A dohadujeme se o zastaralém konceptu
dálničním okruhu Prahy, který už teď žádným okruhem není... Odpovědnost vůči budoucím generacím
vypadá opravdu jinak.
Jedno antické přísloví praví, „že společnost roste
pouze tehdy, když staří muži sází stromy, v jejichž stínu si už nestihnou pohovět“. Tak nějak skutečná odpovědnost kdysi asi vypadala. Mgr. Radka Matějková
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Nemovitost v ul. K Cihelně ve Veleni
po bouřce ve Zdibech a Ďáblicích.

Ulice Ke Mlýnu ve Veleni po bouřce v Ďáblicích a na dálnici D8.

OBCE POD PRAHOU „POD VODOU“
V DŮSLEDKU VÝSTAVBY V PRAZE JSOU STŘEDOČESKÉ OBCE

I

v průběhu letošního jara a
léta, mnoho obyvatel Mírovic,
Veleně a Sluh opět „bojovalo“
s velkou vodou, která pravidelně
zaplavuje nemovitosti v naší obci.
Letos byly vyplaveny dokonce
i objekty, které se nacházejí ve
výše položených místech Mírovic
a Veleně. Zatopeny byly sklepy,
zahrady i obytné domy ve Veleni,
v Mírovicích a ve Sluhách.
Splašková kanalizace při srpnové bouřce byla přeplněna dešťovou vodou a tak i některé domy
v horní části Veleně, byly kanalizací vyplaveny. Důvodem je, že
mnoho majitelů má okapy a svody vyvedeny na ulici či přímo do
stokové kanalizace (přestože je to

14
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Obydleným územím našich
obcí protékají Mratínský a Třeboradický potok. Tyto potoky se
v posledních letech rozvodňují
prakticky při každé menší bouřce.
Příčin je více. Nejzávažnějším
důvodem je enormní a stále se navyšující zastavěnost v městských
Výstavba v Praze
- obce pod vodou
částech Prahy 9 tj. masívní navyHlavním důvodem stále čas- šování množství zpevněných a
tějších záplav a rozvodňování zastavěných ploch, a s tím souviMratínského a Třeboradického sející zásadní snížení schopnosti
potoka je masívní zastavěnost v krajiny absorbovat dešťové vody.
Ke kritickému zhoršení stavu
severní Praze.
Jednáme v posledních letech se a opakovaným záplavám přivšemi možnými i nemožnými spěla kromě bytové a komerční
státními institucemi a žádáme je výstavby i realizace dálnice D8
o pomoc s řešením této zoufalé (Teplická). Tato dálnice je také
odvodněna do uvedeného potosituace.
zakázáno), a nebylo v kapacitních
možnostech kanalizace a potoka,
tyto vody pojmout. Problém se
tedy již začíná týkat i výše položených nemovitostí v našich obcích.

Nemovitost v ul. F. Pokorného v Mírovicích po dešti v Praze 9.

Ul. Sportovní ve Veleni po průtrži
mračen v severních městských
částech Prahy.

PROJEKT SUCHÝCH POLDRŮ
MÍROVICE, VELEŇ, SLUHY A MRATÍN PŘI DEŠTI ZATOPENY

ka. Veškerá dešťová voda přitékající ze severní Prahy tak končí
ve Veleni, Mírovicích, Sluhách
a Mratíně, kde páchá opakovaně
rozsáhlé škody na majetku občanů i obce.
Nezbytnost výstavby
suchých poldrů
Na základě našich dosavadních
jednání ve věci řešení kritického
stavu Mratínského a Třeboradického potoka jsme zatím nejvíce
pokročili ve spolupráci s vedením
Povodí Labe a.s. Tato instituce je
vlastníkem a správcem obou potoků. Protipovodňová opatření,
která by měla v budoucnosti zabránit rozvodňování Mratínského

a Třeboradického potoka, zahrnu- Dálniční okruh Prahy by měl vést
jí výstavbu dvou suchých poldrů katastrem obce Veleň a městskou
v kat. úz. Veleň (dle studie Povodí částí Čakovice – Třeboradice.
Labe a.s.).
Dešťové vody však do našich obcí
přitékají Mratínským potokem i z
Odvodnění Pražského
oblasti Březiněvsi, Ďáblic, Zdib,
okruhu do Mratínského
Čakovic, Třeboradic, Miškovic,
potoka
částečně i z Letňan....
Výstavba suchých poldrů je neV případě realizace další zazbytná i z důvodu plánované re- stavěnosti (bytové i dopravní)
alizace Pražského okruhu SOKP na území severní Prahy, by se
520 a dalších dopravních staveb, staly z velkých částí našich obcí
které v nejbližší době zřejmě naše zcela neobyvatelné oblasti. Polí
území zasáhnou. Veleň i ostatní a zemědělských ploch, které dřípostižené obce požadují, aby příp. ve absorbovaly dešťové vody v
stavbě Pražského okruhu (SOKP Praze 9, velmi rychle ubývá, a po519 a 520) předcházela výstavba toky přitékající do našich obcí z
navrhovaných poldrů na Mratín- hl. města při každém větším dešti
zaplavují stále více zahrad, koském a Třeboradickém.

OBECNÍ NOVINY
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Zaplavená ul. Ke Mlýnu ve Veleni po bouřce v Praze - Čakovicích,
Ďáblicích a Letňanech. Hladina Mratínského potoka stoupla o 1,9 m.
(Ve Veleni ten den téměř nepršelo).

Zatopené nemovitosti v obci Sluhy 			
Bude-li dle současného návrhu studie 			
(bez vybudování např. suchých poldrů), 			

munikací a nemovitostí ve Veleni, bahna, a je tak znemožněn příjezd
v Mírovicích, Sluhách i v Mratíně. i přístup k mnoha nemovitostem.
Oba suché poldry budou i významným prostředkem k zadržoHladina potoka
vání vody v krajině. V současné
stoupla o 2 m
Každým rokem hladina vody při době dešťové vody rychle a s nidešti vzrůstá, aktuálně to bylo při čivou silou protečou obcemi i kraposlední větší záplavě o cca 2 m. jinou.
Bohužel vzrůstá (i již zmíněné)
množství zastavěných ploch v hl. Co je suchý poldr
Ačkoliv nynější problém záplav
městě, bez jakýchkoliv skutečně
fungujících řešení „vsaku“ dešťo- nezapříčinily obce, které jsou nyní
následky zastavěnosti postiženy,
vých vod.
Retenční nádrže u dálnic, asfal- jsou obce Veleň, Sluhy a Mratín ve
tových ploch i sídlišť jsou kon- věci účinného řešení problému, tj.
cipované tak, že stejně všechny výstavby poldrů, nápomocny.
přepady ústí opět do Mratínského Dva suché poldry by měly sloužit
potoka, který protéká obcemi „pod k protipovodňové ochraně našich
Prahou“. A „Prahu“ problém vů- obcí přehrazením potoků. Za běžbec nezajímá. Přestože by řešení a ných podmínek se zde voda nebude
výstava poldrů měly být i v zájmu akumulovat vůbec a bude zde pole
či zeleň. K zadržení dešťové vody
magistrátu hl. města Prahy.
Po každé záplavě jsou v našich by došlo pouze na omezenou dobu
obcích nepoužitelné i některé míst- během povodně, čímž se transforní komunikace z důvodu nánosu muje povodňová vlna, která pak

působí menší či žádné škody.
Plocha poldru bývá zemědělsky
využívána, zpravidla jako trvalý
travní porost nebo pole.
Označení suchý je u poldru namístě. Po většinu času v něm totiž
žádná voda není. Tou se naplní až
v momentě, kdy hrozí, že se potok vylije z břehů a zaplaví obytné
domy. Poldr tak může zabránit povodni a ochránit majetky občanů.
Voda se jednoduše rozlije v něm,
tedy na místě, kde nemůže napáchat žádnou škodu tj. mimo zastavěné území obce.
Výpusť poldru je nastavena tak,
aby vodní dílo opouštěl takzvaný
neškodný průtok.
Kromě protipovodňové funkce,
která je nejdůležitější, poldry také
zachycují půdní smyv.
Mgr. Radka Matějková
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Ulice Služská
v obci Mratín
po rozvodnění
Mratínského potoka.

a ve Veleni po bouřce v Březiněvsi, Chabrech, Ďáblicích a Čakovicích.
Pražského okruhu řešeno odvodnění dálnice do Mratínského potoka
způsobí to v důsledku NEOBYVATELNOST velkých částí obcí Mírovice, Veleň a Sluhy.

Obec Veleň v rámci změny územního plánu č.6 zařadila ve spolupráci s Povodím Labe a.s. (správce toku) navrhované
suché poldry do svého ÚP. Řešení protipovodňové ochrany podél Mratínského potoka je možné v současné době
pouze cestou výstavby retenčních prostorů, které zajistí transformaci povodňových průtoků na neškodnou úroveň
odpovídající kapacitě současného koryta. Povodí Labe, státní podnik, zpracovalo ve spolupráci s obcí Veleň v r. 2018
návrh řešení protipovodňové ochrany formou investičního záměru na výstavbu dvou suchých retenčních nádrží.
Obě nádrže jsou situovány nad obcí Mírovice, jedna na Mratínském potoce a druhá na Třeboradickém potoce
(viz. obr. nahoře). Celkový objem nádrží je cca 595 tis. m3. V současné době jsou obě nádrže zařazeny v ÚP
Obce Veleň jako veřejně - prospěšné stavby. Vzhledem k umístění staveb na katastrech více obcí
a ovlivnění protipovodňové ochrany v celém úseku Mratínského potoka až po soutok s Labem má stavba nadmístní
charakter a obec Veleň požádala o zařazení i do Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.
Úsek Mratinského potoka na území Středočeského kraje byl v rámci plánování v oblasti vod zařazen mezi oblasti
s významným povodňovým rizikem, kde by se měla protipovodňová ochrana řešit prioritně.

Veleňský
ochotnický spolek AJETO
srdečně zve na

Scénky
pro dospělé
v sobotu

21. listopadu 2020

od 18.00 hod.
do sálu obecního úřadu Veleň
Vstupné dobrovolné
18
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Restaurace Obecní dům Veleň

25.9.

-

28. 9.

Posvícenské

MENU

Pečená kachna, houskový knedlík, červené a bílé zelí 175,- Kč
Kachní paštika 78,- Kč
Polévka Kaldoun 35,- Kč
Objednávky a rezervace
od 3. 9. do 24.9. 2020
v restauraci nebo na tel.: 721 218 953
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Obecní úřad Veleň srdečně zve

28. října 2020

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

MELODY BOYS VE VELENI

M

elody Boys je jazz band pěti sólistů. Kapela
hraje jazz a swing 20., 30. a raných 40. let.
Band se snaží o autentickou interpretaci jazzu
a swingu při hře na dobové nástroje.
Vichřice jménem Melody Boys je uskupením špičkových hudebníků a je složeno výhradně z členů Melody
Makers Ondřeje Havelky. Kapela, v níž jednotlivé kvality hráčů mohou ještě více v menším počtu vyniknout,
vznikla v roce 2002 spontánně v Berlíně při tříměsíčním
angažmá Melody Makers, kde si okamžitě získala publikum berlínské čtvrti Spandau.
Kapela se zabývá pop music třicátých a čtyřicátých let
minulého století. Zvládá samozřejmě i jiné druhy hudby.
V repertoáru má i píseň loveckou.

Publikum většinou „šílí“ nadšením a dobře se baví. Můžeme tedy směle říci, že laťka našich podzimních koncertů, bude tímto večerem „na křídlech swingu a jazzu“ opět
zvýšena :-).
Ve Veleni band vystoupí při příležitosti již tradičního
dobročinného koncertu, jehož výtěžek věnujeme jako každým rokem Nadaci Mathilda paní hraběnky Nostitzové.
Zakoupením vstupenky přispějete na výcvik vodících
psů pro nevidomé. Dar předáme na koncertě již tradičně
přímo paní hraběnce Mathildě Nostitzové (zakladatelce
nadace), která se do Veleně velmi těší.
Srdečně zveme děti i dospělé.
				
Mgr. R. Matějková

ŠKOLA A ŠKOLKA

Odborné učebny a laboratoř.

HURÁ DO ŠKOLY
P

rvního září byl v základní škole
zahájen nový školní rok. Přivítali jsme 36 prvňáčků a prvně
v historii školy máme dva první ročníky.
Naše škola se velmi rychle rozrůstá.
V letošním roce ji bude navštěvovat
200 žáků a mateřskou školu 86 dětí. I
řady pedagogů a dalších zaměstnanců
školy se stále rozšiřují. V tomto okamžiku je nás 50. Již nyní ale musíme
plánovat další školní rok a zajistit dostatečnou kapacitu. Bude navýšena o
počet současných předškoláků s trvalým bydlištěm ve Veleni a Mírovicích. Je nutné, aby rodiče žáků, kteří
plánují v tomto nebo příštím školním
roce nově navštěvovat ZŠ Veleň a nemají ještě trvalé bydliště v naší obci,
o svém zájmu informovali ředitelství
školy a to do 25. září 2020. Další navyšování kapacity bude možné až za
rok.
Kvalita vzdělávání je pro nás prioritou. Na tom, aby škola byla pro děti
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bezpečným a příjemným místem pracujeme neustále, i když to není vždy
jednoduché. Škola a školka využívá
tři budovy, pro děti vaří dvě kuchyně,
máme čtyři oddělení školní družiny,
čtyři třídy mateřské školy a jednu třídu přípravnou, což klade velké nároky na organizaci a následně včasné a
přehledné informování rodičů.
Chápeme, že rodiče by byli rádi o
některých skutečnostech informováni
ideálně již na jaře (např. o termínech
kroužků), není to ale vždy možné.
Velkou změnu pro školu navíc představuje nové financování škol, které
nám umožňuje dělit třídy na menší
skupiny. Pro žáky je dělení tříd velkým přínosem, výrazně složitější je
ale organizace odpoledních aktivit a
bude třeba trochu času, než se všichni
v novém systému zorientují.
Ani v oblasti grantů a dotací nezahálíme. Během léta a měsíce září byla
dokončena realizace velkého projektu
na vybavení odborných učeben - la-

boratoře přírodních věd a tzv. multimediální učebny/školní družiny. Koncem léta také započala rekonstrukce
zahrady u budovy Hlavní 46, kterou
v využívají první ročníky, přípravná
třída a dvě třídy mateřské školy. Na
školní rok 2020/2021 je naplánován
preventivní projekt podporující mediální gramotnost, který je podpořen
z grantu O2 Chytrá škola nadace O2.
Většinu finančních prostředků na tyto
projekty jsme získali díky úspěšným
žádostem o dotace.
Na zahájení školního roku jsme se
moc těšili. Přejeme všem hodně úspěchů a hlavně pevné zdraví v následujícím školním roce.
Mgr. V. Kouřilová
Školní družina
Celé letní prázdniny dělal dětem
radost družinový blog Družina doma.
Cílem nebylo, aby děti trávily léto
u počítače. Blogovalo se 2x týdně a
změnila se i témata. Děti v záložkách

ŠKOLA A ŠKOLKA

První školní den.

Maty dětem, Cestujeme s Matesem,
Táborníci a Šikovné ruce nacházely
zajímavé články a nápady pro dlouhou chvíli. Třeba, když bylo špatné
počasí.
Novinkou byl i psí kamarád Maty,
který blog trošku oživil a snad i děti
pobavil. V současnosti je web Družina doma pozastavený, ale rušit se
určitě nebude a brzy se k blogování
vrátíme.
Třeba i se psím kamarádem. :)
V září jsme přivítali novou paní vychovatelku a započali běžný režim.
Pokud počasí dovolí, budeme trávit
čas venku. V blízké době nás čeká
návštěva čističky ve Veleni. Zde si
budeme povídat o tom, jak zacházet
s odpady a jak lépe chránit přírodu.
S dětmi máme v plánu také uspořádat opékání buřtů, které nám na jaře
nevyšlo.
Na podzim budeme vyrábět podzimní dekorace a v plánu je i vánoční
M. Hrabětová
jarmark.

Ve stávající budově MŠ Hlavní 160
jsou dvě třídy - Motýlci a Berušky.
Další dvě třídy - Včelky a Mravenečci se nachází v historické budově
školy Hlavní 46.
Hned první zářijový pátek nastoupily starší děti na plavecký kurz, který probíhá v Neratovicích. Mladší
děti se zatím seznamují s kamarády
a prostředím MŠ, zvládly i vycházku na výstavu drobného domácího
zvířectva, která se konala na dvoře

obecního úřadu Veleň. Start nového školního roku jsme tedy úspěšně
zvládli.
V loňském školním roce se podařilo
získat dotaci na obnovu a vybavení
zahrady pro děti v historické budově
ZŠ, která se nyní realizuje.
Pevně doufáme, že se nám všechny
viry a bacily vyhnou a že si letošní
rok celý užijeme se všemi naplánovanými akcemi.
		
P. Koudelíková

Mateřská školka
Od letošního školního roku se i MŠ
rozšířila o další třídu. Jsme tedy školka čtyřtřídní s kapacitou 84 dětí.

www.zsvelen.cz
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Příměstské tábory ve Veleni
léto 2020

N

áš první turnus se nesl v duchu tancování a anglického jazyka. Děti se po prvním dnu seznámení setkaly s jednoduchou formou anglického
jazyka a naučily se pár zajímavých choreografií, které v
pátek předvedly rodičům v rámci vystoupení pro rodiče.
Každý den si děti vyráběly výrobky, které přispěly krásným efektům již zmíněného vystoupení. Děti nepřišly
ani o stezku připravenou starým pirátem, který je dovedl
k pokladu :-).
Sportovní neboli olympijský týden nás čekal na začátku srpna. Zde si děti připravily svou vlastní olympijskou
vesničku, nechybělo zapálení olympijského ohně spolu
s ceremoniálem. Vyvěšení olympijské vlajky a olympijského erbu. Ve čtvrtek nás čekal výlet na Fitness Stezku
Rokytku spojený s přespáváním v táboře. Děti si postavi-
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ly stany, opekly buřty a odvážně zvládly i noční bojovku
s menším ponocováním. V pátek se také zúčastnily cesty
za pokladem.
A závěr letošního léta se nesl v duchu divadla. Celý
týden jsme zpívali, hráli na různé hudební a rytmické nástroje, také nechyběly procházky na čerstvém vzduchu,
kde jsme cvičili, učili se mluvit nahlas, správně dýchat.
V čase, který patřil výrobě kulis a dalších potřebných
propriet k závěrečnému divadelnímu vystoupení jsme
nešetřili barvami, každý přispěl svými nápady k opravdu
povedenému pátečnímu divadlu. Naši svěřenci se radostně a s velkým nadšením brouzdali v místním potoce, což
u nich sklidilo opravdu velký úspěch :-).
V pátek jsme se převlékli za pejsky, kočičky, myšky,
zajíčky, sluníčko, mráček … a společnými silami jsme

odehráli slíbené divadelní představení „Jak pejsek a kočička myli podlahu“.
Veškeré fotografie a videa z těchto příměstských táborů naleznete na: https://telovpohybu.rajce.idnes.cz/
Závěrem bychom touto cestou rády poděkovaly Obecnímu úřadu Veleň a ZŠ Veleň za zapůjčení prostor pro
realizaci táborů, paní místostarostce Radce Matějkové za
veškerou pomoc, profesionální přístup a vřelou ochotu
nám pomoci, panu starostovi, bez jehož podpory by se
zajisté tábory nemohly uskutečnit !

Naše poděkování si také zaslouží místní restaurační zařízení v objektu OÚ „Obecní dům“, které po celou dobu
připravovalo úžasné dobroty, moc nám všem chutnalo.
Přejeme Vám všem pohodový nový školní rok, spoustu
radosti a klidu do dnů budoucích a pokud nám bude vše
nakloněno, opět v příštím roce NASHLEDANOU !
Za celý tým „Tělo v pohybu“
Sára Hlaváčová a Radka Brožíková
https://telovpohybu-cz.webnode.cz/
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KROUŽKY VELEŇ
ZAČÍNÁME V TÝDNU OD 14.9. - 18. 9. 2020

Pondělí 14:00 (45 min)
Tanečky nejen pro holčičky pro první stupeň (nová ZŠ)
Cena: 85 Kč/lekce/dítě

Pondělí 9:30 (45 min)
Cvičení rodičů s dětmi (sál nad obecním úřadem)
Cena: 85 Kč/lekce/dítě
Ukázková hodina: 14.9.2020

Středa 15:45 (45 min)
Tanečky nejen pro holčičky pro školku (stará ZŠ -převádění dětí)
Cena: 95 Kč/lekce/dítě
tento kroužek je dražší z důvodu převádění dětí

Čtvrtek 14:30 (45 min)
Tanečky nejen pro holčičky pro první třídu a přípravku (stará ZŠ)
Cena: 85 Kč/lekce/dítě

Čtvrtek 15:30 (45 min)
Gymnastika 1.- 6.ročník (nová ZŠ)
Cena: 90 Kč/lekce/dítě
*Minimální počet pro otevření kroužku je 8 dětí.

V případě zájmu o kroužek nás neváhejte kontaktovat.
Odpovíme na dotazy ohledně lekcí, lektorky a zašleme přihlášky:
Sára Hlaváčová tel: 608 265 890, e-mail: sarus.hlavacova@gmail.com
www.telovpohybu-cz.webnode.cz

CO JE NOVÉHO

OPRAVA POVRCHU ULIC

U STUDÁNKY A U KOVÁRNY

B

ěhem letošního června jsme opravili povrchy dalších dvou ulic v naší obci. Ve čtvrtek
2. července jsme měli poslední kontrolní den
v ul. U Studánky a U Kovárny. Obyvatelům uvedených ulic moc děkujeme za trpělivost a za skvělou
spolupráci při rekonstrukci místních komunikací.
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Administraci a finanční vypořádání dotace na tuto
stavební akci máme již vypořádány.
Přejeme všem občanům bydlícím v uvedených
ulicích, aby si nový povrch užili. Šťastnou chůzi a
jízdu !
					
-rm-

CHOVATELÉ

CHOVATELSKÁ
VÝSTAVA 2020

DĚKUJEME VŠEM VELEŇÁKŮM A MÍROVÁKŮM ZA REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOST LETOŠNÍ VÝSTAVY !

L

etošní výstava se opravdu podařila, přálo
nám i počasí a účast byla hojná, tombola udělala radost mnoha dětem i dospělým.
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat všem
spoluobčanům, kteří nás přišli podpořit. Velmi děkujeme obecnímu úřadu Veleň, za velkou podporu
ve všech směrech.

Všechna vystavená zvířata byla na vysoké úrovni
a tímto bychom chtěli poděkovat spřáteleným spolkům za hojnou účast. Oceněna zvířata byla jak z našeho spolku, tak i přespolní.
Těšíme se, doufejme i s vámi, na další výstavu,
která se uskuteční v příštím roce opět první zářijový
víkend.		
J. Grűner, K. Kopecká

Děti z naší
MŠ a ZŠ Veleň
si návštěvu
„veleňské ZOO“
moc užily.

Členové veleňského chovatelského spolku.

OBECNÍ NOVINY
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   SDH VELEŇ - MÍROVICE

O

ZPRÁVY SDH

d minulého článku a relativního klidu jsme během
posledních 4 měsíců zasahovali u požárů, povodní, řešili jsme
spadlý strom na auto a také jsme
krotili obtížný hmyz. Vše se událo
hlavně v posledním týdnu v srpnu.
Byli jsme povolání k I, II i k III stupni požárního poplachu. Většinou byl
povolán náš hrdina trambus, jelikož
se jedná o technické zásahové vozidlo a ještě k tomu má nádrž na 3500
L vody.
Červen
Neoficiálně jsme při červnových
deštích prováděli zvýšený dohled,
když se rozvodnil místní potoka.
Dále jsme 30.6. v 15:43 vyjeli k požáru II stupně. Jednalo se o požár
průmyslového objektu (výroba nábytku pro zdravotnictví) v Kostelci
nad Labem, který byl umístěn mezi
rodinnými domy. Bylo oznámeno, že
při požáru něco bouchá a hoří místnost s měniči pro solární elektrárnu,
která byla na střeše objektu. Požadavek centrály byl, abychom vyjeli s trambusem. V tuto dobu bylo k
dispozici 5 členů jednotky. Požár byl
ohlášen již po 14. hodině pro pár jednotek z I. stupně v okolí. Původně se
jednalo o nahlášení dýmu z místnosti
s měniči. Následně bylo třeba povolat posily z II. stupně, tak jsme byli
cca před 16 hodinou povoláni společně s dalšími jednotkami jako posily. Jednalo se o HZS Mělník, Mladá
Boleslav, Neratovice a Stará Boleslav, HZSP SPOLANA Neratovice a
SDH obcí Brandýs nad Labem, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Neratovice, Veleň a Všetaty. Zásahu se zúčastnilo celkem 11 jednotek. Zásah
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byl náročný, protože se požár šířil
střešní konstrukcí. Kolegové použili hasící hřeby. Na požáru jsme byli
cca 3 hodiny, následně se jej podařilo eliminovat a postupně docházelo k
redukci zasahujících jednotek. Zásah
byl v půl deváté večer ukončen, na
místě zůstala dobrovolná jednotka
Kostelec nad Labem, která zajistila
dohlídku do následujícího rána. Škoda byla 25 milionů korun.
Červenec byl klidný, tak jsme se
pouze věnovali kondičním jízdám a
údržbě techniky. Díky počasí jsme
toto léto nevyjížděli k žádnému požáru pole.
Srpen
V půli srpna pršelo. I nám se nevyhnula velká voda, která obcemi prohnala v rámci přívalových dešťů ve
víkendových bouřkových dnech.
V pátek 14.8. nás v 17:56 probral
pískot svolávacího zařízení. A už to
začalo. „Vyhráli“ jsme balíček 5 v
1. Jednalo se o technickou pomoc
s odčerpáním zatopené a vytékající
jímky do domu v Mratíně. Zároveň
se udělala v místě silnice řeka, která
spolehlivě odváděla vodu z pole na
pozemky sousedů v Mírovicích. Následně jsme letěli k odčerpání sklepa
a pak k čištění můstků od naplave-

ných kusů dřeva a následná dokola
se opakující kontrola hlavně všech
můstků v našem regionu. Této akce
se zúčastnilo 5 členů a přepravovali
jsme se trambusem. Tento „balíček“
jsme ukončili v 21:30. Takže jsme po
3,5 hodinách zaparkovali v hasičárně
a odebrali se domu.
Bohužel ve 22:00 jsme byli povoláni k otevření stavidla hráze u téměř
přetékající nádrže v Mírovicích. Byl
to dlouhý zápas s téměř nepoužívaným stavidlem, ale naštěstí povolilo už po hodině těžkého boje. Této
akce se zúčastnili 3 členové jednotky. Všechna zásahová oblečení byla
totálně mokrá. Byli jsme mokří až
na trenýrky. Byl to náročný páteční
podvečer.
26.8 prý, moc nefoukalo. Opak byl
pravdou a ve 12:23 jsme byli povoláni k pádu stromu do vozovky v obci
Mratín. Bohužel se pod strom přimotalo i jedno auto. Vyrazili jsme v
počtu tří členů. Někteří měli výjezd
místo oběda. Celá akce trvala hodinu
a bylo rychle po všem. Vyjeli jsme
trambusem. Ve čtvrtek 27.8. nás starosta obce požádal, abychom zlikvidovali sršní hnízdo u sousedky.
Hnízdo bylo ve výšce 7 m u okna
mezi střechou a fasádou. Nasadili
jsme sprej na hnízda. Bohužel vysavač nešel použít. Při následné obhlíd-

ce okolí kolega odhalil další 2 hnízda
(tentokrát vosí). Vše jsme vyřešili a
po hodině jsme se vrátili zpět. Vyjeli
jsme v počtu 3 členů. K tomuto zásahu jsme vyjeli tranzitem, který jsme
museli „zabavit“ vedoucím malých
hasičů, kteří ho chtěli právě použít
na trénink. (Ano děti už trénují a připravují se na další sezonu). Po zásahu
jsme jim ho samozřejmě vrátili, aby si
mohli přepravit věci z hřiště zpět do
hasičárny. Tranzita jsme pro tento boj
se sršni vybavili půjčeným dlouhým
skládacím žebříkem z trambusu, vysavačem a oblekem na obtížný hmyz.
29.8. Poslední akce prázdninového
týdne byla pro změnu k ohni. Jednalo
se o vyhlášený III. stupeň poplachu a

šlo o požár skladu se senem, do kterého uhodil 28.8. večer blesk v Lázních Toušeň. Bohužel majitel stodolu
nacpal 28.8. dopoledne, až po špunt
balíky sena v obavě před dešti. Naše
jednotka byla k požáru vyslána 29.8.
v 6:54. Mělo se jednat o vystřídání
zasahujících jednotek. Původně jsme
měli vyjet tranzitem, ale nakonec
jsme vyrazili Tatrou. Na místě jsme
měli přiděleny úkoly dohašování a
dopravu vody k požáru a organizaci
kyvadlové dopravy hasičských cisteren od našeho čerpacího stanoviště u
Labe. Strávili jsme tam 5 hodin sobotního dopoledne v počtu 4 členů. Na

místě bylo velké množství techniky a
jednotek JSDH i HZS z velmi širokého okolí. V sobotu ráno 29.8. tam ještě bylo přítomno cca 100 hasičů.
Září
Poslední výjezd, o kterém bychom
Vás chtěli informovat, je z 10.9. Právě jsme se chystali na čištění a leštění
trambusu, jelikož měl být vystaven s
ostatní zásahovou technikou z okolí
na oslavě 140 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Brandýse
nad Labem, když nám byl vyhlášen v
15:43 poplach. Zahodili jsme hadry a
kartáče a vyjeli jsme k nahlášenému
požáru dřeva ve škarpě mezi Velení a
Sluhy. Při příjezdu na místo již hořelo
i cca 10m2 okolní trávy. Za použití vysokotlakého proudu jsme do 30 minut
měli vše pečlivě uhašeno a prolito vodou. Vyjeli jsme trambusem, následně
přijeli kolegové z Brandýsa a profíci
ze Staré Boleslavi. Ti se pomocí termokamery ujistili, že je vše ok a pak
jsme se vrátili k hasičárně dokončit
(respektive znovu začít) čistící a leštící práce, aby byl trambus připraven na
nedělní parádu. Na zásahu jsme byli
ve 4 členech.
Za SDH Veleň – Mírovice
T. Louček
OBECNÍ NOVINY
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KLUB SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE

VÝLET DO ZÁMKU ZÁKUPY
A PLAVBA PO MÁCHOVĚ JEZEŘE

N

a jarní výlet jsme si chtěli vyjet původně 7. dubna. Namísto zájezdu nás
všechny čekal úplně jiný „jarní
program“, který asi nečekal nikdo
z nás.
Na prohlídku skanzenu Veselý
kopec a návštěvu řemeslnických
domků v Hlinsku jsme se vypra-

vili v náhradním termínu v úterý
23. června a výlet se vydařil.
V úterý 22. září se těšíme na výlet podzimní. Čeká nás prohlídka
zámku v Zákupech, a po dobrém
obědě v Doksech, pak plavba výletní lodí po Máchově jezeře.
Podle aktuálního stavu a situace
bychom rádi uspořádali na pod-

zim, příp. alespoň v době adventní, posezení pro seniory s hudbou
příp. jinou „aktivitu“. A samozřejmě rádi opět všichni vyrazíme na
tradiční výlet předvánoční.
Přejeme vám krásný podzim,
hodně zdraví a dobré nálady každý den !
Radka a Lenka

V úterý 23. června 2020
jsme si vyjeli na výlet do Hlinska
a do skanzenu Veselý kopec.
Prohlédli jsme si
Řemeslnické domky - Betlém
a po obědě v restauraci U Huberta
jsme navštívili krásný skanzen
na Veselém kopci.
Všem našim výletníkům
děkujeme za výdrž
a dobrou náladu,
a blahopřejeme
k turistickému výkonu.
Těšíme se
na další skvělé výpravy !

OBECNÍ NOVINY
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TJ SLAVOJ VELEŇ

VELEŇSKÝ SPORT

V

FOTBAL

neděli 6. září 2020 jsme po šesti letech
opět vyrazili reprezentovat TJ Slavoj
Veleň v kategorii žáčků (resp. Mladší
přípravky) do dalekých Vyšehořovic,
Hrálo se turnajově s mančafty Vyšehořovice,
Odolená Voda, Nehvizdy, Řež, Hovorčovice a
náš slavný SLAVOJ.
První zápas „nám přidělil“ Odolenou Vodu a
hned přišla výhra 9:1 !!!
Druhý zápas s Nehvizdy následovala výhra
8:5 a třetí zápas s Řeží jsme opět vyhráli 3:0 !!
S Hovorčovicemi jsme nejprve prohrávali

0:2, pak ale přišlo skóre 2:4, a nakonec výhra
6:5 !!! Bylo super, jak to kluci odmakali.
To byla jízda ! Poslední zápas s domácími Vyšehořovicemi pro nás skončil výhrou 15:0 !!!
Je fakt, že domácí měli v týmu i hodně holek,
to ale nemění nic na tom, že jsme jasní vítězové
turnaje !!!
5 zápasů, 5 vítězství, skóre 41:11 = 15 bodů !!!
Všem žáčkům chci moc poděkovat za super
výkon !!!
		
Fanda Kaiser, TJ Slavoj Veleň

Mužstvo Mladší přípravky TJ Slavoj zvítězilo na turnaji ve Vyšebořicích.

TURNAJE MLADŠÍ PŘÍPRAVKY TJ SLAVOJ
20. září
3. října
10. října
17. října
38
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9.00 Hovorčovice B
9.30 Veleň		
PŘIJĎTE NÁM FANDIT !!!
10.00 Odolená Voda B
13.30 Husinec Řež

VELEŇSKÝ SPORT

Super výkon !!!
Vítězství
Mladší přípravky
TJ Slavoj
na turnaji
ve Vyšehořicích.
Jen tak dál !!!

Rozpis utkání - Podzim 2020
Den

Čas

Domácí

:

Hosté

1. 23.8.

NE

17:00

TJ Sokol Veltěž

:

Veleň

2. 30.8.

NE

17:00

Veleň

:

Jiskra Kojetice

3. 5.9.

SO

16:30

SK Zeleneč B

:

Veleň

4. 13.9.

NE

16:30

Veleň

:

Sokol Předboj

5. 20.9.

NE

16:00

Vyšehořovice

:

Veleň

6. 27.9.

NE

16:00

Sokol Mochov

:

Veleň

7. 4.10.

NE

15:30

Veleň

:

Sokol Měšice

8. 11.10. NE

15:30

Sparta Mratín

:

Veleň

9. 18.10. NE

15:00

Veleň

:

Sokol Větrušice

Volno

:

10. 25.10.
11. 1.11.

NE

14:00

Veleň

:

Klíčany B

12. 8.11.

NE

14:00

Odolena Voda

:

Veleň

13. 15.11. NE

13:30

Veleň

:

Brázdim

PŘEDSEDA ODDÍLU:

TRENÉR:

František Kaiser

Měřička Martin

mobil: 723 255 528
e-mail: fanda.kaiser@post.cz
SEKRETÁŘ ODDÍLU:
Lukáš Vízner
mobil: 737 808 721

Pozn.

mobil: 777 668 394
Tréninky
Mladší přípravky

strudl6@centrum.cz
se e-mail:
konají
každé úterý a čtvrtek
od 17.00 hod.na fotbalovém hřišti Veleň
(v zimě v tělocvičně/hale ZŠ Veleň)

e-mail: lvizner@csas.cz

OBECNÍ NOVINY
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VELEŇSKÝ SPORT

TJ SLAVOJ VELEŇ

S

STOLNÍ TENIS

tolní tenisté se připravují na novou sezónu, která začne od 28. září 2020.
Budou poprvé hrát Okresní přebor - 1. třídu, do které postoupili.
Na 17. září 2020 je naplánováno přátelské utkání se Sokolem Mratín A

Seznam soupeřů, se kterými budou stolní tenisté TJ Slavoj
hrát v nové sezóně:
Sokol Velké Popovice C
SK Úvaly A
TJ Mnichovice A
Spartak Čelákovice B
Sokol Líbeznice A
TTC Brandýs E
AERO Odolena Voda B
AERO Odolena Voda D
AERO Odolena Voda C
TTC Říčany D
TTC Říčany C
Pokud to bude možné, v lednu 2021 proběhne opět novoroční turnaj ve stolním tenise.
R. Šilhán ml.
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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

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/

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

VELEŇSKÁ PENTLE 2020
V

sobotu 27. června se konala tradiční Veleňská
Pentle a Pentlička.
Dopoledne se utkali v kopání pokutových kopů ti
nejmenší fotbalisté a od 13.00 hod. proběhla Pentle
pro dospělé.
Pokutové kopy se kopaly až do večera, a zlatou
medaili získal (poprvé v historii pořádání veleňské
Pentle) člen odbočky Odboru přátel Veleň - David
Kaiser !

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci
odpoledne a připravili pro všechny krásnou akci.
Dík zaslouží především členové veleňské Odbočky přátel Slavia Praha a TJ Slavoj Veleň.
Největší poděkování patří Pavlovi a Janě Tomčišinovým, Fandovi Kaiserovi, Kubovi Kalusovi,
Pavlovi Dvoriakovi a mnoha dalším.
Večer vystoupila veleňská skupina HAVRAN.
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Vánoční cukroví
2020
Ve vánoční sladké krabičce najdete - linecké s marmeládou
ořechové dortíčky
plněné ořechy
staročeské pracny
medové kuličky
trubičky s karamelem
košíčky vlašský ořech
vanilkové rohlíčky
vosí hnízda

Cena větší krabičky ( 1kg) – 680Kč
Cena menší krabičky (0,5kg) – 340Kč

Objednáváte na tel.čísle 777981856 nebo přes e-mail: cukrovi-velen@post.cz až
do konce listopadu nebo do vyčerpání kapacity.
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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.
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čtvrtek

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubileum slaví

červenec
Jordán Vladimír
Muzikantová Miluše
Pavlíková Alena
Špaček Jan
Celiznová Vlasta
Kozák Petr
Poustková Anna
Vorlíček Miloslav
Syslová Anna

Veleň
Mírovice
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Mírovice

září
Martinovský Petr
Juráš Rostislav
Budil Jaroslav
Mareček Václav
Podvalová Emilie

Veleň
Mírovice
Veleň
Veleň
Veleň

srpen
Bárta Karel
Mírovice
Kolářová Hana
Veleň
Součková Naděžda Mírovice
Bureš Václav
Veleň
Kohoutek Jan
Veleň

říjen
Kosová Dana
Vorlíček Miloslav
Menšíková Dimitrina
Kaiser František
Hradecká Anna

Mírovice
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

Úmrtí
květen
Vladimír Janeš
červen
Antonín Hakl
červenec
Martin Čížek
srpen
Jaromír Lípa

Přenechám hrob 3 x 2 m
v Třeboradicích.
Telefon: 602 941 155

Narozená miminka
červen
Nela Třísková
Kryštof Kohut
červenec
Tobiáš Gazda
Jonáš Machát
Elizabeth Huňa
Tobias Kostorek
Anežka Jandová

Počet obyvatel naší obce Veleň a Mírovice
ke dni 16.9. 2020 je 1550
(vč. přihlášených na obecním úřadu).
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FOTOKRONIKA

Oslava sv. Patrika 2020
(na druhý pokus)
V pátek 10. července jsme si na dvorku
OÚ Veleň poslechli tradiční irskou
a keltskou hudbu a irské tradicionály,
které nám zahrála veleňská
skupina TORQUES „frontmana“ Jardy Budila.
Všem členům skupiny TORQUES patří velké
poděkování za skvělou muziku
a hudební výkony, stejně tak děkujeme všem,
kteří přišli a vytvořili úžasnou atmosféru.

Letní koncert Loutny české 24. 7.

V pátek 24.7.2020 jsme se sešli
na letním koncertu, na němž jsme si poslechli
(již podruhé ve Veleni)
historické skladby v podání členů
hudebního souboru LOUTNA ČESKÁ.
Děkujeme všem hudebníkům za krásný večer.
Velké poděkování patří p. MUDr. K. Bartíkovi
z Mírovic za zprostředkování koncertu
a za jeho dobrý nápad uspořádat
tato vystoupení ve veleňském sále.
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Letní obecní trh
Veleně a Mírovic
1. srpna

V sobotu 1. srpna se na obecním dvorku konal první veleňský
a mírovický trh. Moc děkujeme všem, kteří přišli své výpěstky
a výrobky na trh prodat, ale i všem, kteří si přišli tyto místní
produkty nakoupit. Děkujeme i panu harmonikáři Šimůnkovi
a všem za vykouzlení dobré nálady a sobotní pohody.
Už se těšíme na trh podzimní !

Veleňské setkání
minipivovarů 2020

V sobotu 15. srpna 2020 se konalo na dvorku obecního
úřadu Veleňské setkání minipivovarů. Na třetí ročník
„setkání“ jsme si přišli opět posedět, sejít se se sousedy,
ochutnat dobrá piva a poslechnout si dobrou muziku.
Děkujeme všem za hojnou účast, hudebníkům ze skupiny
TORQUES a kapele Tři svetry děkujeme za skvělý hudební
doprovod. Velký dík patří všem, kteří nelitovali času na
přípravu, pomoc a organizaci celé akce.

INZERCE

+

Připravte se
na další vlnu
Je dobré být připraven na jakékoli vlny, které
život přinese. Náš stabilní internet na doma
bez závazku pro vás teď máme za parádní cenu.

Nordic 5G
Internet

Nová
Nordic TV

Balíček
5G Internet + TV

-200 Kč

-100 Kč

-350 Kč

na 6 měsíců

na 6 měsíců

na 6 měsíců

Akce platí do 15. 11. 2020. www.nordictelecom.cz

Překvapivá volnost
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Nový dřevosklad ve Veleni

prkna, hranoly, fošny, latě, palubky, OSB, Cetris,
překližky a další deskové materiály pro truhláře
a stavaře, zakázkově dveře Sapeli a Masonite

Možnost řezání na míru, hoblování, impregnace
a další drobné úpravy , bezplatná poradenská činnost,
doprava, montáž dveří

otvírací doba: PO – PÁ 7.30 – 16.00 hod.
po konzultaci lze dohodnout i odběr mimo provozní dobu

tel. 271 750 577, 606 962 046
www.kaplanpraha.cz
eshop : www.drevo-kaplan.cz
e-mail: info@kaplanpraha.cz

Firma je na trhu od 1992. Otevřením nové provozovny ve Veleni
navazujeme na tradici Dřevařských závodů v Satalicích

KRONIKA

Revoluční rok 1848
Dle Fr. Roubíka Český rok 1848 sepsal J. L. Menšík

V

životě národů jsou chvíle,
kdy na okamžik se zastaví
pravidelný chod všedního
života a lid vybičovaný útrapami až
na nejvyšší míru, se pozvedne proti
utlačovatelům na odpor. Takovým
rokem, kdy se zvedla hladina života
našich předků, byl rok 1848.

Revoluční rok 1848
Tomuto slavnému roku předcházela dlouhá léta strádání a utrpení selského lidu, jak jsme v předcházející
kapitole seznali. Co tu bylo selských
povstání, co krve vyteklo za osvobození poddaného lidu z jařma feudalismu a nelidského týrání a vykořisťování. Toto všechno byla jen předehra
k revolučnímu roku 1848, kdy se konečně splnilo dávno vytoužené osvobození z roboty. Celý tento rok byl
nabyt událostmi, jejichž prožívání
zapůsobilo na všechno obyvatelstvo.
Jistě i náš kraj tak blízko u hlavního
města Prahy, nezůstal bez odezvy.
Signálem k tomuto odboji byla francouzská revoluce, která proběhla v
únoru až březnu 1848.
Občanský král Ludvík Filip uprchl
a Francie byla několik dnů volná. V
tu dobu nebylo ve Francii nikoho, jež
by si přál osobovati nějakého práva
nad spoluobčany. Hlas proletářů měl
tutéž váhu a platnost jako hlas milionáře. Lid francouzský neznaje však
úplně smysl revoluce, nedovedl svůj
skutek uvést v praxi, proto brzy nastoupila vláda nová, která sice na oko
proletariátu přála, ale ve skutečnosti
jej zrazovala.
Po únorové revoluci rozložila se
nad celou Francií podivná jakási
tesklivost a bázeň, kdy každý cítil,
že se připravují neobyčejné převra-
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ty, ale žádný nevěděl, zdali budou v
jeho prospěch nebo na škodu. Rozmohla se bída, státní papíry klesaly na ceně. Továrny byly zavírány,
rozmohla se nezaměstnanost. Proto
se vzmáhaly lidové bouře a nezaměstnaný lid projevoval svá přání v
mohutných demonstracích. Vláda,
aby jakž-takž pomohla nezaměstnaným, zavedla národní dílny, kde
dávala možnost výdělku. Protože se
zde pracovalo, aby byla nějaká práce
vidět, většinou se lenošilo, takže tyto
národní dílny měly 170 tisíc zaměstnaných. Vydržování těchto dílen stálo stát 478 miliónů franků, aniž tam
byla vykonána nějaká užitečná práce. Proto byly dílny později zrušeny.
Odpovědí pařížského lidu na to byly
barikády, které lid počal stavěti. Bojovalo se vášnivě, zápisy z této doby
praví, že i ženy si vedly velmi udatně. Jedna žena uřezala několika zajatým důstojníkům hlavy a jiná vojínu
rozpárala břicho. Jízdnému četnictvu
byly useknuty nohy, on opět uvázán
na koně, na kterém bídně zahynul.
Když Arago přemlouval povstalce na
barikádách, aby ustali od boje, bylo
mu odpověděno: „Vy nemáte práva
takto mluviti, poněvadž jste nikdy
neměl hladu.“ To bylo heslo revoluce hladu. Se zajatými bylo zacházeno velmi krutě, buď byli násilně pobiti, rozsekáni nebo utopeni v řece.
Mnoho povstalců bylo nahnáno do
sklepů pařížské radnice, které byly
už brzy přeplněny a kde zajatci stáli
po pás ve vodě. Žízeň a hlad je velmi
trápily. Mnozí ze zajatých nemohou
se dále udržeti na nohou, padli do
vody a utopili se. Jejich druhové nemohouce mrtvol odkliditi, museli tak
dlouho státi podle mrtvol v blátě a ve

vodě, až sami klesli a zemřeli. Kvetlo velké udavačství, a udal-li kdo
koho, že bojoval na barikádě, stihl
takového ubožáka trest smrti.
Je smutné čísti tyto strašné zápisy,
které dokumentují odvahu pařížského lidu v boji o práci a chléb. Násilím
byla tato revoluce ukončena.
Ale i přes to odvaha Francouzů přenesla se do naší vlasti a vyvrcholila
zde revolučním rokem 1848.
Událostmi bohatý rok 1848 stále
přitahuje mysl českých lidí a ukazuje
do všech příštích dob nadšení tehdejších bojovníků za lepší a krásnější život. Za lepší život bez vykořisťování poddaných robotou. Jako hvězdy
zazářili v revolučním roce buditelé
českého národa a vůdcové revolučního hnutí. V prvé řadě stojí zde redaktor Národních listů K. H. Borovský, dr. Fr. L. Rieger, Fr. Palacký a
jiní. Oni to byli, co zapálili veliký
oheň revoluce za osvobození z pout
rakouského absolutismu. Svoboda
však lehko nepřišla. Co obětí všeho
druhu museli její vyznavačové přetrpěti! Vězením, vyhnanstvím chtěli jí
tehdy umořiti, ale síla lidu spojeného
s láskou k vlasti zvítězila nade všemi
utlačovateli …
Menší vlastenecké projevy se děly
už za vlády císaře Františka I., který
zemřel roku 1835 a jeho poddaní jej
jistě neměli příčinu oplakávati.
Současná anekdota vypravuje o lkajících Vídeňácích v nádvořích císařského hradu ve Vídni, krátce po smrti
císařově, kteří na slova státního rady:
„Neplačte děti, vždyť zůstane všecko při starém,“ odpovídají upřímně:
„Právě proto pláčeme …“
Toto jasně charakterizuje poměry
rakouských poddaných. Proto nelze
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se diviti, že tato všeobecná nespokojenost venkovského lidu se projevovala už před rokem 1848 ojedinělými pokusy odboje proti vrchnostem,
a že pak hlavně roku 1848 vedla k
živelnému hnutí, jež si vynutilo konečné zrušení roboty, jediný to trvalý
zisk tohoto bouřlivého roku.
Víru a sílu nalévali v národ naši
buditelé. Jungmann již v roce 1810
volá: „ještě Slované otročí, ale dá
Bůh – i tomu bude konec!“ nebo
slavný Kollár ve Slávě dceři: „Co z
nás Slávů bude za sto let, cože bude
z celé Evropy? Slávský život na vzor
potopy, rozvíří svých všude meze
kroků …“ a ostatní spisovatelé následovali. Veliký podíl na probuzení této doby má K. H. Borovský se
svými Národními Listy. A podobně
též i další noviny, tehdy vycházející.
Ať to byly Ranní listy, nebo Občan,
Pokrok nebo Poutník, všecky zaplavovaly nadšení v lidu …
Prvními zvěstěmi revolučního roku
byly letáky, které počátkem roku
1848 nalézala policie vylepené na
veřejných místech i též na budovách.
Na letácích byly nápisy:

Vzhůru, vzhůru bratři. Do zbraně!
Pomněte na Francii, Rakousko a Nizozemí.
Chcete být posledními?
Ne ! To by byla věčná hanba pro Čechy !
Všechny tyto projevy se snažila policie utlumit, ale vše marno ! Objevovaly se další letáky kolem 7. března
1848 české i německé a zněly:
Výzva k lidu. Občané, náš okamžik
přišel. Dolů s vládou libovůle. Ať
žije konstituce, neomezená svoboda
lidu. 20. III. 1848 je všeobecné povstání !
11. března proběhla porada ve Svatováclavských lázních. Na této schůzi byly přečteny požadavky českého
národa:
1. Zmenšení stálého vojska
2. Neomezená svoboda lidu
3. Sídlo nejvyšších úřadů v Praze
4. Zrušení roboty
5. Zavedení češtiny vedle němčiny
ve školách a na soudech
6. Zřízení měšťanských gard
7. Záruka osobní bezpečnosti
8. Organizaci práce a mezd

Byl to nevlídný večer, drobně pršelo dne 11. 3. 1848, ale přesto schůze ve Svatováclavských lázních se
uskutečnila …
Na této schůzi byli přítomni i šlechtici. A to hrabě Deim, baron Willani
a hrabě Thun. Ostatních účastníků
bylo přes 800. Kdežto v Praze minul obávaný 11. březen zcela klidně,
v Rakousku vyzněl podstatně bouřlivěji. Byla pak odeslána petice s
požadavky českého národa ke králi
Ferdinandovi. A dne 5. 3. byl vydán
císařský patent proklamující zrušení
censury a svobodu tisku. Co tu bylo
jásotu a radosti v celé Praze i v české
zemi.
„Sláva králi Ferdinandovi!!“ zaznívalo po celé Praze. Narychlo složená
píseň Láska budiž mezi námi, roven
člověk člověku!, zaznívala všady.
Vznikly slovanské ozbrojené národní gardy. Jejich znakem byl stříbrný
lev v červeném poli. Počet členů národní gardy byl k 21. 3. 1848 již přes
3500.
Hlavní otázkou byla stále svatováclavská petice, s níž se mělo zvláštní
poselstvo odebrati do Vídně. Dne 19.
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3. v den odjezdu byla sloužena mše
na Koňském trhu, nynějším Václavském náměstí a sám pražský arcibiskup Schrenk pozdravil delegaci
slovy: „Měšťané a bratři! Bůh práva
a světla provázej vás k našemu milovanému králi Ferdinandovi! Sedm
miliónů obyvatelů koruny české
skládá ve vás svou naději!“
Téhož dne o 7,15 hod. zrána vyjel z
nádraží samohyb /vlak zdobený stříbrným lvem v červeném poli a mnoha prapory červenobílými, ohlašující
všemu lidu, že se blíží poselství české země …
Ve Vídni bylo poselstvo již očekáváno. O to se přičinil hrabě Stadion a
pražský policejní ředitel. Oba proto
císaři doporučovali, aby byla deputace vlídně přijata a aby pokud možno
bylo vyhověno požadavkům petice, jež jsou přáním většiny českých
zemí. Císař Ferdinand V. přijal delegaci a česky ji oslovil: „Vítám vás,
milí Čechové, váš příchod mne velmi potěšil. Svou vůli císařskou dám
vám zjeviti skrze vašeho krajana, ministra hraběte Kolovrata.“
Deputace Čechů nepřinesla z Vídně
žádnou naději. Všechny požadavky
byly zamítnuty, nebo odkázáno na
dobu pozdější. Jediným kladným výsledkem této cesty byla svoboda vyučování v kterémkoli jazyce a povolení národní gardy. Byla připravena
nová petice ze dne 29. 3. v ostřejším
podání. Požadavky II. petice sestaveny byly na Žofíně dne 31. 3. /na
tuto druhou petici bylo odpověděno
kabinetním listem dne 8. 4. 1848 ve
14. článcích. Jako první článek prohlášení, že česká řeč ve všech odvětvích úřadů se s německou, v rovnost
staví. Zrušení roboty za náhradu bylo
jasně prohlášeno patentem ze dne 28.
3. / Podobně i úprava státního nábo-
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ženství a poměr k Židům. Jako další
krok k úpravě národních zájmů byl
svolán do Prahy na 30. 5. sjezd všech
slovanských národů v rakouském
mocnářství. Zahraničním delegátům
/Slovanům/ bylo adresované zdvořile ujištění, že budou srdečně vítanými hosty, dostaví-li se ke sjezdu.
Nový obrat v této věci zapůsobilo
jmenování nového velícího generála
pro Prahu, v osobě generála Windischkrätze. O něm bylo již známo, že
násilím potlačil r. 1844 tiskařskou
bouři.
Pražské události byly sledovány
ve Vídni s obavou v souvislosti s
podobnými projevy nespokojenosti
v jiných městech. Hlavním heslem
této doby bylo: Buď smrt, nebo úplné konstituční zřízení. „Signálem“ k
lidové revoluci v Praze byl pochod
vídeňského lidu společně s národní
gardou do císařského hradu. Pohled
na nesčíslné zástupy v nádvořích
hradu a také nedostatek vojenské
posádky ve Vídni, donutil vládu k
ústupu.
Události 16. května přesvědčily
dvůr o rychlém vzrůstu vlivu radikálních živlů a protože nechtěl býti
ve hradě jakýmsi zajatcem národní
gardy, odjel císař Ferdinand V. narychlo do Tyrol. Zatím v Praze Windischrätz podepsal poradní protokol,
vymáhající část pražské posádky k
posile italské armády Radeckého …
Mimo toto, projevil přání, aby vojenská posádka v Čechách zůstala
neztenčena pro případ potřeby vojenského zakročení proti nepokojům,
s nimiž nepřestal počítati.
Na venkově se vzmáhal neklid robotníků, odpírajících robotu a vyžadujících její zrušení bez náhrady.
Krajské úřady se sice pokusily zabezpečit veřejný pořádek s pomocí

vojenské posádky, ale prostředek
tento nestačil.
Bouřlivé vojenské události měly
ohlas také v Praze, kde již v květnu
bylo pozorovati zvýšenou radikální náladu. Vliv radikálních živlů se
však tehdy omezoval v Praze hlavně
jen na politický neuvědomělý proletariát, zatímco v inteligenci měl
převahu umírněný směr liberální,
representovaný nejvážnějšími muži
v národě – Palackým, Braunerem,
Riegerem, Trojanem aj.
Ve dnech všeobecného národního
nadšení probuzeného slovanským
sjezdem, muselo působiti jako políček ve tvář demokraticky, ale zároveň loajálně cítící Praze, když počátkem června počala okázale vojenská
posádka dopravovati děla na šance
na Petříně a Vyšehradě.
Windischrätz prováděl jen tím březnové usnesení a mimo toto byl v Praze nařízen zostřený dozor. Zbytečná
demonstrační vojenská přehlídka
na Invalidovně dne 7.6., jen zvýšila
odpor pražského obyvatelstva proti
bezohlednému absolutistovi, v němž
viděla Praha zosobněné nebezpečí pro mladou konstituční svobodu.
V tuto dobu ozvalo se poprvé slovo
„barikády“, volající po napodobení
úspěšného vídeňského vzoru v Praze.
Na svátky svatodušní bylo cítit
dusné ovzduší, naplněné zápalnými
jiskrami. Windischgrätz nařídil všeobecnou pohotovost.
Mše sloužené knězem Arnoldem
na Václavském náměstí se zúčastnilo přes 2 000 osob. Ačkoli P. Arnold
vyzval přítomné dělníky a studenty
ke klidu, prosadilo se heslo:“Okolo
Windischgrätze“. Rozčilený dav dal
se na pochod. U Prašné brány dal velitel granátnické stráže poručík Jab-
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lonský, rozkaz k bodákovému útoku.
Útok vojska si vyžádal 50 zraněných.
A na to ihned vznikají barikády.
Windischgrätz nařídil poplach pro
vojenskou posádku pražskou.
Nejdůležitější pevností a jakýmsi válečným velitelstvím bylo Klementinum. Na jeho nádvořích se
shromáždili ozbrojení mladíci, mezi
nimiž hlavní slovo vedl mladý Frič.
Na barikádách bojovali všichni. Na
jedné z nich náleželi k nejúspěšnějším obráncům J. K. Tyl, Míkovec,
Štůr, herec Prokop a jiní. Jako deputaci k smírnému jednání s Windischgrätzem byli vysláni: Palacký,
Šafařík, hrabě Thun, Windischgrätz
viděl deputaci podrobení se, proto
projevil zásadní ochotu k zastavení
vojenských operací, ale měl podmínky. Propuštění zajatého Thuna, výměnou za všechny občanské zajatce
a odstranění barikád.
Na to následovala porada na Staroměstské radnici, které zúčastnili
dvorští komisaři a strana obránců
národní gardy. Porada na Staroměstské radnici přesvědčila komisaře, že
s odstraněním nenáviděného Windischgrätze nastane v Praze klid. A odstraní se tím nebezpečí.
Třetí den po bojích skončil v nezměrné situaci. Windischgrätz se
cítil znovu pánem situace po nezdařené poradě na Staroměstské radnici
a rozhodl se k akci. V časných hodinách ranních 15.6. opustilo vojsko ve
vší tichosti Staré Město a také Thun
opustil guberniální budovu a odebral
se na Hrad.
Pražané byli nemálo překvapeni,
když zrána spatřili Prahu prosta vojska. Za této situace nabízela se naděje, že Windischgrätz kapituloval.
Z pražských věží zavlály proto bílé
prapory, hlásající mír. Tu však kolem

8. hod. ozvaly se z malostranského břehu dělové rány, prozrazující
skutečné úmysly Windischgrätzovy. Tento jeho čin, kdy střelami byl
zničen Staroměstský mlýn i jiné budovy, překvapil i dvorské komisaře.
Museli z tohoto činu vycítit tvrdošíjnost generálovu.
Byla proto vyslána deputace, opakovala včerejší podmínky a tak nakonec se rozhodl Windischgrätz, že
odstoupí. Velitelství pražské posádky
měl převzíti hrabě Mensdorf. Nyní
se cítil pánem situace hrabě Thun.
Vzal si po bok Windischgrätze a začal znovu prosazovat absolutistické
požadavky. Zrušil ihned národní gardy. S pražskou posádkou využívaje
situace, utišil povstání, a na hradě
zasedly soudy, které soudily zajaté.
Do 3.8. bylo zatčeno 400 osob. Propuštěním zatčených tento stav klesl

nakonec na 47 osob, které zůstaly ve
vězení. Hlavní původci tohoto povstání uprchli na venkov, kde ihned
byly nařízeny zatykače.
Obležení Prahy vojskem trvalo až
do 20.8. tak skončilo Pražské povstání, revoluční rok 1848. Padlo mu v
oběť mnoho životů, nehledíc na škody historických budov. Národní síly
probuzené v jaru svobody r. 1848
bylo snad možno na čas umlčeti a
podvázati, nikoli zničit. Uvědomělý
národ vzal nakonec přece jen vládu
do svých rukou a po letech bojů dočkal se okamžiku, kdy vzpupná německá rozpínavost byla poražena a
kdy z českých zemí zmizelo německé závaží zdržující po staletí svobodný rozvoj českého národa ,,.
Zdenka Sádovská, kronikářka
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Obecní úřad Veleň a Pražský filmový orchestr
srdečně zvou na

KONCERT

FILMOVÉ HUDBY
Sexteto

Pražského filmového orchestru

26. listopadu 2020 od 19.00 hod.
společenský sál Obecního úřadu Veleň
Zpěv:
Karolína Vágnerová, Martin Vinš
a Zdeňka Koryntová

Večerem provází dirigent PFO Jiří Korynta

Cena vstupenky 240 Kč
Vstupenky k zakoupení na Obecním úřadě Veleň. Hlavní 7, tel.: 283 932 290

