DUBEN 2021 ZPRAVODAJ OBCE VELEŇ A MÍROVICE 1/2021

OBECNÍ NOVINY
Ladovská zima
ve Veleni a v Mírovicích

Výlet do ZOO
Vítání občánků

Letní

koncert filmové hudby

Nové povrchy ulic

SLOVO ÚVODEM

Vážení a milí spoluobčané,
pokud bychom měli pár slovy charakterizovat uplynulý rok, pak by asi nebylo příhodnějšího vyjádření,
než známý bonmot Woody Allena: „Pokud chcete
rozesmát Boha, svěřte se mu se svými plány.“ Byl to
rok náročný (a nenaplánovatelný) pro všechny bez
rozdílu, a pro některé z nás byl opravdu přetěžký.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem občanům Veleně a Mírovic za pomoc při řešení situací,
které uplynulý čas přinesl a stále přináší. Je jedno,
zda to byla pomoc s rozvozem respirátorů, nákupů,
uvaření oběda nemocným sousedům, asistence při
očkování či dar obci. Každé pomoci a každé ochotné
ruky je třeba si vážit. Opět se ukázalo, že v situaci,
kdy si jako lidé a sousedé musíme pomoci sami, tak
sounáležitost a vzájemná pomoc fungují.
Věřili jsme, že těžká doba, lockdowny, home office apod., pokud mohou přinést něco dobrého, pak
to bude zjednodušení a odbyrokratizování státního
aparátu, že v krizi zbyde to podstatné. Bohužel jsme
„shora“ zahlcováni dalšími a dalšími zbytečnými
dotazníky, formuláři, kontrolami a nesmysly. Nevím
tedy, co se musí stát, aby se konečně systém zefektivnil a řešil opravdu důležité věci, které lidem život
usnadní.
Přestože zatím netušíme, jak velký bude letošní propad příjmů pro náš rozpočet, pokračujeme v
přípravě plánovaných obecních investic. Přestavbu
statku čp. 15 na objekt občanské vybavenosti zahájíme letos demolicí části starého objektu. Stavební
povolení již máme a čekáme na vyhlášení vhodné
dotační výzvy. Rozšíření kapacity mateřské školky
přístavbou je ve stádiu poslední etapy VŘ a probíhá
stavební řízení.
V době uzávěrky těchto novin bychom měli znát
i vítěze VŘ na dodavatele rekonstrukce povrchů
ulic K Remízku, Ke Hřišti a Spojovací. Na opravu
uvedených ulic požádáme po ukončení VŘ o dotaci
Středočeský kraj. Podrobné informace o všech plánovaných akcích i příjmy a výdaje obce za r. 2020
naleznete na dalších str. Obecních novin.
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Nic netrvá věčně a i epidemie odejde. Skončí i
opatření a nařízení, ze kterých jsme už všichni unaveni a vyčerpáni. A doufejme, že neskončí jen doba
covidu, ale i čas morálního a mravního marasmu
lidí, kteří by nám měli jít příkladem, ale my se často
za jejich chování spíše stydíme.
Naší šancí je zodpovědné a racionální chování normálních lidí. Nadějí jsou sebevědomí občané, kteří
stojí při sobě a beze strachu dají jasně najevo, že se
žádných „psychopatických“ hrátek prostě účastnit
nebudou. Koneckonců ty nejlepší nápady a myšlenky většinou vznikají v rámci občanské společnosti z
iniciativy jedinců, dobrovolníků a místních komunit,
což se potvrdilo i v uplynulém roce.
Když má školní třída charizmatického třídního
učitele s přirozenou autoritou, žáci mu věří, hodně
se naučí a ve třídě je pořádek. Má-li třída nedůvěryhodného příp. hulvátského pedagoga bez autority,
nikdo nic neumí, třída je rozhádaná, neschopná se na
čemkoliv dohodnout. A jak víme, přirozený respekt
ani důstojnost se koupit nedají. Stává se, že krize a
těžké časy vygenerují výrazné osobnosti. Věřme, že
je nějaký slušný a moudrý „třídní“ konečně na obzoru. Už je na čase.
Náš národní smysl pro humor je sebezáchovná
věc. Kdyby nešlo o tak zásadní věci, o zdraví a životy lidí, o budoucnost našich dětí, pak by bylo sledování „krizového řízení“ našeho státu i křupanského
chování některých jeho představitelů vydařenou českou tragikomedií.
Ani tento rok nebude určitě snadný. Držme při
sobě. Věřím, že se ještě letos společně nadechneme
letního vzduchu, svobody pohybu, radosti ze společných setkání i naděje na lepší časy.
Přeji Vám pevné zdraví, krásné jarní dny a pohodové léto.
Mgr. Radka Matějková, místostarostka

ze zastupitelstva
prosinec
Zápis č. 16/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne 9.12. 2020 od 18. hod.
- zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2021 dle paragrafů a
střednědobý výhled na 2020 –
2023.
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 5/2020.
- zastupitelstvo schválilo poplatky na rok 2021 – stočné, komunální odpad, bio popelnice a pes.
- zastupitelstvo schválilo dar pro
knihovnu Města Mladá Boleslav
ve výši 1500,-Kč na rok 2021.
- zastupitelstvo neschválilo výstavbu RD na p.č. 191/4.
- zastupitelstvo bere na vědomí
inventarizační příkaz 1/2020 k
provedení inventarizace majetku
Obce Veleň ke dni 31.12.2020.
leden
Zápis č. 1/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne 6.1. 2021 od 18. hod.
- zastupitelstvo konstatuje nezastavitelnost pozemku p.č. 191/4
v k.ú. Veleň rodinným domem
(objektem bydlení) a to v souladu
s původním schváleným plánem
zastavitelnosti lokality „Duhová“

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

- zastupitelstvo schválilo prominutí stočného na období omezení
provozu hospody nájemce pana
Bezoušky (hospoda U Arazimů)
- zastupitelstvo schválilo zadávací dokumentaci na dostavbu MŠ
Veleň, připravenou pro výběrové
řízení.
- zastupitelstvo schválilo podání
žádosti o dotaci na projekt „Navýšení kapacity a dostavba MŠ
Veleň“
- zastupitelstvo schválilo rozšíření pokladny. Pokladna č. 2 se
stanoveným limitem do 50 000,Kč. Zastupitelstvo schválilo nové
znění odstavce č.5 směrnice o
pravidlech vedení účetnictví.

duben
tavé stanovisko k projektové dokumentaci „ Novostavba administrativní budovy na p.č. 2 a p.č.
652“
Využití stavby dle projektu je v
rozporu s ÚP.
- zastupitelstvo bere na vědomí
rozpočtovou změnu č. 1/2021

Zápis č. 3/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne 7.4. 2021 od 18. hod.
- zastupitelstvo schválilo a souhlasí se záměrem dostavby a navýšení kapacity MŠ Veleň
- zastupitelstvo schválilo spolufinancování akce dostavby a navýšení kapacity MŠ Veleň z obecních prostředků
- zastupitelstvo schválilo záměr
únor
rekonstrukce komunikací K ReZápis č. 2/2021 ze zasedání za- mízku, Ke Hřišti a Spojovací a
stupitelstva obce Veleň konané- spolufinancování akce z obecního dne 10.2. 2021 od 18. hod.
ho rozpočtu
- zastupitelstvo schválilo obecně - zastupitelstvo schválilo navýšezávaznou vyhlášku č.1/2021 o ní kapacity ZŠ a MŠ Veleň z 208
místních poplatcích.
na 233 žáků základní školy
- zastupitelstvo schválilo smlou- - zastupitelstvo schválilo smlouvy s firmou Witendr na administ- vu o smlouvě budoucí o zřízení
raci žádostí o dotaci na akce :
věcného břemene el. přípojky pro
„Mateřská škola Veleň‘‘ a ,,Opra- č.p. 15
			
va komunikace Veleň‘‘
-of- zastupitelstvo schválilo zamízapsala V. Škrdlová

Vážení občané,
informace vám rozesíláme mobilním rozhlasem a některé hlásíme rozhlasem obecním.
Může se stát, že hlášení není dobře slyšet všude, nebo ho nestihnete vyslechnout celé.
Pro tento případ si uložte tel. číslo: 739 898 710
Na tomto čísle si můžete poslechnout (zdarma)
poslední hlášenou zprávu obecního rozhlasu.
Děkujeme.
Obec Veleň
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AKTUALITYOBECNÍHO ÚŘADU

		

POPLATKY na rok 2021

Obec Veleň

Stočné (kanalizace)							
5,- Kč na osobu a den
Pes
					
100,- Kč na rok
Komunální odpad:
- vývoz 1x za měsíc – 1.úterý v měsíci 12 svozů
			
600,- Kč
- vývoz 1x za 14 dní – lichý týden 26 svozů 				
1.200,- Kč
- vývoz sezónně (v létě 1x14 dní a v zimě každý týden) 42 svozů zimní svoz je od 1.10. do 31.3.
		
			
							
1.650,- Kč
- vývoz každý týden (úterý) 52 svozů
					
2.000,- Kč
Případně lze dokoupit jednorázový pytel na mimořádný vývoz nebo jednorázovou kartičku
		
										
80,- Kč
Biopopelnice
Vývoz od duben-listopad 2021
					
1.400,- Kč
Rok 2021 má 365 dní .
Svozový den je opět úterý, bioodpad v pátek – každý sudý týden.
Tyto poplatky můžete uhradit na Obecním úřadu Veleň v hotovosti, nebo zaslat na účet obce u KB:
4522201 / 0100, VS …..(Vaše číslo popisné), nebo platební kartou na úřadu, KS 0308.
Při zaplacení vývozu odpadu (popelnice) si nezapomeňte samolepku vyzvednout na obecním úřadu.

10.00 - 12.00 hod.
Sběrná garáž od 15. května
4
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AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

Vítání občánků
v neděli

30. KVĚTNA 2021
NA DVORKU
obecního úřadu Veleň

přesný čas a informace o organizaci akce
budou rodičům dětí upřesněny v pozvánce,
kterou obdrží v květnu.

PODĚKOVÁNÍ
Obec Veleň děkuje zaměstnankyním a asistentkám ZŠ
za pomoc a zapojení se do prací pro obec
(např. údržba zeleně, rozvoz respirátorů občanům Veleně a Mírovic,
pomoc při očkování seniorů ve škole aj.).
Vedení školy, paní učitelkách, rodičům i všem občanům děkujeme za ochotu a vstřícnost.

OBECNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ OBCE VELEŇ A MÍROVICE

OBČASNÍK (vychází cca 4x ročně)

vydává: Obecní úřad Veleň, Hlavní 7, tel.: 283 932 290, e-mail: obec.velen@velen.cz.
Za obsah i formu příspěvků si ručí jejich autoři.
Na Vaše příspěvky se těšíme na e-mailové adrese: obecni.noviny@seznam.cz
REDAKCE: Mgr. R. Matějková (-rm-), aktuality obecního úřadu: Ing. Jiří Kazda (-jk-), E. Vítková (-ev-), O. Fojtíková (-of-)
škola a školka: Mgr. V. Kouřilová, P. Koudelíková, Mgr. K. Čermáková, společenská rubrika: L. Kaiserová, chovatelé: J. Grűner, sport: F. Kaiser, L.
Vízner, R. Šilhán, hasiči: T. Louček, S. Jehlička, ochotnice: P. Beníšková, slávisté: P. Tomčišin
Číslo 1/2021 Náklad 1000 ks. Rozšiřováno do schránek zdarma. Datum uzávěrky příštího čísla je 25. srpna 2021
MK ČR E 23108

www.velen.cz

OBECNÍ NOVINY

5

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

stalo se ...
Zima ve Veleni a v Mírovicích

A

dventní akce v naší obci byly pochopitelně ovlivněny epidemiologickou situací a tak jsme museli
jejich organizaci přizpůsobit aktuálním vládním nařízením. Pojízdné PEKLO a NEBE projelo Mírovicemi a
Velení v sobotu 5. prosince. Bytosti pekelné i nebeské
se pěkně prošly po obci a věříme, že se všem hříšníkům
naše „alternativní“ alternativa líbila. Veleňský pekelný
expres byl vypraven improvizovaně a narychlo (a taky
nabral pořádnou rychlost), omlouváme se, že do Větrné ul.dorazil dříve, než bylo v jízdním řádu. Jeli jsme
to poprvé. Děkujeme všem lidem za krásnou výzdobu
domů a plotů a dětem za odvahu.

Velké poděkování patří také našim obecním zaměstnancům P. Vojtěchovi a V. Novákovi za to, že ten náš
nebeský a pekelný „autocirkus“ odřídili, a moc děkujeme také hasičům S.Jehličkovi, T. Loučkovi a S. Jůnovi za bezpečný doprovod. Těšíme se za rok. Snad opět
otevřeme pekelnou i nebeskou bránu na úřadě a budeme
moci společně pak rozsvítit strom.
V sobotu 12. prosince se konal na obecním dvorku
Adventní trh. Děkujeme všem prodejcům a všem veleňákům, mírovákům, i všem „přepolním“, kteří přišli a
rozhýbali „veleňskou sousedskou ekonomiku“:-) ! Velké poděkování posíláme všem, kdož pomohli s přípravou akce, se stavěním i úklidem stánků a stanů.
Premiérový prodej vánočních kaprů na obecním dvorku probíhal 21. a 22. prosince. Kapříků jsme zakoupili
o něco více než kolik jsme přijali objednávek, a tak jich
pár zbylo i „do volného prodeje“.
Danovi, Viktorovi a Patrikovi moc děkujeme za ochotu
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ryby prodávat, máčet se ve studené vodě, za dobré služby i náladu. Rybářům ze Dvora Lnáře moc děkujeme za
dodávků skvělých kaprů.
Veleňský Masopust 2021 proběhl jako všechny loňské
i letošní akce - netradičně, bez průvodu, bez pohoštění
„u chalup“ a bez večerní zábavy. Naše distanční „Masopustní „okénkové“ hody“ byly opět hlavně o jídle
(velikonočnímu půstu navzdory). Kromě zabíjačkových
produktů a koláčů, jsme si snad odnesli i pár deka masopustní nálady, o kterou se postaraly přítomné maškary.
Všem děkujeme za ohleduplnost i za podporu místním
okénkovým prodejcům.
Velký jarní úklid
ěhem pátku a soboty 27.3. jsme umístili po obci
cca 30 kontejnerů na komunální, zelený, dřevěněný
odpad a na stavební suť. Občané si tak po zimě mohli
„uklidit“. Od 9.4. je otevřen sběrný dvůr.

B

SLOVO AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

... stane se

Jaro v obci
Jaro jsme zahájili ve Veleni a v Mírovicích neoficiálně
osázením obecních truhlíků. Doufáme, že barevné petrklíče přinesly radost a přivábily do obce jaro i lepší časy.
Květiny, které nám zbyly (ještě jsme přikoupili pár tulipánů a uvázali z nich pugéty) jsme rozvezli do nemocnice v Brandýse n.L. a Vinohradské nemocnice. Sestřičkám přinesly barevné petrklíče i kytice z Veleně velkou
radost. Za pomoc s vysázením prvosenek i s rozvozem
respirátorů moc děkujeme asistentkám naší ZŠ.
Přístavbu a navýšení kapacity MŠ Veleň
lednu jsme VŘ na přístavbu školky vyhlásili a během února proběhlo 1. kolo tj. kvalifikace. Do VŘ
se nám přihlásily 4 firmy, 2 firmy kvalifikační předpoklady nesplnily a 2 firmy postoupily do dalšího kola. Soutěžíme metodou Design and Build tj. „Navrhni a postav“,
takže vítězná firma přístavbu MŠ navrhne, vyprojektuje
i postaví. Dvě úspěšné firmy byly vyzvány k předložení
studie přístavby MŠ a cenové nabídky.
Investiční záměr dostavby školky závisí samozřejmě na
velikosti propadu příjmu od státu do rozpoču obce a na
tom, zda získáme na stavební akci dotaci. Vlastními finančními silami obec není schopna za současné situace
bez pomoci státu navýšení kapacity MŠ realizovat.

V

Rekonstrukce povrchů ulic K Remízku, Ke Hřišti
a ul. Spojovací
současné době probíhá také výběrové řízení na dodavatele stavby Oprava povrchů ulic K Remízku,
Ke Hřišti a Spojovací. Uvedené místní komunikace bychom chtěli letos opravit s pomocí dotace ze Středočeského kraje. Podmínkou podání žádosti o grant je ukonče-

V

né VŘ. Obyvatelé těchto ulic by se tedy mohli v letošním
roce dočkat nových povrchů silnic.
Stavební úpravy v historické budově školy
důvodu potřeby navýšení kapacity naší školy i školky musíme opět provést další stavební úpravy v historické budově ZŠ. Máme v obci dětí „jako smetí“, za
což jsme samozřejmě moc rádi. Abychom mohli kapacitu
navýšit, je nutno realizovat stavební úpravy (hlavně z důvodu požárních opatření a povolení od hasičů). Čeká nás
tedy opět „stavební“ léto.

Z

Nový chodník v Mírovicích u 18-té Míle
Mírovicích jsme zrekonstruovali chodník kolem 18té Míle, byl už opravdu hrozný. Všem se omlouváme za jeho dočasné uzavření.

V

Občanská vybavenost a služby - statek Veleň
současné době máme demoliční výměr na část statku a pravomocné stavební povolení k výstavbě. Čekáme tedy na vyhlášení vhodné dotační výzvy.

V

Hrozba koridoru vysokorychlostní trati zažehnána
letošním roce proběhlo mnoho geodetických měření v katastru naší obce, která souvisela s vytýčením
koridoru VRT. Stejně, jako v případě Pražského okruhu,
zúčastnili jsme se i několika jednání v této věci. Koridor
vysokorychlostní trati by „rozpůlil“ naši obec na dvě poloviny a fatálním způsobem by Veleň a Mírovice postihl
(resp. zničil). Větrná ul. a Mírovice by to tzv. „odnesly“
nejvíce. Stát by nám zboural i historickou budovu školy.
Nakonec vše dopadlo dobře ! Více na str. 18. Tak alespoň
nějaké dobré zprávy po časech nedobrých...

V

R. Matějková
OBECNÍ NOVINY
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH

KVĚTEN

18. května

30. května

úterý

neděle

Očkování 70+

Vítání občánků

Přesný čas Vašeho očkování druhou dávkou
Vám bude sdělen prostřednictvím SMS
Místo: nová budova ZŠ Veleň

Čas: od 15.00 hod.
Místo: dvorek OÚ Veleň
Dle epidemiologické situace a vládních nařízení
bude akce potvrzena nebo zrušena
		

ve Veleni druhá dávka

ČERVEN

6. června
neděle

Letní koncert

po
na d š
če irým
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tv ne
ém be
vz m
du
ch
u

FILMOVÉ HUDBY

Sexteto Pražského filmového orchestru

letos venku na vzduchu

8. června
úterý

Výlet
do ZOO Chleby

Čas: od 18.00 hod.
Místo: dvorek OÚ Veleň
Čas: odjezd v 7.30 hod. od OÚ Veleň (v 7.20 z Mírovic)
Zpěv: Karolína Vágnerová, Martin Vinš a Zdeňka Koryntová Kapacita a charakter výletu budou přizpůsobeny
Večerem provází dirigent PFO Jiří Korynta
aktuálním vládním nařízením
Kapacita bude omezena dle aktuálních vládních nařízení

18. června
pátek

Letní kino
na dvorku

Čas: cca od 21.00 hod.
Místo: dvorek OÚ Veleň
Kapacita bude omezena
dle aktuálních vládních nařízení

A DALŠÍCH AKCÍ VE VELENI A V MÍROVICÍCH

JARO/LÉTO 2021
ČERVENEC

10. července
sobota

Farmářský
obecní trh
Čas: od 9.00 hod. do 12.00 hod.
Místo: dvorek Obecního úřadu Veleň

23. července
pátek

Letní kino
na dvorku

Čas: cca od 21.00 hod.
Místo: dvorek OÚ Veleň
Kapacita bude omezena dle aktuálních vládních nařízení

SRPEN

21. srpen

sobota

Setkání malých rodinných

PIVOVARŮ

Čas: od 14.00 hod. - 21.00 hod.
Místo: dvorek OÚ Veleň
Dle epidemiologické situace a vládních nařízení
bude akce potvrzena nebo zrušena příp. kapacitně
omezena

OBECNÍ NOVINY
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Zimní atmosféra jako od Josefa Lady. Jsme moc rádi, že v místech, kde byla kdysi dlouhá léta skládka, dnes
můžeme trávit volný čas, chodit na procházky a sjíždět „svahy“.

Ladovská zima 2021

M

oudrá příroda nám letos v neveselém čase
nadělila pro radost alespoň krásnou zimu.
„Horský svah“ nad Velení, kopeček U
Křížku i další „laviňáky“ byly obsypané dětmi, které
svahy pravidelně „udržovaly“. Ani rolbu jsme nepotřebovali ... Vyběhnout na Šnečí kopec (jak děti veleň-

10

OBECNÍ NOVINY

skou horu hezky přejmenovaly) či jiný svah - to byl
nejlepší lék na trudomyslnost. Na běžkách jsme mohli doběhnout do sousední vsi či oběhnout obec. Byl to
skvělý recept na uchování si dobré nálady, zdravého
těla i ducha. A bylo jedno, zda jsme sjeli dolů na bobech, na saních, na pytli, sedmo či ležmo... -rm-

Očkování 70+ ve Veleni

úterý 6. dubna jsme „proočkovali“ 90 seniorů 70+ ve veleňské škole vakcínou Pfizer/
BioNTech. Druhou dávku dostanou naši senioři cca 18. května (podrobněji ještě budeme všechny informovat SMS). Někteří z přihlášených seniorů
neměli žádnou registraci, takže by se zatím nenechali
nikde očkovat, což znamená, že očkování přímo ve
Veleni (tj. v místě bydliště) spolu s individuálním přístupem - má smysl, a máme z toho radost.

V
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Moc děkujeme očkovacímu týmu, který vyhověl naší
prosbě, a přijel k nám pod vedením MUDr. Chaloupky očkovat. Velké poděkování za pomoc a asistenci
při očkování patří také Radce Fuksové, J. Karpačové,
I. Šetkové, I. Tesárkové a O. Fojtíkové.
				
Radka Matějková
				

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OBCE VELEŇ V R. 2020

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Rozpočtové příjmy obce v r. 2020
Daně z příjmů					
10 151 705,23
Daň z DPH						
11.114 262,84
Odvody za odnětí půdy				
31 987,30
Poplatky za likvidaci komunál.odpadu		
1 024 340
Poplatky ze psů+známky				
29.100
Daň z hazardních her 				
153 774,85
Zrušený odv.z loterií apod.her			
40,05
Správní poplatky: ověřování atd.			
16.000
Dan z nemovitostí					
1.239 129,03
Dotace Střed.kraj 4111 náhrada daní z příjmu
Volby 							
2 082 250
Dotace od kraj.úřadu na provoz obce 4112
271.600
Dotace 4113 SFŽP sázení stromů 		
192.527
Dotace 4116 MŽP, kraj ozel.skládky		
19.613,61
Dotace 4122 výsadba stromů 			
84.000
Dotace 4216 MŽP na ČOV 772. 			
227,33
Dotace 4222 oprava komunikace U Studánky, U Kovárny
							
1.287.000
Stočné						
3.353.919
Příjmy z prodeje vstupenek - kultura		
54.017
Nájmy nebyt.prostor					
49.540
Sběr odpadů – sběrný dvůr + Ekokom		
359.660,50
Financování hasičů od obcí 			
96.000
Příjmy z poskytování služeb			
62.339,60
Ostatní příjmy z vl.činn. – věc.břemeno		
5.600
Příjmy z pronájmu pozemku			
12.191
Přijaté neinv.dary 					
20.000
Příjem dle horního zákona				
1.428,72
Příjem z prodeje pozemků				
27.908
Přijaté příspěvky na pořízení dl.majetku 		
325.000
Příjmy z úroků ČNB					
0,44
Příjmy celkem 2020		
32.837.306,50

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

A VÝDAJE OBCE VELEŇ
N

a následujících str. Obecních novin zveřejňujeme jako každým rokem Příjmy a výdaje
Obce Veleň v r. 2020. V příjmech jsou zahrnuty i všechny granty a dotace, které se
obci podařilo v uplynulém roce získat.

Dle výkazu FIN 2-12M k 31.12. 2020

Příloha závěrečnému účtu obce 2020

Rozpočtové výdaje obce v r. 2020
Silnice-komunikace, opravy údržba, služby				
1.135 151,87
Dopravní obslužnost 							
417.254,44
Pitná voda: 									
7.853,89
(všeob.materiál, opravy a údržba, služby, zajištění vodojemu)
ČOV: všeob.materiál, opravy, rozbory					
1.517744,86
Elektrická energie ČOV + kanalizace 					
850 687,38
Rekonstrukce ČOV 								
1.354.606,26
Úpravy vodního toku - čištění						
620
ZŠ příspěvek na provoz ZŠ a MŠ
(elektrika + plyn…)								
1.605.000
Knihovnické služby, materiál						
1.500
Kulturní záležitosti – představení, zboží,dary				
252.376,14
Rozhlas a televize								
13.996,07
Občanské záležitosti 							
91.939,85
(gratulace, vítání občánků, balíčky pro důchodce, kulturní a společenské akce materiál)
TJ: voda, el.energie, PHM sekačka, opravy
71.384,66
VO elektrická energie 							
96.402,95
Veřejné osvětlení: opravy, rekonstrukce světel				
477.406,90
Mzdy: dohody o provedení práce						
857.172
Sběr a odvoz kom.a nebezp. odpadů FCC				
1.355.341,88
Skládka služby, úpravy							
24517,02
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:
hnojivo, všeob. materiál, nářadí, květiny, štěrk, písek, ochranné pomůcky
										
31.720.75
Krizová opatření – nákup materiálu					
37.639,06
- PHM sekačky								
65.033,90
- vývoz kontejnerů (sběrný dvůr, kompostárna)				
41.346
- opravy mechan.prostředků (sekaček, apod.)				
151.881.08
- nealko.nápoje, čaje, káva							
2.593
Požární ochrana: revize, TP, pojištění,
pitná voda, el.energie, FRP, PHM, školení, služby, dotace		
213.066,86
Pořízení dopravního automobilu pro SDH Veleň		
1.222.100
Mzdy zastupitelstvo (starosta, místostarosta, členové OZ vč. daně, SP, ZP)			
										
2.040.266

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE OBCE VELEŇ V R. 2020

Rozpočtové výdaje obce v r. 2020
Volby do zastupitelstev ÚSC 						
31.000
Mzdy zaměstnanci							
2.777.032
Sociální pojištění							
1.011.799
Zdravotní pojištění							
421.090
Úrazové pojištění Kooperativa						
18.145
Ochranné pomůcky								
209
Majetek obec (dopravní zrcadla, sekačka, party stan, lavičky,
drobný obecní mobiliář aj.)
404.523,96
Všeobecný materiál obec (covid - dezinfekční prostř., ochrané prostředky, respirátory,
síran ČOV, výzdoba obce aj.)
		
330.923,28
Úroky vlastní								
288.798,30
Studená voda zš, mš, oú							
37.884
Plyn mš, zš, oú								
87.439,87
El.energie mš, zš, oú						
141.292,04
PHM										
58.111,10
Poštovné									
7.438
Služby: telefony mš, zš, oú							
90.955,73
Pojištění majetku							
253.431
Právní služby, zaměření, znal.posudky, projekty, konzulace a technický dozor
									
854.215
Školení									
6.175
Služby								
871.185,42
Opravy a údržba v obci, mš, zš					
1.850.561,03
Softwer a poč.program							
3.990
Občerstvení									
79.487
Leasing									
58.390
Ostatní neinv. transfery podnik.subjekům				
45.000
Dotace spolkům 								
12.000
Dotace organizacím								
58.878,74
Platba daní, DPH a spr. poplatků					
169.510
Úhrady sankcí jiným rozpočtům						
5.000
Budovy, stavby (opravy komunikací, dostavba ČOV, pořízení nemovitosti)				
		
							
2.058.038,38
Stroje a zařízení							
271.071,38
Výpočetní technika 								
24.445
Bank.poplatky ČNB							
182,54
Vratka dotace 								
18.150
Výdaje celkem 2020						
26.108.074,85

REKAPITULACE

Rekapitulace
Rekapitulace:
Stav na běžných účtech obce k 31.12.2020:
Pokladna k 31.12.2020: 			
Příjmy					
Výdaje
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:

9.130.059,94
0
32.837.306,50 Kč
26.108.074,85 Kč
6.729.231,65 Kč

Komentář:
Splátky úvěru na nákup nemovitosti čp. 7:
měsíčně 26.000,- Kč – poslední splátka: 26.2.2021
Úvěr na novou zš v roce 2018:
20.000.000,- Kč; splátky od 4/19
splaceno k 31.12.2020: 1.905.000,-Kč
Získané dotace 2020:
Dotace 4111 Střed.kraj náhrada daní z příjmu +
Volby 									
Dotace 4112 Kraj.úřadu na provoz obce 				
Dotace 4113 SFŽP sázení stromů 				
Dotace 4116 MŽP, kraj ozel.skládky-údržba zeleně 		
Dotace 4122 výsadba stromů 					
Dotace 4216 MŽP na ČOV						
Dotace 4222 oprava komunikace U Studánky, U Kovárny
			

Celkem: 		

2.082.250
271.600
192.527
19.613,61
84.000
772. 227,33
1.287.000
4.709.217,94 Kč
Zpracovala: O. Fojtíková
Ve Veleni dne 05.03.2021

ALESPOŇ JEDNA DOBRÁ ZPRÁVA

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHA - DRÁŽĎANY „NEPŘEPŮLÍ“

V

průběhu letošního roku jste si

určitě všimli mnohých geodetických měření v katastru naší
obce, která souvisela s vytýčením koridoru VRT. Stejně, jako
v případě problému Pražského
okruhu, účastnili jsme se několika jednání v této věci a snažili se
uvedené nebezpečí odvrátit.
Koridor vysokorychlostní trati by
rozpůlil naši obec na dvě poloviny a fatálním způsobem by Veleň
a Mírovice postihl (resp. zničil).
V zásadách územního rozvoje
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Středočeského kraje i v územním
plánu naší obce jsme byli nuceni
držet územní rezervu pro vysokorychlostní trať Praha – Drážďany
celých cca 20 let.
V prostoru mezi Velení a Mírovicemi (polnička Ke Křížku) by
procházel koridor VRTky takovým způsobem, že by zničil naši
obec opravdu drtivě. Větrná ul. a
Mírovice by to „odnesly“ nejvíce.
Stát by nám v rámci výstavby vysokorychlostní trati zboural i historickou budovu školy.

Zachránila nás „zatáčka“
Hlavním argumentem hovořícím v náš prospěch, byla kromě
našeho odporu, nakonec hlavně
skutečnost, že zatáčka (na trase
vedoucí přes „nás“) by rychlovlaky výrazně zpomalila, tj. musely
by ve „veleňském oblouku“ přibrzdit na 100 km/hod. Nejrychlejší vlaky (350 km/hod.) mají
zastavovat v Praze na hl. nádraží,
v Děčíně, Drážďanech, Berlíně.
První zastávkou za Prahou má být
Roudnice nad Labem.

TÉMA

- MINE NÁS KORIDOR VRT !

OBEC VELEŇ A MÍROVICE. SLAVME ! SAMOZŘEJMĚ DISTANČNĚ :-)
Předmětem posledního jednání (videokonference) starostů
dotčených obcí Středočeského
kraje, MČ Prahy a několika institucí bylo seznámení s novým
trasováním. Definitivní varianta
VRT povede z hlavního nádraží
přes Balabenku, a poté již nikoliv
přes Vysočany a Veleň, ale cca 4
km dlouhým tunelem na Střížkov
(do míst čerpací stanici u D8 u
odbočky na Černokosteleckou ul.
(Globus Čakovice). Pak dále již
na povrchu ke křížení s budoucím

Pražským okruhem a poté by se
měla trasa VRT zanořit opět do
tunelu. Pro nás všechny ve Veleni
a v Mírovicích je nejpodstatnější skutečnost, že VRT nepovede
přes katastr naší obce, zůstane
stát naše stará dobrá škola a obec
nebude rozdělena neprostupným
koridorem a trasou rychlovlaku.
Pro naši obec je to moc dobrá
zpráva. Úplná jistota to bude, až
nám povolí odstranit ze ZÚR a z
ÚP obce rezervu, která nám desítky let blokuje např. i možnost

stavební úpravy a rozšíření naší
historické budovy ZŠ. V každém
případě to vypadá, že nás opravdu
VRTka mine. Byly to „nervy“...
Upozornění
pro příp. developery
Jen pro pořádek ještě upozornění
pro developery. Skutečnost, že se
nám časem podaří odstranit koridor VRT z územního plánu obce
- v žádném případě neznamená,
že bude v budoucnu území mezi
Velení a Mírovicemi zastavěno.

OBECNÍ NOVINY
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V tomto event. „odblokovaném“
prostoru obec nedovolí výstavbu
a nepočítá s ní ani do budoucna.
Územní plán obce v tomto smyslu tedy určitě měnit nebudeme,
a vlastníky polí i developery žádáme, aby tuto skutečnost respektovali. Záměrem obce je prostor a
krajinu mezi Velení a Mírovicemi ponechat pro účely rekreační,
volnočasové a nadále pro zemědělskou činnost.
20
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Kdy se svezeme
rychlovlakem ?
Výstavba vysokorychlostní trati
Praha - Drážďany by měla začít v
r. 2027 a má být dokončena v roce
2038. Uvidíme však, jak vše dopadne a zda jsou uvedené termíny
reálné.
Cesta z Prahy do Drážďan za 50
min. je určitě zajímavá. Otázkou
je, zda a kdy se toho „dožijeme“.
Průběžně zveřejňované infor-

mace naleznete na internetových
stránkách Správy železnic:
https://www.spravazeleznic.cz/
vrt/vrt-drazdany-praha
a na internetových stránkách
Deutsche Bahn:
https://neubaustrecke-dresden-prag.de/.
Radka Matějková

Restaurace Obecní dům Veleň, Hlavní 7, Vás srdečně zve na

Domácí uzené
K dispozici domácí udírna na dvorku,
ve které si můžete sami maso vyudit

Hamburger

„veleňský obouručák“
Přijďte ochutnat v den otevření venkovní zahrádky.

Přijímáme objednávky a rezervace
v restauraci Obecní dům
nebo na tel.: 721 218 953
Děkujeme.

ŠKOLA A ŠKOLKA

BILANCE LOŇSKÉHO ROKU
P
řestože byl uplynulý rok ve
školství hodně zvláštní, mnoho se toho v naší škole událo a
celá řada věcí se podařila:
- vytvořili jsme novou třídu mateřské
školy; přijaty byly všechny místní
tříleté děti
- o další třídu se rozrostl druhý stupeň; přijali jsme všechny děti ze Sluh
a Brázdimi, které o přijetí do naší
školy na druhý stupeň měly zájem
- v rámci distanční výuky jsme spustili první online výuku do 14 dní po
uzavření školy
- zaměstnanci, kteří nemohli v době
uzavření škol plnohodnotně vykonávat svou práci, se zapojili do prací
pro obec (např. údržba zeleně)
- proběhly dva výrazné dotační projekty v celkové hodnotě 4,5 mil. Kč,
z toho částku 1 mil. do doby proplacení dotace pokryla škola ze svého
rozpočtu (šlo o vybavení dvou odborných učeben v ZŠ a vytvoření pří-
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rodní zahrady u historické budovy)
- od nadačního fondu O2 Chytrá
škola jsme získali dotaci na preventivní program pro žáky v souvislosti

www.zsvelen.cz

s bezpečností na internetu; v rámci
tohoto projektu byla založena školní
redakce. Obecním novinám tak roste
konkurence :-). Na školním webu naleznete první dvě vydání.
- druhým rokem čerpáme prostředky
v rámci dotačního programu Šablony
II s celkovým rozpočtem pro naši ZŠ
a MŠ 1,2 mil. Kč. Proběhlo několik
projektových dní v družině a mateřské škole, pro historickou budovu
jsme nakoupili tablety, ve vybraných
odděleních družiny probíhají čtenářské kroužky a klub zábavné logiky.
- v rámci dotačního programu na
podporu distanční výuky jsme získali 215 tis. Kč, za které byly zakoupeny notebooky pro distanční výuku
žáků; mohli jsme uspokojit všechny
zájemce o zapůjčení
- mateřská škola byla kromě jarního
uzavření v provozu bez omezení; od
února 2021 je denní provoz školky
prodloužen o půl hodiny

ŠKOLA A ŠKOLKA

JARO ZŠ A MŠ
- během podzimního a zimního uzavření škol jsme zajistili výdej obědů
zájemcům z řad žáků na distanční
výuce (jednorázové nádoby dodal
OÚ)
- o letních prázdninách prvně proběhly příměstské tábory organizované v rámci doplňkové činnosti školy,
na jarní prázdniny nabízíme zájemcům doučování
- přešli jsme od MAS Nad Prahou
pod MAS Střední Polabí, které je
mnohem aktivnější a nabízí spoustu
programů, které můžeme využívat
zdarma
- před Vánoci se uskutečnil již tradiční Strom splněných přání, žáci
prvních tříd a přípravné třídy měli
svůj stánek na vánočním jarmarku
- žáci se zapojili do charitativních
projektů, např. běhu Teribear či sbírky hraček a oblečení pro dětské domovy
- koncem února 2021 proběhlo jednání dobrovolníků z řad rodičů a
byly položeny základy pro zřízení
Spolku rodičů dětí ZŠ Veleň
Co se nedařilo ?
Dlouhodobým problémem bylo fun-

gování či resp. nefungování objednávání obědů přes strava.cz. Trvalo
dlouho, než se všechny problémy podařilo odstranit, ale od ledna tohoto
roku by vše již mělo být v pořádku.
Jenom v létě požádáme část rodičů
o poslední úpravu odesílání plateb.
Budeme muset vytvořit ještě jeden
školní obědový účet. Spravovat dvě
kuchyně a tři výdejní místa v rámci
jednoho subjektu není jednoduché.
A jaké výzvy stojí před námi na letošní rok ?
Jednoznačně největším úkolem
bude navýšení kapacity tak, abychom mohli přijmout tříleté děti do
MŠ, všechny místní prvňáčky do základní školy a pokud možno všechny
zájemce ze Sluh a Brázdimi do budoucí šesté třídy.
Dlouhodobými resty, které vyžadují řešení, jsou třeba webové stránky,
logo školy a některé klíčové dokumenty školy, které musíme aktualizovat.
Přestože v porovnání s jinými školami jsou naši žáci úplně zlatí, zlepšení
chování některých z nich je nutné.
Toho chceme docílit zkvalitněním
a úplnou změnou práce školního

parlamentu a třídních samospráv.
Chceme žáky více vtáhnout do dění
ve škole, aby přijali školu za svou,
chránili její majetek a reprezentovali
její dobré jméno. S tím, jak se škola
a školka neustále rozrůstají, je stále
mnoho akutních problémů, na které
je třeba reagovat prioritně a řešení
těch méně závažných se odkládá.
Covidová situace posledního roku
přinesla zcela nové problémy a řešení některých restů se tak opět odsunulo.
Žáci jsou po roce výuky doma unaveni, vyčerpáni, osmělí. Děláme, co
je v našich silách, abychom jim pomohli.
Máme pravidelné online třídnické
a konzultační hodiny, žáci se mohou
spojit se svými třídními asistentkami,
výuka probíhá na jednom meetu, kde
se mohou žáci spojit i kdykoli mimo
výuku, dojednali jsme preventivní
programy pro celé třídy, učitelé používají neuvěřitelné množství interaktivních prostředí pro výuku, snaží se
žáky zvednout od počítačů a vést v
online prostředí k týmové práci.
Někteří žáci virtuálně navštívili
elektrárny, jiní měli ranní rozcvičky,
prováděli pokusy a ostatním filmovali jejich průběh, natočili vánoční
„brumendo“ pozdravy rodičům, někteří s paní učitelkou na dálku pekli,
jiní vyrazili do terénu hledat kešky v
rámci propojení přírodopisu a zeměpisu, 1. – 4. ročníky a výuka jazyků
se dělí na skupiny, aby žáci mohli co
nejvíce mluvit, pro fixaci učiva používají pedagogové nejrůznější interaktivní metody a hry (např. Kahoot),
blog provozuje družina… Je toho
opravdu mnoho.
Vrcholem propojení předmětů a
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snahou o povzbuzení žáků bude podzimní akce, kterou jsme nazvali Stratosféra 2021.
Naše škola vypustí vlastní sondu
na hranici stratosféry! Pod vedením
zkušeného týmu by měli žáci sondu
naprogramovat, ta pak bude sbírat a
zasílat data z atmosféry.
Vypuštěním sondy mj. oslavíme
120 let od založení školy.
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Školní družina
Konec roku 2020 byl ve znamení vyrábění. S dětmi jsme nemohli
uskutečnit tradiční vánoční jarmark,
a proto jsme v družině vyrobili voňavá mýdla, která se prodávala v době
odpolední družiny. Částka, kterou
jsme utržili za prodej, byla nad naše
očekávání. Za vybrané peníze pořídíme dětem do družiny v brzké době
nové hry, hračky a knížky. Žáci co

nejvíce chodili ven a v únoru těsně
před uzavřením školy proběhl v družině karneval. Děti si ho moc užily.
Když se školy uzavřely, byl dětem
k dispozici družinový blog Družina
doma
(https://druzina-doma.webnode.cz/ ).
Sledovanost blogu byla obrovská, z
čehož jsme měli opravdu radost. Pro
děti z prvních ročníků a přípravné
třídy byly připravené úkoly za dukáty. Vyhodnocení proběhne v květnu
a pro vítěze je již připravena krásná
odměna. Starší děti si na blogu mohly přečíst zajímavé články z oblasti
historie, cestovaly po českých městech, vařily, vyráběly nebo luštily
kvízy a hlavolamy.
V dubnu jsme se sice sešli, ale je to
jiné. Děti se nemohou setkávat napříč
třídami a hrát si s kamarády. Pokud
bude hezké počasí, budeme chodit
ven. Ze všech sil se budeme snažit,
aby si děti čas strávený v družině
užily. Velký dík patří p. asistentkám,
které v družině pomáhají, a rodičům
za jejich pochopení a vstřícnost.

Mateřská škola
Mateřská škola dlouho odolávala
náporu všech virů a tak si děti užily
letošní zimu se sněhovou nadílkou.
Bylo postaveno velké množství sněhuláků, bobovalo se, koulovalo se,
válelo se ve sněhu - no prostě ta pravá
zima. Nezapomínalo se ani na ptáčky
a děti s pomocí učitelek denně plnily krmítka a věšely na keříky koule s
krmivem. V lednu si také zařádily a
zasoutěžily na „Sněhulákovém dni“
a v únoru na „Karnevalu“. Všechny
masky byly krásné, nápadité, některé
i náročné na výrobu. Rodiče udělali
maskami svým dětem radost a radost
dětí se při karnevalu zdvojnásobila.
Bohužel toto byla na delší dobu poslední společná akce všech dětí MŠ.
Celý březen a část dubna byla naše
školka, stejně jako všechny ostatní,
uzavřena. S rodiči jsme komunikovali
po emailu, posílali dětem úkoly a nápady, jak se zabavit. Děti svými výtvory ozdobily obě budovy MŠ a také

si dvakrát prošly naučně zábavnou
stezku. Nyní je provoz MŠ pouze pro
předškolní děti a děti členů IZS. Doufáme, že se situace natolik uklidní, že
se opět všichni sejdeme a budeme si
zase společně hrát, učit se a radovat
při veselých akcích.
		

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

Zápis do MŠ
12. května 8.00 – 19.00 hod.
v nové škole
Schůzka pro zájemce
o přípravnou třídu
17. května v 18.00 hod. v nové škole
Schůzka pro rodiče prvňáčků
7. června od 18.00 hod. v nové škole

Škola, školka a covid

C

elý letošní školní rok byl
ovlivněn covidovou pandemií. Základní školou se
první a naštěstí poslední vlna covidu prohnala bezprostředně po
zahájení školního roku. Po zavedení roušek se objevily už jen ojedinělé případy. Mateřské škole, kde
byly roušky povinné pouze pro
nepedagogický personál, se covid
jako zázrakem vyhýbal. Je až neuvěřitelné, že kromě celorepublikové uzavírky na jaře 2020 byla
naše školka otevřena nepřetržitě a
nikdy jsme neměli tak plné třídy
jako letos. Bylo jen otázkou času,
kdy se virus objeví i u nás. Stalo
se tak těsně před uzavřením mateřských škol v březnu. V rychlém

sledu byl covid diagnostikován
u paní kuchařky (její kontakty s
dětmi Krajská hygienická stanice
vyhodnotila jako nerizikové, neboť s nimi nepřicházela do úzkého kontaktu a používala ochranné
pomůcky), současně přišly první
informace o pozitivních případech
v rodinách dětí. Ve chvíli, kdy byla
školka uzavřena, onemocněly téměř všechny paní učitelky.
Od 12. dubna je školka opět otevřena, zatím pouze pro předškoláky a děti, jejichž rodiče jsou členy
IZS. Do školy se vrátili první žáci
- přípravná třída, rotačně první
stupeň a stejně jako ve školce skupina IZS. Testování, respirátory,
roušky, neustálá dezinfekce všeho,

rozestupy, oddělené skupiny, vyčleněné toalety…. to vše se stalo
nedílnou součástí školního života.
A zajistit to je velice organizačně
náročné. Chtěla bych zde vyzdvihnout práci zaměstnanců, kteří po
celou dobu covidu byli schopni
ze dne na den změnit svou náplň
práce, přeházet pracovní dobu, zaskočit za kolegu na jiném pracovišti, rozvézt nemocným obědy a
mnoho dalšího. Zároveň bych zde
ráda poděkovala rodičům našich
dětí a žáků, kteří situaci řeší věcně
a klidně.
Testování probíhá zatím bez problémů, žáci i učitelé se z výuky naživo těší. Doufáme, že si společně
užijeme krásné jarní týdny.
OBECNÍ NOVINY
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Veleňská maxiskluzavka
LETOŠNÍ DÁREK PRO MALÉ VELEŇÁKY A MÍROVÁNY KE DNI DĚTÍ

B

ojíte se výšek, ale zároveň vás láká jedinečné a vzrušující dobrodružství ? Tak to se budete muset hodně překonat ! Na veleňském
„šnečím kopci“ už brzy otevřeme nejdelší skluzavku ve Veleni (i v přilehlé Praze :-).
Nasednete na ni ve výšce cca 8,5 m a bude vás
čekat docela slušná adrenalinová jízda.
Rádi bychom skluzavku dali dětem z Veleně a
Mírovic k jejich svátku. Vypadá to totiž, že ani letos náš tradičně hojně navštěvovaný Dětský den na
fotbalovém hřišti nebudeme moci uskutečnit (sejde
se nás většinou cca 400 dětí a dospělých z obce a
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z okolí). Skluzavka bude volně přístupná a bude
usazena do terénu resp. do kopce. Nahoru se děti
dostanou vyběhnutím do svahu, na kterém v zimě
bobovali a bude určena k celoročnímu užívání.
Parametry:
výškový rozdíl: 8340 mm.
délka skluzavky: 21 m.
To bude jízda !
					

R. Matějková

ze „šnečího kopce“

   SDH VELEŇ - MÍROVICE

ZPRÁVY OD HASIČŮ
Dobrý den a ahoj přátelé.
V posledním vydání Obecních novin
jsme Vás informovali o našich zásazích a skončili jsme půlkou listopadu.
Dovolte mi, abych na listopad navázal.
Poslední listopadový den 30.11 v
7:10 tedy přesně v čase, když někteří
z nás snídali, případně se chystali do
práce, nám byl vyhlášen poplach. Dostali jsme informaci, že v Mratíně „jde
kouř z pod dveří bytu a na sousedy se
nedalo dobouchat“.
Jednalo se nový řadový domek a
požár byl v přízemí. K požáru jsme
vyjeli Tatrou a přijelo nás tam 5 (pro
upřesnění - 4 jeli Tatrou a jeden z nás
přijel osobním vozem). V té době už
u požáru byly 2 jednotky od profíků
z Neratovic, kteří prohledávali čerstvě
násilím otevřený byt a začali s hašením.
Při našem příjezdu šel ven hustý
kouř již i okny. Dorazili jsme jako 3,
vzali jsme si na sebe dýchací přístroj
a šli pomoc kolegům, co by bylo třeba dělat dle rozkazu velitele zásahu.
Tatrovku jsme zapojili na první auto,
abychom mu případně doplnili vodu.
V bytě hořela kamna a blízké okolí.
Naštěstí nikdo uvnitř nebyl. Úplně na
poslední chvíli se povedlo zachránit 2
kočky a jedno kotě, kterým záchranka
následně venku podala kyslík. Za použití silného větráku na odkouření prostoru tak nebyl za cca 30 min v bytě
žádný kouř a bylo možné tam jít bez
dýchacích přístrojů.
Následně jsme se již mohli vrátit na
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základnu, jelikož jsme již nebyli potřeba. V 7:55 jsme byli zpět v hasičárně.
Prosinec
Tak nám začal prosinec a hned z
kraje jsme se nenudili. V sobotu 5.12
jsme asistovali čertům, Mikulášům a

andělům u pojízdného nebe a pekla,
které připravila obec pro děti. Tato
sebranka procházela vesnicí a jezdila
za dětmi, když děti nemohli za touto
tlupou. Zajišťovali jsme, aby se mezi
čerty nemotalo žádné jedoucí auto a
naopak, aby se mezi jedoucími auty
nemotala tato banda kouzelných bytostí. Vše proběhlo hladce, nachodili
jsme asi 6 km. Akce se zúčastnili 3
členi a po cca 3 hodinách jsme se odebrali domu.

To jsme ještě nevěděli, že v neděli
6.12 v 19:01 budeme povoláni k požáru sazí v komíně téměř v sousedství
naší hasičárny. Vyrazili jsme tedy k
zásahu, jak trambusem, tak i tatrou v
počtu 9 členů. Následně také dorazili
kolegové z Neratovic a pak kolegové
ze Staré Boleslavi s plošinou, která naštěstí nebyla třeba, jelikož jsme se ke
komínu dostali skrz půdu a výlez na
střeše. Štěstí v neštěstí bylo, že si asi
metrového plamene, který „šlehal“ z
komína všiml soused, který před svým
barákem náhodou čekal na kamaráda
a ihned zavolal hasiče. Oheň díky našemu rychlému zásahu nestihl napáchat téměř žádné škody ani na střeše a
ani v domku. Kamna byla totiž čerstvě
naplněná. Bylo nutné vše vyndat a vyčistit je. Dva členi naší jednotky řídili
dopravu, jelikož byl poměrně silný
obousměrný provoz.
Zásah trval 2 hodiny.
Únor
Po dlouhé době našeho zimního spánku jsme se 15.2 probudili do nádherného mrazivého rána, kdy teplota ukazovala kolem -15 st. C. To jsme si ještě v
6:45 mysleli, že tento den bude jeden
z těch nudných pracovních pondělků
jako ostatní. Jak již určitě tušíte, tak
tomu tak nebylo. V 6:48 nám byl vyhlášen II. stupeň poplachu s informací
o hořícím RD v obci Tišice-Chrást,
což je pro nás neobvyklý rajon. Byli
jsme požádáni o Tatru a vyjeli jsme
v počtu 3 členů. Těsně před naším
příjezdem byl požár lokalizován (v
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6:30). Dům hořel již od 3 hodin ráno.
Kolegové si do té doby pořádně mákli. Kombinace mráz, oheň, voda pak z
hasičů dělá totálně ledové muže. Jednalo se o kompletně požárem zasažený
patrový RD, kde se propadla střecha a
schodiště. Po našem příjezdu na místo
jsme byli velitelem zásahu požádáni o
nasazení dýchacích přístrojů, jelikož se
všechna práce uvnitř prováděla v „dýchácích“ a dostali jsme za úkol vyhazovat ven ohořelé věci z jednotlivých
místností nejprve v přízemí, následně v
prvním patře a to vše za téměř nulové
viditelnosti způsobené kouřem, párou a
zamrzajícím hledím masek od „dýcháků“ a všude tekoucí vody. Vzhledem k
tomu, že dům byl všude plný nashromážděných věcí (místy až do úrovně
kolen), tak vyklízení a dohašování
skrytých ohnisek trvalo celé dopoledne. Voda z Tatry nakonec nebyla potřeba. Po domluvě s velitelem zásahu,
kdy jsme zjistili problém s nefunkčním
topením v kabině naší Tatry, jsme ji
místo našeho odpočinku odvezli zpět
do hasičárny. Zima v kabině byla taková, že strojník -řidič málem v autě umrzl.(Bylo tam krásných -8 st C). Vrátili
jsme se k zásahu vyhřátým Tranzitem
(což byl jeho druhý ostrý výjezd). Následně jsme byli kolem půl jedné požádáni o opuštění zásahu s návratem do
hasičárny. Na akci bylo 13 sborů.
U všech těchto výše uvedených zásahů jsme museli použít dýchací přístroje. V loňském roce jsme museli jeden
kompletní dýchací přístroj vyřadit z

provozu, protože neprošel revizí. Na
nosiči a masce totiž bylo několik mikro trhlin. K ohni jsme chodili pouze ve
dvou. Těsně před vydáním tohoto článku jsme domluvili s obcí zakoupení do
páru chybějícího dýchacího přístroje
k tomu lichému. Cena se pohybovala
kolem 35 tisíc korun. Chtěli bychom
poděkovat za poskytnutí peněz z napnutého obecního rozpočtu. Velmi to
pro nás znamená.
Dále bychom Vás chtěli informovat o
velmi důležité interní události. Zhruba
před rokem nám sdělil náš velitel sboru
a jednotky pan J. Hanousek, že až mu
bude 70 let, tak již nebude chtít zastávat tuto náročnou funkci. Vzhledem k
tomu, že jde o člověka pevných morálních zásad a co řekne, to platí, tak Pepik požádal k 28. 2. o uvolnění z pozice
velitele jednotky a sboru.
Pepik byl váženým a uznávaným velitelem nejen v naší jednotce, ale také u
ostatních sborů v okolí. U jednotky je
od roku 1992 jako řidič – strojník a od
roku 2008 zastával ještě funkci velitel
sboru a jednotky. Je to absolutně největší srdcař, kterého známe. Pod jeho
velením měl náš sbor 162 výjezdů a
Pepa se osobně zúčastnil 138 výjezdů!
Pokud se vyskytl problém na některém
zásahovém vozidle, vždy byl u opravy.
Zároveň byl téměř na každé brigádě či
sběru železného šrotu nebo dalších akcích pořádaných sborem. Pepik je stále
aktivním členem výjezdové jednotky
jako řidič – strojník.
Jako nový velitel sboru a jednotky byl

všemi členy zvolen Jiří Nedorost, který
přebírá perfektně fungující sbor a jednotku. Společně s Jirkou budeme čelit
dalším nelehkým výzvám a novým situacím.
Tímto bych chtěl za všechny kolegy
a kolegyně sboru vyjádřit Pepovi obdiv
a poděkovat mu za ty roky, kdy nám
velel a měl s námi trpělivost. V dnešní
komplikované a omezené době to zatím osobně se všemi úplně nejde, ale
ono se to zlepší a zase to půjde.
Díky Pepo a přejeme ti pevné zdraví a
rychlé nohy, až poběžíš do hasičárny k
dalšímu zásahu !
		

za SDH Veleň- Mírovice
Tomáš Louček
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Obecní úřad Veleň srdečně zve na letní výlet do

ZOO Chleby
a hájenky kersko
úterý 8. června
2021

ODJEZD v 7.30 hod.

od Obecního úřadu Veleň

účastníkY zájezdu Z Mírovic VYZVEDNE
P. ŘIDIČ OPĚT v 7.20 hod. V MÍROVICÍCH

Cena: 230 Kč/1 osoba - senioři

(cena zahrnuje dopravu, vstupné, průvodce)
PROGRAM VÝLETU:
Prohlídka zoologické zahrady s průvodcem,
oběd v hrabalově hájence v kersku
(kančí se šípkovou či se zelím event. jiný oběd)
Přihlašovat se můžete na OÚ Veleň
Kapacita autobusu cca 48 míst
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KLUB SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE

Výlet

S

rdečně zdravíme s jarem
všechny výletnice a výletníky, a doufáme, že po
zimě a odloučení nás čekají opět
veselejší časy.
Náš loňský podzimní výlet do
zámku Zákupy a k Máchovu jezeru byl jednou z posledních jízd
i pro p. řidiče, který nás na výlety vozí. Proto jsme rádi, že jsme
mezi prvními, kteří si letos „obnovené jízdy“ dálkového výletního autobusu mohli objednat.
V úterý 8.června se těšíme na
návštěvu ZOO Chleby. Je to zoologická zahrada, nacházející severovýchodně od Nymburka. Popularitu na rozdíl od svých obřích
konkurentů získává především
díky umožnění těsnějšího kontaktu návštěvníků se zvířaty.
Zoologická zahrada Chleby byla
založena 5. června 1997 na místě
bývalé fary. Vznikla ze soukromé
sbírky exotického ptactva Ing.

do ZOO Chleby
Reného Fraňka, jenž je dodnes
jejím ředitelem, a byla postupně
doplňována o další druhy zvířat
i vzácných rostlin. V roce 2004
získala licenci MŽP, čímž se
stala první oficiální porevoluční
ZOO v ČR a tedy i první oficiálně uznanou nestátní zoologickou
zahradou. V letech 2006 a 2007
v areálu vznikla dětská kontaktní
ZOO s ovcemi, kozami, buvolem
a lamami a pro návštěvníky byly
otevřeny pokladna, obchod se suvenýry, občerstvení a venkovní
posezení.
V roce 2007 byl otevřen pavilon
„Angkor Wat“ pro gibony, inspirovaný touto světoznámou kambodžskou památkou a hned poté
bylo zprovozněno obří sladkovodní akvárium „Pavilon Labe“.
V roce 2010 byl vybudován
pavilon gepardů „Livingstone
House“ ve stylu domu proslulého
cestovatele a byla zde instalována

kolekce betonových soch vyhubených zvířat (vč. zmíněného blbouna nejapného zvaného dodo),
postavena byla ubikace surikat,
lemurů a další.
V současnosti chová ZOO 60
druhů zvířat, mezi nimiž nechybí ani mnoho ohrožených druhů
vedených v Červené knize ohrožených zvířat.
Mezi významné úspěchy ZOO
patří mj. opakovaný odchov zoborožce nosorožčího nebo vůbec
první odchov tetřívka kavkazského na světě. Nedílnou součástí
zahrady jsou i druhy vzácné flóry,
především exotických druhů –
návštěvníci obdivují obzvláště na
deset druhů bambusu.
Tradiční oběd máme objednán
v „Hrabalové“ Hájence v Kersku.
Těšíme se na vás a přejeme vám
krásné jaro.
Radka a Lenka

Kdo by se rád nevyfotil s Dronte
mauricijským (Raphus cucullatus),
také známým jako „blboun nejapný“
neboli dodo. A pak hurá do hájenky
na kančí se šípkovou :-)...
OBECNÍ NOVINY
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BYTY PRO SENIORY - STATEK BRÁZDIM

B

yty pro ty, kteří už nechtějí být zavření doma
sami ! Nabízíme k pronájmu byty 1+kk
nebo 2+kk v rozlehlém areálu se vzrostlými
stromy na kraji obce Veliký Brázdim na Praze-východ. Máme vlastní rybník, bazén, altán s grilem i
zahrádky.
Senioři u nás i navzdory koronaviru žijí pestrým
životem, který pomáhá k prodloužení tzv. „zdravého života“, tj. léta v seniorském věku, který náš oby-

vatel žije plnohodnotně a bez vážných nemocí. Pro
naše obyvatele zajišťujeme služby, které usnadňují
život jako např. společné dojíždění za nákupy, dovážka obědů a čerstvého pečiva, dojíždění za praktickým lékařem. A dále poskytujeme služby, které
život zpestřují: pravidelné výlety za poznáním a turistikou, návštěvy kin a divadel, i v době koronaviru
tvoříme keramické výrobky, cvičíme, promítáme a
společně vaříme.

PORADNA

Na pomoc rodinným pečujícím

Otevření nové poradny v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, která zdarma nabízí odbornou
pomoc pečujícím o své blízké trpící poruchami paměti (např. Alzheimerovou nemocí)

P

ečujete doma o svého blízkého? Nabízíme
všestrannou odbornou pomoc a doprovázení
těm, kteří v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi a okolí pečují o blízkého člověka s poruchou
paměti.
Poskytujeme sociálně právní poradenství, psychosociální podporu, vzdělávání v oblasti každodenní
péče a komunikace s lidmi s Alzheimerovou nemocí či některým typem demence. Zřídili jsme pro vás
specializovanou poradnu, která nese název Poradna
Včera a je umístěna v Brandýse nad Labem - Staré
Boleslavi v Boleslavské ulici u autobusového nádraží. Podporu poskytujeme pečujícím i v terénu a
on-line formou.

K dispozici vám jsou odborníci například z oblasti
sociální práce a péče, práva, neurologie, psychiatrie, výživy a duchovní péče. Veškeré služby poskytujeme zdarma.
Poradna je součástí sociální služby působící ve 12
středočeských městech a zaštiťuje ji organizace Dementia. Vítáme spolupráci s ostatními zdravotními
a sociálními službami pro seniory na Brandýsku.
Pokud vás trápí problémy spojené s domácí péčí,
můžete se na nás obrátit prostřednictvím telefonu:
775 586 633
e-mailu: poradna.brandys@dementia.cz
nebo na: https://dementia.cz/chat.
Barbora Paterová

OBECNÍ NOVINY
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Hospůdka U Arazimů

Nově v hospůdce U Arazimů, Hlavní 128, Veleň

Točená zmrzlina
z Opočna
Otevírací doba
po - ne 11:00 - 23:00
Denně zveřejňujeme nabídku
aktuální zmrzliny na Facebook:
https://www.facebook.com/uarazimu

PIVO
VELEŇ
Vážení sousedé.
Formou ,,létajícího pivovaru“ (pronájem pivovarského
zařízení) jsme pro vás uvařili
naše první „opravdové“ pivo !
Pivo si můžete koupit na adrese Hlavní 21, Veleň. Cena
litrové lahve je 80,-Kč.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 774 994 275 nebo
602 713 751. Na zdraví !
Postupem času bychom rádi
rozjeli vlastní výrobu přímo
zde, ve Veleni. Obracíme se
proto na vás s žádostí, zda
někdo nevíte o vhodných prostorách ke koupi, případně
k pronájmu (stodola, garáž,
atd.). Mockrát děkujeme !
OBECNÍ NOVINY
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INZERCE

Přeje všem krásné jaro 2021

Dřevosklad ve Veleni

otvírací doba: PO – PÁ 7.30 – 16.00 hod.
tel. 271 750 577, 606 962 046
www.kaplanpraha.cz
eshop : www.drevo-kaplan.cz
e-mail: info@kaplanpraha.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubileum slaví
Leden
Bartík Karel
Bezděková Klára
Kubová Jana
Hlíša Karel
Charvátová Alena

Mírovice
Veleň
Mírovice
Veleň
Veleň

Březen
Novák Karel
Veleň
Kohoutek Jiří
Mírovice
Dvořáková Miroslava Veleň
Květen
Nurková Jitka
Klenot Jaroslav
Hovorková Jana
Knotková Marie
Šalda Miloslav
Pavlík Antonín

Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Mírovice
Mírovice

Únor
Šilhán Rudolf
Strnad Antonín
Jabůrek Jindřich
Skokan Jiří
Vyhnálková Stanislava
Petříková Jiřina

Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň

Duben
Studenovská Drahomíra Veleň
Kroupová Božena
Mírovice

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

Počet obyvatel naší obce Veleň a Mírovice ke dni 9.4.2021 je 1574
(vč. přihlášených na obecním úřadu a cizinců).

Narozená miminka
Mikuláš Brož
Julie Piliková
Amálie Palasová
Filip Straka
Evelin Svoboda

Úmrtí
pan
Miloslav Vorlíček
zemřel dne 11.3.2021
ve věku nedožitých 89 let
paní
Zdeňka Truhlářová
zemřela 3.4.2021
ve věku 69 let
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FOTOKRONIKA

POJÍZDNÉ
NEBE/PEKLO
2020

FOTOKRONIKA

ADVENTNÍ TRH 2020

PRODEJ KAPRŮ
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MASOPUSTNÍ
VÝDEJNÍ
OKÉNKA

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

KRONIKA

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

Masáže Relax
Dreams
Kontakt:
tel: +420 731 793 303
(objednání pouze SMS zprávy)
e-mail: masaz.dreams@seznam.cz
facebook stránky:
Masáže Relax Dreams

na fb stránkách
najdete odkaz na webové stránky,
kde se dozvíte veškeré informace
a něco málo o mně :-)

www.StudioS

dotazy
prosím zasílejte
na na
e-mail:
Objednávat
se můžete
tel. : yoga.dvo

721 750 801
David Kaiser

New Dreams
matrace

pro spokojené sny
Kontakt:
adresa: Janovského 5, Praha 7
tel: +420 732 170 163
praha@newdreams.eu

KRONIKA

František Pokorný
z Mírovic

Pokračuji v opisu z Kroniky pana Leo Menšíka, dneškem počínaje si můžeme přečíst, kdo tu mezi
námi žil, dnes z Mírovic … (berme v úvahu, že toto je sepsáno počátkem 60. let minulého století)
Životopis
Františka Pokorného,
českého herce a ředitele
V půvabném údolí blíže u Prahy
skrývá se neveliká obec Mírovice.
Daleko široko kolem, jako v čarokrásné zahradě, táhnou se úrodné
lány polí. Krajem táhne se líbezná
vůně kvetoucích akátů a lip a nad
lány obilí a řepy trilkuje skřivánek
svou jarní píseň. Kdo by neměl rád
tu svou jarní píseň. Kdo by neměl
rád tu malou vesničku jménem svým
oslavující mír, ve které malebné chaloupky, jak vesnické ustarané maminky se ukrývají mezi zelení akátů
a ztepilých topolů.
Mírovice samy mají bohatou historii, vypravující o životě předků, žijících v tomto údolí, o čemž žárové a
kostrové hroby dostatečně dosvědčují. Také ve středověku zde žil statečný lid, bojující o každodenní chléb s
přírodou. V tu dobu stála v Mírovicích pevná tvrz, ve které vládl lidu
známý vladyka Široký.
V roce 1590 se Mírovice popisují
jako víska malá. A takovou zůstala
do našich dnů. Přijedeme-li od Prahy do Mírovic, vystoupíme na nové
návsi, blíže malebné zvoničky z roku
1909 a kolem starobylé bývalé kovárny, kde už v 17. století zvonil perlík kováře Chalze, přijdeme na sta-
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rou náves. Na levé straně máme před
sebou budovu hostince „U Černých“,
stojící na menším návrší. Hostinec
tento má bohatou historii. Už v zápisech města Prahy najdeme zprávu
o šenkýři Vítovi, který čepoval pivo
a medovinu. Vidíme z toho, že krčma tato je velmi starobylá. Ale šenkýři Vítovi se zde nelíbilo. Prostřednictvím zádušního úřadu v Praze na
Starém Městě dosáhl toho, že ho rytíř Ostrovec, toho času pán Mírovic,
propustil z poddanství. Přestěhoval
se do Kojetic, kde si nalezl švarnou
ženušku a také si zakoupil menší
hospodářství. Ale ani tam mnoho
štěstí nenalezl. Pro dluhy byl později
uvězněn v Kostelci nad Labem, až na
slib byl propuštěn.
Tolik z nejstarší minulosti této budovy, která má v průčelí vzhled po přestavbě, kterou provedl v 19. století
otec nynějšího majitele …
Zeleň akátů a kaštanů zdobí hlavní
vchod, ke kterému vede řádka sešlapaných schodů, které by mohly mnoho vyprávěti o minulosti, ale i o slávě
této malé Baráčnické rychty.
Sem dnes zajděme přátelé milí a
zadívejme se do dob minulých. Na
chvíli poodhrneme roušku minulosti a zamyslíme se nad životem jednoho zdejšího občana, rodáka, který
slávou ověnčil svůj rodný kraj. Mají

mnoho pravdy ty naše básně, oslavující chaloupky na venkově, z nichž
vzešli velcí synové své vlasti.
Takovou chaloupku máme u nás v
Mírovicích. Jejím majitelem je s.
Černý. S úsměvem otvírá dveře a
uvádí nás do rodného domu našeho
krajana Františka Pokorného, českého herce a ředitele Národního divadla v Plzni a v Brně.
On je ten, který zde spatřil světlo
světa, a odtud vedly jeho kroky za
slávou ověnčeného světa divadla. Po
roce 1800 zde byl hospodářem a šenkýřem jeho otec Pokorný.
A zde také dne 28. září L.P. 1833
se narodil náš oslavenec František.
Zde v Mírovicích žil svoje mládí, zde
se často zadíval do modré oblohy a
se zatajenou myslí pozoroval krásu
svého rodného kraje. Zde poprvé
vykročily jeho dětské nožky na cestu životem. Jistě na jeho vnímavou
mysl zapůsobily vesnické zábavy a
občasné potulné divadlo, které do vsi
zavítalo. Toto všecko spřádalo dalekou sudbu budoucnosti.
Obecnou školu navštěvoval v nedalekých Třeboradicích, kde mu vědomosti vštěpovali učitelé jako Václav
Pelíšek a jiní. Pilně se učil, a se svou
matkou navštěvoval místní farní
chrám, kde se zaujetím se nořil do
velebných tónů varhan.

KRONIKA

Ale žel, otec mu brzy umírá a matka
nemohouce sama živnost říditi, odchází ke své sestře do Prahy na Smíchov. Sem ji následuje i náš František.
V Praze navštěvoval novoměstské
gymnasium a tu také prožívá bouřlivý rok 1848.
Vlastenecké zanícení této doby
zapůsobilo na mladou duši Františkovu a dalo jí nový směr. Původně
se měl věnovati, dle přání své matky,
duchovnímu stavu. Vlastenectví však
změnilo tento životní směr a mladý
František našel zájem jiný, který ho
provázel již po celý jeho život.
Stalo se to takto: František rád chodíval do divadla. Zde byl jeho život.
Miloval krásu ozářeného jeviště a
zajímavé postavy divadel života. Zde
se mu podařilo, že mohl vystoupiti jako herec poprvé v ochotnickém
divadle „U města Lipska“ v Karlíně. Hrál zde úlohu pážete „Cintio“ v
Kouzelnici Sidonii. Dojem z tohoto
prvního výkonu ho již nikdy neopustil. Zamiloval si divadlo a přilnul k
němu úplně. Po delším vystoupení na
ochotnickém jevišti, přistoupil přes
protesty své matky, k nově zřízené

společnosti J. Svobody, takto venkovského ředitele divadla. Po čase
tato společnost měla odjeti z Prahy
na další turné. Františka si podržela
jeho matka doma. Ale vše bylo marné …
Jednoho dne mu matka dovolila
odejít za divadlem. A František šel.
Společnost divadelní toho času hostovala v hornické Příbrami. Tam tedy
směřovaly i kroky našeho Františka.
Sám o této cestě vypravuje ve svých
Vzpomínkách. Vypravuje, jak vycestoval pěšky z Prahy přes Mníšek. V
kapse měl jen pár šajnů a jako průvodce s ním běžel neodbytný psík
Maxl. Na každé hromádce odpočívali, až díky formanovi se dostaví do
Příbrami. Tam si unavený František
vyhledal hospodu a občerstvil se po
dlouhé cestě.
Odtud podal zprávu ředitelovi divadla a tento ihned přispěchal a ujistil Františka Pokorného svojí přízní.
Ihned jej přijal do divadelní společnosti i se psem Maxlem.
Zde sehrál také několik rolí. Bohužel, tato společnost neměla dlouhého
trvání a po různých rozepřích mezi
členy, se úplně rozešla. Musel se náš
František k radosti své matky vrátit
zpět domů. Pak dále zase chodil do
školy. Ale touha po divadle mu nedala spát. Celý rok toužil. A jak skončil
školní rok, jel znovu za divadlem.
Odebral se tentokráte do Hradce Králové ke společnosti Prokopově a od
té doby setrval již u divadla …
Nadaný mladík docházel u ředitele
i obecenstva takové obliby, že mu byl
záhy svěřen obor prvních milovníků.
Za pobytu Prokopovy společnosti ve
Vídni roku 1851 u divadla „Na Vídeňce“ a v arénách v Pětidomech a
Hernalsu, vynikal Pokorný tak, že
mu ředitelství „Na Vídeňce“ i v Josefově nabízelo skvělé angažmá.
Mladý muž, však příliš národně založený, toto rozhodně odmítl a zůstal

u Prokopovy společnosti. Po návratu společnosti z Vídně, pak z Brna a
Moravy vůbec, obdržel v Jindřichově Hradci nabídku od J.K.Tyla – řídícího tehdy společnost Zölnerovu
v Hradci Králové. Pokorný nabídku
přijal a odebral se k Tylovi, v němž
nalezl otcovského přítele a rádce.
Pokorný velmi vynikal v Tylových
hrách, takže sám Tyl si liboval a nejednou se vyjádřil, že nemohl lepšího
interpreta pro některé úlohy ve svých
hrách, jako Švanda dudák, Pražský
flamendr, Antonín v Paličově dceři,
vůbec nalézti …
Roku 1854 byl Pokorný povolán
k pražskému divadlu, na kterém nastoupil 24. dubna t.r. jako „Liblín“
ve Slepém mládenci. Byl angažován
tehdejším ředitelem Stögrem, přítelem J.K.Tyla, pro pražská představení s gáží 20 zl. měsíčně. Zde působil
až do roku 1864 a dočkal se otevření
Prozatimního divadla. Setrval u této
scény požívaje stále hojné a velké
přízně obecenstva. Později nastoupil nový ředitel Liegert a kladl nové
podmínky členům divadla. Mnohým
se to nelíbilo a mezi nimi byl i náš
František. Proto odešel k venkovským společnostem. Zde působil
s malou jen přestávkou, kdy v roce
1872 řídil jako artistický správce a
režisér společnost P. Švandy se Staňkovským, v aréně na Smíchově, pak
na venkově jako výborný herec, později i jako samostatný ředitel, maje
na mysli vždy rozkvět dramatického
umění a jsa vždy svědomitým rádcem a učitelem mladších talentů, z
nichž někteří se stali ozdobou našeho
Prozatimního divadla.
O tom, jak Pokorný pohlížel na divadelní umění, svědčí i jeho pojednání v Hovorkových „Divadelních
listech“ z roku 1881, II. ročník, str.
193 a další … v článku tom, obrací
se k hercům, jak musí hleděti na divadelní umění, aby mu pomáhali k
OBECNÍ NOVINY

45

KRONIKA

úctě a vážnosti. Na herci vyžaduje
nejen tělesnou bezvadnost, ladnost,
lepos a souměrnost těla, významný
obličej – oko, pěknou výřečnost, výmluvnost a hlavně také vzdělání, ba
znalost řečí – dějin. V dalším líčí i
dějiny divadla vůbec…
Hry, ve kterých Pokorný hrál titulní úlohu, byly tyto: Othelo, Monika
a Magelona, Záviš Rožmberk, Břetislav a Jitka, Krásná Galathea, Orfeus
v podsvětí, V studni, Nora, Mnoho
přátel naše škoda, Jan Vývara, Vodní
družstvo, Rabínská moudrost, Malý
Richeleu, Cikánský baron, Prodaná
nevěsta, Zakletý princ, Šelma sedlák, Faust, Troubadour, Strandella,
Nocleh v Granadě, Čarostřelec, Veselá vojna, Kulatý svět, Němá z Portici atd. …
O skvělém působení Pokorného se
rozepsal i slavný Neruda v nedělním
fejetonu v Národních listech, při příležitosti té, kdy v Národním divadle
byl se skvělou výpravou po delší
době opět sehrán roku 1885 Tylův
Švanda dudák.
Tu Neruda píše: „Nejlepším interpretem titulní úlohy, co jich kdy se
v Národním divadle vystřídalo, byl
Pokorný. Mezi angažovanými herci, do Pokorného společnosti byli
nadaní umělci, kteří později se stali ozdobou našeho divadla. Byli to:
Křepelová, nyní Vinklerová, nyní v
ND. Roku 1878 angažoval Pokorný E. Vojana, nyní člena ND, jenž u
něho s malou jen přestávkou působil
po celou řadu let, maje tak příležitost pod obezřelým vedením Pokorného talent svůj rozvinouti. A o něco
později angažoval též Al. Sedláčka,
rovněž člena ND …
Když roku 1881 ředitel Švanda,
na Městské divadlo v Plzni více
nereflektoval, vydal se intendant

46

OBECNÍ NOVINY

pan H. Schiebl na cesty po městech
českých, aby vyhledal nejlepší společnost divadelní, jíž by se mohlo
Městské divadlo plzeňské nabídnouti. Doraziv do Slaného, kde dlela tu
dobu právě společnost Pokorného,
navštívil incognito večerní představení. Z výborného provedení ihned
seznal, že Pokorný jest jedině možným ředitelem pro Plzeň…
Na základě tohoto seznání byla s Pokorným uzavřena smlouva, kterouž
se mu propůjčilo Městské divadlo v
Plzni na tři roky se subvencí 1200
zl. za saisonu (sezonu). Pokorný naděje v něho kladené nezklamal.

Sestavil vzornou společnost operní
i činoherní, takže průběh všech tří
zimních sezon, jak v uměleckém
tak i materielním ohledu byl velmi
uspokojivý. Pokorný získal po čas
svého působení v Plzni pro svou
upřímnou, pro umění horující povahu, hojnost vzácných přátel, kteří v
dobách jeho utrpení, přátelství své
skvěle mu odsvědčili.
Neznámo proč, po uplynutí smlouvy
roku 1884, nezadal znovu o divadlo
plzeňské, ač byl z kompetentních

míst ujištěn, že ze všech žadatelů
obdrží přednost. Po odchodu z Plzně opět působil na venkově, se svou
společností. Plzeňané velmi litovali
jeho odchodu a mnohé články oslavovaly jeho činnost na minulém
místě.
Tak časopis Lumír píše: „Chvalně
známý herec pan František Pokorný,
kterýž nás koncem minulého měsíce
opustil a k Prozatimnímu divadlu do
Prahy se navrátil, vydobyl si obezřelým vedením a chvalitebnou snahou,
co režisér českého divadla v Plzni
nemalých zásluh, i byl miláčkem
našeho obecenstva. Odchodem jeho
pozbyla naše scéna velezasloužilého
režiséra a ztratila právem oblíbeného a přičinlivého herce, jehož nám
tak brzy žádný nenahradí“ …
Podobně tak chválí činnost Pokorného zápis v plzeňské kronice, kde
je zapsán počátek jeho působení v
Plzni. Tam je zapsáno: „V nejnovější době bylo svěřeno Městské
divadlo plzeňské, řediteli Františku
Pokornému.
Nepochybujeme, že povolání svému v plné míře dostojí. Jeť znám
ředitel Pokorný, jako výborný režisér, učitel a na slovo vzatý herec,
vynikající vzděláním i vzácnou zkušeností.“ Tak byl chválen náš František ve slavné Plzni …
Roku 1885 bylo mu nabídnuto řízení Národního divadla v Brně. Pokorný to přijal a s velkým nákladem
doplnil společnost svou, četnými,
výbornými silami tak, aby též i nejpřísnějším požadavkům vyhověti
mohl …
Zpočátku návštěva divadla byla
slušná, ale později ochabla. Pokorný byl nucen požádat o subvenci …
město ji nechtělo poskytnouti, proto
po nějakém čase z Brna odchází. Ve
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své úzkosti obrací se na správu ND v
Praze. I zde je odmítnut…
Třebaže se jednalo o malou službičku zasloužilého herce a ředitele, postěžoval si na to jedné kolegyni: „Ach
ta Praha je ale kamenná!“
Pokorný zničen onemocní a celý rok
je mezi životem a smrtí. Pak se jeho
síly vracejí a znovu se vrací k divadelní společnosti, se kterou cestuje opět
po venkově.
Velmi dobře se mu dařilo v Telči na
Moravě, kde umění milovné obecenstvo skvělým způsobem oslavilo jeho
dlouholetou uměleckou činnost.
Když roku 1890, starší syn Pokorného, doktor lékařství se usadil jako
obvodní lékař v Telči, byl Pokorný
přinucen k naléhání jeho se vzdáti vedení společnosti a přesídlil k němu do
Telče na odpočinek.
Zdálo se, že konečně dojde dlouhým putováním znavený muž, zaslouženého odpočinku ve středu šťastné
rodiny. Leč osud tomu nechtěl. Po půl
roce vyhnala smrt synova opět Pokorného do světa. Ztrátou tou, bolestně
sklíčen, ujal se na sklonku svého života 1891 opět řízení společnosti. Duch
jeho však nenabyl více dřívější energie a pružnosti, divadlo jej netěšilo,
ponechával řízení jiným …
Když pak roku 1893 v létě zavítal se
svou společností do Libáně, byl tu po
několika záchvatech dne 6 .6. raněn
mrtvicí, která jeho levou stranu těla
úplně ochromila. Pokorný byl statné
tělesné konstrukce, a proto projevoval
jeho lékař Dr Stuchlík stále naději, že
se zlepší zdravotní stav.
Pokorný toužil po Praze, po domově, kde prožil část svého života. Proto
byl ke své žádosti převezen do Prahy
na Smíchov ke své choti a druhému
synovi.
Zde se mu dostalo výborného ošet-

ření ze strany Dr Sommera, známého
rodiny. Elektrizací zmrtvělých údů
docílilo se, že mohl Pokorný již po
místnosti, ovšem s asistencí přejíti.
Leč přepadla jej tak silná záducha
(astma) a bolesti, že byl nucen opět
ulehnouti. Nemoc vzala opět hrozivý
obrat a slabosti přibývalo. Přivolaní lékaři a profesoři Maixner a Chodounský nedávali více naděje …
Dne 25. listopadu roku 1893 o 6 hodině ranní František Pokorný tiše skonal, jak si vždy přál, v náručí svého
syna a choti, dosáhnuv věku 60 let …
Dne 27. listopadu byl pochován na
Smíchovském hřbitově na Malvazinkách, za četného doprovodu svých
milých přátel z řad obecenstva, ale
za slabé účasti z kruhů hereckých. Ze
členů ND se dostavili páni, jím kdysi
angažováni a z hereček se nezalekly
daleké cesty tři dámy.
Jako herec vynikal Pokorný v dobách
svého mládí ve hrách Tylových. Podle
úsudku divadelních znalců, jej v některých úlohách sotva kdo předčil …
Pokorný obratně překládal divadelní
kusy z němčiny do češtiny, jichž vcelku asi 20, pro potřeby své společnosti,
upravil.
Mimo to sepsal knihu Vzpomínek
na své herecké počátky o 14 kapitolách, která se zachovala v archivu divadelním, v Národním muzeu. Je to
malá knížka, dělící se na tři oddíly. V
prvním je popsán zkrácený životopis
Pokorného, v druhém díle výše uvedené vzpomínky a ke konci jsou posmrtné vzpomínky jeho přátel. Knížku vydal roku 1895 Václav Řezníček
na Královských Vinohradech. Stran
má 136 …
Mimo toto je v archivu zachována
část jeho překladů divadelních her.
Většinou jsou to veselohry. Psané
jsou ručně. Jeden z jeho přepisů jsem

měl v rukou. Má nápis „Syn ďáblův“.
Pokorný připravoval též pozvání k divadelním zájezdům. Těch je v archivu
zachováno 14 kusů. Jsou to dvoulisty
s oznámením příjezdu divadelní společnosti, seznam herců a her, které se
budou hráti. Almanachy či pozvání
jsou v různých barvách.
Českému divadlu sloužil Pokorný 43
let. A to nikdy bez hmotných starostí, nýbrž pronásledován nekonečnou
řadou utrpení, svízelů duševních i fyzických …
Nelze ani dosti oceniti význam tohoto 43 letého putování po vlastech
českých. Uvádím zde výrok říšského
poslance po smrti Pokorného.
„Znal jsem Pokorného již tehdy, když
byl členem Českého zemského divadla a nikdy jsem nepřestal litovati, že
se umělec takového zrna nemohl odloučiti od ústavu, kde mohl přijíti k
úplné zdatnosti“.
Pokorný se zpronevěřil jako ředitel snahám uměleckým, jimž zasvětil celý svůj život a nikdy nedal své
společnosti klesnouti na pouhé výdělkářství. V tom také spočívá vysvětlení, že nezískal žádného jmění. Byl to
umělec, který v době – našemu národu nepříznivé – svými uměleckými
poutěmi po naší vlasti, platně přispěl
k probuzení národního ducha a také
vlastnictví.
Přátelé milí, končím životopis našeho velikého syna, rodáka a krajana.
Dnes i vždy budeme s vděčností vzpomínati jeho zásluh o české divadlo a
tato prostá naše vzpomínka budiž mu
pozdravem z jeho rodné obce.
Sepsal v archivu Národního muzea
J.L.Menšík 2.3. 1961
Zdenka Sádovská, kronikářka
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Obecní úřad Veleň a Pražský filmový orchestr
srdečně zvou (na třetí pokus) na

í
n

t
e
l NOVOROČNÍ KONCERT

FILMOVÉ HUDBY
Sexteto

Pražského filmového orchestru
v neděli

6. 6. 2021 večer v 6.06 hod.

dvorek 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

