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Vážení spoluobčané,
máme za sebou valnou část roku, ve kterém, stejně
jako v roce předcházejícím, byl náš život významně poznamenán omezujícími opatřeními proti šíření epidemie
koronaviru.
Život v naší obci, se ale přes všechny překážky nezastavil, a povedlo se nám realizovat několik stavebních akcí.
Byla provedena rekonstrukce podlah v budově staré školy, abychom její kapacitu mohli naplno využít, jak pro
děti ve věku mateřské školky, tak pro děti věku školního.
V letních měsících jsme opravili povrch komunikací v
ulicích Spojovací, K remízku a v části ulice Ke hřišti.
Můžeme tedy konstatovat, že až na malé výjimky máme
ulice v naší obci s kvalitními povrchy. Z významnějších
ploch ještě zbývá oprava obecní části ulice Školní, kterou
bychom chtěli realizovat v příštím roce, dále pak části
ulic Ke mlýnu a U Sluh, na které také určitě časem dojde.
Máme rovněž rozpracované i další stavební projekty, o
těch jste informováni na dalších stránkách obecních novin.

V posledních měsících se na nás všechny valí mnoho
nepříznivých zpráv o navyšování cen energií. Jedná se
zejména o elektřinu, plyn, obecně i o všechna pevná paliva a pohonné hmoty pro motorová vozidla. Růst těchto
cen se určitě projeví i v hospodaření naší obce. Nejnáročnější na spotřebu elektrické energie je z hlediska obce
provozování obecní kanalizace a čističky odpadních vod.
O tom, jak nárůst ceny elektřiny ovlivní výši stočného,
získáme informaci až v závěru roku, po vyhodnocení
provozu kanalizační sítě a ČOV. Budeme se ale snažit
přenášet zvýšené náklady na obyvatele naší obce jen v
nezbytně nutné míře. Stejně, jako v případě ceny likvidace a odvozu odpadů, o kterých vás informujeme na dalších stránkách Obecních novin.
Jak asi většina z nás tuší, v následujícím období, nás
patrně čekají nelehké časy. Proto bych vám chtěl popřát
hodně sil, pevné zdraví a nervy, aby se nám všem podařilo úspěšně všechny nesnáze překonat.
			
            Ing. Jiří Kazda, starosta

Všem občanům Veleně a Mírovic
přejeme pokojné a klidné prožití
času adventu i letošních vánočních svátků.
nejbližší doba nebude jednoduchá,
určitě ale vše společně zvládneme.
přejeme všem mírovákům a veleňákům
mnoho zdraví, štěstí, drobných radostí
a životní pohody v roce 2022
Zastupitelé obce Veleň
Radka Matějková, místostarostka
Jiří Kazda, starosta

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

ze zastupitelstva
květen

červen

Zápis č. 4/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
5.5.2021 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo bylo seznámeno s
výsledkem výběrového řízení na
opravu komunikací K Remízku. Vítězem řízení se stala společnost M-silnice a.s.Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem smlouvy s firmou
M-silnice a.s.
- zastupitelstvo projednalo a schválilo hospodářský výsledek a jeho rozdělení za rok 2020 MŠ a ZŠ Veleň .
- zastupitelstvo bere na vědomí ceny
jízdného MHD od 1.8.2021
- zastupitelstvo bylo seznámeno s
výsledkem kontroly obce a DSO finančním odborem Středočeského
kraje. Kontrolou nebyly zjištěné nedostatky.
Zápis č. 5/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
19.5.2021 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo schválilo uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti
ve prospěch ČEZ a.s. na p.č. 413/114
a 413/201 v k.ú. Veleň.
- zastupitelstvo schválilo návrh závěrečného účtu za rok 2020 obce Veleň
bez výhrad.
- zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrku za rok 2020 obce Veleň.
Zápis č. 6/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
2.6.2021 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z
programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel -rekonstrukce ulic K Remízku.
- zastupitelstvo schválilo uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby ve prospěch ČEZ
a.s. na par.č. 176/20 v k.ú. Veleň.

červenec

srpen

- zastupitelstvo zvolilo Viktora Fialu
předsedou komise kultury a tělovýchovy OZ.
Zápis č. 7/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
16.6.2021 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo schválilo povolení
předzahrádky Hospůdky U Arazimů
v ulici Na Růžku s tím, že musí být
zachován volný průchod pro pěší po
chodníku.
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č.3/2021
Zápis č. 8/2021 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne 25.6.2021 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo schválilo darovací
smlouvu na poskytnutí finančního
daru obce Hrušky ve výši 50 000,Kč na řešení následku tornáda ze dne
24.6.2021
Zápis č. 9/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
25.8. 2021 od 18.00 hod.
- astupitelstvo schválilo nájemní
smlouvu na pozemky p.č. 118/10,
118/1, 157/1 a 157/2 v k.ú. Veleň na
pronájem za účelem uspořádání koncertu skupiny Brutus.
- zastupitelstvo schválilo plánovací
smlouvu a rozdělení pozemku p.č.
177 v k.ú. Veleň na stavební záměr –
výstavba 14 RD.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby - zemní kabelové vedení na p. č.
413/113 v k.ú Veleň ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.s.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby - zemní kabelové vedení na p. č.
234/25 v k.ú Veleň ve prospěch firmy
ČEZ Distribuce, a.s.
- zastupitelstvo schválilo pokáce-

září
ní smrků na p. č. 3/36 v k.ú. Veleň.
Stromy budou pokáceny v době vegetačního klidu.
- zastupitelstvo bere na vědomí
ukončení smlouvy – výpověď ze
strany SVJ na sečení trávy obecními
zaměstnanci ode dne 1.7.2021 na pozemku 410/181.
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č.5/2021 + 6/2021
Zápis č. 10/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
22.9. 2021 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu na finanční částku 192
700,- Kč poskytnutou obci Veleň
sdružením Zádol (obyvatelé lokality
Zádol) - příspěvek za opravu komunikací U studánky, K remízku a Ke
hřišti
- zastupitelstvo schválilo navýšení
kapacity školní jídelny ZŠ a MŠ Veleň na celkový počet 345 strávníků
z toho 294 jídel připravovaných na
adrese Hlavní 500.
- zastupitelstvo schválilo žádost o zapsání nového místa poskytování služeb ZŠ a MŠ Veleň – zřízení školního
klubu na adrese Hlavní 500, Veleň.
K bodu č. 6 - rozdělení rezervního a
čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ
Veleň
- zastupitelstvo schválilo návrh ředitelky ZŠ a MŠ Veleň na rozdělení rezervního čerpání investičního fondu
ZŠ a MŠ Veleň.
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č.7/2021
- zastupitelstvo schválilo žádost o
povolení ke kácení stromů - 2 ks
borovic na p.č.463/15 v k.ú.Veleň.
Stromy budou pokáceny v době vegetačního klidu.
- zastupitelstvo schválilo žádost o
povolení ke kácení stromu - 1 ks dub
na p.č. 410/16 v k.ú. Veleň. Stromy
budou pokáceny v době vegetačního
klidu. -of-           zapsala V. Škrdlová
OBECNÍ NOVINY
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SVOZ BIOPOPELNIC
ve Veleni a v Mírovicích

SBĚRNÝ DVŮR
Předpokládaný provoz
do 27. listopadu 2021

poslední svoz 19.11. 2021
další svozy od dubna 2022

Nebezpečný odpad

odevzdávejte
na Sběrném dvoře Veleň
Tento odpad
shromažďujeme průběžně.
Děkujeme. Obec Veleň

VE VELENI

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

V MÍROVICÍCH
SBĚRNÁ GARÁŽ

Provozní doba:
Sobota:
od 10.00 - 12.00 hod.
Za obsluhu sběrného dvora ve Veleni děkujeme
p. Jabůrkovi a p. Černému.
Za obsluhu mírovické „sběrné garáže“ děkujeme
p. Menšíkovi.

www.velen.cz
OBECNÍ NOVINY
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OBČASNÍK (vychází cca 4x ročně)

vydává: Obecní úřad Veleň, Hlavní 7, tel.: 283 932 290, e-mail: obec.velen@velen.cz.
Za obsah i formu příspěvků si ručí jejich autoři.
Na Vaše příspěvky se těšíme na e-mailové adrese: obecni.noviny@seznam.cz
REDAKCE: Mgr. R. Matějková (-rm-), aktuality obecního úřadu: Ing. Jiří Kazda (-jk-), E. Vítková (-ev-), O. Fojtíková (-of-)
škola a školka: Mgr. V. Kouřilová, společenská rubrika: L. Kaiserová, chovatelé: J. Grűner, K. Kopecká, sport: F. Kaiser, L. Vízner, R. Šilhán,
hasiči: T. Louček, S. Jehlička, ochotnice: P. Beníšková, slávisté: P. Tomčišin
Číslo 3/2020, Náklad 1000 ks. Rozšiřováno do schránek zdarma. Datum uzávěrky příštího čísla je 13. ledna 2022
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ODPADY A JEJICH DOPADY

T

ématem odpadů se v Obecních novinách zabýváme velmi často, téměř v každém jejich
vydání. Tentokrát se na ně podíváme z trochu
jiného úhlu, než obvykle.
V roce 2020 byl přijat Zákon o odpadech a
v roce 2021 ho doplnila vyhláška O podrobnostech
nakládání s odpady. Účelem jejich vydání je mimo
jiné zajistit vysokou ochranu životního prostředí,
zdraví lidí a trvale udržitelné využívání přírodních
zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládání s
nimi. Samozřejmě jsou v těchto právních normách
rovněž zapracovány i předpisy Evropské unie. Dopad nového zákona i vyhlášky bude na celou společnost, včetně naší obce i všech jejich občanů.
Pokud se týká shromažďování a likvidace odpadů, tak u nás pro občany zůstává postup nakládání s
nimi víceméně stejný. To znamená: směsný komunální odpad je likvidován prostřednictvím sběrných
nádob – popelnic. Tříděný odpad velkoobjemovými kontejnery umístěnými na vymezených místech
ve Veleni a v Mírovicích. Biologicky rozložitelný
odpad sběrnými nádobami, odvozem obecními kontejnery, předáním na sběrném dvoře, případně velkoobjemovými kontejnery přistavenými na jaře a
podzim do naší obce. Jedinou změnu jsme letos v
naší obci udělali ve věci zajišťování sběru nebezpečných odpadů. Nebezpečné odpady již nebudou
sbírány a odváženy ve dvou termínech v roce, ale
nově - bude jejich sběr průběžně zajištěn na sběrném dvoře ve Veleni v době jeho provozní doby.
Významnější změna pro obec i občany nastane
v platbách za likvidaci odpadů. Nové právní nor-
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my nastavují, pro současnost i budoucích cca 10
let, nová pravidla tak, aby se navyšovalo množství
vytříděného odpadu, a naopak snižovalo množství
nevytříděného komunálního odpadu.
V praxi to znamená, že byl zaveden limit roční
produkce směsného odpadu (komunálního) na trvale hlášeného občana. Tato hranice pro letošní rok
tak činí 200 kg na jednoho trvale hlášeného občana
a každým rokem se bude o 10 kg snižovat. V roce
2022 bude tedy určeno 190 kg na občana, a do roku
2029 by mělo množství klesnout na 120 kg na občana.
Přihlašte se k trvalému pobytu v obci.
Nepřihlášení občané navýší cenu
odpadů svým sousedům
Při dodržení limitu je do ceny směsného komunálního odpadu započtena jenom základní sazba
za uložení na skládku, naopak při jeho překročení,
bude účtována cena za skládku vyšší. Z tohoto důvodu je důležité opět upozornit na to, na co narážíme i v jiných případech, a sice skutečnost, že část
obyvatel, žijících v naší obci, zde není přihlášena
k trvalému pobytu. Tito občané, ačkoliv v obci
odpad vyprodukují, logicky nebudou zahrnováni do výpočtu limitu. Fakticky tak snižují jeho
výši pro občany přihlášené, nebo dokonce, pro ně
platbu za likvidaci odpadu můžou zvýšit. Proto
všechny nepřihlášené občany bydlící v naší obci,
vyzývám - pokud nemáte závažný důvod být v
naší obci přihlášeni k trvalému pobytu, prosím,
přihlaste se u nás.

U kontejnerů na tříděný odpad
budou na všech místech v naší
obci instalovány lisy na PET
láhve.

Dále je ve vyhlášce stanoven poměr mezi vyprodukovaným množstvím odpadu „pozitivního“, který
je označen jako odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu (my mu říkáme
tříděný) a celkového množství komunálního odpadu, kam se započítává směsný (popelnice) a další
druhy odpadů.
Stručně řečeno
Zdá se to možná složité, ale jednoduše se dá říct,
čím víc se vytřídí a méně dá do popelnic, tím to
bude lepší a zejména pro občany finančně výhodnější. Opět jsou v zákoně stanoveny cíle, kterých má
být dosaženo v mezních letech: do roku 2025 má
poměr vytříděných odpadů vůči celkovému množství komunálních odpadů vyprodukovaných v obci
dosáhnout 60 %, v roce 2030 65 % a v roce 2035
70%.
Docílit těchto hranic je reálné. V naší obci občané
třídí odpady dobře. Jen je nutné maximálně využívat kapacitu sběrných kontejnerů. Proto, zejména u
plastů a papíru, je odpad před odložením nutné,
co nejvíce upravit, slisovat, prostě zmenšit jeho
objem, aby byla co nejlépe využita kapacita těchto nádob. A dále je nepřípustné, aby do sběrných
nádob byl odkládán jiný odpad, než pro který
jsou určené. Pokud k tomu dojde, pak je svozovou firmou vývoz takového kontejneru Obci
Veleň účtován jako směsný komunální odpad
a bude nepříznivě zahrnován do procentického
výpočtu odpadů vytříděných v obci ! Je to tedy
opravdu v rukou nás všech.
Pokud jste dočetli, možná trochu nezáživný článek, až sem, tak zřejmě přijde pro vás nejdůležitější zpráva, jak se uvedené změny projeví ve vašich
platbách za likvidaci odpadů v roce 2022. Předpokládáme, že vlivem všech skutečností, které se do

ceny za směsný komunální odpad promítají, bude
muset dojít k navýšení platby za vývoz popelnic cca
o 10%. Přesnou výši nejsme ještě schopni úplně napevno stanovit, protože nemáme všechny potřebné
informace.
I pro nadcházející rok počítáme ale s tím, že náklady na vytříděný odpad ve velkoobjemových kontejnerech, nebudeme přenášet na občany naší obce a ti
tak budou platit pouze za stejné služby jako dosud
tj. za vývoz svého vlastního komunálního odpadu.
Vývoz tříděného odpadu bude i nadále hradit obec
ze svého rozpočtu. Snažíme se tak nepřenášet na občany naší obce velké finanční břímě, motivovat je k
třídění a zamezit vzniku černých skládek. Vyžaduje
to ale samozřejmě i disciplinovanost a odpovědnost
našich občanů. Odpady, které naši obecní zaměstnanci při každodenním třídění sběrných kontejnerů
(a úklidu kolem nich) shromažďují, jsou občas zarážející.
Vzrůstající trend nákladů za likvidaci odpadů, a
tedy i ceny pro obec a občany, bude, vzhledem k
narůstajícím platbám stanoveným v zákoně o odpadech a vyhlášce o nakládání s odpady, trvat i v
dalších letech. Doufejme, že zvýšením třídění odpadů a s jejich důsledným nakládáním, přispějeme
k udržení co nejnižší ceny, kterou za jejich likvidaci
budeme muset platit. 			
Jiří Kazda

Od listopadu budou na Obecním úřadu Veleň pro občany
naší obce k dispozici barevné tašky na tříděný odpad.
OBECNÍ NOVINY
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PLATBY ZA VODU

Vážení odběratelé,
letošní vyúčtování odběrů vody za období 2020 –
2021, máme téměř za sebou. Jak jste byli na svých vyúčtováních informováni, nastala změna u plateb záloh.
Tato změna je nutná z důvodu přípravy výměny vodoměrů a také na přechod na nový software.
Většina z vás má dosud nastaveno pro placení záloh
jako variabilní symbol číslo vodoměru. S plánovanou
výměnou však nastane situace, že vymontované vodoměry budou po kalibraci a metrologickém ověření
nainstalovány jinému uživateli. Proto není možné již
používat číslo vodoměru jako variabilní symbol. Za
účelem nezaměnitelné identifikace bylo každému z
vás přiděleno zákaznické číslo. Toto číslo najdete na
vyúčtování. Pro lepší přehled uvádím odpovědi na nejčastější dotazy související s platbami za vodu.

Kolik, kam a jak často mám hradit zálohy ?

Zálohy na vodu jsou prozatím v našem sdružení dobrovolné. Nejnižší možná záloha je však 250,-Kč/čtvrtletně. Frekvence plateb záloh je rovněž dobrovolná.
Doporučuji však zálohy platit s ohledem na zúčtování
záloh, které je vždy k 31.5. daného roku bez ohledu na
měsíc prováděných odečtů. O platby přijaté po tomto
datu nepřijdete, ale budou zahrnuty až do následujícího odečtového období. Platby záloh se provádějí na
účet 27-9083580207/0100.
Jaký mám použít variabilní symbol
pro zálohy ?

Od 1.12.2021 prosím používejte pro platbu záloh výhradně přidělené zákaznické číslo. Zvláště pak prosím
ty, kteří mají nastavené trvalé platby, aby si variabilní
symbol přenastavili. Pokud budou variabilní symboly
jiné než zákaznické číslo, není možné zaručit správné spárování plateb s vaším zákaznickým účtem. Ještě
prosím všechny, kteří již nastavili nové příkazy, aby
zkontrolovali i zrušení těch starých. Množí se mi zdvojené zálohové platby.
Proč má zúčtovací faktura za vodné jiný
variabilní symbol ?

Je to z důvodu párování příchozích plateb k vystaveným daňovým dokladům. Každý doklad má své
přidělené pořadové číslo, které je zároveň variabilním
symbolem. Pokud uvedete při platbě daňového dokla-
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du např. své zákaznické číslo, bude tato platba zaúčtována do záloh nikoliv k úhradě faktury za vodné!
Jak postupovat při prodeji nemovitosti ?

Při prodeji nemovitosti je součástí prodeje vystavení
předávacího protokolu, na kterém jsou uvedeny stavy
všech měřičů včetně vodoměru. Tento doklad stačí nascanovat a poslat na naší emailovou adresu, kde spolu
dořešíme mimořádné vyúčtování, ukončení smlouvy
se stávajícím odběratelem a přípravu smlouvy na nového odběratele.
Zjistil jsem, že mám neaktuální údaje na
smlouvě, co mám dělat ?

Opět je nejlepší tuto informaci s nově platnými údaji zaslat na email, kde spolu domluvíme změny na
smlouvě.
Odebírám vodu, ale nemám smlouvu
o odběru, jak mám postupovat?

V tomto případě je nutné se urychleně ozvat emailem
či telefonicky a zjednat nápravu. V opačném případě
hrozí nemalé sankce za neoprávněný tzv. černý odběr.
Kde zjistím, zda mi bylo vystaveno vyúčtování, když
jsem žádné neobdržel?
Opět bude nejideálnější varianta zaslání dotazu emailem. Na ten vám mohu odpovědět v době kdy mám
u sebe všechny podklady a případně poslat obratem
fakturu. Při telefonickém dotazu se bohužel většinou
stává, že nemám u sebe podklady pro odpověď.
Ráda bych tímto požádala všechny odběratele vody
touto cestou o kontrolu nejen svých smluv o odběru
vody, o to, zda dostali vyúčtování období 2020/2021,
ale i o to, zda již uhradili veškeré své závazky. Předem
všem moc děkuji.
Odběry za období 2021/2022 budou v obcích Mírovice a Veleň probíhat již v červnu 2022. Na závěr pro vás
mám dobrou zprávu v této době, a to že cena vody pro
odečet 2021/2022 zůstává stejná jako letos tj. 30,-Kč
bez DPH 10 % (33,-Kč včetně DPH za 1m3).
Pokud jste nenašli odpověď na váš dotaz neváhejte
mě kontaktovat na emailové adrese:
				
info@dso-vsbp.cz
S přáním klidných vánočních svátků
    Veronika Škrdlová – účetní sdružení

PARLAMENTNÍ VOLBY 2021

Výsledky voleb

konaných dne 8.10. a 9.10.2021 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

v obci Veleň a Mírovice 			
									

Pořadí podle počtu odevzdaných hlasů:
1. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP09 		
334
2. ANO 2011 					
170
3. Piráti a Starostové 				
153
4. SPD 						
62
5. Přísaha 					
37
6. Trikolora Svobodní Soukromníci 		
32
7. ČSSD 					
20
8. Strana zelených 				
11
9. Volný blok 					
9
10. KSČM
					
9
11. Otevřeme Česko normálnímu životu 		
5
12. Aliance pro budoucnost 			
4
13. Švýcarská demokracie 			
2
14. Senioři 21 					
2
15. Aliance národních sil 			
1
16. Hnutí Prameny 			
1
17. Koruna Česká 				
1
18. Urza.cz 					
0

Účast: 75,93 %

Počet osob zapsaných do seznamu voličů: 1130
Počet vydaných úředních obálek: 858
Počet odevzdaných úředních obálek 858
Počet platných hlasů 853

Obec Veleň děkuje všem členům volební komise
za jejich práci a čas, které volbám věnovali.
OBECNÍ NOVINY
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AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

stalo se ...

Jaro a léto 2021
etošní jaro jsme všichni prožili „v lockdownu“, a
jedinou „společenskou událostí“, jde-li to tak nazvat, byla veleňská očkovací akce.
Moc děkujeme očkovacímu týmu Státního zdravotního ústavu ČR, který vyhověl naší prosbě, a jezdil k nám
pod vedením MUDr. Chaloupky naše občany i sousedy
z okolních obcí očkovat.
Velké poděkování za pomoc a asistenci při očkování
patří ZŠ Veleň, rodičům dětí (za to, že v dubnu při prvním očkování seniorů připravili svým dětem větší svačinu, protože jsme očkovali v jídelně ZŠ), a také všem
pomocnicím a dobrovolnicím ze školy, školky i z úřadu
tj. Radce Fuksové, Janě Karpačové, Ivě Šetkové, Ivetě
Tesárkové, Oli Fojtíkové, Petře Kalusové, Petře Šebkové, Monice Mocové a Hance Raškové. Šlo nám to „od
ruky“. Za obecní úřad Veleň moc děkujeme.
Očkovali jsme od dubna do července postupně dle
věku v ZŠ a poté v sále OÚ Veleň, vakcínou Pfizer/
BioNTech.

L

Nová skluzavka na „Šnečím vrchu“
Skluzavka byla v červnu instalována, a my přejeme
dětem („s menším zpožděním“) vše nejlepší k svátku.
Skluzavka je vyrobena dle normy ČSN EN 1176-1; 3
ed. 2:2018 a je certifikována. To však neznamená, že
při „klouzání“ nebudeme používat zdravý rozum a opatrnost. U skluzavky je umístěn Provozní řád i Pokyny k
užívání. Prosíme všechny (malé i velké), aby se pokyny
řídili a byli ohleduplní k sobě i ostatním. Věříme, že si
všichni adrenalinové jízdy nad Velení užívají.
Výlet do ZOO, Vítání občánků, Bobule a Bábovky
a letní obecní trh, Pivovary a Vinobraní
Pár akcí jsme přece jen i letos stihli uspořádat, kromě
Koncertu filmové hudby jsme vyrazili s našimi seniory
na výlet, promítali jsme i v rámci letního kina na obecním dvorku, uskutečnily se i „Pivovary“ a Veleňské vinobraní.Povedly se i letní a podzimní trhy na dvorku.
Moc děkujeme všem, kteří přišli své výpěstky a produkty na trh prodat, ale i všem, kteří si přišli nakoupit,
popovídat se sousedy a užít sobotní dopolední pohody.
Těšíme se na trh adventní !
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Vítání občánků 2021 na dvorku Obecního úřadu Veleň.
Od září otevřena cirkusová miniškolka Veleň
Na rodiny s dětmi toho v uplynulém roce bylo „navaleno“ opravdu mnoho, a tak jsme hledali cestu, jak
pomoci rodinám s nejmladšími tříletými dětmi, které se
nedostaly do MŠ. Ve školním roce 2021/2022 jsme ve
spolupráci s „Cirkusem - centrem pro rodinu“ zajistili
předškolní péči ve Veleni.
Doufáme, že rodiče i děti jsou s řešením, které jsme
pro ně pro letošní školní rok (jako náhradu školky) vymysleli, spokojeni. Věříme, že současný veleňský a mírovický babyboom s vámi rodiči, s MŠ a ZŠ Veleň a s
dalšími srdcaři a pomocníky, společně zvládneme.
Pomoc obci Hrušky
Škody a utrpení lidí, které způsobilo tornádo v obcích
na jižní Moravě, byly ohromné, a nic takového většina
z nás nepamatuje.
Zastupitelstvo Obce Veleň na mimořádném jednání
den po řádění tornáda schválilo finanční dar jedné z nejpostiženějších obcí ve výši 50 000 Kč. Peníze byly tentýž den převedeny na účet Obce Hrušky na Břeclavsku.
Věříme, že jako okamžitá pomoc obce obci, byla tato
forma nejpraktičtější.
Oprava povrchu ul. Spojovací, Ke Hřišti, K Remízku
Během léta jsme provedli opravu povrchů ul.Spojovací, K Remízku a Ke Hřišti ve Veleni. Děkujeme občanům uvedených ulic za dobrou spolupráci i součinnost
při realizaci stavby i jednotlivých vjezdů k jejich nemovitostem.
Nové podlahové krytiny v učebnách ve „staré škole“
V průběhu letních prázdnin jsme zrekonstruovali podlahy a povrchy v učebnách historické budovy ZŠ Veleň.

SLOVO AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

... stane se

Občanská vybavenost - statek č.p. 15
odařilo se nám již vyřídit stavební povolení a jsme
připraveni podat žádost o dotaci do příp. výzvy na
občanskou vybavenost. Vše záleží tedy na tom, zda budou nějaké dotační výzvy vypsány, příp. s jakou výší
finanční spoluúčasti obce. Pokud nás čeká doba, kdy
žádné dotace na tuto naši investiční akci nebude možné
získat, budeme postupně stavět objekt vlastními finančními silami.

P

Dostavba a navýšení kapacity MŠ Veleň
robíhá proces stavebního řízení, stavební povolení
bychom měli mít do konce tohoto roku. Výběrové
řízení na projekt i výstavbu - navýšení MŠ vyhrála firma Aubeck, která akci realizuje (začne se stavět cca od
února/března 2022).

P

Záplavy v obcích „pod Prahou“ - suché poldry
iž několik let jednáme se všemi kompetentními institucemi,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.
Povodí Labe a.s.má v současné době zpracovanou dokumentaci k územnímu řízení, získalo dotaci na projekt
poldrů, zástupci Povodí Labe se k věci postavili vel-

J

mi aktivně a velice dobře spolupracujeme. Bohužel na
zářijovém jednání s ŘSD nám bylo sděleno, že dokud
nebude vyřízena EIA na Pražský okruh (resp. územní
rozhodnutí SOKP 520 - Pražský okruh), a nebude dokončena studie 4.varianty SOKP (další varianta okruhu - tzv. kombinovaná, zřejmě bez tunelů), tak ŘSD
nevydá Povodí Labe souhlasné stanovisko se stavbou
poldrů.
Přesně toto je názorný příklad, proč se tak nekonečně
dlouho projednávají státem zadávané stavby vč. dálnic.
Vybudování protipovodňových poldrů musí předcházet
realizací SOKP 520 a 519, protože i z Pražského okruhu bude opět voda odváděna do Mratínského a Třeboradického potoka. Vzhledem k tomu, že suché poldry
nikde jinde než v našem katastru realizovat nelze (v
Praze jsou již všechna býv. pole zastavěna), věříme, že
ŘSD nakonec „dobrou vůli“ ke spolupráci s Povodím
Labe najde (navíc v katastru Veleně řešíme problém „za
Prahu“, odkud veškerá dešťová voda do našich obcí
přitéká).
Pokud ŘSD bude vydávat opakovaně k poldrům negativní stanoviska, a to až do doby „ustálení trasy“ okruhu
(Veleň má trasu okruhu v ÚP již 20 let), tak to bude ještě opravdu dlouhá cesta, a můžeme jen věřit, že se do té
doby obce Veleň, Sluhy a Mratín neocitnou pod vodou
úplně.. Ostatně Pražský okruh je ve „hře“ už od první
republiky, za okupace už byl dle veleňských pamětníků dokonce „vykolíkován“… Přestože nejsme z příp.
stavby Pražkého okruhu zrovna nadšeni, děláme vše
proto, abychom tu přežili i po jeho příp. výstavbě „před
našimi okny“. Poldry jsou jednou z hlavních podmínek
obce, a lze je dobře využít i k odvodnění Pražského
okruhu. Bohužel jsme na jednání slyšeli, že … „My (tj.
ŘŠD) jsme byli ve vašem územním plánu dříve, takže
máme přednost před poldry a vy musíte čekat „.
A čekat musí i Povodí Labe… snad to nebude dalších
100 let (kolíky, které nám tady kolem Veleně zatloukli
„za Hitlera“, tak ty už tady nejsou).
Troleje do polí a vesnic
uverénně nejvíce času nám v posledních čtyřech
měsících zabralo „řešení“ causy trolejbusy. Nejenže nikdo v uplynulých dvou letech nereagoval na negativní stanoviska obcí a racionální připomínky odborníků k tomuto záměru. Obce byly zcela ignorovány a v
červenci nám bylo doručeno oznámení EIA. Rozhodli
jsme se tedy vše medializovat, protože jiná cesta již ne       R. Matějková
byla. Více na str.14.

S
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH

ŘÍJEN

28. října

28. října

K. a M. Táborský

Ohňová show

čtvrtek

Pohádka J. Čapka
Čas: od 16.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň
VSTUPENKY SI MŮŽETE ZAKOUPIT na OÚ Veleň
Kapacita sálu omezena !

LISTOPAD

4. 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

čtvrtek

Lampiónový průvod
Čas: od 17.30 hod.
Místo: sraz u OÚ Veleň

sobota
sobota

27. listopadu

Výroba
adventních věnců

Čas: od 15.00 hod.
Místo: ve společenském sále OÚ Veleň
Vezměte si s sebou korpus, přízdoby ...
Chvojí zajištěno, tavicí pistole budou k dispozici.

sobota

27. listopadu

Rozsvícení

vánočního stromu
„Andělské sáně“

Čas: od 18. 00 hod.
Místo: na dvorku OÚ Veleň

A DALŠÍCH AKCÍ VE VELENI A V MÍROVICÍCH

podzim/zima 2021
PROSINEC

4. prosince

7. prosince
úterý

sobota

Veleňské

PEKLO A NEBE
Čas: dle konkrétního objednání
Místo: sklep a půda OÚ Veleň

11. prosince
sobota

VÁNOČNÍ KONCERT
Čas: od 18.00 hod.

Místo: sál OÚ Veleň
Vstupné dobrovolné

Adventní výlet
na zámek Stránov

Čas: odjezd v 9.00 hod. od OÚ Veleň
(z Mírovic ze zastávky v 8.45hod.)

14. prosince
úterý

Tomáš Etzler
ve Veleni

Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň

18. prosince
sobota

15. prosince
středa

Adventní odpoledne
s hudbou a tancem

Hrajeme na přání !		
Čas: od 16.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň

22. a 23. prosince

středa a čtvrtek

Prodej vánočních kaprů

Čas: od 10.00 hod. do 18.00 hod.
a od 10.00 hod. do 15.00 hod.
Místo: dvorek Obecního úřadu Veleň
Kapra si určitě rezervujte, chcete-li si ho koupit ve Veleni !

Adventní trh

Čas: od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Živý Betlém

Čas: od 16.00 hod.
Místo: dvorek Obecního úřadu Veleň

ÚNOR

26. února 2022
sobota

Veleňský MASOPUST

Čas: od 14.00 hod. Místo: dvorek OÚ Veleň
- masopustní průvod
- od 19.00 hod. večerní zábava

TÉMA

Trolejbusy do polí a do vesnic
ětšina občanů již informace o záměru Středočeského kraje přivést trolejbusy do našich obcí a
zatrolejování obcí i okolní krajiny, zaznamenala.
Již dva roky naše obce, kterých se tento nesmyslný nápad
týká, proti záměru bojují všemi dostupnými prostředky.
Zpočátku to vypadalo jako povedený aprílový „trolejbusový“ žert pro pobavení lockdownem usouženého
obyvatelstva středočeského venkova. A protože s nesmyslem má smysl bojovat s humorem, zhotovili jsme na
dané téma i pár vtipů.
Brzy jsme pochopili, že to nebude legrace. Nápad vykácení alejí a postavení trolejí - byl myšlen zcela vážně. Poslední kapkou pro nás bylo zveřejnění oznámení
EIA „Elektrifikace úseku Praha – Kostelec nad Labem
(současná linka autobusu č. 377) a instalace dopravní
infrastruktury pro zamýšlenou trolejbusovou linku 377
(Praha Letňany – Kostelec n. L.) na území obcí Veleň,
Sluhy, Mratín, Brázdim, Polerady a města Kostelec nad
Labem.“ (v červenci 2021). Rozhodli jsme se proto spojit
a postupovat ještě razantnějšími kroky, než bylo zasílání
negativních stanovisek zastupitelstev a racionálních argumentů na Středočeský kraj a Pragoprojekt.
Kraj na naše opakované připomínky a stížnosti nereagoval. A to navzdory usnesení Rady SK (ze dne 20.1.2020),
že stanoviska obcí bude respektovat - tomu tak nebylo.

V

14

OBECNÍ NOVINY

Byli jsme, jakožto zástupci samospráv a starostové,
kteří musí chránit zájmy obcí a zájmy občanů, zcela ignorováni. A to přesto, že z našich obecních rozpočtů hromadnou dopravu spolufinancujeme.
Na červnovém jednání se zástupci KSÚSK a SK ve Veleni bylo úředníkem KSÚ Středočeského kraje starostům
obcí Veleň, Sluhy, Mratín, Brázdim, Polerady a Kostelce
nad Labem vyhrožováno úplným zrušením dopravní obslužnosti, pokud nebudou s trolejemi souhlasit. Nezbylo
nám tedy jiné cesty, než napsat Otevřený dopis hejtmance Středočeského kraje a celou kauzu trolejbusy jsme se
rozhodli medializovat. Byla to „jízda na tygrovi“. V podstatě celé léto jsme se zabývali tímto nesmyslem.
Byl to nesmysl i z hlediska ekonomického. Tento projekt by sebou nesl nebývale vysoké náklady obcí na tuto
dopravní obslužnost. Obce potřebují peníze na smysluplné věci - ne finanční prostředky utrácet za nápady, o
kterých jsme přesvědčeni, že nebudou mít pro naše obce
(a už vůbec ne pro ochranu přírody) žádný přínos.
Podrobné informace jste mohli průběžně nalézt na webu
obce Veleň, zřídili jsme i společný web stoptrolejbus, intenzívně komunikovali s médii, a tak nebyl snad týden,
kdy byste si o naší i ostatních obcích někde nepřečetli,
neposlechli v rozhlase nebo neviděli reportáž v TV...
Pro jasnou představu o vývoji celé causy, jsme vytvo-

TROJEJE DO POLÍ A VESNIC
řili i přehlednou časovou osu (abychom usnadnili práci i
novinářům), ve které lze nalézt základní přehled o tom,
jaké informace se k nám do obcí dostávaly, jak jsme na
ně reagovali, a jaká byla resp. nebyla zpětná vazba (spíše
ignorace našich nesouhlasů a racionálních připomínek).
Nechali jsme vyhotovit ilustrativní vizualizace zatrolejování obcí, které přesně odpovídaly úsekům trolejí a
sloupů (vč. álejí, které by bylo nutno vykácet), přesně
tak, jak byly vyznačeny v PD Pragoprojektu. Vytvořili
jsme Smutnou pohádku o smutném trolejbusu aj.
A neustále jsme vyvraceli nepravdy např. o tom, že protestujeme proti něčemu, co údajně ještě není rozhodnuto,
na co neexistuje projekt, že se budou parciální trolejbusy
nabíjet pouze na zastávkách apod. Samozřelmě to byly
nepravdy, protože úseky zatrolejování, místa kácení stromů aj. byly přesně specifikovány v EIA, v projektu i v
Ověřovací studii Středočeského kraje, které jsme od Pragoprojektu a Středočeského kraje obdrželi.
Chodníky, po kterých by nešlo chodit
Zcela ignorovány byly i argumenty, týkající se praktické nemožnosti realizace. trolejí ve vesnicích. Jako příklad můžeme uvést naši připomínku, že máme v obcích
chodníky (narozdíl od městské zástavby) šířky 1,20 m.
Z vyžádaného projektu patky trolejového sloupu (Pragoprojekt a.s.) bylo jasné, že parametry patky trolejbusového stožáru (1 m 40 cm x 1 m 60 cm a do hloubky 2
m 60 cm) neumožňují do chodníků v dotčených obcích
umístění sloupů. V chodnících jsou navíc uloženy sítě tj,
rozvody vody, elektřiny, plynu a kanalizace. Do chodníků se tedy logicky patky nevejdou a sítě nelze nikam
jinam přeložit. Stojí-li u silnice rodinný dům, vedle je
chodník 1,20 (kam má přijít patka sloupu široká 1,40 m),
ten přiléhá ke krajské komunikaci - nemá to řešení. Toto
a další fakta už rok a půl obce krajskému úřadu i Pragoprojektu píší tj, že je projekt i technicky nerealizovatelný. Nikdo nám neodpověděl, vždy jsme jen slyšeli, že se
to pak nějak udělá...
Jednání na krajském úřadě a slib zrušení
záměru od radního Mgr. Boreckého
Dne 22.9.2021 proběhlo společné jednání zástupců
všech dotčených obcí se zástupci Středočeského kraje
ve věci projektu zavádění trolejbusů a výstavby trolejí
v našich obcích za účasti radního pro dopravu SK Petra
Boreckého. Pan radní si vyslechl všechny naše konkrétní
a racionální argumenty, kterými již druhým rokem bojujeme proti zavedení parciálních trolejbusů.
Jednání nebylo snadné, ale vzešel z něho závěr, že p.
radní P. Borecký navrhne Radě Středočeského kraje zastavení tohoto projektu (k čemuž se p. Borecký zavázal).
Zastavení tohoto projektu bude i v souladu se sdělením
paní hejtmanky Mgr. P. Peckové, která v odpovědi na
naše dopisy uvedla, že projekt nebude kraj realizovat pro-

ti vůli obcí. O zastavení projektu nyní musí rozhodnout
Rada Středočeského kraje (pozn. do uzávěrky tohoto čísla Obecních novin návrh zastavení projektu Radě dosud
předložen nebyl). Z jednání byl pořízen audiozáznam.
Pevně věříme, že toto rozhodnutí bude pouze formalitou, a že bude ve shodě s již deklarovanými postoji zástupců kraje. Jsme si vědomi nutnosti ekologizace dopravy a věříme, že se na území našich obcí podaří nalézt
takové řešení, které bude pro obě strany přijatelné. Ostatně od začátku našeho odporu vůči zatrolejování našich
obcí - souběžně opakovaně navrhujeme kraji jiné alternativy ekologické dopravy (elektrobusy, vodíkové busy
aj.). Na těchto řešeních jsou obce ochotny spolupracovat
a aktivně k nim přistoupit. Jsme pro ekologickou dopravu. Jsme ale pro takovou alternativu, která by pro nás
všechny byla přínosem, a ne strašákem v polích pro nás
i další generace.
Petice občanů i zemědělců
Skutečnost, že se nám společnými silami podaří zabránit výstavbě trolejí na území našich obcí však neznamená,
že se nebudeme muset podílet na ekologizaci veřejné dopravy. Je třeba počítat s tím, že zavedení i jiného způsobu
ekologické dopravy bude mít samozřejmě dopad jak naše
obce, tak zejména na nás všechny. Je třeba, abychom si
všichni tuto věc již nyní uvědomovali. Nicméně každá
forma ekologické dopravy je přijatelnější (a ekonomičtější) než výstavba sloupů, trolejí a zadrátované obce.
Oba petiční výbory (občanská petice Stoptrolejbus i petice místních zemědělců) tedy pro tuto chvíli pozastavují
další podpisovou aktivitu. Obě petice byly odevzdány
Středočeskému kraji k rukám pí. hejtmanky.
Velký dík patří těm, kteří věnovali věci energii i čas
spolu s námi. Vážíme si podpory občanů v této záležitosti
i jejich zájmu a aktivity. Věříme, že pokud se dokázali v
zájmu „zachování zdravého rozumu“ spojit obce i občané nyní, pak je naděje, že dokážeme společně zabránit realizacím dalších příp. naprostých nesmyslů i v budoucnu.
Buďme ale optimisté a doufejme, že to nebude potřeba.
Raději se spojujme za účelem nějaké pozitivní věci či vybudování něčeho, co přinese nám všem užitek. Plýtvání
energií a časem z důvodu obrany před nesmyslem je dost
vysilující a velmi nezábavné... bohužel v poslední době
stále častěji - nutné.
Držme si tedy palce, ať vše dobře dopadne, jsme na
dobré cestě.
       R. Matějková
Pozn. Chvíli před odesláním těchto Obecních novin do
tisku 19.10.2021 nám byl datovou schránkou doručen
dopis pí. hejtmanky Středočeského kraje P. Peckové, v
němž nám přislíbila zrušení projektu zatrolejování a
předložení zastavení záměru na jednání výboru pro dopravu a následné předložení tohoto rozhodnutí na radu
kraje.
OBECNÍ NOVINY
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TÉMA

Projekt Středočeského kraje (Pragoprojekt a.s.)
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TROJEJE DO POLÍ A VESNIC

- vyznačení úseků zatrolejování obcí

OBECNÍ NOVINY
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Obecní úřad Veleň srdečně zve

28. října 2021 od 17. 30 hod.

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
sraz na obecním dvorku
Průvod vychází od Obecního úřadu Veleň
Ohňová show
v Mírovicích

Obecní úřad Veleň srdečně zve

28. října 2021 od 16.00 hod.
v sále OÚ Veleň

Pohádkové nepohádky
Josefa Čapka

hrají:
Kateřina Táborská
a Miroslav Táborský
výprava:
Marie Stejskalová
hudba:
Zbyněk Matějů
dramatizace a režie:
Jiří Středa

Kapacita sálu je omezena !
Vstupenky si můžete zakoupit na OÚ Veleň.
Cena vstupenky 50 Kč.

ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze školy a ze školky

P

rvního září nastoupilo do naší
základní a mateřské školy rekordních 342 dětí a žáků. V
nové školní budově jsme se ani neohřáli a už je dětem malá. Historická
budova doslova praská ve švech. Za
pár let by se situace měla stabilizovat,
nyní se ale velká část aktivit točí kolem toho, jak zajistit výuku pro stále
se zvyšující počet dětí a současně čelit náporu zájemců o vzdělávání v naší
škole z okolních obcí. Nejsložitější
situace je momentálně ve školní kuchyni. Vzhledem k tomu, že kuchyň
v nové budově není koncipována jako
vývařovna, ze které se bude jídlo vyvážet, trvalo jednání s KHS a zajištění
potřebných povolení několik měsíců.
Další věcí, bez které jsme se neobešli,
je auto na převážení více než sta porcí
jídel denně. Auto škole darovala firma
Evos Praha s.r.o. Moc děkujeme.
Během jara a léta proběhla přípravná jednání k založení Spolku rodičů
a přátel dětí ZŠ Veleň. Spolek byl do
spolkového rejstříku zapsán v červenci, na třídních schůzkách v září byli
zvoleni zástupci jednotlivých tříd a
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vybrány první příspěvky (přibližně
70 000 Kč). Cílem sdružení je podporovat rozvoj školy, zastupovat rodiče
ve styku s vedením, spolupracovat se
školou a podílet se na realizaci nejrůznějších. Další novinkou letošního
roku jsou dvě přípravné třídy. Mezikrok mezi mateřskou a základní školou a dvě paní učitelky, které se mohou
vzájemně doplňovat a spolupracovat
– to je ideální stav, který bychom rádi
udrželi i následující roky. Bohužel to
asi nebude možné vzhledem k naplněné kapacitě školy. Nezbývá než si
současnou situaci užít.
Máme za sebou první měsíc nového školního roku. Výuka se rozběhla
zatím téměř bez omezení, zahájeny
byly doučovací programy pro žáky,
čerpáme dotace na výpomoc žákům
po distanční výuce, od října začaly
kroužky. Velkým projektem, jehož
smyslem bylo mj. vzbudit u žáků zájem o fyziku, bylo vypuštění sondy
do atmosféry. Příprava byla velice
náročná a ležela na bedrech zejména
pedagogům. Den D nastal 29. září.
Sonda byla vypuštěna ráno na Libuši

a vylétla do výšky 35 km. Úkolem, na
který se děti nejvíce těšily, bylo hledání sondy. Mohla dopadnout kamkoli.
Nakonec byly děti trochu zklamané,
protože sonda dopadla do ulic města
Jičína a děti ji nalezly téměř okamžitě.
Na druhou stranu byly i týmy, které
svou sondu nenašly vůbec. Děkujeme
všem rodičům, kteří byli ochotni věnovat svůj čas a benzín a jet s dětmi
sondu hledat.
Součástí výuky byly i badatelské a
projektové dny koncem září. Jejich
náplň odpovídala vzdělávacímu obsahu jednotlivých ročníků. Děti měly
možnost vzpomenout na sv. Václava
ve Staré Boleslavi, studovat dílo K.
H. Máchy na Bezdězu, dějiny 1. republiky v Národním muzeu, pravěk
v muzeu Anthropos v Brně, houby
se učily poznávat v lese, minulost v
archeoparku a mnoho dalšího. Žáci
devátého a osmého ročníku hned počátkem září navštívili veletrh středních škol. Učení v přírodě, projekty i
badatelské výpravy - to žáky čeká i v
dalších měsících. Zamluveny máme i
dva termíny lyžařského výcviku, pla-

ŠKOLA A ŠKOLKA

vání a proběhnout by měly i školy v
přírodě a třídní výlety.
Důležité informace i termíny akcí
jsou na školním webu, který se letos
podařilo mírně vylepšit, a také na
školním facebooku. Zápis do první
třídy bude v letošním školním roce
20. dubna a zápis do mateřské školy 11. května. Informace o změnách
(tj. plánované odklady, stěhování do
obce či z obce, zájem o přípravnou
třídu) by bylo ideální mít zmapované do konce kalendářního roku, aby
bylo možné nastavit správně rejstříkovou kapacitu školy na příští školní
rok.
Ráda bych vyjádřila velký dík
všem, kteří v souvislosti se školou
respektovali a respektují proticovidová opatření. Přestože názory ve
společnosti na roušky či lockdowny
byly a jsou různé, na půdě školy s
dodržováním nařízení nebyl problém
ani mezi žáky ani mezi rodiči. Proto se podařilo zatím zvládnout vše v
klidu a vytvořit tak dětem v nelehké
situaci co možná nejlepší podmínky
pro vzdělávání.

Školní družina
Celé letní prázdniny byl dětem k
dispozici blog Družina doma. Cestovali jsme po Evropě, zkoumali a
ochutnávali zahraniční jídla, trampovali a nejmenší děti čekala cesta
za pirátským pokladem. Září bylo ve
znamení sportu. Sportovní olympiáda děti moc bavila. Závodilo se v 7
disciplínách (závod na kajaku, hod
na cíl, skákání v pytli, skok do dálky s rozběhem i z místa a závod na
chůdách). O vítězném týmu rozhodl
štafetový běh. V září jsme přivítali
nové kamarády a proběhlo společné
opékání buřtů. Na zahradě nové budovy se sešly všechny děti družiny.
Moc jsme si užili celé odpoledne a
počasí nám přálo. V říjnu je naplánována drakiáda. Opět se sejdou všechna oddělení školní družiny.
Zahrady obou budov byly letos
opravdu štědré. Sklidili jsme melouny, na kterých si děti pochutnaly. Rovněž dýní bylo hodně. Z nich
bude pěkná výzdoba i dobrá polévka.
A co děti ještě čeká? Halloweenská
párty, turnaj stolních her, mikulášská

www.zsvelen.cz

veselice, vánoční jarmark a možná
také i nějaký výlet.
Mateřská školka
Nový školní rok v MŠ začal v plné
síle a radostně. Nové děti si našly
své kamarády a zapojily se do dění
v MŠ. Děti předškolní nastoupily od
prvního týdne k plaveckému výcviku
a pevně doufáme, že letos svůj kurz
bez přerušení dokončí a doplavou si
pro diplom. V říjnu a listopadu bychom konečně měli zhlédnout dvě již
dlouho odkládaná divadelní představení.
V úterý 2. listopadu se odvážné děti
převléknou do kostýmů strašidýlek
a den v MŠ proběhne jinak než obvykle. Také jistě využijeme podzimní větrné počasí a společně půjdeme
pouštět draky. A pak už jen budeme
očekávat příchod Mikuláše a trochu
obávaného čertíka a dál ten kouzelný
čas Vánoc.
          V. Kouřilová a P. Koudelíková

OBECNÍ NOVINY
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ZŠ a MŠ Veleň
hledá
paní/pána na příležitostnou výpomoc v kuchyni či při úklidu.
Jednalo by se o záskoky v případě onemocnění zaměstnance.
Plat: 130 – 150 Kč/hod.

Základní škola Veleň
přijme aprobovanou paní učitelku/pana učitele na první stupeň od 1. 9. 2022.
Základní škola Veleň
by ráda navázela spolupráci s odborníkem v oblasti přírodních a technických věd,
který by se podílel na výuce samostatně nebo v tandemu se zkušeným pedagogem.
Informace mail: zs.velen@post.cz
MINIŠKOLKA VELEŇ
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MINIŠKOLKA VELEŇ

Cirkusová miniškolka v Podhájí
zhledem k tomu, že na rodiny s dětmi toho v
uplynulém roce bylo „navaleno“ opravdu mnoho, hledali jsme cestu, jak pomoci rodinám s
nejmladšími tříletými dětmi, které se z důvodu enormního zájmu, nedostatečné kapacity naší MŠ i jiných důvodů - do školky nedostaly. „Legislativně“ by bylo možné
situaci vyřešit jednoduše tj. zajištěním míst pro tříleté
děti v jiných školkách (v obcích a městech Středočeského kraje, kde volno mají), čímž by obec splnila svou
zákonnou povinnost. Tento způsob nám ale nepřipadá
férový vůči našim mladým rodinám a našim malým občánkům, protože vozit dítě do vzdálené školky opravdu
není „řešení“.
Přístavbu MŠ Veleň (další 2 třídy školky) v průběhu roku realizujeme, máme vysoutěženého dodavatele
stavby, ale ze všech možných i nemožných důvodů jsme
stavbu letos uspíšit nedokázali, takže kapacitu školky
navýšíme až od září 2022.
Pro děti z Veleně a Mírovic, které se z důvodu věku
nedostaly do školky, jsme zajistili ve školním roce

V

2021/2022 ve spolupráci s „Cirkusem - centrem pro
rodinu“ předškolní péči ve Veleni. „Hrát si, smát se a
poznávat svět“ tak mohou děti každý všední den s lektorkami Cirkusu, které ostatně mnoho veleňských maminek už dobře zná.
Pro obec by bylo samozřejmě mnohem jednodušší vyřešení problému umístěním dětí do vzdálenějších školek
(od státu nedostaneme ani korunu). I ty nejmenší děti z
Veleně a Mírovic ale mohou být takto spolu „doma“ v
naší obci. Jsme tedy přesvědčeni, že to stojí za to, a rodiče i děti jsou s řešením, které jsme pro ně (jako náhradu
školky) pro letošní školní rok vymysleli, spokojeni.
Děkujeme lektorkám „Cirkusové školky“ i všem rodičům za dobrou spolupráci. K. a M. Strnadovým moc
děkujeme za poskytnutí prostor.
Věříme, že současný veleňský a mírovický babyboom
s vámi rodiči, s MŠ a ZŠ Veleň a s dalšími srdcaři a pomocníky, společně zvládneme.
R. Matějková

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

Zabíjačkové hody

19.11.
2021
Restaurace Obecní dům Veleň, Hlavní 7, Vás srdečně zve na

Svatomartinskou
husu

od 11. - 14. listopadu 2021
POLÉVKA
Husí kaldoun s játrovými knedlíčky
Husí paštika				
Pečená
SVATOMARTINSKÁ HUSA
1/4 (cca 1000 g)
červené a bílé zelí,
variace knedlíků

Objednávky
příjímáme
od pondělí 1.11.
do úterý 9.11. 2021
v restauraci
nebo na tel.: 721 218 953

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

ADVENTNÍ
večeře
SPECIÁLNĚ V PROSINCI 2021

V KOMORNÍM PROSTŘEDÍ SALONKU V PODKROVÍ

Přijímáme objednávky a rezervace
v restauraci Obecní dům
nebo na tel.: 721 218 953
vždy (alespoň) 3 dny předem.
Děkujeme.

Obecní úřad Veleň srdečně zve

Adventní
sobota

27.11.
od 15.00 hod.

Výroba adventních věnců
ve společenském sále OÚ Veleň

Vezměte si s sebou korpus, přízdoby ...
Chvojí zajištěno, tavicí pistole budou k dispozici.

od 18.00 hod.
Rozsvícení vánočního stromu
„Andělské sáně“ od 17.00 hod.
na dvorku OÚ Veleň

Obecní úřad Veleň srdečně zve do pekla

S veleňskými čerty
ve sklepě jsou žerty

4. 12.
2021
ve sklepě
a v sále
obecního
úřadu

... a nebe je taky prima
Děti pouze v doprovodu dospělé osoby !
Rezervace návštěvy provádějte v pekelné
kanceláři na Obecním úřadě Veleň
nebo e-mailem: matejkova@velen.cz
Na základě konkrétní rezervace si vyzvednete
vstupenku s přesným časem vstupu do pekla
(poté i do nebe, dá-li Lucifer...).
Cena vstupenky 50 Kč/dítě.
Naše peklo a nebe příjimá z kapacitních důvodů
pouze děti z Veleně a Mírovic.
Trvalé bydliště v obci - podmínkou !
				
Děkujeme za pochopení. 		
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Lucifer
v.r.

22.12. a 23.12. 2021
PŘIJĎTE NA RYBÍ POLÉVKU !

23.12. rybí polévka pro občany Veleně a Mírovic
ZDARMA

(do přinesených nádob)
nebo si ji sníte přímo na dvorku
Vaří kuchař Petr Němeček
zvaný „Kachna“ :-)

80

,I

22.12.
23.12.

18.
2021

OCHOTNICKÝ SPOLEK AJETO

ZPÍVÁNÍ POD STROMEČKEM

CHOVATELÉ

CHOVATELSKÁ
VÝSTAVA 2021
DĚKUJEME VŠEM VELEŇÁKŮM A MÍROVÁKŮM ZA NÁVŠTĚVU LETOŠNÍ VÝSTAVY !

D

ne 4.-5. září se uskutečnila tradiční výstava drobného zvířectva. Bylo vystaveno 187
králíků, 88 holubů a 20 voliér drůbeže.
Tímto chceme poděkovat všem spoluobčanům, kteří
nás přišli podpořit, moc si Vaší účasti vážíme.
Také chceme poděkovat všem sponzorům hlavně
obci Veleň.

Všechna vystavená zvířata byla na vysoké úrovni
a poděkování patří i spřáteleným spolkům za jejich
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

Členové veleňského chovatelského spolku.
OBECNÍ NOVINY

33

   SDH VELEŇ - MÍROVICE

I

34

ZPRÁVY SDH
v tomto předvánočním čase bychom Vás chtěli informovat o našich zásazích a aktivitách:

Začneme tedy březnem
Naše 3 jarní výjezdy byly z kategorie
planého poplachu a případně návratu
od požáru z důvodu rychlého uhašení
ostatními kolegy. První výjezd z této
kategorie nastal 20.3 ve 13 hod. Byl
nám nahlášen požár tůjí a kompostu
ve Veleni. Na místě jsme byli jako
první a majitel nás informoval, že
už vše uhasil. Místo jsme pro jistotu
zkontrolovali a po příjezdu profíků,
bylo zkontrolováno termo kamerou.
Následně jsme se všichni odebrali zpět
do hasičáren.
Druhý poplach byl vyhlášen 19.4 v
15:53. Jednalo se o požár domu ve vilové čtvrti v Hovorčovicích. Bylo nahlášeno, že se valí z oken černý dým.
Naše jednotka byla během cesty k zásahu odvolána, vzhledem k tomu, že
tam bylo povoláno 6 dalších cisteren.
A konečně třetí výjezd jsme si střihli 30.4 v poledne. Byli jsme vysláni k
požáru vrakoviště v Mratíně. Vzhledem k tomu, že v té době hořelo pár
vrakovišť, tak bylo ihned povoláno 9
vozů s různou technikou ze 7 jednotek.
My jsme jeli ve 4 Tatrou. Při příjezdu
na místo nám bylo velitelem zásahu
oznámeno, že se jedná o nepovolené
pálení dřevěného bordelu a vše je pod
kontrolou, tak jsme byli odesláni zpět
na základnu. Za půl hodiny jsme byli
v hasičárně. Dalo by se říct, že je toto
zbytečné vyjíždění, ale není to pravda. Nikdy totiž nevíme, jak se situace
na místě během chvilky může změnit.
Všechny tyto akce bereme jako součást tréninku nás všech a součást kondičních jízd.

Pracovalo se ve výšce 14 m a práci
zásadně komplikovalo blízké elektrické vedení a dům. Výsledek byl super
- strom byl pokácen a obešlo se to bez
jediné škody. Neustále na sobě makáme, neboť trénink dělá mistra.
Pak přišlo na Moravu tornádo, to
se psalo 24.6. v noci. Následující den
25.6. dopoledne jsme se zaregistrovali
na operačním velení Kladno, že bychom rádi vyrazili na pomoc do vesnic
postižených tornádem. Bylo nám sděleno, že jsme v pořadí. Bohužel se na
nás během prázdnin nedostalo, čekali
jsme pokyn k výjezdu každý den. Pomoci chtěly všechny jednotky profíků
i dobrovolných sborů z celé republiky.
Tak jsme pro začátek ještě ten den
odpoledne zorganizovali velmi rychlou sbírku pro postižené vesnice na
Moravě. Během celkem 3 hodin se
povedlo v rámci sousedské výpomoci
naplnit celé naše dopravní auto. Naloženy byly plachty, deky, drogerie,
dětské pleny, dětské oblečení, dětské
přesnídávky, dámské a pánské oblečení, peřiny, povlečení, karimatky,
matrace, vody. Vše jsme odvezli do
připraveného kamionu v Letňanech.
Tuto akci zajistili hlavně 2 členi (Standa Truhlář, Jirka Nedorost) a 1 členka
sboru (Kateřina Nedorostová). Kapka
ke kapce dá dohromady celou řeku.
Naše poděkování si hlavně zasloužili
sousedé z blízkého i širšího okolí. V
této rychlé akci hráli hlavní roli: Truhlářovi,Nedorostovi,Zástěrovi,Lajnerovi,Kolínský,Svobodovi,Krátký,Vocáskovi,Machačka,Kohútovi,Fialovi
z Mratína,Janečkovi,Součkovi,Blažkovi,Urubovi,Voralovi,Budilovi,Suchomelovi,Baumanovi ze Kbel. Snad
jsme na nikoho, kdo se podílel na této
akci nezapoměli.

A byl květen
1.5. v sobotu v rámci výcviku lezeckých a řezacích dovedností 4 kolegové 8 hodin prováděli kácení ořechu.

Červenec
10.7. jsme si místo klasické soboty
užili jeden pěkný požár. Po 13 hodině nám byl vyhlášen poplach. Vyrazili

OBECNÍ NOVINY

jsme tatrou v počtu 3 lidí a tranzitem
také v počtu 3 lidí k požáru jídelny do
Kostelce nad Labem, kde hořela plocha cca 100x 30m střechy a hlavně
solární panely. Byl to první ostrý zásah s Fordem Tranzit k ohni. Na místě zasahovalo 17 různých hasičských
aut z 11 jednotek. Po příjezdu jedna
členka výjezdové jednotky (Bohunka)
šla řídit a odklánět dopravu, strojník a
řidič v jedné osobě obsluhoval tatru a
doplňoval jinou cisternu. Zbývající 4
členy jednotky velitel zásahu odeslal
do zadní části jídelny, kde jsme si dva
členi jednotky museli nasadit dýchací
přístroje a jít na menší stříšku rozbourávat konstrukci a stěnu a hasit střechu
a zbývající dva měli za úkol připojit se
ke kolegům z Kostelce a hasit střechu
z dálky od jejich cisterny. V dýchacích
přístrojích jsme byli s přerušením celkem 3 hodiny. No není nic moc, když
je člověk tak 15 cm daleko od 3m vysokých plamenů a odděluje Vás od
nich 1,5 cm tlustá deska, kterou člověk
musí rozbít, aby se to uhasilo. To je
pak docela teplíčko. Na hořících solárních panelech je zajímavé to, že když
se to někde uhasí, tak za chvilku ten
prevít křemík začne opět někde jinde
hořet a to v kombinaci s pomalu propadající se střechou a spoustou skrytých ohnisek mezi stropem a střechou
vytváří nekonečnou práci s hašením.
Následně jsme byli posláni dovnitř,
kde na nás zapůsobila jedna věc. Na
stolech bylo rozjedené jídlo. To si
teprve člověk uvědomí, jak to měli
hosté a zaměstnanci o fous a rozhodovali vteřiny (nikomu se naštěstí nic
nestalo). Vlastně všude bylo jídlo,
voda, kusy střechy, stropů, skla, kusy
dřevěné i kovové konstrukce no a v
tom jsme museli lézt po 4, případně se
i místy plazit, samozřejmě v „dýchacích“ do místa, kde uvnitř ještě hořelo
a museli jsme ta místa uhasit. Kolem
19 hodiny jsme byli velitelem zásahu
posláni zpět do hasičárny. Byl to hod-

ně náročný zásah pro všechny. Hrábli
jsme si až na dno svých sil. Jednu zajímavost bych k tomu napsal, přesně 2
dny byl do zásahu přiřazen nový dýchací přístroj zakoupený obcí a hned dostal
pořádně zabrat.
Srpen
Ve čtvrtek 6.8. jsme si v rámci školení zásahové jednotky zopakovali strojní
část aut, zkontrolovali jsme funkčnost
techniky a nářadí, která jsou uložena
v zásahových autech, abychom byli
připraveni na budoucí zásahy a hned
se nám to také hodilo o následujícím
víkendu kolem 8.8. Tento víkend byl
plodný na zásahy. Nejprve jsme byli
povoláni 7.8 vlastně už v sobotu v 0:25
k požáru dřevníku, který hořel 5m od
rodinného domu sousedů v obci Velký
Brázdim. Spolu s dalšími 3 jednotkami
kolegů a jejich 4 auty jsme měli po 2 hodinách hotovo a vrátili se na základnu.
Vyjeli jsme Tatrou v počtu 4 lidí a jeden kolega dodatečně dojížděl druhým
autem. Následně jsme v neděli 8.8 ve
21:05 byli vysláni k odstranění překážky na silnici směr Přezletice. Jednalo se
o spadlou větev. Vyjeli jsme v počtu 6
lidí trambusem, který je určený hlavně
na technické zásahy. Zásah trval cca půl
hodiny. Možná se ptáte, proč nás jelo
6. Je to proto, že člověk nikdy neví, co
nás na místě čeká. A také si vážíme každého, kdo obětuje svůj čas a kdykoliv
dobrovolně přiběhne na písknutí do hasičárny a vyráží dělat něco pro druhé.
Zkrátka zde neplatí si říkat:“ Nechce se
mi, nejdu, bude jich tam stejně dost, on
půjde někdo jiný“. Prostě jdeme do toho
všichni, kdo může. Víkend pak už probíhal v poklidu. Jednalo se letos o náš
8. zásah.
Tímto se pomalu přesouváme do září
Tento měsíc proběhl poklidně. Naplánovali jsme na 18.9. (sobota) od 14. do
18. hodiny den otevřených dveří v naší

hasičárně. Chtěli jsme udělat maximum,
aby se u nás návštěvníci cítili dobře, tak
jsme na začátku září obětovali cca 70
hodin svého volného času a vymalovali
jsme a udělali generální úklid celé hasičárnu i s klubovnou.
Návštěvnost byla velmi dobrá a získali
jsme spoustu nových, malých duší do
našeho kroužku hasičů. Paráda. Rodiče
i děti si mohli dát zdarma něco dobrého k jídlu a pití. Okouknout naše zázemí. Prolézt detailně všechna 3 hasičská
auta. Návštěvníci si mohli prohlédnout
historické fotografie z doby našich tatínku a dědů. Na závěr jsme jeli hasičskými vozy na hřbitov uctít památku
našich již nežijících kolegů. Myslíme
si, že se jednalo o pohodovou a zdařilou akci a každý, kdo nás navštívil, si
to užil, což byl náš záměr. Děkujeme za
návštěvu.
25.9. - akce Brutus
V létě jsme byli organizátory koncertu
požádáni, abychom dělali dne 25.9 hasičský dozor na koncertu kapely Brutus.
V den konání koncertu jsme v 19 hodin
přistavili Tatru na louku vedle pódia a v
počtu 5 členů jsme monitorovali situaci na koncertě až do cca půl druhé, kdy
jsme se odebrali zpět do hasičárny. Na
akci nebylo našeho zásahu třeba, pouze
jsme vyčlenili jednu lavičku pro „unavené“ posluchače, jako bezpečný přístav na rychle se točící planetě. Z tohoto
„nehlídaného parkoviště“ se stejně lidé
po krátkém odpočinutí rychle ztráceli
zpět do „hudebního kotle „.
Poslední akce, kterou jsme stihli „nacpat“ do tohoto výtisku novin byl požár
z pondělí 11.10. Tento požár měl pár
zvláštností.
V 4:41 ráno nás probudil poplach ze
svolávacího zařízení Fireport a byli
jsme vyslání k požáru keřů na zahradě
ve Veleni kousek od naší hasičárny. Neustále se potvrzuje, že je dobré koukat
kolem sebe, neboť tento požár byl nahlášen všímavým sousedem. K hasičár-

ně jsme doběhli v počtu 4 lidí. Otevřeli
jsme dveře hasičárny, oblékli se do zásahovek, zjistili dle mapy, kde to zhruba
hoří a ……. a čekali jsme na řidiče –
strojníka. Bohužel žádný nedoběhl, divné co. Měli jsme vyrazit jak tatrou, tak
i trambusem. Zavolali jsme tedy veliteli
(a řidiči – strojníkovi) Jirkovi v jedné
osobě, který je většinou první v hasičárně, kde se fláká. No problém byl v tom,
že hořelo u něj na zahradě. Takže si požár díky všímavosti souseda Jirka hasil
sám a tím pádem nemohl doběhnout k
hasičárně a jet s autem. Kluci tedy běželi k němu domu po svých – což je další
zvláštnost. Než přijeli profíci, bylo vše
uhašeno. Mezitím jsme vzbudili bývalého velitele Pepu a vyjeli jsme s ním
tatrou k Jirkovi.
Náhradní řidič Pepa byl v tatře cca v
11. minutě od vyhlášení poplachu, to je
slušný výkon, že. Měli jsme tedy jen
minutu zpoždění. Trambus zůstal zaparkován, jelikož nebyl k dispozici další řidič -strojník. Bohužel se ukazuje, že
řidič – strojník je u dobrovolných jednotek nedostatkové zboží. Někdy se vše
tak trochu zamotá a je nutná improvizace. Zpátky k požáru. Požár vznikl tím,
že i víc jak 24 hodin odložený popel v
kbelíku je v kombinaci s kompostem a
mulčovací kůrou může být potencionální problém všude i u velitele hasičů.
Po vyjasnění situace na místě to profíci
zabalili a my jsme pro jistotu celé místo
a okolí požáru ještě pro jistotu hodinu
kropili. K tomu jsme museli pořešit cca
3 m vysoko spálený strom. Jednalo se
totiž o požár o rozměrech cca 10 x 3m.
Jirka si sám pěkně máknul. V 6:15 jsme
zaparkovali tatru v hasičárně a v klidu
se rozešli do zaměstnání. Ráno nám pak
Jirka poslal fotky, co z toho zbylo.
A to je v tuto chvíli k půlce října vše.
Na závěr bychom Vám chtěli upřímně
popřát krásné a pohodové svátky a užijte si vánoční atmosféru a hoďte blbosti
za hlavu.        Za SDH Veleň – Mírovice
T. Louček
OBECNÍ NOVINY
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Obecní úřad Veleň srdečně zve na
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v úterý 7. prosince 2021
Odjezd autobusu v 9.00 hod. od OÚ Veleň
(ze zastávky v Mírovicích v 8.45 hod.)
Cena zahrnuje vstupné, prohlídku zámku Stránov
s adventním programem, dopravu autobusem
Přihlašovat se můžete na obecním úřadě
Cena zájezdu 280 Kč
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KLUB SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE

VÝLET DO ZOO CHLEBY, HÁJENKY
V KERSKU A NA ZÁMEK KUKS
červnu jsme si vyjeli na
výlet do ZOO Chleby a
poté poobědvali ve vyhlášené „Hrabalově“ restauraci
Hájenka v Kersku.
Podzimní výlet na Kuks se také
vydařil a všem účastníkům zájezdu děkujeme za výdrž.

V

Těšíme se na adventní výpravu,
tentokrát navštívíme vánočně vyzdobený zámek Stránov, kde nás
bude čekat adventní program, a
poté si zajedeme opět na dobrý
oběd.
Ve středu 15. prosince vás srdečně zveme na předvánoční po-

sezení i zatančení. Hrát na vaše
přání Vám bude trio Pražského
filmového orchestru se skvělým
klavíristou p. Linhartem.
Přejeme vám krásný podzim,
klidný advent, hodně zdraví a
dobré nálady každý den !
Radka a Lenka

Výlet do ZOO Chleby 8.6. 2021
OBECNÍ NOVINY
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15.12.

2021

STŘEDA

Obecní úřad Veleň
srdečně zve
všechny seniory na

od 16.00 hod.

ADVENTNÍ posezení

s hudbou a tancem v sále OÚ
K tanci i poslechu hraje i „NA VAŠE PŘÁNÍ“
trio Pražského filmového orchestru
Ochutnávka
vánočního cukroví
ZDARMA
Drobné
pohoštění

Vážení občané,
i v letošním roce
se obec veleň rozhodla udělat radost
našim seniorům vánočními balíčky.
Abychom mohli aktualizovat
seznam starobních důchodců,
žádáme Vás o sdělení, v co nejkratší době,
kdo se v letošním roce stal starobním důchodcem,
nebo kdo z Vás v loňském roce byl ve starobním důchodu
a balíček neobdržel.
Podle tohoto seznamu se budou v měsíci prosinci
roznášet dárkové balíčky.

VÝLET NA KUKS

21.9. 2021

OBECNÍ NOVINY
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TJ SLAVOJ VELEŇ

VELEŇSKÝ SPORT

40 OBECNÍ NOVINY

FOTBAL

Zdravím všechny fandy vesnického fotbalu,
pivo i klobásu vychutnáte u pořádného fotbalu.
na podzim roku 2021 se nám konečně rozjel Dále mi dovolte poděkovat těm, kteří se podíplnohodnotně soutěžní ročník III. Třídy A. Vě- lí na chodu TJ Slavoj Veleň a svůj čas věnují
řím, že ročník 2021/2022 nám již nic nepokazí tomu, aby se jak fanoušci tak hráči cítili na naa tuto fotbalovou sezónu se povede dokončit s šem hřišti jako doma.
odehráním všech soutěžních zápasů.
Přeji krásné prožití vánočních svátků v roce
Chci poděkovat vám všem, kteří nás chodíte 2021 a jen to nejlepší do roku 2022
podporovat a ukazujete, že Veleň je fotbalová
vesnice. Budeme i dál dělat vše proto, ať si                              Lukáš Vízner, TJ Slavoj Veleň

VELEŇSKÝ SPORT

STOLNÍ TENIS
Kategorie: Muži
Soutěž: Okresní přebor 1.třídy
Oddíl: T.J. Slavoj Veleň
Kontakt: Šilhán Rudolf ml.
ruda.cz seznam.cz
+420 775 245150
Herna: Veleň , Hlavní 500
GPS herny:
50°10‘32.533“N, 14°33‘22.160“E
Soupiska(bilance dvouher, čtyřher):
Šilhán Rudolf ml. (0:4, 0:1)
Němeček Petr (0:4, 0:1)
Novák Václav (1:3, 0:1)
Malý Jaroslav (0:4, 0:0)
Světlík Jiří (0:0, 0:1)
Sládek Daniel (0:0, 0:0)
Šilhán Rudolf st. (0:0, 0:0)
Němeček Pavel (0:0, 0:0)
Moc Marek (0:0, 0:0)
Nedbal Petr (0:0, 0:0)

TJ SLAVOJ VELEŇ

Pokud to bude možné,
v lednu 2022 proběhne
opět novoroční turnaj
ve stolním tenise.
R. Šilhán ml.

CHARITATIVNÍ KALENDÁŘE
NÁSTĚNNÉ A3 KALENDÁŘE S TÉMATIKOU DĚTÍ A ZVÍŘAT
již v prodeji za cenu 350 Kč.
Kupte si kalendář a pomozte týraným
a opuštěným zvířatům nastartovat
lepší život.
Více na www.photowithlove.cz,
facebooku: Gwen - photo with love
nebo na tel. 777 478 733.
Vyzvednutí možné ve Veleni, Mírovicích,
Mratíně nebo zaslání na jakoukoli adresu.

NOVOROČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM
TENISE
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Pojďte rozehřát promrzlé kosti !
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POTRAVINY ZDENA ČADOVÁ
v době vánočních svátků OTEVŘENO:
Čt 23.12. 7.00 - 11.30 hod. 14.30 - 17.00 hod.
Pá 24.12. ZAVŘENO
So 25.12. ZAVŘENO
Ne 26.12. ZAVŘENO
Po 27.12. ZAVŘENO
Út 28.12. 7.00 - 11.30 hod. 14.30 - 17.00 hod.
Stř 29.12. 7.00 - 11.30 hod. 14.30 - 17.00 hod.
Čt 30.12. 7.00 - 11.30 hod. 14.30 - 17.00 hod.
Pá 31.12. 7.00 - 11.30 hod.
So 1.1. 2021 ZAVŘENO
Ne 2.1. 2021 7.00 - 11.00 hod.

Všem svým věrným zákazníkům krásné Vánoce a do nového roku 2022
hodně zdravíčka a štěstíčka ze srdce přeje Zdenka Čadová

Přeje všem krásné svátky vánoční a šťastný nový rok 2022

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

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

MASÁŽE VE VELENI
		

			
CENÍK SVĚTLO VŠEM
STUDIO
Masáž relaxační, sportovní, baňkování
Kateřina Strnadová
		
30 min. 290 Kč
Adresa:
		
60 min.
390 V
KčPodhájí 446, VELEŇ
Tel.:550
723Kč
899 891
		
90 min.
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
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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/

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2021

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

červen
Sádovský Zdeněk
Bártová Milena
Schreyer Alfred
Suchánek Josef
Dvořáková Alena
Hanousek Antonín
Legátová Božena
Hovorka Jiří
Šaldová Alena
Pavlíková Jiřina
červenec
Skokanová Vlasta
Světlík Jiří
Hilmi Faiza
Kozák Petr
Poustková Anna
Syslová Anna

Jubileum slaví
Mírovice
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Mírovice
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Mírovce
Mírovice
Veleň
Mírovice
Mírovice

srpen
Pachta Pavel
Kolářová Hana
Součková Naděžda
Bureš Václav
Kohoutek Jan

listopad
Nedorost Jaroslav
Menšík Ladislav
Vlasák Stanislav
Hanousková Jaroslava
Kaštánková Jana
Hlíšová Marie
Skalická Marie
Kohoutková Eva
Klusová Jaroslava

Veleň
Veleň
Mírovice
Veleň
Veleň

září
Frantová Zuzana
Piroutková Helena
Podvalová Emilie

Veleň
Mírovice
Veleň

říjen
Šilhánová Dana
Šljapnikovová Danka
Kaiser František
Hradecká Anna

Veleň
Veleň
Veleň
Mírovice

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

Narozená miminka

Úmrtí

leden
Jan Štěpánek
Petr Novák
březen
Sergej Šljapnikov
červenec
Jan Špringer
Petr Macák
září
Ladislav Lorenc
Josef Princ
říjen
Jaroslav Novák

leden
Matěj Vojtěch
Tereza Žižková
únor
Šarlota Čekalová
březen
Nela Novotná
Mikuláš Brož
Julie Piliková
Šimon Měřička

duben
Elina Panojanová
Eliška Hynková
Alžběta Skalová

květen
Eliška Smotlachová
Robin Macháček
Kryštof Janoušek
červenec
Viktor Bartoš

srpen
Šarlota Švajdová
Anna Helena Urubová
Liam Mišina
Lucas Mišina
září
Jiří Čechovský

Počet obyvatel naší obce Veleň a Mírovice ke dni 16.10. 2021 je 1628
(vč. přihlášených na obecním úřadu a cizinců).

Veleň
Mírovice
Veleň
Mírovice
Mírovice
Veleň
Veleň
Veleň
Mírovice

FOTOKRONIKA

Na jaře 2021
jsme očkovali ...
Ve Veleni jsme očkovali od dubna
do července postupně dle věku v ZŠ
a poté v sále OÚ Veleň., vakcínou
Pfizer/BioNTech.

... a v létě opět asfaltovali

Během léta jsme provedli opravu povrchů ul.
Spojovaví, K Remízku a Ke Hřišti ve Veleni.
Děkujeme občanům uvedených ulic za dobrou
spolupráci i součinnost při realizaci stavby
i jednotlivých vjezdů k jejich nemovitostem.  
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Chovatelská výstava

HABASFEST 2021
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Nová skluzavka
nad Velení

Montáž skluzavky v červnu.

Koncert pražského filmového orchestru
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Setkání pivovarů
Ivan Mládek ve Veleni
V sobotu 21. srpna 2021 se konalo
na dvorku obecního úřadu Veleňské
setkání minipivovarů 2021. Na čtvrtý
ročník „setkání“ jsme si přišli opět
posedět, sejít se se sousedy, ochutnat
dobrá piva a poslechnout si muziku.

Za dobrou náladu i hudbu děkujeme
našim hudebníkům z Veleně a okolí,
kteří nám zahráli odpoledne.
Za návštěvu Veleně a skvělý koncert
patří velký dík Ivanovi Mládkovi
a jeho bandu. Velký dík patří všem,
kteří nelitovali času na přípravu,
pomoc a organizaci celé akce.

Podzimní trh a veleňské vinobraní

V sobotu 2. října se na obecním dvorku konaly podzimní obecní trh a veleňské vinobraní 2021. Počasí
nám letos, oproti loňskému roku, opravdu přálo, a den se vydařil. Moc děkujeme všem, kteří přišli své
výpěstky a produkty na trh prodat, i všem, kteří si přišli nakoupit, a odpoledne popovídat se sousedy,
ochutnat skvělá vína a užít společné sobotní pohody.

KRONIKA

NAŠI KRAJANÉ

U

rčitě bych mohla pokračovat
o našem mírovickém rodákovi Františku Pokorném
ještě i dnes, jelikož pan Menšík o
něm nastřádal spoustu informací a
opisů z oblastních novin, ale to podstatné jsem minule zmínila a tentokrát se zaměřím již na poslední dochované stránky kroniky pana Leo
Menšíka…Dnes vkládám vzpomínky na Veleňské rodáky …
Ke chvále našich krajanů
Blízko u hlavního města Prahy, v
malebném údolí omývaném Ďáblickým potokem a chráněné skalnatým
ostrohem, zvaným Zelená Hora, rozkládá se nevelká obec Veleň, kdysi
zvaná Welenie. Ke konci 18. století s
počátkem 19. věku, bývalo zde ke 40
popisným číslům. Většinou zde žili
zemědělci, těžce pracující na svých
polích, ztrácejících se uprostřed
lánů, patřících šlechtické vrchnosti
Nosticů z Měšic …
Bylo to v době roboty, kdy člověk
hrbil hřbet před jejich Jasností, která
ho prostřednictvím drábů nutila pracovati od ranního úsvitu až do slunce
západu na panských polích. Na vlastní políčka měli ubozí poddaní pouze
noci a dobu, kdy se nepracovalo na
robotě. Často bylo viděti, jak sedlák
nechtěje udřít dobytek honěný ve
dne na panském, zapřáhl rodinu do
pluhu a v noci oral na svém. Všude
bylo plno bídy a nedostatku, který se
odrážel na vzhledu celé obce. Malé a
zapadlé byly chaloupky ukryté mezi
zelení stromů, jakoby se ukrývaly
před slídivými zraky panských utlačovatelů. Kamenné obílené zdivo
chaloupek a tmavé doškové střechy
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kryly těžce zkoušené obyvatelstvo.
Byly to doby těžké, a přece pod těmito doškovými střechami bila srdce
plná statečnosti a lásky k rodné zemi.
A právě z tohoto prostředí nám vyšli
v těchto smutných časech synové a
dcery české země, plní odvahy a hrdosti nad tím, že patří k veliké rodině
Slovanů, že jsou Čechy.
A takového syna, pilného člověka-podporovatele českého života nám
dala prostá chaloupka ve Veleni. Jistě, že již napínáte paměť a uvažujete,
kdo to asi byl, a kde se na svět narodil. Nuže, pojďme se podívati…
Antonín Chvojka
Přijedeme-li do Veleně autobusem ČSAD a vystoupíme u hostince
Žižků, obrátíme se a jdeme několik
kroků zpět, dojdeme až k nynějšímu
závodu Opravny automobilů, dříve
hostinec Voráčkův, kam kdysi zavítal první biograf do našich obcí. Před
sebou máme nám všem známé a nyní
často vyhledávané řeznictví u Grünerů, a kousek vpravo nás zaujme
kousek průčelí staré usedlosti č. 11.
je již dávno tato malebná chaloupka
zbořená, kameny z ní již slouží jiným
účelům, jen zbytek nám všem připomíná, že zde kdysi bylo lidské obydlí. V soupisu občanů z roku 1842, při
pořizování katastrální mapy Veleně a
Mírovic, dočteme se, že v tomto čísle
hospodařila rodina Chvojkova.
Starý popis praví, že to byla rodina
spoluobčany vážená a její členové
byli slušní lidé. A zde, v této prostorné chaloupce r. 1833 narodil se Antonín Chvojka, jako dítě vesnického
chalupníka. Zde prožil svoje mládí,
do Třeboradic docházel do školy,

aby si osvojil svoje potřebné vzdělání. Vychodiv domácí školu, odchází
do Prahy do učení. V pilníkářském
závodě Na Poříčí se ve třech létech
vyučil a potom, jak bývalo zvykem,
odešel do světa na zkušenou. Byl ve
Štýrsku, v Uhrách, ve Vídni a potom
pracoval opět v Praze u svého dřívějšího mistra.
Po čase přijal práci v Liberci a konečně svojí pílí se domohl toho, že si
otevřel vlastní dílnu tamtéž a později
v Jablonci.
Antonín Chvojka byl člověk pilný,
neúnavný a vzorný občan. Za manželku pojal ženu německé národnosti, dceru jednoho zdejšího soukenického továrníka. Dítek neměl.
Na vlastní oči viděl, co zkoušely
děti českých rodičů, když musely v
poněmčelých krajích chodit do škol
německých. Viděl, kterak se pomalu
odnárodňovaly. Toto nesneslo srdce
milující svou rodnou vlast a rodný
kraj, na který nikdy nezapomněl.
Ve vzpomínce na svou rodnou obec
Veleň, kde prožil radostné mládí radostného synka, ve vzpomínce na
milou školu v Třeboradicích, rozhodl
se k velkému činu, který mu navždy
sjednal vzpomínku krajanů. A proto
na sklonku svého života, když cítil,
že navždy odejde, sepsal závěť, ve
které veškerý svůj majetek věnoval
výchově českých dětí a na zřízení českých škol. Tehdy tyto zájmy
prováděla Ústřední matice školská
a ta se stala vykonavatelkou závěti.
Zároveň odkázal jí i svou usedlost v
Jablonci č. 414. Zde pak byla zřízena škola, nesoucí jméno zakladatele. Škola Antonína Chvojky, našeho
rodáka. Veškerý majetek takto od-

KRONIKA

Podobizna A. Chvojky
z Humoristických listů
29. 11. 1884

kázaný, činil v této době na 20.000
zlatých. Zprávu o jeho úmrtí přinesly
Humoristické listy, XXVI. ročník č.
48. Zde je také na titulní stránce zobrazen Antonín Chvojka, muž ušlechtilé tváře, stojící v kožené zástěře u
kovadliny. Zároveň tuto zprávu přinesly i Pražské listy, ze dne 13. XI.
1884.
Antonín Chvojka, náš krajan, zemřel dne 12. XI. 1884 v Jablonci, a
zde je také pohřben… Svým životem
i činem se navždy zapsal do paměti
svých milých krajanů a bude žít navždy v historii své rodné obce Veleně. Budiž čest jeho památce!
		
Vypsal J. L. Menšík
V době, kdy pan Menšík pátral po
našich krajanech, kteří se proslavili,
měl těžkou, ale určitě zajímavou práci, řekla bych, že i koníčka, který ho
poháněl kupředu za dalšími poznatky. V současné době si člověk sedne
k internetu a dozví se většinou, z jednoho místa také spoustu informací.
Proto si dovolím pana Menšíka tady
doplnit a použít stránky Jizerek …
Když se po druhé světové válce v

Jablonci přejmenovávaly ulice, jedna z nich, původně označována jako
Kleine Rathausgasse, dostala název Radniční, později pak Antonína
Chvojky. Nebylo to náhodou. Jméno
Antonína Chvojky je totiž nesmazatelně spojeno se založením první české školy v Jablonci nad Nisou.
Chvojka přitom nebyl jabloneckým rodákem. Narodil se v rolnické
rodině v obci Veleň u Prahy. Datum
jeho narození nelze jednoznačně určit, neboť se v různých pramenech
liší. Je udáván rok 1830 nebo 1833,
podle farních matrik, které zaznamenaly jeho věk v době sňatku a úmrtí,
vychází rok 1834. Pravdu by ukázal
pouze matriční zápis jeho narození,
který je uložen ve fondu Státního
oblastního archivu v Praze. Pro toto
období není ale zatím zdigitalizován.
Naštěstí další informace z jeho života zahaleny rouškou tajemství už
nejsou.
Chvojka se usadil v Jablonci v
době, která sice byla pro rozvoj města v mnoha směrech příznivá, avšak
pro zde žijící českou menšinu nelehká. Soužití Čechů a Němců nebylo

vůbec bezproblémové a jakékoliv
projevy národnostního cítění Čechů
byly s nelibostí vnímány Němci.
Vzájemné výpady v tisku ani pouliční šarvátky nebyly neobvyklé. V
roce 1870 byl ve městě založen první český spolek Česká beseda. Jeho
členy byli převážně drobní řemeslníci, patřil mezi ně i Chvojka. Spolek se potýkal s mnoha existenčními
problémy - němečtí hostinští neradi
pronajímali Čechům místnosti k pořádání spolkových aktivit, častý byl
nedostatek finančních prostředků, ve
městě chyběla česká škola, kterou by
mohly děti navštěvovat. A o všech
těchto potížích se živě diskutovalo i
ve Chvojkově pilníkářské dílně. Už
nějakou dobu před svojí smrtí uvažoval Chvojka o tom, komu odkáže
svůj majetek. Na radu svých přátel
se rozhodl a stvrdil následně závětí,
že svůj přízemní domek se zahradou
a dvorem, na kterém stál ještě další jednopatrový přístavek, odkáže
Ústřední matici školské s podmínkou, že zde bude do pěti let zřízeno a
na věčné časy udržováno české školní vyučování.
Ze svého odkazu se velmi těšil a
dle dochovaných zpráv svým přátelům říkával: „Já jenom když podnět,
jen dám-li plácek pro základ zdejšího
školství. Matice školská, to jest národ, dá ostatní a na českých rodičích
už bude, aby naplněním své školy si
ji zabezpečili. Tak si, kamarádi, myslím, že snad po dvaceti, snad po třiceti letech bude tady místo dvorku státi
palác a pan učitel o mně poví: Byť
malý byl, veliký dal příklad, jak rozuměti lásce k vlasti, lásce k dětem,
jak si zajistiti čestnou památku.“
Jeho odkaz však byl bezprostřed-
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Chvojkův dům v Kamenné ulici č. 404

ně po jeho smrti zpochybněn. Sama
vdova, které Chvojka odkázal veškerou hotovost, vklady, pohledávky, zboží, byt a pravidelný důchod,
spolu se svým bratrem Jiřím podala
k soudu několik stížností a napadla
tak právoplatnost závěti. Německý
Spořitelní a podpůrný spolek se také
hlásil o svá práva s tím, že na dům
byla dána exekuce kvůli pohledávce
ve výši 530 zlatých. Německý advokát Dr. Markus Schallheim nechtěl
povolit, aby Ústřední matice školská dluh splatila. Ta následně podala
stížnost a návrh, aby její zájmy hájil
český advokát, a to železnobrodský
Dr. Karel Havlíček. Tomu naštěstí
nakonec bylo vyhověno, neboť bylo
jasné, že německý advokát bude hájit
spíše německé zájmy. Navíc byl Dr.
Schallheim členem Spořitelního a
podpůrného spolku, který byl do celé
věci zainteresován, a členem odboru
německého školského spolku. Bylo
jasné, že důvodem, byť skrytým,
všech žalob byl fakt, že Chvojka odkázal dům na podporu české menšiny. Postupně byly vznášeny nejrůznější nároky na Chvojkův majetek za
účelem vyvrátit platnost závěti nebo
alespoň vyvolat nákladný soudní
spor, který by dědictví znehodnotil a
Ústřední matici školskou odradil od
jeho převzetí.
Přestože soudní spor trval několik let, závěť zůstala v platnosti a
Ústřední matice školská se odkazu
nezřekla. Zemská školní rada v Praze
vydala k českému vyučování povolení, škola však mohla být pouze jed-
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notřídní. Po pěti letech od Chvojkovy smrti, 1. září 1889, tak v Jablonci
skutečně první česká škola svoji činnost zahájila. Učebna byla umístěna
v zadním traktu odkázané budovy v
přízemí, nad ní byl byt správce školy.
Jím se jako první stal znojemský učitel Jan Stránský. Do prvního školního roku bylo zapsáno třicet pět žáků,
nicméně na jeho konci jich zbylo na
škole pouze třináct jako důsledek
protičeské kampaně. Rodičům, kteří
chtěli posílat do české školy svoje
děti, bylo německými zaměstnavateli vyhrožováno propuštěním z práce,
z bytu či obojím. A to pak jistě nebylo pro rodiče lehké rozhodování.
Tento dům prodělal během let řadu
změn, v roce 1903 se připravovalo otevření dvojtřídky, ale žádost
ztroskotala na nedostatku finančních
prostředků. V lednu roku 1907 vyhořela přední část budovy, naštěstí
samotná učebna byla před požárem
uchráněna. Jak dětí přibývalo, školní místnost začala být nevyhovující, a tak bylo nakonec rozhodnuto
postavit budovu zcela novou. Slavnostní otevření nové školní budovy
se uskutečnilo 10. září 1910. O rok
později se podařilo prosadit školu
jako dvojtřídní. V období první světové války školní docházka slábla,
po vyhlášení samostatného Československa v říjnu 1918, kdy začala
být situace pro české školství daleko více příznivější, ustalo pronásledování rodičů, kteří dali své děti do
české školy, a počet žáků tak utěšeně rostl. Školní rok 1918–1919 byl
ukončen počtem zapsaného žactva
sto devadesát pět, aby v následujícím roce vzrostl na neuvěřitelných
šest set. Škoda, že si už dnes neuvědomujeme, jakými všemi překážkami muselo české školství v Jablonci
na začátku své existence projít a jak
moc si ho tenkrát – na rozdíl od nás
dnes – lidé vážili.
I sám Jan Neruda si Chvojky a jeho
daru nesmírně cenil. Napsal o něm v

Humoristických listech dne 29. listopadu 1884 mimo jiné toto: „Nebudeme hledat slov, nebudeme pronášet
chválu, což bychom o něm říci dovedli, bylo by stínem naproti tomu,
co cítíme, bylo by kouskem hlíny,
těžké a bezcenné naproti tomu moři
vlasteneckého citu, jaké se vlnilo v
duši prostého toho muže.“
František Svěcený,
učitel a vlastenec
Nedaleko hlavního města Prahy
rozkládá se neveliká obec, nazvaná
Třeboradice. Původ její se ztrácí v
šerém dávnověku, kdy odvážný vladyka Dřevorad dostal odměnou od
pražského knížete zdejší kraj, aby si
zde vystavil tvrz a provozoval hospodářství. Od dob těch, uplynula staletí a za našich dob oslavují jméno
svého zakladatele nynější úpravné
Třeboradice. Mají mnoho význačných památek. Nehledě na starobylý
kostelík, kdysi románského původu,
později gotický a za našich dob přestavěný v pseudobarokním slohu.
Mimo něj je zde památný dvorec
Slavibor, prvé hospodářské stavení,
kterému dominuje malebná budova,
kdysi s podsebitím – bývalý to konvent sester Premonstrátek, které tu
mívaly hospodářství. Návštěvníka tu
překvapí pevnost zdiva na metr silného, zdobeného záhadnými výklenky, v 1. patře tu najdeme konventní
síň, kde v oknech jsou sedátka jako
na pevných hradech.
V pozadí dvora nás upoutá sýpka,
kdysi prý domácí kaple konventu.
Má velmi silné zdivo, navenek zdobené sgrafity a malbami. Zde vše je
přestavěno, že člověk ztěží pozná
a najde pozůstatky bývalé církevní budovy. Na místě tohoto dvorce
se v šerém dávnověku nalézal dvorec, kde hospodařil zeman Slavibor,
jehož syn pojal za manželku dceru
Pšovského knížete, Ludmilu, potomní českou kněžnu a babičku knížete
svatého Václava. Jeho barokní socha
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dodnes zdobí obec, před výše uvedeným dvorem.
Mimo dvůr Slavibor nalezneme v
obci starobylou školu, matku všech
škol v našem kraji. Neveliká to budova, stojící u čtyřhranného rybníka.
Zde již po dobu 300 let nabývá náš
lid moudrosti a přípravy do života.
Následně si povíme něco o našem
školství i o historii této budovy a
zároveň pozvedneme ke světlu věčné vzpomínky na postavu jednoho
zdejšího učitele, který si svým působením zaslouží vzpomínky celého
okolí.
Nejstaršími školami v našem kraji
byla kapitulní škola při kostele svatého Václava ve Staré Boleslavi a pak
katedrální škola při hradním chrámu na Pražském hradě. Do těchto
škol byli přijímáni a zde vzděláváni
synkové šlechticů a majitelů tvrzí.
Správu těchto škol vedli učitelé-kanovníci, nazvaní scholastikové. Tito
vyučovali omladinu v potřebných
vědomostech tehdy žádaných. To
jest něco spočítat, umět čísti v latině
a trochu psát. Tyto starobylé původní
školy stávaly při hlavních chrámech,
kde učitelé nalézali hlavní zdroj obživy. Tyto původní starobylé školy
bývaly majitelkami i některých obcí
a polností, přidělených od panovníka, odkuž braly výživu a obstarávání životních potřeb. Tak katedrální
škola na Pražském hradě bývala majitelkou i našich Mírovic. Bylo to v
létech 1350 – 1400, vynalezneme v
kodexu kapituly Svatovítské zápis o
poplatcích, které tato škola pobírala
ve vsi Mírovicích u Prahy. Každý
zdejší obyvatel měl povinnost dvakráte v roce o určitých termínech
složiti ve dvoře Mírovském /nynější usedlost u Pokorných/ správci, o
svátcích sv. Jiří a sv. Havla určitý
počet grošů a několik kuřat. V tomto výkazu jsou vyjmenováni tehdejší
obyvatelé Mírovic a spolu je zaznamenáno jaký majetek měla kapitulní
škola v Mírovicích. Popisuje se zde

mlýnec, dva rybníky a kamenný dvorec s poplužím. Tedy naše Mírovice
byly vsí nadační /školní/.
Do těchtostarobylých škol, jak už
jsem se zmínil, chodili jen šlechtičtí synkové apod. ostatní mládež zůstávala bez vzdělání. Tento temný
věk existoval až do 18. století, kdy
dekretem osvícené císařovny Marie
Terezie, bylo nařízeno zříditi školy
při všech farních chrámech. V tomto směru kráčel i její syn Josef II. a

tak v této době vzniká první škola v
našem kraji, v Kostelci nad Labem a
hned na to, při třeboradickém chrámu. Tato původní škola nebyla v
místech co nynější – ale na zcela jiném místě. Až později byla zakoupena hospodářská budova a proměněna
na školu. To byl začátek 19. století.
Do této školy chodívali naši rodičové
a této škole věnuji vzpomínku.
Jako první učitel byl jmenován v zápisech Jan Kvílický a to v roce 1750
– 1760. Dále Josef Zelenka 1760 –
1771, josef Zelenka, syn předešlého
1771 – 1823, Václav Pelíšek 1823
– 1876, potom nastoupil vzpomínaný učitel Emanuel Čapek, který zde
působil až do r. 1885, kdy zemřel.
Pohřben je na novém třeboradickém
hřbitově, založeném roku 1836, kde
mu učitelstvem a Slaviborem byl po-

staven památník. Čapek v Třeboradicích zdárně působil, jak píše řídící
učitel Svěcený.
Jeho zásluhou zde byl založen hospodářský spolek Rolnická beseda
a pěvecký spolek Slavibor. Za jeho
působení byla přestavěna původní
škola. A to v létech 1882. Tehdy byla
starobylá vysoká střecha snesena a
nahrazena nynější jednoduchou, s
pěkným štítem na straně jižní. Mimo
toto byla upravena nová okna v 1. patře v učebnách, kdy kdysi byla malá
okénka. Mimo oprav školní budovy
byla zřízena i nadace tzv. Čapkova.
Tato obnášela 100 zlatých rak. Měny.
Její výtěžek byl určen pro jednoho
chudého žáka třeboradické školy. Po
smrti pana řídícího učitele E. Čapka,
který skonal 2. května 1885, nastoupil dne 1. Září 1885 František Svěcený, před tím správce školy ve Velké
Vsi.
K uctění nesmrtelné památky tohoto příkladného učitele, horlivého
vlastence a spisovatele věnujeme
tuto kapitolu, kterou zařazuji do Galerie našich velkých krajanů.
Řídícího učitele Františka Svěceného, znalo celé okolí jako řádného učitele, milujícího otce mládeže,
spisovatele, i jako dobrého rádce
spoluobčanů. Před jeho nesmrtelnou
památkou se sklání šedivé hlavy našich milých rodičů, neboť on jim dal
průpravu do života a vychoval z nich
spoluobčany, kteří věrně jdou ve stopách a naučeních svého vychovatele.
Vpravdě zaslouží Otec mládeže.
Povězme si i my v krátkosti, jakou
životní cestou kráčel, než poznal náš
kraj a navždy si jej zamiloval.
Jednou z krásných vlastností, které
měl František Svěcený, byla ryzí,
nijak nepředstíraná láska k vlasti,
opravdové vlastenectví. Pravý typ
starého kantora ze staré školy.
Pokračování příště
Zdenka Sádovská, kronikářka
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