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SLOVO ÚVODEM
Vážení a milí spoluobčané,
jaro je v plné síle, jsme téměř v polovině roku a my
k vám přicházíme s Obecními novinami, které měly
vyjít již před časem. Stalo se však, že v době finálních úprav našeho únorového zpravodaje vtrhla ruská
vojska na Ukrajinu, a my jsme další dva měsíce byli
zcela zaměstnáni starostmi o 20 ukrajinských maminek s dětmi, které nám postupně přiváželi hasiči z
KACPU v Mladé Boleslavi, a které jsme ubytovali v
naší tělocvičně ZŠ. Únorové Obecní noviny mezitím
„zestárly“ a bylo nutno je aktualizovat, resp. udělat je
„zgruntu“ znova. Takže se moc omlouváme za letošní
zpoždění s naším zpravodajem.
Předně bychom vám všem chtěli poděkovat za
ohromnou pomoc s péčí o ukrajinské maminky a děti,
za dary věnované na jídlo pro ně, potřeby, vybavení
tělocvičny, za oděvy i za pomoc s vařením během víkendů a za mnoho dalšího. Moc si vaší pomoci vážíme, bez ní bychom situaci, na kterou nebyl připraven
nikdo z nás, jen těžko zvládli.
Myslím si, že ta nečekaná vlna soucítění a solidarity, kterou jsme projevili s ukrajinskými uprchlíky,
se pozitivně vepíše do duše našeho národa. Navzdory
tomu, že o sobě jako Češi říkáme, že jsme vtipálci,
ateisté a že „nám nic není svaté“, jsme lepší, než se
zdá. A pomocí druhým, ač se to nezdá, pomáháme
i sami sobě. Ve Veleni a v Mírovicích jsme se společně nespokojili pouze s vyvěšením žlutomodrých
vlaječek na facebookové profily. Pomohli jsme maminkám s dětmi, které uprchly před válkou - odrazit
se „ode dna“ po příjezdu z válečné zóny. V současné
době naše tělocvična opět slouží dětem a sportovcům.
Maminky již žijí samostatným životem v nemovitostech, které jim poskytli na nějaký čas lidé z Veleně a
okolí.
Je přirozené, že emoce zjitřené záběry z války začínají postupně chladnout a pomoc upadat. Stejně
jako ochota dělit se o střechu nad hlavou i svůj talíř.
Zvláště pak, když mnozí z nás již nyní začínají mít
„hluboko do kapsy“ a naše talíře budou skromnější.
A přichází i unava z intezívního pomáhání ... Emoce
se jistě časem opět rozvíří, snažme se jen, aby nebyly
pouze negativní.
Všichni tušíme, že jsou před námi nelehké časy.
Během „covidu“ se proti úzkosti radilo vypnout zprávy, sportovat a meditovat. Ale jak si zachovat duševní
zdraví v době negativních zpráv všeho druhu a nepřetržitého válečného zpravodajství z nedaleké země, a
nepodléhat panice z našich existenčních a ekonomických obav. Pro většinu z nás je to zcela nová životní
zkušenost, pro mnohé to byl a bude další šok.

Pokud pomáháme člověku v šoku (např. po nějaké
nehodě), poskytneme mu tři věci - „ticho, teplo a tekutiny“. Co může být tím symbolickým pitím a dekou
pro nás všechny v současné situaci ? Přikrývkou může
být možná „lidské teplo“ tj. vzájemná soudržnost a
pomoc druhým. Mnohé války a krize byly koneckonců vyhrány a překonány i tím, že se lidé semkli.
Nápojem by mohl být optimismus a každodenní
drobné radosti, pokud to jen trochu jde. Často máme
předem strach, že věci dopadnou špatně, ale náš život
i dějiny mohou být poháněny vírou v dobré konce.
Protože jak říkají Tibeťané: „Má-li problém řešení
nemá smysl dělat si starosti. Nemá-li řešení starosti
nepomohou.“
Věřím, že nějakou tu „přikrývku i nápoj“ společně
najdeme a vzájemně si poskytneme. Veleňský a mírovický program „drobných radostí“, který jsme pro
nás všechny připravili, naleznete na následujících str.
Obecních novin. Drobné radosti nám ve Veleni celkem jdou ...
K těm větším radostem letos přidáme i právě probíhající přístavbu naší mateřské školky, díky níž budeme moci přijmout co nejvíce malých veleňáků a
mírováků, a trochu tak pomůžeme mladým rodinám
v jejich nelehké situaci (více na dalších str. ON).
Máme v plánu také opravu povrchu ul. Školní ve
Veleni. A pokud se nám podaří získat dotaci z evropských fondů na přístavbu školky (vloni jsme z důvodu nízké alokace a ohromného převisu žádostí obcí
neuspěli a letos dotační výzva na navýšení kapacit
MŠ nebude Ministerstvem financí ČR vůbec vyhlášena), pak bychom v příštím roce chtěli začít se stavbou
občanské vybavenosti, ordinací lékařů aj. v obecním
statku. To by byla velká radost.
Popřejme si pro nejbližší časy, ať nás ve Veleni a v
Mírovicích navzdory všemu, co je před námi, „baví
svět“, a to parafrází slov J. Satinského z české komedie století: „Čeká nás kritický čas. Proto vyhlašme
„bojovnou“ a veselou náladu. Dobrá nálada ovšem
vzniká v důsledku dobrých zpráv. A protože dobrých
zpráv je čím dál, tím míň, je třeba horším zprávám
dávat úsměvná hesla...“
Přejeme všem krásné a radostné léto !
Mgr. Radka Matějková, místostarostka
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Zápis č. 11/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
13.10.2021 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo schválilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace
z programu Fondu obnovy venkova
Sčk na opravu komunikací K remízku.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.č.234/1 v k.ú. Veleň ve
prospěch firmy Cetin - umístění zařízení optické sítě.

na energie – elektřinu a plyn.
- zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2022.
Návrh rozpočtu přiložen k zápisu.
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č 8/2022.
Rozpočtové opatření bylo přijato z
důvodu navýšení rozpočtových příjmů z Rozpočtového určení daní u
DPH o 3,2 mil. Kč, u daně z příjmů
právnických osob o 1,3 mil. Kč a navýšení výdajů služeb dodávaných na
ČOV o 250 tis. Kč (opravy česlí, čerpadel, vývoz kalů, rozbory), navýšení výdajů na vývoz komunálního odpadu o 500 tis. Kč (zvýšení množství
odvezeného KO).
- zastupitelstvo schválilo smlouvu na přístavbu MŠ Veleň s firmou
Auböck, s.r.o. na dodávku stavebních prací, dle výsledku Výběrového řízení ze dne 26.5.2021. Smluvní
cena za dodávku stavby nové budovy, včetně projektu MŠ je 24 239
825,- Kč včetně DPH.
- zastupitelstvo projednalo žádost
společenstva vlastníků Hlavní 176
o pokácení dvou akátů na obecním
pozemku p.č. 17/7. Zastupitelstvo
pověřuje starostu zajištěním posouzení stavu stromů odbornou firmou a
následně bude rozhodnuto o rozsahu
zásahu na uvedených stromech.
- starosta vydal příkaz k provedení
inventury majetku obce za rok 2021.

výši 1500,-kč pro rok 2022. Knihovna v Mladé Boleslavi zajištuje obměnu knih v obecní knihovně.
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č.9/2021, kterým byli vyrovnány položky.

Zápis č. 12/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
1.12. 2021 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu
o nájmu nebytových prostor, kterou
pronajímatel Obci pronajímá kabiny na fotbalovém hřišti. (pozemek
p.č.st.19/2 v k.ú. Veleň)
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
nájmu pozemku, kterou pronajímatel
obci pronajímá pozemky pč. 52/915. Jedná se o pozemky pod fotbalovým hřištěm a jeho příslušenstvím.
Obec bude hradit pronajímateli nájemné ve výši daně z nemovitostí za
pronajaté pozemky a stavby.
- zastupitelstvo schválilo změnu poplatků za odvoz komunálního odpadu, poplatek za stočné zůstává do
30.06.2022 beze změny.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby
Podzemní vedení NN, pilíř s rozpojovací skříní na pozemcích ve vlastnictví obce p.č. 157/1, 490, 155/3 a
141/11 v k.ú. Veleň. Stavba je určena
pro potřeby p.č. 55 a věcné břemeno
bylo oceněno částkou 7 830,- Kč.
- zastupitelstvo projednalo finanční příspěvek ZŠ a MŠ Veleň na rok
2022. Zastupitelstvo schválilo přidělení ZŠ a MŠ příspěvek ZŠ a MŠ pro
rok 2022 ve výši 2 000 000,- Kč. Důvodem navýšení částky oproti roku
2021, je očekávaný nárůst nákladů

Zápis č. 13/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
17.12. 2021 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce pro rok 2022, v
rozpočtu jsou vyčleněny finanční
prostředky na spolufinancování přístavby MŠ z vlastních zdrojů ve výši
7 272 000,- Kč. Rozpočet byl schválen se schodkem 4 694 000,-Kč který
bude uhrazen ze zdrojů minulých let
na účtu obce.
- zastupitelstvo schválilo příspěvek
pro knihovnu v Mladé Boleslavi ve

Zápis č. 1/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
12.1. 2022 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu
se společností Integrovaná doprava
Středočeského kraje, p.o.
na zajištění a financování dopravní
obslužnosti.
- zastupitelstvo schválilo nájemní
smlouvu s firmou Glice CZ na pronájem kluziště obci na období od
1.2.2022 do 3.4.2022
- zastupitelstvo projednalo možnosti
stavebního využití objektu č.p.60.
Dle územního plánu obce Veleň lze
realizovat rekonstrukci uvedeného
objektu, jako rodinného domu o maximálně dvou bytech.
- - zastupitelstvo schválilo možnost
rozšíření bytového domu č.p. 171 o
2 bytové jednotky na celkový počet
max. 6 bytů. Vzhledem k tomu, že
stávající výška bytového domu nad
terénem je již nad limitem stanoveným ÚP, není již možné jeho výšku
zvyšovat.
Zápis č. 2/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
16.2. 2022 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo projednalo žádost a
schválilo pokácení dvou ks agátu a
jednoho ks smrku na pč. 523/1 v k.ú.
Veleň.
- zastupitelstvo projednalo žádost a
schválilo pokácení jednoho ks borovice na p.č. 3/63 v k.ú. Veleň.
- na základě žádosti o pokácení zastupitelstvo nechalo posoudit zdravotní stav dvou ks akátu na p.č. 17/7
v k.ú. Veleň. Po posouzení zastupitelstvo rozhodlo o úpravě obou stromů spočívající seříznutí a zmlazení
OBECNÍ NOVINY
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obou stromů pod úroveň okapů.
- zastupitelstvo projednalo a schválilo plánovací smlouvu a zastavovací
studii na investiční záměr na p.č.177
v k.ú. Veleň části Mírovice se společnostmi Slav Property s.r.o. a RD Mírovice s.r.o.
- zastupitelstvo pověřilo starostu zajištěním změny položek v rozpočtu obce
dle Rozpočtové skladby a účetnictví
pro rok 2022. U poplatku za provoz
systému komunálního odpadu je nově
položka 1345 a u dopravní obslužnosti (svozové linky autobusu) je položka
5323 s účinností od 1.1.2022
- zastupitelstvo jmenovalo zástupce
obce do školské rady ZŠ a MŠ Veleň –
Lenku Kaiserovou.
- zastupitelstvo schválilo navýšení
kapacity ZŠ Veleň na 271 žáků od
1.9.2022
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č.1/2022. Do rozpočtového
patření byla přidána položka - příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 750 000,-Kč (příjmy) a
navýšena položka - pojištění hasičů na
20 000,- Kč
Zápis č. 3/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne 2.3.
2022 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo schválilo prodej hasičského vozidla Mercedes Benz obci
Obříství pro hasičský sbor. Pověřuje
starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
- zastupitelstvo projednalo a schválilo darovací smlouvu na pozemek p.č.
222/10 v k.ú. Veleň. Pozemek daruje
český stát obci Veleň.
- z astupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2022 a dar na podporu
Ukrajiny ve výši 60.000,-Kč

- zastupitelstvo schválilo poskytnutí
nouzového ubytování pro maximálně
30 osob v tělocvičně ZŠ Veleň. Jedná
se o pomoc uprchlíkům z Ukrajiny,
případná věcná pomoc od obyvatel
obce bude organizována podle skutečné situace při přijímáním uprchlíků.

ním Ukrajinských válečných uprchlíků.
- zastupitelstvo schválilo žádost o pokácení smrku v ulici Dlouhá č.p. 104
z důvodu ohrožení bezpečnosti obyvatel
- zastupitelstvo schválilo dodatek č.2
ke smlouvě o podmínkách a zásadách
realizace záměru na pozemku p.č.
278/1 v k.ú. Veleň s firmou Nikmar.
Dodatek upravuje požadavky NIPU
na zřízení varovných a signálních
pasů pro osoby s omezenou schopností pohybu.

OBECNÍ NOVINY

Zápis č. 4/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
23.3.2022 od 18.00 hod.
- z astupitelstvo schválilo navýšení
kapacity ZŠ a MŠ Veleň o 10 žáků z
počtu 233 na 243 žáků základní školní
docházky.
Zápis č. 5/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
30.3. 2022 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo schválilo navýšení kapacity ZŠ a MŠ Veleň na celkový počet 283 žáků základní školní docházky
od 1.9.2022
- zastupitelstvo projednalo a schválilo darovací smlouvy na finanční dary
pro uprchlíky z Ukrajiny. Zastupitelstvo projednalo a schválilo darovací
smlouvy na věcné dary pro uprchlíky
z Ukrajiny.
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č. 2/2022. Rozpočet byl upraven o příjem za prodej hasičského auta
Mercedes Benz a peněžité dary pro
ukrajinské uprchlíky a na straně výdajů byly zvýšeny položky za materiál a
stravu pro ukrajinské uprchlíky.
Zápis č. 6/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
13.4. 2022 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo schválilo darovací smlouvy na finanční dary obci na
úhradu výdajů spojených s ubytová-
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Zápis č. 7/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
27.4. 2022 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veleň za rok 2021 kontrola z
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Přezkoumáním hospodaření obce Veleň za rok 2021 nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
- zastupitelstvo doplňuje bod č.5 v
zápisu 13/2021 : odměna starostovi a
místostarostce byla navržena z důvodu vysokého osobního nasazení při řešení nestandardních situací vzniklých
COVID 19 pandemií a za mimořádné
úsilí při řešení investičních akcí v obci
Veleň.
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č.3/2022. Rozpočet byl navýšen o přijatou kompenzaci daňových
příjmů od Krajského úřadu Středočeského kraje a byly navýšeny výdaje
spojené s ubytováním ukrajinských
-ofuprchlíků. 		
zapsala V. Škrdlová

OBČASNÍK (vychází cca 4x ročně)
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SBĚRNÝ DVŮR

Nebezpečný odpad

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

SBĚRNÝ DVŮR

Dočasně přestěhován do obecního
statku ul. Hlavní č.p. 15

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.

OBECNÍ NOVINY
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ODEČTY VODY 2021/2022

ODEČTY VODY 2021/2022
Vážení odběratelé,

letošní odečty vodného proběhnou již v červnu. Tento posun souvisí se změnou způsobu
účtování stočného v obci Veleň od 1.7.2022. Odečtený stav vodoměru bude použit jako výchozí
stav pro smlouvu o vypouštění odpadních vod do kanalizace. Z tohoto důvodu je nezbytně
přidělené zákaznické číslo, které najdete na posledVážení odběratelé,
nutné tyto odečty provést a ukončit do 26.6.2022. Zkontrolujte prosím dostupnost svých
letošní odečty vodného proběhnou již v červnu. ním vyúčtování. Zvláště pak prosím ty, kteří mají
vodoměrů. Často se stává, že není možné odečet provést z důvodu nepřístupnosti. Tak jako
Tento posun souvisí se změnou způsobu účtování nastavené trvalé platby, aby si variabilní symbol
každý rok, je i letos možné vyplnit níže přiložený samoodečtový lístek. Při jeho vyplňování
stočného
v obci Veleň od 1.7.2022. Odečtený stav přenastavili ! Pokud budou variabilní symboly záprosím o pečlivé vyplnění všech kolonek. Vyplněný formulář můžete následně odeslat buď
než zákaznické
číslo, nebude
možné zaruvodoměru
bude
jako výchozí stavnebo
pro smlouemailem
na použit
odecet@dso-vsbp.cz
odevzdatloh
najiné
obecním
úřadě ve Veleni
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Vyplňte prosím samoodečtový lístek a zašlete jej obratem na odecet@dso-vsbp.cz
Děkujeme.

SAMOODEČET VODY 2021/2022 – DSO
Obec:
Zákaznické číslo:
Číslo vodoměru:
Stav vodoměru:
Jméno odběratele:
Adresa místa odběru:
Kontaktní telefon:
Email:
Datum odečtu:
Dovolujeme si Vás upozornit, že uvedený stav může přijet náš pověřenec překontrolovat!

Stočné od
1. července

ážení spoluobčané, jak většina z vás již zaznamenala při placení stočného v letošním
roce, od začátku července tohoto roku dojde ke změně v účtování poplatku za stočné. Nově
bude stočné vybíráno podle produkce odpadních
vod z domácností.
Na základě oprávněných nákladů na provoz kanalizačního řadu a ČOV byla stanovena cena za
likvidaci 1 m3 odpadních vod ve výši 36,37,- Kč
bez DPH, tj. 40,- Kč včetně DPH. Celková výsledná cena za stočné domácnosti za zúčtovací období
pak bude vypočítána vynásobením částky 40,- Kč
a množstvím vody, naměřeném na vodoměru za
příslušné období.
Pokud je domácnost zásobena pouze vodou z
vlastního zdroje – studny, bude produkce odpadních vod určena podle příslušné vyhlášky. K výpočtu produkce se použije tzv. směrné číslo roční
potřeby vody.
Na jednu osobu v domácnosti s tekoucí teplou
vodou je počítáno se spotřebou vody 35 m3. Tato
hodnota je i výchozí hodnotou pro výpočet platby
za stočné. Celkové stočné stanovené výpočtem pak

V

činí vynásobení počtu obyvatel domácnosti x 35 x
40,-Kč.
Od 2. pololetí letošního roku bude nově stanovena i platba záloh za stočné. Občané budou moci
platit zálohy dle svého rozhodnutí pouze ve stanovených částkách 330,- 550,- 1100,- 1650,- 2.200,Kč, 3300,- Kč za čtvrtletí. První vyúčtování platby
za stočné, včetně vyúčtování záloh bude provedeno po odečtu vodoměru DSO v červnu 2023, v této
době bude vyúčtováno stočné i u domácností, kde
bude využit výpočet dle směrného čísla. Stočné se
bude hradit na základě vystavené faktury.
Během měsíců květen - červen vám budou obcí
předloženy smlouvy na likvidaci odpadních vod,
kde budou upraveny i další případy, které mohou
nastat. Např. když je domácnost zásobována vodou z obou zdrojů (z vodovodního řadu i studny). Nebo, když je voda z řadu spotřebována na
závlahu, či provoz bazénu, jakým způsobem bude
zjišťováno množství vody, které je sice naměřeno
na vodoměru, ale nestane se vodou splaškovou. V
tomto případě bude nutná instalace dalšího (podružného) vodoměru, kterým bude tato voda měřena, aby mohla být odečtena. Aby však mohl být
tento odpočet dle vyhlášky uplatněn, musí být na
tomto podružném vodoměru dosaženo spotřeby
minimálně 30 m3 za zúčtovací období. Pokud tedy
předpokládáte, že takovou spotřebu vody, měřenou
přes tento podružný vodoměr nedosáhnete, je jeho
použití zbytečné a znamenalo by pro vás i zbytečně vynaložené náklady za jeho instalaci.
Cena za stočné bude každoročně dle stanovených
předpisů aktualizována.
Ing. Jiří Kazda
OBECNÍ NOVINY
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Kapacity ZŠ a MŠ Veleň

A DESTRUKTIVNÍ „PŘIHLAŠOVACÍ TURISTIKA“

R

adost z velkého počtu dětí, které se v naší
obci narodily, a které tradičně slavnostně vítáme, je spojena samozřejmě i se starostí a
nutností neustáleho navyšování kapacit naší školky
a školy.
Od doby, kdy jsme se rozhodovali, zda se pustit do
stavby nové veleňské školy, a pečlivě jsme počítali
(dle územního plánu) - kolik dětí nám přibyde v naší
obci, se mnohé změnilo.
Před pár lety jsme měli při sepisování grantu dokonce obavy, abychom v žádosti o dotaci na naši novou školu příliš nenadhodnotili počty dětí. Z mnoha
důvodů však dětí ve Veleni a v Mírovicích přibývá ještě více, než jsme předpokládali (v rodinných
domech začínají bydlet vícečetné rodiny, některé
domy se stávají spíše bytovými než rodinnými, a to
navzdory zákazu výstavby bytových domů v obci,
apod.).
A bráníme se samozřejmě i „přihlašovací turistice“, tj. tlaku na umisťování dětí, které v naší obci
nebydlí. Někteří rodiče se totiž snaží přihlašovat
k trvalému pobytu své děti často pár dní nebo pár
hodin před zápisem do školky či školy. Situace pak
8
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vypadá tak, že např. v den zápisu přijdou rodiče na
obecní úřad, přihlásí své dítě k trvalému pobytu ve
Veleni, a to se záměrem - jít rovnou zapsat svou ratolest do naší MŠ či ZŠ (mnohdy se rodiče ani netají
tím, že je to jen na chvilku, a po přijetí do naší MŠ
či ZŠ své děti opět trvale přehlásí zpět na původní
adresu).
Skutečnost, že jsme ve Veleni postavili novou školu a neustále navyšujeme kapacitu ZŠ i MŠ, logicky
přitahuje rodiče z jiných obcí a měst, kteří se snaží
všemi způsoby dostat své děti do našich školských
zařízení. Uvědomujeme si složitost jejich situace
a rádi bychom jim pomohli. Obec Veleň ale nemá
možnosti, jak vyřešit kritický stav nedostatku školských a předškolních kapacit hl. města Prahy a jejího okolí, který je způsoben dlouholetým neřešením
a podceňováním ze strany státu, ale i některých obcí.
Naším úkolem je postarat se o občany a o děti z Veleně a Mírovic.
Stavby i provoz naší MŠ i ZŠ financuje obec Veleň
z vlastního rozpočtu, do něhož dle RUD přispívají
svými daněmi občané přihlášení k trvalému pobytu
ve Veleni a v Mírovicích. Dotace si sháníme také

TÉMA

Nová herní sestava na zahradě MŠ Veleň,
kterou jsme instalovali minulý týden.

Dvě nové třídy MŠ Veleň nyní stavíme, kolaudaci
přístavby školky plánujeme na konec září 2022.

sami, shromáždit finanční prostředky na investice
je asi to nejtěžší. Lidé, kteří trvalé bydliště v obci
nemají - využívají služeb obce (v případě školy a
školky doslova na úkor ostatních rodičů), ale nijak
„nepřispívají“ do obecního rozpočtu. Jednoduše řečeno - tito občané platí daně a přispívají na investice jinde. Plánovat naše školské kapacity je (za výše
uvedených podmínek a přístupu některých „přespolních“ rodičů), velmi složité.
Víme od kolegů starostů, že některým z nich se
pod náporem „zápisové turistiky“ letos zcela zhroutilo školství v jejich obci. Paradoxně se jedná o obce,
kde se o „své školství“ starají, budují školy a školky
stejně jako my ve Veleni. Výsledek je, že se o místa
v ZŠ a MŠ v těchto obcích bude losovat, a často pak
do škol a školek musí obce přijmout dětí odjinud,
a místní děti budou muset dojíždět do vzdálených
zařízení
I z tohoto důvodu se budeme jako obec vždy všemi prostředky bránit, a budeme příjímat výhradně
děti a žáky s trvalým bydlištěm v obci (a zároveň
skutečně bydlící ve Veleni a v Mírovicích). Naštěstí
naše obec není tak velká, abychom neměli přehled o

tom, kdo zde opravdu bydlí, a kdo se snaží přihlásit
pouze fiktivně příp. hledá způsob, jak nás „napálit“.a obejít. Naše občany prosíme o jediné - nepřihlašujte účelově do svých nemovitostí děti, které v
obci nebydlí, velmi tím komplikujete práci nám jakožto zřizovateli, ale hlavně ztěžujete život i svým
sousedům - rodičům.
Letos tedy opět věnujeme čas, energii i nemalé
obecní finance na rozšíření naší školky. Tak abychom mohli přijmout co nejvíce místních dětí, které
v srpnu dovrší věk 3 let, a rodičům abychom pomohli v dnešní nelehké době alespoň takto.
Po dokončení přístavby k naší školce nám v ZŠ
a MŠ přibydou 2 nové třídy a my můžele lépe plánovat kapacity obou zařízení. Navzdory okolnostem (dlouhý proces vyřízení stavebního povolení,
nepřidělení dotace na stavbu MŠ z MF ČR vloni a
nevyhlášení dotační výzvy na MŠ v letošním roce,
aj.) jsme stavbu zahájili, protože víc míst ve školce
prostě potřebujeme.
Kolaudaci předpokládáme na přelomu září/října
2022. I tříleté dětí tedy budou moci od podzimu navštěvovat naši školku.
Mgr. Radka Matějková

OBECNÍ NOVINY
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AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

stalo se ...

Jaro 2022
době adventu i letošního jara k nám do obce
přijelo mnoho zajímavých hostů, s nimiž
jsme mohli prožít příjemné večery v našem sále.
Po herci Jiřím Štěpničkovi to byl reportér Tomáš
Etzler nebo „cimrman“ pan Miloň Čepelka. Veleňský advent byl i vloni bohatý na setkání, a to přesto,
že možnosti setkávání byly z důvodu covidových
opatření složité a omezené. Přesto jsme si nakonec
v čase předvánočním „uvili“ společně věnce, užili
si rozsvícení vánočního stromu a svítících andělů,
a nakonec jsme mohli po 2 letech pauzy uspořádat pro děti i veleňské Peklo a Nebe na obecním
úřadě. Očekávání vánoc jsme si zpestřili předvánočním koncertem, tanečním odpolednem pro seniory, adventním výletem na zámek Stránov, trhem

V

i Živým Betlémem. I letos jsme si mohli všichni
koupit kapříka na obecním dvorku. Nový rok jsme
otevřeli po dvouleté přestávce Novoročním turnajem ve stolním tenisu, veleňským Masopustem s
večerní tancovačkou. Zimní měsíce jsme mohli využít k bruslení na kluzišti s umělým povrchem za
naší novou školou. Březen byl ve znamení bystření
mysli - v sále obecního úřadu probíhaly Kurzy trénování paměti.

10 OBECNÍ NOVINY

Vítání občánků 2022 na dvorku Obecního úřadu Veleň.

Letošní neveselý začátek jara a starost o ukrajinské maminky, které uprchly před válkou, jsme si
odlehčili tradiční oslavou sv. Patrika. S kapelou J.
Budila Torques jsme alespoň na chvíli zapoměli a
užili si keltskou hudbu a rytmy, které máme všichni
podvědomě v sobě.
Po sobotní akci „jarní kontejnery“ jsme přivítali
již zmíněného p. Miloně Čepelku, s nímž jsme prožili krásný večer ve veleňském sále.
Velikonoce ve Veleni jsme přilákali Velikonoč-

ním trhem a pletením pomlázky na obecním dvorku. Děti si užily pohádku K. a M. Táborských v
sále OÚ. S našimi seniory jsme vyjeli na jarní výlet
do hornických domků s velikonočním programem
a na Svatou Horu u Příbrami.
V sobotu 30.dubna jsme konečně mohli uspořádat
na veleňském fotbalovém hřišti Pálení čarodějnic,
které jsme v uplynulých dvou letech museli opakovaně rušit.

SLOVO AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

... stane se
tace s ministerstvem školství jsme stavbu zahájili,
protože víc míst ve školce prostě potřebujeme.
Věříme, že uspějeme s žádostí o grant ve výzvě do
evropském fondu. Kolaudaci 2 nových tříd předpokládáme na přelomu září/října 2022.
Dopravní opatření na krajských silnicích
a autobusová zastávka V Podhájí
robíhají projektové práce na dopravních bezpečnostních opatřeních, které bychom chtěli
realizovat na komunikacích, které jsou ve vlastnicVelkou radost (v rámci radostí drobných) jsme pro- tví Středočeského kraje resp. KSÚS SK. Vzhledem
žili s rodiči a dětmi při příležitosti tradičního Vítá- k tomu, že majitelem a správcem silnic není obec,
ní občánků v neděli 8. května na obecním dvorku, je to proces delší a složitější, než bychom si přáli.
kde jsme letos přivítali do obce 23 nových občán- Totéž platí pro novou plánovanou zastávku autobuků.
su. Snažíme se a věříme, že se vše nakonec podaří.

P

Dostavba a navýšení kapacity MŠ Veleň
Oprava povrchu části ul. Školní
ískali jsme stavební povolení a zahájili příádi bychom letos realizovali opravu povrchu
stavbu naší mateřské školky. Výběrové řízení
obecní části ul. Školní ve Veleni.
na dodavatele přístavby MŠ Veleň vyhrála v červ-

Z

R

nu firma Aubeck, která akci realizuje.
V loňském roce jsme sepsali a podali žádost o
dotaci, bohužel žádostí obcí na stavby školek bylo
takové množství a alokace vyhlášené výzvy MF
ČR byla tak nedostačující, že se na naprostou většinu žadatelů/obcí nedostalo. Neuspěli jsme ani
my. Byli jsme připraveni letos na jaře podat žádost
znova, dotační výzva na navýšení kapacit školek
však nebude státem vypsána. Na základě konzul-

Sběrný dvůr
zhledem k probíhající stavbě MŠ Veleň jsme
museli uvolnit prostory sběrného dvora pro
potřeby stavebníků. Dočasně se tedy sběrné místo nachází v prostorách obecního statku č.p. 15 ve
Veleni. Do budoucna musíme vybudovat moderní
sběrný dvůr, který bude odpovídat vzrůstajícím nárokům na likvidaci odpadů.
Radka Matějková

V
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH

ČERVEN

4. června

7. června

Čas: od 14.00 hod.
Místo: fotbalové hřiště Veleň

Čas: odjezd v 7.00 hod.
od OÚ Veleň (z Mírovic v 6.45 hod.)

sobota

Dětský den

9. června
čtvrtek

Miroslav Bobek

Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň
Vstupenky k zakoupení na OÚ

18. června 2022

úterý

Výlet do Ratibořic

30. června
čtvrtek

LETNÍ KINO NA DVORKU

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

VSTUPENKY si můžete zakoupitna Obecním úřadě Veleň

sobota

Veleňská PENTLE
Čas: od 10.30 a od 13.00 hod.
Místo: fotbalové hřiště Veleň

ČERVENEC

15. července

30. července

Čas: cca od 21.15 hod.
Místo: dvorek OÚ Veleň

Čas: od 9.00 do 12.00 hod.

pátek

LETNÍ KINO NA DVORKU
„PO ČEM TOUŽÍ MUŽI 2“
VSTUPENKY si můžete zakoupit
na Obecním úřadě Veleň

„SRDCE NA DLANI“

sobota

Sousedský
farmářský trh

Místo: dvorek OÚ Veleň

A DALŠÍCH AKCÍ VE VELENI A V MÍROVICÍCH

léto 2022
SRPEN

13. srpna

sobota

SETKÁNÍ
MALÝCH PIVOVARŮ

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

ZÁŘÍ

3. a 4. září

sobota a neděle

Chovatelská
výstava 2022

Místo: dvorek Obecního úřadu Veleň

13. září

úterý

Marek Orko Vácha
Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň
Vstupenky k zakoupení na OÚ

3. září

sobota

HABAS VRÁŤA FEST
Čas: od 18.00 hod.
Místo: fotbalové hřiště Veleň

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMYOBCE VELEŇ V R. 2021

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Rozpočtové příjmy obce v r. 2021
Daně z příjmů					
11 698 088,04
Daň z DPH						
14 072 594,85
Odvody za odnětí půdy				
99 266,52
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
1 131 327
Poplatky ze psů 					
32 930
Poplatek ze užívání veřejných prostor		
1000
Daň z hazardních her 				
207 083,87
Správní poplatky: ověřování atd.			
32 050
Dan z nemovitých věcí				
1 183 020,28
Dotace Střed. kraj 4111 náhrada daní z příjmu
Volby 							
369 340,86
Dotace od Kraj. Úřadu na provoz obce 4112
302 000
Dotace poskytnuté MMR a SČK pro ZŠ na vybavení učeben ZŠ a „šablony“ ZŠ
							
4 626 240,04
Dotace od Kraj. Úřadu 4222
oprava komunikace K Remízku 			
1 719 000
Stočné						
2 804 133
Příjmy z prodeje vstupenek - kultura		
58 056
Nájmy nebytových prostor				
20 800
Sběr odpadů – sběrný dvůr + Ekokom
398 724,50
Financování hasičů od obcí			
96 000
Příjmy z poskytování služeb			
177 698,23
Příjmy z poskytování služeb – knihovna 			
10
Ostatní příjmy z vlastní činnosti. – věcné břemeno
2000
Příjmy z pronájmu pozemku				
3 310
Přijaté neinvestiční dary 			
211 760
Příjem dobíhajících úhrad 				
1 428,72
Příjem z prodeje pozemků				
89 255
Přijaté příspěvky na pořízení dl.majetku 		
250 000
Příjmy z úroků ČNB						
4,11
Příjmy celkem 2021				
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39 587 121,02

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

N

a následujících str. Obecních novin zveřejňujeme
jako každým rokem Příjmy a výdaje Obce Veleň v r.
2021. V příjmech jsou zahrnuty i všechny granty
a dotace, které se obci podařilo v uplynulém roce získat.

Rozpočtové výdaje obce v r. 2021
Silnice-oprava ulice
K Remízku, Ke Hřišti a Spojovací, místní komunikace 		
4 373 839,40
Dopravní obslužnost – příspěvek na autobusové linky
705 275,45
Pitná voda:
všeob.materiál, opravy a údržba, služby, zajištění vodojemu,
4 990,35
ČOV: všeob.materiál, opravy, rozbory				
1 266 642,65
Elektrická energie ČOV + kanalizace 				
762 784,18
Převod dotací poskytnutých od MMR a SČK pro ZŠ 		
4 626 240,04
Úhrada provozních nákladů ZŠ a MŠ
(elektrika + plyn…)							
1 630 000
Knihovnické služby, materiál					
1.500
Kulturní záležitosti, společenské akce
(představení, vítání občánků, výzdoba obce, dary k jubilejím aj.) 389 488
Provoz a opravy veřejného rozhlasu 				
58 082,42
Občanské záležitosti
(gratulace, balíčky pro důchodce, chvojí na vití věnců)
180 221.84
TJ: voda, el.energie, PHM sekačka, opravy
32 506,88
VO elektrická energie
256 885,56
Veřejné osvětlení: opravy, rekonstrukce světel
222 036
Mzdy: dohody o provedení práce					
1 065 480
Sběr a odvoz kom.a nebezp. odpadů FCC			
1 590 711,84
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:
hnojivo, všeob. materiál, nářadí, květiny, štěrk, písek, ochranné pomůcky 482 934,66
- PHM sekačky							
74 219,37
Dar obci Hrušky – tornádo 					
50 000
- nealko.nápoje, čaje, káva							
1 716
Požární ochrana: náklady na provoz a činnost SDH Veleň - Mírovice, revize, TP, pojištění,
pitná voda, el.energie, FRP, PHM, školení, služby, dotace
439 552,49
Mzdy zastupitelstvo
(starosta, místostarosta, členové OZ vč. daně, SP, ZP)
2 033 423
Volby do parlamentu ČR							
31 000
Mzdy zaměstnanci							
2 995 413
Léky a zdravotnický materiál (roušky, respirátory)		
118 216
Sociální pojištění							
1 104 587

OBECNÍ NOVINY
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Rozpočtové výdaje obce v r. 2021
Zdravotní pojištění						
476 453
Úrazové pojištění Kooperativa				
16 080
Ochranné pracovní pomůcky				
7 515
Majetek obec						
378 292,20
Všeobecný materiál obec					
431 259,39
Úroky z úvěru na novou ZŠ 				
262 631,72
Studená voda 						
15 807
Plyn 								
54 800
El. energie 							
101 524,44
PHM – nafta, benzín 					
89 874,46
Služby: telefony mš, zš, oú					
100 888,03
Služby peněžních ústavů – pojištění obce, motorových vozidel, bankovní poplatky
								
235 701
Právní služby, zaměření, znalecké posudky, projekty, konzultace a technický dozor
							
1 018 484,04
Ostatní služby –
střežení majetku Patrol, propagační materiál, příspěvek na provoz dětské školičky
							
1 299 928,83
Nájemné 							
50 000
Opravy a údržba v obci, mš, zš			
1 367 491,98
Dotace spolkům 						
12 000
Dotace organizacím – MAS, Svaz města obcí, knihovna Ml. Boleslav
								
25 729,92
Platba daní, DPH a správních poplatků			
107 606
Úhrady sankcí jiným rozpočtům				
4000
Budovy, stavby					
480 062,10
Stroje a zařízení – radlice na Ekholm Nilfisk		
82 277,58
Bankovní poplatky ČNB					
346,43
Splátka úvěru na novou ZŠ 			
1 270 000
Splátka úvěru č.p.7 						
36 000
Výdaje celkem 2021				

32 428 924,90

REKAPITULACE

Rekapitulace
Rekapitulace:
Počáteční stav k 1.1.2021 :
9 130 059,94
Stav na běžných účtech obce k 31.12.2021: 16 288 256,06
Pokladna k 31.12.2021:				
0
Příjmy
Výdaje

				
				

39 587 121,02
32 428 924,90

Rozdíl mezi příjmy a výdaji: 7 158 196,12
Přijaté dotace 2021 s účelovými znaky:
Dotace 4111 Střed.kraj náhrada daní z příjmu + volby 					
Dotace 4116 poskytnuté MMR a SČK pro ZŠ na vybavení učeben ZŠ a „šablony“ ZŠ
Dotace 4122 oprava komunikací : K Remízku, Ke Hřišti a Spojovací 			
Celkem:										
Zpracovala: O. Fojtíková , hlavní účetní
Ve Veleni dne 02.03.2022

369 340,86
4 626 240,04
1 719 000
6 714 580,9
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LETNÍ KINO VELEŇ
na obecním dvorku

Promítáme po setmění cca od 21.15 hod.

30. června 2022

Vstupné 80 Kč

ve čtvrtek

Vstupenky si můžete zakoupit na obecním úřadě

Obecní úřad Veleň srdečně zve

LETNÍ KINO VELEŇ

u
k
r
o
v
d
m
í
n
c
e
b
na o

v pátek

15. července 2022
Promítáme po setmění cca od 21.15 hod.

Vstupné 80 Kč

Vstupenky si můžete zakoupit na obecním úřadě

ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze školy a ze školky

S

končícím jarem přinášíme malé
ohlédnutí za uplynulými měsíci. Máme za sebou dva covidové roky. Dva roky roušek, dezinfikování, testování, trasování, karantén a
on-line výuky. Dva roky změn a improvizací. Přes veškeré potíže a překážky se podařilo realizovat výuku a
probrat látku dle plánu. Nové prvky
on-line výuky zůstanou i v budoucnu
součástí vyučování. Covidová doba
zanechala ale šrámy v duších našich
žáků; mnozí si zvykli na výuku z
postele i na izolaci. Velká část současných školních aktivit byla proto
směřována k posílení sociálních a komunikačních kompetencí žáků.
Úžasným příkladem takové aktivity
byl lednový lyžařský kurz. Přestože
podmínky pro jeho uskutečnění byly
složité, podařilo se vyslat na týdenní
pobyt více než 40 žáků. Možnost být
spolu, normálně si povídat a hrát, si
děti užily. Pro pedagogy bylo velkým
zadostiučiněním sledovat, jak starší
žáci pomáhali mladším. Děti, které s
námi byly na mnoha školách v přírodě či lyžařských výcvicích, najednou
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zcela samozřejmě vštěpovaly svým
mladším spolužákům pravidla, která
je nutné dodržovat. Tak jsme je snad
přeci jen něco naučili :-).
Další rozvíjející se aktivitou je žákovský parlament. Chceme, aby děti
přejímaly větší zodpovědnost za chod
školy a jednou i obce. Na přání dětí
se před Vánoci uskutečnila celoškolní párty (byť v covidovém režimu) a
1. března masopustní průvod, kterého
se účastnili žáci školy, děti ze školky
i zaměstnanci. S organizací jsme trochu váhali, protože jsme nevěděli, zda
je vhodné mít dvě masopustní oslavy
(obecní a školní), současně jsme ale
chtěli dát žákům možnost samostatné
organizace masopustního veselí. Masopust se vydařil a vidět pohromadě
více než 300 dětí bylo skutečným
zážitkem. Děkujeme rodičům, kteří
se nezalekli takové hordy, a pohostili
děti před svými domy. Další společnou akcí bylo zapojení do projektu
Ukliďme Česko počátkem dubna. V
okolí obce jsme sesbírali 42 velkých
pytlů odpadků. Posledním parlamentním nápadem byl No Bag Day 13.

května – úkolem dětí bylo přinést si
učení v něčem jiném než v aktovce.
Kreativita dětí je velká; nákupní tašky, krabice od bot, rybářské sítě, vozíky či kočárky …. Veselí bylo veliké,
zvlášť v některých třídách.
Pod vedením školní metodičky prevence sociálně - patologických jevů
realizujeme projekty s externisty. Jedná se o cílené aktivity zařazované na
základě předchozího detailního zmapování situace. Novinkou letošního
roku v této oblasti je skutečnost, že
placené preventivní programy škola může hradit díky podpoře rodičů
sdružených v SRPŠ. Velmi příjemnou
zpětnou vazbou pro nás je hodnocení, které lektoři jednotlivých školení
opakovaně vyslovují o žácích. Bez
výjimky je chválí a hodnotí jako komunikativní, příjemné, schopné říci a
obhájit svůj názor. Vzhledem k tomu,
že se jedná o lektory, kteří navštěvují
mnoho škol a mohou srovnávat, jejich
hodnocení je pro nás cenné a těší nás.
A s čím se potýkáme, co nás trápí
a kde hledáme lepší řešení? V otázce
vzdělávání je to skutečnost, že žáci

ŠKOLA A ŠKOLKA

Masopustní průvod ZŠ a MŠ Veleň

učivo, které již prokazatelně ovládli,
zapomínají a nevnímají to jako problém. Že znovu a znovu probíráme
základní a mnohokrát procvičená
témata a to včetně triviálních věcí.
Řešení vidíme v intenzivním vytváření mezipředmětových vazeb tak,
aby žáci vnímali propojenost jednotlivých oborů. Aby získané vědomosti neuložili do přihrádky s nápisem

„oznámkováno a tím to končí“, ale
aby byli nuceni stále do této přihrádky sahat a vědomosti používat a využívat.
V otázce chování lze konstatovat,
že děti se hodně mění. Je to neuvěřitelné, ale letošní prvňáčci jsou úplně
jiní, než byli prvňáčci před dvěma,
třemi lety. Obecně roste počet dětí
nevyzrálých a to ve všech směrech.

Ve škole se snažíme o bezpečné prostředí, abychom posílili důvěru a sebedůvěru dětí, a musíme jasně stanovovat hranice, na jejichž dodržování
bezpodmínečně trváme.
Situace současných dětí a mladých
lidí je nezáviděníhodná; problémy
ekologické i ekonomické, poslední
dva roky s covidem a nyní tragická
situace Ukrajiny – to vše se na dětech
podepisuje a zejména ti citlivější a
starší pohlížejí do budoucnosti s obavami. Proto a nejen proto se snažíme
ve škole vytvářet prostředí vědění,
bádání a radosti, ve kterém by žáci
měli zapomenout na starosti všedního dne. Prostředí klidu a pokoje. V
tomto snažení budeme pokračovat i
v následujících měsících.
Školní družina
Rok 2021 jsme zakončili vydařeným vánočním jarmarkem. Za peníze jsme koupili nové hry, hračky a
rovněž z těchto peněz přispějeme na
výlet. Kluziště u nové budovy jsme
s dětmi využívali na maximum. Vydařil se nám masopustní karneval a

www.zsvelen.cz
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také společné opékání buřtů. 29. dubna se sešla všechna
oddělení a společně jsme udělali táborák, pohráli si a dobře se namlsali. S jarem přišly i starosti a péče o zahrádku.
Po zimě jsme ji uklidili a připravili záhonky na zeleninu a
bylinky.
Minulý rok jsme přišli o oblíbené pěší výlety, proto si
to letos vynahrazujeme. Už nyní chodíme více do přírody
a sportujeme. Ke Dni dětí chystáme překvapení. :)
Hezké chvilky v družině nám bohužel v poslední době
kazí to, jak se děti k sobě navzájem chovají. Ubližují si
slovem, ale také rukou, žalují a hádají se. Každý den si
o tom s dětmi povídáme, vysvětlujeme a snažíme se, aby
se všechny děti cítily v družině dobře. Doufáme, že je to
jen přechodný mráček, který brzy uteče. Budeme se snažit,
aby děti do družiny chodily rády a trávily zde spokojeně
svůj volný čas. Máme před sebou posledních pár týdnů,
tak si je snad hezky užijeme. :)
Mateřská školka
I když letošní zima sněhovou nadílku do Veleně nepřinesla, dětem z MŠ to náladu nepokazilo. Na sněhuláky se
samy proměnily při „sněhulákovém dni“ a pořádně si zařádily i při „papírové“ koulovačce. V únoru veselí a soutěže
pokračovaly na karnevalu, kde pod maskami byli někteří
k nepoznání. Vše bylo zakončeno velkým masopustním
průvodem společně se ZŠ celou obcí a vydatným masopustním občerstvením.
Také opět po delší době zhlédly děti zábavná divadla, která odměnily bouřlivým potleskem. Ve čtvrtek 10. března
jako tradičně vyprovodily Moranu a rozloučily se se zimou. Nyní si užíváme jarního sluníčka a nový herní prvek
na zahradě.
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Základní informace:
Zápis do ZŠ
Dne 20. dubna proběhl zápis do základní školy; budeme
otevírat 2 třídy po 25 dětech (tři správní řízení dosud nebyla uzavřena).
Zápis do MŠ
Dne 11. května proběhl zápis do mateřské školy, dětí s trvalým bydlištěm v obci, kterým budou tři roky do konce
srpna, se dostavilo 53.
Přijímací zkoušky na SŠ
Z páté třídy bude odcházet jedna žákyně na osmileté gymnázium a jeden žák na výběrovou ZŠ. V deváté třídě při
přijímacích zkouškách v prvním škole neuspěli pouze 2
žáci, kteří si zvolili hodně žádané školy. Vzhledem k tomu,
že se jedná o první devátou třídu v ZŠ Veleň, považujeme
tento výsledek za úspěch.
Přípravná třída
Přestože byla na základě projeveného zájmu plánována jen
jedna třída, budou nakonec opět dvě a to opět v podkroví
historické budovy
Letní provoz MŠ bude do 22. července
Do našeho týmu hledáme učitele 2. stupně a odborníky
zejm. přírodovědných předmětů, kteří by rádi předali své
zkušenosti mladé generaci. Více informací u vedení školy.
Mgr. V. Kouřilová, M. Hrabětová a P. Koudelíková

Obecní úřad Veleň srdečně zve na přednášku/besedu

13.
září

18.00 hod.

v sále OÚ Veleň,
Hlavní 7

2022

MAREK ORKO VÁCHA
Přednosta Ústavu etiky
a humanitních studií 3. lékařské
fakulty, biolog, genetik,
spisovatel, teolog, a skaut
Cena vstupenky 80 Kč
Vstupenky v prodeji na OÚ Veleň, Hlavní 7, Veleň, tel.: 283 932 290

www.velen.cz

MINIŠKOLKA VELEŇ

Robinsoni zažívají dobrodružný rok
ve Veleňských vodách

U

ž jste ve Veleni v dopoledních hodinách po- centra pro rodinu a obce Veleň - Mírovice, která škotkali 11 malých špuntů v žlutých vestičkách? ličku pro své tříleťáky financuje. Pojďte se na chvíli
Jsou to malí Robinsoni ze školičky, která plavit s námi.				
vznikla přespolní spoluprací čakovického Cirkusu-

Každý den máme téma dne. To nás provází od povídacího kroužku, přes výtvarku až po cvičení.
Cvičíme se vším možným. Pumpička se dá využít nejen na
nafouknutí balonku, ale i jako foukací pohon. Ví to i Hulk.
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Tety a kamarádky jsou nejlepší motor úžasného kolotoče.
Tak jedéééém!

Nebojíme se, že něco spleteme… Proto pleteme, spolupracujeme a táhneme za jeden provaz (provázek).
Až budete přezouvat na letní pneumatiky,
zkuste pneumatikové umění.
Naše děti „najely“ dílo hodné vystavení v Louvru,
když nabarvenou pneumatikou přejeli dlouhý papír.

ZUŠ Praha 8 Taussigova
od září otevírá

VÝTVARNÝ KURZ
pod vedením MgA. Markéty Knorové
Nové páteční skupiny pro tvůrčí děti
od pěti let, které rády vyrábějí, kreslí a mají
chuť vyzkoušet si tradiční výtvarné techniky
a zábavné experimenty.
Přihláška online na www.taussigova.cz

A

na konci dne je nám opravdovým potěšením číst třeba od maminky Toníčka:
“Máme tady nejhodnější tety na světě, říká
s oblibou náš Toník. Všichni dobře známe, jak náročné umí děti být, a o to více se zdá neskutečné,
kolik různých zajímavých aktivit ve školce tety
s našimi dětmi pokryjí, co vše je nechají osahat,
vyzkoušet a zažít. Moc děkujeme, že můžeme být
součástí :)“,
A my děkujeme, že můžeme být součástí takhle
fajn obce a zažívat krásný čas s veleňskými a mírovickými dětmi.
Holky z Cirkusu- centra pro rodinu

(do poznámky k přihlášce uveďte jméno učitele - M. Knorová)

2022
SPORTOVNÍ

Termín: 18. - 22.7. 2022 Po celý den zajistíme
		
8. - 12.8. 2022 pitný režim a stravu.
Místo:
sál OÚ Veleň a sportoviště ZŠ Veleň

Naším cílem je naučit děti lásce
ke sportu a pohybu.
Tábor je zaměřený na různé druhy
sportů - atletická příprava, míčové
hry, obratnost, zručnost.
Užijeme si také chvíle v přírodě, na
výletě, při opékání buřtů, výtvarné
dílničky a tanec.
Na každého čekají odměny a ceny.

Časově:
od 7:30 - 16:30 hod.
Tábor je vhodný
pro kluky i holky od 4 let

Více informací naleznete na:
https://telovpohybu-cz.webnode.cz

Cena:
a 2 300 Kč
n
e
c
ě
n
le
e
V
z
Pro děti
0 Kč
Pro ostatní 2 70

Těšíme se na Vás. Sára Hlaváčová, tel.: 608 265 890
sarus.hlavacova@gmail.com telovpohybu@seznam.cz

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
Pro občany Veleně a Mírovic zdarma cetris s. 16 mm
pero - drážka (výrobce Cidem a.s. Hranice na Moravě)
- jedná se o poškozené desky, které nejsou vhodné
na prodej. Nicméně šikulové a kutilové, zahrádkáři,
chataři a chalupáři mohou z těchto desek ještě vytvořit
užitečné věci jako např. vyvýšené záhony, kompostéry,
truhlíky apod.
Inspirace na stránkách www.cetrishobby.cz

Cementotřísková deska cetris i bez povrchové úpravy
odolává povětrnostním podmínkám, tzn., že je odolná
proti vodě, plísním. Desky jsou vhodné i do interieréru
(jsou atestované a nezávadné) a jejich velkou předností
je, že jsou nehořlavé /obklad u kamen, krbů.../
Nabízené desky jsou k dispozici v omezeném množství.

ZPRÁVY Z NAŠÍ TĚLOCVIČNY
DVOUMĚSÍČNÍ AZYL PRO UKRAJINSKÉ MAMINKY

J

ako dočasné nouzové ubytování pro uprchlíky
před válkou na Ukrajině posloužila tělocvična
naší ZŠ Veleň. Od 14.3. jsme postupně ubytovali 20 maminek s dětmi (vč. jedné babičky), které nám přivezli hasiči z krajského centra v Mladé
Boleslavi. Věk dětí byl 2 - 9 let. Přijížděli všichni
unavení a nebylo jim nejlépe. S postupujícím časem
však bylo v tělocvičně veseleji, hlavně děti si hrály
a smály se. Jen z letadel měly strach. Maminkám se
po jejich (až 6ti denní) cestě také ulevilo. Přijely k
nám z Kyjeva, Chersonu, Žytomyru, Sumy u Charkova...
Vše potřebné pro maminky i děti jsme zakoupili
nebo nám darovali občané Veleně a Mírovic i okolí.
Děkujeme také našim pí. kuchařkám za skvělá jídla
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a ZŠ Veleň za spolupráci. Díky všem dárcům za dary
a příspěvky na stravu. Rodičům, pedagogům i organizátorům kroužků patří dík za pochopení, protože
žáci ZŠ nějaký čas cvičili na venkovním sportovišti
nebo v jídelně.
Sbírky konkrétních potřebných věcí (postýlky,
hračky, oblečení, hygienické potřeby aj.) měly vždy
okamžitou odezvu, a tak jsme společně zvládli lidem utíkajícím před válkou pomoci a ulehčit jim
alespoň trochu jejich těžký osud. Stav dětí i maminek se zlepšoval každý den a situaci zvládali všichni
obdivuhodně.
V pracovních dnech vařily pro děti a maminky paní
kuchařky ve školní kuchyni, přes víkend jsme je zásobovali jídlem všichni, kteří mohli. Velký dík patří
všem veleňským a mírovickým rodinám, které nám
v sobotu a v neděli pomáhaly, a do tělocvičny dovezly oběd či večeři. Maminky by si nejraději vařily
samy, v daných podmínkách a prostorách to bylo bohužel nemožné. Neměly to snadné, přesto byly maminky velmi statečné a děti pohodové, i sebemenší
radost byla pro ně moc důležitá a usnadňovala jim
vše překonat, a na malou chvíli zapomenout.
Většina žen už si našla práci. V prvních dnech po
příjezdu a po „vzpamatování se“, jsme se je snažili

trochu rozveselit, byly tedy na výletě na Karlově
mostě a na parníku, zajeli jsme s nimi do ZOO nebo
je přišly potěšit a rozveselit lektorky „cirkusové
školky“. Dětem udělaly velkou radost darované i
zapůjčené brusle a kola.
Řešili jsme mnoho problémů zdravotních, a to jak
chronických tak akutních. Po příjezdu měli všichni
za sebou náročnou cestu a mnohdy pobrali jen to
nejnutnější. V pátek 18.3. je navštívila v tělocvičně
dětská lékařka (paní doktorce moc děkujeme), sehnat pediatra nebylo snadné, a paní doktorka přijela
vyšetřit děti až do naší tělocvičny, takže jsme je nikam nemuseli vozit.
V pátek 1. dubna nás navštívil ve Veleni štáb České televize, který u nás natočil reportáž ČT24 (vysílanou 2. dubna 2022 - pořad Regiony ČT24 | Česká
televize“ cca 35. minuta pořadu https://www.ceskatelevize.cz/.../1209410.../322281381960402/ ).
Maminky byly rády, že mohly poslat svým rodinám odkaz na reportáž resp. televizní pozdrav
svým manželům, synům, rodičům ... Byly u nás pár
týdnů a už z nich byly „televizní hvězdy“ :-).
Začátkem května se nám podařilo rodiny „rozstěhovat“ z tělocvičny do nemovitostí, které na omezenou dobu poskytli dobří lidé z Veleně, Mírovic

a okolí. Maminky tedy již žijí „v domácnostech“,
mohou si samy vařit, pracují, mají více soukromí
a my máme méně starostí. Některé maminky se již
vrátily domů na Ukrajinu.
Všechny darované věci, el. spotřebiče, TV, oděvy, hračky, zbylé hygienické potřeby, ložní pradlo
a mnoho dalšího bylo mezi maminky spravedlivě
rozděleno do domácností (přijely většinou s dětmi a
jedním kufrem či igelitkou).
Matrace jsme uskladnili v nářaďovně tělocvičny
pro případ živelné pohromy nebo příp. události, které nás teď ani nenapadnou. Věříme ale, že to nikdy
nenastane, a my nebudeme pro naše občany nouzové ubytování potřebovat. Jednu darovanou pračku
jsme ponechali ve škole, využijí ji pí. uklízečky a
školní kuchyně. Nábytek, především krásné nové
barevné police věnované čakovickou firmou, jsme
také rozdělili rodinám. Většina polic ale zůstala ve
škole a budou je využívat žáci v ZŠ Veleň.
Naše tělocvična již opět slouží sportování a cvičení. Ještě jednou všem moc děkujeme, vaší pomoci si velmi vážíme. Maminkám i dětem přejeme klidný azyl a možnost brzkého návratu domů,
kde je čekají manželé, synové a tatínci. 		
Mgr. Radka Matějková

OCHOTNICKÝ SPOLEK AJETO

MASOPUST 2022

Živý Betlém 2021
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CHOVATELÉ

ZPRÁVY OD CHOVATELŮ
CHOVATELSKÁ VÝSTAVA 2022
Otevřeno:

sobota 3. září od 8.00 - 17.00 hod.
neděle 4. září od 8.00 - 12.00 hod.
Bohatá tombola.
Občerstvení zajištěno.
Domácí klobásky, gulášek.
K dobré náladě hraje
Živá hudba - p. Jiří Pešek

Srdečně zveme všechny
milovníky zvířat
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   SDH VELEŇ - MÍROVICE

ZPRÁVY SDH VELEŇ - MÍROVICE

T

ak a je tu další článek v obecních novinách, ale tentokrát
tu bude trochu méně písme-
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nek.
listopad
2.11 jsme si neužili klidný spánek.
V 1:34 jsme byli vysláni Tatrou k
požáru kůlny a garáže do Sluh. Hořely piliny, dřevo na topení a další
věci v místě u jedné babičky. Garáž
a kůlna byly přilepeny k sousedovic
baráku a také k baráku babičky. Takže hlavní úkol byl, aby se plameny
nerozšířili na rodinné domy, čemuž
se povedlo zamezit. Následně se muselo vyházet to, co zbylo z kůlny a
garáže ven a to se také důkladně prolilo vodou. Zasahovali jsme v počtu
5 členů a spolupracovali jsme s kolegy z Brandýsa nad Labem, Stará Boleslav a Neratovice. K požáru vyjelo
celkem 5 vozů. Do hasičárny jsme
se dostali až kolem půl 6. Dva naši
kolegové, kteří jsou ze Sluh, zůstali
na místě kvůli pravidelné kontrole
až do rána.

jelikož nás přiběhlo do hasičárny
více, než bychom se vešli do Tatry.
Při příjezdu na uvedené místo události jsme žádný požár nenašli. Po
dohodě s profíky a s operačním jsme
projeli široké okolí a stejně jsme nic
nenašli. Po hodině průzkumu širokého okolí jsme se všichni vrátili
do hasičárny. I to se někdy stane, že
třeba odraz sluníčka ve skle vypadá
jako požár.
V měsíci lednu jsme na sobě ve
dnech 13.1 - 16. 1. 22 trochu zamakali. Ve školícím centru JSDH Neratovice jsme pod vedením lektorů
ÚSH Jánské Koupele úspěšně absolvovali odborné kurzy a po složení
závěrečných zkoušek jsme získali
novou odbornou způsobilost strojník pro JPO II a JPO III, dále novou
odbornost jednoho velitele družstva
a dva kolegové získali novou odbornost nositel dýchací techniky. Byly
to náročné 4 a 2 dny. Nově získané
znalosti určitě brzy zužitkujeme v
praxi.

leden
2.1 v 16:55 nám byl nahlášen požár keře nebo něčeho co bylo mezi
keři u Polerad. Operační středisko
uvedlo, že nahlašovatelka to viděla z
okna, když projížděla kolem. Vyjeli
jsme společně s kolegy ze Staré Boleslavi jak Tatrou, tak i Tranzitem,

únor
2.2 v 15:15 Nám byl nahlášen výbuch plynové lahve v RD ve Veleni.
K zásahu byly „ zvednuty“ celkem 4
jednotky. Po příjezdu na místo a následném průzkumu se zjistilo, že jde
naštěstí o planý poplach. Velitelem
zásahu bylo rozhodnuto o ukončení
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zásahu. Za cca 45 minut jsme byli
zpět v hasičárně.
19.2 v 16:39 jsme byli společně s
jednotkou Kralupy n. V. a Neratovice
vysláni na technickou pomoc k odstranění větrem zlomeného stromu,
který spadl v zatáčce u Mratína. Kolegové z Kralup projížděli náhodou
kolem, takže po našem příjezdu již
bylo vše téměř hotovo. Vyjeli jsme
v počtu 3 členů. Za hodinu jsme už
parkovali auto v hasičárně.
březen
Rádi bychom Vás informovali, že
jsme také zapojeni do pomoci lidem,
kteří utíkají před válkou, kterou rozpoutalo Rusko na Ukrajině. Ve středu 2.3 jsme byli poprvé nasazeni na
výpomoc s převozem maminek s
dětmi z uprchlického centra v Praze
do střediska u Kutné Hory.
Za využití DA Tranzit jsme se 2x
otočili a převezli jsme tam 9 lidí
(samé maminky s malými dětmi).
Každý měl jen malý batůžek. Což je
opravdu šílené. Tento speciální typ
zásahu s dopravním automobilem
jsme začali v 8 hodin ráno a ukončili jsme jej ve 20 hodin. Bohužel víc
otočení se nestihlo, jelikož přijímací procedury v centru pro uprchlíky
jsou zdlouhavé. V akci byli dva členi.
V dalších 14 dnech se tato akce

SDH VELEŇ - MÍROVICE

opakovala minimálně každý třetí den.
V týdnu či o víkendech. Když jsme
dávali dohromady podklady k dotacím na dopravní automobil, nikdy by
nás nenapadlo, že DA využijeme pro
tento způsob „evakuace.“
4.3 v pátek v 8:44 nám byl vyhlášen
pro nás poměrně netradiční poplach.
Jednalo se o dopravní nehodu, kdy
osobní auto skončilo na střeše v potoce a dle informací se z auta kouřilo. Lokalizace byla mezi Mratínem
a Novou Vsí. V tuto dobu se povedlo dát dohromady dva členy. Vyjeli
jsme Tatrou. Silnice byly namrzlé.
Na místo jsme za hasiče přijeli jako
první. Takže jsme organizovali zásah
do příjezdu profíků a následného jejich přebrání řízení zásahu. Na místě
již byla PČR a záchranná služba, která
mladou řidičku odvážela do nemocnice, naštěstí jen pro kontrolu, jelikož neměla žádná viditelná zranění.
Vzhledem k nehodě na blízké dálnici
nám byli přiděleni kolegové z Kralup
n. Vltavou, kteří se právě vraceli od
té nehody na dálnici. Před příjezdem
profíků jsme požádali vysílačkou o
poslání jeřábu. Po průzkumu situace
jsme nenašli nic, co by naznačovalo
požár a zároveň jsme potvrdili, že ani
provozní kapaliny neunikaly. Bohužel
baterie nešla odpojit, jelikož se k ní
nedalo dostat a také byla ve vodě. Po
příjezdů kolegů z HZS a příjezdu ta-

tínka mladé řidičky jsme se domluvili
na odvolání příjezdu jeřábu, jelikož si
to majitel vyřeší sám pomocí známého v odtahové službě. Zásah byl tím
pádem kolem 10 hodiny ukončen.
Dle prvních poznatků od PČR osobní auto na ledu škrtlo o projíždějící
dodávku a skončilo v korytě potoka

střechou dolu. Naštěstí se auto opřelo
motorem a kufrem o svah, čímž zůstala střecha neporušena a dveře u řidiče
se daly normálně otevřít. Děkujeme a
zachovejte nám přízeň :-).
		
Tomáš Louček
Za SDH Veleň – Mírovice
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ADVENTNÍ

a VELIKONOČNÍ VÝLET
TĚŠÍME SE DO RATIBOŘIC
čase předvánočním jsme
si vyjeli na vánočně vyzdobený zámek Stránov,
kde nás čekal adventní program,
a poté jsme dobře pobědvali v
restauraci Skála pod pivovarem
Klášter v netradičním prostoru
opravdové skály.
Ve středu 15. 12. zahráli všem,
kteří přišli na předvánoční posezení a taneček, hudebníci Pražského filmového orchestru se
skvělým klavíristou p. Linhartem
a saxofonistou a zpěvákem F. Havlíčkem.

V

Adventní výlet na zámek Stránov

V březnu jsme nový rok zahájili Kurzy trénování paměti, které
měly velký úspěch a děkujeme za
ně paní Martínkové z Veleně.
Pro jarní náladu jsme si zajeli
12. dubna do velikonočně vyzdobeného hornického domku ve
skanzenu v Příbrami a na Svatou
Horu, kde jsme poobědvali v barokním reflektáři, a poté jsme si
prohlédli s průvodkyní areál.
Před námi je červnový výlet „Za
Babičkou Boženy Němcové“ do
Ratibořic, kde nás čekají postavy,
důvěrně známé z knihy Babička.

Přivítají nás v místech, ve kterých
se děj románu odehrává.
Při návštěvě v zámku narazíme
na namyšleného komorníka Leopolda, pozdravíme vznešenou
paní kněžnu a její milou schovanku, komtesu Hortenzii. Ve mlýně
nás budou vyhlížet veselý mlynář
s panímámou mlynářkou a houfem ratibořických dětí. Na Starém
bělidle se setkáme s laskavou babičkou a vnoučaty.
Přejeme vám krásné jaro a léto,
těšíme se na letní výpravu !
Radka a Lenka
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KLUB SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE

Zámek Stránov

Předvánoční taneček

Velikonoční výlet na Svatou Horu u Příbrami

FOTBAL

TJ SLAVOJ VELEŇ

VELEŇSKÝ SPORT

Žáci TJ Slavoj Veleň s trenéry F. Kaiserem a V. Novákem po vítězném zápase. Výhra v Hrusicích 4:8 !
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VELEŇSKÝ SPORT

STOLNÍ TENIS
V

letošní sezóně se nám
bohužel příliš nedařilo.
Skončili jsme na posledním místě v tabulce, s jednou remízou a třemi výhrami.
Po skončení letošní sezóny tedy
sestupujeme do nižší souteže OP.
Účast v OP1 pro nás byla dobrou
zkušeností. Měli jsme možnost
zahrát si s kvalitními hráči a porovnat tak naše hráčské schopnosti s kvalitními soupeři.
Po roční pauze se v lednu 2022
povedlo uspořádat novoroční
turnaj, kterého se zúčastnilo 32
hráčů, z toho 6 žen.
Myslím, že se akce povedla a
všichni si sportovní sobotu užili.
Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se podíleli na organizaci
tohoto turnaje a také obecnímu
úřadu za možnost turnaj uspořádat. Poděkování patří zvláště
Janě a Pavlovi Tomčišinovým a
Radce Matějkové.
V neposlední řadě také děkujeme paní Daně Šilhánové za
skvělý gulášek. Těšíme se na
další ročník.
Ruda Šilhán ml.

Veleňský novoroční turnaj 2022
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Novoroční turnaj 2022

Výsledky

novoročního
turnaje 2022
Muži:
1.Venda Novák
2.Rudolf Šilhán ml.
3.Petr Němeček
Ženy:
1. Radka Matějková
2. Dana Kamencová
3. Jana Tomčišinová

VELEŇSKÝ SPORT

Veleňský novoroční turnaj 2022

ODBOR PŘÁTEL SK SLAVIA VELEŇ

VELEŇSKÁ PENTLE JE ZPĚT
o roční přestávce je tady opět netradiční turPřijďte vyhrát zajímavé ceny nebo se jen přijďte
naj v kopání a chytání pokutových kopů !
pobavit a vysmát se sousedovi, jaké je poleno!
Přijďte ostatní přesvědčit, že máte nejpřesněj- Těšíme se na vás
ší mušku a v brance se z vás stává zeď !
			
Za SKS Veleň Pavel Tomčišin

P
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Výborné snídaně Po-Pá od 9:00

Servírované teplé snídaně
z čerstvých surovin.

Obědové menu Po-Pá 11:00 - 14:30

Každý den pro vás připravujeme nové
menu z čerstvých surovin.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Narozená miminka
listopad
Mia Jančo

únor

Jakub Novotný
Stella Muchammad

prosinec
Antonín Hrubý
Jan Červinka

březen

Julie Bártová
Sofie Válková
Meda Nováková
Vendula Vlasáková
Matyas Krcho

Eduard Bažo

leden

Anna Klimperová
Anna Van Velden
Sofie Kohutová

duben

Julie Kotková
Dominik Dvořák

Úmrtí
listopad

Karel Kaiser
Stanislava Vyhnálková

Manželé

Jaroslava a Antonín
Hanouskovi

oslavili 21.1.2022 zlatou svatbu.
Celá rodina přeje pevné zdraví
a spokojenost do dalších let.

Dne 29. června uplyne 5 smutných let,
od chvíle kdy nás navždy opustil
náš drahý syn

pan Svatopluk Tesárek z Veleně
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Vzpomínají s láskou
rodiče a bratr.

únor

Karel Hlíša
Oldřich Sysel
březen

Klára Bezděková
květen

Dimitrina Menšíková

Počet obyvatel naší obce Veleň a Mírovice ke dni 13.5. 2022
je 1667 (vč. přihlášených na obecním úřadu a cizinců).
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubileum slaví
leden

Petříková Naďa
Vorlíčková Eliška
Vítková Eva
Jabůrková Ivana
Matějková Eva
Birkner Štefan
Kubová Jana
Charvátová Alena
duben

únor

Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Mírovice
Veleň

Dvořák Jiří
Veleň
Grünerová Jana Veleň
Panochová Jiřina Veleň
Kroupová Božena Mírovice

Greplová Marcela Mírovice
Prchlíková Marie Veleň
Rokos Miroslav
Veleň
Petříková Jiřina
Veleň
květen

Kohoutek Zdeněk Veleň
Oliverius Miroslav Mírovice
Steinitzová Eva
Mírovice
Klenot Jaroslav
Veleň
Veselá Blanka
Mírovice
Polívka Boris
Veleň
Doutnáč Jan
Veleň
Votavová Marie
Veleň
Hanáková Miroslava Veleň
Birknerová Marie
Veleň
Pokorná Alena
Mírovice
Hovorková Jana
Veleň
Knotková Marie
Veleň
Šalda Miloslav
Mírovice
Pavlík Antonín
Mírovice

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

březen

Brychta Jaroslav
Vostárek Miroslav
Charvát Miroslav
Sádovská Zdenka
Štumfová Alena
Burešová Božena
Novák Karel

červen

Mírovice
Veleň
Veleň
Mírovice
Veleň
Veleň
Veleň

Vlasáková Marie
Bártová Milena
Schreyer Alfred
Suchánek Josef
Matějka Jan
Drahovzalová Antonie
Dvořáková Alena
Nedorostová Růžena
Hanousek Antonín
Legátová Božena
Hovorka Jiří
Šaldová Alena
Špačková Marie
Pavlíková Jiřina

Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Mírovice
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
Veleň
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Lampiónový průvod

Jiří Štěpnička ve Veleni

Advent 2021
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Veleňské Peklo a Nebe

ADVENTNÍ KONCERT
„ADVENTNÍ“ OČKOVÁNÍ
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Tomáš Etzler ve Veleni

Veleňské kluziště

Masopust 2022

Svatý Patrik v keltských rytmech

FOTOKRONIKA

Miloň Čepelka ve Veleni

FOTOKRONIKA

Bourací práce na statku
Miroslav Táborský a K. Táborská

Pohádkové nepohádky Josefa Čapka

Jaro na dvorku

Čáry na hřišti
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2022
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PŘISTAVUJEME ŠKOLKU
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NAŠI KRAJANÉ

Ř

ídícího 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.
Ve škole dovedl poutavě vyučovati
mládež potřebným vědomostem pro
život a sám v tom všude předcházel
příkladem vstříc. Většinou učil v
první třídě a byl dle vyprávění žáků,
učitelem nejen přísným a spravedlivým, ale dovedl mládež prakticky
připraviti pro život.
Každého roku byly pořádány školní
výlety, za poučením do přírody apod.
k těmto výletům byli pozváni i rodiče školních dětí a tak se chodívalo do
Miškovského háje apod. Při těchto
výletech pravidelně školní mládež
mívala výstupy, deklamace a byly
zpívány vlastenecké písně. Na konec takového výletu bylo menší občerstvení, které obstarali rodiče dětí
a místní rolníci. I vzdálenější výlety
byly podniknuty. Jmenovitě je dosud
v paměti bývalých žáků z Třeboradic, zájezd do Českého ráje, kamž
byl vypraven zvláštní vlak. Podobný
výlet byl uspořádán na národopisnou
výstavu v Praze. Toho dne byly vypraveny od místních rolníků ověnče-
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né povozy, které dopravily děti až k
výstavišti. Není možno zde popisovat všecky tyto podniky.
František Svěcený vynikal jako
znalec v pěstování ovocného stromoví. Ve školní zahradě byla ovocná
školka, kde učil mládež, jak se ošetřují stromky a roubují. Pravidelně
vypěstované stromky rozdával dětem. Důkazem této odborné lásky k
ovocnářství je dodnes existující tzv.
Královský sad za Třeboradicemi na
Průhoně. Tento sad byl vysazen k
oslavě veličenstva císaře Františka

Josefa. A jak měl rád ovocné stromoví, tak také rád pěstoval včely. I
v tomto oboru zaučoval školní mládež. Jinak mimo školu výše uvedené vlastnosti i záliby, hrával v třeboradickém kostelíčku na varhany
a řídil místní kůr. Ladislav Svěcený
pracoval též v Rolnické besedě a konal přednášky zemědělského obsahu
v celém okolí. Rovněž byl sbormistrem proslulého spolku Slavibor.
Nyní sem vložím něco řádků z novější historie, co jsem objevila: od současníka pana Svobody z Třeboradic

Pokračování z minulého čísla
Zpěvácký spolek v Třeboradicích
existoval dříve jako zpěvácký sbor
Rolnické Besedy. Ten ale jen živořil
a v roce 1883 byl založen nový spolek v čele s řídícím učitelem obecní
školy, sbormistrem a organizátorem
Emanuelem Čapkem. Hned při slavnostním založení 14. května 1883 v
10 hodin dopoledne se v sále hostince U Pokorných v Třeboradicích
konala slavnostní Valná hromada a v
15 hodin v Sokolovně v Čakovicích
Župní koncert pěvecké župy Podvítkovské Vašákovy za účasti 11 pěveckých spolků, kde bylo sdruženo 400
pěvců. „Slavibor“ měl 43 členů – 1
zakládající člen pan Štein, nájemce
pivovaru v Pakoměřicích, 16 přispívajících a 26 činných.
Období největší slávy
Zmíněný učitel a sbormistr Emanuel Čapek zemřel krátce po založení
spolku 2. května 1885 a je pochován
na třeboradickém hřbitově. Osiřelého spolku se ujal nový správce školy,
řídící učitel František Svěcený, za
jehož působnosti dosáhl „Slavibor“
největšího rozkvětu. Spolek žil naplno, pořádaly se zábavy a zpěv zněl
na veřejných vystoupeních. V témže
roce byl výlet do Miškovického háje
spolu s vinořským pěveckým spolkem „OTAKAR“. V roce 1896 byl
zvolen sbormistrem syn dosavadního
sbormistra profesor Ladislav Svěcený, který dosáhl veřejného uznání od
universitního profesora Zdeňka Nejedlého!
Zpěv lidi spojoval
Vojenští vysloužilci požádali „Slavibor“, aby zpíval při oslavě jejich
zakladatele Hugo Mostarta, vrchního
správce velkostatku v Čakovicích.
Spolek pořádal zábavy, které byly
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ve prospěch chudých Slováků, konal
sbírky na důlní neštěstí, které se stalo v Moravské Ostravě. Byl účasten
všech oslav, svateb, večírků a pohřbů
svých přátel a významných osob.
Nebylo hašteření ani zloby, zpěv lidi
spojoval.
V letech 1936 – 1938 členové mužského sboru Slavibor účinkovali v
operetě Oskara Nedbala „Polská
krev“, kterou provozoval hudební
odbor Sokola Čakovice. Slavibor
spoluúčinkoval s koncertní pěvkyní
Boženou Zajícovou a se slavnou čakovickou rodačkou Marií Podvalovou, členkou ND. Na koncertě uspořádaném místní osvětovou komisí v
Ďáblicích 14. 6. 1941 v sále hotelu
Veselý se Slavibor uvedl stejnými
sbory jako na předešlém koncertě v
Čakovicích. První poválečný koncert
Slaviboru se uskutečnil 24. 4. 1949 v
restauraci u Pokorných.
Tolik z článku a již se vracím zpět k
našemu panu Menšíkovi…
Co se týče jeho manželského života, byl dvakráte ženat a z těchto
dvou manželství měl 5 dětí. Jeho
nejstarší syn vystudoval na profesora. Byl spolužákem známého ministra školství a presidenta Akademie
věd, Zdeňka Nejedlého. Tento často
do Třeboradic ke Svěceným zavítal
a mnoho Svěceného podporoval v
jeho hudebním povolání. Podobně,
i jedna z jeho dcer, Eliška, stala se
operní pěvkyní a působila na mnoha
místech.
Rodina Svěcených byla oblíbena
v celém okolí a zvláště pana řídícího Františka měl každý rád. Nebylo
žádné slavnosti, ba ani se neodbyla
zabíjačka, se panu Svěcenému neposlalo na ochutnání. Ovšem, on sám je
pochopitelně všechny nespotřeboval.
Přespolním dětem z toho byly vařeny

Toto jsou poslední členové - zleva Žofák, Preblsl, Prebslová (Jirásková) a
Širc, který byl dirigentem, a s touto čtveřicí soubor ukončil v sedmdesátých
letech svou činnost
polévky ve školní kuchyni apod. Člověk se až podiví – tolik funkcí měl
náš František a ještě mu zbýval čas
zajít k Černým do malé hospůdky v
Mírovicích, mezi své krajany, aby se
s nimi pobavil a zažil humorné chvíle v té naší malé hospůdce. Přicházeli
sem místní rolníci, Pokorný Josef,
Maštalíř Josef, Hillebrant Josef, Pokorný Jan a Antonín z kouta, zašel
sem i rolník Novotný Václav a jiní.
Kolik zde bylo humoru a taškařin i
upřímného veselí, když si výše uvedení vyměňovali zkušenosti apod.
Časem dostali naši návštěvníci třeba
chuť na selátko a navzájem se snažili
přetroufnouti.
Odbylo se to pravidelně takto: Ty,
Josef, že bychom si dali selátko? Já
dám, dáš taky? A tázaný přisvědčil,
dám, dám. A tak přišel den, kdy to v
hostinské kuchyni vonělo, to když se
do zlatova pekla oblíbená selátka.
Náš milý František si často pospíšil,
přišel již časně dopoledne a v kuchy-

ni žebral na paní Černé o kousek dopředu.
Při těchto schůzkách byly umlouvány i různé místní zábavní podniky. V
tomto vynikal nad jiné, místní rolník
Josef Pokorný. Byl horlivým čtenářem, měl doma bohatou knihovnu a
objednával zájemcům noviny, jmenovitě Národní listy apod. Při tomto
se též dočetl o práci našich vlastenců
v Praze a snažil se, aby duch národnostní zavál i v našich obcích.
V té době krajem jezdilo cestovních
divadelních společností. Ve vedlejších Čakovicích se usadila na čas
společnost ředitele Solimana a se
svými divadly zajížděla do okolních
vsí. Tak se dostala tato společnost i
do Veleně, kde bylo sehráno divadlo,
ale s malým úspěchem u Ulrichů.
Rozmrzelý Soliman se chtěl těchto vesnických zájezdů vzdát a tu jej
překvapil rolník Pokorný se žádostí,
aby společnost sehrála několik divadel v Mírovicích. Soliman zprvu
OBECNÍ NOVINY
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nechtěl vyhověti, až teprve, když ho
Pokorný ujistil, že v Mírovicích neprodělá, svolil a svůj divadelní stánek rozbalil v hospůdce u Černých.
Bylo zde sehráno několik divadel
roku 1893 i v dalších létech. Podobně zde působila i též společnost ředitele Faltyse. Jistě, že se propagování
tohoto divadelního umění zúčastnil i
František Svěcený. Hry se skončily
kolem roku 1896. V těchto létech vycházelo mnoho vlasteneckého tisku a
mezi jinými byly vydány či sepsány
kroniky obcí z našeho okolí. Známe
kroniku Služskou, sepsanou Fr. Pubalem, Historii Čakovic od děkana
Charváta, kroniku Líbeznic faráře
Paroubka apod.
Svou prací přispěl k tomuto i náš
František Svěcený. Svým nákladem
vydal a také sepsal Historii Třeboradic. Je to malá, útlá knížečka, ve které vypravuje historii sousední obce,
místního kostela i školy. Knížka má
asi 8 listů – 16 stran. Vydána byla v
roce 1898, k oslavě zlatého jubilea
panování J.V. císaře Františka Josefa. Knížku vlastní i mnoho našich
spoluobčanů. Svěcený sepsal i několik hudebních děl, které věnoval
místnímu Slaviboru.Mezi vavříny,
které zdobí ušlechtilou postavu našeho Františka, patří i slavnost Františka Palackého, která byla uspořádána
v Mírovicích r. 1898, 14. června.
Na této slavnosti měl zásluhu i při
ní spolupůsobil a Josef Černý ji popisuje takto: Nevím, kdo dal podnět
k této oslavě, ale podle té okolnosti,
že místní rolník Josef Pokorný žádal
osobně c.k. hejtmanství v Karlíně o
povolení, myslím, že on má na jejím
pořádání největší zásluhu. Tehdy mu
byla doporučována četnická asistence k této slavnosti, ale Pokorný odmítl. Bylo to v době počátků organizování dělnictva, které bylo většinou
informováno většinou rakouskou sociální demokracií, v té době ovlivňované různými živly protinárodními,
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které se snažily rozbít vše, co vedlo
k národnímu vědomí. Slavnost se
konala ve všední den. Myslím, že to
byla sobota. A den 14. VI.r. 1898.
Zlatým bodem slavnosti byla hudba Antonína Semeckého z Čakovic,
která přilákala veliké množství občanstva z celého okolí. A zvláště ta
okolnost, že s hudbou přišli členové
tělocvičné jednoty Sokol z Čakovic,

dalo tušit, že ohlášená slavnost bude
národního rázu. V obci byly vyvěšeny prapory a v oknech, protože se
slavnost konala k večeru, objevily
se transparenty s obrazem Palackého, ozářené světlem svící. Na staré
návsi seřadil se průvod, který s hudbou ubíral se k Jírově skalce (Pokorných), kde byla zapálena hranice.
Po přednesení básní promluvil řídící
učitel František Svěcený o významu
našeho národního dějepisce Františka Palackého. Po skončení slavnosti
šlo se zpět do hostince s. Černého. Už
při průvodu tam a zpět, došlo k různým nepřátelským projevům. Různí
výrostkové vykřikovali zkomolená hesla – hanba Palackému apod.,
zprvu bylo ujednán, že hudba bude
hrát před hostincem, ale protože rušení neustávalo, a ozývalo se volání
„Hajlo“ apod., bylo rozhodnuto, že

hudba bude hrát v sále. Místnost byla
po obsazení občanstvem uzavřena a
řídící Svěcený se ujal slova. Znovu
seznámil občanstvo s významem
Fr. Palackého a jeho dílem. Jeho řeč
byla rušena nejen tlučením do oken.
Po odchodu několika bouřliváků nastalo konečně ticho, v němž Svěcený
svůj projev ukončil. Po té následovala volná zábava s hudbou. Tak skončila tato vlastenecká slavnost, která
přinesla do našich obcí světlo národního uvědomění.
Největší radost ze zdaření této slavnosti měli jistě naši vesničtí vlastenci, Pokorným počínaje a Svěceným
konče.
A tak život v naší vesničce Mírovicích běžel za krásné spolupráce těchto uvědomělých rozsévačů národního
probuzení. Co tu potom následovalo
krásných večírků u Černých, zpestřených hudbou Švába-Vanderera
Malostranského a zpěvem členů Pěveckého sdružení Kytara, které několikráte zavítalo do našich Mírovic.
Po zřízení školy ve Veleni přestává
přátelský styk Svěceného s Mírovicemi, který už sem dochází jen občas
na kus řeči.
A tak tento vážený kmet stárnul
pod tíhou povinností, které obětavě
po celý život zastával. Ať už to byla
škola a výchova mládeže nebo řízení
kůru v Třeboradicích v kostelíčku,
kde hrával denně na varhany a vedl
lidový zpěv nebo řízení Slaviboru
a dalších spolků, jako Včelařského
spolku „Včela Podládecká“ a místní Rolnické besedy. Toto vše ubíralo
síly tomuto nadanému člověku, který
zasvětilcelý život nejkrásnějšímu cíli
výchovně dobrého člověka. A tato
obětavá vlastenecká práce postavila
Františka Svěceného jako vzor pronásledování. Přiblížila se chvíle, kdy
tento zasloužilý učitel a vychovatel
mládeže se rozhodl odejíti do pense.
Jak smutně se Třeboradice loučily …
Přepisuji zde z Pamětního listu Sla-
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viboru ono smutné loučení se řídícím
Františkem Svěceným v den jeho odchodu.
Podnes vzpomínají a želí jeho odchodu. Však také, když se loučil s
Třeboradicemi, odcházeje do Prahy,
byla celá ves vzhůru. Zápis z onoho dne líčí ono smutné loučení, kdy
byly celé Třeboradice na nohou. V
předvečer byl uspořádán místním
sborem dobrovolných hasičů, jehož
Svěcený byl zakladatelem, lampionový průvod ke škole. Tam zapěl
Slavibor Smetanovo „Věno“ a žačka
druhé třídy přednesla tklivé poděkování za vše, co pro školu a místní
kulturu vykonal. Odcházející řídící
Svěcený byl velmi dojat a vyzval
všechny, aby se shromáždiliv hostinci u Pokorných, kamž sám potom se
dostavil. Tam byl opět uvítán Smetanovým heslem – „V hudbě život
Čechů“ a řečí člena výboru br. Josefa
Venty, který pravil:
„Vysoce ctěný pane řídící! Dříve
ještě nežli opustíte vám vždy milé
Třeboradice, přicházíme, abychom
demonstrovali, jak vás milujeme.
Přicházíme, abychom vám vzdali povinný dík za vaši neúnavnou a
záslužnou činnost vychovatelskou,
veřejnou a spolkovou. Je stále ještě
v dobré paměti, že v mužném věku
stál jste v popředí společenského ruchu celého našeho kraje. Že byl jste
čelným představitelem pěveckého
spolku Slavibora, jehož jste se téměř
v počátcích ujal a nevšední energií a
plným zdarem. Vděčíme vám tak neskonale mnoho, že se srdcem stísněným a slzou v oku tisknem vám pravici na rozloučenou. Přejeme vám z
plna srdce, abyste ještě dlouhá léta k
radosti nás všech, zaslouženého odpočinku užíval. Jeseň vašeho života
ozlatí vám pak krásné výsledky vaší
plodné práce …“
Pohnut, poděkoval oslavenec za
tento projev a přimlouval se za to,
aby Slavibor měl provždy sídlo v

Třeboradicích, což zajisté bylo v intencích samotného zakladatele.
Potom se odbýval poslední večírek,
v němž posledně oslavenec v Třeboradicích dlel. Druhý den na to se
odstěhoval k synovi do Prahy, aby po
třech letech se navždy s tímto světem
rozloučil … A toto jsou i poslední
řádky od pana Leo Menšíka, kterému tímto chci poděkovat za vše, co
nám tu zanechal a já touto podobou
článků, které již pár let opisuji z jeho
dochované kroniky, sem mohu vkládat, pro vás všechny, kteří se rádi dozvíte, jak to tu kdysi „chodilo“ …

Zároveň bych zde chtěla poprosit
hlavně starousedlíky, případně jejich
děti, kteří mají jakékoli historické
fotografie, zda by mohli zavolat na
tel.č. 603778885 nebo zaslat na mailovou adresu fottik@seznam.cz buď
přímo foto, nebo napsat a dohodneme se touto cestou, co a jak …
Pokusila bych se vytvořit jakési
vzpomínkové stránky sem, do ON.
Na facebooku již nějaké fotografie
proběhly, ale všichni nemají možnost
se tam podívat.
Předem děkuji Zdenka Sádovská

Těšíme se na Vás v příjemném
prostředí naší optiky
v obchodním centru Impera
u Lidlu v Čakovicích.

Odborné měření zraku
Aplikace kontaktních čoček
Velký výběr brýlových obrub
Všechny typy brýlových čoček
Servis brýlí a poradenství
Zeptejte se na probíhající akce

Schoellerova 1097/18, Praha 9
info@optikacakovice

tel: +420 604 657 488
Optika optometrie Čakovice

OBECNÍ NOVINY
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