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Podzimní trh
Vinobraní 2022
prof. Cyril Höschl
ve Veleni
Lampiónový průvod
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Vážení a milí spoluobčané,
pomalu se přiblížil konec letošního roku. Roku,
kdy jsme si alespoň chvíli mysleli, že po překonání trápení s pandemií Covidu se život začne vracet
do normálních kolejí. V únoru však Rusko napadlo
Ukrajinu a nastala událost, kterou většina z nás ještě
tak bezprostředně jako nyní nezažila, a ani si neuměla
představit, že ji, kdy zažije – válka. Tyto dvě okolnosti, a zejména pak překotné zavádění opatření Green
Dealu v celé Evropě, bez realistického vyhodnocení
rizik z něho vyplývajících, přinesly další neočekávatelnou skutečnost, kterou je růst ceny energií. Nikoliv
však o jednotky a desítky procent, což by ještě mohlo
být akceptovatelné, ale o stovky procent. To znamená
několikanásobky jejich původních cen.
Energie a ceny energií se tak staly nejskloňovanějšími slovy a platby za energie se během krátké doby
staly nejvyšší položkou většiny rodinných rozpočtů.
Rovněž pro obecní pokladnu nárůst nákladů na energie znamená také citelný zásah. Všechny obecní objekty jsou vytápěny plynem a bez elektřiny se v nich
také nelze obejít. Cenu elektřiny má obec do konce
roku 2023, sice už od loňska, fixovanou, ale při jejím
zasmluvnění se již jednalo o cenu zvýšenou oproti rokům předešlým. Proto stejně, jako domácnosti, hledáme možnosti úspor při její spotřebě. Nejvýznamnějším odběratelem elektřiny je čistírna odpadních vod
a čerpací stanice kanalizace. Zde je však prostor pro
snižování spotřeby poměrně malý, protože všechna
splašková voda musí být do ČOVky, vzhledem k dispozici obce a umístění ČOV, dopravena čerpadly a
projít cyklem čistírny.
Pokud se týká veřejného osvětlení, to bylo cca před
pěti roky rekonstruováno. Většina klasických světel
byla vyměněna za LED svítidla a spotřeba elektřina
klesla cca na 1/3 spotřeby původní. Rezervy u veřejného osvětlení jsou spíše v regulaci jeho spínání,
kdy světla někdy svítí v době, kdy to není potřeba.
Na vyřešení tohoto problému se zaměříme. Nechtěli
bychom ale přistoupit k vypínání veřejného osvětlení v určitou část noci, např. v době mezi 1.00 - 4.00
hod. ranní. Jsme přesvědčeni, že tato úspora nestojí
za snížení bezpečnosti obyvatel, ani ochrany rodinných domů, objektů i ostatního majetku.
Vytápění všech obecních objektů je zabezpečováno
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plynovými kotli, nahradit je jinými zdroji tepla není
tudíž možné uskutečnit okamžitě. Spotřebu plynu se
budeme snažit omezit, snížením teplot v objektech na
přijatelné hodnoty, dle účelu jejich využívání.
K zásadnějšímu řešení energetické situace obce
jsme se tedy zaměřili na koncepční řešení. Zadali
jsme zpracování studie k vyhodnocení možností využití fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel,
případně jiných alternativních zdrojů energií, jak se
můžete dočíst na dalších stránkách obecních novin.
Je pochopitelné a logické, že ti z vás, kteří topí
plynem a mají zachován původní zdroj tepla, kterým
většinou byl kotel na pevná paliva, se na čas vrátí k
jejich používání. Přeci jenom kilowatthodina získaná spálením uhlí, dřeva a koksu, vyjde levněji, než
z plynu nebo elektřiny. Chtěl bych vás ale požádat,
abyste v kotlech na pevná paliva používali paliva k
tomu určená a udržovali kotle v optimálním režimu
spalování, abychom se nevrátili k „zakouřené“ obci,
jak tomu bylo v minulosti.
Těžko lze očekávat, že dojde k výraznému snížení ceny energií, dá se ale předpokládat, že snad v dohledné době dojde ke stabilizaci cen, které budou pro
všechny snesitelné. Pokud se dostanete do problémů,
které se vám budou jevit jako neřešitelné, přijďte za
námi na obecní úřad a pokusíme se společně najít, jak
vám vaši situaci ulehčit, nebo ještě lépe, jak ji vyřešit.
Věřím, že společnými silami se vše dá zvládnout
snadněji. Těžkosti se snášejí lépe společně než o samotě. Možná také, že už nastala doba, o které kdysi
mluvil Václav Havel, když pronesl. „Až bude nejblběji, začne se to obracet k lepšímu“.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát hodně
energie k překonávání všech překážek a nesnází, tepla nejenom z topení, ale i toho lidského, které zahřeje
u srdce.							
		
			

Ing. Jiří Kazda, starosta
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ze zastupitelstva
květen

červen

Zápis č. 10/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
11.5. 2022 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo stanovilo nový počet zastupitelů pro volební období
od 9/2022 na 9 členů.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu
o spolupráci na zajištění ubytování
se Středočeským krajem. Smlouva
byla schválena pro zajištění a financování ubytování ukrajinských
uprchlíků v obecní škole Veleň.
- zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu na finanční dar obci
ve výši 10 000,-Kč s firmou STAPRINC Stavby s.r.o. Dar bude použit na Dětský den v obci Veleň.

tování ukrajinských uprchlíků 160
000,- Kč a přijaté dary od občanů
obce Veleň 30 000,- Kč. Na straně výdajů byla navýšena položka
všeobecný materiál pro Ukrajinské uprchlíky o 20 000,- Kč a přidán poplatek za vypouštěné vody z
ČOV Veleň ve výši 20 000,-Kč
- zastupitelstvo schválilo žádost o
překlenovací úvěr na přístavbu MŠ
Veleň od KB a.s., který bude splacen po získání dotace na tuto akci.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o spolupráci a společný postup
v problematice Elektrifikace linky
č. 377 - trolejbusy a poskytnutí finančního příspěvku za dodávky a
právní služby za účelem zastavení
této akce. Finanční příspěvek obce
Veleň činí 53 582,-Kč

Zápis č. 10/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
25.5. 2022 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo obce Veleň schválilo účetní závěrku za rok 2021 v
plném jejím rozsahu bez výhrad,
neboť zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace účetní jednotky.
- zastupitelstvo schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Veleň za
rok 2021 ve výši 77 772,- Kč a jeho
rozdělení do fondu odměn ve výši
30 000,- Kč a do rezervního fondu
47 772,- Kč.
- zastupitelstvo schválilo odpisový
plán ZŠ a MŠ Veleň pro rok 2022
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.4/2022, kterým se
navýšily příjmy o 190 000,- Kč, z
toho činí dotace od SČK za uby-

červenec

Zápis č. 10/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
29.6. 2022 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo schválilo příkazní smlouvu s firmou Witendr s.r.o.
o zabezpečení pomoci s přípravou
žádosti o dotaci do EU fondů IROP
na akci Rozšíření MŠ Veleň.
- zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o odvádění odpadních
vod. Jedná se o smlouvu na stočné
pro občany Veleně a Mírovic.
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 5/2022
Zápis č. 11/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
27.7. 2022 od 18.00 hod.
- navýšení počtu žáků ZŠ a MŠ Veleň dle nařízení o úpravě počtu žáků
z Ukrajiny
- zastupitelstvo schválilo navýše-

srpen
ní počtu žáků ZŠ a MŠ Veleň dle
nařízení zákona č. 67/2022 Sb. (na
celkový počet žáků 293) z toho 10
Ukrajinců.
- zastupitelstvo schválilo smlouvu o
smlouvě budoucí s ČEZ a.s. o zřízení věcného břemene na p. č 523/1
- zastupitelstvo schválilo smlouvu
o smlouvě budoucí s ČEZ a.s. o
zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby na p. č 191/31,
191/5 a 191/20 v k.ú. Veleň.
- zastupitelstvo schválilo zadání
studie/posudku možných energetických opatření (fotovoltaická elektrárna, TČ, geotermální vrty aj.)
pro obecní objekty : OÚ Veleň, MŠ
Veleň, ZŠ Veleň a ČOV Veleň firmě
Porsenna Energy s.r.o.
- zastupitelstvo schválilo pojistnou
smlouvu z HVP - pojištění obecné
odpovědnosti, která nahrazuje ve
stejném rozsahu ukončenou smlouvu.
- zastupitelstvo schválilo podání
žádosti o dotaci na akci „ Navýšení
kapacity a dostavba MŠ Veleň“ do
dotačního titulu z IROP.
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 6/2022
Zápis č. 12/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného dne
31.8. 2022 od 18.00 hod.
- zastupitelstvo obce schválilo plánovací smlouvu s firmou VILY
VELEŇ s.r.o. na vybudování infrastruktury a výstavbu čtyř rodinných
domů na p.č. 55 v k.ú. Veleň, za
podmínek dodržen územního plánu
obce.
- zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu nebytových
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září
prostor restaurace č.p. 7, Veleň od
1.10.2022. Důvodem je ukončení nájmu restaurace s firmou Herčíci s.r.o.
Vzhledem k ukončení nájmu a nepříznivé finanční situace Herčíci s.r.o.,
zastupitelstvo rozhodlo o prominutí
½ poloviny dlužného nájemného za
rok 2021.

Vážení rodiče,
prosíme ty z vás,
kterým se narodilo
miminko, aby přišli
na obecní úřad
s rodným listem dítěte
a přihlásili ho
k trvalému pobytu v obci
v co nejbližší
možné době.
Děkujeme.
Obec Veleň
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- zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č. 7/2022. Navýšení příjmů
o nájemné za restauraci, navýšení
výdajů na mzdy a odvod soc.pojištění.
- zastupitelstvo schválilo dotaci ve
výši 20 000,- Kč pro spolek ČSCH
ZO Veleň – chovatelé, na uspořádá-

ní slavnostní výstavy k oslavě 60 let
činnosti spolku.
- zastupitelstvo schválilo navýšení
kapacity školní družiny ZŠ Veleň na
135 žáků pro velký zájem rodičů o
umístění dětí do družiny.
-ofzapsala V. Škrdlová

Vážení občané,
i v letošním roce zastupitelstvo rozhodlo
udělat radost starobním důchodcům
vánočními balíčky.
Abychom mohli aktualizovat seznam
starobních důchodů, žádáme Vás o sdělení,
v co nejkratší době - nejraději ihned,

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 vánoční dárkové balíčky.
Děkujeme Vám.
Obec Veleň
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SVOZ BIOPOPELNIC
ve Veleni a v Mírovicích

SBĚRNÝ DVŮR

Nebezpečný odpad

odevzdávejte
na Sběrném dvoře Veleň
Poslední letošní
svoz

v pátek 18.11. 2022

Tento odpad
shromažďujeme průběžně.
Děkujeme. Obec Veleň

Další svozy
od dubna 2023.

SBĚRNÝ DVŮR

Dočasně přestěhován do obecního
statku ul. Hlavní č.p. 15
Předpokládaný provoz
do 26. listopadu 2022

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.
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VOLBY

VÝSLEDKY VOLEB 		
Obec: Veleň
do zastupitelstva VELEŇ/MÍROVICE
1
2
3
4
7
9
6
5
8

Volební účast 42,62 %

VÝSLEDKY VOLEB
Obvod: 28 – Mělník
do Senátu Parlamentu České republiky

2. kolo voleb do Senátu proběhne 30.9. a 1.10. 2022
OBECNÍ NOVINY
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TĚMA

Veleňské a mírovické děti pod

L

etošní prázdniny jsme opět prožili ve stavebním „poklusu“ a ruchu. V květnu jsme zahájili přístavbu naší MŠ tak, aby se nám vešly
všechny děti, které do konce srpna 2022 dosáhly
věku 3 let - pod jednu „školkovou“ střechu.
A zatímco na konci června jsme se poprvé v historii naší obce mohli rozloučit v ZŠ Veleň s deváťáky,
v září už nám nastoupili další generace tříleťáčků do
školky. Tyto děti budou moci absolvovat celou školkovou i školní docházku doma, tj. v naší obci, a nebudou muset opouštět svou veleňskou „alma mater“
ve 4. třídě, jako tomu bylo ještě nedávno.
Když jsme se 30.6. 2022 v naší ZŠ s „historicky“
prvními deváťáky loučili, rádi jsme jim na cestu zazvonili. Byl to pro nás slavnostní okamžik. A i když
ve třídách ukáply i slzy, pro nás to byla radost – vidět krásné slečny a mladé muže „vylétat“ do života
z naší nové školy.
Skutečnost, že děti v naší obci mají možnost prožít
společně celou předškolní i školní docházku (tj. od

8
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3 do 15 let mohou pospolu vyrůstat a vzdělávat se
„doma“ ve své obci), je moc důležitá. Má to velký
smysl nejen pro ně, jejich rodiče, ale i pro „duši“ a
život naší obce.
Ještě před časem tomu tak nebylo. Čtvrťáčci museli
do 5. třídy přecházet do vzdálenějších škol, někdy
do hodně vzdálených… Mnozí z nás si pamatují,
jak museli oni sami, příp. jejich děti či vnoučata,
po ukončení 4. ročníku ZŠ dojíždět do jiných škol
a dětské „kolektivy“ se tak rozpadly. Žáci byli rozptýleni do ZŠ v Kostelci n. L., do Letňan, Vinoře i
jinam. To je naštěstí již minulostí.
Dobrá práce
Naši (nejen) deváťáci v červnu „vylétli“, škola na
2 měsíce osiřela, zato velmi rušno bylo o prázdninách na stavbě naší školky. Rádi bychom poděkovali touto cestou firmě Auböck, která ve výběrovém
řízení v červnu 2020 zvítězila a školku nám letos
postavila. Řemeslníci odvedli opravdu kvalitní prá-

TÉMA

Dvě nové třídy v přístavbě MŠ Veleň
jsme zkolaudovali 15.září 2022 a 3. října
přivítají malé veleňáky a mírováky.

jednou „školkovou střechou“
ci, problémy jsme řešili rychle a věcně. Vzhledem
k velmi obtížné a nepříznivé době, ve které jsme
školku stavěli, to nebylo jednoduché pro nás ani pro
dodavatele stavby. Přesto vše „šlapalo“ bez větších
problémů. Školka stojí, předali jsme ji paní učitelkám, a my se těšíme na všechny naše (dnes tříleté)
- budoucí deváťáky !
Přejeme jim šťastný „let“ životem, a všem dětem,
paní učitelkám i učitelům pohodový a úspěšný nový
školní rok 2022/23.
I my věříme, že nám podzim přinese trochu toho
štěstí. Prázdniny jsme prožili ve znamení stavebního ruchu a přípravou dotační žádosti do IROP.
Žádost o dotaci na přístavbu MŠ do EU fondů
jsme podali v noci z úterý na středu 23.8.2022. Výzva byla spuštěna ve 14.00 hodin a nevýhodou bylo,
že do poslední minuty bylo uveřejněno jen hodnocení formální přijatelnosti, ale nic jiného. Nebyla to
sice „klasická klikačka“, ale byly to trochu „nervy“.
Podali jsme žádost mezi prvními, tak doufáme, že

finance z evropského fondu získáme. Naší obecní
kase to dost pomůže, a my budeme moci začít s realizací dalších projektů v obci.
Jsme nejmladší obec „na okrese“
Veleňská škola i školka se nám rozrůstá. A my
jsme moc rádi, že se rozrůstáme, i když nám to přináší starosti s navyšováním kapacit. Radosti je ale
rozhodně víc. Letos jsme 1. září přivítali 2 třídy prvňáčků, a za pár dní nám začne sloužit „nová školka“, kterou jsme 15. září úspěšně zkolaudovali. Ale
především - obec Veleň a Mírovice „mládne“ !
A mládneme jako obec tolik (a na to jsme přišli nedávno úplně náhodou na stránkách Českého statistického úřadu) – že jsme široko daleko nejmladší
obcí. Věkový průměr ve Veleni a v Mírovicích je
35 let ! (před 10 lety to bylo cca 43 let). Díky vám !
Držte se a držme si palce.			
			
Mgr. Radka Matějková
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Přírodní zahrada MŠ Veleň

K

nové školce časem přibude ještě nová přírodní zahrada. Vzhledem k tomu, že letošní výzva Národního programu životního
prostředí neumožňuje získání dotace na herní prvky, zakoupíme je z obecního rozpočtu. Do grantu
bude podána žádost o finance na vyvýšené záhony,
kompostér, edukační tabule, stínící plachty, novou
výsadbu stromů, keřů, trvalek a bylinek, pítko pro
ptáky a ohrádku pro králíka aj. Za projekt nové přírodní zahrady moc děkujeme Ing. M. Kosové z Mírovic.
Zahrada školky bude upravena v přírodním stylu
a bude zkvalitněno technické a didaktické zázemí
pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí. Výše
podpory by měla činit 85 % z celkových způsobilých výdajů.					
-rm-

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

stalo se ...

Léto 2022
Léto jsme zahájili v červnu tradičním Dětským
dnem a Veleňskou Pentlí na fotbalovém hřišti.
S našimi seniory jsme si vyjeli na výlet do Babiččcina údolí v úterý 7. června. V našem sále
jsme přivítali ředitele pražské ZOO p. Bobka, s
nímž jsme prožili příjemný večer.
Dva letní večery jsme si užili promítání na obecním dvorku. První letní kino proběhlo hned v závěru školního roku. Počasí nám přálo a film Srdce
na dlani byl příjemným a vtipným začátkem prázdnin. V červenci nás všechny pobavil film Po čem
touží muži 2.
V sobotu 30. července se konal na obecním dvorku letní obecní trh. Počasí nám tentokrát opravdu
nepřálo, vskutku se „vydařilo“, ale taky mohlo pr-

šet :-). Navzdory setrvalému dešti se trh povedl.
Dík patří všem prodejcům a hlavně všem veleňákům a mírovákům, kteří přišli ! Velké poděkování
putuje všem, kteří pomohli s přípravou, tj. se stavěním stanů a stánků v dešti. Protože takto „mokrou“
akci jsme zatím (snad s výjimkou předloňského
posvícení) nepořádali.
V sobotu 13. srpna 2022 jsme se po roce sešli na
dvorku obecního úřadu na Veleňském setkání mi-
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nipivovarů 2022. Na pátý ročník „setkání“ jsme si
přišli opět posedět se sousedy, pobavit se a ochutnat dobrá piva. Za dobrou náladu a pohodu všem
děkujeme. Za návštěvu Veleně a skvělý zážitek patří velký dík Jakubovi Kociánovi a skotským dudákům i bubeníkům Pipe Bandu.
Dík všem, kteří nelitovali času a pomohli nám s
organizací celé akce. Protože udržování dobré nálady a pospolitosti je (zvláště „dnes“) dobrým lékem na neduhy doby.
Prázdniny jsme uzavřeli Chovatelskou výstavou

3. a 4. září na obecním dvorku a tradičním Habas
VRÁŤAFESTem na fotbalovém hřišti.
Na podzimní výlet se seniory jsme si letos vyjeli
na zámek Žleby, kde jsme si prohlédli krásné interiéry zámku a poté jsme navštívili oboru s bílými
jeleny a poobědvali v místní restauraci.
Podzimní „kulturní“ veleňskou sezónu jsme zahájili večerem s p. Markem Orko Váchou.

SLOVO AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

... stane se
Energetický audit obecních objektů
zhledem k narůstajícím finančním nákladům
na provoz obecních objektů, především školních budov a Čistírny odpadních vod Veleň, pracujeme od května na přípravě energetických opatření.
Obsahem energetické studie budou návrhy řešení
na energetické úspory, vč. ekonomického hodnocení a určení doby návratnosti. Po vyhodnocení
bychom chtěli přebudovat způsob vytápění (a nejen ten) v obecních objektech tak, abychom měli
tyto budovy energeticky max. úsporné příp. samostatné.
Ve všech objektech jsme již před časem provedli
výměnu oken, úpravy střech, zateplení apod.
Nové budovy ZŠ i MŠ jsme stavěli již tak, že
nový standard energetické náročnosti splňují. A to i
vč. světelných zdrojů, nočního nouzového osvětlení apod. Všude máme ale samozřejmě zatím plynové kotle. Chtěli bychom se tedy pustit do výměny
technologií na základě obecní energetické koncep-

V

Dotace na MŠ Veleň
o prázdninách v duchu stavebního ruchu jsme
v úterý 15. září přístavbu naší školky zkolaudovali. Od října tak bude Mateřská škola Veleň
„pod jednou střechou“ na adrese Hlavní 160.
Žádost o dotaci na rozšíření MŠ jsme podali v
srpnu do IROPu a nyní čekáme na výsledek vyhodnocení. Naší obecní kase by získání dotace dost
pomohlo. Mohli bychom začít s realizací dalších
projektů v obci jako je např. výstavba objektu se
službami a ordinacemi ve statku.

P

Sběrný dvůr
řipravujeme žádost o dotaci na vybudování nového sběrného dvora. Rádi bychom ji podali co
nejdříve, tak abychom mohli vybudovat moderní
sběrný dvůr, který bude odpovídat vzrůstajícím
nárokům na likvidaci odpadů. Dočasně se sběrné
místo nachází v prostorách obecního statku č.p. 15
ve Veleni.

P

ce a návrhu soběstačnosti budov s výhledem do
budoucna. To vše s pozitivním dopadem na životní
prostředí, ale hlavně i na náš obecní rozpočet. Časem bychom chtěli příp. investovat i do komunitní
energetiky. Účelně bychom k tomu všemu chtěli
maximálně využít vypsaných dotační titulů.
Radka Matějková

OBECNÍ NOVINY
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH

ŘÍJEN

1. října

1. října

Čas: od 9.00 do 11.30 hod.

Čas: od 14.00 do 18.00 hod.

sobota

Sousedský
podzimní trh

Místo: dvorek OÚ Veleň

sobota

Veleňské posvícenské
vinobraní 2022

Místo: dvorek OÚ Veleň

4. října

6. října

PAMĚTI

prof. Cyril Höschl

úterý

Kurz trénování
Čas: od 16.00 - 17.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň

čtvrtek

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

28. října

pátek

Koncert na dvorku a Lampiónový průvod

Čas: od 17.00 hod. - Koncert filharmoniků - PFO na obecním dvorku
- „světlonoši a světelní artisté“ na dvorku
v 18.00 hod. - vychází lampiónový průvod od OÚ Veleň směrem do Mírovic
		
- „tichý“ ohňostroj na 18té Míli
Místo: dvorek OÚ Veleň a obecní louka na 18té Míli v Mírovicích

A DALŠÍCH AKCÍ VE VELENI A V MÍROVICÍCH

PODZIM 2022
LISTOPAD

4. a 5. listopadu

26. listopadu

ve Veleni a v Mírovicích

Čas: od 15.00 hod.
Místo: ve společenském sále OÚ Veleň
Vezměte si s sebou korpus, přízdoby aj.

pátek a sobota

PODZIMNÍ ÚKLID

Výroba adventních věnců

Místo: obec Veleň a Mírovice
Čas akce: v pátek od cca 14.00 hod.
Kontejnery budeme průběžně navážet a vyprazdňovat.

29. listopadu
úterý

Skv
ě
p. H lý sax
o
avlí
čka fon
!

Milulášský „čaj o páté“

Přiďte ochutnat čertovské dobroty,
zatančit a posedět se sousedy !

Hrajeme na přání !		
Čas: od 17.00 hod.

Místo: sál OÚ Veleň

PROSINEC

3. prosince

			
			
			
			
			

26.

sobota
listopadu

Rozsvícení
vánočního stromu

„Andělské sáně“

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

čtvrtek

Veleňské

PEKLO A NEBE

Čas: dle konkrétního objednání
Místo: sklep a půda OÚ Veleň
Přihlašovat své hříšné ratolesti budete
moci přihlašovat od 1. 11. 2022

17. prosince

Chvojí zajištěno, tavicí pistole budou k dispozici.

15. prosince

sobota

sobota

sobota

ADVENTNÍ KONCERT
LOUTNA ČESKÁ

Čas: od 19.00 hod. Místo: sál OÚ Veleň
Vstupenky k zakoupení na OÚ

ADVENTNÍ TRH a ŽIVÝ BETLÉM
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KONCERT

28.
10.
pro děti i dospělé

na dvorku Obecního úřadu Veleň od 17.00 hod.
Radim Linhart - klávesy, bas, zpěv
Michal Žára - housle, kytara
Zdeňka Koryntová - zpěv
David Šebek - violoncello
Martin Vinš - bicí, perkuse, zpěv
Nikolas Put - zpěv
• Vltava - Bedřich Smetana - hlavní skladba
• Ta naše písnička česká
• Po starých zámeckých schodech
• Ach synku synku
• Hej, slované
• Motlitba pro Martu
• Čechy krásné, čechy mé
• Kde domov můj (původní verze - 4. sloky)
a další melodie „prostonárodní“,
národní i jiné

ŠKOLA A ŠKOLKA

N

ový školní rok s sebou
jako již tradičně v posledních letech přinesl další
nová NEJ v historii školy:
- nejvíce žáků do prvních tříd (49)
- nejvíce žáků do přípravných tříd
(29)
- nejvyšší počet tříd, počet oddělení školní družiny, zaměstnanců,
uvařených obědů a samozřejmě
nejvyšší počet dětí a žáků. Základní a mateřskou školu jich navštěvuje 387.
Nejviditelnější změnou je přístavba budovy mateřské školy a změnou, kterou, doufáme, ocení starší
žáci, je zřízení školního klubu.
V nové přístavbě školky vzniknou dvě třídy, do kterých se přesunou děti ze dvou tříd, které jsou
nyní v historické budově školy.
Tím se historická budova stane
opět pouze školou. Již nyní tam
jsou první ročníky a přípravné třídy, přesunou se tam opět ročníky
22 OBECNÍ NOVINY

Novinky v Základní
třetí. Školní klub je určen žákům
druhého stupně. V odpoledních
hodinách mohou nově využívat
zařízení školy, zejm. počítače a
sportoviště.
Dalších novinek je spousta. Podařilo se zajistit „převáděcí“ oddělení na kroužky - zaměstnanci
školy převedou skupinu žáků z
jedné budovy na druhou tak, aby
se mohli účastnit kroužků bez
omezení (seznam kroužků je zveřejněn na školním webu). V rámci
hodin tělocviku se žáci seznamují
s různými druhy pohybu. V září to
byly tance, během podzimu to budou mažoretky. Pro žáky osmého a
zejm. devátého ročníku jsme rozšířili kariérové poradenství; navazujeme spolupráci s okolními středními školami a učilišti a s úřadem
práce. Poradenství bylo dojednáno
i s PPP Středočeského kraje.
V rámci preventivních programů se v letošním roce zaměříme

na prevenci šikany. Pro žáky připravujeme projektové a badatelské
dny, výjezdy, školy v přírodě i lyžařské kurzy a mnoho dalšího.
Pedagogové školy se v přípravném týdnu proškolili v první pomoci a seznámili s novými IT technologiemi.
Získali jsme velký grant na
proškolení pedagogů v prevenci
šikany v rozsahu 48 hodin na pedagoga. Tím se staneme jednou z
nejlépe připravených škol a pilířovou školou v rámci mezinárodního
projektu.
Dne 19. října od 18 hodin zveme rodiče na neformální setkání s
ředitelkou školy do podkroví OÚ.
Setkání nazvané rodičovská kavárna aneb s ředitelkou na pivo bude
zaměřeno na školní kuchyni. Paní
vedoucí školní jídelny a paní vedoucí kuchařka budou připraveny
zodpovědět rodičům dotazy, vysvětlit problematiku spotřebního

ŠKOLA A ŠKOLKA

a mateřské škole Veleň
koše a mnoho dalšího. Těšíme se
na příjemné setkání.
Až opadne vlna vysokého přírůstku obyvatel v obci, měly by
současné tři budovy být dostačující pro vzdělávání dětí z Veleně
a Mírovic.
V tuto chvíli jsme ale v situaci,

kdy neustále řešíme, kam umístíme další a další děti. Obracím se
proto na všechny rodiče s prosbou, aby omezení, která vznikají
některým třídám či v některých
předmětech a v družině, přijímali jako drobné komplikace, nikoli
jako zásadní problémy.

www.zsvelen.cz

Školní družina
V družině je nás tento rok opravdu hodně, a proto máme o oddělení víc. V září jsme se seznámili s novými kamarády z prvních
ročníků, přípravné třídy a přivítali
novou paní vychovatelku. Slunné
léto se rychle přehouplo do podzimu, a tak s dětmi zdobíme třídy,
školní chodby, vyrábíme dekorace a sklízíme dýně. Pokud nám
bude počasí přát, budeme chodit
hodně do přírody a na procházky
po okolí. Zároveň děti z historické budovy budou docházet na hřiště a na zahradu nové budovy, aby
dostatečně využily tyto prostory.
V prvním pololetí nás čeká společná drakiáda a také chceme ještě opékat buřty. I letos oslavíme
svátek strašidel při halloweenské
párty. Od října začneme vyrábět
vánoční dekorace a dárečky na
vánoční jarmark. Tento rok bude
mít družina svůj stánek na obecOBECNÍ NOVINY
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ním trhu. Informace o vánočním jarmarku a dalších
akcích naleznou rodiče na webu školy v odkazu školní družina.
Mateřská školka
Do mateřské školy po prázdninách nastoupily přihlášené děti v plném obsazení. Všechny třídy zahájily
provoz v obtížnějších podmínkách spojených s dostavbou nového křídla stávající budovy MŠ. Dostavba postupovala bez zpoždění a tak s vidinou společného propojení všech čtyř tříd MŠ všechny překážky
byly postupně zvládány.

24 OBECNÍ NOVINY

Celý měsíc září je věnován adaptaci nových dětí na
MŠ. Od října, kdy už budou všechny třídy společně
v jedné budově, začnou doprovodné programy, jako
jsou různé kroužky, divadla, veselé dny a zvlášť výuka předškolních dětí.
O všech akcích MŠ jsou rodiče informováni na nástěnkách v šatnách a na webových stránkách MŠ. Na
novou školku a společné soužití se už všichni moc těšíme a doufáme, že prožijeme krásný celý školní rok !
Mgr. V. Kouřilová, M. Hrabětová
				
a P. Koudelíková

MINIŠKOLKA VELEŇ

• oblečení pro děti od 3 měsíců do 15 let
• dětská obuv
• sportovní potřeby pro děti
• kojenecké potřeby
• hračky, knížky, hry

V Jídelně ZŠ Dr. E. Beneše
Praha - Čakovice
vstup z ulice Jizerská

Bazar
9–14 hodin

sobota
15.10.2022

Vstup zdarma pro každého!
24
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CHOVATELÉ

60

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA

N

a naší výstavě, která byla uspořádána k
šedesátému výročí založení naší organizace, bylo vystaveno 154 králíků, 27 voliér drůbeže a 88 ks holubů. Výstava se vydařila,
počasí nám přálo a návštěvnost díky ukázce králičího hopu byla veliká.
Tímto děkujeme našim spoluobčanům za hojnou
návštěvnost naší výstavy a těšíme se na Vás i příští rok.
Jiří Grűner, předseda
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CHOVATELÉ

   SDH VELEŇ - MÍROVICE

ZPRÁVY SDH VELEŇ - MÍROVICE

A

hoj a dobrý den přátelé. Pokud nechcete číst celý článek, tak vám to napíši takto
ve zkratce. Od posledního vydání
novin jsme si během jara a hlavně
léta „střihli„ dva zvláštní (nejvyšší)
stupně požárního poplachu při požáru skladovacích hal v Zápech a
Zárybech, řešili jsme odvátou část
střechy, popadané stromy, bleskovou
povodeň. V rámci odpočinku a relaxace také let letadlem. Pokud Vás
zajímají detaily, tak si k tomu můžete přečíst pár písmenek níže.

je povolána plošina. Do té výšky v
koruně stromu, kam zalétlo žhavé od
čarodějnického ohně se nedalo nijak
dostat a ani tam nešlo ničím dostříknout. Po příjezdu plošiny byla použita voda a vysokotlak z naší Tatry k
uhašení místa, kde v koruně topolu
hořelo. Před vlastním hašením se
museli kolegové ze Staré Boleslavi, kteří byli na plošině, prořezat za
pomoci motorové pily k místu, kde
strom hořel. Do hasičárny a následně
pak k dohledu nad ohni jsme se vrátili po 2 hodinách.

Duben
Dne 30.4. jsme měli požární dozor u pálení čarodějnic ve Veleni a
někdo i v Brázdimi, když jsme byli
ve 20:46 zavoláni k požáru v koruně
vzrostlého topolu ve výšce 20m do
obce Polerady. Vyrazili jsme v počtu
4 členů. K místu požáru jsme přijeli jako druzí, kde jsme se od kolegů ze Staré Boleslavi dozvěděli, že

Květen
Rádi bychom chtěli touto cestou
poděkovat pilotovi tohoto krásného letadla panu Karlovi Tomanovi
s kolegou, že pro nás pár statečných
zorganizovali vyhlídkový let nad
okolím naši rodné hroudy. Tato povznášející akce proběhla 3.5 a věřte
tomu, že jsme si to v oblacích velmi
užili a to díky nádhernému počasí a
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pohodové náladě, která nahoře a na
letišti panovala. Jediné, co nás překvapilo, že jsme u vchodu nefasovali padáky, stejně bychom je neuměli
ani otevřít :-). No aspoň, že jsme každý u sebe měli jako náhradu „blicí
pytlíky“. Ještě jednou díky od SDH
Veleň.
Víkend kolem 21.5. byl pro nás
celkem dobrodružný. Víkend začal
pěkně. V pátek 20.5. ve 22.54 hod.
nám byl vyhlášen poplach v souvislosti s vichřicí, která se prohnala
také kolem té naší hroudy. Vyjeli
jsme Trambusem v počtu 7 lidí k nahlášenému pádu části střechy s doplněním od oznamovatele, že na střeše
zůstal další kus plechů, který hrozí
pádem. Vyjelo se do Mratína k vícepatrovému domu, kde jen půda měla
dvě patra. Vzhledem k počtu zásahů
v okolí, jsme u zásahu byli sami. Povedlo se nám utržené plechy a dřevo zajistit, aby nespadly samovolně
dolu. Část plechů se povedlo připev-

nit zpět. Po cca 1,5 hodině práce jsme
vyrazili zpět na základnu. Cestou jsme
si všimli dvou popadaných stromů,
které spadli na hlavní silnici. Za použití motorové pily jsme je odstranili a
prostor uklidili. Do hasičárny jsme se
vrátili po 2 hodinách práce. To jsme
si mysleli, že nás čeká pouze sobotní
oslava založení sboru SDH Dřevčice.
Ještě před sobotními oslavami jsme
byli 21.5. v 8:21 posláni k dozvukům
páteční bouřky do Sluh, k nahlášenému praskání stromu a jeho pomalého
padání na vozovku. K události jsme
byli také vysláni, jako jediná jednotka. Vyjeli jsme Trambusem v počtu 6
lidí. Po odstranění stromu, za pomoci
motorové pily jsme se po cca 1,5 hodině vrátili na základnu. Účast na oslavě
v Dřevčicích proběhla hlavně za účasti dětí a jejich vedoucích. Děti si tam
střihly krásné požární útoky a den si
náležitě užily. Mladší dívky skončily
6., mladší kluci 4. a starší 3. Gratulujeme ! Bohužel plánovaná účast na

oslavách založení SDH Březno se nekonala, jelikož jsme byli na výjezdu k
dalším popadaným stromům.
Dále jsme o tomto víkendu ještě řezali popadané stromy přes potok vedle ustájení koní a jízdárny. To nám
zabralo další 4 hodiny. Této akce se
účastnili 4 členi. No aspoň jsme si potrénovali práci s pilou. Byl to krásný
víkend.
Chtěli bychom poděkovat vedení
obce, že nám na základě těchto zkušeností zakoupilo druhou motorovou
pilu s příslušenstvím, která nám pomůže při takových zásazích zkrátit
dobu zásahu.
Dne 25.5. v 19:45 jsme vyjeli Tatrou
v počtu 4 členů k nahlášenému požáru
skládky, ale nakonec se z toho vyklubalo pouze pálení kabelů. Po příjezdu
na místo jsme nakonec byli společně
s dalšími jednotkami odvoláni. Vše
vyřešila první jednotka, která dojela
na místo.

Červen
V červnu si naši borci zajeli zasoutěžit 11.6. do Brandýsa nad Labem.
Když je den blbec, tak se nedá nic
dělat, i když máte v týmu 2 rychlíky.
Nakonec jsme urvali krásné 6. místo,
No to víte po 2 letech bez soutěží, se
to někde projeví.
Červenec
A teď vložím do jednoho příspěvku dva protiklady. 29.6. byla v noci
pěkná bouřka a trochu napršelo. Takže nám houkli poplach 30.6. ve 3:23
ráno, když už měl být klid. Vyjeli
jsme v počtu 4 kluků Trambusem do
Přezletic na čerpání vody. Na místě
již zasahovali kolegové z Podolanky,
ti byli původně zavoláni k vyčerpání
vody ze sklepa, ale během čerpání je
„ulovili“ chlapi z ČEZu, že ve vedlejší ulici mají zatopenou trafostanici a
je tam 15 cm hluboká a 200 m široká kaluž. Po příjezdu na místo kluci
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vyhodnotili situaci a požádali o posilu. Tou posilou jsme byli totiž my.
Natahali jsme 240 m hadic a zapojili
do akce plovoucí a kalové čerpadlo a
přečerpávali vodu. Voda stále přitékala, jelikož to bylo nejnižší místo v
okolí. Po rozednění jsme se konečně
dostali k trafostanici, kde byl asi metr
vody v pěti jejích částech. Vše se povedlo přečerpat před 9. hodinou ranní.
To čerpání je o neustálém přesouvání
čerpadel a hadic, dolévání benzínu
a odstraňování bordelu u ústí čerpadel. Po pěti hodinách jsme se vrátili
na základnu totálně vyčerpaní a celí
hladoví, zablácení a v úplně promočených botách a kalhotách. Hned jsme
všichni šli v klidu do práce. Navečer
po práci jsme se vrátili do hasičárny,
abychom vyčistili věci od bláta a usušili „zásahovky“.
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Bohužel únava z dlouhého dne byla
velká a „zásahovky“ (hlavně boty)
byly stále mokré, tak jsme se domluvili, že to pořešíme během 1.7. (pátek). To jsme ještě netušili, že 1.7. budeme mít výjezd k zvláštnímu stupni
(nejvyššímu) poplachu v Zápech, kde
hořela hala náhradních dílů, kde byly
umístěny také tlakové lahve a hořlavé materiály. Pískli nám poplach v
21:46. Vyjeli jsme Tatrou a dalším
autem (DA) celkem v počtu 5 hasičů,
z toho 4 byli den předem u čerpání
vody. Není nic horšího, než, že člověk
leze do mokrých bot - fuj.
Náš úkol na místě byl doplňovat
vodu, takže jsme jako další jednotky
prováděli kyvadlovou dopravu vody a
jeden člen dělal regulovčíka dopravy.
Před vyhlášením zvláštního stupně
bylo na místě 30 aut ze 17 jednotek.

Nakonec tam bylo 42 hasičských aut.
Od zásahu jsme byli odvoláni po 4
hodinách. Do hasičárny jsme se dostali před 2 hodinou ranní. A to nás v 8
hodin 2.7 čekala brigáda v hasičárně.
Takže to byl pěkný začátek prázdnin.
Škoda u tohoto požáru byla 100 milionů korun
Srpen
Požár skladovacích hal v obci Martinov, která je částí Záryb, si vyžádal
opět vyhlášení zvláštního stupně požární poplachu.
Poslední dva prázdninové výjezdy byly celkem „výživné“. Začátek
prázdnin povodeň a hned zvláštní
stupeň poplachu. Prázdniny končíme
pro změnu výjezdem k požáru dvou
hal s recyklovaným odpadem v Zárybech (Jednalo se také o zvláštní stupeň požárního poplachu se škodou 60
mil. Kč). U tohoto požáru probíhaly
hasební práce 27 hodin. Poplach k
této události nás zvedl z domovů 22.8
v 18:37 čili cca 20 minut po prvním
nahlášení na dispečink HZS. Vyjížděli jsme původně k III. stupni, ale
během chvíle bylo jasné, že z toho
bude zvláštní (nejvyšší) stupeň. Už
dle příchozích informací bylo jasné,
že to bude něco hodně velkého a bude
to na dlouho.
Vyjeli jsme Tatrou 815 v počtu 4
osob + 2 hasiči přijeli druhým autem.
Po příjezdu na místo a nahlášení ve-
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liteli zásahu jsme dostali za úkol dopravovat vodu z Labe. 2 kluci tam
byli určeni jako obsluha plovoucího
čerpadla, jeden byl velitelem zásahu
určen jako regulovčík dopravy pro
vyjíždějí prázdné cisterny (cca 10 hodin v kuse reguloval dopravu). Zbytek
posádky (2+1) jsme spolupracovali
při naplňování a přečerpávání vody
z cisterny - jednalo se o kyvadlovou
dopravu vody. Během našich 12 hodin
hašení jsme jen my s Tatrou k požáru
dovezli 138 000 litrů vody.
Tohoto zásahu se v prvních 12 hodinách hašení zúčastnilo 115 hasičů, 26
ks hasičské techniky+ PČR a Záchranná služba. K požáru bylo povoláno
absolutně vše nejen z blízkého okolí,
ale také z Lysé nad Labem, Benátek n
J., Mělníka, Neratovic, Brandýsa n L.,
St. Boleslavi atd. - šlo nejen o profíky,
ale také o kolegy z JPO II, III i V. Hasební práce probíhaly velice dlouho a
pomalu, jelikož v halách byl hlavně
lisovaný papír a plasty a také drahé
technologie na recyklaci. Povedlo se
uchránit přilehlou stáj s koňmi, nádrže s naftou a také pár kamionů a další
majetek v hodnotě 5 milionů korun.
Cca 8 hodin se zasahovalo v dýchacích přístrojích.
Vzhledem k tomu, že se od požáru
s prázdnými cisternami jezdilo přes
pole, tak se zde ukázala obrovská výhoda vozidel TATRA. V totálně rozmočeném poli z neustálého deště, kde

byly od všech cisteren vyjeté koleje
i půl metru hluboké, žádná Tatra nezapadla. Všechna auta pak za svítání
vypadala jako velké bahnité koule.
Ráno 23.8. kolem 6. hodiny ranní byla
naše jednotka spolu s dalšími odvolána na zasloužené střídání a odpočinek
od hašení.
Bylo to akorát v pravý čas, protože jsme se všichni odebrali bez spánku do práce. Očistu a dekontaminaci
auta, hadic a oblečení od bahna jsme
nechali na odpoledne.
Po celodenním plynule navazujícím
pracovním dni na náročný zásah jsme
odpoledne věnovali již zmíněné očistě
a sušení hadic. V hasičárně jsme strávili další 2,5 hodiny. Mezitím z dispečinku HZS volali našemu veliteli, zda
bychom mohli cca kolem 18 hodiny
vyjet na další střídání. Bohužel jsme
museli odmítnout, jelikož jsme neměli k dispozici řidiče (strojníka) pro cisternu. Tři řidiči (strojníci) se účastnili
nočního 12ti hodinového zásahu, dva
z toho jako „normální hasiči“ jeden
jako řidič (strojník).
A pak v zaměstnání ještě řídili nákladní auta, takže byli unavení a bylo
by to již pro všechny nebezpečné.
Další zbývající řidiči (strojníci) ne-

byli v potřebném čase k dispozici. I
když bychom rádi jeli, ale zde platí,
že je nutné zvažovat aktuální situaci v
zásahové jednotce a míru rizika, které
bylo v tu chvíli díky obrovské únavě
velké. To je asi v kostce vše k tomuto
velkému zásahu.
Pokud se ptáte, jestli jsme se zúčastnili hašení požáru v Hřensku ? Bohužel nikoliv. Hned jakmile to bylo možné jsme se nahlásili, že bychom rádi
vyrazili bojovat s ohněm k Hřensku,
ale při zjišťování HZS, jaké konkrétně
prostředky máme k dispozici pro boj s
tímto požárem nám z dispečinku řekli, že pokud nemáme termokameru,
tak zatím naši nabídku nevyužijí.
Rozhodli jsme se tedy, že se pokusíme do výbavy jednotky tento rok jednu kameru získat. Rádi bychom byli
připraveni na příště. Termo kamera
bude velký pomocník při zdolávání
požárů či k identifikaci osob v zakouřených prostorech.
Děkujeme za podporu a omlouváme
se za takovou spoustu písmenek, které
jste museli přečíst.
Děkujeme a zachovejte nám přízeň
Za SDH Veleň – Mírovice
			
T. Louček
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LETNÍ a PODZIMNÍ VÝLET
DO RATIBOŘIC A NA ZÁMEK ŽLEBY

V

úterý 7. června jsme si
vyjeli na letní výlet „Za
Babičkou Boženy Němcové“ do Ratibořic, kde nás čekaly postavy, důvěrně známé z
knihy Babička. Přivítaly nás v
místech, ve kterých se děj románu
odehrává.
Při návštěvě v zámku jsme se
sešli s komorníkem Leopoldem,
který nás uvedl k paní kněžně a
její schovance, komtese Hortenzii. Po příjemném posezení a občerstvení pod stromem na dvoře
nás ve mlýně přivítal veselý mlynář s panímámou mlynářkou, chasou a houfem ratibořických dětí.
Na Starém bělidle jsme se, po
zajímavém výkladu pí. průvodky-

ně, setkali s laskavou babičkou a
vnoučaty.
Počasí nám naštěstí přálo. Po
závěrečném dešti, který zrychlil
náš krok, jsme se odměnili dobrým obědem v České Skalici.
V čase babího léta jsme si vyjeli na podzimní výlet na zámek
Žleby, kde jsme si prohlédli krásné interiéry zámku. Poté jsme
navštívili oboru s bílými jeleny a
poobědvali v místní restauraci.
Všem účastníkům našich výletů moc děkujeme za vytrvalost
a těšíme se na adventní výlet prohlídku Národního divadla a
romantický oběd nad Vltavou s
výhledem na Pražský hrad. Informace včas zveřejníme.

Od 4. října Vás srdečně zveme
na podzimní Kurzy trénování paměti s pí. Martínkovou.
A určitě přijďte na „Mikulášské
čaje o páté“ s hudbou, tancem a
čertovským občerstvením v úterý 29. listopadu do našeho sálu.
Zahrají vám (i na přání) skvělí
hudebníci se zpěvákem a saxofonistou p. Havlíčkem. Letošní
předvánoční setkání oznamujeme
raději takto v předstihu, abyste
měli dostatečnou dobu na naplánování lékařů, pečení cukroví aj.,
protože víme, že „nemáte čas“ :-).
Tentokrát si ale čas udělejte, bude
to stát za to ! Srdečně vás zveme.
Přejeme všem krásný podzim !
Radka a Lenka

Výlet do Ratibořic.
OBECNÍ NOVINY
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Výlet na zámek v Ratibořicích a do Babiččina údolí 7. 6. 2022

Výlet na zámek Žleby a do obory s bílými jeleny 6.9. 2022

d Veleň srdečně zve

kročilé“ (nejen seniory)

c

aje v úterý

29.

ončí, má je na starost j.fichner a l. vízner a
od 16.30 na hřišti tj slavoj

listopadu

od 17.00 hod.

v sále OÚ

Ukázky společenských tanců
„StarDance Veleň“
Ochutnávka mikulášského cukroví
a drobné pohoštění ZDARMA

VELEŇSKÝ SPORT

N

aši žáčci pravidelně trénují pod vedením Jirky Fichtnera a Lukáše Víznera. Tréninky žáků se konají každé
úterý a čtvrtek od 16.00 hod. na hřišti TJ Slavoj Veleň. Zimní příprava bude probíhat v
tělocvičně ZŠ Veleň.
Těšíme se také na stále lepší výkony mužů.
Moc děkujeme za neuvěřitelnou a neutuchající podporu našim místním fanouškům, kteří nám fandí, i když se nám zrovna nedaří.
		
		

Za TJ Slavoj Veleň
předseda Fanda Kaiser

TABULKA

Den

Čas

1. 21.8.

Domácí

:

Hosté

TJ Slavoj Veleň

:

volný los
TJ Slavoj Veleň

2. 27.8.

SO

17:00

Odolena Voda

:

3. 4.9.

NE

17:00

TJ Slavoj Veleň

:

Sokol Předboj

4. 11.9.

NE

17:00

Sokol Měšice

:

TJ Slavoj Veleň

5. 18.9.

NE

16:30

TJ Slavoj Veleň

:

Sokol Vyšehořovice

6. 25.9.

NE

16:30

Sokol Mochov

:

TJ Slavoj Veleň

7. 2.10.

NE

16:00

TJ Slavoj Veleň

:

Viktoria Sibřina

8. 8.10.

SO

16:00

Sokol Škvorec

:

TJ Slavoj Veleň

9. 16.10. NE

15:30

TJ Slavoj Veleň

:

Jiskra Kojetice

10. 22.10. SO

15:30

SK Úvaly B

:

TJ Slavoj Veleň

11. 30.10. NE

14:30

TJ Slavoj Veleň

:

MSK Klecany B

12. 6.11.

NE

14:00

Šestajovice

:

TJ Slavoj Veleň

13. 13.11. NE

14:00

TJ Slavoj Veleň

:

SK Zeleneč B

PŘEDSEDA ODDÍLU:

TRENÉŘI:

František Kaiser

Jiří Fichtner

mobil: 723 255 528

mobil: 727 966 177

e-mail: fanda.kaiser@post.cz

Jiří Hlíša

SEKRETÁŘ ODDÍLU:

mobil: 737 100 224

Pozn.

Lukáš Vízner
mobil: 737 808 721
e-mail: lvizner@csas.cz

TJ SLAVOJ VELEŇ

FOTBAL

Rozpis utkání - Podzim 2022
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Z

STOLNÍ TENIS

dravíme všechny příznivce stolního tenisu !
Před nadcházející sezónou jsme trénovali ve
školní tělocvičně a podařilo se nám uspořádat přátelské utkání s družstvem TJ Sokol Mratín.
V tomto utkání družstvo TJ Slavoj Veleň zvítězilo
13:5.
V září 2022 proběhlo plénum ohledně nadcházející sezóny stolního tenisu. Bylo zde rozhodnuto, že vzhledem k počtu přihlášek do jednotlivých
soutěží, bude potřeba soutěž OP1 doplnit o jedno
družstvo, aby se tak dorovnal počet družstev v jednotlivých soutěžích minimálně na 10. Žádné družstvo, které mělo právo soutěž hrát, této možnosti

nevyužilo. Na plénu bylo odsouhlaseno, že družstvo Sokol Velké Popovice, které nepodalo přihlášku do soutěže, přenechá účast v OP1 ve prospěch
TJ Slavoj Veleň.
Nová sezóna je před námi, začíná 3.10.2022 domácím zápasem s TTC Říčany C. Do sezóny vstupujeme ve stejné sestavě a naším hlavním cílem
bude udržet se v OP1.
V únoru 2023 bychom také rádi znovu uspořádali
další ročník Novoročního turnaje ve stolním tenise.
O konání této akce Vás budeme včas informovat.
			
Za oddíl TJ Slavoj Veleň
		
Ruda Šilhán ml.

Fotky z přátelského utkání
v tělocvičně ZŠ Veleň.
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ODBOR PŘÁTEL SK SLAVIA VELEŇ

VELEŇSKÁ PENTLE 2022

P

o roční pauze jsme se opět sešli na hřišti TJ
Slavoj Veleň k tradičnímu kopání pokutových kopů. Dospělému turnaji předcházela
soutěž mladých fotbalistů do 12 let, jejímž vítězem
se stal Matyáš Dvořák, který si ve finále poradil s
Vílémem Převozníkem. Pomyslný bronz pak bral
Štěpán Kotlár.
S dospělým pavoukem, který čítal 111 startujících,
si nejlépe poradil Jan Šilhan ml., který ve finále po-

razil Jakuba Maršála, který celý turnaj odehrál bos.
Na třetím místě se pak umístil Tomáš Fichtner.
Celý turnaj pak zakončila bohatá tombola a zábava,
která pokračovala do večerních hodin.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům a rovněž všem, kteří se na přípravě a hladkém průběhu podíleli. Těšíme se na vás příští rok!
			
Za SKS Veleň Pavel Tomčišin

OBECNÍ NOVINY
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Obecní úřad Veleň srdečně zve

Adventní
sobota

26.
11.
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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubileum slaví
červenec

Křížová Irena
Vlček Petr
Nedorost Alois
Syslová Anna
Bureš Václav

srpen

Mírovice
Mírovice
Veleň
Mírovice
Veleň

4. 12.
2021

Micková Jaroslava
Skalický Petr
Novotný Karel
Klicpera Josef
Bureš Václav

Veleň
Veleň
Mírovice
Veleň
Veleň

září

Bezděk Milan
Podvalová Emilie
říjen

Nurko Ladislav
Barvínková Květuše
Král Jaroslav
Kaiser František st.

Veleň
Veleň

Veleň
Veleň
Veleň
Veleň

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

									

ve sklepě
a v sále
obecního
úřadu

Narozená
miminka
duben
Mikuláš Lutner
květen
Magda Zalabáková
Freya Havelková

Re červenec
Landová
ne zMartina
er Strnad
Samuel
jp va
ozsrpenci
dě Plívalz
Oliver
ji 2 e p
Jan Nedorost
2. ro
Filip Hradecký
11. vé
20 st
21

		

Úmrtí
červenec
Tomáš Lylo
Bohumila Mocová
září
Miroslav Hradecký
Karel Bárta

Počet obyvatel naší obce Veleň a Mírovice
ke dni 26.9. 2022 je 1687
(vč. přihlášených na obecním úřadu a cizinců).
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FOTOKRONIKA

Dětský den 2022

V

sobotu 4. června se konal po dvouleté pauze na
veleňském fotbalovém hřišti tradiční Dětský
den. Odpoledne zahájily vystoupením děti ze ZŠ
Veleň, z kroužku Tělo v pohybu a ze skupiny CAPAX.
Velký úspěch v parném dni měli naši malí hasiči SDH
Veleň - Mírovice, kteří po ukázce požárního útoku pokropili děti vodou.
Poté následovaly tradiční dětské soutěže a za získané veleňské peníze si děti mohly nakupovat ve stánku
odměn až do vyprodání zásob. Veleňská měna je pevná,
a zásoby „zboží“ jsme měli veliké. Věříme, že si každý
soutěžící a poté „kupující“ - vybral.
Děti si užily i nafukovací atrakce - Wipe Out Obří
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koule, princeznovský kočár a simulátor surfu. Mohly si
zastřílet ve střelnici a svézt se na poníkovi.
Obecní úřad Veleň moc děkuje za pomoc všem, kteří věnovali Dětskému dni čas a energii. Obětavým rodičům a
pomocníkům patří velký dík za to, že vydrželi na perném
slunci u „atrakcí“ resp. soutěží, a také s námi „prodávat“
ve stánku odměn. Náš krámek občas čelil náporu „zákazníků“ srovnatelnému se slevovými akcemi v supermarketu :-). Díky také dětským „speakerům“ z naší veleňské
školy za moderování, a dále moc děkujeme za finanční i
věcné dary sponzorům.
Účast byla tradičně opravdu hojná a těšíme se opět v
červnu !

FOTOKRONIKA

Veleňská Pentle 2022

Večer s ředitelem pražské ZOO M.. Bobkem

Letní obecní trh
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Veleňském setkání minipivovarů 2022
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Výlet do zámku Žleby

Marek Orko Vácha ve Veleni

Mobil: 736 529 475
email: sales@scsasecurity.cz

KDO JE PŘIPRAVEN, NENÍ PŘEKVAPEN

Nabízíme komplexní bezpečnostní služby - zejména:
XXX

- návrhy, montáže, servis a revize EZS i EPS
- instalace kamerových systémů i s možností videoverifikace
- zabezpečení mobilních objektů vyhledávacím systémem
- připojení všech objektů na Pult Centrální Ostrahy
- vlastní zásahové jednotky
S obcí Veleň spolupracujeme víc než 20 let.
Konzultace a zpracování nabídek poskytujeme ZDARMA.
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat!
www.scsasecurity.cz

internetové připojení
již od 299 Kč
RYCHLOST, KVALITA
A BEZPEČNOST

KOMPLEXNÍ
SLUŽBY

konektivita 10 Gbps
silná páteřní síť
ochrana proti útokům

internet | telefon | tv
individuální instalace
servis a správa IT

SMLOUVA BEZ
ZÁVAZKŮ

VÝHODY LOKÁLNÍHO
POSKYTOVATELE

instalace zdarma
týden na vyzkoušení
smlouva bez závazků

v případě jakýchkoliv
problémů jsme vám
nablízku

Vyzkoušejte nezávazně na týden zdarma!
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A NĚCO NA KONEC

POHÁDKA NA „DOBROU NOC“

JJ

edna z nejoblíbenějších ruských pohádek. Takto vypadá šťastný konec v ruské „lidové slovesnosti“.
No, hlavně, že všechno „dobře dopadlo“, jsme všichni spokojeni a je co pít !
A pointa příběhu ? „Bojíte se mě přátelé? A správně děláte, teď s vámi budu bydlet”.

Obecní úřad Veleň srdečně zve na

Adventní
koncert

Loutna šcceská
vokálně instrumentální skupina

15. prosince 2022 od 19.00 hod.
v sále Obecního úřadu Veleň

Koncert písní doby gotické ze starých českých kancionálů
a písní barokních a renesančních
z tvorby českých a evropských skladatelů

Vstupenky si můžete zakoupit na Obecním úřadě Veleň
Cena vstupenky 120 Kč

