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OBECNÍ NOVINY

Advent 2022
ve Veleni
Večer BEZ HRANIC
s lékařem Tomášem Šebkem
Adventní Filharmoniště pro nejmenší
Jan Kačer a Loutna česká

I

C
OB

K

ÍV
C
AK 022
Ř
DÁ A 2
N
E ZIM
AL

SLOVO ÚVODEM

Vážení a milí spoluobčané,
nejprve bychom vám chtěli poděkovat za účast u
říjnových voleb do obecního zastupitelstva. Přestože
byla v naší obci pouze jedna kandidátka, volební účast
byla nadprůměrná, a my si toho opravdu moc vážíme.
Děkujeme Vám, přijímáme to s pokorou, nebereme to
jako samozřejmost a je to pro nás možná tím více zavazující. O všem, co bychom chtěli v nejbližších čtyřech letech ve Veleni a v Mírovicích uskutečnit, vás
budeme průběžně informovat. Jak se nám to bude dařit
či nedařit uvidíte každodenně kolem sebe, což je také
radost i odpovědnost práce „na obci“. Všem občanům,
kteří nám v našem snažení i při organizaci obecních
akcí pomáhají, velmi děkujeme.
Všude kolem sebe vidíme i slyšíme, že nás nečekají
lehké časy. Uděláme vše pro to, abychom ve Veleni a
v Mírovicích přečkali nesnáze pokud možno v klidu,
sounáležitě a půjde-li to, v dobré náladě. Dveře obecního úřadu jsou vám otevřeny. Pokud vám budou někdy připadat vaše problémy neřešitelné a nezvladatelné, zkusíme věci posunout, nalézt řešení nebo alespoň
trochu pomoci. Věřte, že nejste sami resp. nikdo z nás
není osamocen.
Občas nám může připadat život těžký a svět špatný, ale pravda je taková, že okolní svět i obec jsou
plné lidí, kteří jsou stejní jako my a řeší podobné
problémy. Nálada je nakažlivá a udržet si optimismus je občas dřina. A to zvláště nyní, kdy na nás
média valí katastrofické scénáře, životní náklady
rostou, politici se hádají a vypadá to, že „dobře už
bylo“. Není lehké se vyhnout negativismu a přeprat
ho pozitivními myšlenkami.
Filtrujme informace, které k nám přicházejí. Nelze
se samozřejmě úplně uzavřít a vše ignorovat, tvářit
se, že se nikde nic neděje. Děje, a vždycky se dít
bude, protože, jak se říká v jedné české pohádce, „to
by nebyly dějiny“. Můžeme si ale vybrat, jaké informace vstřebáme, a jak se k nim postavíme.
Je dobré mít na paměti skutečnost, že zprávy, které
nám poskytují média, jsou často značně upravené.
Poslouchejme svůj zdravý rozum a nevěřme všemu, co slyšíme a čteme. Jak řekl klasik Jan Werich:
„Lidem, kteří prožívali francouzskou revoluci nebo
tatarské nájezdy, připadal život stejně těžkej jako
nám, když s nasazením všech sil sháníme česnek
nebo cihly. Velikost je přece relativní.“

Všichni na sebe dnes klademe vysoké nároky, protože okolí je vyvíjí na nás, a my pak na naše okolí,
a tak stále dokola. Přitom stačí vnímat rozumné potřeby a nezbytnosti. Zkusme ve svých nárocích trochu polevit. Na čas teď možná budeme muset slevit
všichni. To, že nedostaneme v životě ihned úplně
všechno, co chceme, a že není vždy „po našem“, má
určitě nějaký důvod. I na dalších stránkách těchto
Obecních novin se věnujeme problému, který souvisí s výše uvedeným.
Vzájemné pochopení, nadhled, smysl pro humor,
velkorysost, soucit i tolerance nejsou známkou slabosti, ale právě naopak.
Ve Veleni a v Mírovicích se budeme snažit zahánět
negativní myšlenky jak akcemi „setkávacími“, tak akcemi investičními. Chtěli bychom, aby služeb, za kterými dojíždíme dnes mimo naši obec, bylo stále méně
a mohli jsme jich využívat přímo zde doma. Aby byla
naše obec svým občanům užitečná a ulehčovala jim
běžné starosti. Koneckonců jsme si ověřili, že např.
stavbou nové školy ve Veleni jsme vyřešili nejen to,
že děti už nemusí odcházet na 2. stupeň ZŠ jinam, ale
rozšířením a výstavbou ZŠ a MŠ Veleň vzniklo mnoho
pracovních příležitostí pro místní občany, kteří našli
zaměstnání v docházkové vzdálenosti od svého domu.
To je „kouzlo neplánovaného“, občas se prostě věci
řeší samy a objeví se nečekané příležitosti. I to je malý
důvod k radosti.		
Advent je za dveřmi. Moderní technologie, internet
a sociální sítě nám dnes pomáhají překonat nepředstavitelnou vzdálenost, reálnou i virtuální. Celý svět
máme na dosah. Bohužel tyto současné vymoženosti nedokážou automaticky vytvořit blízkost mezi
námi lidmi. Na to je technika krátká. Blížící se svátky vánoční jsou skvělou příležitostí na chvíli odložit
mobily a poslouchat, povídat si a zpomalit.
Zkusme mít radost z maličkostí, jako to umí malé
děti. Není důvod, proč bychom to měli přestat umět
i my dospělí. Nejsme a nemusíme být dokonalí. Postačí, když k sobě navzájem budeme slušní, shovívaví
a občas laskaví.
Těšíme se na adventní setkání a přejeme Vám, ať
nadcházejí rok 2023 je pro všechny šťastný. 		
		
Mgr. Radka Matějková, starostka
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ze zastupitelstva
říjen
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Veleň konaného
dne 19.10.2022 od 18:00 hodin.
Přítomni:
členové zastupitelstva obce: Viktor
Fiala, Lenka Kaiserová, Ing. Jiří
Kazda, Ing. Lukáš Kohut, Tomáš
Louček, Jan Matějka, Mgr. Radka
Matějková, Miroslav Petřík, Veronika Škrdlová
Ověřovatelé zápisu: Lenka Kaiserová a Tomáš Louček
Průběh jednání (podle jednotlivých
bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 4.:
K bodu 1. - Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18,00 hod. dosavadní starosta/
obce pan Ing. Jiří Kazda, který přivítal přítomné (dál jen „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně
svoláno tak, aby se v souladu s ust.
§ 91 odst. 1) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o obcích“), konalo do
15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost
voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7.10.2022, žádný návrh
nebyl soudu podán). Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního
úřadu Veleň zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní,
a to od 10.10.2022 do 18.10.2022.
Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající konstatoval přítomnost
9 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva),
tj. nadpoloviční většiny všech členů

zastupitelstva obce, a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o
obcích). V souvislosti s tím konstatoval, že před zahájením zasedání
bylo členům zastupitelstva obce
(při prezenci) předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce
podle ust. § 53 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 2. - Složení slibu členy zastupitelstva obce
Předsedající v souladu s ust. § 69
odst. 2) a 3) zákona o obcích vyzval
přítomné členy zastupitelstva obce
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné
členy zastupitelstva obce, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik
mandátu (viz ust. § 55 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v ust.
§ 69 odst. 2) zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že
svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit
se Ústavou a zákony České republiky.“
a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva obce ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravené listině s textem
slibu.
Žádný z přítomných členů zastupitelstva obce neodmítl složit slib ani

nesložil slib s výhradou.
K bodu 3. - Určení zapisovatele a
volba ověřovatelů zápisu
Předsedající sdělil, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání je
pí. Veronika Škrdlová
Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:pí. Lenka Kaiserová,
p. Tomáš Louček
K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o volbě
ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli
zápisu z dnešního zasedání pí. Lenku Kaiserovou a p. Tomáše Loučka
Výsledek hlasování:
pro návrh
9
proti návrhu 0
zdržel se
0
Usnesení č. 1/1/2022 bylo schváleno.
K bodu 4. – Schválení programu
Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl zveřejněn na úřední
desce a na pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce, a
to přesto, že některé z těchto bodů
již byly a musely být z organizačně
technických a právních důvodů realizovány.
K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy ani návrhy na doplnění
programu. Předsedající dal hlasovat
o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný následující program dnešního
zasedání zastupitelstva obce:
OBECNÍ NOVINY
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Program jednání:
Navržený program:
1.Zahájení
2.Složení slibu členy zastupitelstva
obce
3.Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
4.Schválení programu
5.Volba starosty obce a místostarosty
a)určení funkcí, které budou členové
zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
b)určení způsobu volby starosty obce
a místostarosty
c)volba starosty obce
d)volba místostarosty
6.Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru
a)zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich
členů
b)volba předsedy finančního výboru
c)volba předsedy kontrolního výboru
d)volba členů finančního výboru
e)volba členů kontrolního výboru
7.Zřízení komisí zastupitelstva obce,
určení jejich předmětu činnosti a volba jejich předsedů a členů
8.Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
9.Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s
firmou Auböck, s.r.o., smlouva s firmou REMA, věcné břemeno na p.č.
191/5,20/38 ve prospěch ČEZ, žádost
o samotěžbu dřeva, rozpočtové opatření č.9
10.Různé
11.Diskuse
Závěr Výsledek hlasování:pro návrh
9, proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2/1/2022 bylo schváleno.
Vzhledem k tomu, že body 1. až 4.
schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím přistou-

peno k projednávání bodu 5. programu.
K bodu 5. – Volba starosty obce a
místostarosty
a)Určení funkcí, které budou členové
zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. §
84 odst. 2) písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty a
místostarosty obce bude člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování:
pro návrh
9, proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 3/1/2022 bylo schváleno.
b)Určení způsobu volby starosty obce
a místostarosty
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu
starosty obce a místostarosty veřejným hlasováním (zvednutím ruky).
Výsledek hlasování:
pro
návrh
9, proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 4/1/2022 bylo schváleno.
c)Volba starosty obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. §
84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích
volí starostkou obce Veleň paní Mgr.
Radku Matějkovou.
Výsledek hlasování: pro návrh 8
proti návrhu 0 zdržel se 1
Usnesení č. 5/1/2022 bylo schváleno.
Po zvolení starostkou obce se paní
Mgr. Radka Matějková ujala řízení
zasedání (dále v textu uváděna jako
„předsedající“).
d)Volba místostarosty
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. §
84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích
volí místostarostou obce Veleň pana
Ing. Jiřího Kazdu

Výsledek hlasování: pro návrh 8
proti návrhu 0 zdržel se 1
Usnesení č. 6/1/2022 bylo schváleno.
K bodu 6. - Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru
Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční
výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor a kontrolní výbor jsou tříčlenné.
Výsledek hlasování:pro návrh 9 proti
návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 7/1/2022 bylo schváleno.
Volba předsedů a členů finančního a
kontrolního výboru:
Finanční výbor: předseda Veronika
Škrdlová, členové Viktor Fiala, Lenka Kaiserová		
Kontrolní výbor: předseda Tomáš
Louček, členové
Miroslav Petřík,
Jan Matějka
Usnesení č. 8-11/1/2022 bylo schváleno.
K bodu 7. - Zřízení komisí zastupitelstva obce, určení jejich předmětu činnosti a volba jejich předsedů a členů
Návrh usnesení:
-Zastupitelstvo obce zřizuje komise:
-pro stavební, pozemkové a dopravní
záležitosti
-pro občanské záležitosti
-Komise kulturní a tělovýchovná
-Komise zemědělská a životního prostředí
- Komise školská
Výsledek hlasování:
pro návrh 9
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 12/1/2022 bylo schváleno.
Volba předsedů a členů komisí OZ
Komise pro stavební, pozemkové a
dopravní záležitosti: předseda Jan

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

ze zastupitelstva
Matějka, členové Jiří Kazda,Viktor
Fiala Komise pro občanské záležitosti: předseda
Lenka Kaiserová, členové Radka Matějková, Jiří
Kazda		
Komise kulturní a tělovýchovná:
předseda: Miroslav Petřík, členové:Tomáš Louček, Lukáš Kohut
Komise zemědělská a život. prostředí:
předseda: Lukáš Kohut, členové:Jiří
Kazda, Veronika Škrdlová
Komise školská:
předseda: Viktor Fiala
členové: Radka Matějková, Lukáš
Kohut
Usnesení č.13- 22/1/2022 byla schválena
K bodu 8. - Rozhodnutí o odměnách
za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce a dalších osob
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84
odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, s účinností od 19.10.2022 neuvolněným členům zastupitelstva obce
výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce:
Funkce Odměna za měsíc (v Kč)
předseda výboru ZO
2500,člen výboru ZO 0
předseda komise
2500,člen komise
0
člen zastupitelstva obce bez další
funkce 0
Výsledek hlasování:pro návrh 9, proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 23/1/2022 bylo schváleno.
a)Současně předsedající konstatovala,

že je nutno určit, jaké odměny budou
neuvolněným členům zastupitelstva
obce poskytovány v případě souběhu
funkcí (zda se odměny budou sčítat).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí,
že v souladu s ust. § 74 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, při souběhu
výkonu více funkcí se měsíční odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje pouze za výkon
funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva obce náleží nejvyšší odměna.
Výsledek hlasování:
pro návrh 9
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 24/1/2022 bylo schváleno.
K bodu 9. – Dodatek č.2 ke smlouvě
o dílo s firmou Auböck, s.r.o.
Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na stavbu navýšení kapacity MŠ Veleň se společností
Auböck s.r.o.. Tímto dodatkem se
nahrazuje ustanovení smlouvy o zádržném po dobu záruční lhůty díla.
Původní zádržné spočívající se zadržením výplaty 5% z ceny díla tj.
(1,124.310,52 Kč), se nahrazuje bankovní zárukou banky Oberbank AG
za závazky dodavatele ve prospěch
obce ve stejné výši.
Výsledek hlasování:
pro návrh 9
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 25/1/2022 bylo schváleno.
Smlouva s firmou REMA na zpětný
odběr baterií.
Zastupitelstvo schválilo uzavření
smlouvy s firmou REMA na zřízení
zpětného bezplatného odběru odpadních baterií.
Výsledek hlasování:
pro návrh 9

proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 26/1/2022 bylo schváleno
Věcné břemeno ve prospěch ČEZ
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na umístění sítí NN ve
prospěch firmy ČEZ na pozemcích
p.č. 191/5, 191/20 a 191/38 v kú. Veleň. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou náhradu obci ve výši
8.110,- Kč.
Výsledek hlasování:
pro návrh 9
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 27/1/2022 bylo schváleno
Samokácení dřeva na obecních pozemcích
Zastupitelstvo zamítlo žádosti o povolení samotěžby dřeva na obecních
pozemcích. Obec zajistí pokácení suchých stromů odbornou firmou.
Výsledek hlasování: pro návrh 9
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 28/1/2022 bylo schváleno
Rozpočtové opatření č.9
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 9/2022 ze
dne 19.10. 2022
Výsledek hlasování: pro návrh 9
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 29/1/2022 bylo schváleno
K bodu 10. – Všeobecné informace
Starostka obce informovala členy zastupitelstva obce o tom, že obec, jako
správce osobních údajů, zpracovává
jejich osobních údajů v souvislosti s
výkonem jejich funkce a poučila je o
povinnosti zachovávat mlčenlivost v
souvislosti s výkonem jejich funkce.
-ofzapsala V. Škrdlová

OBECNÍHO ÚŘADU AKTUALITY

Vidimace a legalizace
ověřování listin a podpisů
Služby Czech POINT
(uvedené níže)
provádíme
V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH
Obecního úřadu Veleň
(PONDĚLÍ a STŘEDA)
Služby Czech POINT OÚ Veleň :
Autorizovaná konverze dokumentů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z insolvenčního rejstříku
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
Jednorázový příspěvek na dítě

Vážení občané,
vánoční balíčky našim seniorům
budeme rozvážet v týdnu od 5.12.
Nemusíte si dělat starost,
pokud někoho nezastihneme doma,
bude následovat
pokus o „znovudoručení“.
Příp. si budete moci balíček vyzvednout,
jako každý rok,
na obecním úřadě
Děkujeme Vám.
Obec Veleň

SVOZ BIOPOPELNIC
ve Veleni a v Mírovicích

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu
přechodu
na nový program
obecních poplatků,

bude možné poplatky na rok 2023
tj. poplatek za psa
a poplatek za komunální odpad
- popelnice
hradit
od 2. ledna 2023 !
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Poslední letošní
svoz

v pátek 18.11. 2022
Další svozy
od dubna 2023.

VOLBA PREZIDENTA 1. kolo
13. a 14. ledna 2023
VOLBA PREZIDENTA 2. kolo
27. a 28. ledna 2023

Volební místnost na OÚ Veleň, Hlavní 7

Podzimní kontejnery 2022
šem občanům,
kteří při „kontejnerové“ a uklízecí
akci 4.11. třídili odpad
do příslušných nádob,
moc děkujeme.
Ty, kterým se „nedařilo“
a plnili např. kontejner
na dřevo či zeleň plasty,
matracemi, železem apod.,
bychom chtěli příště požádat o přečtení nápisů
na sběrných nádobách.

V

Kontejnery poskytuje obec
Veleň občanům zdarma.
Nedisciplinovanost v
třídění způsobuje násobně
vyšší finanční náklady při
likvidaci odpadů.
Foto: Kontejner na dřevo
před vývozem na F.C.C.

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

Veleňské PEKLO a NEBE 2022 OBSAZENO

P

ekelná kancelář Lucifera oznamuje, že kapacita veleňského PEKLA a NEBE 2022 ve sklepě a v
podkroví obecního úřadu je pro letošek obsazena. Další hříšníky může přijmout až za rok. Děkujeme
za pochopení. Na všechny přihlášené se těšíme v sobotu 3. prosince.

Prosíme rodiče,
aby do PEKLA a NEBE nenosili pro své děti balíčky.
Velenští čerti, mikuláš a andělé děti odmění.
Sladkosti si příp. ponechte na pondělí 5.12. k vám domů.
Děkujeme.

OBECNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ OBCE VELEŇ A MÍROVICE

OBČASNÍK (vychází cca 4x ročně)

vydává: Obecní úřad Veleň, Hlavní 7, tel.: 283 932 290, e-mail: obec.velen@velen.cz.
Za obsah i formu příspěvků si ručí jejich autoři.
Na Vaše příspěvky se těšíme na e-mailové adrese: obecni.noviny@seznam.cz
REDAKCE: Mgr. R. Matějková (-rm-), aktuality obecního úřadu: Ing. Jiří Kazda (-jk-), E. Vítková (-ev-), O. Fojtíková (-of-)
škola a školka: Mgr. V. Kouřilová, společenská rubrika: L. Kaiserová, chovatelé: J. Grűner, K. Kopecká, sport: F. Kaiser, L. Vízner, R. Šilhán,
hasiči: T. Louček, S. Jehlička, ochotnice: P. Beníšková, slávisté: P. Tomčišin
Číslo 3/2022, Náklad 1000 ks. Rozšiřováno do schránek zdarma. Datum uzávěrky příštího čísla je 4. února 2023
MK ČR E 23108
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www.velen.cz

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

Všem občanům
Veleně a Mírovic
přejeme Radostné Vánoce,
mnoho zdraví, pokoj, mír
a šťastný rok 2023
Obec Veleň

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 - 17.00 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.

OBECNÍ NOVINY
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TĚMA

NOVÁ SKLUZAVKA v MŠ Veleň

V

září jsme zkolaudovali dvě nové třídy naší
školky a od začátku října si již novou MŠ
zabydlují děti i paní učitelky.
Děti si mohou užít také nový „tobogan“, který vede
z 1.patra na zahradu.
Je to herní prvek, ale samozřejmě v případě nouze
může sloužit k evakuaci dětí. Nerezová skluzavka
je zároveň i alternativou k požárnímu schodišti MŠ,

Montáž skluzavky.
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takže může příp. posloužit jako únikový evakuační
tobogán, který jednoduchou, rychlou a hravou formou přemístí děti do bezpečné zóny.
Skluzavka je vyrobena v souladu s normou EN
1176-3, může být tedy používána jako plnohodnotný herní prvek nebo např. jako „dopravní prostředek“ pro odchod/odjezd na školní zahradu.
Přejeme všem šťastný a veselý skluz ! :-)

TÉMA

ZVONIČKY
Z

voničky ve Veleni a v Mírovicích se dočkaly
na podzim rekonstrukce.
Rozhodli jsme se je opravit, protože poslední
„vylepšení fasády“ ze strany vandalů už bylo opravdu
ostudné. Veleňská zvonička čelila před prázdninami
kanonádě vajec (viz. foto). Do mírovické zvoničky
zase před časem naboural při couvání kamion a poškodil ji.
Našim zvoničkám (i všem občanům Veleně a Mírovic) přejeme dlouhý a klidný život bez „nájezdů barbarů“.
Radka Matějková

OBECNÍ NOVINY

9

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

stalo se ...

Podzim 2022
Moc děkujeme všem, kteří přišli 1.10. prodat
své výpěstky a produkty na podzimní obecní trh,
i všem, kteří si přišli nakoupit. Odpoledne jsme si
pak mohli popovídat se sousedy, ochutnat skvělá
vína, poslechnout cimbálovku pana Kotlára či vydlabat dýni na Veleňském vinobraní 2022. Děkujeme všem vinařům i milovníkům vína za hojnou
účast, a velký dík posíláme všem pomocníkům.
Letos přišla na řadu opět „mokrá“ varianta“, která
však neměla vliv na všeobecnou sobotní pohodu a
dobrou náladu.
V říjnu proběhly v našem sále již tradiční kurzy
trénování paměti s pí. Martínkovou.
Dne 6. října nás navštívil prof. Cyril Höschl, se
kterým jsme prožili příjemný večer.

Sváteční den 28. října jsme i letos oslavili společně. Za krásné národní melodie děkujeme hudebníkům PFO, a líbili se také světelní artisté, kteří nám
tradičně zpestřili lampiónový průvod. Tichý ohňostroj s hudbou jsme společně „odpálili“ tradičně na
18-té Míli v Mírovicích. Psi i miminka tak mohli
prožít státní svátek v klidu. Věříme, že si sváteční
podvečer užili všichni.
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Od pátku 4.11. jsme postupně rozváželi po naší
obci kontejnery na zeleň, suť, dřevo a komunální
odpad aj.
Občané se mohli zdarma zbavit odpadu na 5ti
stanovištích s 25 kontejnery, které byly průběžně
vyprazdňovány. Podzimní úklid zahrad, dvorků i
domácností ve Veleni a v Mírovicích se vydařil
a děkujeme všem, kteří projevili při zbavování se
odpadů ohleduplnost a disciplínu.
Jako vždy se samozřejmě našli lidé, kteří plnili

kontejnery na zeleň sutí, kontejnery na dřevo komunálem apod. Přestože se vždy jedná o jedince ,
netříděné kontejnery musíme vyvézt na F.C.C., a
zaplatit jako komunální odpad.
Slušným občanům moc děkujeme, a ti kteří si
kontejnery popletli, si příště dají určitě trochu práce se čtením nápisů na sběrných nádobách. Ono to
nakonec jednou vyjde a dobře dopadne.

SLOVO AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU

... stane se
Energetický audit obecních objektů
áme dokončeno finální Posouzení FVE, tepelných čerpadel a energetických opatření
na obecní objekty. Koncept se zaměřuje na možnosti instalace fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel na budovách a pozemcích v majetku
obce. Vzhledem k aktuální situaci legislativního
nastavení není zatím možné vytvářet komunitní
projekt, resp. počítat s možností přenosu přebytků
spotřeby z jednoho objektu na druhý. Nicméně s
ohledem na vývoj cen elektřiny se jeví instalace
FVE na obecních objektech výhodná v maximální
variantě, pokud to statický posudek umožní. Po slibovaných úpravách legislativy bychom chtěli příp.
investovat i do komunitní energetiky.
Čeká nás tedy nyní zajištění statického posudku
na budovách v pořadí stanovené realizace, vypracování projektové dokumentace a výběr dodavatele, který současně zpracuje PD a pomůže vyřídit

M

Kolaudace přístavby MŠ Veleň a čekání na dotaci
olaudace školky proběhla hladce a my nyní
čekáme na výsledek z IROPu, do něhož jsme
podali žádost o dotaci. První velké kontroly máme
úspěšně za sebou. Splnili jsme podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. Nyní nás čeká proces analýzy rizik, který je dalším stupněm hodnocení. Věříme, že finanční příspěvek na MŠ z EU
fondů získáme a budeme se moci pustit do dalších
obecních investičních akcí.

K

Nový sběrný dvůr
odali jsme žádost o stavební povolení na nový
sběrný dvůr Veleň a po vyřízení SP se pokusíme podat žádost do OPŽP o dotaci na jeho výstavbu. Chtěli bychom vybudovat moderní sběrný
dvůr, který bude odpovídat vzrůstajícím nárokům
na likvidaci odpadů.

P

Spojovací chodník mezi ul. K Rybníku a ul. Hlavní
ěhem zimy bychom chtěli vybudovat chodník
spojující lokalitu V Podhájí tj. ul. K Rybníku
a Hlavní ul.

B

příslušná povolení. Pak bychom chtěli podat žádost o dotaci. Budeme se snažit vyřídit vše v co
nejkratším čase tak, abychom mohli přebudovat
způsob vytápění a ohřev teplé vody všude tam, kde
to půjde a bude to mít smysl. Rádi bychom, aby
obecní budovy byly v max. možné míře energeticky úsporné příp. samostatné. Kromě pozitivního
dopadu na životní prostředí, je naším cílem také
pozitivní dopad na náš obecní rozpočet.
Radka Matějková

OBECNÍ NOVINY
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH

LISTOPAD

26. listopadu
sobota

Výroba adventních věnců

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

26. listopadu
sobota

Rozsvícení

vánočního stromu
Čas: od 18. 00 hod.

„Andělské stroje“
Čas: od 17. 00 hod.

PROSINEC

3. prosince
sobota

Veleňské

PEKLO A NEBE

Čas: dle konkrétního objednání
Místo: sklep a půda OÚ Veleň
Trvalé bydliště v obci Veleň - Mírovice
podmínkou.

Peklo

i neb

e je j

iž pln

é. Le
tošní
kapa
cita v
yčerp
ána.

29. listopadu
úterý

Milulášský
„čaj o páté“

Přijďte ochutnat
čertovské dobroty,
zatančit a posedět se sousedy !

Hrajeme na přání !		
Čas: od 17.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň

n
fo
o
ax !
ý s čka
l
vě lí
Sk Hav
p.

7. prosince
středa

ADVENTNÍ
VÝLET

Prohlídka Národního divadla
a adventní oběd nad Vltavou
Čas: od 9.00 hod.

Místo: odjezd od OÚ Veleň
Rezervace na OÚ

A DALŠÍCH AKCÍ VE VELENI A V MÍROVICÍCH

ZIMA 2022
PROSINEC

8. prosince
čtvrtek

15. prosince
čtvrtek

FILHARMONIŠTĚ

ADVENTNÍ KONCERT

Místo: sál OÚ Veleň
Vstupenky k zakoupení
na OÚ Veleň nebo na GoOutu

Čas: od 19.00 hod.

pro nejmenší děti s rodiči
Čas: od 10.00 hod.

LOUTNA ČESKÁ
Místo: sál OÚ Veleň
Vstupenky k zakoupení na OÚ

Průvodní slovo

Jan Kačer

17. prosince

22. a 23. prosince

Čas: od 9.00 hod.
Místo: na dvorku OÚ Veleň

VÁNOČNÍCH

sobota

Vánoční obecní trh

ŽIVÝ BETLÉM

Čas: od 17. 00 hod.
Místo: na dvorku OÚ Veleň

LEDEN

26. ledna

čtvrtek

Mudr. Tomáš Šebek
ve Veleni
POVÍDÁNÍ BEZ HRANIC
Čas: od 18.00 hod.
Místo: sál OÚ Veleň
Vstupenky k zakoupení na OÚ

čtvrtek a pátek

PRODEJ

KAPRŮ

Čas: od 10.00 hod.
na dvorku OÚ Veleň

ÚNOR

4. února

sobota

NOVOROČNÍ TURNAJ
ve stolním tenisu

28. února
úterý

Večer nejen o létání
s Jiřím Vernerem

TÉMA

PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
zhledem k narůstajícímu počtu stížností občanů na neprůjezdné místní komunikace v
obci, příp. na nemožnost výjezdu z vlastního
pozemku na komunikaci z důvodu zaparkovaných
aut před jejich vraty, zveřejňujeme informace níže.
Zároveň bychom chtěli obyvatele Veleně a Mírovic
požádat, aby pokud mohou, parkovali svá vozidla na
svých pozemcích.
Počet automobilů v ulicích narůstá a stížností přibývá. Dosud obec nezakazovala parkování na obecních komunikacích. Myslíme se, že restrikce mají
přicházet až v situaci, kdy není jiné řešení a situace
je zoufalá. Bohužel v poslední době řešíme stále častěji
bezohlednost a sobectví řidičů, kteří zabraňují průjezdu, sousedovi se postaví před vrata a ještě tvrdí, že mají
na to právo. Opravdu nemají !
„Pokud vozidlo stojí před vjezdem do domu či garáže
nebo brání průjezdu na silnici, může Policie ČR nařídit
odtah, neboť takové vozidlo tvoří překážku provozu na
pozemní komunikaci,“ odkazuje na zákon o silničním
provozu informace z ministerstva dopravy. Odstranění
vozidla tvořícího překážku provozu se děje na náklady
jeho provozovatele.

V

Žádáme tedy občany Veleně a Mírovic, aby k sobě
byli ohleduplní. Vše lze řešit lidskou dohodou a je to
určitě lepší řešení, než abychom jako obec museli přikročit k uplatňování paragrafů zákona (viz. níže).
Čeká nás navíc zimní období, kdy obecní zaměstnanci často nemohou odklízet sníh z veleňských a
mírovických ulic, protože s technikou ulicemi prostě
nemohou projet ! Zaparkované automobily překáží
i běžné údržbě ulic a často neprojedou ani hasiči a
popeláři.
Povinnost majitele nemovitosti
- vybudování 2 parkovacích stání
k 1 bytové jednotce na vlast. pozemku
Ke každé bytové jednotce má vlastník nemovitosti
povinnost zřídit 2 parkovací stání resp. majitel nemovitosti má povinnost vytvořit 1 parkovací stání na
2 obyvatele svého bytu/domu, a to na vlastním pozemku ! Podobná povinnost se samozřejmě vztahuje
i na obec, takže např. při stavbě nové školy muselo
být splněno, že na 5 žáků ZŠ Veleň bylo vybudováno
1 parkovací místo před školou. Kapacita školy byla
z tohoto důvodu snížena oproti našemu původnímu

Ulice Ke Hřišti ve Veleni. No nenašvalo by Vás to takhle po ránu, když spěcháte a potřebujete rychle odjet do práce ?
Ostatní ulice na tom nejsou lépe. Např. veleňskou ulicí U Sluh nebo Na Růžku často nelze projet vůbec...
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záměru. Povinnost se tedy netýká pouze rodinných
domů a bytů, ale i veřejných budov.
Pokud by spory občanů, neprůjezdnost ulic, stížnosti sousedů na sebe navzájem, bezohlednost aj.
vygradovaly, pak by opravdu nezbylo nic jiného,
než zavedení zákazu parkování na místních komunikacích. Ze zahrad a trávníků u rodinných domů a
bytovek se pak vynuceně stanou parkoviště.
Obec Veleň komunikace opravuje a udržuje. Nejsme ale „četníci“, abychom denně soudili sousedské spory a řešili „boje“ o místa k parkování na

O

tázka možného parkování
na pozemcích obce obecně
souvisí s právním charakterem daného pozemku, tj. zda příslušný pozemek je pozemní komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o pozemních komunikacích“), či nikoliv.
Má-li obecní pozemek charakter
pozemní komunikacea spadá do kategorie místních komunikací či veřejně přístupných účelových komunikací, vztahuje se na něj zákon č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů. K záležitosti parkování vozidel
na místních a účelových komunikacích, lze uvést, že povinnosti, které
jsou spojeny se zastavením a stáním, jsou upraveny v § 25 až § 27
zákona o silničním provozu. V dané
souvislosti je třeba odkázat na § 25
odst. 3 zákona o silničním provozu,

obecních komunikacích, kde se navíc parkovat ani
nesmí.
Prosíme tedy veleňské a mírovické řidiče - vemte
rozum do hrsti ! Nikdo nemá žádné „právo“ na
zaparkování a nikdo si ho nemůže vymáhat jenom proto, že chce parkovat na obecní komunikaci před svým domem !
Pokud začně obec důsledně uplatňovat paragrafy
níže (tj. dodržení dopravního prostoru v šíři 6 m),
doplatí na to všichni. Ti bezohlední i ti slušní.
Předem všem děkujeme.
Obec Veleň

Co říká zákon

podle něhož při stání musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr
jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
Pokud tedy po stání vozidla nezůstane na příslušné pozemní komunikaci
(místní či účelové), která
je obousměrná, dopravní
prostor široký nejméně 6
metrů (tj. nejméně 3 metry
pro každý směr jízdy), pak
mimo výjimek stanovených
místní úpravou silničního
provozu (např. parkoviště)
nesmí na této pozemní komunikaci vozidlo stát.
Jestliže řidič vozidla poruší výše
uvedené zákonné pravidlo, tak se
uvedeným jednáním dopouští přestupku ve smyslu § 125c odst. 1
písm. k) zákona o silničním provozu
[„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních
komunikacích jiným jednáním, než

které je uvedeno pod písmeny a)
až j), nesplní nebo poruší povinnost
stanovenou v hlavě II tohoto zákona.“]. Podle § 124 odst. 11 písm.
a) a d) zákona o silničním provozu
Policie České republiky vykonává
dohled na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích tím, že kontroluje dodržování
povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích
a podílí se na jeho řízení, a projednává příkazem na místě přestupky
podle tohoto zákona (pokud by nedošlo k projednání přestupku Policií
České republiky příkazem na místě,
tak potom na základě § 125e odst. 1
zákona o silničním provozu přestupky podle tohoto zákona projednává
obecní úřad obce s rozšířenou působností). V souladu s § 124 odst.
13 písm. b) zákona o silničním provozu příkazem na místě může policie dále projednat přestupek podle
tohoto zákona spáchaný nedovoleným zastavením nebo stáním vozidla na pozemní komunikaci.

Obec Veleň a Filharmoniště
srdečně zvou na

Koncert pro rodiče a jejich nejmenší

FILHARMONIŠTĚ
Duo Suono harfa a klarinet

8. prosince 2022

od 10.00 hod.

v sále Obecního úřadu Veleň

vstupenky v prodeji na OÚ Veleň a na GoOut
Délka koncertu cca 45 minut
Doporučený věk: od 0 let
Vstupné: 150 Kč dospělý/50 Kč dítě
Koncert vážné hudby pro rodiče a jejich úplně
nejmenší děti od 0 do 3 let.
Duo Suono (Souzvuk) nabízí jedinečnou šanci
poslechnout si, jak tento souzvuk harfy a klarinetu, dvou romantických nástrojů, zní.
Harfistka Hedvika Mousa Bacha společně s klarinetistkou Annou Paulovou představí skladby
A. Dvořáka, C. Debussyho a A. Piazzoliho i dvě
skladby originálně napsané právě pro harfu a klarinet.
Účastníci si mohou přinést deky i tiché hračky.
Sál OÚ Veleň bude pro Vás otevřen
už půl hodiny před představením,
abyste se stihli „uvelebit“.
V provozu bude také salonek v předsálí,
kde si budete moci dát něco dobrého.
Přijďte si poslechnout spoustu krásné muziky
spolu s vašimi ratolestmi.
Tady se smí svačit, spát i tančit !

Obecní úřad Veleň srdečně zve na

Adventní
sobotu 2022

26.11.

od

15.00

hodin

od

17.00

hodin
v

18.00

hodin

Výroba adventních věnců
v sále OÚ Veleň
Vezměte si s sebou korpus, přízdoby apod.
Chvojí a tavící pistole zajištěny.

„Andělské sáně“

na dvorku Obecního úřadu Veleň

Rozsvícení vánočního stromu
na dvorku Obecního úřadu Veleň

Obecní úřad Veleň srdečně zve na

Adventní
koncert

KONCERT

28.
10.
pro děti i dospělé

na dvorku Obecního úřadu Veleň od 17.00 hod.

c
Loutna šceská
Radim Linhart - klávesy, bas, zpěv
Michal Žára - housle, kytara
Zdeňka Koryntová - zpěv
David Šebek
- violoncello
vokálně instrumentální
skupina
Martin Vinš - bicí, perkuse, zpěv
Nikolas Put - zpěv

15. prosince 2022 od 19.00 hod.
Vltava - Bedřich
v sále Obecního• úřadu
Veleň Smetana - hlavní skladba

• Ta naše písnička česká
• Po starých zámeckých schodech
Host večera • Ach synku synku
Recitace vánoční poezie
• Hej, slované
• Motlitba pro Martu
Koncert písní doby •gotické
ze starých
českých
kancionálů
Čechy krásné,
čechy
mé
a písní barokních a •renesančních
z tvorby
českých
skladatelů
Kde domov můj
(původní
verze - a
4.evropských
sloky)
a další melodie „prostonárodní“,
národní i jiné

Jan Kačer

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

2022
v sobotu

18.
17.
18. prosince
a z Mírovic

9.00 - 12.00 hod.
na obecním
2021
2021
dvorku

Pivo z VELEŇSKÉHO PIVOVARU

ŠKOLA A ŠKOLKA

Podzim ve škole a ve školce

V

novém školním roce
máme v základní i mateřské škole několik významných novinek. Tou nejviditelnější
je jednoznačně dostavba školky.
Koncem září jsme dostali do užívání dvě nové třídy, do kterých se
přestěhovaly děti z historické školní budovy. Ta opět slouží pouze
potřebám základní školy, kde bychom i v budoucnu chtěli zachovat
nižší ročníky. Paní vychovatelky
ze školní družiny zajišťují převádění dětí na kroužky, což je mj.
další novinkou letošního roku, kterou chceme umožnit dětem z obou
budov stejný přístup ke kroužkům
v nové tělocvičně.
Říká se, že dobrou školu poznáte
podle toho, že žáci z této školy nepospíchají. Proto nás velmi potěšil
zájem žáků druhého stupně o nově
zřízený školní klub. Přestože se
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konkrétní náplň klubu teprve tvoří
a hodily by se nám další prostory,
kde by děti mohly trávit svůj volný
čas, už nyní se vytvořila skupina
žáků, kteří využívají školní hřiště
a počítače, docházejí na doučování nebo se společně připravují na
vyučování.
Během prvního čtvrtletí v základní škole proběhly 2x projektové dny, děti navštívily muzea,
galerie, divadla. Žáci devátých
ročníků mají za sebou 2 programy
kariérového poradenství a několik exkurzí, úzce spolupracujeme
s Ekocentrem Kbely, některé třídy absolvovaly plavecký výcvik,
žáci si vyzkoušeli Pythagoriádu
a mnoho dalšího. Uskutečnila se
první akce s názvem Rodičovská
kavárna aneb s ředitelkou na pivo,
rozběhl se program pro pedagogy
Minimalizace šikany, kdy se pe-

dagogové tři víkendy věnují problematice rozpoznávání a řešení
nežádoucího chování mezi žáky
a posilování dobrých vztahů ve
třídách. Školu navštívili zástupci
španělské školy, se kterými navázaly spolupráci paní učitelky, které
se o letních prázdninách účastnily
jazykového kurzu. Plánujeme společný projekt pro žáky devátého
ročníku na příští školní rok. Svou
činnost po prázdninách obnovil
školní parlament a to (na základě
voleb, které proběhly ve třídách) z
velké části v novém složení. Jeho
první celoškolní akcí byla oslava
Halloweenu a druhou připravovanou akcí bude zpívání při rozsvícení vánočního stromečku v obci.
Plánujeme tradiční adventní akce
včetně stromu splněných knižních
přání či podpory dětí bez domova.
V zimě by se měly uskutečnit 2 ly-

ŠKOLA A ŠKOLKA

žařské kurzy. Velkým projektem,
který v těchto dnech probíhá, je
plánování spolupráce se základní
uměleckou školou. Povede-li se
vše dojednat, mohla by už příští
školní rok v naší škole probíhat
výuka uměleckých oborů pod

její záštitou. Případné talentové
zkoušky by měly být v dubnu;
během února budou informace
zveřejněny na webu školy. Podařilo se podat projekt na přírodní
zahradu u MŠ (zda budeme se
žádostí úspěšní, se teprve uvidí),

získali jsme grant na podporu
ukrajinských dětí a připravujeme
projekt na vybavení školní cvičné
kuchyňky a dílen. Zde je získání
finančních prostředků vázáno na
dotace a zatím velmi nejisté. Informace o školních akcích jsou
zveřejněny na školním webu a
fotky zejména na FB.
Školní družina
V současné době si užíváme
hlavně podzimního počasí, které
nám zatím přeje. Chodíme na hřiště a zahradu nové budovy, kde se
děti vydovádí při hrách a sportu.
Vydařilo se nám také společné
opékání buřtů. Všechny děti strávily příjemné odpoledne u táboráku, pohrály si a namlsaly se
dobrotami.
1. listopadu jsme si užili úžasné strašidelné odpoledne, které
pro nás připravily děti ze školního
parlamentu. Touto cestou jim ještě jednou moc děkujeme. Hlavně
velký dík patří paní učitelce Petře

www.zsvelen.cz
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chu se postrašily, prohlédly si kostýmy jiných dětí a
výzdobu.
Také divadélka, která přijíždí do MŠ jsou pro nás
organizačně jednodušší a přizvali jsme i děti z malé
školky „Cirkus“. S velkou oblibou využíváme nabídku ZŠ - volná tělocvična a chodíme si s dětmi „pořádně“ zacvičit a využít jiné nářadí než máme v MŠ. V
půlce listopadu ukončíme se staršími dětmi plavecký
výcvik a potom budeme možnosti tělocvičny využívat ještě více, protože jsme se zapojili do projektu SE
SOKOLEM DO ŽIVOTA.
S příchodem ochlazení a brzkého stmívání se děti
začínají těšit na nejkrásnější svátky v roce - Vánoce.
Ale ještě před těmito svátky chodí Mikuláš, který jistě
Mateřská školka
V mateřské škole si užíváme společné soužití všech přijde i do MŠ. A protože ve školce je spousta malých
čtyř tříd - na zahradě děti nacházejí nové kamarády čertíků, tak si na ně děti zahrají i na předvánočním
a společně se navštěvujeme ve třídách při různých vystoupení na školkové zahradě 8. 12. 2022. Bude to
akcích jako třeba při „strašidýlkovém dni“. Děti ze naše první společné vystoupení všech čtyř tříd. Už se
všech tříd se prostřídaly při návštěvě v jiné třídě, tro- na to těšíme ! Mgr. V. Kouřilová, M. Hrabětová
				
a P. Koudelíková
Němečková. Dětem se program a soutěže moc líbily
a byly nadšené.
Máme před sebou nejkrásnější svátky v roce. Děti
v družině pilně vyrábějí dárky a dekorace na vánoční
jarmark, který letos proběhne 17. prosince na dvoře
OÚ. Družina zde bude mít svůj stánek a všechny rodiče srdečně zveme. Do Vánoc nás ještě čeká Mikulášská veselice, předvánoční posezení s dětmi a možná i
nějaká nadílka.
Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Veleň přejí dětem i
jejich rodičům krásný předvánoční čas a klidné Vánoce.

Vyjádření zájmu
o přípravnou třídu
Vedení školy žádá rodiče,
kteří mají zájem
o přípravnou třídu pro své dítě
na příští školní rok, aby tento svůj zájem
nahlásili do konce kalendářního roku na mail:
zs.velen@post.cz
Informace k přípravné třídě jsou
na webu ZŠ a MŠ Veleň.

Zápis do základní školy
se koná

12. 4. 2023

Zápis do mateřské školy
se koná

10. 5. 2023

2022

90
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OCHOTNICKÝ SPOLEK AJETO

OCHOTNICE
25. března 2023
Scénky pro dospělé
v sále OÚ Veleň

25. února 2023

Veleňský MASOPUST

CHOVATELÉ

CHOVATELÉ
CHOVATELÉ PŘEJI VŠEM
KRÁSNÉ A POHODOVÉ
VÁNOČNÍ SVÁTKY
A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK 2023

OBECNÍ NOVINY
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ZPRÁVY SDH VELEŇ - MÍROVICE

A

hoj a dobrý den přátelé.
Tentokrát bude článek
krátký a pouze s pár fotkami, bohužel někdy se to tak stane, no.
Září
Dne 24.9 jsme pro Vás, spíše
tedy pro ty nejmenší zorganizovali Den otevřených dveří v naší hasičárně. Nejprve jsme dopoledne
měli brigádu, kde jsme vše pěkně
naleštili a připravili.
Ve 14.00 hodin to vypuklo.
Všechna auta jsme vystavili na
ulici a otevřeli jsme všechny jejich dveře, když už byl ten den
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otevřených dveří. V klubovně
jsme připravili spoustu krásných
fotek všech bývalých i současných hasičů. Podávali jsme klobásky, nějaké sladkosti, pivo,
limo a to vše zdarma.
Děti si prolézaly každý kousek
aut. Absolutním hitem bylo lezení
na vršek cisteren, případně sezení
za volantem s nasazenou přilbou
na hlavě.
Některým odvážlivcům jsme
také dali na záda ještě dýchací přístroje. Zajímavé bylo také použití
džberové stříkačky a sestřelování
kelímků. To bylo mokrých dětí.
Na tuto pohodovou akci se při-

šlo podívat asi 200 lidí. Za což
děkujeme. Po ukončení akce jsme
zajeli na hřbitov do Třeboratic
zavzpomínat a připomenout si
kamarády, kteří již nejsou mezi
námi.
Následně jsme museli nechat
opravit naší přenosnou motorovou stříkačku PPS 12, se kterou
bojují naši nejmenší na závodech.
Oprava stála cca 60 000 Kč. Děkujeme vedení obce za zaplacení
této nákladné opravy.
Dne 26.9. jsme byli aktivováni v
19:35 k odstranění nebezpečných
stavů v obci Mratín. Bylo nahlášeno, že praskl drát elektrického

vedení, visí dolů na ulici a je stále
pod napětím. Vyjeli jsme v počtu 3
lidí Trambusem, na místě již byli
profíci z HZS Neratovice. Velitel
zásahu na místo povolal pracovníky ČEZ, kteří drát odstranili.
Vlastně se jen regulovala doprava
a hlídalo se, aby na místo nikdo nepovolaný nevlezl. Za hodinu jsme
už jeli zpět na základnu.

dech opět Trambusem. Dle klasifikace se jednalo o výškovou budovu.
Na místo bylo vysláno celkem
6 jednotek. Po nahlášení veliteli
zásahu a krátkém průzkumu jsme
byli informováni, že naše pomoc
již není třeba. Byli jsme tím pádem
odesláni na základnu, kde jsme
byli za cca půl hodiny. Majitel si
vše víceméně uhasil sám. Kolegové provedli odvětrání zakouřených
Říjen
24.10. v 14:57 nám byl vyhlášen prostorů.
Dne 28.10 jsme dělali dozor při
poplach k požáru sušičky v druhém patře třípatrového bytového lampionovém průvodu pořádaným
obcí.
domu v Přezleticích.
K požáru jsme vyjeli ve dvou li- Akce se zúčastnili 3 kolegové a

jedna kolegyně. Využívali jsme
signální baterky s červeným světlem a vysílačky. Vše proběhlo
hladce a akce se vydařila.
Listopad
Dne 12.11. v 17:12 jsme vyjeli
k požáru osobního automobilu pří-
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31

   SDH VELEŇ - MÍROVICE

mo u nás ve Veleni na hlavní silnici směrem na Sluhy. Auto začalo
hořet od motoru pravděpodobně v
místech u baterky.
Po našem příjezdu už oheň prohořel dovnitř a vyhořel vnitřek.
Na místě zásahu jsme udělali
bleskový průzkum a na základě
toho jsme se rozhodli pro použití
C proudu a také pro použití vysokotlaku. Po chvíli přijeli kolegové
ze stanice Stará Boleslav a zásah
si převzali. Mezitím jsme vypotřebovali cca 500 litrů vody. K

zásahu jsme tentokrát jeli Tatrou
v počtu čtyř borců. Za půl hodiny
jsme se vraceli do hasičárny.
Hlavní hrdina předchozích dvou
zásahů Trambus byl bohužel v
servisu u Pepika Hanouska, ale
věřte tomu, že už je trambus v
době čtení tohoto článku zpět v
hasičárně, a je opět připraven k
zásahu. Tímto bychom chtěli Pepikovi poděkovat, že se odhodlal
Trambuse opravit a ušetřit tak několik desítek tisíc korun. Jedna
taková perlička. Potřebovali jsme

nějakou součástku a tu se povedlo sehnat, i když byla jako jediný
kus v ČR. Prodejna, která tuto
součástku jako jediná prodávala,
nedávno ukončila činnost. Aby to
bylo zajímavější, tak jediná továrna na tuto součástku je v Rusku,
takže není přístupná.
Děkujeme. Zachovejte nám přízeň a na závěr bychom Vám chtěli popřát klidné a pohodové Vánoční svátky.
Za SDH Veleň – Mírovice

PF 2023
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Restaurace
Obecní dům Veleň

Hlavní 7, Veleň

RODINNÉ OSLAVY
RAUTY

v salonku

DOMÁCÍ
KUCHYNĚ

Jídlo připravíme
dle Vašeho výběru
Objednávky
přijímáme
v restauraci nebo
na tel.:

721 218 953

česká kuchyně

denní menu

speciality

KLUB SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE

Adventní VÝLET

a MIKULÁŠSKÉ ČAJE O PÁTÉ

P

odzim je téměř za námi,
stejně jako podzimní kurzy
trénování paměti, kde jsme
si mohli potrénovat paměť s pí.
Martínkovou. Věříme, že všichni, kteří se setkání zúčastnili si
podvečery užili. Paní Martínkové
moc děkujeme.
Blíží se doba adventní a my Vás
srdečně zveme do našeho sálu na
„Mikulášské čaje o páté“ s hudbou a čertovským občerstvením
v úterý 29. listopadu. Zahrají vám
(i na přání) skvělí hudebníci se
zpěvákem a saxofonistou p. Havlíčkem. Nebudou samozřejmě
chybět tradiční ukázky společenských a latinsko-amerických tanců a mikulášské občerstvení.
Letošní předvánoční setkání si
určitě nenechte ujít. Tentokrát si
čas udělejte, bude to stát za to !
Určitě přijďte, nebudete litovat.
Ve středu 7. prosince si vyjedeme
společně na adventní prohlídku
Národního divadla s průvodcem,
který nás zavede do vybraných
prostor „Zlaté kapličky“, a ukáže
nám základní kameny, hlediště a
další divadelní prostory. Vše bude
provázeno poutavým výkladem.
Navštívíme i hlavní foyer, kde můžeme obdivovat
díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška a dalších umělců.
V případě příznivého počasí vyČeká nás vyhlídka Tančícího domu.

stoupíme i na terasu k Schnirchovým trigám.
Ještě předtím se ale (hned po příjezdu) zastavíme na nároží Rašínova nábřeží a Jiráskova náměstí.
Výtahem vyjedeme na vyhlídku
na střechu Tančícího domu, který
své pojmenování získal díky věžím připomínajím postavy tanečníků Ginger Rogersové a Freda
Astaira. Tanečníka představuje
věž kamenná a jeho partnerku věž
skleněná. Na vrcholu věže symbolizujícího tanečníka je kupole
s konstrukcí z kovových trubek
potažená nerez síťovinou s oky,
zahalená do pomyslných vlasů a
představuje hlavu medúzy.
A právě tam se pokocháme výhledy, Hradčany budeme mít jako

na dlani. Na vyhlídkové terase
budeme moci obdivovat Prahu
a prohlížet si její panorama kruhovým výhledem o 360 stupních
Zájemci budou moci navštívit
i výstavu Káji Saudka v přízemí
budovy.
Pouze pár kroků pak půjdeme
na adventní oběd nad Vltavou na
lodi s výhledem na Pražský hrad.
Po obědě a odpočinku u kávy nás
již budou čekat v Národním divadle. Na výlet se můžete přihlašovat do naplnění kapacity.
Srdečně vás zveme na všechna předvánoční setkání a přejeme
všem krásný advent !
Radka a Lenka

KLUB SENIORŮ VELEŇ/MÍROVICE

PODZIMNÍ KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

C

o to vlastně znamená „trénovat“ paměť?
Nabudeme možná dojmu, že to obnáší zvládání matematických úloh nebo jiných školních dovedností. My v našem paměťovém setkávání
však žádné školní znalosti netestujeme. Seznamujeme se zde s paměťovými technikami, které nám
pomohou si zapamatovat libovolný obsah i objem
informací.
Mojí snahou, jako lektorky trénování paměti, je
aby tyto informace byly pro účastníky našich sezení
zajímavé, aby jim byly blízké. Dále chci vysvětlit a
ukázat, že vhodně zvolenou technikou si můžeme
zapamatovat více, než bychom čekali. Roli zde hraje například naše schopnost představovat si neboli
vizualizovat. Tato dovednost nám lépe umožňuje si
posléze také informaci vybavit. Pokud se to hned
nedaří, pomůže přizpůsobit techniku pro zapamatování, nebo její častější opakování. Na paměťových
setkáních se z ničeho nezkoušíme, pouze společně
posouváme schopnost trénovat vlastní paměť. Často se přitom zasmějeme, i to je prospěšné pro lepší
ukládání i vybavování informací a podnětů. Mým
cílem pak je, aby každý z účastníků mohl poznat, že
techniky práce s pamětí opravdu fungují.

Věděli jste, že určité paměťové techniky dokonale
ovládají třeba kouzelníci ? V historii je používali
také divadelní herci nebo řečtí učenci.
Na našich sezeních si řekneme:
- něco o fungování paměti
- co naší paměti svědčí
- o nových poznatcích vědců
- jak lze kondici naší paměti zlepšovat v každém
věku
- dozvíme se, co je to rezervní mozková kapacita
Budeme pracovat s tzv. pamětí dlouhodobou i
krátkodobou. Posloucháním hry jednotlivých hudebních nástrojů procvičíme paměť senzorickou
(smyslovou). Na židlích si zacvičíme sestavu lékařky z oboru neurologie a posílíme tak souběžně
paměť i koordinaci těla. Osvojíme si „prstové“ cviky. V „trénování“ nám pomohou tištěné materiály a
možnost dodržovat pitný režim.
Děkuji tímto za zajištění vody s citrusy a také
všem, kteří se dosud zúčastnili paměťových sezení !
Zveme tímto i účastníky nové, každý je vítán.
Prozatím bych se rozloučila větou: „Procvičování
paměti prospívá populacím před penzí, po penzi,
prostě pořád přátelé, proto příště přijďte !“
Na jaře se na Vás opět těší
			
Bc. Monika Martínková,
			
lektorka trénování paměti
(Vzkaz pro účastníky letošního podzimního kurzu:
Od Právnické fakulty pod Letenské sady vede Čechův most. Po proudu Vltavy dále je most Štefánikův, ten navazuje na Letenský tunel).

TRADIČNÍ VELEŇSKÝ A MÍROVICKÝ ČERT, MIKULÁŠ A ANDĚL

M
i
k
u
l
áš
až k vám
do domu

5. prosince od 17.00 hod.
Máte doma malé zlobidlo nebo jen chcete své ratolesti
potěšit návštěvou pohádkových bytostí ?

REZERVACE:
tel. 778 700 853 certivelen@seznam.cz
Budeme chodit jako každý rok po Veleni a Mírovicích
od cca 17.00 do 21.00 hod.

VELEŇSKÝ SPORT

P

ozdrav a přání všem věrným i příležitostným
fanouškům TJ Slavoj Veleň
Děkujeme Vám, fanouškům našeho fotbalového klubu TJ Slavoj Veleň, za podporu v roce
2022. Byli jste nedílnou součástí každé druhé hrací
neděle při domácích zápasech a někteří z Vás nás
doprovázeli i na hřiště soupeřů. Děkujeme, že jste
naší součástí a že Vás chodí tolik si zafandit, zakřičet si a ve stánku si dát něco dobrého, aby i Vaše

FOTBAL

vydání sil bylo něčím odměněno! Vaší podpory si
nesmírně vážíme a věříme, že se minimálně v našem
domácím útočišti setkáme i v příštím roce.
Přejeme klidné prožití vánočních svátků a jen vše
pozitivní do roku 2023
Za TJ Slavoj Veleň
		
předseda Fanda Kaiser,
		
Lukáš Vízner a Jirka Fichtner

TABULKA

TJ SLAVOJ VELEŇ
OBECNÍ NOVINY
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VELEŇSKÝ SPORT

V

STOLNÍ TENIS

probíhající sezóně 2022 /2023 máme odehráno
šest utkání, ve kterých jsme třikrát remizovali
a třikrát prohráli. V tabulce se momentálně nacházíme na posledním místě a budeme se snažit o lepší
výsledky.
Za stolní tenis vás chceme pozvat na 10. ročník turnaje ve stolním tenise, který se uskuteční 4.2.2023
v sále obecního úřadu.
			
Za oddíl TJ Slavoj Veleň
		
Ruda Šilhán ml.

Fotka
z posledního
zápasu TJ Slavoj Veleň
s Odolenou
Vodou B
v tělocvičně
ZŠ Veleň.

40 OBECNÍ NOVINY

Foto ze zápasu v Líbeznicích.

ODBOR PŘÁTEL SK SLAVIA VELEŇ

OBECNÍ NOVINY
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Přejeme veselé
Vánoce a do
Nového roku
zdraví, pohodu
a hlavně
dobrou náladu!

BEER!

42 OBECNÍ NOVINY

POTRAVINY
ZDENA ČADOVÁ
v době vánočních svátků
OTEVŘENO:
pá 23.12. 6.30 - 11.30 hod.
so 24.12.
ZAVŘENO
ne 25.12.
ZAVŘENO
po 26.12.
ZAVŘENO
út 27.12. 7.00 - 11.00 hod.
stř 28.12. 7.00 - 11.00 hod.
čt 29.12. 7.00 - 11.30 hod.
pá 30.12. 7.00 - 11.30 hod.
so 31.12. 7.00 - 11.00 hod.
ne 1.1. 2023
ZAVŘENO
po 2.1.
ZAVŘENO

14.30 - 17.00 hod.

14.30 - 17.00 hod.
14.30 - 17.00 hod.
14.30 - 17.00 hod.
14.30 - 17.00 hod.

Všem svým věrným zákazníkům krásné
Vánoce a do nového roku 2023
hodně zdravíčka a štěstíčka
ze srdce přeje Zdenka Čadová

Nemáte čas cestovat, ale přesto chcete poznat něco nového? Jeďte s námi! Jsme cestovní
agentura, zaměřující se na jednodenní výlety:
⦁

Termální lázně

⦁

Adventní trhy

⦁

Zábavní parky a aquaparky

⦁

Nákupy v Polsku a Německu

⦁

Jednodenní lyžování a moře

⦁

Tropical Island

Více na www.korado-tour.cz nebo tel. : 731 408 257

„Těm, které milujete, dejte křídla k rozletu, kořeny, aby se vrátili,
a důvod, proč zůstat. „ 					
Dalajlama
„Je jenom jedna cesta za štěstím, a to přestat se trápit nad tím,
co je mimo naši moc.“					
Epiktétos
„Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí.
Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu.
Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl,
že oni nerozumí životu.“				
John Lennon
„V obydlí žijte blízko země. V myšlení se držte jednoduchosti.
V konfliktech buďte spravedliví a velkorysí. Při vládnutí se nesnažte
ovládat. V práci dělejte to, co vás baví. V rodinném životě buďte
zcela přítomní.“ 				
Lao-c‘ čínský filozof -604
„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc
a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím
jak a odkud.“ 						
Mahátma Gándhí
„Zjednodušte některým lidem slovník a nebudou mít co říct…“
							
Karel Čapek
„Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.“
							
Konfucius
„Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě.“
							
Mahátma Gándhí

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubileum slaví
listopad
Pavlova Marina
Grepl Emil

Mírovice
Mírovice

prosinec
Radová Zdeňka
Hudák Andrej

Veleň
Veleň

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

									

Narozená
miminka

		

Úmrtí
listopad
Milan Werner

září
Štěpán Bízek, Veleň
Marion Pospíšilová
Linda Krčová
říjen
Valentýna Čechovská
listopad
Rozárka Smetanová

Počet obyvatel naší obce
Veleň a Mírovice
ke dni 14.11. 2022 je 1696
(vč. přihlášených na obecním úřadu a cizinců).

OBECNÍ NOVINY
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FOTOKRONIKA

POSVÍCENSKÝ TRH A VELEŇSKÉ
VINOBRANÍ 2022

FOTOKRONIKA

Vítěz v „koštu koštýřem“ 2022
Jiří Anděl z Mírovic :-).

OBECNÍ NOVINY
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FOTOKRONIKA

Večer s prof. Cyrilem Höschlem

48 OBECNÍ NOVINY

FOTOKRONIKA

28. ŘÍJEN 2022

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
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Obecní úřad Veleň srdečně zve na

Obecní úřad Veleň srdečně zve na

VEČER

Adventní
BEZ HRANIC
koncert

S LÉKAŘEM

Tomášem

Šebkem

2023

26. 1.

od 18.00 hod.

c
Loutna šceská

v sále OÚ Veleň

vokálně instrumentální skupina

Večerem provází
Robert Tamchyna

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

Jan Kačer Recitace vánoční poezie

Koncert písní doby gotické ze starých českých kancionálů
a písníze
barokních
a renesančních
z tvorby
českých
a evropských
Výtěžek
vstupného
bude zaslán
na účet
organizace
Lékařiskladatelů
bez hranic

Vstupenky si můžete zakoupit na OÚ Veleň
Cena vstupenky 120 Kč

