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Milí občané Velin, 

srdečně Vás všechny zdravím, teď na začátku prázdnin. Mám pro Vás i několik úplně nových informací.      

Po dlouhém úsilí ŘSD odsouhlasilo, že bude zadán projekt na úsekové měření rychlosti v naší obci.  

Požaduji, aby se to týkalo pokud možno celého úseku silnice I/36, která vede Velinami. 

Katastrální úřad zahájí ještě letos mapování, ze kterého by měla vzniknout nová digitální katastrální mapa. 

Bude to proces, který bude trvat asi 3 roky a každý vlastník pozemků bude včas obeznámen. Pro obec je 

velice podstatné, že úpravy pozemků, které se budou týkat samotné obce, budou zdarma. 

Ve zkratce bych rád připomenul na možnost, odebrat si kompostér. Sám mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, 

že výsledný substrát je pro zahradu výtečný. 

O prázdninách připravujeme i tradiční letní promítání na hřišti. Termín bude oznámen. 

Minulý týden při návštěvě Pardubic jsem viděl, jak neudržované jsou tam plochy v samotném centru města. 

Přestože i u nás je stále co zlepšovat, tak si troufám říci, že veřejná prostranství a květinová výzdoba je u 

nás na určitě vyšší úrovni. Děkuji za to všem zaměstnancům i Vám, kteří se o naše veřejná prostranství 

dobrovolně staráte. 

Jinak proběhly poměrně velké úpravy na táboře Mlýnek a brzy také začne oprava střechy naší prodejny. 

Všem přeji krásnou letní pohodu v našich Velinách. Máme štěstí, že žijeme na tak báječném místě… 

 

S úctou a pozdravem                                                                          

 

                                                                                   Petr Krejcar, starosta obce 

 

Tradiční čarodějnický slet ve Velinách 

Po dvouleté covidové pauze jsme opět mohly, s velikou chutí, uspořádat čarodějnické odpoledne pro děti 

plné soutěží a her.  

Rozmanitost her byla veliká! Velinské čarodějnické tety si hry připravily dle svých nápadů, osobních 

schopností a dovedností. Leckde byly děti odměněny právě vlastním domácím výrobkem z pece 

čarodějnice! Soutěžit mohli nejen děti od 0 - 15 let, ale i dospěláci! Pro ně byla připravena párová soutěž     

v běhu se zahradním kolečkem. Nechyběl ani tradiční tanec čarodějnic, ovšem s velkou změnou!         

Protože některým našim čarodějnickým kolegyním již "přestávají létat košťata", požádaly jsme o pomoc naši 

mladou čarodějnickou generaci, a proto letošní tanec patřil jim. 

Čarodějnický dorost obstál znamenitě! Rostou nám tady krásné mladé nástupkyně! Doufáme, že nám 

zachovají věrnost a budou s námi i v dalších letech spolupracovat. 



Za spolupráci chceme poděkovat i našim velinským hasičům, kteří se starali o zajištění čarodějnického ohně, 

taktéž ohně v grilu s klobáskami a hermelínem, chlazení a čepování piva a ostatních tekutin k zahnání žízně 

a na zapití výborného občerstvení.  

Především chceme poděkovat vám všem, kteří jste nás svojí hojnou účastí podpořili! 

Moc si toho vážíme a budeme rády, když se opět v takovém počtu potkáme na další akci ve Velinách. 

 

                                                                                                                  Za Velinské tety                                                              

                                                                                                                  Alena Rajprtová 

 

Výlet za hračkami 

Děti, které se aktivně účastní kulturních akcí v naší obci, dostaly za odměnu výlet na Nový zámek v Kostelci 

nad Orlicí.  

Zde probíhá výstava hraček bratří Formanů nazvaná Imaginárium. Expozice je velice zajímavá a zavede děti 

do kouzelného světa fantazie a hravosti.  Vřele všem tuto výstavu doporučujeme!  

Po zhlédnutí výstavy se děti odebraly pěšky do Častolovic na objednaný oběd. Výletu se zúčastnilo 21 dětí    

a 6 dospělých jako doprovod.  

Děti si výlet náležitě užily a my můžeme doufat, že děti budou mít chuť a elán i nadále při kulturních akcích 

v obci spolupracovat ☺. 

                                                                            Vlasta Schejbalová 

 

Sousedské posezení 

Dne 28. května proběhlo sousedské posezení. Představou bylo, aby se místní, dříve narození sešli a 

popovídali si. Při té příležitosti, každý kdo chtěl, mohl něco dobrého donést.  

Naše představa se vyplnila, lidé o setkání měli zájem a přišli v krásném počtu 39 účastníků. Obec zajistila 

pro účastníky zdarma nápoje a  občerstvení. Ovšem k našemu milému překvapení všichni nosili výborné 

sladké moučníky či slané pečivo vlastní výroby. Vše bylo vynikající a bylo vidět, že hospodyňky sáhly pro své 

osvědčené recepty. 

Za všechny účastníky moc děkujeme! 

Úvodní slovo měl Mgr. Miloš Kaplan. Všechny vřele přivítal a pak předal slovo dětem. Ty si pod vedením 

Daši Stružinské připravily program, který měl veliký úspěch. Vyjádřil úctu starším a sem tam ukápla i slzička 

dojetí. V závěru dostal slovo pan starosta Petr Krejcar. Poté následovala volná zábava.  

Potěšilo nás, že jste měli při vašem odchodu na tvářích úsměv. 

Pokud situace dovolí a bude zájem, tuto akci rádi za rok zopakujeme. 

                                                                          Vlasta Schejbalová 

                                                                         Daša Stružinská   

 

 

 



Poděkování 

Moc, moc, moc děkuji všem, kteří mě přišli podpořit na můj absolventský koncert 3. června 2022 do kostela 

sv. Mikuláše ve Velinách.  

Svou přítomností jste zajistili domácí atmosféru, ve které jsem se výborně cítila a koncert si moc užila. 

Doufám, že jste si koncert užili naplno, tak jako já.  

Mé první hudební krůčky byly právě zde ve Velinách, proto jsem chtěla mít svůj absolventský koncert právě 

zde a sdílet ho společně s vámi! 

Hudebnímu vzdělání se budu věnovat i nadále na pardubické konzervatoři a moc ráda si v našem kostelíku 

znovu zahraju a zazpívám, a budu doufat, že se s vámi opět uvidím.      

             

         Karolína Rajprtová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Z úřadu: 

• Připomínáme občanům možnost sjednat si smlouvu na zapůjčení kompostéru 

• Stále ještě nemají všichni zaplaceno za 1.pololetí, případně za loňský rok, vyzýváme dlužníky, aby 

s uhrazením již neotáleli, jinak se vystavují udělení penále a navýšení dlužné částky až na 

trojnásobek! Nezapomeňte také, že se letos měnila výše poplatků za odpady, částka za pololetí na 

osobu je 350 Kč, což někteří nezaznamenali, případně si zapomněli změnit v bance výši úhrady a 

zaplatili méně, než je letošní poplatek. Pokud se vám to stalo, doplaťte si zbývající část, ať to máte 

v pořádku. Děkujeme. Splatnost poplatků za 2.pololetí bude 15.10., kdo chce, může si již uhradit 

nyní. 

• Věnujte pozornost správnému třídění odpadů. Šetříte tím nejen přírodu, ale i svoji kapsu,               

od množství nevytříděného komunálního dopadu se odvíjí výše poplatku. 

• Nevhazujte kosmetické ubrousky do WC, kanalizace, ať nemusíme znovu řešit zničené drahé 

čerpadlo na ČOV 

• Nezapomínejte také při procházkách se svými zvířecími miláčky na úklid exkrementů na veřejném 

prostranství.  

• Nabízíme letní brigádu pro studenty (pletí záhonů, apod.) 

 

 

 

Připravované akce: 

Letní promítání-termín bude upřesněn 

Vítání občánků 4.9.2022 

Velinské hrátky  17.9.2022 na místním hřišti 

 

 

Přejeme všem krásné léto! 

 

 

 

 

 


