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Vážení občané, 

 

jménem celého úřadu vám děkuji za přízeň a dovolte, abych vám popřál veselé Vánoce a 

šťastný nový rok 2023. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům a ostatním lidem okolo 

obce, že mi mé „starostovské začátky“ ulehčili a vřele mě přijali. 

Upřímně jsem rád, že těch prvních pár týdnů je už za mnou. Moje první schůze v Holicích byla 

totiž o „eskápéčku“ ve vztahu s „péóvéčkem“. To jsem si na mou duši myslel, že se bavíme o 

Temelínu a je to s námi všemi špatný:) 

Jako příloha tohoto zpravodaje je leták na projekt „Nová Zelená úsporám“. Rádi všem 

zájemcům na úřadě pomůžeme. Chtěl bych vás také informovat, že je k mání velmi levné 

palivové dřevo z pokácených obecních topolů u hřiště. 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím na mne neváhejte obrátit. Všem se budu snažit vyjít 

vstříc, bude-li to v mých možnostech. Když tak to zařídí pan místostarosta, dohodli jsme se, že 

on bude ten hodnější. 

Tak ještě jednou šťastné a veselé Vánoce. Snažil jsem se hlavně o pozitivní zprávy. Rozhodně 

sem nebudu psát, ať neházíte do popelnic banánové slupky a že nám od některých chybí peníze 

za poplatky. To se před Vánoci nehodí:) 

 

S pozdravem   Lukáš Janeček    starosta 

Tel. 737291526   

 

 
Stezka odvahy 

 

Občanský spolek obce Veliny po delší odmlce uspořádal v podzimním listopadovém období již 

osmý ročník Stezky odvahy, akce jako taková se konala dne 5.listopadu 2022. Začátek byl 

naplánovaný na 17 hodinu a konec strašidelné tratě  byl ukončen v 19 hodin poslední skupinkou 

účastníků dětí a dospělých . Opět se tato akce odehrávala v areálu zahrady mateřské školy a 

dále pokračovala kolem kostela a poté na louku za pilou a dál pokračovala po chodníku až do 

hasičské zbrojnice kde byl pro děti připravený strašidelný karneval . Účastnilo se 305 lidí, z 

toho 135 dětí. Velice nás to překvapilo a potěšilo jaká účast na této akci byla. Nejen Veliňáci , 

ale také z nejbližšího okolí k nám zavítaly davy lidí si tuto akci užít s námi. Na trase bylo celkem 

13 stanovišť s různými strašidly a dvě stanoviště byla přímo na zahradě mateřské školy, kde 

řádili duchové a také tu byly čarodějnice, které dětem dávaly čertovy úpisy  a 

strážily  Bubákovu kasičku.  Podle informací, které jsme obdrželi od pořadatelů se Stezka 

odvahy moc líbila nejen dětem, ale i dospělým. Chtěly jsme poděkovat všem pořadatelům a 

zastupitelům obce Veliny hlavně panu starostovi, který ztvárnil jedno ze strašidel a zajistil nám 

odměny pro děti. Dále chceme poděkovat panu místostarostovi za veškeré technické věci 

ohledně příprav v den pořádání akce. Dodatečně chceme popřát krásný a ničím nerušený 

adventní čas všem obyvatelům Velin. 

 

 s pozdravem Eliška Tomanová a Renata Kňourková 



Velinské trhy 

 

Po dvouleté covidové odmlce, se konaly opět naše tradiční trhy. Počasí nám přálo a díky 

sněhovému poprašku bylo také trochu vánoční. Obsadilo se opět všech patnáct stánků a trhovci 

nabízeli různé druhy výrobků, ze kterých si určitě každý vybral. Šestnáctý stánek byl soutěžní. 

Byl zde také umělecký kovář pan Jan Celer. Každý si u něho mohl zakoupit různé kovářské 

výrobky a především dětem ukazoval svoji práci.  

Nechyběla ani tradiční soutěž. Tentokrát se soutěžilo o ,,Nejchutnější bramborový salát.“ 

Zúčastnilo se devět soutěžících, z toho byly dvě děti. První místo s číslem 1 získala paní Daša 

Stružinská, druhé místo s číslem 2 získala paní Hana Tůmová a třetí místo paní Zuzana Vítková, 

která soutěžila pod číslem 5. Do soutěže se pustily také dvě děti a to Laura Malá a Ondra Kodad, 

které dostaly navíc cenu za odvahu soutěžit. 

Do toho všeho trhového mumraje se nám linula i vánoční hudba, kterou zajistil náš oblíbený 

DJ MC JACK (Jan Brychta). 

Trochu mě mrzelo, že letos ne všichni dodrželi zaběhlý dress code, na kterém jsme se dohodli 

již na prvním trhu. Proto přeji svému nástupci, aby při pořádání 10. vánočních trhů bylo vše, 

tak jak má být. 

Chci poděkovat všem, kteří to se mnou táhli od samého počátku, anebo se postupně přidávali a 

doufám, že v tom budou pokračovat dál i beze mne. 

Vlasta Schejbalová 

 

 

Vystoupení dětí v kostele sv. Mikuláše 

  

V sobotu 19.11.2022 se konaly Tradiční Velinské trhy, při kterých nesmí chybět vystoupení 

našich dětí a Velinského sboru v kostele sv. Mikuláše. Letos se odehrálo představení             "O 

dvanácti měsíčkách", které jsme pilně nacvičovali už loni, ale bohužel covidová opatření nám 

ho nedovolila odehrát. Vystoupení mělo velký úspěch, což soudíme z pozitivních ohlasů 

návštěvníku, kteří při obou vystoupení zaplnili kostel. 

Velké poděkování patří jak dětem, sboru, tak všem ostatním, kteří se podíleli na přípravách 

akce. 

 

Daša Stružinská 

 

 

 



 

Rozsvícení vánočního stromečku 

V měsíci říjnu jsme byly osloveny, abychom s dětmi secvičily vystoupení na Rozsvícení 

vánočního stromečku. Dlouho jsme přemýšlely, jak celou akci pojmout. Po zjištění, že datum 

vychází na první adventní neděli, jsme měly jasno. S dětmi secvičíme divadelně – hudební 

vystoupení o příběhu narození Ježíška. Děti pilně cvičily, zpívaly a společně jsme se těšili, jak 

si daný den užijeme. Aby vystoupení bylo o trošku více autentické, poprosili jsme skvělé rodiče 

dětí, zda by nám pomohli s kostýmy a rekvizitami. 

Když se už chýlil čas a přiblížil se první adventní víkend, tak jsme s dětmi maličko znervózněli, 

zda vše proběhne tak, jak jsme si představovaly. Děti připravené v kostýmech, rekvizity 

rozmístěné u krásně nazdobeného stromečku a pan starosta Janeček se přihlásil o slovo. Ve 

svém proslovu přivítal všechny přítomné a svými slovy naladil obecenstvo na vánoční 

atmosféru. Poté jsme už přišli na řadu my ze školky. Děti krásnou vánoční básničkou poprosily 

Ježíška, aby nám rozsvítil stromeček, který pak perfektně dokresloval jejich vystoupení. Pak 

přišla série krátkých veselých básniček na odlehčení, u kterých jsme se všichni zasmáli. Poté 

atmosféra zase maličko zvážněla a přišel onen příběh o narození Ježíška. Děti zpívaly koledy, 

které byly zakomponované do příběhu. Po odehrání celého divadelního vystoupení jsme si 

společně všichni zazpívali známou vánoční písničku Rolničky. Celkovou atmosféru 

dokreslovala vůně svařeného vína a čaje a také bouchání šampusových špuntů. 

Věříme, že se vám tato předvánoční akce líbila stejně jako nám a už se těšíme na další 

spolupráci s vedením obce. Za třídu Opičky z Baobabu Vám všem přejeme klidné vánoční 

svátky a mnoho zdraví do Nového roku. 

Zuzana Horčičková, učitelka MŠ 

 

 

 

 

Informace z Obecního úřadu: 

Obracíme se na vás  jako na občany obce s prosbou či žádostí pokud se rozhodnete o prodeji 

vlastních pozemků v k.ú. Veliny, zda byste pozemky nabídli k prodeji nejprve své obci. 

Pozemky budou využity k rozvoji obce. V rámci pozemkových úprav přišla obec o velkou 

část svých pozemků, jenž byly použity k vytvoření přístupových cest. Veškerý právní servis 

včetně poplatků by hradila obec. Děkujeme 

Kompostéry: stále dost k dispozici.  

Sběrný dvůr bude 24.12 a 31.12 uzavřen.  

 



 

 

 

 

 

Připravujeme 

 

17.12. od 19.00    PRO MUSICA hudebníci z Holicka 

24.12. od 10.00 do 12.00   BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

           od 22.00            VÁNOČNÍ  MŠE  

               mši slouží kaplan Tomáš Altman a kaplan Milan Novotný  

  

rok 2023 

 

7.1.      TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA 

11.2.    MASOPUST 

  

 


