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Vážení spoluobčané Velin,
je několik dnů do Vánoc a tak se nabízí shrnutí letošního roku. V naší obci probíhala
generální oprava silnice č. I/36 a vybudování nových autobusových stání, chodníků a
parkovacích míst. Přestože vím, že stavební činnost byla dlouhá, tak bych chtěl poděkovat
všem, kteří to brali s pochopením a nadhledem. Nebylo to jednoduché a některé věci budou
potřebovat ještě dodělat. Měl by tím být projekt ČEZu a nahrazení 8 sloupů zemním vedením
a hned následně výstavba nového chodníku od zastávky směrem na Holice. Je skvělé, že se
povedla i výsadba zeleně, kterou ½ navíc platilo ŘSD. Druhá část byla z dotace NADACE
ČEZ. Dále byla dokončena a slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště. Z dotace Pardubického
kraje máme vybudovaný nový objekt, který bude sloužit k uskladnění sekačky a sportovního
náčiní. V průběhu celého roku probíhalo několik kulturních akcí, které se již stávají tradicí.
Pro mne osobně je též velice důležitý audit, který proběhl dne 17.12.2019 a po hloubkové
kontrole konstatoval zjištění bez chyb a závad. Vše bylo zveřejněno a zúčtováno, tak, jak
vyžaduje zákon. Je za tím dobře odvedená práce, které si vážím. Spolupráce s mnohými z Vás
byla velice dobrá a věřím, že to zkusíme spolu i v příštím roce. Kromě výstavby chodníků se
jedná i o odkup objektu Jednoty a dalších akcí.
Už je té stanoven termín Rodáků Velin v roce 2020. Setkání se uskuteční 29. srpna 2020.
Uvítám Vaši pomoc i nápady.
Závěrem přeji Všem pevné zdraví, vnitřní duchovní pohodu a štěstí, které budeme všichni
potřebovat.
Žijeme v krásné obci na šťastném místě planety, jen si to možná někdy ani dostatečně
neuvědomujeme…
S úctou
Petr Krejcar
starosta obce Veliny

SDH Veliny
Začala topná sezona- hasiči by chtěli upozornit na možné požáry topných komínů.
Jak předcházet požárům v komínech.
Základními lhůtami pro čištění komínů u spotřebičů paliv do 50 kW při celoročním provozu3x ročně u spotřebiče na tuhá paliva
2x ročně u spotřebiče na kapalná paliva
1x ročně u spotřebiče na plynná paliva

Nové znění Zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožnuje občanům, pokud toho
jsou schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové
cesty-komína, oprávněným kominíkem, který na provedení této kontroly vystavuje potvrzení.
Ověřte, že si, že si domů zvete odborníka. O problémech tak zvaných ,,falešných kominíků“ se
hovoří již řadu let.
Na internetové adrese hzscr.cz/revizní-technik-spalinových-cest/ si nyní může každý občan ověřit,
zda technik, kterého si pozval, má ke své činnosti oprávnění.
Z našeho nejbližšího okolí můžeme doporučit prověřeného kominíka p. Jiřího Kamenického Holice,
Husova čp, 1127,mobil-603296919, který provádí čištění a kontroly komínů za 400Kč včetně
vystavení potvrzení a dále technické kontroly kotlů na tuhá paliva značekVIADRUS,ATMOS,DAKON,ROJEK,SLOKOV,OPOP a to za 600kč včetně vystavení technické
zprávy. V letošním roce tyto technické kontroly kotlů končí svoji platnost/technická kontrola kotle
na tuhá paliva má platnost 3 roky/proto je vhodné si tuto kontrolu zajistit.
Co si můžete zkontrolovat sami:
Je kouřovod řádně upevněn?
Je komín celiství, neprodyšný, beze spár a omítnutý?
Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
Fungují uzávěry komínových dvířek?
Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, případně je použita vhodná
tepelná a nehořlavá izolace?
Jsou funkční a nepoškozené přívodní šnůry a zásuvky u kotle?
Je dimenzování pojistek a jističů v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
Co dělat, když v komíně začne hořet.
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa, v případě půdních
prostor doporučujeme, aby se hořlavé materiály nevyskytovaly v blízkosti nebo dokonce přímo u
komína (z preventivních důvodů).
Zavolejte na linku 150 nebo 112, popřípadě kontaktujte místní dobrovolné hasiče velitel místní
jednotky Kadrmas Tomáš mobil - 776610597.
Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu.
Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním suchého písku do komína horními
vymetacími dvířky-pozor při jejich otvírání, vhodnější je vhazovat suchý písek ze střechy přímo do
ústí komína.
Doufáme, že se nad našimi radami a doporučeními alespoň zamyslíte, v ideálním případě se jimi
budete snad i řídit. Naši snahou je Vám pomáhat, ale je nutné řešit samotné mimořádné
události/požáry komínů, požáry při vypalování suché trávy, požáry od odhozených nedopalků
cigaret, apod. / ,když většině těchto nepříjemných událostí lze preventivně předejít.
Těšíme se na spolupráci s Vámi velinskými občany a doufáme, že se vždy uvidíme jen při
kulturních akcích, které pořádáme nebo se na jejich pořádání podílíme, popřípadě při různých
jiných ukázkách a akcích.
Hezké prožití adventu, šťastné a veselé prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového
roku, bez mimořádných událostí,
Vám přejí
Dobrovolní Hasiči Veliny.

Zájmové aktivity pro případné zájemce nabízí ARTYKADLO-HOLICE
Pro děti nabízíme od 22. ledna nový kurz Vědomého vaření, kde se děti dozví, jaké potraviny nám
mohou být prospěšné, a které mohou uškodit. Ale teorie nebude příliš a vaření bude děti hlavně
bavit. Vyzkouší si netradiční postupy přípravy jídla a z každé lekce si odnesou domů, co uvařily.
Kurz se bude konat jednou za čtrnáct dní, vždy ve středu od 15:30 do 17:30.
Pokud máte rádi léčivé bylinky a chtěli byste používat vlastní ekologickou kosmetiku, pak je přesně
pro Vás určena další novinka. Seminář Výroby domácí kosmetiky povede bylinkářka Radka
Svatošová a konat se bude v pondělí 20. ledna od 17:30. (S lektorkou Radkou se v Artykadle již
potkáváte na kurzu Rok s bylinkami.)
A i v lednu se můžete těšit na naše tradiční lekce drátování, výroby loutky, víkendové zimní
keramiky nebo dětské FIMO tvoření. Pro bližší informace sledujte náš Facebook nebo stránky
www.artykadlo.cz.
Závěrem ještě informace pro rodiče dětí školou povinných – o jarních prázdninách se dne 14. února
uskuteční zájezd pro děti i dospělé do pražského Národního muzea, spojená s naučnou procházkou
„Strašidla Malé Strany a Kampy“. Cena 450 Kč dítě a 570 Kč dospělý (v ceně je zahrnuta doprava
i vstupy), rezervace již nyní na www.artykadlo.cz.
Dita Valachová a Michaela Kaplavková

Připravované akce
Betlémské světlo bude v kostele sv. Mikuláše 24.12.2019 od 10-12 hodin
Sváteční mše 25. prosince 2019 v 18.00 - kostel sv. Mikuláše, farář Martínek
Novoroční setkání u altánu u kostela -1.1.2020 15-17 hodin
MASOPUST 29.února 2020 - připravuje SDH Veliny, hasiči uvítají rádi i další členy-masky do
průvodu
Ve zkratce
-parkování a odstavování aut na chodník JE ZAKÁZÁNO!
-svoz komunálního odpadu proběhne i ve sváteční den 25.prosince 2020, včetně sběru plastů
v pytlích.
-provoz sběrného dvoru do konce roku: také v normálním režimu, 21.12. i 28.12.2019
od 9-11hodin. Apelujeme také na správné třídění odpadu
- výše místních poplatků za odpady, stočné a poplatek ze psů se pro rok 2020 nemění. Poplatky
zůstávají ve výši odpady 600Kč/osoba/rok, stočné dospělá osoba 700 Kč/rok, děti do 15ti let 350
Kč, poplatek za psa 100 Kč/rok. Vyzýváme tímto také dlužníky, kteří nemají uhrazené poplatky,
aby tak bez prodlení učinili, a to bankovním převodem na účet obce 19-2583650257/0100 KB, a.s.
nebo v kanceláři OÚ v hotovosti.
-aktuální informace na www.veliny.cz

Úřední hodiny na OÚ ve Velinách jsou v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin, a ve středu od 18.00 do 20.00 hodin. Telefon 466 682 187
Email pro příspěvky do zpravodaje – obecveliny@volny.cz
Do článků nezasahujeme, odmítáme ale články urážlivé a vulgárni. Názor redakce se nemusí shodovat s uveřejněnými příspěvky.
Zpravodaj vydává OÚ Veliny,.

