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Vážení občané Velin, 

jsem rád, že Vás mohu takto pozdravit a seznámit s několika aktualitami v naší obci. 

Všichni, co máme rádi léto a prázdniny, teď vlastně prožíváme ty báječné dny. Přívalové deště bohužel 

příjemné nebyly. Po jednání se správcem toku dnes tj. 21.7.2021 dorazil speciální bagr, který bude čistit 

Velinský potok. Další práce budou následovat. 

V pondělí 26.7.2021 se probudíme do velkého ticha – bude totiž zahájena rozsáhlá oprava mostku 

v Borohrádku a též přilehlé silnice I/36. Veškerá doprava bude vedena po objízdných trasách. 

Nám Veliňákům zůstane zachováno spojení okolo lesoškolek do Borohrádku. Bohužel dojde k redukci 

autobusové dopravy přibližně do 31.10.2021. (info viz výlukový jízdní řád) Děkuji za pochopení. 

V lednu tohoto roku se podařilo odkoupit objekt prodejny Jednoty. Nyní se připravuje projektová 

dokumentace na celkovou rekonstrukci s možností využití dotace. Nájemce na provozování prodejny zatím 

nemáme, ale věřím, že někoho šikovného seženeme. 

Během prázdnin by měly být nainstalovány nové autobusové zastávky a doplněn mobiliář o lavičky a koše.  

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří vzorně udržují pozemky před svými ploty. Zjišťuji, že se jedná o 

rostoucí počet občanů, kteří mají rádi upravené prostředí. 

Přeji všem krásné dny a spoustu hub v našich lesích… 

 

S úctou                       Petr Krejcar                             

                                  starosta obce 

 
POHÁDKOVO- NAUČNÁ CESTA PO VELINÁCH 

Ve dnech 1. – 2. května 2021 se konala Pohádkovo – naučná cesta po Velinách. Jelikož nám bylo 

líto, že nemůžeme kvůli covidovým opatřením uspořádat pro děti žádnou akci jako jsou ,,Velinské 

čarodějnice“, či ,, Velinské hrátky“, vymyslely jsme tuto cestu doplněnou o  fotografie postav 

z oblíbeného ,,Pohádkového lesa“. Pohádkové téma provázelo celou trasu, ale nechybělo ani plnění 

různých úkolů pohybového charakteru a také vědomostní otázky. Snažily jsme se, aby na trase bylo 

pro každého něco. Věkový rozptyl zúčastněných dětí byl již od několika měsíců až do 15 let. Větší 

děti si mohly cestu projít samy, ty menší chodily za doprovodu rodičů. 



Bez rozdílu věku musely všechny děti splnit zadané úkoly, jako skákání panáka, běhání slalomu, 

skákání žabáků a zodpovědět různé vědomostní otázky, například: čím uhasit elektroniku nebo jaké 

je číslo na hasiče a záchrannou službu, dále pak otázky ze znalostí místních dřevin a v neposlední 

řadě i otázky týkající se právě naší obce Veliny. 

Celá akce byla bezkontaktní, děti si pouze vyzvedly odpovědní kartičky a na každém stanovišti buď 

doplňovaly odpovědi, nebo plnily úkoly. Celkem se zúčastnilo 75 dětí a to jak velinských tak děti 

z okolních obcí a dokonce i z Pardubic. 

Cesta začínala ve středu obce u transformátoru vyzvednutím kartiček a pak po levé straně směrem 

k Borohrádku, dále pokračovala průchodem mezi velinskými novostavbami a po malé straně zpět až 

k obecnímu úřadu do cíle v altánu u kostela. 

Všechny děti obdržely dodatečně diplom za úspěšné zdolání cesty a dostaly malou pozornost. 

Vylosovaní šťastlivci získali pozornost o něco větší.  

Děkujeme všem, kteří přišli a bavili se na naší pohádkové cestě! Pevně doufáme, že budeme moci 

pro děti po letních prázdninách uspořádat už kontaktní akci plnou soutěží a zábavy a všichni si 

společně užijeme příjemný den s občerstvením a posezením. Přejeme všem krásné léto!                       

Velinské tety Alena, Jana a Vlasta 

ZPRÁVY  Z TÁBORA 

 

Zajímá Vás, co se dělo a bude dít na Mlýnku? 

V loňském roce, díky situaci s koronavirem, musel být celý květen na táboře zrušen. V červnu už 

bylo o víkendech obsazeno a proběhly zde oslavy narozenin, svatba a posezení s přáteli. No a celé 

prázdniny sem každoročně přijíždějí děti na tábory a každý běh má různou tématiku. Nebylo tomu 

jinak ani v loňském roce. V září už se tábor pomalu zazimoval. 

V roce 2020 se vybralo za ubytování o prázdninových měsících 278 tisíc korun. Ve srovnání s 

rokem 2019 to bylo cca o 15 tisíc korun více. 

V loňském roce se na táboře vybudovala zbrusu nová koupelna, kterou všichni návštěvníci chválili. 

Však už si to tábor zasloužil. Vyměnily se zbylé staré matrace, polštáře a přikrývky za nové. 

Celkem se za loňský rok investovalo do tábora cca 373 tisíc korun. Ještě bude potřeba natřít střechy 

a zábradlí u chatek. 

V roce letošním nám opět situace v květnu nepřála a tábor byl uzavřen. Ale už v červnu je opět 

každý víkend obsazeno a jeden týden je vyhrazen pro cyklokroužek holické školy a DDM. 

O prázdninách je plně obsazeno, takže budeme doufat, že nám bude přát počasí, děti dorazí a užijí si 

opět krásné a klidné prostředí našeho Mlýnku. 

 

                                                                                 Jana Štenclová 

 

 

 



Obecní úřad: 

 Splatnost poplatků za 1.pololetí uplynula již 15.4.2021 (odpady, stočné a roční poplatek ze 

psů), vyzýváme ty, kteří na platbu pozapomněli, aby úhradu provedli neprodleně! Za 

2.pololetí je splatnost poplatků dne 15.10.2021. 

 V uplynulém roce skončila většina nájemních smluv na hrobová místa. V letošním roce je 

nutné uzavřít novou nájemní smlouvu na obecním úřadě a uhradit nájemné na dalších 5 let 

 Třídění odpadů- apelujeme na občany, aby věnovali více pozornosti třídění odpadů, 

nevhazovali odpad, který se dá vytřídit, do popelnic! Pytle, které dostáváte na plasty je 

nutné odevzdávat při svozu plné, často se stává, že pytel je naplněný i méně než z poloviny. 

Takto málo naplněné pytle nebudou při svozech odváženy! Není možné vhazovat do 

kontejnerů na papír celé krabice, je nutné je před vhozením do kontejneru rozřezat, 

sešlápnout. Objemnější papírový odpad je nutné odvézt na sběrný dvůr, nenechávejte 

krabice volně odložené u kontejnerů, vlivem deště je takovýto odpad znehodnocen. 

Samozřejmostí by mělo být i zavření víka kontejneru po vyhození odpadu. Zmoklý papír 

z kontejneru již nelze použít. Do nádoby na kovy se nesmí vhazovat plechovky od barev ani 

obaly od různých sprejů, ty patří na sběrný dvůr jako nebezpečný odpad! Plechovky od 

nápojů je třeba sešlápnout, to platí i pro PET lahve. Šetříte tím i vlastní kapsu, každý odvoz 

kontejneru se promítne do nákladů a následně do místního poplatku. Důsledným tříděním 

nezatěžujete tolik životní prostředí a čím víc jednotlivých vytříděných komodit (plasty, 

papír, kovy, sklo, textil) odevzdáte do sběrných nádob nebo na sběrný dvůr, tím větší částku 

obci zaplatí firma EKO-KOM, a.s., Sběrné suroviny, apod. za vytříděný komoditní odpad.  

O to menší jsou pak náklady, ze kterých se vychází při stanovení výše poplatku. V loňském 

roce obec za tříděný odpad obdržela 110.578 Kč, třídit má smysl! Pokud si nejste jistí, kam 

který odpad patří, ptejte se zaměstnanců OÚ, rádi Vám poradí! 

 Provoz čistírny odpadních vod: přísný zákaz vhazování hygienických textilních ubrousků do 

kanalizace! 

 Pokud něco aktuálně řešíte, můžete se přímo obrátit na obecní úřad: e-mail: 

obecveliny@volny.cz nebo Petr Krejcar tel. 605 455 695 

 Kompostéry budou připraveny přibližně v září tohoto roku   

 

Připravujeme:  7.srpna 2021  Letní kino Veliny (na hřišti) 

       11.září 2021  Vítání občánků 

 

TJ SOKOL Veliny-ROZLOSOVÁNÍ IV.TŘÍDY-HOLICKO 

3. kolo  sobota  14.8. 17:00  Vysoké Chvojno-Veliny 

4. kolo neděle  22.8. 17:00   Veliny-Dříteč B 

5. kolo  neděle  29.8. 17:00  Slovany Pce-Veliny 

6. kolo sobota    4.9.    16:30   VOLNO 

7. kolo neděle            12.9.     16:00    St. Máteřov B-Veliny 

8. kolo sobota            18.9.     16:00   Veliny-Litětiny 

9. kolo neděle  26.9.    15:30  St. Ždánice-Veliny 

10. kolo    neděle  3.10.    15:00  Veliny- Horní Ředice B 

11. kolo    sobota  9.10.    15:00  Dolany-Veliny 

12. kolo   sobota            16.10.    14:30              Veliny-Popkovice 

13. kolo   neděle            24.10.    14:30              Mnětice-Veliny 

1. kolo     čtvrtek           28.10.    14:30             Veliny-Paramo 

2. kolo     neděle            31.10.    14:00              Veliny-Opatovice B 

14. kolo   neděle              7.11.    13:30               Paramao-Veliny 

Přátelsky: sobota          31.7.     17:00   Veliny-Vysoké Chvojno 

   neděle            8.8.     17:00  Jaroslav-Veliny 
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