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Milí občané Velin,
jsem rád, že Vás mohu takto všechny pozdravit a zároveň seznámit s dalšími záměry, které se
v naší obci uskuteční.
Možná jste si již všimli, že se připravuje pozemek podél silnice a chodníku, ve středu obce, kam se
budou sázet lípy a prostor mezi nimi bude zatravněn. Na protější straně již nové stromy jsou a tak
vznikne lipová alej, která byla pro Veliny v historii typická. Zároveň se doplnily ovocné stromy
podél cyklostezky.
Poměrně zásadní oprava probíhá na naší čistírně odpadních vod. Bohužel se zde zjistilo zadřené
čerpadlo, což bylo způsobeno vlhčenými ubrousky, které někteří z nás házejí do kanalizace. Škoda
činí 130.000,- Kč. Opět Vás tedy žádám, neházejte do záchodu vlhčené ubrousky.
V průběhu letních měsíců budou doplněny herní prvky u horní zastávky a v dětském parku u
bukové aleje. Jedná se o workoutové prvky, které mohou využívat prakticky všichni.
V létě by se měla uskutečnit generální oprava střechy našeho obchodu a další úpravy veřejného
prostoru.
Také je rozhodnuto, že pořídíme krytý kotec s boudou pro nalezené psy.
Přestože vím, že asi nemáme na věc stejný názor, tak bych chtěl poděkovat za podporu rozhodnutí
podpořit ukrajinské uprchlíky.
Chci poděkovat všem, kteří se také podílejí na akcích v naší obci. Věřím, že mohou zlepšit naše
mezilidské vztahy.
Na blížící se bohoslužbu, která se bude konat v neděli 17.4.2022 v 17:00 v kostele sv. Mikuláše Vás
tímto srdečně zvu.

Krásné jarní dny Vám přeje
Petr Krejcar, starosta obce

Tříkrálová sbírka
Letos covidová situace dovolila, a proto bylo možno zorganizovat Tříkrálovou sbírku.
Podařilo se nám dát dohromady tři skupiny koledníků. Děti si koledování náramně užily a
vykoledovaly krásnou částku 12 648,- korun.
Chci poděkovat Veliňákům, za štědré příspěvky, rodičům, že nám děti půjčili a především dětem,
s jakou radostí domy v naší obci obcházely.
Jmenovitě děkovat začínám od nemladšího koledníka a to Jiříčka Hubáčka, dále to byli Linda
Voříšková, Matyáš Smandra, Sofia Stružinská, Jiřík Hriň, Bea Cablková, Sára Sakařová, Ondra
Kodad, František a Vojta Polívkovi. Nesmím také zapomenout na jejich doprovod a tím byla Daša
Stružinská a Aneta Hubáčková. O plné bříško se jim postarala Alena Rajprtová. Dík také patří našim
hasičům, u kterých bylo naše teplé a občerstvovací útočiště.
S díky Vlasta Schejbalová

Tábor Mlýnek v roce 2021
Tak jako v roce 2020, tak i loni, začínala sezóna na Mlýnku až koncem května. Díky COVIDU museli hosté
dodržovat určitá pravidla.
Ale i přesto byly prázdninové měsíce plně obsazeny.
V polovině září jsme sezónu uzavřeli.
V loňském roce bylo na táboře ubytováno cca 280 dětí, byly tu i dvě krásné svatby a několik oslav narozenin.
Náš Mlýnek si oblíbili i sportovci z okolních obcí a uspořádali si zde soustředění.
Za ubytování v roce 2021 se vybralo cca 370.000,- Kč.
V loňském roce se dokoupilo několik nových stoliček do chatek a upravily se lůžka dle požadavků hygieny.
V letošním roce proběhne nákladná oprava střechy, která si to opravdu zaslouží.
Přejeme našim stálým i novým návštěvníkům, ať se jim u nás líbí a mají jen ty nejlepší zážitky a vzpomínky.
Jana Štenclová

Sousedské posezení pro dříve narozené

Kulturní komise obecního úřadu Veliny plánuje pro důchodce sousedské posezení.
Odpolední posezení se bude konat 28. května 2022 od 15 hodin. Každý dříve narozený dostane
včas pozvánku do schránky, kterou bude potřeba potvrdit.
Občerstvení bude zajištěno, ale pokud donesete něco málo sladkého či slaného, jistě i ostatní rádi
ochutnají.
Za kulturní komisi Vlasta Schejbalová

Obecní úřad
Připomínáme: splatnost poplatků za 1.pololetí 2022 nastane 15.dubna 2022.
Výše poplatků za odpady je navýšena na 350 Kč /osobu /pololetí,
stočné zůstává stejné jako v loňském roce tj. 350 Kč/osoba/pololetí,
děti do 15let 175 Kč/dítě/pololetí.
V 1.pololetí je také splatný roční poplatek ze psů ve výši 100 Kč za každého psa, kterého vlastníte. Poplatek
je nutné také uhradit do 15.dubna 2022.
Poplatky můžete uhradit na účet obce č.19-2583650257/0100 KB, a.s. , kdy VS = vaše číslo popisné,
případně v hotovosti v kanceláři OÚ v úředních hodinách.
Děkujeme všem, kteří hradí poplatky včas. Dlužníkům připomínáme, že poplatky v prodlení mohou být
navýšeny až na trojnásobek, proto s uhrazením dluhů ve vlastním zájmu neotálejte.
Nabídka zapůjčení kompostérů
Díky spolupráci s DSOH nabízíme možnost bezplatného zapůjčení kompostérů, po uplynutí doby
udržitelnosti projektu přejde kompostér do vašeho vlastnictví. O kompostér je možné si zažádat na obecním
úřadě, je nutné sepsat smlouvu o zapůjčení.
K sepsání smlouvy si připravte s sebou parcelní číslo pozemku zahrady na které bude kompostér umístěn.
Parcelní číslo najdete na Listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Po sepsání smlouvy na OÚ si kompostér
můžete vyzvednout každou sobotu mezi 9-11 hodinou na sběrném dvoře, sepsanou smlouvu musíte mít
s sebou! Přednost zapůjčení kompostérů budou mít ti, kteří ještě žádný kompostér od obce nepřevzali v 1-2
vlně, proto žádáme všechny, kterých se to týká a mají o zapůjčení kompostéru zájem, ať se na OÚ k sepsání
smlouvy dostaví co nejdříve. Děkujeme za pochopení.
Nabídka poskytovatele internetu
V obci je nově možnost připojení internetu od dalšího poskytovatele- OMcom (Květákov).
Více Info na telefonu 773583825.
Sběr nebezpečného odpadu 11.května 2022
Tradičně nás v květnu čeká jarní sběr nebezpečného odpadu. Připravte si včas svoje odpady a předejte je
na sběrný dvůr před termínem svozu, pokud je nebudete předávat osobně 11.května přímo pracovníkům
firmy zajišťujícím svoz! Stává se nám často, že těsně po svozu nebezpečného odpadu na sběrný dvůr
přivezete velké množství odpadu, který mohl být odvezen při hromadném svozu. Množstevní skladovací
kapacity nebezpečného odpadu jsou omezené, je pak nutné objednávat další svoz, který se nám všem
poplatníkům promítne do nákladů za odpady a tím i do výše poplatku.
Třídit, třídit, třídit!
Je opravdu důležité správně třídit veškerý odpad. Neustále jsou v kontejnerech na tříděný odpad ( plasty,
papír, sklo, kov-plechovky, textil) nacházeny jiné komodity. Ruční přetřídění kontejneru, kvůli tomu, že
obsahuje něco, co tam nepatří, se okamžitě negativně promítne výrazným zpoplatněním. Buďte důslední a
třiďte veškerý odpad. Vše, co se dá ještě vytřídit nepatří do popelnice, ale do příslušných kontejnerů.
A zároveň platí, že kontejner na tříděný odpad není popelnice, třiďte správně! Uvědomte si všichni, že
množství směsného komunálního odpadu ovlivní výši poplatku. Čím více odpadu se vytřídí podle
příslušných složek, tím lépe! Pokud si nejste jistí, kam který odpad správně patří, zeptejte se pracovníků OÚ,
rádi vám poradíme.
Připravujeme Noc kostelů- 10.5.2022 kulturní program bude upřesněn později.

