
                            

ZPRAVODAJ 

OBCE VELINY 
 

číslo 2016/2  ____________________  www.veliny.cz  _______________ prosinec 2016 

 
Milí spoluobčané Velin, 

 

 

právě se k Vám dostává poslední letošní zpravodaj. Rok 2016 byl určitě úspěšný naším 

společenským životem a množstvím konaných akcí. Velice dobře jsme se prezentovali i v soutěži 

„Vesnice roku“, přestože jsme nevyhráli. Jsem rád, že jsme otevřenou obcí, která pořádá akce i pro 

široké okolí. Poslední letošní velinský vánoční jarmark je toho příkladem. Hodně si vážím 

dobrovolnické práce těch, kteří se na organizaci podílejí. Myslím, si, že se vytvořila parta lidí, kteří 

vzájemně dobře spolupracují a určitě uvítají další tvořivé lidi.  

 

V těchto dnech je důležitá příprava projektu generální opravy silnice I. třídy č.36 „průtah obcí 

Veliny“ Bude se měnit živičný povrch, opravovat kanalizační šachty, měnit obrubníky, přesouvat 

veřejné osvětlení (17 ks) a další. Bohužel z tohoto důvodu jsme posunuli opravu chodníků na levé 

straně od obecního úřadu směrem na Holice. Osobně mě toho mrzí, ale věřím, že toto rozhodnutí 

pochopíte. Kromě světel by ostatní práce mělo hradit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Proto je také 

důležité co nejdříve se napojit na kanalizaci, pokud tak někteří ještě neučinili. Bližší informace a 

harmonogram prací Vám bude včas sdělen.. Už nyní Vám však děkuji za pochopení.  

Další velice důležitou záležitostí je otevřené jednání s firmou ČEZ Distribuce o rekonstrukci el. 

vedení a hlavně odstranění sloupů, které stojí uprostřed chodníků v horní části obce. 

 

A protože se blíží Vánoce, rád bych Vás tímto pozval kromě jiného na dvě akce. Tou první je 

Betlémské světlo, které si můžete 24. prosince od 10 - 12 hod. odnést z našeho kostela sv. Mikuláše. 

A druhá pozvánka je na pravou půlnoční vánoční mši v kostele sv. Mikuláše ve Velinách. Prý ani 

pamětníci nevzpomínají, že by se tu  kdy uskutečnila… 

Děkuji Vám za práci, kterou jste pro obec během celého roku vykonali. Všem chci popřát zdraví, 

klid, pohodu a radostné žití v našich Velinách. 

 

S úctou a pozdravem 

 

 Petr Krejcar 

                                                                                                                                              starosta 

 

 

 

 

Informace z Obecního úřadu 
 

 Úhrada poplatků 

Upozorňujeme občany na splatnost poplatků za 2.pololetí za odpady, stočné a poplatek ze psů, 

datum splatnosti 15.10.2016. Kdo ještě nemáte  uhrazeno, učiňte tak co nejdříve. Zaplatit můžete 

v kanceláři OÚ v hotovosti. Další možností je bankovní převod na účet obce č.19-2583650257/0100 

KB a.s., jako variabilní symbol použijete číslo popisné vašeho domu. 



 Výše poplatků činí za pololetí: odpady 250Kč, stočné děti do 15ti let 150Kč, ostatní 300Kč. 

Dodržujte prosím termín splatnosti, jinak může být dle vyhlášky poplatek navýšen o penále až ve 

výši trojnásobku dlužné částky. Děkujeme. 

 Pronájem hrobového místa 

 

V letošním roce vypršela platnost většiny smluv na pronájem hrobů. Nájemcům hrobových míst 

jsou průběžně vystavovány nové smlouvy, výše poplatků zůstává stejná – 200,-/ jednohrob, 300,-

/dvouhrob , platnost 5 let. Sepsat novou smlouvu a zaplatit nájem můžete v kanceláři OÚ.  

 

Důležité upozornění 

 

Majitelé, kteří vyklízejí nemovitost si musí objednat kontejner u svozové firmy, nelze vyvážet na 

sběrný dvůr. 

   

 

 Plánované opravy silnice 1.třídy – průtah obcí – rok 2017   

 

V příštím roce plánuje ŘSD opravu silnice 1.třídy v úseku - průtah obcí Veliny. Vedle této opravy 

povrchu komunikace, kterou hradí ŘSD, dojde též k některým opravám z rozpočtu obce. 

Seznam úprav:  

Vodorovné značení pro stání autobusů, jejich posunutí, svislé označení zastávky 

Přechod pro chodce mezi hasičárnou a obchodem.  

Rekonstrukce částí kanalizace 

Výměna sloupů el. osvětlení ( celkem 17 sloupů ), stojících dle vyjádření ŘSD příliš blízko 

komunikace.   

V souvislosti s opravami silnice, kanalizace a chodníků v horní části obce žádáme majitele 

nemovitostí v úseku od kostela směrem na Holice  (obě strany), aby písemně potvrdili, zda mají/ 

nemají kanalizační přípojku, a pokud nemají, zda si ji chtějí v budoucnu zřídit. Budování přípojky 

obec povolí pouze do doby, než budou provedeny uvedené opravy silnice, chodníku a kanalizace. 

S projektem a harmonogramem prací budete  podrobně informováni.  

 

 Kalendáře na rok 2017 –„ Holicko v proměnách času 2017“  jsou k zakoupení na OÚ,  

cena 60 Kč. 

 

Blahopřání k narozeninám 

 
V květnu narození: 

František Vítek 72 let 

František Železný 92 let 

 

V červnu narození: 

Věra Marholdová 70 let 

Hana Prášková 81 let 

Anna Chaloupková 92 let 

Josef Zindulka 79 let 

 

V červenci narození: 

Jindřich Šejna 78 let 

Hana Vávrová 73 let 

Helena Horáčková 76 let 



Irena Kamenická 79 let 

Miroslava Charvátová 72 let 

 

V srpnu narození: 

Marie Růžičková 83 let 

Jan František Shanner 71 let 

 

V září narození: 

Marie Železná 89 let 

František Polák 75 let 

 

V říjnu narození: 

Květoslava Novotná 71 let 

Rudolf Nejedlý 77 let 

Marie Burešová 84 let 

Jaroslava Krejčíková 73 let 

Miroslav Hrdlička 84 let 

Jiří Růžička 71 let 

 

V listopadu narození: 

Anna Šejnová 74 let 

Stanislav Kašpar 78 let 

 

V prosinci narození: 

Jiřina Sirůčková 80 let 

Jiří Vaněk 73 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám k narozeninám hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost a nevyčerpatelný 

optimismus! 

 

Zpráva o činnosti konzultační střediska Virtuální univerzity 3.věku 
 

V letošním roce dokončí studenti VU3V 6.semestr 1.cyklu studia a čeká je slavnostní promoce 

s předáváním Potvrzení o absolutoriu (obdoba univerzitního diplomu). Co tomu předcházelo?  

V roce 2013 obec přijala nabídku České zemědělské univerzity v Praze na zapojení se do programu 

dostupného vzdělávání pro seniory. Tentýž rok na podzim se přihlásilo 10 zájemců o tuto formu 

studia a hned jsme se pustili do přípravného kurzu Astronomie. Cyklus přednášek nám představil 

výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po současnost a také několik slavných 

astronomů rudolfínské doby.  

Přípravný kurz všechny nadchl, společné promítání přednášek bylo spojením užitečného i 

příjemného, nejednou přinesl ten či ona nějaké malé pohoštění, a bylo dost času i na obyčejné 

popovídání si o běžných lidských starostech. Takže jsme se těšili na pokračování. 

Od té doby jsme v každém roce úspěšně zvládli 2 stanovené semestry po 6 přednáškách, téma jsme 

si mohli vybrat sami z poměrně široké nabídky. V roce 2014 to byla témata „Lidské zdraví“ a „ 

Vývoj informačních technologií“, v roce 2015 „Život a dílo Michelangela Buonarroti“ a velmi 



působivá „Etika jako východisko z krize společnosti“. V letošním roce padla jednomyslná volba na 

téma „Barokní architektura v Čechách“, a to proto, že všude kolem nás je mnoho barokních 

skvostů, které vnímáme trochu jako samozřejmost, přitom o nich víme velice málo.  

Poslední semestr, který ještě probíhá, došlo i na téma „ Dějiny oděvní kultury“, zdánlivě méně 

zajímavé pro muže. Ale přednášky jsou pojaté tak, že si studenti poměrně zeširoka zopakují dějiny 

člověka od doby kamenné a jako bonus navíc se dozvědí zajímavosti o vývoji odívání. 

Nyní nám tedy končí cyklus šesti semestrů, který je podmínkou k dosažení statusu „absolvent 

univerzity 3.věku“. To ale neznamená konec studia a konec scházení se v dobré společnosti. 

Můžeme začít další cyklus, a pak zase další, protože témat je mnohem víc, čas od času se obměňují. 

Studium je pro seniory příjemné zpestření života. Nejde o žádné biflování vědomostí, ani o 

známkování, jedná se příjemnou formu studia pro radost, pro sebeuvědomění, pro společné zážitky. 

Někteří si rádi připomenou „bezstarostný studentský život“ v mládí, jiní si zase mohou 

kompenzovat to, že v mládí studovat z nějakého důvodu nemohli.   

Naše současná skupina studentů tvoří dobrou partu, scházíme se i mimo studium na srazech 

s rodinnými příslušníky. A letošní zahájení podzimního semestru pojali studenti jako kostýmový 

návrat do obecné školy, neboť se to hodilo k tématu „Dějiny oděvní kultury“ 

Prozatím jsme se neúčastnili žádných aktivit, které pořádají větší konzultační střediska pro zájemce 

z celé republiky. Tyto „Závěrečné semináře“, jsou vždy spojené například s exkurzemi, zábavou a 

pohoštěním, a prozatím jsme nenašli shodu, abychom měli na daný termín čas, a nebylo by to příliš 

daleko. Ale čeká nás slavnostní promoce v aule ČZU v Praze, a tu si snad ujít nenecháme. Takže 

16.ledna plánujeme vyrazit společně do Prahy a užít si plody naší práce.  

Pokud ve Vás tento článek vzbudil zájem přihlásit se ke studiu a máte li statut důchodce, můžete se 

přidat. Nový semestr začne již v únoru 2017.   

 

Zpráva o činnosti  Občanského sdružení obce Veliny 
 

Guláškošt Holice 
 

Týden před pohádkovým lesem se parta "velinských gulášníků" opět zúčastnila soutěže o nejlepší 

guláš. Letos nás reprezentovali Arpád Molnár, Standa Kňourek s Renatou, Lukáš Kňourek s 

Lenkou. Rád bych zdůraznil, že veliňáci zůstávají mezi posledními 2 gulášníky, kteří se uvedené 

akci zůčasňují od začátku. K vidění bylo ledaco, ale náš gulášek byl vyprodaný jako první, ale 

nevíme, na kterém místě jsme se umístnili, vyhlašovali pouze první tři. Nám to ale nevadí. Kdo 

ochutnal, ví.  

 

Pohádkový les 2016 
 

Letošní "Pohádkový les" byl již pátý v pořadí a opět jsme zaznamenali velice pozitivní hodnocení 

ze strany návštěvníků akce. Objevily se nové masky na stanovištích, stávající se opět vylepšily, ale 

můžu pouze konstatovat, že jsme laťku kvality minimálně udrželi. Na zabezpečení akce včetně 

masek se podílelo téměř 80 lidí a já bych Vám i tímto způsobem chtěl všem moc a moc poděkovat.  

Dále bych touto cestou chtěl poděkovat zastupitelstvu obce a starostovi za materiální pomoc, 

poskytnutí prostoru tábora Mlýnek pro akci, přípravu parkovacích ploch, poskytnutí ubytování, 

energií a za celkovou podporu akce. 

 

Letos naší akci opět podpořili i sponzoři, a proto mi dovolte, abych tímto způsobem poděkoval za 

poskytnutou finanční podporu společnostem DELTA X CZ Veliny,Campestrini Borohrádek, 

Agrostav Černá za Bory, Pacific Direct Holice, Penta Servis Holice, Lumius Borohrádek, MÚ 

Borohrádek, MÚ Horní Jeleni, Myslivecký spolek Veliny a další kteří nás podpořili materiálně nebo 

formou dárků pro děti. 

Zvláštní poděkování patří Rybářskému svazu – MO Borohrádek za poskytnutí parkovacích ploch na 

louce u rybníka. Bez těchto parkovacích ploch bychom nemohli poskytnout parkování pro 245 



automobilů. 

Akci navštívilo kolem 720 lidí a zaznamenali jsme návštěvníky nejen z Pardubic, Hradce Králové, 

Doudleb, Týniště a okolních obcí, ale také z Jihavy, Olomouce, Liberce,  Prahy a pod.. Tato 

skutečnost  nás pouze utvrzuje v tom, že tato akce je kvalitní, dobře organizovaná a má smysl v ní 

pokračovat. Děkuji všem ještě jednou!!! 

 

OSH- vyhlídkové lety pro postižené 
 

Dobrovolníci z naší obce letos opět pomáhali na hradeckém letišti se zabezpečením akce pro naše 

postižené spoluobčany. Dle statistických čísel jsme "svezli" 620 postižených a náš tým měl na 

starosti zabezpečení nakládání a vykládání osob. Ředitel letiště byl s naší prací velice spokojen a 

bude rád, když naše parta pomůže i se zabezpečením dalšího ročníku.  

Děkovný dopis zaslal starostovi obce. 

 

Sraz velinských naplavenin 

 

Opět jsme se trochu dali do "gala" a pobavili se. Účast byla přibližně stejná jako v minulém roce, 

kolem 40 lidí. Letos jsme to spojili s koncertem Karla Výborného, který nám na své housle krásně 

zahrál a večer po koncertě jsme pokřtili naši naplaveninskou vlajku. 

 

Stezka odvahy 2016 

 

Také již pátý ročník akce pro nejmenší. Letos bylo na stanovištích méně masek, některé bohužel 

vypadly na skutečně poslední chvíli ale s tím se nedá nic dělat. Naopak v prostoru hospody a na 

aktivitách dětí se to maskami jenom hemžilo. Letos byla ale největší návštěvnost, více než 80 dětí. 

Do hasičárny se to pomalu ani nevešlo. Hodně návštěvníků přijelo z okolních obcí, co nás 

samozřejmě těší. 

 

Vážení spoluobčané,  

letošní rok pomalu končí a proto mi dovolte, abych Vám do následujícího roku popřál hodně štěstí, 

zdraví a spokojenosti.  

 

Arpád Molnár 

předseda OS 

 

 

Výsledky soutěže „O nejlepší linecké cukroví“ 

Soutěže se zúčastnilo celkem 11 soutěžících, cukroví hodnotilo 128 lidí, kteří udělili hlas k číslu 

cukroví, které jim chutnalo nejvíce. Po vyhodnocení hlasů byly vyhlášeny vítězky soutěže.  

Na 1. místě se umístila Jana Štenclová, na 2. místě Květoslava Paštiková, na 3. místě Alena 

Jiroutová. Vítězkám byly předány dárkové balíčky. Všem zúčastněným děkujeme. 

 

 

        

Pozvánky na akce: 
 

17.prosince 2016 

Adventní koncert skupina ELIXÍR od 17.00 

 

 

 

 



24.prosince 2016  

Betlémské světlo od 10.00 -12.00 - kostel sv. Mikuláše 

  Od 23.00 přátelské setkání u kostela, se svařákem, živou hudbou a zpíváním koled  

a ve 24.00 Půlnoční mše  

 
7.ledna 2017  

Novoroční koncert od 19.hod. 

Tereza Rajprtová, Marco Pascucci a Křováčkovo smyčcové kvarteto  

 

 

Připravujeme: 
 

Tříkrálová sbírka – 7.leden 2017 

 

Masopust – 18.únor 2017 

 

 

 

 
 

 
 

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 – zpravodajveliny@seznam.cz 

Inzerci soukromou i firemní objednávejte na redakčním emailu nebo písemně vhozením 

do poštovní schránky na OÚ pod heslem „zpravodaj“. 

Do článků nezasahujeme, odmítáme ale články urážlivé a vulgárni.Názor redakce se nemusí shodovat s uveřejněnými příspěvky. 

Zpravodaj vydává OÚ Veliny,Jana Třasáková tel. 724610670. 

Zpravodaj můžete najít také na internetových stránkách obce a na Facebooku.  


