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INFORMACE: 

 

 V sobotu 5.ledna 2019 proběhla Tříkrálová sbírka, která ukázala, že nám osud ostatních není 

lhostejný. Vybralo se celkem 12.796 Kč. Poděkování patří všem, kteří doprovázeli naše 

krále a občanům, kteří finanční částkou do sbírky přispěli. 

 

 Dne 21.ledna 2019 se uskutečnilo v Pardubicích důležité jednání o železničním viaduktu 

v Borohrádku. Jednalo se o zamezení průjezdu kamionů (plánovaný obchvat). 

 

 Rekonstrukce silnice I/36 –práce budou započaty na jaře, v závislosti na vhodných 

klimatických podmínkách. Přesnější informace o tom, zda bude v obci celková nebo 

částečná uzavírka, v jaké části obce se s pracemi bude začínat, a další  podstatné informace 

se dozvíte, jakmile budeme mít rozhodnutí příslušných orgánů k dispozici a bude přesně 

daný harmonogram prací. 

 

 Obec hledá správce sportovního areálu. Zájemci se mohou hlásit na OÚ, kde se dozví bližší 

informace u starosty, místostarosty. 

 

 Na jaře proběhne oprava a údržba obecního rozhlasu. 

 

 Pro lepší informovanost občanů, která bude v souladu s GDPR, připravuje náš webmaster 

možnost přihlásit se k odběru informací e-mailem, samozřejmě i s možností automatického 

odhlášení odběru. O spuštění této služby po zprovoznění IT specialistou budete včas 

informováni. 

 

 V návrhu zastupitelů je navýšení místních poplatků. Náklady jak na systém sběru a svozu 

odpadů, tak na provoz ČOV narostly, ceny místních poplatků bude třeba upravit vydáním 

nových obecně závazných vyhlášek, které se budou projednávat na březnovém zasedání OZ. 

Plánuje se navýšení odpadů o 100 Kč na rok/osobu, stočné také o 100 Kč rok/osobu, 

poplatek ze psů 100 Kč. Do schválení zastupitelstvem berte, prosím, tyto informace jako 

předběžné. 

 

Pozvánky na akce: 

 

SOBOTA 16.ÚNORA 2019  VELINSKÝ MASOPUST 

 

Připravujeme: 

 

TRADIČNÍ SLET ČARODĚJNIC 27.4.2019 

 
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@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.  



 


