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Rok 2012 – jaký byl?
Letošní rok probíhal hlavně ve druhé polovině ve znamení stavební činnosti. Je vybudován
základ sběrného dvora včetně příjezdové komunikace a následovat bude úprava prostoru za
sběrným dvorem, kam bude možné poté odvážet ořezané větve a rostlinný odpad. Provoz
sběrného dvoru bude plně spuštěn v dubnu 2013. Dokončené jsou úpravy šaten fotbalového
hřiště, inženýrské sítě a úprava nejbližšího okolí, které patřilo do té doby k méně vzhledným
částem obce. Velký kus práce byl odveden v areálu kostela sv. Mikuláše. Opraveny jsou
některé úseky místních komunikací, pokračovat se bude i v příštím roce. Velmi dobře funguje
areál tábora Mlýnek, kde se opravilo sociální zázemí a vybudovalo hřiště. A to nejdůležitější
je zapojení občanů při pořádání společných akcí. Aktivně pracuje Občanské sdružení obce
Veliny, družstvo Mladých hasičů a poměrně velká skupina lidí, kteří jsou ochotní pomoci.
DĚKUJI!
Nyní ještě začnou přípravné práce na komplexním dopravním značení v obci, rozpracován je
též projekt nového územního plánu obce a v příštím roce budou spuštěny také pozemkové
úpravy.
Uvítám Vaši případnou iniciativu i v příštím roce.
Petr Krejcar
starosta obce

Informace z obecního úřadu:
• PŘÍPRAVA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Byly zahájeny práce na novém územním plánu, který pro naši obec připravuje firma REGIO,
projektový ateliér s.r.o.
Požadavky a návrhy na změnu ÚP můžete předkládat na Obecním úřadě. Po novém roce bude
veřejné projednání ÚP, jehož termín bude včas zveřejněn.
• VÝZVA POPLATNÍKŮM
Připomínáme splatnost místních poplatků na druhé pololetí k termínu 15.10.2012. Kdo dosud
poplatky neuhradil, nechť tak učiní v nejbližším možném termínu.
• UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
V okolí naší obce se opět množí případy „nezvaných návštěvníků“, kteří se pokouší dostat do
domů pod záminkou nabídky zboží, služeb a podobně, a páchají pak trestnou činnost. Proto
věnujte prosím zvýšenou pozornost neznámým osobám a podezřelou činnost hlaste prosím
ihned Policii ČR.

Blahopřání k narozeninám
V listopadu narození:
Jitka Jelínková 73 let
Anna Šejnová 70 let
Helena Starcová 83 let
Stanislav Kašpar 74 let

V prosinci narození:
Jiřina Sirůčková 76 let
Jaroslav Topka 81 let

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

Sportovní a kulturní akce:
Akce pořádané Občanským sdružením obce Veliny v prosinci 2012.
Občanské sdružení zve všechny občany Velin, malé i velké, na posezení s promítáním, které
se bude konat v "hasičárně" dne 28.12.2012 od 19:00 hod.
Tento večer budeme vzpomínat na akce, které OS organizovalo v letošním roce, jako
Pohádkový les, Stezku odvahy, OSH a pod. Máte li doma fotky nebo videa z uvedených akcí,
rádi je uvidíme.
Těšíme se na Vás!
Zároveň bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste pomohli Občanskému sdružení obce
Veliny při organizování akcí pořádaných v roce 2012. Děkuji také všem, kteří uvedené akce
navštívili anebo nám drželi „pouze“ palce.
Chtěl bych také popřát obyvatelům naší obce klidné prožití vánočních svátků, spokojenost a
pohodu v rodinném kruhu.
Do nového roku hodně štěstí, zdraví, radost ze života, klid a pohodu v duši.
Arpád Molnár
předseda OS.

Připravujeme:
Živý betlém a adventní jarmark
16.12.2012
Podrobné informace v příloze Zpravodaje.

Aktuality:
Sezóna rekreačního zařízení Mlýnek 2012
Začátek letošní sezóny byl poměrně napínavý. Stále totiž chyběly potřebné investice pro
nutnou rekonstrukci sociálního zařízení, a ubytovací normy jsou neúprosné. Proběhlo
výběrové řízení, kterého se zúčastnily tři firmy. Po měsíčním vyhodnocení získala zakázku
firma Kaplan s nejnižším rozpočtem. Po uvolnění finančních prostředků skupina místních
řemeslníků pod vedením zastupitele pana Františka Říhy zahájila stavební práce. S poměrně
nízkými náklady se podařilo připravit sociální zařízení pro instalaci zdravotní keramiky.
Tímto se kapacita WC rozšířila o 100%. Ve sprchovacích boxech byly nainstalovány 3
sprchové kouty, tři umyvadla a nový elektrický bojler s potřebnou kapacitou. Vzhledem
k tomu, že letošní sezóna začala již 21. 4., a stále ještě probíhaly stavební práce, bylo nutno
improvizovat. Ubytovaní klienti toto vzali s pochopením. Byli rádi, že po mnoha letech
konečně dochází k tolik potřebné rekonstrukci. Současně probíhaly nezbytné revize
elektrických a plynových spotřebičů a hasicích zařízení. Následně proběhla ještě tříletá revize

budov. Byla provedena výměna lednic a výbavy kuchyně za minimálních nákladů. Speciální
skupina Městské policie Pardubice ořezala a skácela nebezpečné duby, které byly nakloněné
na budovy a hrozily zničením některých chatek. Kácení bylo značně dramatické. Díky
vybavení a zručnosti členů družstva se vše podařilo, až na část plotu zůstaly stavby nedotčené.
Další pozitivum letošní sezóny bylo zhotovení nového volejbalového hřiště. Má skvělé
parametry, několik vrstev s tvrdým povrchem a odvodnění. Závěrečnou úpravu zakropením
provedli místní hasiči již s novou cisternou. Také se podařilo zhotovit novou lávku přes
potok. Původní lávka byla v havarijním stavu a hrozilo nebezpečí úrazu. Pro lepší orientaci
přijíždějících a také pro reklamu byly zhotoveny a u silnice umístěny nepřehlédnutelné tabule.
Také nové pohlednice z tábora Mlýnek jsou povedené.
To vše se úspěšně odrazilo na celé rekreační sezóně. Proti sezónám minulým se podařilo
obsadit i čtvrtý prázdninový termín. V táboře bylo ubytováno několik škol v přírodě, dva
kluby brněnských fotbalistů a také soukromé akce. V táboře se konala i akce Občanského
sdružení – Pohádkový les. V měsíci září došlo také v našem zařízení k setkání starostů z
holicka. Jako host byl pozván známý „ Katány“ – pan JUDr. Miloslav Antl. Setkání u
táborového ohně bylo velice zajímavé a srdečné. Areál Mlýnek byl všemi přítomnými kladně
hodnocen a vznikly další zajímavé možnosti pro příští spolupráci.
Ubytovací sezóna skončila 30.září. Budeme li bilancovat, tak byla téměř o tři měsíce delší,
než loňská. Proti tehdejším deseti turnusům, bylo letos ubytováno v osmnácti turnusech 524
klientů. Pro příští sezónu je smluvně zajištěno obsazení červnových a prázdninových
termínů, a z velké části i termínů v měsíci září. Je potěšitelné, že o prázdninové termíny mají
zájem ještě další tři zájemci.
V měsíci říjnu proběhlo v táboře setkání vedoucích všech turnusů. Toto setkání bylo, jako i
v minulém roce, podnětné. Po skončení sezóny probíhají v táboře další práce, jako zašívaní
prošívaných dek, opravy šatních skříní, šití nových závěsů, opravy plotu, nátěry a j. Pro
zkvalitnění úrovně tábora máme připraveno několik dalších akcí. Vše bude závislé na
ekonomických ukazatelích a na možnostech obce investovat prostředky.
Chtěl bych touto cestou poděkovat starostovi Petru Krejcarovi, paní Chrástkové, panu
Šabatovi a pracovníkům OÚ za podporu pro zajištění hladkého průběhu sezóny v táboře
Mlýnek. Naše motto z minulé sezóny „Spokojený klient je nejlepší reklama pro příští sezóny“
se letos jen potvrdilo.
Jiří Vaněk
Správce tábora

Hodnocení činnosti Mladých hasičů za rok 2012
Jednotka mladých hasičů má v letošním roce přihlášených 16 členů ve věkovém rozmezí 4 12 let. Ve skupině starších máme 4 členy, v mladších 7 členů a 5 dětí v přípravce.
První akcí, které se naši mladí hasiči účastnili, byla Tříkrálová sbírka v naší obci. Té se
zúčastnilo 7 našich členů, kteří po skončení sbírky jeli za odměnu do Holic na diskotéku,
kterou pro své koledníky zorganizovala oblastní charita Pardubice.
Další v pořadí byla výroční členská schůze našeho Sboru dobrovolných hasičů, kde jsme se
pochlubili svými výsledky dosaženými v předchozím roce.
Pak přišel na řadu Velinský masopust, kterého se kromě našich starších kolegů ze sboru
zúčastnila také většina naší hasičské mládeže.
V souladu s celoročním plánem činnosti jsme se již od začátku roku připravovali na zkoušky
plnění odznaků odbornosti, které jsou součástí celoroční hry Plamen, a uskutečnily se v obci
Ostřetín dne 11.února. Zkoušky úspěšně splnili všichni zúčastnění, a jen vinou velké
nemocnosti se nemohlo zapojit více adeptů z naší jednotky.
Protože nejenom děti se musí vzdělávat, ale také i my vedoucí, byli jsme odborně proškoleni
a přezkoušeni ve dnech 2. - 3.března na „Radosti“ na Horním Jelení.

Další soutěží, které se naši mladí hasiči zúčastnili, byla 14.dubna soutěž v Rokytně, kde
mladší družstvo skončilo na 10. místě a děti z přípravky na prvním. Tady musíme přiznat, že
rozhodnutím rozhodčích bylo první místo uděleno všem družstvům přípravek.
Pátého května nás čekal Starý Mateřov a soutěž CTIF, kde jsme skončili na 7. místě.
Osmého května se konečně mladí hasiči dočkali a po hodinách suchého tréninku se přešlo na
trénink požárního útoku s vodou. Za přispění velitele a družstva dospělých hasičů si děti
několikrát na místním hřišti vyzkoušely požární útok.
Týden na to jsme měli možnost trénovat mokrý útok u dobrovolných hasičů v Ostřetíně.
Dne 12.května jsme na soutěži v Dřítči skončili v požárním útoku na 8. místě.
Své znalosti jsme 19.května předvedli na okresním kole hry Plamen ve Starém Mateřově, kde
také proběhlo celoroční hodnocení, a naše družstvo bylo vyhodnoceno za rok 2011 - 2012 na
6.místě.
Koncem května jsme pozvali rodiče a naše příznivce abychom zakončili společně školní rok.
Promítali jsme video, prohlíželi fotografie z naší celoroční práce a celkově jsme předvedli
naši činnost rodičům.Všichni přítomní měli také možnost si některé soutěžní disciplíny
vyzkoušet. Myslím si, že se pobavili nejen děti, ale určitě i všichni přítomní.
Nový školní rok jsme zahájili intenzivní přípravou na závody v Čeperce, kterých jsme se
zúčastnili 16.září. Tam jsme již měli zastoupení jak ve starších – družstvo skončilo na 10.
místě, tak v mladších - družstvo na 11. místě. Podzimní soutěže jsme zakončili okresním
kolem hry Plamen v disciplíně požárně branné všestrannosti v Břehách u Přelouče.
Jako poděkování za jejich vytrvalost a píli jsme s dětmi podnikli 10. listopadu výlet do
zábavného centra TONGO v Hradci Králové, kde se děti pořádně vyřádily.
Na závěr chci ještě poděkovat všem rodičům, kteří nás ochotně svými vozidly dopravovali na
závody a zpět.
David Šmejdíř

SDH

Vážení spoluobčané, milí Veliňáci,
jsem velice rád, že právě nyní na konci roku mohu Vám všem popřát pevné zdraví,
dobrou pohodu a šťastné žití v naší obci. Chci poděkovat těm, kteří přiložili ruce k dílu
a pomohli.
Spokojené Vánoce a šťastný Nový rok!
Petr Krejcar, starosta

Uzávěrka každého čísla je pro veřejnost do 25. dne v měsíci. Příspěvky můžete zasílat buď elektronicky na níže
uvedený e-mail, popřípadě vhozením do poštovní schránky na Obecním úřadu pod heslem „zpravodaj“.
Pokud máte zájem o zpravodaj v elektronické podobě, kontaktujte nás prosím na adrese:

zpravodajveliny@seznam.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 – 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 vulgárními.Názor redakce se nemusí shodovat s uveřejněnými příspěvky.
Zpravodaj vydává OÚ Veliny, redakce: Stanislav Kadrmas, odp.redaktor, tel. 603574966,
Jana Třasáková, redaktorka, tel. 724610670.
Zpravodaj můžete najít také na internetových stránkách obce a na Facebooku.

