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Milí spoluobčané, 

 

chci věřit tomu, že rok 2015 bude pro mnohé z nás úspěšný a výjimečný – co se týče množství 

společné práce, tak určitě. Budeme mít zdokumentované roky minulé a začne se psát nová kronika 

obce. Kromě tradičních akcí bude pro nás určitě velkou výzvou zajištění akce „Na kole dětem“ 

Josefa Zimovčáka v neděli 7. června a pak také Sraz rodáků v sobotu 22. srpna. Musíme dokončit 

zázemí na hřišti, opravit budovu Obecního úřadu, rekonstruovat veřejné osvětlení, modernizovat 

ČOV a mnohé další. V lednu byl odlit náš nový zvon, bude se jmenovat sv. Mikuláš a přibližně po 

stoleté přestávce bude pravidelně vyzvánět v našem kostele. 

Děkuji dopředu všem, kteří s námi vytvořili tým, který má šanci vše zvládat.   

S úctou a pozdravem 

 

 Petr Krejcar 

                                                                                                                                              starosta 

 

 

 

 

 

Informace z Obecního úřadu 
 

 POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

Dne 30.3. v 18:00 hodin se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce v knihovně Obecního úřadu. 

Na programu bude mimo jiné projednání rozpočtu na rok 2015.  

 

 PLÁNOVANÉ ZVÝŠENÍ POPLATKŮ 

S ohledem na stále se zvyšující náklady na svoz a likvidaci odpadů připravuje obec zvýšení 

poplatku na odpady z původních 460,- na 500 ,- Kč na osobu .Obec bude toto zvýšení kompenzovat 

dalším rozšířením služeb a pomůcek. V této době je například podaná žádost o kompostér do 

každého domu, na sběrném dvoře by mohl přibýt například speciální kontejner na drobnou 

elektroniku, kontejner na bioodpad, a také bude provozní doba sběrného dvora rozšířena o 1 

pracovní den v týdnu.  Snažíme se získat také další příspěvky, například i za zveřejnění článku o 

recyklaci odpadu v našem Zpravodaji. 

Ještě výraznější zvýšení bude nutné provést s poplatkem za stočné. Po loňském zvýšení nákladů za 

pravidelné odběry vzorků přibyly další povinnosti – postavit šachtu pro měření průtoku vody a 

instalovat nové čerpadlo (kalové přečerpávací ) za předpokládané náklady 180 tis.Kč v letošním 

roce. Pro příští období pak bude nutné připravit projekt celkové rekonstrukce. Proto se připravuje 

zvýšení poplatku za stočné z původních 400 na 600,- Kč (na dítě do 15ti let 300,-). Snahou je 

zajistit dlouhodobou udržitelnost funkční obecní ČOV.   

     

 

 NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY 

Na naší obvyklé webové adrese www.veliny.cz naleznete stránky obce s novým vzhledem. Snad se 

vám budou líbit i po stránce obsahu a naleznete v nich spoustu užitečných informací. 

http://www.veliny.cz/


 

 

 VÝZVA 

Hledáme dobrovolníky do týmu pro organizaci Setkání rodáků 2015, které se koná 22. srpna. 

Budeme se v průběhu jarních měsíců snažit co nejlépe zaktualizovat adresář rodáků. Proto 

budeme sbírat čerstvé informace, kontakty a adresy, abychom na nikoho nezapomněli a všichni 

rodáci dostali včas svou pozvánku. V průběhu samotné akce budeme také potřebovat několik 

pomocníků, například při prezenci, podávání informací a jiné organizaci. Prosíme zájemce, aby 

se přihlásili na Obecním úřadu.   

 

 

 

Blahopřání k narozeninám 

 
V březnu narození: 

Hrdličková Ludmila 80 let 

Bydžovský Milan 74 let 

Makovský Jaroslav 76 let 

Klimešová Bedřiška 85 let 

Schejbal Vlastimil 76 let 

Weinhauer Karel 72 let 

Topková Jitka 78 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

optimismus! 

 

 
Zvon pro Veliny 

 

Většina lidských činností se postupně rozvíjela a tím vznikaly potřebné nové technologie, ale 

výroba zvonu je tak trochu výjimka. Tady jakoby se zastavil čas. Generace zvonařů se snažila přijít 

na nové metody, které by usnadnily náročnou výrobu. Přesto je výroba zvonů po staletí téměř 

stejná. Zvonařské dílny si drží svoje tajemství a metody, které se předávají pouze v rodině 

z generace na generaci.  

Pro výrobu zvonu jsou náročné parametry. Nejen že musí dodržet váhový limit, ale hlavně 

požadovaný tón, který musí vydržet po staletí. Proto je výroba náročná a trvá týdny. Víme jen, že 

základem je voskový model, na kterém se zhotoví navržená dekorace. Pomocí formovacích jílových 

směsí a nátěrů (které tvoří i takové pomůcky, jako otruby, žíně apod.), se zhotoví takzvaný negativ, 

který se založí do formy. Součástí formy je náročná vtoková soustava, která musí zajistit odlití 

tekutého kovu do členitých tvarů formy ještě do ztuhnutí prvních krystalů kovu. 

 Grafický návrh zvonu sv. Mikuláše zhotovil ak. malíř František Zálabský z Pardubic. Zvon zdobí 

reliéf sv. Mikuláše, potřebná data a jména hlavních sponzorů. Na základě doporučení 

nejvýznamnějšího českého zvoníka s evropským věhlasem z katedrály sv. Víta, pana Skopce, byla 



výroba velinského zvonu svěřena starostou P. Krejcarem naší nejlepší zvonařské dílně 

Dytrychových z Brodku u Přerova. 

Bylo mi potěšením, že jsem se mohl jako člen delegace občanů Velin a sponzorů, zúčastnit 

slavnostního odlévání zvonu. Důležitost tohoto aktu ještě zdůraznila přítomnost České televize a 

novinářů. Byli jsme mile přijati majitelkou, vnučkou zakladatelů dílny Dytrychových, paní Letícií 

Vránovou. Ta nás následně seznámila s průběhem odlévání. Při samotném odlévání byla většina 

z nás dojata při pomyšlení, že 27.1.2015 vzniká dílo pro další století, které bude odkazem pro příští 

generace. Tradici odlévání rovněž doplnil kalíšek moravské slivovice „aby zvon krásně zněl“. 

Po několikadenním vychlazení bude zvon vyjmut z formy. Budou provedeny následné apretace, 

zvukové zkoušky a tzv. doladění zvonu. Následně již ve Velinách proběhne slavnostní vysvěcení 

zvonu. Ten pak bude umístěn do kopule rekonstruované věžičky kostela. Po nainstalování 

automatického zařízení začne zvon třikrát denně zvonit do kraje (7:00 – 12:00 – 19:00). Tím se 

Veliny opět posunou a zařadí mezi vyspělé kulturní obce s tradicí. 

Těšíme se!    

Jiří Vaněk 

Oprava spojovací silnice mezi Velinami a silnicí č.305 Borohrádek - Horní Jelení 

  

Chtěl bych se s Vámi podělit o radostnou zprávu. Dne 9.února 2015 jsem se obrátil s dotazem na 

termín opravy havarijního stavu této silnice na zastupitelstvo obce Horní Jelení - kam komunikace 

katastrálně spadá. Prakticky obratem mi odpověděl pan ing. Pavel Malý - místostarosta obce.  

Z odpovědi vyplývá, že v současnosti je vypracována cenová nabídka na opravy poškozených úseků 

silnice. K opravám dojde v jarních měsících, takže v prvním pololetí bude silnice opravena. 

                                                                                                                                  JaroslavMakovský 

 

 

Do čeho se sbírají staré spotřebiče 

Množství spotřebičů, které každoročně vysbírá největší český kolektivní systém ELEKTROWIN, 

 se pohybuje v desítkách tisíc tun. Proto byly postupně vyvinuty sběrné prostředky různých typů a 

s různým účelem. Některé můžete vidět ve sběrných dvorech, kde usnadňují práci jejich obsluze, 

jiné potkáte přímo v ulicích. 

Na sběrném dvoře nejde přehlédnout velkoobjemový WINTEJNER. Vyrábí se ve dvou 

provedeních. Jedno slouží výhradně na chlazení, ve druhém – rozděleném uvnitř přepážkou – 

WINTEJNER shromažďuje odděleně velké a malé spotřebiče.  

Nedávno byl ukončen pilotní projekt MINIWIN. Testovaly se v něm různé konstrukce menších 

plnostěnných kontejnerů s děleným vhazovacím otvorem umístěným vpředu.  

Model, který se v praxi nejlépe osvědčil, se také dostal do výroby. Celkem jich ELEKTROWIN 

rozmístil 1500.  MINIWINy jsou nabízeny jak sběrným dvorům, tak vybraným prodejcům. 

U prodejců můžete také stále častěji vidět speciální kontejnery na drobné spotřebiče. V prodejnách 

velkých řetězců mají dokonce speciální design vyrobený pro ně přímo na míru.  

Sběrné prostředky u prodejců ale ELEKTROWIN rozmisťuje už několik let. Původně to byly koše 

s vyměnitelnými bagy o objemu 0,25 ccm, do kterých se vejde vejde kolem 30 fénů, kávovarů nebo 

žehliček, případně 6-8 vysavačů či mikrovlnek.  

S těmito koši se můžete setkat i na akcích, jako je například stále populárnější Jízda do stanice 

Recyklace s možností odevzdat staré elektro na vlakových nádražích a ve vybraných spojích 

Českých drah. 

Nejviditelnější jsou ale venkovní, tzv. Malé kontejnery ELEKTROWINU umisťované ve spolupráci 

s městy a obcemi na veřejných prostranstvích. Po celé republice jich můžete potkat na 500. 

Pozornost upoutávají svou výraznou červenou barvou. Umožňují chovat se ekologicky i 

obyvatelům malých obcí, které nemají sběrný dvůr. Staré elektro do směsného odpadu prostě 

nepatří. 

Kromě snazší manipulace s odevzdanými spotřebiči mají tyto sběrné prostředky jedno společné: 

jsou uzamykatelné a chrání tak elektro určené k recyklaci před nenechavýma rukama zlodějů.  

http://p.ing.pavel/


 

Rozlosování fotbalu – jaro 2015 

Bukovka – Veliny (sobota 4. dubna – 16:30) 

Veliny – Dašice B (sobota 11. dubna – 16:30) 

Chvojenec B – Veliny (neděle 19. dubna – 17:00) 

Veliny – Popkovice (sobota 25. dubna – 17:00) 

Roveň B – Veliny (neděle 3. května – 17:00) 

Veliny – Rosice nad Labem B (sobota 9. května – 17:00) 

Paramo Pardubice – Veliny (neděle 17. května – 17:00) 

Veliny – Býšť  (sobota 23. května – 17:00) 

Dříteč B – Veliny (neděle 31. května – 17:00) 

Horní Ředice B – Veliny (sobota 6. června – 17:00) 

Veliny – Mnětice B (sobota 13. června – 17:00) 

 
Připravujeme: 

 

6. června – Pohádkový les 

7. června – cyklopeleton „Na kole dětem“  

22. srpna – Setkání rodáků 

19. září – Historická kola  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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.  


