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OBECNÍ 

ZNAK 

        

     Vydává obec Veliká Ves 

      ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení spoluobčané, 

držíte před sebou první číslo 

nového zpravodaje naší obce. 

Věřím, že jeho vznik vás nejen 

potěší, ale také do vašich 

domovů přinese užitečné 

informace.  

Zpravodaj bude vycházet 

čtvrtletně a naleznete ho vždy 

v  tištěné podobě ve svých 

poštovních schránkách nebo 

online na webových stránkách 

obce. 

Pokud byste měli jakékoliv 

náměty na vhodné příspěvky, 

neváhejte nám je předat 

osobně na obecním úřadě nebo 

nám je zašlete na email: 

zpravodaj@velikaves.eu 

Popřejme tímto zpravodaji 

k jeho vzniku hodně úspěchu  

a zejména pak co nejvíce 

spokojených čtenářů. 

Jana Hantáková 

redaktorka/zastupitelka 

 

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2018 – 2022 

První říjnový víkend proběhly komunální volby do zastupitelstev měst a obcí. 

V naší obci byla zaregistrována jedna kandidátní listina, kterou podalo 

sdružení nezávislých kandidátů.  

Do zastupitelstva Veliké Vsi bylo zvoleno celkem sedm zastupitelů.  Pro většinu 

z nich to je zcela nová zkušenost. Šest z nich usedá v obecním zastupitelstvu 

poprvé a jeden zastupitel získal mandát opakovaně. S většinou z nich jste se 

pravděpodobně již setkali, ať už na veřejném zasedání naší obce, v soukromém 

životě nebo při procházkách po obci.  

Starostou byl zvolen Petr Kovářík, který byl jediným navrženým kandidátem na 

tuto funkci. Jeho mandát byl potvrzen i voliči, kteří ho svými hlasy ve volbách 

posunuli na první místo výsledkové listiny. Pokud byste se o něm rádi dozvěděli 

něco bližšího, můžete si na následující straně přečíst krátký rozhovor.           JH 

Číslo 1/2019    (říjen – listopad – prosinec 2018)   ZDARMA 

 
Pořadí 

 
Jméno a příjmení zvoleného zastupitele 

1. Mgr. et Mgr. Petr Kovářík (starosta) 

2. Bc. Eva Lukešová 

3. Ing. Jana Hantáková 

4. Pavel Raudenský 

5. Radek Fröhlich (místostarosta) 

6. Eva Maršálková 

7. Dominika  Číhalová 

 

Přehled zvolených zastupitelů do zastupitelstva 

obce Veliká Ves pro období 2018 - 2022 
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2. Co byste nám na sebe prozradil ze 

soukromého života?   

Moje soukromí, to je moje rodina. Máme 

s manželkou dvě děti, Ninu (3 roky)  

a Maxmiliána (2 roky). Součástí rodiny je  

i pětiletý pes Niki. Žijeme standardním 

rodinným životem, s manželkou oba 

pracujeme. Já jsem právník, manželka  

lékařka. Můj čas zcela naplňuje práce  

a rodina. Rádi jezdíme na výlety po okolí, 

mnoho času věnujeme péči o dům  

a zahradu a pokud mám čas jen pro sebe, 

velmi rád čtu.   

 

 

 

 

 

1. Pane Kováříku,  proč jste si za domov 

pro sebe a svou rodinu vybral právě naší 

obec? 

Veliká Ves byla pro nás s manželkou láska 

na první pohled. V létě 2011 jsme se 

rozhodli vyměnit bydlení v podnájmu  

v centru Prahy za novostavbu v okolí Prahy 

a začali jsme hledat pozemky vhodné ke 

stavbě domu. Zní to až neuvěřitelně, ale 

pozemek ve Veliké Vsi byl první, který nás 

zaujal, hned jsme se jeli podívat a dál už 

jsme nehledali. Veliká Ves nás učarovala. 

Další fáze, od zakoupení pozemku  

k nastěhování do dokončeného domu, však 

už byla mnohem prozaičtější, delší  

a náročnější. Do nového domu jsme se 

stěhovali na jaře 2015. 

 Mgr. et Mgr. Petr Kovářík 

• právník, 44 let 

• ženatý, otec dvou dětí 

• ve Veliké Vsi žije od roku 2015 

• koníčky: rodina, dům a zahrada, 

četba, aktuální dění, historie, 

přátelé, hudba 

 

ROZHOVOR 

 

Kromě nezbytných denních zpráv (resp. 

internetových novin) mně zajímá 

historie, zejména období monarchie až 

do poválečného období. V dětství mně 

hodně bavilo letecké a železniční 

modelářství a tento koníček mně vlastně 

baví dodnes. Jinak mám rád to, co snad 

všichni, příjemné posezení s přáteli, 

humor, hudbu, k zábavě rád přispěju, 

hraju na kytaru, trochu i na klavír a na 

harmoniku. 

ROZHOVOR SE STAROSTOU 
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3. Co vás vedlo k tomu zapojit se do 

veřejného života v naší obci? 

Především snaha pomoci udržet a případně 

ještě zlepšit kvalitu života v naší obci. 

Spolupracoval jsem již s předešlým vedením 

obce. Své vědomosti a schopnosti bych byl 

poskytoval i nadále, jakémukoliv dalšímu 

zastupitelstvu, kdyby o to projevilo zájem.  

Že jsem se stal součástí nového 

zastupitelstva, a že jsem souhlasil s pozicí 

starosty, bylo výsledkem vývoje veřejného 

života v obci. Svého rozhodnutí přijmout post 

starosty nelituji a věřím, že mám obci co 

nabídnout. 

 

4. Čeho byste chtěl ve funkci starosty docílit 

a jak vidíte naší obec za 4 roky? 

Na tomto místě bych chtěl minulému 

zastupitelstvu i paní starostce moc poděkovat, 

zvládli toho opravdu hodně. Cíle, které bych 

rád dosáhl jsou podrobně popsány ve 

volebním programu našeho zastupitelstva. 

Pokud se nám podaří naplnit to, co jsme si  

v úvodu stanovili, budu spokojený a pokud by 

se podařilo i víc, budu nadšený. Prioritou je 

dotáhnout práci, kterou zahájilo předešlé 

vedení obce: nová čistička, zlepšení tlaku pitné 

vody a oprava požární nádrže.  

Dále se budu systematicky věnovat 

územnímu plánu tak, aby i přes rozvoj 

obce zůstal co nejvíce zachován 

ráz  poklidného venkovského života, ale 

zároveň aby se obec rozrůstala v souladu  

s požadavky na bydlení v místě, které je  

v blízkosti hlavního města, s vyloučením 

bezduchých satelitů. 

Obec s pěknými domy, opravenými  

komunikacemi, množstvím zeleně  

a hlavně se spokojenými a aktivními lidmi. 

Tak takovou obec bych rád viděl za 4 roky. 

 

5. Je něco, co byste rád čtenářům sdělil 

závěrem? 

 

Závěrem můžu jen říct, že jsem velmi rád, 

že jsem součástí této obce a je mi velkou 

ctí i závazkem, že jsem získal důvěru 

bližších i vzdálenějších sousedů, jejichž 

spokojenost je mojí prioritou. Zastávám 

názor, že většina situací jde řešit klidně, 

bez nutnosti konfliktů, rád bych se tohoto 

životního postoje držel i v pracovním 

životě po celou dobu mého funkčního 

období. 

 

Moc děkuji za rozhovor. 

Jana Hantáková 

ROZHOVOR 
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LÍPA U KOSTELA OSLAVILA 

100. NAROZENINY 

Letos na podzim se skrze celou Českou 

republiku slavilo 100. výročí založení  státu. 

Ani Veliká Ves nezůstala pozadu. Na počest 

tohoto jubilea obec uspořádala oslavu stých 

narozenin lípy u kostela, která byla 

vysazena právě v období tohoto 

významného mezníku  naší národní historie.  

18. 10. 2018 v 18:00 se ve zvonici kostela sv. 

Vavřince rozezněly kostelní zvony  

a symbolicky zahájily tento slavnostní 

podvečer. U lípy se sešly desítky gratulantů 

z řad našich občanů v čele s paní Věrou 

Vorlovou. Paní Vorlová za všechny lípě 

popřála krásné narozeniny a odhalila 

pamětní kámen. Pan farář P. Mgr. Kamil Vrzal 

umocnil tuto slavnostní chvíli modlitbou  

a posvěcením kamene. Všichni občané se po 

té přemístili k rybníku, kde přisypáním hlíny 

přispěli k vysazení mladší „sestry“ naší 

stoleté  lípy. Oslavu pak  všichni společně 

zakončili na obecním úřadě u přípitku, 

narozeninového dortu a velmi povedené 

výstavy fotografií z historie obce. Všem, kteří 

se podíleli na organizaci této oslavy patří 

zasloužené poděkování.                              JH 

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 
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LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 

ROZSVÍTIL VÁNOČNÍ STROM 

První adventní víkend proběhlo v naší obci 

předvánoční sousedské setkání.  

Slavnostní program zahájila hudebním 

vystoupením Karolína Fišerová a Matěj 

Růžička, kteří v kostele sv. Vavřince 

zazpívali  vánočně laděné písně  

a následně doprovodili občany při zpěvu 

koled u vánočního stromku.   

Krátce po skončení koncertu se občané 

přemístili k místnímu hostinci, kde byl 

připraven stánek s občerstvením a vánoční 

stromeček, čekající na rozsvícení.  Občané  

zde chvílí vyčkali na příchod několika 

účastníků lampiónového průvodu. I přes 

chladné počasí se  našla skupinka „světlušek“, 

která se po koncertě vydala krátkou trasou od 

kostela k vytyčenému cíli. Na vánočním 

stromě pak pan starosta, za společného 

odpočítávní, rozsvítil 1500 LED světýlek.  

Setkání to bylo příjemné, za vůně svařáku 

měli občané možnost pohovořit si se svými 

sousedy a popřát si krásný adventní čas.  

Za možnost sejít se v prostorách krásného 

gotického kostela děkujeme panu faráři  

P. Mgr. Kamilu Vrzalovi a dále zastupitelům, 

kteří se podíleli na organizaci tohoto 

setkání.  

 JH 

 

 

 

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

Karolína Fišerová 
Zpěvačka, jejíž krásný hlas se rozezněl v kostele 

sv. Vavřince na vánočním setkání 

 

• absolventka Pražské konzervatoře - obor 

populární zpěv;  v současné době 

studentka Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy 

• žije v Praze, rodiče Fišerovi bydlí již 4 

roky ve Veliké Vsi 

• je sólistkou v Top Bandu Jana Smolíka 

• účinkuje v muzikálech  

• společně s basistou Matějem Růžičkou 

zpívá v kapele The Primes, kterou vede 

Anna Slováčková 

• kromě zpěvu se věnuje hře na klavír, 

kytaru a tanci  

• velkou zálibu spatřuje jako vokalistka, 

kde zpívala mimo jiné i s Helenou 

Vondráčkovou, Marií Rottrovou nebo 

Top Dream Company 

 

A my jí tímto děkujeme, že nás s Matějem poctili        

          jejich hudebním vystoupením.              JH 
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM 

V rámci vánočního setkání měli občané 

možnost přispět do sbírky určené na opravu 

varhanů v kostele. Obsah kasičky byl předán 

panu faráři Vrzalovi následující den po setkání,  

v neděli 2. 12. 2018 a činil celkem 2.604 Kč 

                                          

                                                                                JH 

  

 

ČERTI ODEŠLI S PRÁZDNOU 

5. 12. 2018 chodila obcí družina Mikuláše, Anděla a tří čertů, kterou měli rodiče možnost 

pozvat domů za svými dětmi.  

Jak říká sám pan místostarosta, teda Mikuláš: „Letošní obchůzka byla úspěšná, děti se bály, slíbily, 

že se polepší a rodiče si to užili, tak že jsme spokojeni.“ Tak snad naši malí  spoluobčané své sliby 

dodrží a i do nového roku vstoupí s předsevzetím, že budou hodnými dětmi.   

                                                                                                                                                                                JH 
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ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD JE 

NA KONCI SVÉ ŽIVOTNOSTI 

V posledních letech dělá naší obci největší 

vrásky na čele čistička odpadních vod. 

Důvodem je její velmi špatný technický stav. 

Čistírna byla vystavěna před 15ti lety pro 

tehdejší velikost obce, tedy zhruba 250 obyvatel. 

Aktuální počet obyvatel Veliké Vsi napovídá, že 

čistírna dosáhla své maximální kapacity. Toto 

však není jediný problém, který je nutný 

v souvislosti s čističkou  řešit. Od doby její 

výstavby došlo k zestárnutí systému zařízení 

natolik, že již přestává vyhovovat současným 

ekologickým požadavkům  na ochranu životního 

prostředí a není možná její rekonstrukce ani 

přestavba.  

Z toho důvodu vznikl projekt na zcela novou 

čističku o kapacitě 400+400, tedy až pro 800 

obyvatel. K projektu je aktuálně  vydáno platné 

stavební povolení a nyní se čeká na schválení 

dotace, o kterou obec zažádala.   

Pokud se obci podaří získat potřebné finanční 

prostředky a novou čističku vybudovat, 

znamenalo by to definitivní vyřazení staré 

čistírny z provozu a napojení celého obecního 

kanalizačního systému na nové zařízení.  

K tomuto vytyčenému cíli vede ještě dlouhý kus 

cesty, tak snad bude co nejméně trnitý  

a průběžné informace z obce toho budou 

důkazem.   

JH 

AKTUALITY Z OBCE 

 

Kanalizace ve Veliké Vsi – historie  

• kompletní výstavba kanalizačního systému 

v obci proběhla v letech 2002 – 2005 

• zahrnovala výstavbu čistírny odpadních vod 

pro 250 obyvatel, 4 km kanalizačního potrubí 

a 95 šachet 

• celkové náklady činily: 13 mil. Kč 

• financování bylo částečně kryto úvěrem 

• aktuálně je kapacita čističky naplněna  

a neumožňuje připojení dalších bytových 

jednotek 
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AKTUALITY Z OBCE 

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2019 

Poplatky pro rok 2019 zůstávají ve stejné výši jako v roce 

předešlém a týkají se svozu poplenic  a poplatků za psy. 

Popelnice 

Objem v l Frekvence svozu Výše poplatku v Kč 

120 1 x týdně 1.950 

120 1 x za 14 dní 1.500 

240 1 x týdně 2.200 

 

Upozornění:  

Na staré známky z roku 2018 budou popelnice vyváženy 

do  28. 2. 2019.  

 

Poplatky za popelnice pro rok 2019 lze hradit hotově na 

obecním úřadě nebo převodem na bankovní účet. 

V případě platby převodem lze jako variabilní symbol 

uvést popisné číslo vašeho domu a nová známka vám bude 

po připsání platby na účet doručena do poštovní schránky 

bez nutnosti osobního vyzvednutí na úřadě.  

Poplatek za psa 

Výše ročního poplatku za každého psa je 100,- Kč. 

Poplatek za psa lze platit hotově nebo převodem na 

bankovní účet (na bankovní účet v případě, že je pes již 

přihlášen a má známku).  

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 30026201/0100 

SPLATNOST POPLATKŮ: 15. 2. 2019 

 

V případě  dotazů volejte na Obecní úřad Veliké Vsi: 

315 682 710 

                                                                                   JH 

 

 

Na staré známky budou 

popelnice vyváženy do  

28. 2. 2019.  

Po tomto datu je třeba 

popelnice opatřit novou 

známkou pro rok 2019. 
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OBEC POŘÍDILA MOBILNÍ ALTÁN 

Pro potřeby společenských událostí obec pořídila nový 

altán.  

Jedná se o nůžkový stan o rozměrech 4,5 m x 3 m, který 

poskytuje zázemí pro občerstvení či posezení. Občané ho 

mohli poprvé vidět na vánočním setkání 1. 12. 2018. 

V budoucnu bude altán využíván při různých 

společenských událostech jako jsou dětské dny, pálení 

čarodejnic, zábavy... 

Občané budou mít také možnost si stan zapůjčit pro 

veřejně přístupné události, např. sportovní události či 

akce pořádané spolky. Pro více informací se můžete 

obracet na obecní úřad.                                                  JH 

                                                                                            

AKTUALITY Z OBCE 

 

VODNÉ A STOČNÉ PRO ROK 2019 

Cena vodného a stočného pro kalendářní rok 2019 byla 

obci předložena VaKem Zápy začátkem prosince.  Výše 

stočného je navržena v původní výši 46,47 Kč/m³. Cena 

vodného je v kalkulaci vyšší o 4,57 Kč/m³, z původních 

49,88 Kč/m³ vzrostla na 54,45/m³. 

Důvodem navýšení vodného je zvýšení ceny dodávané 

vody ze strany Středočeských vodáren o 3,40 Kč/m³  

a dále o 1,17 Kč/m³ ze strany provozovatele VaK Zápy. 

VaK Zápy zdůvodňuje navýšení své ceny růstem 

vstupních nákladů. Předložená kalkulace je však velmi 

obecná, a proto byl starosta obce pověřen dalším 

jednáním s VaKem Zápy za účelem objasnění  

jednotlivých nákladových položek. 

 Z tohoto důvodu nebyla výše vodného a stočného na 

prosincovém zasedání zastupitelstva schválena a bude 

na programu dalšího zasedání.  O výsledku budou 

občané informováni prostřednictvím úřední desky a na 

webových stránkách obce.  

                                                                                                JH                        
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AKTUALITY Z OBCE 

PRODEJNA POTRAVIN MÁ NADĚJI 

NA ZNOVUOTEVŘENÍ  

Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce byla 

schválena výpůjčka prodejny potravin.  

Výpůjčka se týká původní velké prodejny, která byla 

před několika lety uzavřena za účelem celkové 

rekonstrukce. Ta nakonec nebyla realizována, proto se 

současné vedení obce  dohodlo se zájemcem na dílčích 

opravách, které jsou nezbytné k jejímu znovuotevření. 

Jedná se o opravu elektroinstalace s následnou revizí, 

vymalování, úklid a drobnou opravu střechy.  

Elektroinstalaci a drobnou opravu střechy zajistí obec, 

výmalbu a úklid pak zájemce/provozovatel.  

Termín otevření prodejny je naplánován na první 

polovinu března. Nicméně jednání se zájemcem je ve 

fázi před  podpisem smlouvy, tudíž stále může dojít ke 

změnám. Obec přislíbila v této věci průběžně 

informovat. Pokud ale uvidíte v prodejně probíhající 

práce, bude to signál, že se věci vyvíjejí dle plánu a snad 

bude brzy možné si v naší obci opět zakoupit  potraviny.                                            

                                                                                              JH 

OBEC MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY 

Při přebírání webových stránek obce novým správcem došlo k závažným technickým potížím, které 

zapříčinily několikatýdenní výpadek v aktualizaci a vkládání nových informací na webové stránky.  

Řešení těchto technických potíží vyústilo v nezbytné rozhodnutí vytvořit stránky nové, zejména kvůli 

chybějícímu zabezpečení. Nové stránky byly spuštěny v omezeném režimu v prosinci a budou postupně 

doplňovány o informace, které obsahovaly i stránky původní, jako jsou zápisy, historie úřední desky, 

fotogalerie apod.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                 JH 
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PF 2019 

Všem občanům přejeme úspěšný nový rok 2019, ať 

v něm převládá pohoda, spokojenost a pevné zdraví.  

                                

                             Zastupitelstvo obce Veliká Ves  

 

RŮZNÉ 

INZERCE 

Vážení čtenáři,  

v rubrice „INZERCE“ budete mít možnost podávat soukromou bezplatnou řádkovou inzerci. 

Např. poptávku či nabídku služeb jako hlídání dětí, úklid, mytí oken, doučování, bazarový 

prodej a dále nekomerční společensky prospěšné nabídky jako jsou akce pořádané  spolky, 

dobrovolníky či obcí. 

Svou inzerci můžete zasílat na emailovou adresu: zpravodaj@velikaves.eu . 

                                                                                                                                                                        JH 

  

Velkoveský zpravodaj: 
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Hlavní 69, 25070, Veliká Ves, IČ:  43750486,  evidenční číslo: MK  ČR E 23468 , místo 

vydávání: Veliká Ves, redaktor: Jana Hantáková (JH), tisk: PR Print, s. r. o. (Předboj), číslo a 

den vydání: č. 1; 2.1.2019; Uzávěrka dalšího čísla: 15. 3. 2019 
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