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OBECNÍ 

ZNAK 

        

     Vydává obec Veliká Ves 

     ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení spoluobčané, 

máte před sebou druhé vydání 

našeho Velkoveského zpravodaje.  

Pokusím se Vás v něm informovat  

o nejzásadnějších věcech, které se 

v obci udály v měsících leden, únor 

a březen.  

Zimní měsíce jsou zpravidla 

poklidnější, zpomalí dění v přírodě  

i ve společnosti. Brzké stmívání  

a chladnější teploty nás zahánějí 

do teplých domovů v dřívějších 

hodinách. Tím získáváme čas  

na odpočinek a čerpání energie 

pro blížící se jaro a následnou 

realizaci plánů, které nás při 

zimním „odpočinku“ napadly.  

Jen na obecní úrovni se ani trochu 

neodpočívalo. Ačkoliv poslední tři 

měsíce byly z pohledu realizací 

klidnější, rozhodně to neznamená, 

že se v zákulisí nic nedělo.  

Ostatně přesvědčte se sami na 

následujících stránkách.  

Jana Hantáková 

redaktorka/zastupitelka 

 

Číslo 2/2019    (leden – únor – březen 2019)   ZDARMA 
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AKTUALITY Z OBCE 

PRODEJNĚ POTRAVIN SE VDECHL 

NOVÝ ŽIVOT 

Jednání se zájemcem o prodejnu potravin proběhlo 

bez komplikací a obchod tak mohl začátkem března 

po několika letech opět otevřít.  

Novým provozovatelem se stal jeden ze členů rodiny, 

která má dlouholeté zkušenosti s maloobchodním 

prodejem v okolí. Mimo jiné provozují např. prodejnu 

potravin v nedaleké obci Obříství.         

Před znovuotevřením zajistila obec v prodejně nutné 

úpravy. Byly opraveny staré rozvody elektřiny včetně 

montáže nových zdrojů tepla, jelikož staré topení bylo 

odstraněno před několika lety z důvodu původně 

plánované rekonstrukce.  Provozovatel si následně 

obchod dle dohody vymaloval, zajistil úklid a vybavil 

vlastním nábytkem a chladícím zařízením. Tím zajistil 

prostor pro poměrně široký sortiment zboží.  

Teď už je jen na nás všech, abychom svými nákupy 

podpořili udržitelnost prodejny v obci a na 

provozovateli pak, aby své zákazníky odměňoval 

dlouhodobě dobrou úrovní prodejny.                                            

                                                                                        JH 

                                                                                                

 

 

 

Otevírací doba: 
pondělí – pátek: 7:00  – 17:40 

sobota:                 7:20 –  18:00 

neděle:                 7:20 –  15:00 

Sortiment: 
Pečivo 

Trvanlivé potraviny 

Chlazené a mražené výrobky 

Nápoje 

Drogerie 

Drobné domácí potřeby 

 

Pozn.: Je možné, že otevírací doba se ještě 

změní, a to v závislosti na návštěvnosti 

obchodu a možnostech provozovatele. 

OBEC ZVEŘEJNILA ZÁMĚR NA 

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 
Znovuotevřením původní prodejny potravin v ulici 

Na Návsi se uvolnil nebytový prostor v přízemí 

obecního úřadu. 

Nebytová jednotka sloužila dočasně jako prodejna 

potravin a nyní je nevyužita. Proto byly prostory 

nabídnuty k pronájmu. Záměr byl zveřejněn po dobu 

dvou týdnů na úřední desce obce. Do 27. 3. 16:00 hod. 

bylo možné podávat nabídky na pronájem těchto 

prostor na obecní úřad. Jelikož konečný termín pro 

podávání nabídek byl až po uzávěrce zpravodaje,  

o výsledcích podaných nabídek budete informování na 

nejbližším  veřejném zasedání zastupitelstva obce.                                                                                 

                                                                                             JH 
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MALÁ VODNÍ NÁDRŽ SE BRZY 

DOČKÁ REKONSTRUKCE 

Ve středu 13. března v 18:00 byl konečný 

termín pro podávání nabídek na opravu malé 

vodní nádrže.  

Výzva pro podávání nabídek byla zveřejněna po 

dobu dvou týdnů na úřední desce obce  

a webovém profilu zadavatele. Do výběrového 

řízení se přihlásilo celkem 9 stavebních firem. 

Hlavním hodnotícím kritériem byla cena. 

Nejnižší podaná nabídka byla v hodnotě 

818.261,- bez DPH, naopak nejvyšší nabídka byla 

v hodnotě 1.803.151,- bez DPH.  Předpokládaná 

cena zakázky projektantem byla 1.063.975,- Kč 

bez DPH.    

Po té co bude výsledek výběrového řízení 

schválen zastupitelstvem obce a bude uzavřena 

smlouva, provede zhotovitel pro obec 

kompletní rekonstrukci rybníčku. Rekonstrukce 

bude zahrnovat demontáž staré betonové 

hráze, demontáž požeráku („stavidla“), 

odbahnění a odvoz sedimentu, opravu potrubí. 

Nová hráz bude z lomového kamene a nový 

požerák již nebude součástí hráze, ale bude 

odskočen od břehu a zpřístupněn lávkou. 

Obměněno bude také zábradlí. 

Většina nákladů na opravu nádrže bude hrazena 

z dotace Ministerstva zemědělství (až 80 %)  

a obec se bude finančně podílet zhruba dvaceti 

procenty. Začátek prací bude ještě upřesněn, 

nicméně nejpozdější termín pro dokončení 

rekonstrukce a předání díla by měl být říjen 

2019. Tudíž na podzim bychom se již mohli těšit 

z nového rybníčku. 

                                                                               JH 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY Z OBCE 

OBEC JE NOVĚ I NA FACEBOOKU 

Pro občany, kteří využívají pro získávání 

informací sociální sítě, byly vytvořeny oficiální 

facebookové stránky obce. Vznikl tak další 

nástroj, který by měl přispět k dobré 

informovanosti občanů. Název stránky je Veliká 

Ves u Prahy.  
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AKTUALITY Z OBCE 

JARO VE ZNAMENÍ ÚKLIDU 

Jaro s sebou přináší nejen probouzející se přírodu, 

ale také období jarních úklidů. Ať už se pustíme do 

úklidu doma či na zahradě, zde je přehled, kam lze 

vytříděný odpad BEZPLATNĚ odkládat. 

Kontejner na BIO odpad – letos poprvé 6. 4. 

Kontejner na bio odpad je v naší obci přistavován 

každou první sobotu v měsící před prodejnu potravin 

Na Návsi, vždy od dubna do listopadu. Letos bude 

poprvé přistaven v sobotu 6. 4. 2019. Prosím, 

odkládejte do něj odpad výhradně volně ložený, bez 

igelitových pytlů. Větve a další objemné kusy prosím 

odevzdávejte nálámané či nadrcené. 

Sběrný dvůr Odolena Voda 

Občané s trvalým pobytem v naší obci mají možnost 

vozit odpad do sběrného dvora  do Odoleny Vody.  

 

Otevírací doba: 

pondělí – pátek od 14:00 – 18:00 

sobota:                       8:00 – 14:00 

neděle:                     14:00 – 18:00  

Kontejnerová stání na tříděný odpad 

Po celý rok jsou v obci k dispozici tři stanoviště pro 

sběr třiděného odpadu. Lokality umístění a četnost 

vývozů pro rok 2019 je uvedena v následující 

tabulce: 

 

 

 
Režim svozů tříděného odpadu 

Umístění kontejnerů a jejich počet 

V Kateřinkách Za 
Humny 

Na Návsi 

Plast - 1 x týdně, čtvrtek 2 2 2 

Papír - 1x týdně, pátek 1 1 2 

Sklo - 1x za 4 týdny, úterý 8.1., 5.2., 5.3.,2.4… 1 1 1 

Tetrapak - 1x za 4 týdny, úterý 22.1., 19.2… 0 1 0 

 

Velkoobjemový kontejner pro směsný 

odpad 6. 4. 2019 

Dne 6. 4. 2019 bude k obecnímu úřadu 

přistaven velkoobjemový kontejner na směsný 

odpad.  

Sběr nebezpečného odpadu 

13. 4. 2019 od 10:20 do 10:45  proběhne  

u obecního úřadu sběr nebezpečného odpadu. 

Odevzdávat můžete: vyjeté motorové oleje, 

fritovací oleje, pneumatiky bez disků  do 

velikosti AVIA, barvy, laky, lepidla, kyseliny, 

louhy, domácí chemii, nádoby od sprejů, 

izolačních pěn, nevyužitá léčiva, elektrozařízení 

(TV, monitory, ledničky, mrazničky, baterie). 
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VE ZKRATCE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

❖ Obec získala příslib dotace na novou čističku odpadních vod. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo 

zemědělství a o termínu alokace peněz by obec měla být informována v nejbližších dnech.  

❖ Na staré čističce proběhla kontrola z České inspekce životního prostředí, která potvrdila její velmi špatný 

stav. Zopakovala tak své stanovisko z poslední kontroly z roku 2015, aby již nebyly napojovány žádné 

další bytové jednotky. Výstavba nové čistírny proto zůstává hlavní prioritou. Obci inspekce dále 

doporučila, aby zavedla pravidelné kontroly provozovatele čistírny, kterým je VaK Zápy. 

❖ Byly vyčištěny strouhy v ulici V Kateřinkách. 

❖ Vypršela smlouva na úklid sněhu. Obec se tímto omlouvá za ztížené podmínky na obecních cestách 

v neděli 3. 2. až úterý 5. 2. 2019. Úklid sněhu bude do odvolání zajišťovat p. Radek Fröhlich a p. Pavel 

Raudenský. 

❖ Byla podána žádost o dotaci na obnovu a budování pasivních a aktivních míst odpočinku, ze které by 

mohlo být obnoveno posezení u rybníka a pořízení herního prvku s posezením do remízku mezi ulicemi 

Krajní a Slunečná. 

❖ Proběhla kontrola činnosti obecního úřadu z ministerstva vnitra, která nezjistila žádné nedostatky  

a vydala velmi kladné hodnocení. 

❖ Zpráva od p. faráře Vrzala: Z důvodu opravy kostelních zvonů nebude ve Veliké Vsi probíhat od února až 

přibližně do května pravidelné zvonění. 

 

 

 

AKTUALITY Z OBCE 

KONEC TANKODROMU V ULICI ZA HUMNY? 

Stav cesty v ulici Za Humny začíná být kritický nejen pro automobily, ale i pro pěší. Většina dopravy 

směřující do této části obce se proto přesunula do centra a volí trasu okolo rybníka či ulicí 

V Zatáčkách.  

Bohužel ani tato varianta není pro obec žádoucí. Zvedl se tím provoz uprostřed obce, což má 

negativní dopad nejen na bezpečnost občanů, ale i technický stav obou těchto cest. Nevyjímaje fakt, 

že se tímto začíná velmi zhoršovat stav ulice Za Humny i z druhé strany, směrem od rybníka.  

Proto se obec rozhodla zareagovat na listopadovou dotační výzvu Ministerstva pro místní rozvoj  

a ve velmi krátké době vytvořit projekt pro opravu  komunikace v ulici Za Humny.  „Nedostatek 

financí ani budoucí plán na parcelaci území podél této cesty již nemůže být nadále omluvenkou pro 

její ponechání ve špatném stavu,“ říká starosta Petr Kovářík. Je proto nezbytné začít hledat možnosti 

na její opravu a podání žádosti o dotaci bude první pokus jak toho dosáhnout. Obec v této souvislosti 

obdržela letos v lednu i hromadnou žádost od místních občanů, kteří opravu požadují.  

Výsledek o udělení dotace bude znám do konce května. Pokud by se obci podařilo dotaci získat, 

začala by následně jednání s budoucími stavebníky v této lokalitě. Cílem těchto jednání by bylo 

sladění projektu opravy cesty s jejich plány na přípojení k obecní infrastruktuře tak, aby všechny 

prostupy pro případné budoucí přípojky byly připraveny před realizací opravy.                               JH 
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SPOLEČENSKÝ SÁL OŽIL 

REJEM MASEK 

V sobotu 16. 3. se ve společenském sále 

hostince U Kostela sešly desítky dětí na 

karneval.  

Dětský karneval se dlouhodobě těší velké 

oblibě, a tak i letos byl sál naplněný. Děti se 

začaly scházet okolo 15. hodiny a zhruba v 16 

hodin byl již taneční parket plný princezen, 

spidermanů, nechyběla ani čarodějka, 

červená karkulka, robot, myška Minnie, 

superman, sněhurka, beruška, kostlivec, 

zombieci, policista, jednorožec, Pipi dlouhá 

punčocha, sluníčko s duhou, kočička, 

medvěd, motýl, fotbalista… 

O zábavu dětí se postaral DJ Vitamin, který 

statečně v kostýmu banána strávil s dětmi 

celé odpoledne. Nachystal pro ně nespočet 

her a písniček k tanci, za které děti v průběhu  

dostávaly drobné ceny.  

Vstup na karneval byl zdarma, i přesto 

někteří občané trvali na příspěvku, za což jim 

patří poděkování. Do provizorní kasičky 

umístěné na baru se vybralo 630,- Kč a částka 

bude využita na dětský den, který obec 

plánuje na druhou červnovou sobotu. 

                                                                           JH 

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

KALENDÁŘ AKCÍ 2019 

Duben 

  6. 4. 2019   Ukliďme Česko 

13. 4. 2019   Výlet na Zahradu Čech 

30. 4. 2019   Pálení čarodejnic 

Květen 

25. 5. 2019   Rybářské závody a rybářská   

                       zábava 

Červen 

 8. 6. 2019    Dětský den 

Srpen 

10. 8. 2019   Svatovavřinecká zábava u  

                       rybníku 

Prosinec 

30. 11. 2019  Předvánoční sousedské setkání 

 
 

Obec Veliká Ves Vás srdečně zve na zájezd do Litoměřic  

                                              na Zahradu Čech 

Kdy: v sobotu 13. 4. 2019 v 8:30 odjezd z autobusové zastávky Veliká Ves (doprava pro občany 

zdarma – máme zajištěný vlastní autobus), návrat v odpoledních hodinách 

Přihláška: Na zájezd se můžete hlásit osobně na Obecním úřadě Veliká Ves, telefonicky: 315 682 710 

nebo emailem: podatelna@velikaves.eu, uzávěrka přihlášek je: 8. 4.2019 

Vstupné: Důchodci zdarma (hradí obec), dospělí 100,-, děti 80,- (děti do 120 cm zdarma) 

Poznámka: zájezd je vhodný i pro děti (od dvou let), v areálu je dětské hřiště, doprovodný program  

a široké možnosti občerstvení.  

 

 

 
       

 

 
 

NABÍZENÝ SORTIMENT: 

• Sadba, osivo, cibuloviny 

• Okrasné květiny, dřeviny, 

ovocné stromky, bonsaje 

• Zahrádkářské potřeby 

• Potraviny, přírodní léčiva  

a mnohé další 
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VE FOTCE Z OBCE (ZIMA 2019) 

 

Pár dní se i bruslilo, foto: Jana Hantáková (leden) 

Velkoveský zpravodaj: 

Periodický tisk územního samosprávného celku, vychází čtvrtletně, vydává obec Veliká Ves, 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; 

2.4.2019; Uzávěrka dalšího čísla: 15. 6. 2019 

 

Tříkrálový průvod místní dětské skupiny, foto: Zuzana Micková (leden) 

 

Zima kouzlila, foto: Ondřej Lukeš (únor) 

 

Sněhová nadílka, foto: Eva Lukešová (únor) 

PODĚKOVÁNÍ 

Obec děkuje členům rybářského spolku 

za úklid a předsezónní údržbu rybníku  

včetně jeho bezprostředního okolí. 

Brigáda proběhla v sobotu 23. března. 

 


