Program rozvoje obce Velenka
na období 2021 – 2025

Obec Velenka
Velenka 44
289 12 Sadská

Návrh byl schválen zastupitelstvem obce Velenka dne: 9.11.2020
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Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem, zakotveným v zákoně č. 128/2000
Sb., o obcích. Dlouhodobé plánování napomáhá efektivně využívat finanční prostředky
z vlastního rozpočtu a zaměřit se k získávání dotací až po skutečném provedení plánovaných
zájmů obce. V Programu rozvoje obce Velenka jsou zakotveny priority obce na období 2021 až
2025.
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Dokument by měl sloužit jako pomůcka při plánování aktivit obce a ke zlepšení stavu a situace v
oblastech, které vidí vedení obce i samotní občané jako problematické.
Obsah:
1. historie a současnost obce
2. kulturní a přírodní památky
3. demografický vývoj
4. významné investiční akce
5. plán rozvoje sportu
6. východiska pro návrhovou část
7. rozvoj obce - prioritní oblasti, cíle, opatření
Prioritní oblast 1: zahájení provozu vodovodní a kanalizační sítě a ČOV
Prioritní oblast 2: doprava, zvýšení bezpečnosti chodců, oprava komunikací
Prioritní oblast 3: Veřejné osvětlení
Prioritní oblast 4: Volný čas, kultura, sport, kvalita života
Prioritní oblast 5: Odpadové hospodářství
Prioritní oblast 6: Zachování charakteru krajiny a vzhledu obytných oblastí
Prioritní oblast 7 : Územní rozvoj

1. Historie a současnost obce
První historicky podložená písemná zmínka o obci pochází z roku 1352 - v nejstarším soupisu far
a kostelů zvaném „Desátkové rejstříky“, tehdy psána jako Welenka.
Tehdejší osada s kostelem a farou patřila nejdříve k panství poděbradskému, v 16. století pak
připadla k panství přerovskému a až do reformy veřejné správy v r. 1850 patřila pod panství
brandýské. Díky této reformě se Velenka dostala pod správu nově vzniklého okresu Český Brod
a od roku 1960 je obec součástí okresu Nymburk.
Od roku 1991, kdy v návaznosti na porevoluční období probíhala reforma veřejné správy, se
obec Velenka stala samostatným územně samosprávným celkem.
Obec Velenka patří mezi nejmenší obce Středočeského kraje. Je situovaná 16 km jihozápadně
od bývalého okresního města Nymburk, 17 km od lázeňského města Poděbrady a cca 25 km od
Prahy, městské části Černý Most. Velenkou prochází silnice II. Třídy Praha – Poděbrady a
souběžně s touto silnicí vede blízká dálnice D11. Pod kostelem se hlavní silnice kříží se silnicí
III.tř. spojující Velenku se Semicemi a Chrástem.
V oblasti Horka u Chrástu pramení Velenský potok, který obec obtéká a pokračuje dále do
katastru obce Hradištko.
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Obec je zapojena v systému Integrované dopravy Středočeského kraje, čímž se stává ve směru
na Prahu, Poděbrady i Nymburk dobře dostupnou. Díky tomu je Velenka nejen vyhledávanou
lokalitou pro trvalé bydlení, ale i pro rekreaci.
Ve Velence jsou aktivní spolky dobrovolných hasičů, myslivců a Spolek občanů a přátel obce
Velenka. Již téměř 20 let funguje v rámci SDH Velenka také kolektiv mladých hasičů, který se
zaměřuje na práci s mládeží na poli hasičského sportu. Mladí sportovci dobře reprezentují obec
nejen na místních, ale i mezinárodních soutěžích.
Hnacím motorem kulturního a společenské dění v obci jsou místní spolky. Ti zde udržují tradice
Masopustu, pálení čarodějnic, pouťových a posvícenských zábav, plesů a koncertů v místním
kostele. Již třináct ročníků má za sebou i Velenkiáda (sportovně-zábavný hasičský pětiboj).
Místní obchod, který byl v provozu až do r. 2014 se i přes veškeré snahy nepodařilo znovu
zprovoznit. Poštu, úřady pověřené obce, lékaře a základní obchody mají občané k dispozici
v 7km vzdálené Sadské.
V areálu obecního úřadu se nachází budova OÚ se sálem pro cca 80 lidí, kanceláří OÚ a
knihovnou a hasičská zbrojnice.
V katastru obce působí zemědělská firma Bramko a několik drobných živnostníků (Výrobna
knedlíků, kovář, truhláři, stavební firmy, opravář elektr. zařízení, soukromě hospodařící rolníci
aj.)
V sedmdesátých letech min. století byla v obci vybudovaná, na tehdejší dobu nadstandardní
infrastruktura. Většina místních komunikací včetně chodníků byla zpevněná, dešťová voda byla
odváděna povrchovou kanalizací do Velenského potoka a v celé obci bylo instalované veřejné
osvětlení. Před několika lety byl na průtahu obcí opraven povrch silnice II.tř a významnou akcí
také bylo umístění kompletního vrchního vedení kNN do země. Přesto zůstávají oblasti, které
vyžadují opravy a investice.
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Obec Velenka v současné době nemá školu ani školku. A přitom má školství ve Velence dlouhou
historii.
Historici se domnívají, že již ve 14. století mohla být ve Velence farní škola, která zřejmě zanikla
v období třicetileté války. Z kroniky obce je patrné, že v r. 1822 byla postavena školní budova
s jednou třídou a bytem pro učitele a v r. 1892 byla otevřena nová škola se dvěma třídami (dnes
č.p.51). Původní škola sloužila jako byt pro řídícího učitele, později byla zbourána.
V nové školní budově se učilo až do šedesátých let 20. století a pak zde nějakou dobu fungovala
mateřská školka.
V důsledku demografických změn, a později také díky výstavbě spádové MŠ v sousedních
Semicích, byly obě školy v obci zrušené.

2. Kulturní a přírodní památky
Nejvýznamnější památkou a dominantou obce je barokní kostel sv. Petra v okovech
postavený podle návrhu architekta Kiliána Ignáce Dietzenhofera. Podnětem k jeho výstavbě
bylo rozhodnutí o celkové obnově a zvelebení tzv. Slezské nebo také Císařské cesty. Spolu se
stavbou velenského kostela zahrnovala obnova ještě přestavbu zájezdní hospody ve Velence.
Kostel byl po dokončení slavnostně vysvěcen 29. září 1734.
Ve věži kostela byly původně instalované 3 zvony, které však byly v roce 1917 zrekvírované
ministerstvem války. Nové zvony, které byly po válce zavěšeny zpět, byly v r. 1943 opět
použity pro válečné účely. Dnes je ve věži instalovaný a jako zvon upravený pouze ocelový
cimbál.
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V roce 1874 byly pro zdejší kostel zhotoveny unikátní varhany o deseti rejstřících.
Zásadní rekonstrukcí prošel kostel v r. 2013. Jednalo se především o zajištění statiky, odvodnění
stavby, kompletní výměnu krovů a střešní krytiny, opravu fasády a spoustu dalších nezbytných
prací včetně zavedení elektroinstalace a vymalování interiéru.
Následně, v roce 2014 se podařilo získat finanční prostředky také na opravu historických varhan.
Kostel sv. Petra v okovech ve Velence je zapsán do seznamu státních kulturních nemovitých
památek.
Památník obětem 1. a 2. světové války je věnován mužům, kteří zahynuli na bojištích světových
válek. Byl vystavěn v r.1928 a vévodí mu plastika legionáře, jejímž autorem je sochař R. Kabeš.
Jména patnácti velenských občanů, kteří se z 1. sv. války nevrátili, jsou vytesána na nápisových
deskách u paty památníku. Po 2. sv. válce byl památník doplněn o žulovou desku se jmény
padlých ve 2. sv. válce. Ve stejném roce jako kostel prošel i památník kompletní rekonstrukcí
pískovcové skulptury a provedené byly také parkové úpravy okolí.
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Památník ke zrušení nevolnictví byl postaven obyvateli Velenky v roce 1899 k padesátiletému
výročí zrušení nevolnictví. Památník byl dlouhou dobu neudržovaný, umístěný na nestabilních
základech a proto byl při opravě v r. 2012 o 2m přemístěn. Po opravě se nahoru se vrátil nově
vyrobený křížek a opravená byla i pamětní deska.

Mezi další památky patří zemědělské usedlosti č. 27 a 28 s barokizujícími klenutými branami.
Na východě sousedí katastr obce Velenka s přírodním parkem Kerský les. V těsném sousedství
obce se u Kerského lesa nachází národní přírodní památka Slatinná louka u Velenky. Významná
je výskytem unikátních a kriticky ohrožených druhů slatinných rostlin.
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Oblast je vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku. V bezprostředním okolí obce je řada míst,
které stojí za to navštívit (Josefský pramen, restaurace Hájenka, Lesní atelier Kuba a menhir
v Kersku, Břístevská hůra se zříceninou barokní kaple Povýšení sv. Kříže z r. 1714)
Významný je zde také unikátní chov mufloní zvěře ve volnosti, v současnosti stádo čítá asi 30
kusů.

3. Demografický vývoj
První záznamy o obyvatelích Velenky pocházejí z r.1584, kdy ve Velence bylo 10 usedlostí
a krčma, v roce 1785 bylo napočítáno 45 domů a jejich počet se dále zvyšoval.
Nejvyšší počet obyvatel zaznamenala Velenka na počátku 20. století. V roce 1910 zde žilo
485 obyvatel, poté došlo k významnému poklesu. Teprve ke konci 20. století se pozvolna
počet obyvatel opět zvyšoval a tato tendence pokračuje dodnes. V současnosti je ve
Velence 149 čísel popisných a z toho asi 20 nemovitostí je využíváno pouze rekreačně.
Trvale žijících obyvatel k 1. lednu 2020 je 326 a nejméně dalších 20 lidí zde žije celoročně.
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4. Významné investiční akce:
V r. 2016 byla z vlastních prostředků rekonstruovaná budova OÚ. Byla vyřešena sanace vlhkého
zdiva, vyměněna střešní krytina, rozšířen sál pro cca 80 lidí a v podkroví vznikla malá klubovní
místnost. Budova byla zateplena, vytápěna je dnes pomocí tepelného čerpadla. V budově je
kancelář OÚ i místní knihovna.
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V areálu obecního úřadu je i hasičská zbrojnice, která postupně prochází rekonstrukcí také. V r.
2017 obec financovala výměnu krovu a střešní krytiny, členové SDH si svépomocí zajistili podbití
sádrokartonem, protiprašný nátěr podlahy a výmalbu a v r. 2020 ještě opravu fasády a vrat.
Postupně provádíme obměnu původního veřejného osvětlení. V r. 2018 proběhla z vlastích
prostředků 1. etapa rekonstrukce VO - výměna sloupů VO při hlavní silnici II/611, v rámci níž se
realizovalo nasvícení obou přechodů na této frekventované komunikaci. V r. 2019 proběhla 2.
etapa rekonstrukce VO – výměna sloupů VO při silnici III/3308 a výstavba 1 nového sloupu VO
u kostela. Projekt byl spolufinancovaný z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu obnovy
venkova.

V r. 2019 byla v obci zahájena výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV, zahájení trvalého provozu
se předpokládá v r. 2022. Odkanalizována bude celá obec včetně zemědělského objektu
Bramko a odpadní vody se budou likvidovat v nově postavené ČOV v severní části obce.
Zásobování pitnou vodou bude zajištěno z vodovodního přivaděče z obce Hradištko (části
Kersko), posílení tlaku a potřebné dochlorování zajistí technologie v budově ATS.
Projekt vodovod, kanalizace a ČOV byl spolufinancovaný Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí

Dále jsme na tento projekt získali investiční dotace:
- ze Středočeského infrastrukturního fondu v r. 2019 a 2020 na projekt kanalizace a ČOV v obci
Velenka
- ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na projekt kanalizační přípojky
v obci Velenka

V r. 2020 jsme uzavřeli rámcovou partnerskou smlouvu s MAS Podlipansko o.p.s.
Předpokládáme, že nám toto partnerství pomůže získat nové dotačních příležitosti pro další
rozvoj obce.

5. Plán rozvoje sportu
Obec Velenka vlastní původní „sokolský“ pozemek při hlavní silnici II/611. Jedná se o travnatou
plochu bez sociálního zázemí, naproti budově OÚ. Pozemek se využívá pro většinu venkovních
kulturních a sportovních aktivit ve Velence, které pořádají zejména spolky.
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Dále se v obci nachází dětské hřiště „Amerika“ osazené dřevěnými herními prvky. Ty jsou ale
téměř po 20 letech u konce své životnosti. Jednou z priorit obce proto je vybavit hřiště novými a
moderními hracími prvky.
V rámci hasičského sportu se sportovním aktivitám dětí, mládeže i dospělých v obci věnuje Sbor
dobrovolných hasičů. Obec Velenka pravidelně na tyto aktivity finančně přispívá.
V budově OÚ se ke sportu využívá společenská místnost, kde v zimních měsících trénují hasiči a
celoročně zde cvičí ženy a probíhají zde také hodiny jógy. Pro nekomerční sporty je prostor
poskytován bezúplatně.
Obec Velenka podporuje zájem o sport, ale vzhledem k velikosti obce a nutnosti zajištění dalších
životních potřeb občanů, není naší prioritou výstavba sportoviště ve smyslu umělého povrchu,
tribun, šaten, sociálního zázemí apod.
Pro rozvoj sportu plánujeme zajišťovat i nadále pravidelnou údržbu plochy stávajícího hřiště a
společně s místními spolky napojit pozemek na vodovod a kanalizaci a pořídit základní sociální
zařízení.

6. Východiska pro návrhovou část












Silné stránky
dobrá dopravní obslužnost Praha –
Poděbrady díky umístění obce na silnici
II/611
zpracovaný územní plán
sousedství Kerského lesa, lesa Psárce
(houbaření, cyklo i pěší turistika)
aktivní místní spolky hasiči, myslivci,
spolek přátel Velenky
uložení kompletního vedení kNN v zemi
dostupnost internetu
nízká nezaměstnanost
nízká existence sociálně problémových
lidí
absence podniku ohrožujícího životní
prostředí
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Slabé stránky
tranzitní doprava přes obec (objíždění
zpoplatněné dálnice D11)
špatný stav místních komunikací a
chodníků po výstavbě vodovodu a
kanalizace
špatný stav veřejného osvětlení uvnitř
obce
obec nevlastní stavební pozemky pro
rozvoj obce
chybějící obchod
problematické sběrné místo - Písečník
havarijní stav silnice III.tř. Velenka –
Semice ve správě KSÚS

Příležitosti









rekonstrukce místních komunikací a
chodníků
úprava a údržba parkových a zelených
ploch v obci
kompletní rekonstrukce veřejného
osvětlení
získání prostor pro místní obchod
růst daňových výnosů v souvislosti s
rostoucím počtem obyvatel obce a
změnou RUD
vytváření odpočinkových ploch pro
občany a návštěvníky
nalézt vhodný pozemek pro venkovní
kulturní a společenské akce a trénink dětí
a mládeže

Hrozby









stárnutí obyvatelstva
zvyšování zatížení dopravou, především
tranzitní
hospodářská krize/ pandemie obdobná
COVID-19
počet obyvatel trvale žijících v obci bez
přihlášení k TP
nezájem o dění v obci
nedostatečná komunikace občané <->
občané, občané <-> obec
zvyšování cen materiálu a práce
nemožnost splácení úvěru

7. Prioritní oblasti, cíle, opatření
Prioritní oblast 1 : zahájení provozu vodovodní a kanalizační sítě a ČOV
a) Postupné napojování nemovitostí na ČOV a vodovodní řad
Prioritní oblast 2 : doprava, zvýšení bezpečnosti chodců, oprava komunikací
a) Součinnost s KSÚS na zajištění kompletní rekonstr. silnice III.tř. Velenka - Semice
b) Omezení tranzitní dopravy v obci, zvláště výjezd z obce směr Semic – nepřehledná
zatáčka, doplnění zpomalovacích prvků
c) Bezpečný průchod chodců obcí (osvětlení, přechody, chodníky)
d) Zlepšení stavu místních komunikací - oprava povrchů místních komunikací
v maximální možné míře
Prioritní oblast 3: Veřejné osvětlení
a) Zpracování pasportu VO
b) Výměna sloupů VO uvnitř obce - zpracování PD a zahájení další etapy
Prioritní oblast 4 : Volný čas, kultura, sport, kvalita života
a) Podpora spolkového života a podpora místních zvyků a tradic
b) Podpora činnosti místní knihovny
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c) Najít možnosti zásobování obyvatel v obci základním sortimentem zboží obchod/
stánek/ pojízdná prodejna
d) Podpora aktivit volného času dětí a mládeže - zajištění vhodného pozemku pro
sportovní činnost, obnova dětského hřiště
e) Oprava požární nádrže
Prioritní oblast 5 : Odpadové hospodářství
a) Snižování množství produkce směsného komunálního odpadu
b) Zvyšování podílu vytříděné složky komunálního odpadu (systém door-to-door)
c) Využití BIO odpadu na území obce (kompostéry, komunitní kompostárna…)
d) Sběrný dvůr (nevyhovující prostory v lokalitě Písečník)
Prioritní oblast 6 : Zachování charakteru krajiny a vzhledu obytných oblastí
a) Obnova a údržba zeleně v krajině, zadržování vody v krajině
b) Údržba a obnova veřejné zeleně (zpracování plánu obnovy zeleně v obci)
c) Údržba a ochrana veřejných prostranství
Prioritní oblast 7 : Územní rozvoj
a) Zpracování úplného znění ÚP v digitální podobě
b) Digitalizace sítí ve správě obce
Zajištění financování:
- Vlastní zdroje
- Dotační programy
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