Aktuální informace z obce 16.11.2020:

Vážení spoluobčané,
Problémy se šířením coronaviru nám v podzimních měsících opět přinesly omezení v mnoha
oblastech našeho běžného života. Přišli jsme o tak běžné činnosti jako je sport, společenské
kontakty, cestování nebo jen obyčejné nákupy. Zato jsme si mohli zlepšit své kuchařské
dovednosti, vyzkoušet si práci učitelky a rozšířit IT dovednosti.
Bohužel i my na obci jsme se s novými podmínkami museli vyrovnat, a tak namísto
plánované schůze na sále OÚ se pokusím to nejdůležitější vměstnat na tento list papíru.
V žádném případě jsme ale nepřestali pracovat a Vaše dotazy a potřeby vyřešíme na tel.
číslech 325598057, 733282909 a e-mailu: obec@velenka.eu. Nebo si sjednáme osobní
schůzku.
Níže tedy shrnu to nejdůležitější:
1. Bez přerušení funguje půjčování knih a časopisů. Na předání/ vrácení vybraných
titulů si dohodněte na tel.č. 728 153 688. Knihy si můžete on-line vybrat na
https://kutnahora.tritius.cz/library/velenka/. Z časopisů jsou k dispozici TINA, ZAHRÁDKÁŘ,
VLASTA, KVĚTY a RYTMUS ŽIVOTA. Vybrané knihy i časopisy po dohodě doručíme.
2. Do obce od letoška dochází nová periodika
- Podlipanský zpravodaj – zpravodaj budete do svých schránek dostávat 2x/rok, protože
obec Velenka je od letoška členem MAS Podlipansko.
- Náš region Nymbursko – měsíčně chodí cca 30 výtisků na obecní úřad, příležitostně je
dáváme do schránek, jinak jsou k vyzvednutí v knihovně.
3. Situace s povolením sportů ve vnitřních prostorech je zatím nejistá, každopádně je ale
od příštího roku v plánu jóga, cvičení žen a nově jednáme o cvičení maminek s dětmi.
Informovat budeme včas.
4. Z kulturního života v obci hasiči letos pouze postaví a rozsvítí vánoční strom bez
tradičního setkání. Dětem vyřiďte, že Mikuláš, čerti a anděl letos dostali zákaz vycházení, ale
na příští rok se určitě připraví. Koncert Tomáše Kluse plánuje Spolek občanů a přátel obce
Velenka uspořádat v náhradním termínu do poloviny příštího roku.
5. Na webových stránkách obce je zveřejněn návrh Programu rozvoje obce na r. 20212025. Jedná se o dokument, který slouží k plánování investičních akcí pro další rozvoj obce.
Budeme rádi za vaše písemné podněty a připomínky. Stačí je doručit na e-mail obce, přinést
do kanceláře nebo vhodit do schránky.
6. Odpady
- vývoz nádob na BIO a komunál se řídí celoročním rozpisem, stejně jako otevírací doba
Písečníku. Rozpisy jsou zveřejněny na webu obce, o tištěné rozpisy můžete požádat také na
OÚ. Rozpisy na r. 2021 zveřejníme, jakmile budou k dispozici.
- v případě reklamace za nesvezenou nádobu můžete sami kontaktovat fy Nykos. Pokud by
se stalo, že nedojde k vývozu celé ulice, nahlaste situaci na OÚ.

- nově jsme pro vás zajistili možnost uložit větve z prořezu stromů k p. Červenému do areálu
„Salaš“. Větve se budou štěpkovat, proto prosím, dávejte tam jen ty silné, které nemůžete
zlikvidovat jiným způsobem (např. v nádobě na Bio nebo v kompostu).
7. Vodovod, kanalizace a ČOV
- v současné době jsou zemní práce ukončené a probíhají dokončovací práce a úprava ploch
zasažených stavbou.
- termín zahájení provozu záleží na termínu předání stavby a průběhu počasí. Zatím je
odhadováno, že bychom mohli začít dodávat pitnou vodu a odvádět odpadní vodu během
února/ března, nejpozději v dubnu 2021.
- souběžně se zahájením provozu vyzve obec zástupce nemovitostí k podpisu smlouvy o
dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod. Zastupitelstvo nyní na finální verzi smlouvy
pracuje, poté bude smlouva zveřejněna.
- v závislosti na počasí můžete své nemovitosti stále připravovat na budoucí připojení nebo
počkat až na zahájení provozu. T. Ondič, který u některých nemovitostí soukromé části
přípojek realizoval, bude brzy přecházet na jinou stavbu. Přislíbil ale, že v případě zájmu
může přijet o víkendech.
- připomínám pro všechny, kteří si budou přípojky budovat svépomocí. Dbejte na to, aby
nedošlo ke znečištění vodovodního a kanalizačního řadu zeminou. Pokud máte na pozemku
otevřený výkop, zkontrolujte těsnost zátky a výkop raději na zimu zasypejte. Dodavatel
stavby bude v nejbližší době provádět finální proplachy a případné znečištění tak půjde k tíži
toho, kdo ho způsobil.
V žádném případě se na kanalizační řad nyní nepřipojujte!
- pokud si svépomocí stavíte vodovodní přípojky, je důležité nechat si provést spoj potrubí
před vodoměrnou soupravou (vodoměrem) pevným a neoddělitelným svařením. Obrátit se
můžete na p. Ondiče nebo T. Volejníka.
- v platnosti zůstávají všechny dokumenty, které jsme průběžně zveřejňovali během r. 2020.
Snažili jsme se v nich informovat o tom nejpodstatnějším. Pokud jste přesto nenašli odpověď
na své dotazy, jsme vám k dispozici.
- Obec zpracovává provozní evidenci všech nemovitostí, které se budou na vodovod a
kanalizaci připojovat a T. Volejník, jako zaměstnanec obce, je tímto úkolem pověřen a
provede i kontrolu jednotlivých připojení. Buďte mu prosím s jeho prací nápomoci.
8. V poslední době se z našich ulic stává parkoviště (pojízdných i nepojízdných vozidel).
Částečně si tento stav vynutila i stavba, a z toho důvodu jsme tomu ponechávali volný
průběh. Nyní, kdy dodavatel stavby provádí závěrečné práce, by bylo dobré místní
komunikace a travnaté plochy opět uvolnit.
Vyzývám ty, kterých se tato připomínka týká, abyste svá vozidla přednostně parkovali na
svých pozemcích.
9. v obci se našlo již několik klíčů i dálkový ovladač (možná od brány nebo garáže).
Dosud se k nim ale nikdo nepřihlásil…

Přeji vám všem příjemné podzimní dny bez zdravotních obtíží, chmur a depresí.
Z.Zemanová,
Starostka obce Velenka

Na závěr patří velké díky našim hasičům za zvelebení hasičské zbrojnice. Nová fasáda a
oprava vrat byly poslední součástí rekonstrukce, kterou si z velké části zajistili svépomocí.

