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Znak a vlajka obce  
 

status: obec 

NUTS 5 (obec): CZ0522 573728 

kraj (NUTS 3): Královéhradecký (CZ052) 

okres (NUTS 4): Jičín (CZ0522) 

obec s rozšířenou 
působností: Jičín 

pověřená obec: 

historická země: Čechy 

katastrální výměra: 5,13 km² 

počet obyvatel: 138 (3. 7. 2006) 

zeměpisná šířka: 50° 24’ 31’’ 

zeměpisná délka: 15° 18’ 58’’ 

nadmořská výška: 322 m 

PSČ: 507 21 

zákl. sídelní 
jednotky: 

2 

části obce: 2 

katastrální území: 2 

adresa 
obecního úřadu: 

Veliš 4 
50721 Veliš u Jičína 

starosta / starostka: Naďa Bíšková 

Oficiální web: http://www.velis.cz 
E-mail: obecvelis@tiscali.cz 

 



 3

 
 
 
 
 

Charakteristika p ředmětu soutěže Vesnice roku 2009 
 

1. Obec a její koncepční dokumenty  
1.1 Stručná charakteristika obce 

Obec Veliš je územní součástí Královéhradeckého kraje s velmi bohatou 
historií. Leží pod velišským hřbetem, 5 kilometrů jihozápadně od města Jičína. 
K obci Veliš patří ještě malá vesnička Vesec u Jičína. Obce se nacházejí v 
nadmořské výšce asi  322 metrů. Na jejím území žije asi 140 stálých obyvatel.  
 
První zmínky o Veliši pochází již z roku 1143 z doby Vladislava II , kdy koupil 
biskup pražský Jan II  dvě dědiny od Beneše syna Markova ve Veliši a daroval 
ji nově založenému klášteru na Strahově, kdež byl dříve opatem. Jméno Veliš – 
Velechovo sídlo – přejal kopec a později i hrad nad vsí.  
 

                               
 

Dějiny obce souvisí úzce s dějinami hradu. Fara připomíná se již r. 1384. Hrad 
založen prý ve XII. stol. Od pánů z Valdstejna postoupen později královské 
komoře. Když Vítkovům Hluboká od Krále Otakara II. násilně vzata, dán jim r.. 
1277 hrad Veliš v náhradu, který od nich pánům z Wartenberka byl pak 
postoupen Jan z Wartenberka vyznává listem z r. 1358, že učinil „Frejmarky“ na 
zámek Veliš a císařem Karlem za zámek Kostelec. Roku 1426 postoupil král 
Zikmund hrad Veliš Oldřichovi z Rožmberka, později dostal se hrad Veliš králi 
Jiřímu a po jeho smrti 1472 Bočkovi z Kunštátu na Poděbradech. Později dostal 
se hrad v držení Trčkům z Lípy – pak Smiřickým a konečně Valštýnu a náleží 
nyní hrabatům Schlikům.    Menší malá víska Vesec je o mnoho mladší. První 
zmínky o obci Vesec se datují k roku 1542. Ve veseckém  katastru  byla zřízena 
významná obora, která zásobovala hrad zvěří a  rozesílala se po celých Čechách. 
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      V blízkém okolí najdete kromě řady přírodních zajímavostí, i vyznané 
historické a kulturní památky, například nádherný barokní kostel sv. Václava ve 
Veliši, který byl v roce 1752 postaven stavitelem Alselmem Luragem. Na 
nedalekém kopci Veliši jsou nepatrné zbytky hradu stejného jména z jehož 
vrcholu je úchvatný a jedinečný pohledem na celý Český ráj.  U Velišského 
hřbitova se nachází hrobka rodu Schliků. Nedaleké poutní místo Loreta - 
barokní kaple na Velišském hřbetu, středobod krajinářského díla s kaplí Loreta a 
mnoho dalších zajímavostí. 
 
     Okolní příroda poskytuje bohaté možnosti pro aktivní trávení volného času 
svou nabídkou značených turistických tras a cyklostezek. 
 

                               
 kostel sv. Václava                Schlikova hrobka                            Socha sv. Václava se studánkou                   oltář 

 

     V obci je velmi bohatý  kulturní život.  Zde působí obecně prospěšná 
společnost Základní škola Bodláka a Pampelišky,  sbor dobrovolných hasičů, 
oddíl stolního tenisu TTC Veliš a občanské sdružení Velišská beseda.  

 

    V Obci  Veliš a Vesec je charakteristická  vesnická zástavba, typické vesnické 
domy se sedlovou střechou.   

 

      Obec vychází ze svých tradic a snaží se udržet vesnický ráz obcí i celého 
okolí. V obci se nachází rozsáhlá občanská vybavenost, neboť Veliš dříve byla 
střediskovou obcí.  

 

      V současné době se v obci nachází škola, školka, kulturní dům, hřbitov a o 
obecní dům.  Veliš je centrem kulturního i sportovního dění regionu.  

       

    Obec intenzivně spolupracuje se Základní školou Bodláka a Pampelišky.  
Děti, které dojíždějí do  Velišské školy z širokého okolí, jsou zapojovány téměř 
do všech projektů obce.  
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1.2. Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace - druh dokumentace, 
zpracovatel, způsoby projednání s občany a začlenění požadavků obce, stav schvalování  

 

 

 

                                           

            V současné době dokončujeme 2. změnu územního plánu obce Veliš. 
Následně bychom chtěli žádost o 3. změnu.  Aktualizace je nutné z důvodu 
chystaného projektu vybudování fotovoltaické elektrárny v katastru obce Veliš 
a nutnosti nových stavebních parcel v obci.  První územní  plán  byl zpracován 
firmou Kadlec Praha. Všechny tři další změny územního plánu byly zpracovány  
prostřednictvím architekta  Novotného z Hradce Králové. .   

 
 
1.3. Program obnovy vesnice – údaje o vypracování, projednávání a schvalování 
vlastního programu obnovy vesnice, vztah občanů k programu . 

 
 
 
Naše obec využívá dotace z Programu obnovy venkova  od roku 2004 do 

současnosti.  V rámci tohoto programu se podařilo mnoho akcí. Tento dotační 
titul je  velmi důležitý pro rozvoj naší obce.  Není mnoho dotačních titulů, které 
myslí na obce do 500 obyvatel.   Např. v roce 2006 se nám podařilo v rámci  
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tohoto programu vyměnit okna v Kulturním domě ve Veliši a v roce 2008 

nám byla poskytnuta dotace na  Vybudování  místní komunikace a inženýrských 
sítí k novým stavebním parcelám.   Pro naši obec s tak malým rozpočet je každá 
koruna potřebná.   

 
 
 

 
1.4. Rozpočet obce – výsledky hospodaření v roce 2008 a zásady utváření rozpočtu obce v roce 
2009 – struktura příjmů (z toho daňové) a výdajů; využívání příjmů obce, dotací a 
sponzorských darů. 
 
 
 
Kontrola hospodaření za rok 2008 
 
 
    Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 9.10.2008 a 9.1.2009 za přítomnosti 
zástupců obce Nadi Bíškové – starostky a Barbory Šolcové – účetní.  Za Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje se přezkoumání zúčastnili Jaroslav Meliš a ing. 
Roman Pavlíček.  
 
  Při přezkoumáním hospodaření – Obec Veliš – za rok 2008 nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b.) zákona č. 420/2004 Sb. 
 
 
 

      Zastupitelé obce Veliše se snažní každoročně dosáhnout na finanční 
prostředky na připravované projekty.   Obci Veliš se  již podařilo získat dotace 
jak z Královéhradeckého kraje, tak z Státního zemědělského intervenčního 
fondu (SZIF) z programu rozvoje venkova.  
 
       
    Největší dotaci jsme získali v roce 2008 na Rekonstrukci Obecního domu ve 
Veliši ve výši téměř 2 mil. Kč z Programu rozvoje venkova  a na vybudování 
nové místní komunikace z Programu obnovy venkova ve výši 271.000,- Kč, kde 
se nám podařilo po změně územního plánu poskytnout mladým rodinám 
možnost individuální výstavby.   
 
      Obecně prospěná společnost  Základní škola Bodláka a Pampelišky získala  
v roce 2008 dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 7 mil. Kč na obnovu 
místní školy. Na rekonstrukci nahrávacího studia získala částku 900.000,-Kč.  
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     oprava věžních hodin -  dar obci  Královéhradeckého kraje ve výši 90.000,-Kč, celkové náklady   
      170.000,- Kč hradila obec 
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2. Společenský život 
 
2.1 Kontinuita společenského života  
 
Kulturní a společenský život obyvatel Veliše je velice bohatý a má mnohaleté 
tradice. Veliš  bývala střediskovou obcí, kde se odehrával a odehrává veškerý 
společenský, kulturní a sportovní život celého regionu.  Využíván je  místní 
kulturní dům,  budova  škola, ale i úžasný kostel  svatého Václava s výbornou 
akustikou.  V letních měsících je využíván prostor nově vybudovaného 
sportoviště za kulturním domem k různých sportovním a kulturním akcím. 
Dodržují se a zachovávají tradice tohoto regionu.  (např. první ples Cecilka, 
vánoční zpívání v kostele, Velišský slavíček v KD atd.) 
   
 

             
Unikátní  funkční historická  velišská stříkačka  „Máňa“ v akci velišských hasičů 
 
Téměř všechny akce jsou monitorovány v místním tisku např. v Nových 
novinách, Novinách Jičínska, popř. v Českém rozhlase Hr. Králové a jsou hojně 
navštěvovány. 
 
 
2.2 Činnost spolková 
 
V obci  působí několik spolků a nezisková organizace 
 
 

I. Základní škola Bodláka a Pampelišky ve Veliši, obecně prospěšná 
společnost  

 
     V obci Veliš působí první soukromá základní škola v okrese Jičín.  V roce 
2003 byla založena obecně prospěšná společnost  Základní škola Bodláka a  
Pampelišky v prostorách uzavřené budovy školy ve Veliši.  Byl to zlomový bod 
pro Veliš i celé okolí.  Díky velkému úsilí  a snaze pana ředitele Jana Jiterského 
i jeho obětavé manželky Michaely se povedlo oživit chátrající budovu školy, 
kam se vrátil opět školní život.  V roce 2006 byla  budova školy převedena 
vlastnicky do rukou obecně prospěšné společnosti . V současné době se 
v budově školy nachází  mateřská i základní škola 1. stupně.  V roce 2008 prošla 
budova celkovou rekonstrukcí ve výši cca 7 mil. korun.  Obecně prospěšné 
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společnosti se podařilo  získat dotaci  z Programu rozvoje venkova ve výši  
90ti% .  
        
       Soukromá Základní školy Bodláka a Pampelišky ve Veliši zajišťuje 
ucelenou výuku základního vzdělání . Obecně prospěšná společnost dále 
vykazuje mnoho mimoškolních aktivit s dětmi z širokého okolí. Do této základní 
školy chodí děti z celého regionu. Pod vedením pana ředitele Mgr. Jana 
Jiterského škola stále vzkvétá a rozvíjí se. Obec s dětmi  intenzivně 
spolupracuje a spoluorganizuje spoustu zajímavých kulturních akcí.  
 

            
Mikulášská besídka v Kulturním domě ve Veliši  
 
 
         II.  Velišská beseda (občanské sdružení)se zaměřením a sportovní  
kulturní činnost   
 

      Velišská beseda je občanské sdružení založené v roce 2000. 
Cílem sdružení je rozvoj kulturního a společenského života v obci a okolí, péče 
o životní prostředí a rozvoj tradic. 

                             
 

                               
Turnaj v nohejbala na novém sportovišti za kulturním domem a  maškarní ples v KD Veliš -  
akce pořádány Veliškou besedou 
 
             III.. TTC Veliš – sportovní klub stolního tenisu  
 
       sportovní klub, který úspěšně reprezentuje naši obec, má velmi dlouhou 
tradici. Tento sportovní klub navštěvují děti, dorost i dospělí. Dosahují ve své 
kategorii dobrých sportovních výsledků. 
 



 15

                 IV. Sbor dobrovolných hasičů  
 
V obou obcích je velmi aktivní a je určen pro všechny věkové kategorie.   Zájmy 
obce i všech spolků a organizací  se navzájem prolínají a napomáhají si . Do 
těchto aktivit jsou zahrnuty všechny věkové skupiny obyvatel. Od dětí 
docházející do naší mateřské školy až po seniory.  
 

                                                                                                  
Hasičské cvičení ve Starém Místě v roce 2008 
 
 
  V obci probíhá velmi mnoho aktivit, které se pravidelně opakují, ale byly i 
obnoveny.   
Leden -  Březen -  Westernový den v KD Veliš , Posezení ke Dni žen,   
Maškarní ples pro děti i dospělé 
 
Duben – červen : Pálení čarodějnic,  Velišský slavíček v KD Veliš, Posezení ke 
dni matek v KD Veliš, setkání hasičů s historickými  hosičskými stroji. 
 
Červenec – září : Procesí na Loretu, letní koncert v Kostele sv. Václava,  Letní 
turnaj v nohejbale,  setkání fichtlů (starých pionýrů), :  Zahradní slavnost na 
zahradě školy, Velišské  posvícení na sv. Václava,  Vítání občánků, požárnické 
závody, turnaj v nohejbale  
 
Říjen- prosinec   Ples Cecilka, Mikulášská zábava pro děti i dospělé, Rozsvícení 
obecního vánočního tromu, Vánoční zpívání v kostele sv. Václava , Myslivecký 
ples 
 
  V průběhu roku probíhají výstavy z půdy v Základní škole Bodláka a 
Pampelišky, pořádání různých  kurzů (kurz keramiky,  drátkování, kurs výuky 
výpočetní techniky, výroby šperků). Pro děti je pořádána spousta aktivit od 
tanečního kroužku po počítačový kroužek, dětský den, pěvecká soutěž pro děti 
z celého regionu.  
  V letošním roce se uvažuje o znovuobnovení ochotnického spolku J. K. Tyl ve 
Veliši.  
 
 
2.3 Podpora obce 
     

Všechny výše uvedené aktivity probíhají ve spolupráci obce  se všemi 
organizacemi a spolky  Veliše i Vesce. Všechny  události obce jsou  
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zaznamenávány v místní kronice a pořizovány fotografie. Z některých akcí jsou 
pořizována CD.    Obec se snaží podporovat všechny aktivity občanů a všech 
sdružení. 
 
Všichni zde vytváříme příjemné prostředí  pro aktivní  život na venkově !!!!  
 

 

        
                   Sraz milovníků starých fichtlů (motocyklů) ve spolupráci v velišskými hasiči 
 

        
nský  Štefan ve Veliši -  vyhlášení cen za kulturní počin a dlouholetou činnost Jičínska  v KD Veliš 
Akce organizována se Základní školou Bodláka a Pampelišky 
 

                    
Výlov rybníčku ve Vesci  proběhl za dohledu a spolupráce všech občanů obce . 
 
 
 

       
Otevření krypty v kostele sv. Václava ve Veliši ve spolupráci s Římskokatolickou farností Jičín 
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Vítání občánků v roce 2008 s vystoupením dětí z MŠ Veliš 
 

       
Posvícení ve Veliš v KD Veliš v roce 2008 
 
3. Aktivity občanů 
 

Většina spoluobčanů, ale i chalupářů  pomáhá při úklidu obce, hřbitova, ale i 
všech veřejných prostranství.  Probíhá i velmi aktivní spolupráce  místní školy a 
školy, které se zapojují do zdejšího života. Děti například pro akci „Den země“ 
pomáhají s úklidem odpadků v celém katastru.  Děti se aktivně celoročně 
zapojují do rozmanitých kulturních, ale i sportovních akcí v obci.  Svými 
vystoupeními, ale i  veškerými aktivitami přispívají ke zkvalitnění  života 
v našem regionu.   
 
 
3.1. Dobrovolná práce občanů – bezplatná i hrazená účast občanů na realizacích programů 
obnovy vesnic; vlastní aktivity občanů a spolků. 
 
Trvale žijící obyvatelé Veliše a Vesce, ale i chalupáři se aktivně zapojují do 
činnosti , ale i rozhodování obce. Všechny činnosti a záměry  jsou řešeny na 
veřejných schůzích obecního zastupitelstva.  O všech akcích jsou lidí 
informováni zprávami  na mobilní telefony, které obec rozesílá.    
 
 

        
Dobrovolná činnost občanů 
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3.2. Začlenění dětí a mládeže do života vesnice – spolupráce školy s obcí, vlastní 
iniciativy mládeže, způsob zapojení do programu obnovy vesnice. 

     Děti i celá mládež se aktivně zapojují do projektů a 
akcí obce.  Ať je to prostřednictvím Základní školy Bodláka a Pampelišky, tak 
jsou organizované v různých volnočasových aktivitách ve sportovních klubech. 
Děti se podílejí na téměř všech projektech, které v obci probíhají.  Ráda bych 
vyzdvihla projket „Čí je to zahrada“, kterou se kompletně  vytvořily děti. 
Požadavky dětí byly zmonitorovány a přesně podle jejich představ, byla 
vytvořena zahrada za základní školou, včetně požadavku  kopce na sánkování. 
Dalším projektem, který v současné době probíhá s dětmi je „Bezpečná cesta 
do školy“. Jelikož Veliš leží na silnici II. třídy ve směru od Jičína na Libáň, je 
zde velký provoz a jsou zde velmi nebezpečná místa !  
      V současné době se v budově školy nachází  mateřská i základní škola 1. 
stupně.  V roce 2007 prošla budova celkovou rekonstrukcí ve výši cca 7 mil. 
korun.  Obecně prospěšné společnosti se podařilo  získat dotaci  z Programu 
rozvoje venkova ve výši  90ti% .  

        Mateřskou školu ve Veliši v současné době navštěvuje 28 dětí a základní 
školu asi 80 dětí. 

                  
    
Základní škola Bodláka a Pampelišky po rekonstrukci v roce 2008 ve výši 7 mil. Kč. Rekonstrukce 
byla provedena za rekordní dva měsíce – letní prázdniny.  
 
    V roce 2008 byl zakoupen školní autobus „Žabák“.  Obecně prospěšná 
společnost zajišťuje vlastní dopravu pro všechny děti z celého okolí navštěvující 
tuto školu.  

                        
Křest školního autobusu  „Žabák“ v září 2008, kmotry se stali hejtman Královéhradeckého kraje a 
starostka obce . 
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Ve školním roce   2008/2009 bylo  již realizováno mnoho akcí:  
Např. účast na Jičínu město pohádky  2008, Křest Školního autobusu - 
27.9.2008 ve 14,00 hod na školní zahradě ve Veliši-, Mikulášká besídka - 
4.12.2008 v 16,00 hod - KD ve Veliši, Velišská barvička 2008, Vánoční zpívání 
2008 (vystoupení v jednotlivých obcích, v Domě seniorů v Jičíně, Společné 
zpívání v kostele Sv. Václava ve Veliši - 19.12.),  Povánoční tělomrsk , 
Karneval.    
 
       V současné  době se realizuje projekt "Obnova technického vybavení 
nahrávacího studia B&P".  Na projekt byly získány prostředky ve výši 
900.000,- Kč z Programu rozvoje venkova. Jedná se o mobilní nahrávací studio, 
které je využíváno jak ve škole, tak v Kulturním domě ve Veliši, ale i v kostele 
sv. Václava.  
  
         Právě probíhají akce: Realizace projektu Památky a občané, Projekt 
"CeReP" - Centrum regionální pomoci, , , Ve spolupráci s OS Borovička - 
zájmové kroužky a kruhy, Velišský slavíček 2009 
 
Projekt "Na zelenou - Bezpečná cesta do školy" 
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     Projekt má za cíl zvýšit bezpečnost dětí při jejich cestách do a ze školy a 
podpořit udržitelné a zdravé způsoby dopravy, jako je zejména chůze a jízda na 
kole. Projekt využívá spolupráce s dětmi, rodiči a zástupci veřejné správy i 
policie a posiluje tak občanské postoje i soudržnost obce.  

Základem projektu je mapování cest dětmi a rodiči, kterého využívá pro své 
odborné návrhy dopravní projektant, jenž zpracuje dopravní studii. Na jejím 
základě se pak jedná s veřejnou správou o realizaci navrhovaných opatření. 

Rádi bychom zvýšili bezpečnost "našich" dětí a všech občanů obce. 

Na realizaci projektu jsme získali prostředky a podporu v grantovém programu 
Na zelenou – bezpečné cesty Nadace  Partnerství a společnosti AXA . 
 
Projekt : Čí je to zahrada ? 
 
Cílem projektu je přeměnou školní zahrady vytvořit důstojné místo pro 
setkávání „generací“, vzdělávání a osvětu v oblasti udržitelného způsobu života, 
rozvoje občanské společnosti a ekologicky šetrného způsobu chování a jednání. 
Aktivitami realizovanými v nově vzniklém veřejně přístupném prostoru chceme 
navázat na již existující partnerství s místními komunitami a tato dále 
prohlubovat. Realizací projektu chceme též zprostředkovat komunikaci a 
spolupráci mezi jednotlivými komunitami navzájem. 
 
     Ráda bych vyzdvihla skvělou spolupráce obecně prospěšné společnosti s obcí 
a přínos pro celý region.   
 
 
3.3. Péče o vesnickou pospolitost – udržování sousedských vztahů, péče o staré občany, pomoc 
sociálně slabým spoluobčanům. 
 
       Obec i všechny subjekty v obci se snaží velmi dobře spolupracovat.  
Snažíme se udržet vzájemnou pospolitost. Snažíme se vyjít vstříc, jak s dětmi a 
mládeží, tak se staršími spoluobčany.  Pro děti jsou pořádány různé kulturní 
akce.  U starších spoluobčanů preferujeme různá posezení s dárečky.  Pro 
všechny spoluobčany jsou pořádány kurzy.  Je to např. kurz výpočetní techniky 
pro začátečníky, do kterého se zapojili převážně starší spoluobčané. Dále je to 
kurz výroby šperků, a kurz keramiky, který je ve spolupráci s Veliškou školou a 
využívá se místní keramická dílna.   
 

                  
                                                          Posezení ke dni žen 
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3.4. Spolupráce s občany – fungování obecních komisí, výchova a příprava pokračovatelů 
v samosprávě obce; průzkumy názorů občanů a mládeže, formy spolupráce. 
 
Děti i veškerá mládež se zapojují do různých projektů obce.  Velmi úspěšně se 
Mateřská škola i Základní škola Bodláka a Pampelišky se zapojují do různých 
kulturních akcí , např.  při vítání občánků, dni matek,  atd. , kde vystupují 
s různými kulturními vystoupeními. Děti z místní školy pomáhají při kulturních 
akcích i v okolních obcích. Děti navštěvují i staré spoluobčany v domovech 
důchodců (např. v Jičíně a Miličevsi). 
 

      
Vánoční  zpívání  dětí  a mládeže  v kostele sv. Václava ve Veliši 
 
      Obec také intenzivní spolupracuje s Římskokatolickou církví, 
Arciděkanstvím Jičín, neboť kostel sv. Václava ve Veliši  je v jejich majetku. 
Naší společnou snahou je opravit nádherný  kostel sv. Václava, který byl 
postaven v roce 1752 významným pražským stavitelem italského původu 
Alselmem  Lurágem.  Tento kostel patří mezi nejvýznamnější v celém regionu.  
Byl zařazen do Programu záchrany architektonického  dědictví Ministerstva 
kultury.  Od roku 2004 bylo již proinvestováno asi 8 milionu korun a dosud je 
obnovena pouze střecha samotného kostela.  Obec každý rok přispívá na tuto 
kulturní památku.  V tomto kostele jsou každou neděli pořádány bohoslužby.  
Tento chrám není však využíván pouze pro církevní bohoslužby, ale slouží i 
jako koncertní síň s nádhernou akustikou. Každoročně se tu konají různé 
kulturní akce, ať koncerty profesionálů, tak i amatérů.   
     Obci Veliš se za značné podpory Královéhradeckého kraje podařilo opravit 
věžní hodiny, jejichž bití se v současné době rozeznívá do dáli.   
 
 
4. Podnikání 
4.1. Podnikání v zemědělství – charakteristika transformace, současný stav, ekofarmy, 
marketing místních zemědělských specialit, zapojení zemědělských podniků do realizace 
programu obnovy vesnice (zejména v péči o krajinu). 
 

    V katastru obce Veliš a Vesec  provozovalo zemědělskou výrobu Velišská 
zemědělská a.s. Staré Místo, která je v současné době v konkurzu.  V současné 
době na těchto pozemcích hospodaří  Agro družstvo a.s.  Bystřice.   Dále se 
v obci  Vesec nachází  soukromí zemědělci: a to pan Jan Skrbek a Pavel 
Novotný.      
 
4.2. Spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem – příprava a realizace 
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společných projektů na zemědělských, lesních nebo obecních pozemcích, společné koncepční 
dokumenty, společná územní rozvojová strategie pro území obce nebo skupiny obcí. 
 
Naše obec spolupracuje s Mysliveckým sdružením Podhradí, která provádí 
právo myslivosti na pozemcích katastru obce Veliš i Vesec.   Myslivecké 
sdružení každý rok vypouští do volné přírody v našem katastru ohrožený druh 
zvěře – koroptev polní, která je zde původní zvěří.  Myslivecké sdružení  se 
stará o veškerou zvěř v zimním období, zakládá krmelce, zásypy a boudy pro 
koroptve, pravidelně podává medikaci  spárkaté zvěri.  Každoročně v Kulturním 
domě ve Veliši probíhá v měsíci prosinci „Myslivecký ples“  pro všechny 
příznivce myslivosti s bohatou zvěřinovou tombolou.  
 

        
Myslivecký ples v Kulturním domě ve Veliši 
 
     V našem katastru se nachází rybník Nohavička, který je ve vlastnictví rodiny 
Schliků. Obec se snaží ve spolupráci s rybáři udržovat okolí rybníků, udržuje 
místní komunikace v jeho blízkosti.  V obci se současně stále nacházejí včelaři, 
kteří udržují tradice včelařství, které zde byly odnepaměti.   
 
      Obec se snaží pečovat o kulturní krajinu celého katastru. Podařilo se nám u 
rybníku Nohavičky  zlikvidovat mnohaletou  nekontrolovanou černou skládku, 
na jejíž místně byla provedena rekultivace a v současné době  je celá plocha 
zatravněna a je obhospodařována jako louka  Zemědělského družstva  Bystřice 
a.s..  
    V obci Vesec byly provedeny  pozemkové úpravy. Velký důraz byl kladem na  
péči o kulturní krajinu.  Byla zde zrekonstruována nová retenční nádrž,  
vybudován nový biokoridor, a postaveny nové místní komunikace, v jejichž 
okolí byla vysázena nová zeleň.  V letošním roce byly zahájeny pozemkové 
úpravy v katastru obce Veliš, kde hodláme pokračovat v již realizovaných 
projektech  z Vesce.   V obou obcích jsou udržovány  a  obnovovány skulptury a 
křížky, které neodmyslitelně patří k naší bohaté historii.  
 
      Dalším významným  posunem  obce Veliš je vybudování fotovoltaické 
elektrárny na ploše cca 3 ha.  Zastupitelstvo obce tento projekt jednohlasně 
schválilo.  Jedná se o pilotní projekt v našem regionu, který má však  velkou 
budoucnost.  V současné době byla podepsána spolupráce obce s budoucím 
vlastníkem,  neboť takto elektrárna bude  sloužit i jako naučný projekt pro děti, 
mládež, ale i širou veřejnost, jak využít netradiční zdroje a úspory energie.   
V současné době jsou prováděny změnou územního plánu.  
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4.3. Nezemědělské podnikání 
 
V současné době je  zde provozována truhlárna pana Jandy, jehož služby jsou 
využívány při projektech v obci, např. v loňském roce zhotovení  turistické 
vývěsky pro projekt Mariánské zahrady, v letošním roce zhotovení dveří a okem 
pro místní  nebytové prostory obce.  Dalšími řemeslnickými pracemi se zabývá 
pan  Červinka, který zajišťuje  vodoinstalatérské práce. 
 
    
4.4. Venkovská turistika  
 

    Oba katastry obcí jsou hojně navštěvovány  cykloturisty. Obcemi prochází  
turistická  trasa E 14, která směřuje od Jičína ke Kopidlnu a dále. Vzhledem 
k tomu, že jsou ve Vesci vybudovány nové místní komunikace, jsou 
vyhledávány pro příznivce kolečkových bruslí a podobných sportů.  V obci 
Veliš je vybudováno nové multifunkční hřiště, které je často využíváno na 
nohejbal, volejbal, tenis a jiné kolektivní sporty.  Využíváno je také místní 
mateřskou a základní školou. Okolí Veliše je velmi často vyhledávaným  
turistickým místem s nádherným okolím s bohatou historií. Často turisté směřují 
na  kopec Veliš, ze kterého je nádherný výhled na celý Český ráj a Prachovské 
skály.  
 

       
 
 
 
 
 
4.5. Přímé podnikání obce. 
    Obec nepodniká. 
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5. Péče o stavební fond a obraz vesnice 
5.1. Péče o historickou zástavbu  
 
        Obec Veliš je staročeská bec, jejíž první zmínky sahají až do roku 1143.  
V obci se nachází nádherný kostel sv. Václava z roku 1754, který postavil 
významný pražský stavitel italského původu Alselmo Lurágo.  Od roku 2003 je  
zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví,  do kterého jsou 
zařazeny  nejvýznamnější a nejkrásnější  památky státu. Tento kostel je 
nejvýznamnější sakrální stavbou celého regionu.  Patří mezi nejvýznamnější 
památky pozdního baroka v Čechách. Nejvýznamnější je tím, že se zachoval 
v celé své nádheře až do dnešních dnů,  včetně celého mobiliáře. Obec velmi 
úzce spolupracuje s Římskokatolickou farností Jičín a každoročně se podílí na 
opravách celého kostela i místních varhan. V roce 2007 podpořil náš  kostel 
hejtman p. Pavel Bradík  darem ve výši 90.000,- Kč na věžní hodiny, které byly 
zcela zrekonstruovány za částku 160.000,- Kč.  
 

       
Oprava ohradní zdi kostela  ve Veliši z dotace Královéhradeckého kraje 

 
 

                        
Rekonstrukce kostela sv. Václava  ve Veliši. Kostel byl zařazen v roce 2004 do programu Ministerstva 
kultury  Programu záchrany architektonického dědictví.   
 
       
 Další  vyznanou stavbou je naproti kostelu  obecní dům, který je z roku 1753 a 
dříve sloužil jako škola pro široké okolí. Tomuto účelu sloužila až do roku 1898, 
kdy byla postavena škola nová, na svou dobu modernější.  V současné době 
tento objekt slouží jako multifunkční dům. Zde se nachází sílo obecního úřadu, 
místní knihovna, pošta a malometrážní sociální byty.  V současné době dům 
prochází rozsáhlou rekonstrukcí. V roce 2008 se nám podařilo z Programu 
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rozvoje venkova získat dotaci na celkovou rekonstrukci tohoto domu ve 
výši 2 mil. Kč.. V témže roce byla zrekonstruována celá střecha, včetně opravy 
komínů, hromosvodů a opravy krovů.  V letošním roce probíhá výměna oken, 
provádění izolací, fasády.  
  

                 
Historická kresba obecního domu z roku 1753 a před opravou v roce 2008.  V roce 2008 se 
nám podařilo získat na rekonstrukci tohoto objektu 2 mil. Kč.   
 
  
   V obci se nachází také kulturní dům, který je centrem kulturního dění celého  
regionu, neboť je to jediné zařízení v celém okolí. Konají se zde různé kulturní, 
společenské, ale i sportovní akce.  V roce 2007 se nám podařilo  z Programu 
obnovy venkova vyměnit veškerá okna v tomto objektu. V současné době je 
zpracován projekt  na celkovou rekonstrukci tohoto objektu. V letošním roce 
bychom se rádi pokusili získat finanční prostředky z Programu rozvoje venkova, 
neboť rozpočet na tento projekt je asi 5 mi. Kč.  
 
 
       Součástí  obce je také místní hřbitov a hrobka rodu Schliků.  Místní hřbitov 
slouží i pro okolní obce, tj. i Podhradí, Šlikovu Ves, Bukvici, Křelinu atd..   
Velišský hřbitov se stal místem posledního odpočinku básníkovi našeho kraje 
Josefu Jakubcovi.  Dále zde odpočívá  i básník, prozaik, dramatik a autor knih 
pro děti  František Křelina , Pro Veliš dále významná osobnost František Pour 
*2 července 1865 Třtěnice, zemř. 7. března 1938 Veliš, který Ve velišské škole 
učil přes 18 let . Byl významný vlastivědný pedagog,  vedl obecní kroniku a 
napsal řadu vlastivědných článků. Mimo jiné napsal „Baráčnické knihy“, které 
byly vydány ve „Sbírce starých pamětí z Podkrkonoší. V Praze byly vydány 
jeho „Dějiny hradu a obce Veliše u Jičína“.  Toto místo se pravidelně udržuje a 
upravuje.  
 
      V letošním roce byla do těchto míst zavedena elektřina, neboť z obecní 
studny, která je hluboká 28 metrů, není možné ručně čerpat vodu a zároveň bude 
k tomuto místo vybudováno veřejné osvětlení, samotné místo bude také 
osvětleno.  Na tento projekt se nám však nepodařilo získat žádnou dotaci, proto 
v letošním roce  bylo uvolněno z obecního rozpočtu asi cca 300.000,-Kč.  
V předchozích letech jsme požádali o finanční pomoc okolní obce, neboť toto 
místo slouží i pro jejich občany, avšak nikdo nebyl ochoten nám finančně 
pomoci. Pouze obecní úřad Podhradí nám slíbil pomoc ve výši 10.000,-Kč.   
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Zavedení el. energie a ve řejného osv ětlení na místní h řbitov 
 

       
Mezi další významné stavby obce patří objekt místní školy.  Tato škola byla 
postavena v roce 1898, z důvodu již nevyhovujících prostor školy staré, 
nynějšího obecního domu.  Svému účelu tento objekt sloužil až do roku 1999, 
kdy byla škola pro nedostatek žáků uzavřena a objekt chátral. V roce 2003 nastal 
velký zlom kdy  Velišská škola byla obnovena. V roce 2003 byla založena 
obecně prospěšná společnost  Základní škola Bodláka a  Pampelišky 
v prostorách uzavřené školy ve Veliši.  Byl to zlomový bod pro Veliš i celé 
okolí.  Díky velkému úsilí  a snaze pana ředitele Jana Jiterského i jeho obětavé 
manželky Michaely se povedlo oživit   školní život ve Veliši.  V roce 2006 byla  
budova školy převedena vlastnicky do rukou obecně prospěšné společnosti .  
       
       V současné době se v budově školy nachází  mateřská i základní škola 1. 
stupně.  V roce 2007 prošla budova celkovou rekonstrukcí ve výši cca 7 mil. 
korun.  Obecně prospěšné společnosti se podařilo  získat dotaci  z Programu 
rozvoje venkova ve výši  90ti% .  
 
    V obou obcích se nachází  různé skulptury, které se podařilo zachránit  a 
obnovit. Ve Veliši se  jedná  o  sloup se sochou sv. Václava z roku 1783 se 
znakem a praporem, který se klene nad studánkou na návsi, ke které se vztahuje 
pověst o vzniku obce.  Dále byl opraven křížek u hřbitova.  Ve Vesci byl 
obnoven zcela zničený křížek před vjezdem do obce a postavena nová zvonička 
na místně, kde dříve stávala.  
 
 
5.2. Soulad v zástavbě  
 
     Základ celé obce tvoří náves s rybníčkem uprostřed. Obklopena je bývalými 
statky, většinou s rozsáhlým hospodářským stavením.  I v dnešní době si obce 
zachovávají ráz vesnické výstavby, vždy domy se sedlovou střechou.  Rádi 
bychom modernizovali celou obec, ale zároveň bychom byli věrni tradici a 
historii, která je zde patrná na každém kroku.   
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5.3. Nová zástavba  
 
  Snažíme se  nabídnout mladým rodinám možnost individuální výstavby.  
Požadavky na výstavbu však nestačí.  Poptávka je vyšší  než jsou možnosti 
obce.  V letošním roce se staví 8 nových domů. V loňském roce byla také  ve 
východní části obce vybudována nová místní komunikace a všech sítí  pro 
individuální výstavbu. Komunikace byla postavena za pomoci 
Královéhradeckého kraje, kde jsme obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova 
ve výši 271.000,-Kč. Celkem tento projekt byl ve výši 800.000,- Kč.  
 

     
 Vybudování nových sítí a místní komunikace pro novou výstavbu rodinných domů 
 
. 
5.4. Organizační opatření – zabezpečení celkové harmonie prostředí obce, fungování stavební 
komise, poradců stavebníků, regulace stavebního řádu vesnice, pořízení návrhů stavebních 
řešení a motivačních skic. 
 

     Veškerá  výstavba a změny v obcí jsou v souladu s Územním plánem obce 
Veliš a Vesec.           

 

        V příštím roce bychom rádi zrealizovali projekt „Bezpečná cesta do školy“ 
Projekt má za cíl zvýšit bezpečnost dětí při jejich cestách do a ze školy a 
podpořit udržitelné a zdravé způsoby dopravy, jako je zejména chůze a jízda na 
kole. Projekt využívá spolupráce s dětmi, rodiči a zástupci veřejné správy i 
policie a posiluje tak občanské postoje i soudržnost obce.   

Všechny změny, které jsou prováděny v obci, jsou konzultovány s odborníky, 
ale i s místními občany. Rádi bychom obec zmodernizovali, ale současně 
bychom rádi zachovali ráz staročeské obce.  Velký zřetel je brán na maličkosti, 
které k oběma obcím neodmyslitelně patří jako jsou např. pískovcové křížky, 
zvoničky, boží muka. 

         Hlavně ve Vesci je vidět i návrat k přírodě, kde byla vybudována nová 
retenční nádrž, vybudován biokoridor, místní komunikace lemované ovocnými 
stromy.  S těmito záměry bychom rádi pokračovali i v okolí Veliše, neboť nejen 
občanská vybavenost, která je v dnešní době nutností, ale i celé okolí si zaslouží 
naši pozornost.  
.   
 
6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií 
6.1. Stav občanské vybavenosti  
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     Občanská vybavenost je v obci, jak už bylo uvedeno, velmi bohatá.  V obci 
se nachází  obecní dům s knihovnou, místní poštou, kulturní dům,  nádherný 
kostel sv. Václava, místní hřbitov, základní a mateřská škola.  Vzhledem 
k množství a chátrajícímu stavu většiny objektů, jsme se v těchto letech zaměřili 
na jejich rekonstrukci. Zachování těchto objektů prochází doslova revolucí. 
Avšak takové malé obce, jako je naše jsou závislé na dotacích.  Za poslední roky 
se nám podařilo z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje vyměnit 
všechna okna v našem kulturním domě, podařilo se nám vybudovat novou 
místní komunikaci k individuální výstavbě domů. Z programu rozvoje venkova 
v roce 2008 jsme získali dotaci ve výši 7 mil. Kč na rekonstrukci budovy místní 
školy a 2 mil. Kč na rekonstrukci obecního domu.  Veškeré projekty si obec i 
 o.p.s. píše sama, je to velmi časově i psychicky náročné, neboť peníze, které 
bychom zaplatili firmám za projekty, by nám chyběli právě při běžné údržbě 
v obci..   Pro příští roky máme připravený projekt rekonstrukci  kulturního domu 
a vybudování sociálního zařízení pro zázemí sportovišť. 
 
      Obec se snaží  zachovat veškerou občanskou vybavenost v obci, aby byla 
atraktivní pro místní obyvatele, aby nedocházelo k odchodu mladých lidí do 
měst. Rádi bychom dále udrželi tradice, kulturní i sportovní vyžití pro občany.   
Vzhledem k tomu, že Veliš byla dříve  střediskovou obcí, je zde mnoho objektů, 
které je nutné udržovat. Je to však velmi složité, vzhledem k tomu, že  v obou 
obcích je pouze asi 140 stále žijících obyvatel a rozpočet obce je tvořen jejich 
počtem.  Není brán zřetel na to, což obec musí  udržovat. I když obyvatelé všech 
okolních obcí využívají občanskou  vybavenost Veliše,  finančně se nijak 
nepodílejí.  Velmi si na tradicích a i občanském vybavení zakládáme a doufáme, 
že udržíme standard alespoň takový, jaký je v současné době a dále bude Veliš 
centrem kulturního a sportovního dění regionu. 
 
 
6.2. Inženýrské sítě  
       
     V roce 2003 byla provedena plynofikace  obou obcí. Plyn byl zaveden do 
většiny domácností. Je nejčastějším zdrojem tepla.  
            
     V loňském roce byla také  ve východní části obce vybudována nová místní 
komunikace a všech sítí  pro individuální výstavbu. Komunikace byla postavena 
za pomoci Královéhradeckého kraje, kde jsme obdrželi dotaci z Programu 
obnovy venkova ve výši 271.000,-Kč. Celkem tento projekt byl ve výši 
800.000,- Kč.  
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Vybudovaná nová místní komunikace, včetně inženýrských sítí 
 
 

 V letošním roce již bez jakékoliv n cizí podpory investujeme do zavedení 
veřejného osvětlení a elektřiny  na  velišský hřbitov. Tímto se vyřeší velmi 
dlouho trvající nešvar, kterým je místní studna, která je hluboká 28 metrů, a není 
možné z ní ručně čerpat vodu.  
 
 
6.3. Odpadové hospodářství – koncepce a provoz odstraňování odpadů, organizační opatření, 
ekologická výchova. 

     Pro obec Veliš i Vesec je od roku 2004 zajištěn svoz komunální odpadu od 
Severočeských komunální služeb s.r.o, Jablonec nad Nisou.  Tento svoz  je 
pravidelný, 14-ti denní. Lidé mají možnost si pronajmout popelnici, nebo využít 
pytle na komunální odpad.  V obou obcích jsou celoročně přistaveny kontejnery 
na tříděný odpad. Naše obce se zapojili do programu „Čistá obec“. Ve Vesci je 
kontejner na PET lahve a ve Veliši na PET lahve, sklo, papír.   Dvakrát ročně je 
zajištěn dodavatelem svoz nebezpečného odpadu, který je také hodně využíván 
všemi občany.  

     V letošním  roce obec vyšla vstříc svým občanům a na náklady obce na jaře 
přistavila do obce Veliš kontejner na 15m3 odpadu a do Vesce 10m3  na tzv. 
jarní úklid obce. Všichni toto řešení velmi uvítali.  

    V loňském roce byly přistaveny nové kontejnery k místní škole.  Rádi 
bychom ve spolupráci s vedením  školy přispěli k výchově dětí, aby si už  od 
 dětství zvykaly na to, že se odpad musí třídit.  Škola se naopak snaží společně 
s námi udržovat čistou obec a např. při „Dni země“ se zapojuje do úklidu 
veřejných prostranství.  

6.4. Úspory energií 
 
Ceny energií stále stoupají.  Některé zdroje nejsou nevyčerpatelné.   
  
    Zastupitelstvo obce v letošním roce odsouhlasilo vybudování  fotovoltaické 
elektrárny v katastru obce Veliš.  Určitě se jedná o pilotní projekt v celém 
regionu, ale jistě není poslední.   Obec podepsala s investorem smlouvu o 
spolupráci. 
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   Fotovoltaické systémy jsou bezpečné a vysoce spolehlivé. Odhadovaná 
životnost fotovoltaických panelů je 30 let.  Fotovoltaická zařízení představují 
jednoduchý a elegantní způsob, jak sluneční paprsky přeměnit na elektřinu. 
Pracují na principu fotoelektrického jevu: částice světla fotony dopadají na 
článek svou energií z něho "vyráží" elektrony. Polovodičová struktura článku 
pak uspořádává pohyb elektronů na využitelný stejnosměrný elektrický proud. 
Se stejnými základními stavebními prvky - solárními články - je možné 
realizovat aplikace s nepatrným výkonem (napájení kalkulačky) až po elektrárny 
s výkony v MW. Fotovoltaická elektrárna je velmi čistou formou výroby 
elektrické energie, která neprodukuje škodlivé emise, nevytváří hluk, zápach, 
neškodí lidem ani zvířatům, nevyzařuje záření do okolí a nespotřebovává 
energii.  
 
     Po dohodě s investorem bychom rádi do tohoto projektu zapojili děti a 
mládež. Bylo by vhodné jim ukázat,  jak toto zařízení pracuje, v čem je 
výhodné, že tento zdroj energie neškodí, neprodukuje škodlivé emise, nevytváří 
hluk, zápach, neškodí lidem ani zvířatům, nevyzařuje záření do okolí a 
nespotřebovává energii. Je to energie budoucnosti. 

 
7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci 
7.1 Koncepční přístup, dlouhodobé plánování  
 

Obec  většinu  změn týkajících se zeleně řeší  s o.p.s. Základní školou Bodláka 
a Pampelišky, tedy s dětmi, neboť ony mají mnohdy velmi zásadní návrhy na 
změny  v obci, do těchto se rády zapojují, zajímají se o to.   

 

Projekt   I.  

                                                  

Projekt má za cíl zvýšit bezpečnost dětí při jejich cestách do a ze školy a 
podpořit udržitelné a zdravé způsoby dopravy, jako je zejména chůze a jízda na 
kole. Projekt využívá spolupráce s dětmi, rodiči a zástupci veřejné správy i 
policie a posiluje tak občanské postoje i soudržnost obce.  

Základem projektu je mapování cest dětmi a rodiči, kterého využívá pro své 
odborné návrhy dopravní projektant, jenž zpracuje dopravní studii. Na jejím 
základě se pak jedná s veřejnou správou o realizaci navrhovaných opatření. 

Rádi bychom zvýšili bezpečnost "našich" dětí a všech občanů obce. 
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Na realizaci projektu jsme získali prostředky a podporu v grantovém programu 
Na zelenou – bezpečné cesty Nadace  Partnerství a společnosti AXA.  

  Další všechny změny, které jsou prováděny v obci, jsou konzultovány 
s odborníky, ale i s místními občany. Rádi bychom obec upravili, ale současně 
bychom rádi zachovali ráz staročeské obce.   

Hlavně ve Vesci je vidět i návrat k přírodě, kde byla vybudována nová retenční 
nádrž, vybudován biokoridor, místní komunikace lemované ovocnými stromy.  
S těmito záměry bychom rádi pokračovali i v okolí Veliše, neboť nejen 
občanská vybavenost, která je v dnešní době nutností, ale i celé okolí si zaslouží 
naši pozornost.  
.   
7.2 Nové úpravy veřejných prostranství  
 
Projekt    II.  :  

                                        
 
Cílem projektu je přeměnou školní zahrady vytvořit důstojné místo pro 
setkávání „generací“, vzdělávání a osvětu v oblasti udržitelného způsobu života, 
rozvoje občanské společnosti a ekologicky šetrného způsobu chování a jednání. 
Aktivitami realizovanými v nově vzniklém veřejně přístupném prostoru chceme 
navázat na již existující partnerství s místními komunitami a tato dále 
prohlubovat. Realizací projektu chceme též zprostředkovat komunikaci a 
spolupráci mezi jednotlivými komunitami navzájem. 
 
Tento projekt podpořili: 
 

     

 

 

 

Projekt III: Vysázení zeleně  v prostorách nového sportoviště  
 
      Obec vybudovala v roce 2006 nové sportoviště. V dalším roce  vysázela 
okolo celého sportoviště okrasný živý plot, aby celé místo  zapadlo rázu celého 
okolí.  
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7.3 Udržování přírodních a přírodě blízkých prvků – vodních toků, břehových 
porostů, rybníků a nádrží, přírodních útvarů, naučných stezek, apod.  
 

          
 výstavba retenční nádrže ve Vesci                             stavba místní zvoničky ve Vesci                          
 

V naší oblasti pramení mnoho potoků, bylo vždy zde dost vody. Jelikož je tato 
oblast zemědělsky velmi úrodná, na většině polí byly provedeny meliorace a 
toky potoků byly narovnány .  Naší snahou je udržet vodu v této oblasti.  
Nejlepším řešením je  rozmělnění těchto toků, provedení přirozených záhybů. 
 
7.4 Péče o veřejná prostranství a o zeleň  
 

V obou  obcích se snažíme udržovat pořádek. Kromě běžné údržby prostranství 
se  staráme  o drobné sakrální  objekty, které patří  ke koloritu obcí.  Tyto 
skulptury jsou z přírodního pískovce, proto je nutné je neustále udržovat.  Také 
jsme se několikrát setkali se zloději. Dříve každý statek a každá cesta byla 
vyzdobena pískovcovými sochami a křížky.  
  Každý rok v jarním období se koná brigáda na úklid veřejného prostranství. 
Uklízí se místo u kulturního domu, u sportoviště a místního hřbitova.   
 
 
7.5 Ekologická výchova a vzdělávání  
 
Obec spolupracuje s Mateřskou školu ve Veliši a Základní školou Bodláka a 
Pampelišky.  Každoročně při „Dni země“ děti  uklízejí veřejné prostranství. Děti  
jsme dále zapojily do projektu  „Třídění komunálního odpadu. V prostorách 
vedle školy  byly umístěny kontejnery na tříděny  odpad.  Děti jsou od 
nejútlejšího věku vedeny k tomu, aby odpad byl tříděn.  
  Dalším velkým projektem byl projekt „Čí je to zahrada, jehož cílem  je 
přeměna školní zahrady.  Bylo  vytvořeno pro vzdělávání a osvětu v oblasti 
udržitelného způsobu života, rozvoje občanské společnosti a ekologicky 
šetrného způsobu chování a jednání. Aktivitami realizovanými v nově vzniklém 
veřejně přístupném prostoru chceme navázat na již existující partnerství s 
místními komunitami a tato dále prohlubovat.  
     V následujícím roce bude v katastru naší obce vybudována fotovoltaická 
elektrárna.  Rádi bychom děti, mládež, ale i dospělé rádi zapojili do samotného 
projektu. Obec a investor elektrárny podepsali smlouvu o spolupráci.  Součástí 
samotné stavby bude prostor určený ke vzdělávání a osvětě všeho co se týká 
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sluneční energie. Rádi bychom v rámci osvěty propagovali nejčistší zdroj 
energie.    
 
8. Péče o krajinu 
8.1. Zemědělské a lesní pozemky  
 
   V roce 2003 byly dokončeny pozemkové úpravy v katastru obce Vesec.  
V rámci těchto úprav byly vybudovány nové místní komunikace, byl vybudován 
nový biokoridor, vybudována nová retenční nádrž.  Zemědělské  pozemky byly 
rozděleny či sloučeny  podle potřeby drobných zemědělců.  Tyto úpravy jsou 
v souladu s požadavky na současné zemědělství.  V letošním roce byly zahájeny 
pozemkové úpravy i v katastru obce Veliš.  Naším plánem je obdobně 
postupovat jakoa v obci Vesec s vybudováním zaniklých , či zničených a zcela 
nepoužívaných cest. V územním plánu obce máme obnovení již zaniklého 
rybníka. Rádi bychom  nechali  vysázet stromy v okolí  cest.  
 
 
8.2. Péče o prvky ekologické stability v krajině, zejména ty vymezené v rámci Územního 
systému ekologické stability – stav projekční přípravy  
 
V katastru obce Vesec byl vybudován biokoridor.   
 
 

        
Vesecký biokoridor 
 
8.3. Ostatní opatření péče o kulturní krajinu  – výsadba stromořadí, péče o vodní toky, rybníky 
a mokřady, opatření vodohospodářská a protipovodňová. 

 
   Obcí Vesec protéká levý přítok Černého potoka.  Z tohoto důvodu byly 
v loňském roce provedeny úpravy a odbahnění tohoto toku.  Koryto potoka bylo 
prohloubeno a odstraněny překážky, které v jarním období by mohly způsobit 
rozvodnění tohoto toku.  
 
8.4. Obnova prvků kulturní pam ěti krajiny  – např. obnova křížových cest, božích muk, křížků, 
historických alejí, obnova krajinné matrice. 
Obec Veliš i Vesec jsou staročeské obce, jejichž součástí byly a jsou drobné 
sakrální stavby, ale i křížky, zvoničky a jiné skulptury.  Na zachování těchto 
nádherných prvků klade obec velký důraz.   V obou obcích se nachází  různé 
skulptury, které se podařilo zachránit  a obnovit. Ve Veliši byl obnoven  sloup se 
sochou sv. Václava z roku 1783 se znakem a praporem, který se klene nad 
studánkou na návsi, ke které se vztahuje pověst o vzniku obce.  Dále byl 
opraven křížek u hřbitova.    
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Obnovené křížky a zvonička v obci Vesec 
 
 
      Ve Vesci byl obnoven zcela zničený křížek před vjezdem do obce a 
postavena nová zvonička na místně, kde dříve stávala.  V roce 2005 bylo 
obnoveno procesí, které jde od Velišského kostela ke kapli Loreta. Tato 
obnovená tradice se stala  nedílnou součástí obnoveného folklóru regionu.  

 

                      
    Procesí od kostela sv. Václava ve Veliši ke kapli Loreta  
 
 
 
9. Připravované záměry 
9.1. Stručná charakteristika plánovaných a v současné době připravovaných záměrů  
 
    V naší obci máme stále mnoho plánů a vizí, jak se obce nadále budou rozvíjet. 
V obci máme ve vlastnictví obce  obecní dům, kulturní dům a hřbitov.  Dále se 
podílíme na opravě místního kostela. V následujícím roce bychom rádi  opravili 
místní kulturní dům, na který máme již zpracován projekt. Rozpočet cca 4 mil. 
Kč.  Dále bychom rádi opravili rybníček na návsi cca ve výši 700.000,-Kč a 
v obci Vesec bychom rádi zavedli nové veřejné osvětlení a elektřinu do země.   
     
       Naše obec je závislá na případných dotacích.  Jelikož je rozpočet tvořen 
počtem obyvatel a ten je v obou obcích asi 140, je rozpočet velmi nízký a 
napjatý. Finančně máme pouze na spoluúčast k dotacím. Rádi bychom i nadále 
čerpali dotace z Programu rozvoje venkova a Programu obnovy venkova.  
V těchto dotacím jsme byli zatím celkem úspěšní.  
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10. Informační technologie v obci 
 
Naše obec využívá několik způsobů, jak informovat své spoluobčany o 
případných novinách či požadavcích obce.  
  1)  Obec Veliš má své internetové strány na adrese: www.velis.cz.  
  2)  Úřední deska obce před obecním úřadem 
  3)  Centrální rozesílání SMS zpráv na mobily všech spoluobčanů.  Tato 
databáze čísel mobilních telefonů všech spoluobčanů je stále aktualizována. 
Tato forma informací je velmi rychlá  i účinná . Je připravena i pro řešení 
krizových situací v obci. 
 
 
 
Ve Veliši dne 23.4.2009 


