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Zpátky do školy...
Rekonstrukce MŠ se blíží do finále
Pro mateřskou školu začal
nový školní rok ještě pořád
ve starém, ale co nevidět
již dojde k předání stavby
a ke slavnostnímu otevření
nových budov. Nyní už
zbývají pouze kosmetické
úpravy a ladění detailů, aby
vše vyhovovalo potřebám
mateřské školy a především
našim nejmenším. 12. 9. 2014
přestřihneme
společnými

Pozvánka

silami pásku a od 16 do
17 hodin bude mateřská
škola
volně
přístupná
veřejnosti. Děti budou od
15. 9. 2014 již plně využívat
zrekonstruovaný
objekt.
Přijďte se s námi potěšit
z té krásy, která nám tady
vyrostla!
Jste srdečně zváni.
Ž. Svobodová, DiS.,
ředitelka školy

Zahájení školního roku 2014/15
Školní rok 2014/15 jsme
v naší základní škole zahájili
v pondělí 1. září. Oproti
loňskému školnímu roku došlo
k navýšení počtu žáků,
konkrétně o 11 dětí. Žáci
jsou rozděleni do 11 tříd. Na
druhém stupni máme paralelní
třídy v sedmém ročníku.
Největší změnou je určitě to,

že po třiceti pěti letech otevřela
škola dvě první třídy. Naposledy tomu tak bylo ve školním
roce 1979/80. Pro zajímavost –
třídními učitelkami tehdy byly
M. Němcová a R. Stará, počet
dětí 20 a 18, ve druhé třídě byly
již děti spojeny. Letos přišlo
k zápisu 39 dětí, 33 jich nakonec
do školy opravdu nastoupilo.

Našim prvňáčkům přejeme, ať
se jim ve škole líbí a co nejdéle
se do ní těší.
O prázdninách jsme v obou
budovách školy malovali
některé učebny, v budově
druhého stupně nainstalovali
další
interaktivní
tabuli.
Změnou také je, že jsme
kvůli dvěma prvním třídám

přesunuli čtvrťáky do budovy
druhého stupně. O všech
našich akcích se Vás pokusíme
informovat na stránkách
Velimských novin a na
webových stránkách školy.
Přeji všech žákům (i jejich
rodičům) úspěšný školní rok.
Mgr. Petr Karpeta,
ředitel školy
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 2. 7. 2014
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Pan starosta jednal s předsedou společnosti SALIMA
družstvo Velim panem Krupičkou, který nemá zájem o
obnovu retenční nádrže na pozemku družstva.
Pan Kubelka vyřídil záležitost ohledně lokální záplavy
ve třídě Krále Jiřího ve Velimi.
Zasedání navštívili zástupci včelařů. Nejprve vystoupil pan
ing. Stehlík, který měl po píchnutí včelou alergickou reakci,
a poukázal na to, že někteří zemědělci stříkají řepku v plném
květu a stříkání není zemědělci hlášeno. Paní Mgr. Bartošová
mu sdělila, že zemědělci se ve většině případů řídí Zákonem
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů a prováděcí vyhláškou č. 327/2012
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších
necílových organismů při použití přípravků na ochranu
rostlin a přes den aplikují (od 8 do 11h) látky, které nejsou
pro včely nebezpečné, a tudíž nemají povinnost toto hlásit
na obecní úřad. V diskusi bylo také řečeno, že pro včely jsou
daleko jedovatější postřiky, například Pirimor proti mšicím,
který se aplikuje například na růže. Nemusí ho používat
jen velkopěstitelé, ale i drobní zahrádkáři. Zástupci včelařů
požádali zastupitelstvo, zda by je mohlo v případě nahlášení
stříkání nebezpečnými látkami informovat. Starosta
upozornil, že to není problém, ale musí sdělit své kontakty.
Dále pan Šmíd požádal, zda by u Manufacturingu obec zatím
nestříhala pámelníky, které slouží v současné době jako
potrava včel. Starosta odpověděl, že keře již byly ostříhány.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. II.
Byla schválena a podepsána Smlouva se společností LK
Advisory, s. r. o., o řízení projektu Rekonstrukce místní
komunikace v obci Velim CZ.1.15/1.1.00/74.01723 za
celkovou částku 140 000 Kč.
ZO obdrželo informace o vyhodnocení VŘ na zhotovitele
pavilonu E v MŠ Velim od společnosti Schmit a partner.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace společnosti EKO
KOM, a. s, o množství vytříděného odpadu za rok 2013
(79 tun – 285 352 Kč).
ZO obdrželo od společnosti GEOSAN GROUP, a. s.,
Vzdání se práva na podání námitek dle ustanovení § 110
odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů proti rozhodnutí zadavatele o
výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku s názvem
„Rekonstrukce Mateřské školy Velim“, uplatnění opčního
práva a tuto informaci vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo schválilo a podepsalo se společností
GEOSAN GROUP, a. s., Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na
akci „Rekonstrukce Mateřské školy Velim” – pavilon E.
Zastupitelstvo zaslalo odpověď paní Füssyové, která žádala
o dělení pozemku PK p. č. 445/1 v k. ú. Velim na jednotlivé
stavební parcely dle přiloženého návrhu. Souhlasné
stanovisko ZO podmiňuje vybudováním přístupových
cest o šíři 12 m z obou stran pro budoucí inženýrské sítě a
požaduje doplnění výkresu – toto není GP.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana
Miňovského o vzdání se předkupního práva obce (p. č. u RD
636).
Dále vzalo na vědomí ohlášení záboru obecního pozemku
od TJ Sokol Velim z důvodu zhotovení fasády na budově
místní sokolovny. ZO bere na vědomí.

•
•

ZO projednalo informace Ing. Arch. P. Kroláka k 1. změně
ÚP Velim – posouzení některých pozemků, vzdává se
posudku SEA.
Pan starosta Seifert informoval, že stavební práce týkající
se úpravy prostranství před domem čp. 541, které provádí
společnost K+G tranzit, jsou v plném proudu. Vývěska u
Nádržky byla natřena.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 23. 7. 2014
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o úvěru reg. č. 99008995069
(KB) ve výši 4 300 000 Kč určeném výhradně k účelu
„Rekonstrukce Mateřské školy Velim“ (vč. DPH) a pověřilo
starostu podepsáním smlouvy.
ZO vzalo na vědomí Oznámení RRRSSČ o výsledku kontroly
přijatelnosti a formálních náležitostí – Sportovní hřiště se
zázemím CZ.1.15/3.3.00/83.01929 – projekt postupuje do
dalšího kola.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí info od společnosti NYKOS,
a. s., o výši odměny za separovaný sběr v I. Q 2014 ve výši
41 394 Kč.
Zastupitelstvo projednalo žádost paní Lavuové o obecní byt
a rozhodlo se zařadit ji do seznamu žadatelů.
ZO vzalo na vědomí žádost ÚZSVM ČR – o zveřejnění
seznamu Agendy nedostatečně určitě zapsaných osob
v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – aktualizováno
k 1. 7. 2014. Seznam byl zveřejněn a je také přístupný
v podatelně OÚ Velim.
Dále zastupitelstvo akceptuje oznámení MUDr. Rabové o
zajištění ordinace praktického lékaře novou lékařkou od
ledna 2015 v budově čp. 207 v ulici Václavská ve Velimi.
ZO obdrželo dotaz pana ing. Strnada ohledně ořezu lip u
Manufacturingu a dosadby živého plotu z druhé strany
tamtéž a následné likvidace při sekání trávy. Dále se pan
Strnad dotazoval na pozemky v areálu kasáren, které měly
být dle odpovědi OÚ rozparcelovány a zasíťovány. Panu
Strnadovi bylo odpovězeno, že úpravu stromů objednala
společnost Manufacturing, jsou na jejím pozemku, proto
ZO doporučilo, aby se s dotazem obrátil přímo na tuto
společnost. Nevzrostlý živý plot rozjezdila auta, která zde
nevhodně parkují. Projekt na parcelaci a zasíťování parcel
v kasárnách je připraven. Z důvodu nedostatku fin.
prostředků dostala přednost rekonstrukce Mateřské školy
Velim, která je v současnosti pro obec prioritou.
ZO schválilo předložený výpočet ceny projektových a
inženýrských prací za autorský dozor a spolupráci po
dokončení stavby od projektantky I. Koutové ve výši
148 000 Kč bez DPH (179 080 Kč s DPH).
Starosta Seifert seznámil ZO Velim se zápisem z jednání,
které se týkalo navrhované objížďky přes obec Velim
z důvodu opravy mostu ev. č. 38-034 přes trať ČD a přednesl
své argumenty (ohledně nesouhlasu s objízdnou trasou).
ZO souhlasí s připomínkami starosty, požaduje zaslat
společnosti PONTEX, s. r. o., odvolání a žádost o další
projednání tohoto problému a navržení jiného řešení.
Dále se starosta Seifert zeptal JUDr. Těmína, jak pokračují
jednání ve věci pana Hejduka, paní Kanalošové a ČEZu
(trafostanice). JUDr. Těmín odpověděl, že ve věci pana
Hejduka nemá žádné nové informace, v domě u paní
Kanalošové mělo být provedeno kontrolní šetření – zatím
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se nikdo neozval a ČEZ na dopis ohledně trafostanic
nereagoval.
Místostarosta Kostka informoval, že stavba MŠ Velim
pokračuje dle plánu, v 3. týdnu srpna je plánována
kolaudace MŠ Velim. Barevné řešení pavilonů vč. vnitřních
obkladů je dle návrhu ředitelky MŠ Velim (ve spolupráci
s projektantkou).
Mgr. Bartošová navrhla schválit přejezd ve Vítězově
vybudovaný přes pozemek p. č. 324/7 na pozemek
p. č. 358/15 sloužící k obslužnosti pole (Ing. B. Sixta).
ZO výše uvedený přejezd odsouhlasilo.
Pan Kotek navrhl zasadit k Manufacturingu (po dohodě
s majitelkou) 2 vzrostlé lípy od pana Kaftana a zalévat je.
Mgr. Kyncl poděkoval obci Velim za finanční příspěvek na
fotbalové soustředění na Horním Bradle, které proběhlo bez
problémů.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Boumová Irena, Vítězov
Škopková Marie, Velim 
Blumentálová Věra, Velim
Sahulková Ludmila, Velim 
Ďoubalová Marta, Velim
Peterová Věra, Velim
Netušilová Anna, Velim
Radoňská Blanka, Velim
Strnadová Jarmila, Velim
Bubeník Václav, Velim
Součková Eva, Velim
Hron Josef, Vítězov
Řeháková Jana, Velim
Sovová Ludmila, Velim
Strnad Vladimír, Velim
Siřínková Aloisie, Velim
Baláčková Vlasta, Velim
Fundová Vlasta, Velim
Bulgr Václav, Velim
Křemen Jindřich, Velim
Jansa Josef, Velim
Černý Vladimír, Velim
Fundová Alena, Velim
Macháčková Marie, Vítězov
Kyncl Milan, Vítězov
Smíšková Alena, Velim
Buncová Marie, Vítězov
Fílová Marie, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
Zemřeli:
Bunc František, Vítězov
Malenovský Miroslav, Velim
Čest jejich památce!
Zlatou svatbu oslavili:
František a Marie Machačovi, Velim
Blahopřejeme!

60 let
65 let
70 let
65 let
65 let
70 let
70 let
60 let
75 let
80 let
60 let
60 let
70 let
85 let
80 let
90 let
85 let
70 let
70 let
70 let
75 let
65 let
60 let
80 let
65 let
60 let
80 let
75 let

Zajímavosti z mimořádného zasedání ZO Velim konaného
dne 31. 7. 2014
•

•

Pan starosta Seifert seznámil všechny přítomné se zprávou
hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Rekonstrukce místní komunikace v obci
Velim“ reg. č. projektu CZ.1.15/1.1.00/74.01723.
Zastupitelstvo tuto zprávu vzalo na vědomí a rozhodlo na
základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější
nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu
pod názvem „Rekonstrukce místní komunikace v obci
Velim” reg. č. projektu CZ.1.15/1.1.00/74.01723, kterou
je nabídka uchazeče K+G transit, spol. s r. o., Dolní
Nouzov 415, 281 01 Velim, IČ: 47547651 – nabídková cena
5 843 463 Kč bez DPH, záruka 42 měsíců.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do Zastupitelstva obce Velim se uskuteční:
v pátek		
dne 10. října 2014		
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu		
dne 11. října 2014		
od 8.00 hodin
do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 – budova OÚ Velim, náměstí Obránců míru 120, velká zasedací
místnost – pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ulice Pražská,
Sokolská, tř. Krále Jiřího, Riegrova, Ve Dvoře, Vítězovská, Polní, nám. Obránců míru
ve volebním okrsku č. 2 – Základní škola Velim, K Sídlišti 563, přízemí – pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ulice Palackého, Armádní, Dolní
Nouzov, Horní Nouzov, l. máje, Dvořákova, K Sídlišti, Karlova, Krátká, Křížová,
Zahradní, Na Skalce, Na Skále, Nádražní, Novoveská, Okružní, Školní, Tylova,
U Hřiště, U Koupaliště, Václavská, Sadová
ve volebním okrsku č. 3 – budova bývalého OÚ Vítězov čp. 29 – pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Vítězov
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky.
4. Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb.
V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Po příchodu do volební místnosti prokáže volič svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o
povolení k trvalému pobytu.
Josef Seifert, starosta

Vnitřek pavilónu zrekonstruované MŠ Velim
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Naši zastupitelé

Vzhledem k tomu, že se blíží konec funkčního období našeho
zastupitelstva, položili jsme všem členům několik otázek. Zde
přinášíme odpovědi. Otázky:
1. Jak hodnotíte práci ZO za uplynulé období? Co je podle Vás
největším úspěchem zastupitelstva, co se naopak nezdařilo?
2. Jak zhodnotíte své osobní působení v ZO?
3. Jaké hlavní úkoly a cíle podle Vás budou stát před novým ZO?
Josef Seifert, starosta
1. Práci ZO hodnotím kladně, děkuji všem zastupitelům, předsedům
výborů a jejich členům a také místostarostům za odvedenou práci
pro občany Velimi a Vítězova.
Kanalizace ve Velimi byla dokončena a napojena kanalizace
z Vítězova výtlakem z Velimi z důvodu zastaralé a nefunkční ČOV
ve Vítězově (rekonstrukce ČOV Vítězov - nákladná, kapacita ČOV
Velim dostačující na připojení Vítězova). Za velký úspěch považuji
právě realizované zpracování změny územního plánu obce Velim,
která byla časově náročná z důvodu zapracování všech požadavků
a připomínek od občanů. Další velkou akcí, kterou se po několika
neúspěších podařilo v roce 2013 zrealizovat, bylo zateplení
obecního úřadu a výměna oken. Nová fasáda nejen uspoří energie,
ale zlepšila i vzhled naší obce. Nyní se realizuje další velká akce,
kterou je rekonstrukce místní komunikace v třídě Krále Jiřího.
A samozřejmě největší úspěch a priorita obce - rekonstrukce
Mateřské školy Velim se podařila!
2. Své působení ve funkci starosty nehodnotím, pokládám za
logické, že vyjádřit se o mé úspěšnosti nebo opaku by měli občané
v komunálních volbách, které se budou konat v říjnu tohoto roku.
3. Rozhodně bude záležet na novém složení ZO, které určitě přijde
s konstruktivními nápady. Sám za sebe říkám a vím, že je potřeba
neustále pracovat na obnově infrastruktury, vyřešit pozemky
(stavební parcely v bývalých kasárnách), prioritou bude dokončit
cyklostezku Velim-Vítězov, dále pokusit se přes evropské dotace
vyřešit situaci na bývalé katolické faře, která je v majetku obce a
na jejíž opravu a využití zatím nejsou prostředky. A v neposlední
řadě vyřešit hlavně bezpečnost obyvatel v obci, ale to je tak rozsáhlé
téma, které nelze vyjádřit jen jednou větou. Samozřejmostí tohoto
zastupitelstva byla již tradiční podpora všech spolků, příspěvek na
letní tábor a také třeba péče o zeleň. Doufám, že v tomto duchu
bude nové zastupitelstvo pokračovat.
Na závěr bych chtěl všem občanům Velimi a Vítězova poděkovat za
důvěru, kterou mi dali ve volebním období 2010–2014.
Petr Kubelka, místostarosta
1. Snad to nebude znít jako klišé, ale každý občan se může
přesvědčit, že se ve Velimi něco děje. Jednak právě prostřednictvím
Velimských novin a zpráv ze zastupitelstva, dále procházkou po
Velimi, kde na vlastní oči uvidí, co se podařilo a co je třeba. Škoda,
že občané s obecním úřadem málo spolupracují. Většinou se na
úřad obracejí se sousedskými spory, výjimečně s podněty, které by
mohly zlepšit život v obci. Je to asi dáno tím, že mnozí dojíždějí
daleko za prací a čas porozhlédnout se mají vlastně jen o víkendu.
Myslím, že tvář Velimi se změnila. Oprava obecního úřadu, park
před ním, škola, školka, fungující obchody, lékaři atd. Dále větší
množství nádob na třídění odpadu, podzimní a jarní přistavování
kontejnerů. Příjemnou tradicí se stalo rozsvícení vánočního
stromku, kde občané pociťují sounáležitost s obcí jako takovou.
2. Hodnotit vlastní působení je vždycky těžké. Jedno však říci mohu,
že se snažím řešit problémy v rámci své funkce. Zastupitelstvo mi
přidělí úkol (naštěstí se vždy dohodneme) a já ho plním. Každý člen
využívá svých možností a zkušeností ze zaměstnání, já například

vodohospodářské problémy. Zastupitelstvo není jednotlivec,
ale musí to být tým. Tým rozumných lidí, který se pravidelně
schází, ale hlavně věci řeší. Kandidovat by měl jenom ten, kdo si
uvědomuje, že po zvolení musí pracovat pro obec, pracovat na úkor
svého volného času a že je tu pro lidi, kteří mu dali důvěru.
3. Úkolů bude nadále v rámci tak velké obce, jakou Velim je, hodně.
Nové zastupitelstvo rozhodne, které se musí řešit neodkladně
a které postupně. Když projíždíme obcí po hlavní silnici, mrzí
mě pohled na některé zchátralé a nevyužívané domy, které kazí
projíždějícím návštěvníkům i místním obyvatelům dojem z obce.
Hezky působí např. „Fajberk“ a rekonstruované malé domečky
s novými fasádami.
Luděk Kostka, místostarosta
neodpověděl
Mgr. Andrea Bartošová
1. Práci ZO za uplynulé období hodnotím jako konstruktivní
a plodnou. Během uplynulých čtyř let se podařila spousta věcí,
mezi největší řadím dobudování kanalizace téměř v celé obci,
schválení nové územně plánovací dokumentace, zateplení a
výměnu oken obecního úřadu a hlavně rekonstrukci mateřské
školy. Ráda bych připomněla, že se stalo snad automatickým
přispívání handicapovaným občanům a různým zájmovým
skupinám, ať již sportovním (Sokol, fotbalisté, aerobik aj.)
nebo ostatním (hasiči, klub rodáků, včelaři, církve aj.), protože
zájmové skupiny jsou důležitou součástí každodenního života. Za
úspěch dále považuji, že se podařilo udělat několik významných
kroků k realizaci cyklostezky z Velimi do Vítězova (vykoupení
pozemků, vypracování projektu), bohužel v současné chvíli se
čeká na souhlas Státního pozemkového úřadu. Za nevyřešenou
oblast považuji nedostatečně vymezený legislativní rámec
v některých oblastech (dříve přidělování známek na popelnice, dnes
přidělování obecních bytů, obecný postup pro výměnu pozemků
potřebných pro obec, zacházení s biologickým odpadem větších
rozměrů aj.). Za vyložený neúspěch považuji, že se mi nepodařilo
prosadit setrvání Obce Velim v Místní akční skupině Podlipansko.
2. Po první fázi „rozkoukávání“ jsem kladla důraz na zlepšení
vzhledu obce, řešení místních problémů týkajících se Vítězova,
který je mým domovem, realizaci cyklostezky z Vítězova do Velimi,
zlepšení přístupu vedení obce k Sokolu Velim, doplnění legislativy
v obci aj. Některé ze jmenovaných záležitostí se podařily více,
některé méně.
3. Před novým zastupitelstvem bude stát zajištění fungování
obce s daným rozpočtem, který bude v budoucnosti snížen
o splátky úvěru, který je spojený s modernizací mateřské školy.
Hospodaření obce bude náročnější a musí být promyšlené, protože
plánů na rozvoj obce je spousta – zejména dobudování hřiště
u MŠ, rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklostezky,
vybudování společenského centra na území fary atd. Akce budou
zajišťovány z různých dotací, vždy však existuje spoluúčast, kterou
musí uhradit obec.
Mgr. Jaroslav Češpiva
neodpověděl
Josef Kaftan
1. Myslím si, že současné zastupitelstvo odvedlo hodně práce. Za
největší a nejdůležitější akci považuji rekonstrukci MŠ. Určitě
je naopak škoda, že se nepodařilo vybudovat cyklostezku mezi
Velimí a Vítězovem.
2. Svoje působení hodnotit nechci. Snažil jsem se práci zastupitele
vykonávat poctivě a svědomitě.
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3. Na příští zastupitelstvo bude určitě čekat hodně práce. Kromě
akcí, které teď ještě nelze předpovídat, to určitě bude pokračování
rekonstrukce areálu MŠ, další práce na hřišti za školkou atd.Určitě
bude třeba nadále pracovat na stálém vylepšování vzhledu obce.
Mgr. Petr Karpeta
1. Práci ZO hodnotím zejména jako konstruktivní. Zasedání
probíhala v pracovní atmosféře. Myslím, že ve většině případů byli
zastupitelé při řešení problémů, nastalých situací a ve výhledech,
plánování a realizacích akcí ve shodě. Pokud tomu tak někdy
nebylo, přišly i chvíle vzájemných argumentací. Ze zasedání ZO
mám dobrý pocit.
Myslím, že každý, kdo se o dění v obci zajímá, ví, které akce byly
ve Velimi realizovány (osobně si myslím, že se povedl veliký
kus práce). Pokud bych měl vybrat jen jediný úspěch, volil bych
jednoznačně zásadní rekonstrukci mateřské školy, protože jde
o akci, která má pro budoucnost obce obrovský význam. Nepovedlo
se, bohužel, např. dotáhnout ke zdárnému konci cyklostezku mezi
Velimí a Vítězovem.
2. Mé působení v ZO nechť hodnotí jiní. Mohu snad jen říci, že
jsem se snažil pracovat svědomitě a rozhodoval se vždy podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí.
3. Má-li se naše obec dále rozvíjet, myslím, že úkolů by bylo možno
najít mnoho. Zkusím některé vyjmenovat: cyklostezka mezi Velimí
a Vítězovem, snaha zapojit se i do některého z případných širších
projektů, které by Velim propojily cyklostezkou s nejbližšími městy,
dokončení sportovního areálu za školkou, snaha o získání dotace
na výstavbu sportovní haly, aktivity vedoucí k větší bezpečnosti
v obci…
Stanislav Kotek
1. Během stávajícího funkčního období se podařilo ZO prosadit
a zrealizovat mnoho projektů – např. výstavba fotbalového hřiště,
rekonstrukce mateřské školky, výsadba zeleně v obecních částech
atd. Nepodařilo se naopak vybudovat cyklostezku z Velimi do
Vitězova či dokončit výstavbu chodníků v některých částech
Velimi. Úspěch plánovaných projektů se samozřejmě vždy odvíjí
od výše rozpočtu.
2. Mé působení v ZO během tohoto funkčního období mohu ze
své pozice jen těžko objektivně hodnotit. Tuto otázku si musí každý
volič zodpovědět sám.
3. Veškeré aktivity nově zvoleného ZO budou především záviset
na poskytnutých finančních prostředcích. Na nově zvoleném ZO
bude uskutečnit stavby, které nebyly realizovány během tohoto
funkčního období.
Mgr. Martin Kyncl
1. Práci ZO bych zhodnotil jako úspěšnou. Největším úspěchem
určitě bylo dokončení rekonstrukce MŠ. Za nezdar považuji
nerealizování či nedokončení sportovního areálu obce Velim a
cyklostezky Velim – Vítězov.
2. Myslím, že mi nepřísluší hodnotit své působení v ZO, názor
ať si udělají občané Velimi sami. Svou práci v ZO jsem se snažil
vykonávat dle svého nejlepšího úsudku.
3. Hlavním úkolem a cílem pro budoucí ZO budou vybudování
sportovního areálu pro ZŠ a obec Velim, cyklostezka Velim – Vítězov, chodníky a komunikace v obci, zlepšení služeb občanům obce.
Monika Slabá
1. Myslím, že se podařila spousta smysluplných věcí, snažili jsme se
podporovat místní spolky (fotbal, Sokol, hasiče), ale i kulturní život
v obci. Z plánovaných projektů byla úspěšně dokončena kanalizace
po celé obci, dále se podařilo získat dotaci na zateplení obecního
úřadu, v současné době se rozjíždí rekonstrukce místní komunikace
ve třídě Krále Jiřího, byla zařízena nová ordinace pro dětskou
lékařku. Jednoznačně největším úspěchem je právě dokončená

rekonstrukce Mateřské školy Velim, o kterou jsme usilovali poslední
dvě volební období (asi 3x) a která bude slavnostně otevřena
12. 9. 2014. Nepodařilo se nám bohužel opravit chodníky v ulicích
Novoveská, Karlova a v části ulice Václavská, ale především se
nezdařilo zrealizovat cyklostezku Velim – Vítězov, jelikož nám to
blokují dva pozemky ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu.
Samozřejmě plánů je daleko více, ale vše je především o financích.
2. Doufám, že kladně, ale to musí posoudit občané. Snad jsem se
alespoň částečně zasloužila o zlepšení vzhledu naší obce i kvality
života ve Velimi a Vítězově.
3. Určitě by bylo dobré, kdyby se novému zastupitelstvu podařilo
získat dotace na projekt cyklostezky Velim – Vítězov (po vyjasnění
problematických pozemků), na rekonstrukci chodníků a pak určitě
dotáhnout do konce změnu územního plánu obce Velim. Ve Velimi
a ve Vítězově je spousta věcí, které by se daly vylepšit, ovšem opět
podotýkám, že vše se odvíjí a začíná u financí.
JUDr. Tomáš Těmín, Ph.D
1. Mezi největší úspěchy bezesporu patří rekonstrukce návsi,
budovy obecního úřadu a v poslední době i budovy mateřské školky.
Přestože se jednalo o akce z dotačních titulů jiných subjektů, je
nepochybné, že nebýt pracovníků obecního úřadu a zastupitelstva,
nic z toho by se tak dobře nepodařilo. Neúspěchem by snad mohla
být situace při výstavbě cyklostezky z Velimi do Vítězova, ale tam se
domnívám, že tomu spíše brání právní příčiny, které zastupitelstvo
nemůže až do takové míry ovlivnit.
2. V tomto směru jsem k sobě velmi kritický. Především za svůj
neúspěch považuji, že jsem nedokázal přesvědčit dostatečnou
většinu členů zastupitelstva ke zřízení obecní policie. Bezpečnostní
situaci v obci vnímám jako velmi vážnou, několikrát se ukázalo,
že občané si nemohou být jisti svým bezpečím a bezpečím svých
věcí ani na ulici a bohužel ani ve svých obydlích. Byl jsem vychován
v tom přesvědčení, že malomyslnost je vlastnost porobených, proto
mi argumenty, že se s tím nedá nic dělat či že se to stejně nezmění,
nepřijdou jako správné. Patrně jsem nedokázal celou věc ostatním
správně podat. Další neúspěch vidím v tom, že jsem jako právník
nebyl dostatečně důsledný, aby se na úrovni obce vytvořila jasná
pravidla pro přidělování dotací spolkům a církvím, prozatím totiž
platí systém rozdělování podle doručené žádosti, a to není podle
mne spravedlivé. Stejné platí i o přidělování obecních bytů, kdy
jedině jasná pravidla dokáží nastavit věc tak, aby každý byt měl
svého nájemníka, který bude platit tržně odpovídající nájemné.
Můžeme uvažovat i o stejném přístupu k prodeji obecních parcel
v souladu s plánem rozvoje obce. Poté je nutno i vzpomenout, že
jsem doposud nenašel žádnou smysluplnou náplň veřejného zájmu
pro budovu bývalé katolické fary, která bez povšimnutí chátrá
v centru obce a její demolice je řešením stejně krátkozrakým
jako nechat na jejím místě vybudovat parcely pro bytové domy.
V neposlední řadě musím říci, že trpím něčím, co by se dalo nazvat
slepotou všímavosti, kdy mi kolikrát ani nedojde, že ve Velimi a
Vítězově je spousta míst (např. vedle vlakového nádraží), která by
se dala s poměrně malými náklady zkulturnit. Přesto přese všechno
si dovolím všechny občany požádat, aby mi v nadcházejících
komunálních volbách dali v dalším volebním období šanci alespoň
něco z toho napravit.
3. Před novým zastupitelstvem bude stát zcela jistě mnoho úkolů, ať
již malých či velkých, přál bych mu, aby vše zvládalo ve vzájemné
shodě, jako tomu bylo doposud, bez emocí a hlavně s nezměrnou
pílí vedoucí k nalezení shody, jakož i obětavostí, s drobnými
ústupky a hlavně s bezvýjimečnou snahou prosazovat obecní zájmy
nad zájmy vlastní.
Děkujeme za odpovědi a přejeme hodně dalších úspěchů
za RR AH
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Ekumenické shromáždění u sv. Vavřince

Zájezd na výstavu do Lysé nad Labem

V neděli 3. srpna 2014, za vlahého letního odpoledne, sešlo se
v kostele sv. Vavřince na padesát občanů z Velimi a Vítězova,
aby vzpomněli 100. výročí zahájení Velké války a uctili památku
svých předků, kteří v této válce bojovali.
Ekumenickou bohoslužbu za přítomnosti P. Martina Sklenáře
a Mgr. Lukáše Ondry zahájili přítomní zpěvem chorálu Tebe,
Bože, chválíme, vyslechli biblické čtení a kázání a vzpomněli
velimských a vítězovských bojovníků při čtení jejich jmen.
U pomníku na hřbitově vzpomněli padlých, poté se přítomní
odebrali na náměstí k památníku obou válek, kde uctili památku
milionů účastníků světových válek.
MČ

Zúčastnili jsme se zájezdu na zahrádkářskou výstavu do Lysé nad
Labem, tentokrát pod vedením paní Hany Šotolové. Za tuto akci
děkujeme obecnímu úřadu. Autobus byl do posledního místečka
plný mladých i těch zkušených obdivovatelů krásy květin.
Atmosféra příjemná. Někdo by si mohl dojet vlastním autem,
volí však tuto kolektivní akci. Zejména my starší se rádi vidíme,
popovídáme. Což takhle udělat pro důchodce ještě nějaký zájezd
– takový předvolební? Život uteče velmi rychle a až na naše místa
nastoupí důchodci noví, také se rádi někam podívají.
P. S. Ti však bohužel půjdou do důchodu poněkud déle a bude
nutno volit nějaké méně náročné a kratší trasy.
ibab

Velim a svět před půl stoletím (červenec a srpen 2014)

inzerce

Od 1. července 1964 vzešla v platnost četná opatření ke zlepšení
finanční situace v Československu. Zdanění motorových vozidel
dosahovalo až 1 200 Kč. Při vybírání léků v lékárnách byl zaveden
jednorázový příspěvek 1 Kčs z jednoho receptu.
V červenci 1964 u nás nastala úmorná vedra přesahující 30° C
ve stínu. Projevil se nedostatek vody.
Dne 31. července 1964 se italský politik a diplomat Manlio
Brosio ujal funkce generálního tajemníka NATO (blok
19 evropských a severoamerických států se sídlem v Bruselu).
V srpnu 1964 zaútočil severní Vietnam na americký
torpédoborec Maddox. Po tomto útoku byly zahájeny nálety na
území severního Vietnamu. Od srpna 1964 do listopadu 1968

bylo nad severním Vietnamem sestřeleno 3 243 amerických
letadel.
Od roku 1964 tvořily obce Hradenín, Blinka, Žabonosy a
Plaňany jedinou politickou obec Plaňany. V témže roce se stal
předsedou MNV v Plaňanech bankovní úředník M. Seifert.
V té době působil v Plaňanech obvodní lékař MUDr. O. Slavíček,
který sem nastoupil v roce 1930. Svou praxi zde ukončil roku
1967. Zubním lékařem zde byl od roku 1951 dentista L. Kutina.
V srpnu 1964, v druhém roce provozu Zkušebního železničního
okruhu u Velimi, zde dosáhla zde lokomotiva označená číslem
498 106 rychlost 162 km/h, čímž vytvořila rychlostní rekord
českých parních lokomotiv.

Manželský sedmiboj

Dne 30. 9. 2014, poslední prázdninový víkend, se na fotbalovém
hřišti ve Velimi uskutečnil manželský sedmiboj. Počasí bylo
krásné, a proto se mohlo soutěžit v disciplínách, jako jsou
nohejbal, tenis, stolní tenis, petangue, střelba na koš, šipky,
fotbal – střelba na branku. Zúčastnilo se 8 manželských párů,
jmenovitě: Penovi, Holzbauerovi, Sixtovi, Wasserbauerovi,
Bartošovi, Málkovi, Esterlovi, Kosteleckých. Končilo se
v odpoledních hodinách a celý den si užili nejen rodiče, ale
také děti, které si všechny uvedené disciplíny samy zkoušely.
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Bylo to příjemné zakončení prázdnin a děkujeme hlavním
organizátorům manželům Penovým a také Robertu Buncovi za
vytvoření příjemného zázemí.
psix

Cyrilometodějské koule

Dětský letní tábor Horní Bradlo

Díky pochopení FC Velim a pomoci OÚ Velim vzniklo ve Velimi
další sportoviště pro všechny občany. Je to hřiště na petanque.
Tuto hru pro všechny věkové kategorie hrajeme ve Velimi již od
roku 2002. Od roku 2004 je klub PC Sokol Velim zaregistrován
v organizaci ČAPEK (Česká asociace petanquových klubů).
Dosavadní činnost probíhala na hřištích obchodu EDEN, kde
však byl omezený prostor i přístup pro zájemce o tuto hru.
Letos byl 5. 7. uspořádán na nových hřištích 10. ročník turnaje
dvojic pod názvem Cyrilometodějské koule. Název vznikl podle
termínu, kdy se turnaj koná. Hned na první větší turnaj se sešla
vynikající hráčská kvalita, mezi hráči byli bývalí mistři republiky
a hráči první stovky celostátního žebříčku, který registruje
800 hráčů. Přijelo 18 týmů z pěti klubů. Domácí měli ve hře
7 dvojic, PCFT Sokoleč 5 dvojic, PC Sokol Lipník 3 dvojice, PC
Sokol Kostomlaty 2 dvojice a ČPK Poděbrady 1 dvojici. Hrálo
se ve čtyřech skupinách. Z každé skupiny postupovaly první dva
týmy do vyřazovacího systému. Po celodenních hrách (hrálo se
od 10 hodin do 20 hodin za velkého tepla) bylo toto konečné
pořadí: 1. místo vybojovali již za průtrže mračen Sylva Mandíková
a Petr Fafek z PC Sokol Lipník, 2. místo obsadila osvědčená
domácí dvojice Martin Škopek a Pavel Jeřala. Jako třetí se umístil
tým ČPK Poděbrady ve složení Jan Karbulka a Pavel Roubín.
V B turnaji, kde hrály týmy nepostupující ze základních skupin,
vyhrála dvojice PC Sokol Lipník Miroslav Vavrovič a Jana
Fafková. Po celou dobu turnaje se staral o občerstvení Robert
Bunc, který svou ochotou přispěl ke zdařilému průběhu celého
turnaje. Účastníci budou jistě vzpomínat na vynikající klobásy
z udírny. Při vyhlášení vítězů byly předány medaile, diplomy a
ceny, které věnovali pánové Josef Janoušek a Robert Bunc, za což
jim tímto děkujeme. Dík patří i Sokolu Velim za medaile. Škoda,
že tento zdařilý turnaj narušila při finálovém zápase průtrž
mračen, takže se hrálo ve vodě. Poděkování patří všem, kteří se
jakoukoliv měrou podíleli na uspořádání 10. ročníku turnaje.
Přijďte mezi nás – hrajeme na hřišti FC Velim vždy v pondělí a
středu od 17.30 h. Máme i webové stránky PC Sokol Velim.
Václav Jeřala

I v letošním roce se podařilo zorganizovat pro 51 dětí
z velimské základní školy letní tábor v lety osvědčeném sportovněrekreačním areálu Horní Bradlo. Celý pobyt provázelo společné
téma „Cesta kolem světa“, a všechny aktivity se tedy nesly
v tomtéž duchu. Každý den symbolizoval pobyt na jednom z šesti
kontinentů včetně různých prostředků přepravy z jednoho na
druhý. Ocitli jsme se tak v Asii, kde jsme ochutnávali orientální
speciality, v Austrálii skákali s klokany, na zamrzlé Antarktidě
jsme se patřičné oblékali. V Americe jsme si zahráli na indiány
a stříleli z luků šípy na divou zvěř a v Africe přecházeli pustou
Saharu. Nakonec jsme se dostali do Evropy, kde jsme poznávali
nejznámější evropská města při orientačním běhu ve stylu
„Amazing Race“. Pro přepravu mezi světadíly jsme používali
létající balony, lodě, psí spřežení, brodili se či přejížděli Transsibiřskou magistrálou.
Celý pobyt provázelo ideální počasí, které nám dovolilo využít
zařízení areálu, například bazén či volejbalové hřiště. Večer nikdy
nechyběl táborák s kytarou a zpěvem. Na přání dětí jsme navštívili
i wellness s vířivkou, bazénem a saunou. Děti si z pobytu odnesly
spoustu výher, medaili a táborové tričko, které mnozí nesundali
během celého pobytu (ani v noci). Za významný úspěch považuji
prevenci proti klíšťatům, kdy jsme i přes letošní vysoký výskyt
nemuseli řešit jediný případ napadení dítěte tímto nebezpečným
parazitem.
Tímto bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu Velim, bez
jehož štědrého příspěvku by podobnou akci nebylo možné
zrealizovat. Dále vedoucím ve staronovém osazení, jmenovitě
Mgr. Haně Kaprálkové, Vojtěchu Kaprálkovi, Petře Kotkové,
Janu Slabému, Ing. Janě Sixtové, Jitce Urbánkové, zdravotníku
Danielu Absolonovi za neutuchající péči o onemocnělé,
Monice Slabé a Mgr. Martinu Kynclovi za pomoc při organizaci
a Autodopravě Kotek za převoz zavazadel. V neposlední řadě
děkuji rodičům dětí za spolupráci a důvěru.
Věřím, že si děti odnesly z tohoto týdne mnoho
nezapomenutelných zážitků a tábor budeme moci zrealizovat i
v příštím roce. 
Hlavní vedoucí tábora Ing. Lenka Kotková
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Příběh Marie Schillerové, nar. 1919 – temné časy Velimi…

Po dokončení obchodní školy jsem pracovala u našich přátel (u Baťů)
ve Zlíně a moje starší sestra Anna se vdala do Velimi. Vzala si inženýra
chemie pana Palackého, který se stal po odchodu ředitele Velimské
továrny pana Schillera správcem a později také ředitelem u továrníka
Rudolfa Glasera. Sestra Anna chtěla, abych tam za ní šla, protože tam
nechtěla být sama. Přistěhovala jsem se k nim v r. 1939. Bydleli jsme
v domě v dnešní ulici Nádražní, dům tam stále stojí, je to takový veliký
patrový rohový dům. Bylo tam velmi hezké bydlení. Byl to nový dům
už se zavedeným telefonem.
Vzpomínám na továrnu a na všechny ty lidi tam. U továrny stálo
mnoho domů a budov, naproti továrně tenisový kurt a zahrada
s altánem. V té zahradě pracoval jako zahradník p. Šotola, hodný
člověk. K továrně patřil i statek. U továrny bydleli také Vurmovi, on byl
zaměstnanec továrny a docela dobrý chlap, ale jeho paní byla u Němců
a nutila ho, aby se dal k Němcům a on začal nosit uniformu a úplně se
chudák zbláznil.
Bývalý ředitel továrny pan Schiller měl syna Josefa, který se stal později
mým manželem. Ten také pracoval v továrně, aby se obeznámil
s kancelářskou prací. V areálu továrny v jednom z těch mnoha domů
žila ještě slečna Čermáková. To byla starší slečna, velmi inteligentní,
byla to malířka a pracovala v oddělení čokoládových figurek jako
mistrová.
Ve Velimi žila továrnická rodina – Rudolf Glaser, Henry Glaser a Alfréd
Glaser. Rudolf měl milostpaní Vilmu a s ní tři děti: Tomáše, Hanu a
Věru. Henryho jsem neznala, protože byl nemocný a brzy zemřel. Jeho
manželka Emílie ho moc milovala, nemohla bez něho žít a otrávila se.
Henry s Emilií měli dva syny – Alexandra a Viktora. Alfréda Glasera
jsem vůbec neznala, poněvadž uprchl kvůli židovskému původu
do zahraničí, byl bezdětný, svobodný. Rudolf s rodinou žil v bytě
v továrně. Byt byl u vrátnice v prvním patře budovy. V bytě byla řada
pokojů a Hana Glaserová mě tam prováděla a vše mi tam ukázala.
Pamatuji se, že v ložnici nad postelí měl Rudolf Glaser hrazdičku, aby
mohl vstávat (protože neměl ruku). Holky Hanka a Věrka měly hezký
bílý pokojíček. Vzpomínám na krásné salóny. Jeden byl zelený a druhý
červený, sametový. Byly tam kožené sedačky a křesla. Pamatuji se také
na kuchyň, kde byla paní kuchařka a kam pan Šotola vždy přinesl
koš se zeleninou. Já se hodně kamarádila s Haničkou, ta byla mladší
než já, ale správná holka. Chodila do gymnázia do Kolína a její sestra
Věrka také, ale ta byla oproti mně malá, s tou jsem moc nekamarádila.
Věrka tam vždy měla spoustu jiných dětí. Někdy jsem mluvila i s paní
továrníkovou. Oni měli hezkého pejska, jezevčíka, a on se toulal za
fenami. Paní Glaserová ho máčela ve studené vodě ve vaně, aby ho
choutky přešly. Pejska měli všichni rádi, děvčata ho milovala.
Tomáše jsem neznala, byl pryč. Znala jsem ho jen z fotek… S panem
továrníkem Rudolfem jsem moc nemluvila, on si hodně rozuměl
s mou sestrou Annou. Pan továrník vždy večer, když měl klid, seděl
na vrátnici se zaměstnancem panem Frantou Makovcem, kterému se
říkalo „Velimská drbna“. Pan továrník ho poslouchal a všechno o všech
potom věděl, i to, co se šustlo v továrně. To byla legrace. Celá rodina
byla velmi oblíbená. Hrozně moc udělali pro Velim. To byly nejlepší
časy. My jsme byli čokoládou přejedení. Každý den přišel mistr od
dezertu a nabízel, ale my už jsme nechtěli… Když už to začínalo s těmi
Židy, přišli nacisté a řekli panu Glaserovi, že nemusí do koncentráku,
protože v první světové válce přišel o ruku. Ale pan Glaser řekl, že
rodinu nikdy neopustí. Potom se již pan továrník a paní továrníková
s holkama stěhovali do Prahy. Když odcházeli, nechala si mě paní
továrníková zavolat a řekla mi: „Podívej se, ten holčičí pokoj si vezmi.“
Já jsem říkala: „Ale paní továrníková, to ještě holky užijí, až se vrátí.“
Kdybych byla věděla, že se již nikdy nevrátí... Pak jsme se rozloučili, byla
to smutná scéna. Všichni odešli do Prahy. Bylo to hodně rychlé a byli

pryč. Jela jsem je se sestrou ještě do Prahy navštívit, paní továrníková
byla hrozně nešťastná, že se musí s někým dělit o plotnu. Tam už to
nebylo vůbec honosné jako v jejich bytě, kde měli i personál a ohromné
prostory v luxusu. V domě v Praze bylo už víc Židovek a nevím, proč
se vlastně Glaserovi z Velimi stěhovali. Hanička mi dala na památku
krásnou pudřenku, a já ji nikdy nepoužila… Měla jsem ji od ní na
památku. Pak jsme se sestrou odešly a už jsme nikdy v životě Glaserovy
neviděly…. Odjeli do koncentračních táborů. Ale Viktor a Alexander
bydleli ve vile a nosili hvězdy na oblečení. Viktor byl moc hezký kluk,
oba byli chytří a já jsem tam za nimi s mým pozdějším manželem a
slečnou Čermákovou chodila. Byli jsme taková parta - sl. Čermáková,
můj budoucí manžel Pepa, Viktor Gl., p. Veleminský, p. Mikeš a já. Můj
manžel Josef tam s nimi i chvíli bydlel. Ve vile to bylo také krásné, bylo
tam ohromné schodiště, na vyvýšené podlaze v místnosti do půlkruhu
bílé křídlo, na které se hrálo. Po večerech jsme tam hráli různé hry
a bylo to prima. Viktor měl přítelkyni, kterou poslal před válkou do
Anglie. Chtěl za ní odjet, ale už se mu to nepovedlo. Viktor ji moc
miloval a měl její fotografii ve tvaru srdíčka. Pak už i kluky odvezli pryč.
Ale ještě před tím, než je odvezli, bylo bombardování. Mně a Viktorovi
se lidé smáli, dělali si z nás legraci, že jsme velimští spáčové, protože
nás to jako jediné neprobudilo. Ještě bych ráda vzpomněla na nějaké
zaměstnance továrny, třeba pan Veleminský, to byl také Žid, pracoval
v kanceláři, bydlel v jednom z těch mnoha domů a byl to moc chytrý
člověk. Později byl přítelem sl. Čermákové. Pamatuji se, že slečna
Čermáková potom odešla do pohraničí a psala, že se pan Veleminský
nevrátil. Byla z toho moc špatná.
Taky ještě vím, že dole byla tiskárna a tam byli pan Mikeš a Darius.
V těch domech, co patřily k továrně, žila spousta skvělých lidí.
Po odchodu Glaserů byl v továrně ještě nějakou chvíli ředitelem můj
švagr ing. Palacký, ale ne dlouho, protože si tam Němci nasadili své
lidi, ve vedení byl do konce války Čech - kolaborant. Po válce už tam
nebyl, už jsme ho nikdy neviděli. Ve Velimi ale došlo k popravě, Rusové
odvlekli jednoho mladého nacistu ze statku (který ale nijak slimákům
neškodil) za obec, tam ho nechali vykopat hrob a zastřelili ho. Bylo
to hrozné. Teď jsem zaskočená, že jste mi řekl, že toho továrníka –
kolaboranta taky takhle zavraždili! To je hrůza, to jsem nevěděla. Taky
je pro mne novinka, že se u Glaserů rabovalo! To vůbec nevím, že po
jejich odchodu toho lidé tolik ukradli. To si nezasloužili za to, že byli
oblíbení a měli je všichni rádi. To byl hrozný dobytek!!! Po válce se
vrátil Viktor! Zachránil se tím, že byl zámečník. Už před válkou jezdil
do Kolína dělat zámečníka, a protože to uměl, tím se zachránil. Saša
nepřežil. Pak se říkalo, že Hana zemřela po válce na tyfus, což byla
veliká tragédie. Říkalo se tehdy, že se Věra utopila na lodi, když jela do
Švédska nebo Ameriky. Jsem ráda, že jsem se teď od vás dozvěděla, že
Věra přežila a dostala se k příbuzným do Kanady, vdala se a měla dcery.
Je mi líto, že spáchala sebevraždu, byla to hezká dívka. Alespoň že po
ní zůstaly dcery. A Viktor, to vím, ten mě byl i navštívit. On chtěl jít za
svou přítelkyní, ale ona se již v Anglii vdala a měla syna! Tak si tady
Viktor vzal dceru kojné. Dříve měli nóbl lidi kojné.
Naše rodina tady schovávala pana JUDr. Turka, to byl známý, který
prováděl ilegální činnost, a tudíž měl nějaké veliké potíže. Po atentátu
na Heydricha přišel pěšky z Prahy do Velimi a my jsme ho schovávali
na půdě v továrně. Později se pan Dr. Turek schovával i se ženou a
dvěma dětmi v zemljance na Moravě.
Teď se vrátím k Viktorovi. Viktor tady za mnou byl i z Ameriky, kam
s manželkou odešel. Vím, že měl dcery. Když zemřel, byla mi zpráva
doručena… Byla to tragédie, ta válka, ale paradox je, že i když to byla
ve většině hrůza, tak i přes to, co se vše dělo, to bylo chvílemi i krásné..
Protože jsme byli mladí...
(text v původním znění, zpracoval Jan Nechanický)

Bylo nebylo (ale spíše bylo)
Ve Velimských novinách 2/2014 byl uveřejněn článek O synech
a dcerách Davidových. Zmiňuje se také o dvou velimských
izraelitech, se kterými jsem se jako dítě setkal a setkával.
Na velimském „náměstí’’ stál honosný dům obchodníka Porgese.
V roce 1949 jsem jej co dorostenec namaloval a podle této
olejomalby později vytvořil perokresbu, kterou zde zveřejňuji.
Průčelí domu zdobila réva v malé předzahrádce ohraničené
nízkým dřevěným plůtkem. Pamatuji se, že réva rodila malé
modré hrozny. Uprostřed mezi dvěma okny byl vchod do krámu.
Do přilehlého dvora se vjíždělo hezkou klenutou branou. Podle
kolínských památkářů neměla valnou cenu, ale zcela určitě měla
cenu estetickou. Stále mi tam něco chybí. Jednou, začátkem
čtyřicátých let, mě naši do Porgesova krámu poslali. Už nevím
pro co, ale pamatuji si zešeřelou atmosféru a drobného mužíka za
pultem. Na hlavě kulatou čepičku, licousy a župan. (Ale to už asi
později doplnila moje fantazie...) Z koncentráku se z celé rodiny
vrátila jen slečna Krausová, která dům prodala a odstěhovala se
do Palestiny.
Občas jsem přišel do styku s panem Löwym. Pan Julius Löwy
bydlel v domě Košerákových číslo 352. Byl to menší chytrý pán,
tuším, že s knírkem pod nosem. Protože mi ve škole moc nešla
němčina, požádal ho můj otec o pomoc. Pan Löwy pro mne
sepsal vtipnou česko-německou rýmovačku k zapamatování
německých slovíček. Škoda, že už ji dávno nemám. Letopisec
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B. Baláček zmiňuje drobnou příhodu s panem Löwym. „Bylo to
v době německé okupace. Židé museli nosit na svém oblečení žluté
šesticípé Davidovy hvězdy. Byli stále více zbavováni občanských
práv a dokonce i nároků na stravu (pozn. potraviny i jiné zboží
byly na příděl). Pan Škopek potkal poblíž svého řeznictví žlutou
hvězdou označeného úředníka Löwyho a zavedl s ním řeč. Po
chvíli oba vešli do krámku a pan Löwy pak odcházel s pletencem
buřtů ukrytých pod pláštěm...’’
Když pak po letech někteří lidé vyprávěli nechutné a cynické
„vtipy“ o tragickém osudu Židů z války, bylo mi z toho velice
smutno.
Jiří Škopek
!

Vyznejte se ve Vašich penězích
V této rubrice budete nacházet informace a náměty jak nakládat
se svými penězi co nejlépe. Zjistíte, co děláte s penězi správně, kde
můžete o peníze přicházet a co by se dalo zlepšit. Dozvíte se, jak si
sami můžete sestavit vlastní finanční plán a aktivně tak řídit svoji
finanční budoucnost. Seznámíte se s osvědčenými a vyzkoušenými
principy a možnostmi, které Vám pomohou efektivně pracovat
s Vašimi penězi.
Vydělávání peněz v zaměstnání nebo při podnikání jistě věnujete
hodně času a energie. Vyplatí se věnovat ještě trochu času tomu, aby
vydělané peníze pracovaly pro Vás. V dnešním článku najdete první
tip, který vám pomůže vydělat tisíce korun navíc.
Mnoho lidí z různých důvodů nechává svoje finanční rezervy
na běžném účtu v bance nebo v horším případě schované někde
doma v obálce. Peníze však podléhají inflačnímu vlivu a již jen
tato skutečnost snižuje jejich hodnotu. Například 100 tisíc Kč na
běžném účtu při úroku 0,3 % a např. čtyřprocentní inflaci bude mít
po pěti letech kupní sílu o dvacet tisíc nižší. Jinými slovy – za pět let
za tyto peníze nakoupíme totéž, co dnes stojí 80 tisíc.
TIP pro Vás: Zkontrolujte, jestli máte peníze uložené tak, aby úrok
alespoň pokrýval inflaci. Stáhněte si na níže uvedené webové stránce

•
•
•
•
•

Všimli jste si také?

S potěšením konstatuji, že dětské hřiště v rámci fotbalového
areálu je hojně využíváno.
Máme Eco vodu a myslím, že si našla své příznivce především
mezi abstinenty.
Mohli jsme se pyšnit detailním záběrem televize na upravený
obecní úřad, a to v hlavním vysílacím čase nejsledovanějšího
televizního kanálu.
Školka roste a mění svou tvář každý týden.
Mladý pracovník zajišťující údržbu obce mě zaujal svou pílí

kalkulačku, na které si můžete pro představu spočítat, o kolik vám
inflace znehodnotí Vaše peníze. Zeptejte se ve Vaší bance, jestli Vám
nabídne spořicí účet s vyšším zúročením, než je na běžném účtu.
Banky dnes tyto účty běžně mají. Zpravidla Vám tento produkt
na přepážce sami nenabídnou, protože pro banku jsou peníze na
Vašem běžném účtu zajímavější než na spořicím účtu.
Touto jednoduchou „inventurou“ můžete při stotisícovém vkladu
vydělat například na pětiletém horizontu několik tisíc korun.
Přestože trend poklesu úrokových sazeb na spořicích účtech
jednotlivých bank pokračuje, je vhodnější mít určitou částku, kterou
bezprostředně nebudete potřebovat, uloženou právě na spořicím
účtu.
Další alternativou, kde v současné době můžete dosáhnout
nejvyšších výnosů, jsou termínované vklady, kdy peníze zůstávají
uloženy po stanovenou zvolenou dobu, např. 2, 3 nebo 5 let. Nyní
je to také nejspíše největší příležitost jak bezpečně překonat inflaci.
V příštím článku najdete tip jak vydělat další desítky tisíc navíc
(například u hypotéky).
Další rady a tipy najdete zde: www.ilonahomolkova.cz
Ilona Homolková

•

•
•

a poctivou prací.
Zatímco pouťové atrakce povětšinou zely prázdnotou,
na fajberskou pouťovou zábavu směřovaly davy. Opět se
musím opakovat, třída Krále Jiřího prostě žije a nezůstává
nic dlužna odkazu slavného českého panovníka.
Milá byla sousedská akce spoluobčanů v Novoveské ulici
(viz zmínka ve VN). Že by konečně konkurence Fajberku?
Doneslo se mému sluchu, jak tu skvěle fungují turistky. Své
akce prezentují krásnými záběry na internetu. Ať jim to dál
lehce vyšlapuje! 
ibab
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FC Velim

A:
Dlouhá Lhota – Velim 2:3
Velim – Sázava 1:1
Čáslav B – Velim 1:1
Velim – Horky n/J 4:2
Kunice – Velim 1:1
B:
Rostoklaty – Velim 4:3 (PK)
Tuklaty – Velim 1:2 (PK)
Velim – Červené Pečky B 2:1
Dorost:
Čelákovice – Velim 6:2
Velim – Litol 3:0
Jestřábí Lhota – Velim 3:2

Žáci:
Velim – Mn. Hradiště 2:3 a 1:9
Velim – Neratovice 3:4 a 3:11
Rakovník – Velim 8:2 a 3:9
Velim – Dobříš 6:1 a 2:3

Sokol Velim
Cvičení dětí
od 15. 9. 2014 vždy v pondělí 16.30 – 18.00 h v sokolovně
Ivana, Iveta, Iva
Míčové hry pro chlapce a děvčata ve věku od 9 – 15 let
pondělí 18.00 – 19.00 h v sokolovně
Ivana, Marcela, Pavel
Oddíl volejbalu přijme nové členy
čtvrtek od 19.30 h v sokolovně
Veškeré info: 723 172 520

Čestné uznání
Na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice získala čestné
uznání velimská žákyně Sára Nicol Paucová za úspěšnou
výtvarnou práci v kombinované technice. Sára navštěvuje
ZUŠ Fr. Kmocha Kolín.

Volejbalový úspěch
Iva Homokyová soutěžila s volejbalovým týmem TJ Agro Kolín
na Světovém festivalu sportů, který se konal ve Vídni 3. až 6. 7.
V silné mezinárodní konkurenci 14 týmů obsadily dívky pěkné
8. místo. Gratulujeme.
AH

inzerce

Více na www.fotbal.cz

Poděkování
„Já se tam vrátím, já se tam poslepu vrátím...“ Fr. Halas
Vážený pane starosto, milí rodáci a přátelé, vážená redakce
Velimských novin, děkuji Vám srdečně za přání k mým
narozeninám a přeji Vám všem zdraví a sílu do Vaší záslužné
práce pro obec a její obyvatele. Jsem vděčná, že i já mohu občas –
třeba nepatrně – přispět.
S přáním všeho nejlepšího Vaše Maruše Čábelová
Děkujeme panu starostovi a paní Slabé za blahopřání a krásný
dárek k životnímu jubileu.
Fílovi
Základní škola T. G. M. Velim děkuje paní Janě Slavíkové za dárek
pro prvňáky.
Velimské noviny jsou občasník vydávaný Obecním úřadem ve Velimi. Internetová adresa: www.velim.cz. E-mail: redakcevn@seznam.cz. Uzávěrka je 21. den v měsíci.
Redakce: Mgr. Alena Holzbauerová (ah) – šéfredaktorka, Mgr. Eva Veselá (eve) – korektura, zprávy ze ZŠ, Mgr. Hana Kaprálková – korektura, Bc. Kateřina Kvapilová (kvak) – zprávy
od občanů, Jana Bartošová (jb) – zprávy od občanů, Žaneta Svobodová, DiS (žas) – zprávy od občanů, Bc. Martina Wasserbauerová (mw) – zprávy od občanů, Bc. Petra Sixtová (psix) účetnictví, přepisy, inzerce. Externí spolupracovníci: Bohuslav Baláček (B.B.), Irena Babická (ibab), Mgr. Petr Karpeta (PK), Mgr. Maruše Čábelová (MČ).

