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Mateřská škola se směle rozeběhla
V pátek 12. 9. byla slavnostně přestřižena páska, a to
s velkou parádou. Zúčastnili se Ing. Miloš Petera, hejtman
Středočeského kraje, PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, starosta
městyse Cerhenice a náměstek hejtmana Středočeského
kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství, krajská
zastupitelka Emilie Třísková, Ing. Václav Chytil, ředitel
ROPu, starosta obce Velim Josef Seifert, ředitelka školy
Žaneta Svobodová, DiS., Pavel Prokůpek, ředitel Závodu
pozemních staveb Geosan Group, a.s., a členové ZO Velim.
Jmenovaní se zhostili svého úkolu a probudili nové budovy
Mateřské školy Velim k životu.
15. 9. 2014 už mířily všechny děti do mateřské školy,
někdo s úsměvem, někdo se slzičkami, jiní rozpačitě, ale
začali jsme. První dny jsme si všichni museli zvykat na nové
prostředí a větší počet dětí. Mateřská škola totiž navýšila přes
prázdniny svou kapacitu na 112 dětí. Máme v provozu čtvrtý
pavilon, který zjara pravděpodobně také čeká rekonstrukce.

Do areálu se nám vrátí knihovna, která bude mít pro své
účely nové krásné prostory v rekonstruované části. Dětská
lékařka již zůstane v budově lékárny.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří nám
ve složitých chvílích tak rozsáhlé rekonstrukce školy pomohli,
ať již při stěhování tam i zpátky – zaměstnancům mateřské
školy a obecního úřadu, rodičům i dobrovolníkům, v zajištění
náhradních prostor – řediteli školy Mgr. Karpetovi, celému
ZO Velim, všem sponzorům, kteří nám pomohli dovybavit
prostory školy – Fajberákům za sponzorský finanční dar,
firmě Manufacturing za sponzorský finanční dar, OÚ
za nemalou finanční pomoc, firmě Aerocan za věcný dar
a pořadatelům Velimského plesu za finanční dar. Doufám, že
jsem na nikoho nezapomněla, to by mě opravdu mrzelo! Teď
nám držte palce, aby nám ten počáteční elán dlouho vydržel
a dětem se v nové školce líbilo.
Žaneta Svobodová, DiS., ředitelka školy
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Slovo starosty

Vážení občané Velimi a Vítězova,
dovolte mi, abych před koncem čtyřletého volebního období
(2010–2014) zhodnotil, co se nám zastupitelům podařilo a co
nikoli.
Prioritou v tomto volebním období bylo dokončení kanalizace
a napojení nefunkční ČOV Vítězov na kanalizační řad Velim
a v neposlední řadě rekonstrukce MŠ, kde jsme žádali o dotační
titul (třikrát) a nakonec jsme se dočkali. Firma, která budovy
rekonstruovala, vše zvládla v rekordním čase – cca 6 měsíců.
Modernizace budovy a její vnitřní vybavení zabezpečí dětem
pobyt ve zdravotně nezávadném a krásném prostředí, nové
technické vybavení je vhodným způsobem připraví na vstup
do budoucí základní školy.
Jako bonus se nám podařilo získat dotaci na zateplení, fasádu
a výměnu oken obecního úřadu. Při této rekonstrukci se
souběžně opravily chodník a parkoviště u obecního úřadu.
V současnosti probíhá rekonstrukce třídy Krále Jiřího. V roce
2011 se uskutečnila změna územního plánu v k. ú. Velim a k. ú.
Vítězov.
Dále bych chtěl reagovat na články zastupitelů v posledním
výtisku Velimských novin. Jako starosta obce, který na zasedání
ZO za poslední volební období byl nepřítomen pouze jednou,
jsem se domníval, že zastupitelé jsou o všem informováni, vše
stvrzují hlasováním a vše je pak zároveň potvrzeno ověřeným
zápisem. Zastupitelka se v jedné z odpovědí zmiňuje mimo jiné
o tom, že toto zastupitelstvo obec zadlužilo a hospodaření obce
bude v příštím volebním období náročnější. Ano, hospodaření
bude náročnější, ale největší plánované investiční akce
(kanalizace a MŠ) již byly ukončeny, obec je na další volební
období rozpočtově zajištěna a splátky jsou nastaveny tak, aby se
díky splácení nedostala do finančních obtíží. Tak jako každý rok
má obec vyčleněny 4 mil. Kč na investiční akce a s touto sumou
se počítá i na další volební období.
Všichni zastupitelé ve svých odpovědích jako zklamání
uvádějí cyklostezku mezi Velimí a Vítězovem. Očekával jsem,
že zastupitelka, která si vzala vybudování cyklostezky za úkol,
vysvětlí občanům, proč se nepodařilo tuto akci dokončit
(s podáním žádosti o dotační titul „Cyklostezka Velim–Vítězov“).
Za výkup pozemků, zaměření, geologický průzkum a projekt
byla uhrazena částka 398 000,-Kč. Bohužel, vše bylo postaveno
hlavně na výkupu pozemků, což se podařilo, ale projektant nebo
někdo jiný přehlédl, že dva malé pozemky v budoucí cyklostezce
jsou v majetku Státního pozemkového úřadu. Na tuto skutečnost
se přišlo v lednu 2014 a do dnešního dne to není ze strany SPÚ
dořešeno.
Vážím si zastupitele, který mi v začátcích velmi pomohl nejen
při řešení personálních a právních záležitostí. Bohužel nemohu
souhlasit s jeho odpovědí a některými názory v posledním čísle
Velimských novin. Plně nesouhlasím s větou: „Bezpečnostní
situaci 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.“ Ano, tyto věci
se bohužel čas od času stanou i v naší obci. Je to daň za příliš
benevolentní demokracii v tomto státě (jako vlna i nás zasáhla
hromadná amnestie r. 2013), legislativa spíše chrání zločince
a slušný a poctivý člověk tímto vším trpí. Samozřejmě, že
bezpečnostní situaci v naší obci jako starosta obce vnímám
a jak jen to jde, spolupracuji s Policií ČR, aby v obci bylo lépe.
Problém je ale stále v tom, že bez navýšení počtu státních
policistů na obvodním oddělení Pečky a tím i zvýšení hlídek

v obci bude stav takový, jaký je dnes. Ano, trpíme tím, že v obci
máme ubytovnu a kriminalita se rozšiřuje k nám a do dalších
obcí a měst v okolí.
Jeden obecní policista tento problém nevyřeší (malá pravomoc,
v noci sloužit nesmí, roční náklady cca 500 000 Kč). V současné
době obce jako je Velim a větší nemají žádného obecního
policistu, kromě Velkého Oseka, kde hlavní náplní policisty je
měření rychlosti v obci, což bezpečnost a kriminalitu řeší jen
z velmi malé části.
Jasná pravidla pro přidělování dotací spolkům a církvím
fungovala, ale v tomto volebním období jsem stále poslouchal,
že nadpoloviční většina zastupitelů upřednostňuje fotbal. Pravda
je taková, že Sokol a fotbal dostávají od obecního úřadu stejnou
částku. Ostatní spolky adekvátní částku na svůj provoz. Zaráží
mě tedy kritika z úst zastupitele, když obec zaplatila a víceméně
zainvestovala římskokatolickou církev, a to koupí katolické fary
za 2 700 000 Kč a opravou hřbitovní zdi a vstupních vrat celkem
za 616 000 Kč a v neposlední řadě částkou 30 000 Kč na opravu
sošky anděla v katolickém kostele.
Smysluplná náplň veřejného zájmu pro budovu bývalé katolické
fary existuje a nevšiml jsem si, že po její demolici na jejím místě
vzniknou stavební parcely. Jako důkaz předkládám snímek
územní studie fary Velim, kde se každý může přesvědčit, že fara
zůstane na svém místě.
Vážení občané Velimi a Vítězova, i když jsem dlouho přemýšlel,
zda mám vůbec reagovat na dotazy některých občanů ohledně
odpovědí členů ZO v minulém čísle Velimských novin, po zralé
úvaze jsem se rozhodl pravdivě odpovědět na zavádějící odpovědi
ve Velimských novinách.
Chtěl bych zároveň za sebe a celé zastupitelstvo poděkovat
občanům Velimi a Vítězova za to, že v tomto volebním období
přispěli i svým dílem k rozvoji našich krásných obcí Velim
a Vítězov.
Dále bych chtěl poděkovat našim dobrovolným hasičům
z Vítězova, kteří bez finanční náhrady pomáhají nám všem,
mysliveckému spolku za mysliveckou stráž v našem katastru, TJ
Sokol Velim a všem ostatním spolkům za jejich činnost, která
přispívá k rozvoji obce.
V neposlední řadě bych rád poděkoval zaměstnancům
a zaměstnankyním obecního úřadu, ale i brigádníkům za jejich
dosavadní práci. 
Josef Seifert, starosta obce Velim
Účast zastupitelů na zasedáních obce 2010–2014
V tomto období se uskutečnilo celkem 89 zasedání,
v roce 2010 – 4x, v roce 2011 – 24x, rok 2012 – 23x , 2013 – 23x
a v roce 2014 – celkem 15x.

Některé z uskutečněných investičních akcí za uplynulé volební období
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2010:
nákup aku kamen MŠ Velim, autobusová zastávka Palackého
(bývalá čokoládovna), FSČCE – kulturní památka fara
(příspěvek), prodejna textilu – výměna výloh
2011:
dobudování kanalizace, hřbitovní zeď a nová vrata, územní plán
obce Velim, KRPV – výročí založení ČSR (příspěvek), retardér
Vítězov, FSČCE – fara (příspěvek)
2012:
katolická fara – splátky, FSČCE – kulturní památka fara
(příspěvek), KRPV – výročí založení ČSR (příspěvek), chodník
u OÚ Velim + rekonstrukce oplocení, rekonstrukce chodníku
ulice Václavská (část)
2013:
zateplení OÚ Velim, výměna oken a výmalba vnitřních prostor,

chodník ulice Dolní Nouzov, venkovní pergola – hasiči Vítězov,
nákup kontejnerů na papír a plasty, dětské hřiště – nákup
domečku a kolotoče, chodník – bytovka 487 + rekonstrukce
bytu, zhotovení pamětní desky TGM a slavnostní umístění
na náměstí, vybudování jedné z tříd MŠ v základní škole
2014:
nová ordinace dětské lékařky v prostorách lékárny, stojan
na EKO VODU – plocha pro umístění a přípojka, kontejner
na šatstvo umístěný ve třídě Krále Jiřího – úprava plochy,
přeložka kabelu VN22KV – pozemek MŠ a p. č. 386/1 (nové
hřiště), radar v ulici Novoveská, výměna oken a parapetu
v budově lékárny, rekonstrukce bytu 487, rekonstrukce MŠ
Velim, chodník, přístupová cesta – bytovka 541, nákup laviček
– DPS, bytovky 487 a 541, rekonstrukce místní komunikace
třída Krále Jiřího

Česká strana sociálně demokratická

Sdružení nezávislých kandidátů – Velimáci

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás oslovit s blížícími se komunálními volbami,
které se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014.
Všem členům, kteří kandidují za sociální demokracii, jde především
o spokojenost lidí v našich obcích Velim a Vítězov. Bez zbytečného
„politikaření“ a stranické svázanosti jsme také připraveni podpořit
různorodost priorit, s nimiž půjdou do nadcházejících voleb
kandidáti jiných stran a hnutí. Naše priority jsou:
– udržet dosavadní zdravotní péči, ordinaci praktického lékaře,
pediatra a stomatologa, aby občané nemuseli dojíždět za základním
ošetřením do města
– dokončit rekonstrukci pavilonu MŠ (bývalá knihovna), zajistit nákup
nových zábavních prvků na dětské hřiště v areálu MŠ (v rámci dotace)
– dobudování páteřních chodníků v ulicích Novoveská, Karlova,
Václavská, Sokolská a Pražská
– zaměřit se na vyšší bezpečnost občanů v součinnosti s obvodním
oddělením Policie ČR Pečky
– sportovní hřiště Horní Nouzov pro ZŠ (byla podána žádost o dotaci)
– rekonstrukce hřiště ve stávajícím areálu ZŠ (projekt je již vypracován)
– rekonstrukce volných bytů v bytovce čp. 487
– zlepšování vzhledu naší obce (zeleň, výsadba nových stromů, údržba
a sekání trávy kolem Vítězovského rybníku)
– dokončení cyklostezky Velim – Vítězov
– dle dotační výzvy vyřešit současný stav fary a přilehlých pozemků
(navržené řešení vypracováno)
– dle finančních možností zasíťovat a nabídnout občanům obce stavební
parcely v lokalitě bývalých kasáren
– podporovat rozvoj kultury a sportu prostřednictvím organizací
jako jsou TJ Sokol Velim, Klub rodáků a přátel Velimi, fotbalový
klub FC Velim, SDH Vítězov, Český zahrádkářský svaz, Myslivecký
spolek, oddíl Petanque Velim a v neposlední řadě podporovat
pořádání plesů a různých kulturních akcí (Fajberské máje
a pouťová zábava ve třídě Krále Jiřího, Den dětí a Večer pod lipami
ve Vítězově, oslavy založení ČSR, rozsvícení vánočního stromu
atp.)
Výše uvedené akce, se kterými jsem Vás seznámil, plánujeme
financovat ze státních dotací a dotací EU a jako poslední možnost
z rozpočtu obce Velim.
Vážení občané, pevně věřím, že jako voliči využijete svého práva
a k volebním urnám se dostavíte v hojném počtu.
Za ČSSD starosta obce Velim Josef Seifert

Vážení spoluobčané,
po čtyřech letech, které utekly jako voda, si Vás opět dovoluje oslovit
sdružení nezávislých kandidátů Velimáci.
Stejně jako v uplynulých volebních obdobích jsme se rozhodli sestavit
kandidátku do komunálních voleb. Jedinou kandidátku, která není
zastřešena žádnou politickou stranou. Máme za to, že volby v obci naší
velikosti by rozhodně neměly být soubojem politických stran, ale férovým
a naprosto otevřeným a průhledným soubojem konkrétních lidí. Budeme
doufat, že na naší kandidátce najdete lidi, kterým můžete důvěřovat
a kterým jste ochotni svěřit podíl na rozhodování o věcech obecních.
Myslíme si, že zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude
mít rozhodně na co navazovat. Ale zároveň také, že před ním
bude hodně práce. Jaké vidíme pro další rozvoj obce priority?
• pokračovat v krocích, které povedou k realizaci cyklostezky
mezi Velimí a Vítězovem (bude-li to reálné, zapojit se do dalších
regionálních aktivit, které by Velim a Vítězov propojily
cyklostezkou s dalšími obcemi či dokonce městy)
• podpořit dokončení sportovního areálu u MŠ (co největší
využití pro děti a mládež, MŠ, ZŠ)
• podpořit dokončení přestavby MŠ, které by vedlo k navýšení
kapacity tohoto zařízení
• pokračovat v opravách chodníků v obci
• podnikat veškeré možné a realizovatelné kroky, které by reálně
vedly k zabezpečení co největší bezpečnosti v obci
• pokračovat v úsilí o co nejlepší vzhled obce, dále pak usilovat
o co nejlepší občanskou vybavenost
• podporovat rozvoj sportu a kultury v obci
Je nám jasné, že některé záležitosti jsou otázkou priorit, některé dokonce
otázkou případných dotačních titulů. Také víme, že zastupitelstvo je
jedenáctičlenné a na různé věci mohou být různé pohledy.
Jsme připraveni prosazovat naše priority podáváním konkrétních
návrhů. Stejně tak jsme připraveni naslouchat a podporovat
návrhy, které vzejdou od ostatních zastupitelů a my je budeme
považovat za rozumné a prospěšné.
Chceme Vás ujistit, že pokud budou někteří naši kandidáti do ZO
zvoleni, budou pracovat poctivě a svědomitě.
Závěrem Vás chceme požádat, abyste využili svého práva volit.
Zejména v komunálních volbách, kde kandidáty většinou
osobně znáte. Přijďte k volbám, volte. Proč by za Vás měli volit
jiní? Přejeme Vám hodně zdraví a radosti ze života. 
Sdružení nezávislých kandidátů - Velimáci
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 20. 8. 2014
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

ZO schválilo rozpočtové opatření č. III.
ZO souhlasilo s podepsáním Smlouvy o dílo se společností
K+G tranzit, spol. s r. o., na akci „Rekonstrukce
místní komunikace v obci Velim” reg. č. projektu
CZ.1.15/1.1.00/74.01723, nabídková cena 5 843 463 Kč bez
DPH, záruka 42 měsíců.
Dále ZO odsouhlasilo dočasné přidělení obecního bytu
panu M. Koubkovi (na 1–3 roky).
ZO schválilo finanční příspěvek v částce 5 000 Kč FSČCE
ve Velimi na kulturní akci – 160. výročí založení kostela
ve Velimi.
Zastupitelstvo odložilo na další zasedání schválení Dohody
o postoupení zakladatelských práv (MAS Podlipansko)
a povinností obce na Ing. Zdenu Richterovou.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o řízení projektu v době
udržitelnosti Rekonstrukce Mateřské školy Velim –
CZ.1.15/1.1.00/67.01488 do roku 2019, částka 6 000 Kč
za jeden rok za zpracování monitorovacích zpráv a 9 000 Kč
za přípravu podkladů pro kontroly a účast při kontrolách +
7,50 Kč bez DPH na km – jízdné.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o řízení projektu v době
udržitelnosti Rekonstrukce místní komunikace v obci Velim
– CZ.1.15/1.1.00/74.01723 do roku 2019, částka 6 000 Kč
za jeden rok za zpracování monitorovacích zpráv a 9 000 Kč
za přípravu podkladů pro kontroly a účast při kontrolách +
7,50 Kč bez DPH na km – jízdné.
Zastupitelstvo souhlasilo s dělením pozemku v k. ú. Vítězov
dle přiloženého GP č. 135-8/2012 (R. Pech, M. Vacek,
Praha).
ZO vzalo na vědomí žádost o přidělení obecního bytu
M. Koželské a rozhodlo se zařadit její žádost do seznamu
žadatelů. Přednost mají velimští a vítězovští občané.
ZO vzalo na vědomí Oznámení o schválení projektu
k financování (ROP Střední Čechy) CZ.1.15/3.3.00/83.01929
– Sportovní hřiště se zázemím Velim. Momentálně nejsou
finanční prostředky. Metod. pokyn č. 93/2014.
ZO schválilo dělení pozemku v k. ú. Vítězov dle přiloženého
GP č. 150-257/2012. (Ing. J. Nejezchleb, zast. M. Hrona).
Zastupitelstvo schválilo podepsání dodatku se společností
WITERO ke smlouvě o zabezpečení přípravy žádosti
o dotaci na akci „Výstavba chodníků v obci Velim“ pro
rok 2015 z FROM – 3,6 % z přiznané dotace + 40 000 Kč
za podání žádosti.
Dále ZO schválilo finanční pokrytí servisu, opravy a TK
hasičského vozidla – C25 SPZ 5S80843 (cca do 30 000 Kč).
Zastupitelstvo schválilo finanční částku ve výši 44 000 Kč
vč. DPH na vestavěné skříně do MŠ Velim, objednání
odpadkových košů do areálu školky a novou vitrínu, obojí
v částce cca 35 000 vč. DPH.
Pan starosta Seifert informoval o kolaudaci MŠ Velim,
která se uskutečnila 19. 8. 2014. Slavnostní otevření
zrekonstruované Mateřské školy ve Velimi je plánováno
12. 9. 2014. Den otevřených dveří pro veřejnost se uskuteční
od 16.00 do 17.00 hodin. Od 15. 9. 2014 bude zahájen
provoz MŠ Velim.
Paní ředitelka Žaneta Svobodová, DiS., informovala ZO, že
čeká na souhlasné stanovisko krajského úřadu, kam byla
zaslána žádost o navýšení kapacity MŠ Velim. V současné

•

době budou plně obsazeny 3 pavilony, čtvrtý zatím se
sníženým počtem dětí (poloviční provoz).
Informovala, že z důvodu nevyhovující bezpečnosti
musely být ze zahrady mateřské školy odstraněny některé
zastaralé kovové herní prvky a bude třeba nahradit je
novými, vyhovujícími bezpečnostním předpisům. Starosta
odpověděl, že dovybavení zahrady mateřské školy bude
jedním z úkolů nového zastupitelstva a že věří, že v rozpočtu
budou počítat s položkou na herní prvky pro MŠ.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 3. 9. 2014
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Zastupitelstvo
schválilo
Dohodu
o
postoupení
zakladatelských práv a povinností (obec Velim jako jeden ze
zakladatelů MAS Podlipansko) na Ing. Zdenu Richterovou.
ZO schválilo sloučení pozemků p. č. 1096/5 a 1096/18 v k. ú.
Velim dle přiloženého GP č. 889-96/2014 (majitel pozemků
– T. Švarc).
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace,
aniž by byla garantována výše dotace – projekt „Sportovní
hřiště se zázemím Velim” reg. č. CZ.1.15/3.3.00/83.01929.
(Žadatelé jsou povinni realizovat projekt dle smlouvy o dílo
s tím, že žádosti budou proplaceny, až bude v dané oblasti
podpory dostatek finančních prostředků.)
ZO pověřilo starostu oslovením společnosti, která připraví
VŘ na zhotovitele pro projekt „Sportovní hřiště se zázemím
Velim” reg. č. CZ.1.15/3.3.00/83.01929.
Zastupitelstvo projednalo žádost J. Milbachové o odstranění
retardéru před jejím domem ve Velimi, v ulici Václavská.
Odpovědělo, že ZO o odstranění ani přemístění retardéru
neuvažuje. Umístění retardéru v tomto místě má své
opodstatnění, je zde především z důvodu bezpečnosti, neboť
je v blízkosti dětské hřiště.
ZO vzalo na vědomí oznámení Statku Kutlíře (Pánek)
o použití přípravku na ochranu rostlin- ošetření řepky
ozimé přípravkem Vaztak Active. Informace byla vyvěšena
na úřední desce a stránkách OÚ Velim.
ZO projednalo žádost KÚSK o vyjádření k udělení licence
pro dopravce Okresní autobusová doprava Kolín, s. r. o.,
Polepská 867, 280 02 Kolín, IČ: 250 95 251 – linka 230055
Kolín – Nová Ves I – Chotutice a po projednání výše
uvedeného nemá připomínky a žádost o udělení licence
schválilo.
Zastupitelstvo projednalo žádost ZŠ T. G. Masaryka Velim
o povolení výjimky podle § 23 odst. 5 zákona č.561/2004
Sb. Ve školním roce 2014/2015 bude mít VI. třída
k 1. 9. 2014 31 žáků, tedy více, než stanovuje vyhláška
č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky. Škola učiní
opatření, která povedou k tomu, aby vyšší počet žáků nebyl
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a byly splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. ZO souhlasí
s udělením výjimky.
Pan starosta Seifert informoval, že v polovině září budou
zahájeny stavební práce na rekonstrukci silnice v třídě Krále
Jiřího ve Velimi.
JUDr. Těmín, Ph.D., prostudoval zápis z jednání ohledně
navrhované objížďky přes obec Velim z důvodu opravy
mostu ev. č. 38-034 přes trať ČD. (Společnosti PONTEX,
s. r. o., bylo zasláno odvolání a žádost o další projednání

5
•
•

tohoto problému a navržení jiného řešení.) Sdělil ZO, že v této
záležitosti podnikne jeho advokátní kancelář další kroky.
Mgr. Karpeta informoval ZO o zahájení nového školního
roku 2014/2015.Školu navštěvuje 242 žáků. V letošním roce
byly otevřeny 2 první třídy.
Mgr. Bartošová sdělila ZO, že na SPÚ byla zaslána žádost
o odblokování pozemků, které brání vybudování cyklostezky.
Změna územního plánu obce Velim by měla být schválena
do konce roku.

•

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 17. 9. 2014
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN č. 14507794
(MŠ Velim). Trvání dodávky od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Dále schválilo Smlouvu o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí VVN a VN č. 14507803 (DPS Velim). Trvání
dodávky od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
ZO odsouhlasilo Smlouvu IV-12-6015461 o zřízení věcného
břemene, kterou zajistila společnost Energo Final – přípojka
pro RD v ulici Krátká ve Velimi.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace společnosti
NYKOS, a. s., o odměně za sběr tříděného odpadu za II. Q.
2014, která činí 68 721 Kč.
Advokátní kancelář Schmitz & Partner zaslala na základě
výzvy nabídku na realizaci VŘ na výběr zhotovitele
pro projekt „Sportovní hřiště se zázemím Velim” reg.
č. CZ.1.15/3.3.00/83.01929 v částce 45 000 bez DPH.
Zastupitelstvo odsouhlasilo, aby výběrové řízení na výše

•
•

•

uvedenou akci zajistila společnost Schmitz & Partner,
advokátní kancelář.
Dále zastupitelstvo obce Velim podle § 84 odst. 2 písm. y)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a to ve spojení s ustanovením § 23 odst. 1
písm. c) zákona č.139/2006 Sb., o koncesních smlouvách
a koncesním řízení (koncesní zákon) schválilo koncesní
Smlouvu o provozu vodovodů pro veřejnou potřebu
ve městě Kolín, jeho okolí a v přilehlých obcích, kterou
uzavře na základě výsledku koncesního řízení s názvem
„Provozování vodovodů pro veřejnou potřebu města Kolín“
evidenční číslo VZ 481721, zadavatel, tj. Vodohospodářské
sdružení Kolín, IČ 618 82 976, se sídlem Havelcova 70,
280 02 Kolín, jakožto svazek obcí s dodavatelem, tj. VODOS,
s. r. o., IČ 475 38 457 se sídlem Legerova 21, 280 02 Kolín III,
jakožto právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 18281
a ukládá starostovi Josefu Seifertovi zajistit realizaci tohoto
usnesení ZO Velim.
ZO projednalo žádost paní A. Urbanové o přidělení
obecního bytu a navrhlo zařadit ji do seznamu žadatelů.
Zastupitelstvo projednalo žádost MŠ Velim o povolení
čerpání 50 000 Kč z rezervního fondu MŠ Velim
na dovybavení kuchyněk a dětských šaten. ZO s čerpáním
výše uvedené částky souhlasí.
Pan Kostka se zeptal, jak pokračují práce v třídě Krále
Jiřího. Pan Kaftan odpověděl, že práce pokračují dle
harmonogramu, momentálně jsou zabetonovány obruby
u pravé krajnice.

Termíny a místa umístění kontejnerů

Oznámení praktické lékařky

Sobota od 9.00 hodin do 10.00 hodin
4. 10. 2014
třída Krále Jiřího, ulice Tylova
11. 10. a 18. 10. 2014
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
25. 10. a 1. 11. 2014
třída Krále Jiřího, Vítězov
08. 11. a 15. 11. 2014
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
22. 11. 2014 
ulice Tylova, Vítězov

Vážení spoluobčané,
jak již možná všichni víte, koncem tohoto roku končím praxi
praktického lékaře. Chtěla bych se touto cestou se všemi, kteří
jste byli mými pacienty, rozloučit, poděkovat Vám za důvěru,
kterou jste mě poctili a které si i nadále velmi vážím. Věřím, že
ve většině případů byla důvěra a dobrá spolupráce vzájemná.
S některými pacienty se ještě do konce roku potkám v ordinaci
a rozloučím osobně.
Mou nástupkyní bude paní MUDr. Alena Frašková a já pevně
věřím, že bude pokračovat vzájemná dobrá spolupráce. Moje
zdravotní sestřička paní Alena Svobodová bude pokračovat
na novém pracovišti s MUDr. Fraškovou. Ordinace bude
umístěna v ulici Václavská v blízkosti pošty a základní školy.
Přeji Vám všem vše dobré a pevné zdraví
MUDr. Alena Rabová

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Vážení spoluobčané,
na základě smlouvy s firmou „Nykos, a. s., Ždánice” se v sobotu
25. října 2014 uskuteční ve Velimi a Vítězově sběr vybraných
nebezpečných odpadů.
Při svozu budou sbírány tyto druhy nebezpečných odpadů:
olověné akumulátory, baterie suché (tužkové monočlánky apod.),
vyřazené zářivky, obaly od postřiků a chemikálií, upotřebené
motorové oleje, obaly od barev a laků, upotřebené olejové filtry,
staré léky a lékovky.
Pojízdný kontejner bude přistaven ve Vítězově u domu p. Buga
od 12.05 do 12.25 h a ve Velimi od 12.35 do 12.50 h v Tylově ulici
(bývalá kasárna).
Ve Velimi se sběr nebezpečného odpadu uskuteční v prostorách
bývalých kasáren v Tylově ulici, a to ve středu 22. října 2014
a ve čtvrtek 23. října 2014 od 15.00 do 17.00 h pouze pro tyto
odpady:
vyřazené lednice a chladničky s chladicí náplní, vyřazené televizory, vyřazené pneumatiky od osobního automobilu.
Obecní úřad Velim
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Renesance centra obce Velim – výročí

Před pěti lety 29. září v 10.30 hodin bylo slavnostně otevřeno
nově zrekonstruované náměstí ve Velimi.
Dotaci na projekt s názvem „ Renesance centra-obec Velim“
CZ.1.15/3.3.00/10.00264 obec získala z Regionálního operačního
programu Středočeského kraje. Investice na rekonstrukci
náměstíčka byla 6 586 012 včetně DPH. Obec se podílela na této
částce 7,5 %, EU zafinancovala projekt z 85 % a zbytek finančních
prostředků byl hrazen z rozpočtu RR.
Od roku 2009 zajišťuje obec běžnou údržbu zeleně (Viola
flora), která spočívá v sekání trávy, dosazování jednoletých
květin, stříhání keříků a na podzim v úklidu spadaného listí.
Každoročně jsou také dosazovány vymrzlé rostliny, pracovníci
obecního úřadu provádějí dle potřeby pravidelnou údržbu
mobiliáře a zajišťují úklid (odvoz odpadků).
Po celou dobu je náměstí využíváno občany (především seniory,
maminkami na MD, mládeží a také cyklisty) k odpočinku
a k příjemnému posezení. Náměstíčko je díky své atraktivnosti
využíváno i pro slavnostní obřady – svatby, školní srazy. Od roku
2010 se tu vždy první adventní neděli koná slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, do kterého se aktivně zapojují žáci ZŠ T. G.
Masaryka ve Velimi a děti z MŠ Velim. Tato akce si získává mezi
širokou veřejností stále větší oblibu a stala se krásnou tradicí
v předvánočním čase.
V říjnu roku 2013 se uskutečnilo slavnostní odhalení
znovuobjevené plastiky T. G. Masaryka, která byla umístěna
do parčíku. Zde se stala dominantou velimského náměstíčka.
Rekonstrukce náměstí výrazně přispěla ke zlepšení vzhledu
obce a společně s opravenou budovou obecního úřadu je
chloubou Velimi.
M. Slabá

Ve Velimi byla zahájena realizace projektu „Rekonstrukce
místní komunikace v obci Velim“ CZ.1.15/1.1.00/74.01723
Na začátku září byla zahájena realizace projektu „Rekonstrukce
místní komunikace v obci Velim“ (CZ.1.15/1.1.00/74.01723).
Celková výše investice je 8 670 365 Kč a je spolufinancována
z operačního programu ROP NUTS II Střední Čechy
(z Evropského fondu pro regionální rozvoj). Stavební práce
provádí společnost K+G tranzit, spol. s. r. o., která zvítězila
ve výběrovém řízení na dodavatele stavby.
Předmětem projektu je rekonstrukce místní komunikace (třída
Krále Jiřího), nacházející se v západní části obce, která byla před
započetím projektu v nevyhovujícím technickém stavu a ve svém
důsledku i nebezpečná pro všechny uživatele této komunikace.
Přitom tato komunikace patří dlouhodobě mezi jednu
z nejvýznamnějších a nejvíce využívaných komunikací v obci.
Realizace projektu bude mít největší přínos pro místní
obyvatele, ale význam bude mít i pro obyvatele blízkého okolí.
Díky realizaci projektu dojde zejména ke zkvalitnění dopravní
obslužnosti obce, ke zvýšení bezpečnosti provozu a ke snížení
negativních vlivů na životní prostředí. Projekt bude přínosný
rovněž pro podnikatele, jejich partnery, dodavatele i odběratele,
a přispěje tak k podpoře podnikatelského prostředí v obci.
Rovněž bude umožněn rychlejší zásah složek IZS (hasičů,
záchranné služby, policie).
M. Slabá

Atletický trojboj
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Z našich škol

Nominovaní žáci 4. a 5. ročníku se 5. 9. zúčastnili atletického
trojboje v Kolíně. Medailové úspěchy: T. Holzbauerová 1. místo
ve skoku dalekém (380 cm) a 3. místo v běhu na 50 m (8,46 s),
D. Fořtová 1. místo v hodu kriketovým míčkem (28,30 m) a
J. Pych 3. místo v běhu na 50 m (8,41 s).

800 m, T. Kmoch – 3. místo 60 m, M. Vedral – 3. místo skok
daleký. Kat. 7 tř. dívky: V. Němcová – 1. místo 60 m, 1. místo skok
daleký, 1. místo 600 m, D. Kainarová – 2. místo 60 m, 3. místo
600 m. Kat. 7. tř. chlapci: T. Němec – 2. místo 800 m, P. Holoubek
– 3. místo 800 m, P. Štros – 2. místo skok daleký, 3. místo – 60 m.

Minikopaná

Středočeská In-line brusle 2014

17. 9. se naši žáci zúčastnili Středočeské In-line brusle 2014,
jejíž okresní kolo se konalo v Kolíně. V kat. nejmladší žáci (2005
a ml.): 1. místo – J. Pych, 2. místo – P. Fojtů, 3. místo – M. Mén,
v kat. nejmladší žákyně (2005 a ml.): 1. místo – N. Havránková,
3. místo – T. Urbanová, v kat. mladší chlapci (2002-2004):
1. místo – P. Štros, 2. místo – D. Hrabák, v kat. mladší dívky
(2002-2004): 1. místo – T. Holzbauerová, 2. místo – K. Kostelecká,
3. místo – K. Veitová, v kat. junior chlapci (1999-2001):
1. místo – A. Fiala, 2. místo – K. Kubelka, 3. místo – T. Němec
a v kat. junior dívky (1999-2001): 2. místo – V. Němcová.
Medailisté postupují do krajského finále, které se koná 8. 10.
v Benátkách nad Jizerou.

Dne 18. 9. se mladší žáci (6. a 7. třída) zúčastnili turnaje
v minikopané v Kolíně. Tým ve složení Kmoch T., Hrabák D.,
Vácha Š., Vrkota O., Vokřál J., Vokřál O., Němec T., Němcová V.,
Vostoupal A., Štros P. a Holoubek P. přivezl pohár za 3. místo.

AH

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Přerovská Marie, Velim
Jeřala Václav, Velim
Podzimek Ladislav, Velim
Formánková Hanička, Velim
Veitová Marie, Velim
Francl František, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

Atletický víceboj

Dne 26. 9. se žáci 5. až 7. tříd zúčastnili atletického víceboje
4 škol, který se konal v Týnci nad Labem. Kromě naší a týnecké
školy soutěžili ještě žáci ze Starého Kolína a Řečan. A byli jsme
nejlepší! Kat. 5 tř. dívky: T. Holzbauerová – 1. místo skok daleký,
1. místo 600 m a 2. místo 60 m. Kat. 5. tř. chlapci: J. Slabý –
1. místo 60 m, 3. místo skok daleký, A. Korenc – 1. místo 600 m,
2. místo – 60 m. Kat. 6 tř. dívky: P. Fundová – 2. místo 60 m.
Kat. 6. tř. chlapci: A. Náděje – 2. místo 800 m, Š. Vácha – 3. místo

Narodil se:
Vokoun Josef, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Kettner Miloš, Velim
Novák Josef, Velim
Čest jejich památce!

60 let
65 let
80 let
80 let
70 let
65 let
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Neobvyklý cyklomaraton napříč Českem a Slovenskem s dvojnásobnou velimskou účastí
Letos se konal druhý ročník unikátního cyklistického závodu
Opel Handy Cyklo Maraton, který pořádal vozíčkář a hlavně
sporťák Heřman Volf. Závod byl jedinečný především složením
týmů, které společně tvořili zdraví a handicapovaní cyklisté.
Smíšené týmy čtyř nebo osmi cyklistů vytvořily štafetu na trati
dlouhé 2 222 km, která vedla přes Českou a Slovenskou republiku.
Cyklisté se střídali v sedlech čtyři dny a čtyři noci, limitováni byli
pouze osmi průjezdními body a časovým horizontem 111 hodin.
Ostrý start byl ve středu 31. 7. v Praze na Letenské pláni.
Cesta vedla přes Trojmezí u Aše, což byl nejzápadnější bod
trasy. Nejvýchodnější bodem, kde se závodníci otáčeli zpět,
byla vesnička Velké Kapušany, vzdálená jen několik km
od ukrajinského Užhorodu. Cíl závodu byl na parkovišti Makro
na Černém Mostě v Praze v neděli 4. 8. 2014.
Závodu se zúčastnilo celkem 29 týmů a podmínkou bylo, aby
v každém týmu startoval alespoň jeden cyklista buď na handbiku,
trojkolce, tandemu nebo lehokole. Závod měl dvojnásobné
velimské zastoupení, kdy Jiří Miňovský v sedle handbiku
startoval za tým Bronec sport Cannondale a Rostislav Ramšák
za tým Bronec sport Chrousti.
O své účasti v závodu si s námi popovídal pan Miňovský:
O závodu jsem se dozvěděl v Centru Paraple, kde jsem se setkal
s hlavním organizátorem Heřmanem Volfem. Byla to taková
rychlovka, v Liberci potřebovali jezdce z řad vozíčkářů, a tak jsem
souhlasil, že s nimi pojedu. To byl první ročník 2013. Závod se mi
líbil, a proto jsem souhlasil s delším působením v týmu Bronec
Sport. Pro velký zájem nových týmů (Bronec Sport postavil
4 týmy) jsem přemluvil Rosťu Ramšáka k jeho účasti v ročníku

2014. Příprava probíhala v každodenní jízdě na handbiku,
v přípravě jsme najezdili asi 1 500 km. Podle propozic závodu musí
každý handicapovaný jezdec ujet minimálně 100 km. Já i Rosťa
jsme ujeli asi 130 km. Letos jsem v noci nejel, ale v loňském roce
ano. Rosťa jel jeden úsek v noci. Každý závodník je doprovázen
osobním autem, které mu kryje záda a pomáhá mu osvětlovat
vozovku. Celý závod se jede za normálního silničního provozu.
Týmy byly osmičlenné, z toho jeden jezdec s handicapem.
Nocovali jsme v doprovodných autech a stravování si každý řešil
sám.
Při závodu i mimo něj se nám líbila sounáležitost členů družstva
a podpora nás handicapovaných, což je hlavním cílem účasti
v tomto závodě.
Letos měla tato akce velký ohlas v České i Slovenské republice,
na kontrolních stanovištích jsme dostali občerstvení, bylo nám
umožněno provést osobní hygienu, za což jsme byli rádi.
Rosťa jel za tým Bronec sport Chrousti, trať 2 222 km ujeli za
84 hodin 50 minut. Já jsem jel za tým Bronec sport Cannondale,
trať 2 222 km jsme ujeli za 97 hodin 21 minut.
V letošním ročníku bylo přihlášeno 29 týmů, což bylo
organizačně velice náročné. Slavnostní start byl na Staroměstském
náměstí v Praze, ostrý pak na Letenské pláni. Raritou bylo, že
nám firma Metrostav umožnila projet tunelem Blanka.
Ideou tohoto závodu není ani tak výsledek, ale ukázat
ostatním lidem s handicapem, že lze spolupracovat se zdravými
lidmi a zařadit se do normálního života, i když to není vždy
jednoduché. Už se těšíme na další ročník a pokud budeme
zdravotně v pořádku, jistě se zúčastníme.
MW

Keramické trhy v Berouně
Přihlašuji se na všechny výlety. Když se mě paní Hana Thielová
zeptala, souhlasila jsem se zapsáním do seznamu účastníků
zájezdu z řad převážně velimských a novoveských zájemkyň.
V sobotu 13. září jsem v šest ráno vstala a posléze vyrazila
mlhavým ránem k autobusu s prognózou, že má celý den pršet.
V duchu jsem lála sama sobě, co jsem si to na svá bolavá kolena
zase vymyslela. Ovšem při příjezdu do Berouna po dešti ani
památky. Vítalo nás útulné náměstí plné prodejců keramiky,
různých ozdob a ozdůbek, zahradní keramiky a hlavně jídla.
K tomu všemu ještě živá hudba a v poledne na vysoké radniční
budově trubači. Faktem je, že to byl útok na peněženky. Mohli
jsme si ověřit, že ani v naší domovině není koruna zas až tak
„tvrdá“.
Co víc si může člověk přát? Pan Siřínek projel elegantně

a v klidu Prahou a za chvíli jsme si doma mohli prohlížet své
„úlovky“. Takže díky paní Thielové za dobrý nápad a obětavost.
Ti, co jeli, byli také prima, v autobuse nálada tak dobrá, že
jsme dokonce plánovali další výlet, a to až za hranice. (Zatím
v rámci Schengenského prostoru.) Píšu stále v přísudku měkké
„i“, protože kromě pana Siřínka jel tuším ještě jeden muž.
Zaslechla jsem neznámý manželský pár u stánku. Žena lačně
prohlížela tu krásu, a ON se jí ptal: „Kam to budeš dávat a na co
to potřebuješ?“ V duchu jsem byla ráda, že já si mohu sama
za sebe sunout do tašky cokoliv a na podobné otázky nemusím
odpovídat.
Opět se mi potvrdilo, že hromadné zájezdy lákají. Tam, kde by
se muži nudili, jsme my ženy jako ryby ve vodě. My si těch pět
hodin „na place“ dovedeme vychutnat! 
IBAB

Velimská sokolovna (částečně) v novém
Současný výbor Sokola, který v téměř nezměněném složení
funguje více než 13 let, si na začátku své činnosti jako jeden
z hlavních cílů stanovil zastavit chátrání budovy sokolovny.
Tehdy jsme používali výrazu „zastavit vybydlování“. V období
před rokem 2001 se odhady vnitřního dluhu na budově
pohybovaly v řádu milionů korun. Nezbývalo tedy než sestavit
pořadí nejnaléhavějších akcí a zvážit možné způsoby jejich
financování. Přitom bylo jasné, že půjde o běh na dlouhou trať.
První akcí byla v roce 2003 přístavba nářaďovny a sociálního
zázemí pro cvičence. Přístavba nářaďovny dostala přednost
proto, že přísálí velkého sálu bylo neustále zaplněno nářadím
a nábytkem. To vyžadovalo neustálé stěhování a ztěžovalo
využití tělocvičny, ať už pro cvičení a sport, nebo pro plesy
a jiné kulturní akce. Sociální zázemí pro cvičence se začalo
stavět koncem čtyřicátých let minulého století. Nikdy však
nebylo dokončeno a zůstávalo v neutěšeném stavu, který
nedovoloval ani pomyslet na jeho využívání. Záměr vyřešit
oba problémy společně byl dán mj. tím, že sociální zázemí
a zamýšlená nářaďovna budou spolu sousedit.
Následovalo několik rekonstrukcí menšího rozsahu: oprava
omítek a vymalování velkého sálu, nové elektrické rozvody
a osvětlení s úspornějšími světelnými zdroji tamtéž (v roce
2007), rekonstrukce kuchyně (v roce 2008), rekonstrukce
hostince (v roce 2011) a několik drobnějších, ale důležitých
prací.
Zaujetí pro věc neopustilo sokolský výbor ani po deseti
letech. Skóre první dekády však vypadalo asi takto: práce
vykonáno celkem dost, ale pověstné světlo na konci tunelu
stále v nedohlednu. Především vnější vzhled budovy byl
zubem času stále nehezky okousán. Navíc se v tomto období
projevily v plném rozsahu vážné problémy financování (dané
ekonomickou krizí, kolapsem společnosti Sazka a dalšími
nepříznivými okolnostmi těžko překonatelnými pro malou
vesnickou jednotu). Průlom proto znamenaly úspěšné
žádosti o dotaci z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova, které byly podporovány Místní akční skupinou
MAS Podlipansko. Jako první byla v roce 2011 realizována
rekonstrukce jižního průčelí budovy (projekt Péče o dědictví).
Součástí bylo osazení nových oken, upravení vchodových
prostor, odstranění příčin vlhkosti zdiva apod. Jako druhá
byla v roce 2014 realizována rekonstrukce východního průčelí
budovy (projekt Setkávání ve Velimi – oživení sokolovny
Velim). Projekt zahrnoval kromě akrylátových omítek
i citlivé zrestaurování velkého sgrafita vytvořeného před
znovuotevřením budovy v r. 1946 pražským výtvarníkem
Ladislavem Hiršlem. Dále pak opravu klempířských prvků
a střešní krytiny a rovněž demontáž nepoužívaných komínů.
Celková hodnota prací v rámci obou projektů přesahuje
850 tisíc Kč. Nyní již vypadá velimská sokolovna i zvenku
mnohem lépe, jak je patrné z obrázku.
Budova je stále intenzivně využívána – ve cvičebním roce žije
od rána do pozdních večerních hodin rušným a různorodým
životem. Každý rok hostí řadu významných sportovních,
společenských a kulturních akcí. Za to, že se výboru velimského
Sokola jeho úsilí o zvelebení budovy sokolovny daří, patří dík
i starostovi obce p. Josefu Seifertovi, který toto úsilí od svého
zvolení v r. 2002 různými cestami vytrvale podporuje.
Za poslední dvě velké akce – tedy i za výrazné zlepšení
vzhledu budovy patří dík především MAS Podlipansko. Tato
místní akční skupina, jíž je Sokol Velim členem, pomáhá nejen
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systémovou podporou žádostí o dotace, ale metodicky pomáhá
i v dalších odvětvích činnosti spolku, nevyjímaje ani publicitu
nebo začlenění jeho činnosti do širšího regionálního kontextu.
Čeká nás ještě hodně práce. Budeme rádi, když nám všichni,
kteří nás dosud podporovali, zachovají přízeň.
Ing. Jan Radoň, CSc.,
místostarosta Sokola Velim
(převzato z magazínu Podlipansko)

Poděkování

Dozvěděl jsem se, že můj článek do magazínu Podlipansko
má být otištěn také ve Velimských novinách. Chci toho využít
k poděkování, a to i proto, že ti, kterým patří, jsou většinou
z Velimi.
Za vzornou součinnost a dlouhodobou názorovou i pracovní
shodu je na místě pochválit celý sokolský výbor. Z jeho členů
je třeba zvlášť poděkovat Jardovi Bačinovi za reprezentaci
v orgánech MAS a Standovi Jaklovi za vynalézavé a neobyčejně
vytrvalé úřadování kolem „evropských peněz“. Z našich lidí
patří dík také bratru Karlu Strnadovi, který nám za svého
působení při jakékoliv práci na budově vydatně pomáhal a vždy
nám byl svou obětavostí vzorem. Více než tři roky je správcem
budovy Josef Hubal, disciplinovaný strážce jejího provozu
a všestranný řemeslník. Jeho přínos během rekonstrukce pláště
budovy a souvisejících prací je třeba rovněž ocenit.
Největší zásluhu o dosavadní dílo však mají realizátoři. Práce
jsme svěřovali přednostně firmám z Velimi a blízkého okolí.
Ne snad jenom ze sousedské solidarity, ale hlavně proto, že
u nás působí řada firem, které odvádějí velmi kvalitní práci.
Navíc pokaždé předcházelo výběrové řízení. Poděkovat
chceme následujícím firmám, a to v časovém sledu, jak práce
probíhaly (místo názvu jsou uvedena jména majitelů a činnost):
Zdeněk Křivánek – zednictví Dobřichov, J. a D. Miňovských
– klempířství, Zdeněk Baláček – elektromontážní firma,
Ladislav Moučka – instalatér, Ladislav Orgoň – malířství,
Pavel Kasal – okna, Josef Kaftan – autodoprava,
Miroslav Kvapil – zemní práce, Ing. Bohumil Filoun s učni SIŠ
stavební Kolín, Ivan Funda – instalatér, Petr Funda – instalatér,
Václav Vojtěch – stavitelství.
Doufáme, že s jejich službami budeme moci počítat
i do budoucna. 
Honza Radoň
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Vyznejte se ve Vašich penězích (2)

V dnešním článku se dozvíte, jak ušetřit významné peníze na Vaší
hypotéce. Postup je jednoduchý a výsledek stojí za to. Stačí si jenom
udělat poznámku do diáře nebo do Outlooku a včas jednat. Recept
je jednoduchý, ale klienty bank málo využívaný. Spočívá v tom, že
včas donutíte banku k tomu, aby Vám snížila úrokovou sazbu a tím
i splátku. Pokud máte hypotéku nebo ji budete sjednávat, je velmi
pravděpodobné, že tato rada Vám pomůže ušetřit hodně peněz.
Představte si, že se Vám podaří snížit úrokovou sazbu jenom
o 0,5 %. U třímilionové hypotéky na 25 let to dělá dvě stě padesát
tisíc. Sami si můžete spočítat, kolik by to dělalo u Vaší hypotéky –
na níže uvedeném webu k tomu najdete elektronickou kalkulačku.
První sjednání hypotéky bývá často spojeno s nějakou
marketingovou akcí banky. Často tak získáte hypotéku za výhodnější
sazbu, než která je v daný okamžik obvyklá na trhu. Jak už to ale
v komerčním světě bývá, žádná sleva není zadarmo. Banky si
obvykle toto zvýhodnění kompenzují tím, že ke konci nejbližší
fixace nabídnou úrok o něco vyšší, než je v tu dobu na trhu obvyklý.
Při ukončení fixačního období může banka měnit výši úroku a Vy
jako klient můžete úvěr bez sankcí doplatit. Banky mívají sdělení
nové sazby pečlivě načasováno tak, aby klient neměl mnoho času

na případné přeúvěrování. A jenom dobře informovaný člověk (teď
už jste to i Vy) má šanci na tom vydělat. Nečekejte na sdělení banky
a řekněte si o lepší úrok. Moje zkušenosti říkají, že klienti tímto
postupem získají úrok o 0,5 % nižší, než banky standardně nabízejí.
TIP pro Vás:
Napište bance dva měsíce před uplynutím fixační doby dopis,
ve kterém požádáte o sdělení nové výše úroku. Nebojte se napsat, že
výši úroku potřebujete znát proto, abyste posoudili ostatní nabídky
na trhu. Tím bance říkáte asi toto: „Milá banko, jsem pečlivý klient,
který nečeká na to, až mi oznámíš vyšší úroky a já s tím nebudu
moci nic dělat. Řekni mi to včas, já si to porovnám s trhem, a když
to bude jinde zajímavější, tak ti uteču.“ (Znění dopisu ve Wordu si
můžete stáhnout na níže uvedené webové adrese.)
Banky se dají přimět ke snížení sazby i při sjednávání hypotéky.
Hodně peněz se také dá ušetřit při správné volbě fixačního období,
ale o tom si povíme někdy příště.
Další rady a tipy najdete na: www.ilonahomolkova.cz
Ilona Homolková

Velimská abeceda (list 129)
Soubor mladých Národního souručenství – to byl v době
2. světové války název jedné z povolených skupin, ve které se
mohla scházet velimská mládež. Střediskem byl Lidový dům.
Skupina byla aktivní v letech 1941–1943, kdy sehrála nejméně
7 divadelních her. Zajímavé je, že vědomě potlačovala uvádění
oficiálního názvu NS – Národní souručenství. Na plakátech
raději používali titulek Sdružení k povznesení venkova (dříve
Svobodné učení selské).
Soudci z lidu byla instituce zavedená v Československé republice
po Únoru 1948. Soudci z lidu byli vybíráni dle stranického klíče
z řad příslušníků KSČ. Podle zápisu ze dne 3. prosince 1961 bylo
z Velimi a Vítězova zvoleno 9 soudců z lidu (z toho 2 ženy a
7 mužů).
Souček František (narozen 17. února 1895 v Sánech u Poděbrad)
byl jedním z českých studentů studujících na počátku první
světové války ve Švýcarsku. Ten se s dalšími studenty, jmenovitě
s Řezníčkem, Pokorným a Josefem Dobiášem z Velimi v této
neutrální zemi setkal s T. G. Masarykem. Stalo se tak roku 1915
na vzpomínkovém shromáždění k pětistému výročí upálení
mistra Jana Husa. Studenti slíbili Masarykovi všestrannou
pomoc v jeho úsilí a tyto své sliby skutečně plnili. Po vítězném
boji o vytvoření svobodného státu se František Souček stal
velvyslancem naší republiky v USA. Zde nutno uvést spřízněnost
s rodinou Kurkových z Vítězova.
Souček Jaroslav, člen Opery Národního divadla v Praze, se
narodil 8. prosince 1935 ve Velimi. Po absolvování velimské
devítiletky nastoupil jako hornický učeň v Kladně. Do pěti let poté
odmaturoval na kladenské hornické průmyslovce. Učil se zpěvu.
Začal studovat na pražské konzervatoři. Pak se ale stal členem
českobudějovického divadla a konzervatoř dostudoval dálkově.
Dne 29. srpna 1960 obdržel tři další role. V té době se oženil.
V roce 1962 obdržel tři různé nabídky, a to do Brna, Ostravy
a Berlína do Komické opery. Nastoupil však roční vojenskou
službu. V lednu 1963 započal svou osmnáctiletou pěveckou
dráhu v Brně. V září 1979 pak poprvé zpíval v Národním divadle
v Petru Grimesovi.

Souček Loza – s hanlivým přízviskem „Kořalečník“ se
v Kolíně živil prodejem likérů. Prodejnu měl v bloku
domů mezi pivovarem a radnicí – přesněji v druhém
domě od pivovaru ve směru k náměstí. Slovo Loza nebylo
zkomoleninou křestního Alois, jak se leckdo domníval,
ale bylo to označení druhu léčivé vody. J. S. Souček totiž
oficiálně prodával bylinné výtažky a trestě. Mluvilo se
o jeho příbuzenském poměru s majitelem továrny na likéry
v Mochově, který byl domněle jeho bratrem. Celé generace
velimských branců znaly Lozu Součka právě ze dnů
vojenských odvodů. Bylo totiž zvykem vždy po odvodu
hromadně navštívit jeho prodejnu. Někteří starší velimští
sousedé se mnohdy vyslovili o pravděpodobnosti, že oba
jmenovaní Součkové mají velimské kořeny. Z jeho lektvarů
zvláště vynikl „Kamenožlučolom“. Za Květnové revoluce
vykradla „rabovací garda“ jeho prodejnu, zvláště likéry
a líh. Na ulici pak vyházela vzácné recepty a urbáře, z nichž
nejvzácnější pocházel z 15. století, a spálila je.
Souček Jaroslav se narodil r. 1890 a tragicky zahynul v r. 1926
ve svých 36 letech. Byl bratrem Karla Součka z č. 24 a Otakara
Součka, spolumajitele kruhové cihelny ve Velimi. Při velkých
deštích, které Velim postihly v roce 1926, byl nalezen utopený
v nádrži na vodu užívanou pro potřebu výroby cihel. Došlo
k tomu pravděpodobně tak, že po jednom dešti šel navečer
kontrolovat stav provozu. Na jílovém břehu nádrže uklouzl
a spadl do vody. Jaroslav Souček si svým vstřícným jednáním
získal mnoho sympatií a úcty i u osob, které zaměstnával.
Josef Noll ve své kronice popisuje tragédii následovně:
„5. června 1926 od rána prší, jen se cedí až do večera.
Spadly zas spousty vody. Voda všude stojí i na zahradě pod
stromami. Pan J. Souček šel prý prohlížet škody, způsobené
vodou a někde se smekl a padl do nádrže vodní, omráčil se
a utonul. Hájek ho tam našel, ale už bylo pozdě.“ (Hájek
byl mistrem cihlářským v Součkově cihelně ve 20. letech
20. století, bydlel ve Vítězově a byl dědem Karla Ludvíka,
čokoládníka z Velimské továrny.)

Velim a svět před půl stoletím (září 2014)
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V září roku 1964 pracoval buldozerista se svým strojem
na zahrnování „hluboké cesty“ ve Velimi v prostoru Za Dvorem.
Stráně této cesty při vyústění za Baštovou stodolou dosahovaly
do výše vrchu naložených žebřin, takže se celý povoz v cestě
skrýval. Tato cesta byla ve třicátých letech v době krize
vydlážděna zásluhou obecního úřadu místními nezaměstnanými
lámaným kamenem. V minulosti, kdy ještě tudy jezdily koňské
a kravské potahy s kovanými vozy, muselo spřežení jedoucí ze
vsi před vjezdem do hluboké cesty uhnout vpravo a uvolnit
výjezd potahu vracejícímu se z pole. Před elektrickým vedením
směřujícím přes cestu od východu k západu rostla rozložitá
planá hrušeň, která měla malé kulaté, žluté a velmi chutné plody.
Mezi dlaždiči pracoval i pan Srp, jehož rodina bydlela na dvoře
hostince u Krásenských ve vlhkém bytě, který býval v době
dešťů zatopen. Jmenovaný pan Srp zaujal své spolupracovníky
zajímavým vyprávěním a vysloužil si od nich přezdívky Čajíček

a Štrúdl. Ve sledované době roku 1964 byla spodní část bývalé
hluboké cesty upravena jako záchytná nádrž vody po silných
deštích.
Dne 4. září 1964 byly ve velimské sokolovně zahájeny tradiční
čaje, pořádané fotbalovým oddílem tělocvičné jednoty Slavoj
ve Velimi.
V září roku 1964 pokračoval odstřel nejvyššího bodu velimské
skály v prostoru Na Skalce. V těch místech stávala pozorovatelna
a ohlašovna chystaných odstřelů kamene, které se z těchto míst
ohlašovaly troubením.
Dne 25. září 1964 zahájila tzv. Mozambická osvobozenecká
fronta ozbrojený boj proti Portugalsku.
Roku 1964 byl Londýn třetím největším městem světa. Měl
8 346 137obyvatel.
Roku 1964 poskytla Anglie ostrovům Malta a Goso
samostatnost.

MS v Synchro Dance na Sardinii

Pozvánka

Barbora Kvapilová, Simona Dejmková a Alžběta Kvapilová
začaly novou taneční sezónu pěkně z „ostra“. Po krátkém
odpočinku přišlo prázdninové soustředění ve Španělsku a tvrdá
příprava na nadcházející sezónu. První velkou akcí bylo MS
v Synchro Dance v Olbii na Sardinii, které se konalo ve dnech
24. –29. 9. 2014. Cesta autobusem a trajektem trvala 29 hodin,
proto dívky nabíraly na pláži síly. Středozemní moře zde bylo
průzračné a příjemné. A pak už se tančilo...
Bára s juniorským Synchro Teamem obsadila 3. místo, Simča
s dospělým Synchro Teamem skončila na 5. místě. Pak následovala
dua. Betynka se svou kamarádkou postoupila do finále a tam
jim těsně unikla bronzová medaile. Bára a Simča ve společném
duu v juniorské kategorii v nejsilněji obsazené kategorii (celkem
64 dvojic) obsadily 6. místo.
Nyní je čeká ME (kategorie junior) a MS (kategorie children)
v latinoshow a salsa shine, které se uskuteční 2. - 3. října 2014
v rakouském Grazu.
eve

V neděli 19. října 2014 ve 14 hod.
zazpívá
v evangelickém kostele
při příležitosti 160. výročí jeho postavení
40členný dětský sbor Rolnička z Prahy.

Aerobik
Cvičení dospělých se koná každé pondělí od 19 h.
Cvičení a tanec – školní děti – každé úterý a čtvrtek od 15.15 do
16.30 h.
Cvičení dětí (3–6 let) vždy v úterý od 16.30 h.
Cvičí se v budově 2. stupně ZŠ, informace na tel. 604 835 789. 
AH

Pod vedením sbormistra Karla Virglera
uslyšíme písně duchovní, lidové i populární.
Vstupné dobrovolné.
Srdečně zve Sbor ČCE a Římskokatolická farnost Velim.

Pozvánka
Klub rodáků a přátel Velimi a OÚ Velim
srdečně zvou do velimské sokolovny
v sobotu 25. října ve 14 hod.,
kde bude vzpomenuto
100. výročí vypuknutí první světové války
a 96. výročí vzniku Československé republiky.
Promluví ředitelka Oblastního archivu v Kolíně,
PhDr. Lenka Neřoldová.
Vystoupí děti z MŠ Velim a mažoretky z Kolína.
Program bude doplněn výstavkou dokumentů k tématu
a k 70. výročí násilné smrti manželů Glaserových z Velimi.

Pozvánka
Velimween
Žáci 9. ročníku ZŠ T. G. MasarykaVelim
Vás zvou na
tradiční lampionový průvod obcí
Velimween,
který se uskuteční v pátek 31. 10. 2014 od 17.30 hodin.
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FC Velim

A:
Červené Pečky – Velim 0:1
Velim – Čelákovice 2:1
Vykáň – Velim 1:1
B:
Velim – Liblice B 1:0
Kořenice – Velim 1:3
Velim – Pečky B 5:1
Dorost:
Sadská – Velim 1:3
Velim – Liblice 4:1
Lysá n/L – Velim 0:6

Žáci:
Velim – Poděbrady 3:2 a 3:3
Říčany – Velim 4:2 a 3:4
Velim – Nymburk 0:11 a 1:8

Více na www.fotbal.cz

inzerce

I nejmladší hráči zahájili svá mistrovská utkání

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).

