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100 let vzniku republiky
V sobotu 27. 10. 2018 se konaly hned dvě oslavy ve velimské
sokolovně. Vzpomínka 100 let od založení naší republiky a
150 let od založení Sokola Velim. Před 14. hodinou návštěvníci
přicházeli do slavnostní atmosféry, která na místě panovala. Byli
přivítáni starostou Sokola panem Janem Radoněm. Slavnostní
projev k založení republiky pronesl Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.,
vysokoškolský učitel, jeden z předních znalců dějin dvacátého
století. Ke 150. výročí založení Sokola Velim pronesl slavnostní
projev pan Vladimír Bartoš, člen předsednictva Župy Tyršovy.
Po proslovu předal J. Radoňovi Čestné uznání starosty České
obce sokolské, které bylo velimské jednotě uděleno k jejímu
významnému výročí. Dvakrát zazněly krásné národní a sokolské
písně v podání Ženského komorního sboru z Kolína pod vedením
paní Mgr.Jany Blažkové. Po skončení hudební produkce vystoupil
se zdravicí Sboru dobrovolných hasičů Vítězov pan Milan
Bug. Ve slavnostní atmosféře předal starostovi Sokola Velim
pamětní medaili a Čestné uznání jako výraz dosavadní velmi
úspěšné spolupráce obou spolků. Paní Richterové, předsedkyni
Klubu rodáků a přátel Velimi a Vítězova, předal dvě pamětní
medaile a dva diplomy – Pamětní list u příležitosti 100. výročí
vzniku samostatného Československa a Čestné uznání k výročí
110 let založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vítězově. Program
pokračoval již v zábavném tónu. Návštěvníkům se velice
líbilo vystoupení dětí z MŠ s tanečky na symfonickou báseň
B. Smetany Vltava. Dramatický kroužek dětí ze ZŠ také velmi
zaujal svou pohádkou Perníkový dědek. Sokolské děti předvedly
cvičení a tanečky na dvě písničky. Dívky z kroužku aerobiku
zacvičily skladbu Skřítkové.
Veliké poděkování patří všem paním učitelkám a cvičitelkám

za krásné a pečlivé nastudování výše uvedených programů. Tímto
slavnost nekončila. Návštěvníci oslavy si mohli prohlédnout
zajímavou výstavu předmětů a fotografií z dějin i současnosti
Sokola, legionářskou uniformu s výstrojí apod. Slavnostní ráz
podtrhlo i vystavení historických praporů Sokola Velim z let 1870
a 1928. Rodáci i hosté si poseděli v příjemné atmosféře u kávy
a zaznělo mnoho vzpomínek a příběhů. Mnozí z nich konstatovali,
že obě oslavy byly velice vydařené, a loučili se se slibem, že se
za rok jistě opět sejdeme.
Ing. Zdena Richterová

Poklep na základní kámen
Dne 26. 10. 2018 se v dopoledních hodinách konalo slavnostní
poklepání na základní kámen akce „Přístavba ZŠ T. G. Masaryka
Velim“. Tato dosud největší investiční akce v obci bude stát přibližně
112 mil. Kč, z čehož 60 mil. Kč je dotace Ministerstva financí
ČR, zbytek půjde z rozpočtu obce. Akci vysoutěžila společnost
Geosan Group, a. s. Do konce srpna roku 2019 vzniknou nový
objekt tělocvičny včetně zázemí, nová školní kuchyně s jídelnou
a také nové učebny.
Na slavnostní akci nejprve promluvil za Středočeský kraj pan
Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek,
za obec Velim pan Josef Seifert, za naši školu ředitel Mgr. Petr
Karpeta a za společnost Geosan Group, a. s., Ing. Petr Donth,
náměstek regionu Východ. Přítomna byla řada významných
hostů a samozřejmě nechyběli žáci naší školy, z nichž dva zástupci
A. Čáslavová a T. Wasserbauer převzali zodpovědnost a poklepali
na základní kámen. 
AH
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Zajímavosti ze ZO

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Velim konaného dne 29. 10.
2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velim
•

Zasedání ZO Velim bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadním
starostou panem Josefem Seifertem, který do zvolení funkce
starosty pověřil vedením zasedání pana Mgr. Petra Karpetu
(dále jen předsedající).
• Všichni členové zastupitelstva obce obdrželi osvědčení
o zvolení člena zastupitelstva obce podle § 21 odst. 3 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění.
• Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno
tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do
15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu
na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne
19. 10. 2018). Žádný návrh podán nebyl.
• Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných
členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno
11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením
slibu předsedající upozornil členy zastupitelstva, že odmítnutí
složit slib má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů,
v platném znění). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu:
1. Složení slibu zastupitelů (dle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.)
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu (v souladu s § 95 odst. 1, zákona
č.128/200 Sb.) a zapisovatele
4. Volba starosty a místostarosty – a) určení způsobu volby
starosty, b) volba starosty, c) určení počtu místostarostů a způsob
jejich volby, d) volba místostarostů
5. Zřízení následujících výborů: finanční, kontrolní, sociální
a bytový, dopravní a ekologický, školský a kulturní – a) určení
počtu členů výborů, b) určení způsobu volby předsedů výborů,
c) volba předsedů výborů
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (v souladu s § 72 zák. č. 128/2000 Sb.)
7. Diskuse
Výsledek hlasování: pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0
Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhl určit ověřovateli Žanetu Svobodovou, DiS.,
a Jaroslava Nezavdala. Jako zapisovatelku navrhl paní Jaroslavu
Studenou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0
Volba starosty a místostarosty
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla
vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné
návrhy nebyly vzneseny.
Výsledek hlasování: pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0
Předsedající navrhl ZO způsob zvolení starosty veřejným nebo
tajným hlasováním a sám navrhl volbu veřejnou. Pan JUDr. Tomáš
Těmín, Ph.D., podal protinávrh na volbu tajným hlasováním

z důvodu nepříjemného telefonátu z uloženého čísla v podvečer
voleb týkajícího se volby Josefa Seiferta na místo starosty.
Výsledek hlasování: pro – 4, proti – 7, zdržel se – 0
Volba starosty proběhne jako volba veřejná.
Pan Müller konstatoval, že výsledek voleb dává možnost novým
zastupitelům přijít s kandidátem na starostu a část jejich voličů
to očekává. Současně jsou indicie, že by tu určitá podpora
byla. Nicméně respektují výsledky voleb vítězné strany, a proto
nenavrhnou protikandidáta na starostu, byť by ho měli. Jejich
volba starosty bude tuto skutečnost reflektovat.
Dále předsedající navrhl, že v případě navržení více kandidátů
na starostu bude pořadí hlasování na volbu starosty určeno
losem.
Výsledek hlasování: pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů
na funkci starosty. Návrh na starostu podal pan Mgr. Kyncl
a navrhl pana Josefa Seiferta. Jiný návrh na volbu starosty podán
nebyl.
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 1, zdržel se – 3
Pan Josef Seifert byl zvolen do funkce starosty.
Po zvolení starosty převzal pan starosta Josef Seifert vedení
zasedání. Poděkoval za zvolení do funkce starosty a ZO sdělil,
že pro toto volební období navrhuje 2 neuvolněné místostarosty.
Výsledek hlasování: pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0
Pan starosta navrhl ZO způsob zvolení místostarostů veřejným
nebo tajným hlasováním a navrhl volbu veřejnou.
Výsledek hlasování: pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0
Následně pan Ing. Štěpánek uvedl, že v návaznosti na výsledek
letošních komunálních voleb, resp. skutečnosti, že z nuly
se Změna pro Velim a Vítězov stala druhým nejsilnějším
uskupením v pořadí a že téměř 30 % voličů se v podstatě jasně
svým způsobem vymezilo, sdělilo názor a prezentovalo vůli
po změně. Z těchto důvodů hnutí považuje za naprosto logické
a plně legitimní obsadit místo místostarosty. V návaznosti
na tuto skutečnost požádal o podporu kandidáta a současně
navrhl na tuto pozici Jiřího Müllera.
Pan starosta vyzval členy k podání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy:
Pan Josef Seifert navrhl na funkci místostarosty pana
Luďka Kostku.
Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 1, zdržel se – 3
Pan Štěpánek navrhl na druhého místostarostu pana
Jiřího Müllera.
Výsledek hlasování: pro – 4, proti – 7, zdržel se – 0
Pan starosta Seifert oslovil zástupce sdružení Změna pro Velim
a Vítězov, aby navrhli ze svých řad jiného kandidáta. Další návrh
na druhého místostarostu podán nebyl.
Zřízení výborů
Pan starosta přečetl navržené výbory: finanční, kontrolní,
sociální a bytový, dopravní, ekologický, školský a kulturní
a zároveň vyzval členy ZO k podání návrhů na volbu předsedů
níže uvedených výborů.
Volba předsedů výborů: Do funkce předsedy výboru
finančního byl navržen pan Mgr. Martin Kyncl a následně
Ing. Martin Štěpánek.
Hlasování pro Mgr. Martina Kyncla – výsledek: pro – 6, proti – 3,
zdržel se – 2
Hlasování pro Ing. Martina Štěpánka – výsledek: pro – 3,
proti – 7, zdržel se – 1

3
Do funkce předsedy výboru kontrolního byl navržen pan
Jiří Müller. Výsledek hlasování: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1
Do funkce předsedy výboru dopravního byl navržen pan
Josef Kaftan. Výsledek hlasování: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1
Do funkce předsedy výboru školského a kulturního byla
navržena paní Žaneta Svobodová, DiS. Výsledek hlasování:
pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1
Výbor sociální a bytový – nebyl podán žádný návrh na předsedu
výboru. Výbor ekologický – nebyl podán žádný návrh
na předsedu výboru. Odloženo do příštího ZO.
Určení počtu členů výborů: Pan starosta navrhl do každého
výboru: předseda a 2 členové.
Výsledek hlasování: pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva. Pan starosta Josef Seifert navrhl, aby neuvolněným
členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích
a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev vyplácena odměna: zastupitel bez výboru
1 534 Kč, zastupitel s výborem 3 068 Kč, místostarosta 19 500 Kč.
Místostarosta pan Luděk Kostka oznámil, že chce vykonávat
funkci místostarosty bez nároku na odměnu. Výše odměny
v jeho případě bude nulová.
Odměny budou vypláceny od 1. 11. 2018.
Výsledek hlasování: pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0
Diskuse
• Pan starosta poděkoval ZO za zvolení do funkce starosty.
• Paní Studená podala návrh určení náhradníků na obřady
(uzavření manželství, vítání občánků). Jako náhradníci byli
určeni zastupitelé: Mgr. Petr Karpeta, Žaneta Svobodová,
DiS., Jiří Müller.
• Pan Müller zrekapituloval jejich vstup do voleb a přeje
si, aby spolupráce ZO probíhala bez emocí a atmosféra
zastupitelstva byla pouze pracovní.
• Pan JUDr. Těmín, Ph.D., konstatoval, že platil obyčej, kdy
byl zvolen jako druhý místostarosta kandidát strany, která
skončila ve volbách na druhém místě, a tudíž ho udivuje
nezvolení jejich navrženého kandidáta. Politické dohody
se dělají dopředu a jednat příště o druhém místostarostovi
je nereálné. Navrhuje, aby příští zasedání ZO probíhala
civilizovaným způsobem. Dále uvedl, že si myslí o panu
Seifertovi, že je to v jádru dobrý člověk, ale síla každého
nového jeho zvolení je mocná a špatná.
• Pan Kasal podal vysvětlení panu JUDr. Těmínovi, Ph.D.,

•

•

•

•
•

proč se konalo poslední mimořádné ZO, které se týkalo
schválení smlouvy o dílo mezí Obcí Velim a zhotovitelem
stavby společností Geosan group, a. s., na akci Přístavba
ZŠ T. G. Masaryka Velim. 2. 10. 2018 ve 21.26 hodin obdržel
starosta e-mail, že účastníci výběrového řízení se vzdali
práva odvolání a 3. 10. 2018 v 9.50 hodin bylo potvrzeno, že
může být na zasedání starosta pověřen podepsáním smlouvy.
Obec Velim obdržela od všech zúčastněných, že se vzdávají
práva odvolávání, a tudíž došlo k podepsání smlouvy, aby
mohly následovat další kroky k uskutečnění Přístavby
ZŠ T. G. Masaryka Velim.
Pan JUDr. Těmín, Ph.D., uvedl, že v roce 2014 na ustavujícím
zasedání požadoval, aby mu 7 dní před konáním ZO
byly e-mailem zasílány naskenované záležitosti, které se
budou na daném zasedání ZO řešit. Pokud se bude konat
mimořádné ZO, vždy chce být pozván. Na mimořádné
ZO byl pozván, ale daná smlouva mu nebyla doručena.
Na mimořádné ZO se nedostavil, neboť toto jednání nestihl
z důvodu pracovního vytížení.
Pan Müller požaduje zápisy ZO za poslední 4 roky a jejich
zveřejnění na internetu. Dále požádal pana starostu
o předložení závazků obce (úvěry, úroky). Pan starosta
odpověděl, že tyto materiály jsou připravené k předložení.
Pan Ruznar pogratuloval členům ZO ke zvolení. Dále učinil
dotaz, jak bude ZO přistupovat k rozvoji obce Vítězov, neboť
nezaznamenal snahu o zhotovení cyklostezky, údržbu zeleně
u pomníku ve Vítězově a vyvěšení praporu při výročích.
Doporučuje, aby cestáři obce natřeli zvonici ve Vítězově,
udržovali zeleň kolem křížku. Pan Kostka odpověděl, že ho
mrzí, že nebyl zvolen žádný zástupce Vítězova ve volbách
do ZO. O dotaci na cyklostezku budeme žádat již počtvrté.
Další návrhy a náměty od občanů na příštích ZO budou
jen vítány. Pan Seifert odpověděl, že na obec Vítězov není
zapomínáno, je zde vybudována kanalizace, byly opraveny
obecní komunikace, dále chceme vybudovat pro obec
Vítězov vodovodní přípojky. Pan Kostka přislíbil pomoc
a nemá názor, že by někdo obcím škodil, ale pro obě obce se
musí volit priority.
Paní Slabá doplnila, že zadávací dokumentace včetně
smlouvy o dílo na akci Přístavba ZŠ T. G. Masaryka Velim
byla projednána a schválena v květnu 2018.
Pan Kostka doplnil paní Slabou tím, že schvalování zakázek
probíhalo průběžně na minulých ZO.

Zeptali jsme se našich zastupitelů...

4
Dne 29. 10. 2018 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce
Velim. Za naše čtenáře jsme zastupitelům položili několik otázek:
1. Jak Vy osobně hodnotíte výsledky voleb do zastupitelstva naší
obce?
2. Jak se Vám osobně podařilo naplnit cíle z minulého (minulých)
volebního období?
3. Které téma bude pro Vás v následujícím volebním období
prioritní? Jak konkrétně chcete prosazovat program Vaší strany či
sdružení?
4. Dovolte nám osobní otázku – co rád(a) děláte (zájmy,
koníčky,…)?
Josef Seifert
57 let, starosta obce Velim, bez politické příslušnosti
1. Nebudu hodnotit, rozhodli občané Velimi a Vítězova, jen bych
rád poděkoval všem, kteří k volbám přišli a velký dík patří také
všem kandidátům naší strany Pro Velim a Vítězov.
2. V předvolební příloze jsem informoval občany o všech akcích,
které se nám za minulé volební období podařilo zrealizovat .
Připomenu alespoň ty nejdůležitější: rekonstukce třídy Krále
Jiřího, rekonstrukce posledního pavilonu MŠ Velim, zajištění
biopopelnic pro občany zdarma bez navýšení poplatků,
rekonstrukce několika obecních bytů, nákup bývalé pianky
v lokalitě Skalka (se záměrem vybudování 18 stavebních parcel),
rekonstrukce chodníků v ulici Pražská.
3. Tak především je to Přístavba ZŠ T. G. Masaryka (sportovní
hala – tělocvična, stravovací zařízení, třídy pro výuku),
vybudování vodojemu pro Velim, zhotovení vodovodu pro
Vítězov, 18 stavebních parcel v lokalitě bývalých kasáren
na Skalce, rekonstrukce obecních bytů, cyklostezka Vítězov –
Velim, cyklostezka Velim – Cerhenice.
4. Pokud mi vystačí čas, je to především moje rodina a dvou
a půlletý syn.
Luděk Kostka
53 let, generální ředitel, bez politické příslušnosti
1. Vítám, že se v naší obci objevilo nové hnutí, které má chuť pro
obec něco nového vykonat. Cíle, které si stanovilo, jsou veliké.
Věřím, že nezůstane pouze u slibů, které hnutí občanům dalo.
Za sebe se těším na spolupráci s mladými a jistě schopnými lidmi.
2. Z mého pohledu se cíle z minulého volebního období splnit
podařilo. Konktrétně projekty Mateřská škola Velim, stavební
úpravy a Výstavba víceúčelového hřiště se zázemím považuji
za úspěšné. Zároveň jsem velmi spokojen, že se podařilo
dokončit přípravu a zahájit výstavbu „Přístavby Základní školy
T. G. Masaryka“, která je největším projektem v historii naší obce.
Věřím, že tento projekt bude v příštím roce dokončen a že bude
sloužit nejen škole, ale i široké veřejnosti.
3. Prioritou je dokončení přístavby základní školy. Rád bych se
věnoval i připravovanému projektu, kterým je výstavba dvaceti
parcel pro rodinné domky na území bývalých kasáren. Myslím
si, že jde o projekt, který zásadně vylepší ráz této části obce
a zároveň přinese nové možnosti – bydlení pro mladé rodiny.
4. Obecně mám velice rád sport.
Mgr. Martin Kyncl
37 let, učitel, bez politické příslušnosti
1. Výsledky voleb pro mne osobně nebyly žádným překvapením,
ale očekával jsem o jeden mandát více pro Velimáky. Vzniklo
jiné složení zastupitelstva obce a doufám, že všichni společně
budeme pracovat na cílech, které jsme si stanovili před volbami,
a ještě vice zkvalitníme již tak krásný život v naší obci.

2. Vždy se snažím pracovat na 100 % a myslím, že jsem se vždy
snažil plnit zadané úkoly pečlivě a svědomitě. Jednou z mých
priorit je rozvoj vzdělávání mládeže a sportovních aktivit nejen
ve škole. Dlouhodobě se věnuji trénování malých fotbalistů
a o prázdninách pořádám sportovní tábory.
3. Na prvním místě je pro mne dokončení přístavby školy. Dále
úpravy pozemků a zahájení výstavby v objektu bývalých kasáren,
oprava poškozených chodníků a realizace stavby cyklostezky
Velim – Vítězov. Program sdružení chci prosazovat zejména
podporou a spoluprací se všemi zúčastněnými, kteří se ztotožní
s cíli směřujícími k rozvoji obce.
4. Jak jsem již uvedl výše, ve volném čase se aktivně věnuji sportu,
zejména fotbalu, ale také četbě a v neposlední řadě práci s mládeží.
Žaneta Svobodová, DiS.
33 let, ředitelka MŠ, bez politické příslušnosti
1. Výsledky voleb jsou a vždy budou odrazem práce obecního
zastupitelstva. Letos jsme se přesvědčili o tom, že dosavadní
práce v obci byly vnímány celkem pozitivně, ale výsledky
předznamenaly, že je částečně třeba nových pohledů na věc.
Mě osobně příliš nepřekvapily a myslím, že se do obecního
zastupitelstva dostali lidé, kteří jsou schopni dobře odvádět práci
pro občany Velimi a Vítězova. Vnímám je pozitivně a snad také
právě proto doufám, že určité počáteční lavírování bude rychle
přetaveno v hybnou sílu, která povede k poctivé práci směřující
ke spokojenosti lidí v obci.
2. Myslím, že se nám to poměrně dařilo, priority, které jsme si
vytyčili, byly do velké míry splněny. Samozřejmě jsem si vědoma
toho, že jsou určité věci, na kterých je stále ještě potřeba pracovat,
však čtyřleté volební období není jen o tom, abychom vše, co
bychom rádi, dokončili, ale také o tom, abychom připravili
úrodnou půdu pro další rozvoj obce. Je před námi ještě kus cesty
a já osobně se jí nebojím, jen musíme táhnout za jeden provaz
a zbytečně si neházet klacky pod nohy, nikam to nepovede,
všechny nás to otráví a práce pro obec bude polovičatá.
3. Priorita vzdělání je snad jasná a mám pocit, že v této oblasti
se naše cesty jako zastupitelů ze všech volebních stran již spojily.
Bylo by krásné a myslím, že i konečně důstojné pro všechny
občany, abychom dokončili chodníky a místní komunikace
v obci. Ale je také důležité hledět do budoucnosti, do té, kde se
do Velimi a Vítězova stěhují noví občané, kde se Velim a Vítězov
rozrůstají a nadále prosperují. Je tedy jistě zapotřebí, abychom se
starali o nové parcely, připojení budoucích staveb na inženýrské
sítě, vodovod, kanalizaci. Vizí je mnoho, ale cesty k nim nejsou
vždy jen přímé a vystlané růžemi.
4. Kdo mě zná, ví, že jsem činorodý člověk. Ráda sportuji, miluji
volejbal, nohejbal, fotbal, lyžování, sokolskou všestrannost.
Připravuji akce pro děti, ať už školkové, ke kterým mám
samozřejmě díky své práci blízko, tak i školní. Ráda se jakýchkoliv
akcí účastním i s nimi vypomohu.
Děkuji za prostor k vyjádření svého názoru a pevně doufám, že
naše práce zastupitelů bude plodná, bude to organismus, kterému
společně vdechneme život. Musíme pracovat na společné věci, ne
každý sám za sebe, ale kompaktně, pro občany, pro děti, pro nás,
pro Velim a Vitězov.
Mgr. Petr Karpeta
55 let, ředitel školy, bez politické příslušnosti
1. Protože bylo vcelku jasné, že nové uskupení získá několik
zastupitelů (matematicky, ale i s ohledem na to, s jakým úsilím
se do voleb vrhlo), šlo o to, na čí úkor to bude. Samozřejmě mě
mrzí, že ve dvou případech šlo o kandidáty „našeho“ sdružení.
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Kandidáty možná méně viditelné, ale velmi pracovité. Ale tak
rozhodli voliči. Voliči ale také rozhodli o tom, že zastupitelstvo
zůstane ve velké většině stejné jako v minulém období. Tohle celé
je na dlouhé povídání, dovolím si jen ještě jeden ryze soukromý
názor. Při detailním pohledu na výsledky voleb mám za to, že
se něco změnilo – oproti dřívějším volbám se tentokrát daleko
méně volila jména, posílila hromadná volba stran a sdružení.
Pro obec naší velikosti mi to přijde jako veliká škoda.
2. Podařilo se zejména to, v co jsem po několika marných
pokusech už ani nevěřil. Mluvím o přípravě přístavby ZŠ.
Spolu s absolutní rekonstrukcí MŠ to považuji za skvělou věc
pro budoucnost Velimi a Vítězova. Více zmiňovat nebudu, byl
jsem zastupitelem více volebních období, hodnocení práce
zastupitelstva (zastupitelstev) je na občanech.
3. Dokončení přístavby ZŠ, příprava parcelace prostoru kasáren,
spojení Velimi a Vítězova cyklostezkou, pořádek a bezpečnost
v obci, oprava komunikací a chodníků. Jak prosazovat? Jediným
možným způsobem je v rámci finanční situace obce diskutovat
s ostatními zastupiteli, argumentovat, hledat priority, dohodnout
se na nich. Bez toho je vše jen plácnutím do vody.
4. Mám hrozně rád pohyb, sport a cestování. Všemu se v rámci
svých možností věnuji a hrozně rád bych se ještě nějakou dobu
věnoval.
Pavel Kasal
50 let, podnikatel, bez politické příslušnosti
1. Výsledky hodnotím kladně. Do zastupitelstva se dostala nová
strana, která dle volebních slibů přinese spoustu nových věcí pro
velimské občany.
2. Většina věcí, které zastupitelstvo slíbilo, se povedla splnit.
Některé projekty budou pokračovat i v tomto volebním období
– přístavba nové školy nebo zhotovení parcel v objektu kasáren.
3. Jak jsem již psal v bodě č. 2, je to dostavba školy, parcely
v kasárnách, dále cyklostezka Velim-Vítězov a nové chodníky.
4. Věnuji se fotbalu ve Velimi, jezdím na kole, a když mám čas,
jezdíme na naši chatu do Samopší, kde chodím na ryby.
Josef Kaftan
54 let, podnikatel, ODS
1. Výsledky voleb hodnotím jako uspokojivé, došlo k výměně
3 zastupitelů. Rád podpořím nové názory a myšlenky, které
budou pro obec a občany Velimi přínosné a povedou ke zlepšení
a zkvalitnění života v naší obci.
2. Osobně mi záleží na tom, aby byla v obci dobrá infrastruktura,
tedy na technickém stavu chodníků pro pěší i na stavu ostatních
komunikací. Myslím, že se v obci opravdu stav komunikací
i chodníků zlepšil. Dále jsem osobně rád, že se podařilo získat
dotaci na vybudování přístavby základní školy a tím vytvořit
prostor pro rozšíření kapacity školy o další učebny a vybudování
nového moderního stravovacího zařízení pro žáky a personál
školy. Jídelna, ve které se žáci stravují nyní, je opravdu
v nevyhovujícím stavu. Výstavbou nového zařízení se podstatně
zvýší kapacita i kvalita kuchyně a návazně, předpokládám,
dojde ke zkulturnění stravování i možnosti využívání kuchyně
občany Velimi, především seniory. Přístavba rovněž zahrnuje
vybudování nové víceúčelové tělocvičny, která žákům zpříjemní
výuku tělesné výchovy především v zimních měsících. V současné
době škola pro výuku tělesné výchovy využívá prostory, které již
neodpovídají novým trendům výuky, ale ani požadavkům pro
správný rozvoj pohybového fondu dítěte a dále hala nabídne
možnost sportovního vyžití několika generacím.
3. Napříč všemi sdruženími jsme se shodli na nutnosti vybudovat

cyklostezku i s chodníkem mezi obcemi Velim a Vítězov. Naší
snahou bude tento záměr co nejdříve zrealizovat. Já osobně
doufám, že žádost o dotaci bude SFDI schválena a výstavba bude
moci začít. Zajistit bezpečnost dětí pohybujících se po zmíněné
komunikaci je jednou z priorit pro nadcházející období. Byl bych
rád, kdyby se nám také podařilo zrealizovat cyklostezku mezi
obcemi Velim a Cerhenice, silnice mezi zmiňovanými obcemi
není pro cyklisty ani pěší příliš bezpečná. Další naší prioritou
je nezvyšovat občanům Velimi poplatky za svoz komunálních
odpadů ani je zatěžovat vyššími výdaji na dani z věcí nemovitých.
4. Největší zálibou je pro mě moje práce. Co se týče mých
volnočasových aktivit, pak nejvíce volného času věnuji svým
vnoučatům a následně myslivosti.
JUDr. Tomáš Těmín, Ph.D.
42 let, advokát, KDU-ČSL
1. Především musím poděkovat všem voličům za jejich účast
ve volbách a pochopitelně zvláště těm, kteří volili kandidátku
KDU – ČSL. Pro mne osobně to znamená velký závazek pro celé
další volební období. Potěšilo mne, že i v době tradičním stranám
tak nepřátelské jsme získali alespoň jeden mandát. V okresním
měřítku je to nejlepší výsledek KDU-ČSL s kandidátkou, která
byla tvořena aktivními členy. Rád bych, aby ve Velimi po volbách
nastala běžná demokratická komunální politika, jak ji můžeme
vidět v jiných obcích. Měl jsem po dlouhou dobu pocit, že pod
falešným voláním po jednotě a dobré práci zastupitelstva se
mnohdy skrývala obava vůbec říci svůj vlastní názor nebo pocit
marné snahy dokázat něco změnit. Stále mám ale nepříjemné
tušení, že říci v naší obci svůj vlastní názor se nikdy neobejde bez
jisté hysterie a ostrého ostouzení od těch, kteří s ním nesouhlasí.
Neřeší se, kdo a proč takový názor vyslovil, ale co z toho kdo
bude mít a koho ten dotyčný chce ovládat. To je podle mne
doklad toho, že není všechno úplně v pořádku.
2. Musíme si přiznat, že se mnoho podařilo. Nemá smysl cokoliv
vyjmenovávat, naši občané nejsou hloupí a vědí, co se v obci
vykonalo dobrého. Osobně musím prohlásit, že jsem byl pouze
jeden z celého jedenáctičlenného zastupitelstva a osobovat si
jakýkoliv úspěch by byla pýcha. Za sebe ale mohu uvést jednání
se společností Aerocan o jejím vyrovnaném vztahu s obcí
a budoucí vzájemné spolupráci. Na druhou stranu ale uznávám,
že do dalšího období zbylo mnoho práce.
3. Žádný program se nedá realizovat z ostrova, který je dlouhodobě
ohrožován přílivovou vlnou. Po ustavujícím jednání zastupitelstva
proto doufám, že většina rozpozná, že i menšina může mít pravdu
a svá práva a dojde k uklidnění celé situace. Prioritu vidím v otázce
bývalé katolické fary. Naše obec na tomto místě potřebuje velmi
nutně zázemí, které by využívali občané pro svoji spolkovou
a zájmovou činnost. Kandidáti KDU-ČSL vždy viděli prioritu
v pořádání akcí spojených s velimským kostelem a nemožnost
přesunout jejich část do jiného prostoru než do okolí kostela je
dlouhodobě nedůstojná. Minulé volební období ukázalo, že obec
je velmi úspěšná v čerpání dotací, proto se domnívám, že i tento
projekt bude s jejím přispěním snadno realizován.
4. Historie, především ta předbělohorská. Doba přelomu 16. a
17. století byla v mnohém podobná té naší: úpadek hodnot, mnoho
různých proudů, žádné obecně platné principy, pak přišla šílená
třicetiletá válka. Lidstvo vždycky zneváží svůj blahobyt a utopí jej
v krizi, aby pak po nepředstavitelných obětech z ní vyšlo posílené.
Památky, můj vztah k velimským kostelům je všeobecně znám,
občas mám pocit, že je třeba zachránit každou starou chalupu,
která svým stářím přesahuje věk všech Vašich předků, až kam je
dovedeme vyjmenovat. Ze sportu pak aktivní jezdectví, kůň je ta
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neúžasnější a nejchápavější bytost, hned po našich bližních. Říká
se, že má velkou hlavu, a proto si všechno pamatuje, a skutečně:
pozná hlasy, pohyby a místa i po několika letech a umí žít tak
jako člověk ve společenství.
Jiří Müller
40 let, technik ICT, bez politické příslušnosti
1. Začnu malým příběhem, bez kterého by výsledky voleb byly
jiné. V době, kdy jsme se rozhodli zkusit vytvořit kandidátku
a vstoupit jako nový element do letošních voleb, to byl celkem
šibeniční termín. V zákonné lhůtě, do konce července, jsme
během necelých 2 týdnů měli dát dohromady kandidátku
a sehnat min. 150 podpisů pod petici. V době dovolených to bylo
trochu náročnější, ale během pár dnů jsme měli 11 snaživých
a komunikativních lidí, se kterými nás spojovala chuť a stejné
názory. I následné sesbírání podpisů bylo bezproblémové a to nás
velmi potěšilo. Jako nováčci jsme se neměli o co opřít, a proto jsme
se rozhodli odstartovat volební kampaň, která trochu rozvířila
velimské stojaté vody. Tím jsme dali lidem alternativu výběru.
Naše odhadované šance byly 0–1 mandát, já jsem ve skrytu duše
doufal ve dva. Výsledek nás překvapil všechny a o to je to pro
nás větší závazek. Dle jedné studie, kterou jsem četl, je šance
na opětovné zvolení v obcích až 80%, a proto mě nepřekvapilo
zbylé stejné složení. V zásadě je to dobře, jejich zkušenosti se
správou obce a jistá kontinuita jsou důležité. Je ale pravda, že
zástupce Vítězova bych v zastupitelstvu uvítal. Z tohoto pohledu
měla nejvíc našlápnuto ODS, která měla 2 kandidáty. Nyní bude
záležet na tom, jak nás bude zbylé osazenstvo respektovat. Věřím
ale, že jistá nervozita, která byla na prvním zasedání, postupně
opadne a budeme všichni myslet na to, aby Velim a Vítězov byla
stále dobrá místa k žití.
3. Na tvorbě programu jsme se podíleli všichni kandidáti ze
„Změny“, a proto tu nechceme mluvit konkrétně sami za sebe.
Z tohoto důvodu je tato část identická pro všechny tři zvolené
zastupitele.
Na úvod lze konstatovat, že v podstatě nejde o priority, ale souhrn
oblastí, které jsou dle našeho názoru dnes opomíjeny a odsunuty
tzv. na druhou kolej. Jelikož celý příští rok se bude z větší části
točit kolem přístavby školy, kterou mimochodem považujeme
za důležitý a velmi významný projekt, máme dost času na to se
nadechnout a začít pracovat na nějakých konkrétních projektech
(může se jednat např. o rekonstrukci hřiště u sokolovny, dořešení
sběrného dvora, přezkum doposud uzavřených smluv a závazků
obce, aktivní zapojení spoluobčanů formou sběru podnětů
a požadavků apod.). Naším cílem je vytvořit společný seznam
projektů všech stran v zastupitelstvu, které by se realizovaly
jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém výhledu. Tento výčet
plánovaných aktivit by byl jednak veřejně přístupný a současně
by občanům ukazoval, v jaké fázi se jednotlivé projekty konkrétně
nacházejí. To samozřejmě souvisí s otevřenou komunikací
a informovaností, která byla dle našeho názoru v naší obci
doposud opomíjená, avšak my ji považujeme za velmi důležitou
a zásadní. Na druhou stranu je férové sdělit, že většina přínosných
věcí a návrhů se prolíná napříč stranami (např. cyklostezky,
parkovací místa u nádražní budovy, multifunkční hala, podpora
místních spolků a sportovních organizací, chybějící volnočasový
společný prostor, budování vodojemu, dobudování chodníků
atd.) a není důvod tyto návrhy nepodporovat. V tuto chvíli jsme
aktivní součástí zastupitelstva, takže při prosazování záleží, jestli
na naše návrhy a podněty bude nahlíženo z hlediska přínosu pro
obyvatele Velimi a Vítězova, nebo ne.
4. Vše, co mám rád, se mi nejvíce prolíná s mou rodinou

a cestováním. Na rodinné výlety využívám aktivně hru
geocaching, která nás vždy dovede do zajímavých míst, která
bychom jinak neměli důvod navštívit. Obecně při cestování
rád navštěvuji nová místa, a to jak v rámci ČR , tak i zahraničí.
Aktivní pohyb pro mě znamená cyklistika, turistika, v poslední
době hlavně horská, v zimě pak lyžování.
Jaroslav Nezavdal
45 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušnosti
1. V naší obci se většina lidí zná osobně, zná jejich rodiny,
popřípadě zaměstnání. Proto místní volby jsou hlavně o tom, jak
Vás lidé vnímají. Našich necelých 30 % nás velmi překvapilo. A to
je velká výzva a zodpovědnost, abychom nezklamali voliče, kteří
nám dali svůj hlas, ale hlavně přesvědčili i ostatní , kteří nám tu
důvěru nedali. Bohužel jsou tu někteří lidé, kteří nás pořádně
neznají, a jejich neopodstatněné pomluvy mě a moje kolegy
z naší strany zaráží. I přesto chceme postupně naplňovat program
a směr, který jsme si předsevzali, a to společně s ostatními členy
zastupitelstva, pakliže bude ochota pracovat pouze pro blaho
obce a všech občanů - to bych rád zdůraznil.
3. Na tvorbě programu jsme se podíleli všichni kandidáti ze
„Změny“, a proto tu nechceme mluvit konkrétně sami za sebe.
Z tohoto důvodu je tato část identická pro všechny tři zvolené
zastupitele. (viz předchozí)
4. Ve svém volném čase se věnuji florbalu jako hráč i jako
trenér. O volných chvílích, kterých ale moc není, si rád vyjedu
na kole. V zimě trávím hodně času na horách, kde si mohu dobře
zalyžovat a odpočinout. Rád také posedím s kamarády u dobrého
piva nebo vína. A samozřejmě nesmím opomenout rodinu, která
je pro mě to nejdůležitější.
Ing. Martin Štěpánek
41 let, odborný referent, bez politické příslušnosti
1. Z pohledu hnutí Změna pro Velim a Vítězov bych výsledky
voleb zhodnotil slovy „výzva“ a „očekávání“. V podstatě jde
o výzvu a očekávání skoro 1/3 voličů, kteří svým hlasem
prezentovali vůli po určité změně. Je mi jasné, že tři mandáty
nejsou většinou v jedenáctičlenném zastupitelstvu. Nicméně
jsem přesvědčen, že i tak budeme všichni tři pro chod a fungování
obecního zastupitelstva přínosem a inspirací a budeme svými
názory, argumenty a podněty naplňovat očekávání v nás vložené.
Bez ohledu na určitou míru překvapení z průběhu ustavujícího
zasedání obecního zastupitelstva pevně věřím a současně se
i těším na věcnou a konstruktivní komunikaci a spolupráci se
všemi kolegy zastupitelstva během následujících čtyř let. Osobně
bych za sebe výsledky voleb zhodnotil jako velmi nečekané
překvapení. Zvolení do obecního zastupitelstva z 6. místa určitě
nebylo nikterak automatické, o to více si cením všech hlasů
a vnímám to jako osobní závazek a ještě jednou bych rád všem
upřímně poděkoval.
3. Na tvorbě programu jsme se podíleli všichni kandidáti ze
„Změny“, a proto tu nechceme mluvit konkrétně sami za sebe.
Z tohoto důvodu je tato část identická pro všechny tři zvolené
zastupitele. (viz předchozí)
4. V posledních letech byly všechny mé zájmy a koníčky upozaděny
před rekonstrukcí a úpravou bydlení, nicméně v současné době
je již můj veškerý čas věnován rodině a hlavně dětem a jejich
aktivitám. Pokud mi jen čas dovolí, tak velkým relaxem je pro mě
jízda a cestování na motorce, rybaření, myslivost, jízda na kole
a poznávání nových míst jak v České republice, tak mimo ni.
A tak trochu jako každý správný Čech jsem poměrně výrazně
„postižen“ diagnózou kutilství všeho druhu. :-)

Přístavba ZŠ T. G. Masaryka Velim
Vážení občané, okolnosti posledních dnů mě nutí k tomu
vyjádřit se k situaci, která se v naší obci rozpoutala před volbami
i nyní, po ustavujícím zasedání, které se konalo 29. 10. 2018
a kterého jsem se také zúčastnila jako řada dalších občanů.
Ráda bych vysvětlila a uvedla na pravou míru některé okolnosti.
Začnu tedy o tolik zmiňované kauze „škola“. O dotaci na stavbu
haly, stravovadla a učeben žádala obec od roku 1998 již třikrát.
Okolnosti, proč to dříve nevyšlo, krásně vysvětlil ředitel
ZŠ Velim pan Mgr. Petr Karpeta při poklepu na základní kámen
nové přístavby (26. 10. 2018). Ráda bych popsala poslední pokus
o žádost o dotaci, který byl konečně úspěšný. V roce 2016 jsme
nechali zpracovat novou projektovou dokumentaci, protože se
za ta léta změnily nároky a požadavky na samotnou přístavbu.
Koncem roku 2017 byla podána žádost o dotaci. Začátkem roku
2018 se konalo výběrové řízení. Pověřili jsme společnost OTIDEA
administrací zadávacího řízení na zhotovitele akce Přístavba
Základní školy T. G. Masaryka. Na jaře roku 2018 přišlo sdělení,
že akce splňuje všechny náležitosti, ale bohužel z nedostatku
finančních prostředků zřejmě nebude podpořena, případně
až v roce 2019. Nicméně jsme dále pokračovali v realizaci akce
a v květnu byla schválena zadávací dokumentace k VŘ. V červnu
byla veřejná zakázka řádně zveřejněna a dále se o všechny
záležitosti opět starala společnost Otidea a společnost SATERPROJEKT, s. r. o., která připravila projektovou dokumentaci
a poskytla zájemcům o zakázku doplňující informace. To, že se
samotné řízení protáhlo až do září, jsme opravdu nemohli ovlivnit.
Během měsíce července obdržela obec dotazy k připravenosti
akce samotné a informaci, že finanční prostředky budou případně
uvolněny. Koncem srpna jsme obdrželi z ministerstva financí
zprávu o registraci akce a příslib finančních prostředků. Během
měsíce září bylo dokončeno společností Otidea výběrové řízení
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na zhotovitele stavby a od komise jsme obdrželi doporučení
k výběru zhotovitele, který byl odsouhlasen zastupitelstvem dne
26. 9. 2018. Poté společnost Otidea zaslala všem účastníkům
rozhodnutí zastupitelstva. Dne 2. 10. 2018 v 21.29 hodin jsme
obdrželi informaci, že společnosti, které se VŘ zúčastnily,
se vzdaly práva odvolání a že můžeme odsouhlasit samotné
uzavření smlouvy s vítězem VŘ společností Geosan Group, a. s.
Dne 3. 10. 2018 nám byla tato informace v dopoledních hodinách
telefonicky a poté i e-mailem potvrzena, a proto bylo svoláno
mimořádné zastupitelstvo a smlouvy na zhotovitele stavby
a také na technický dozor investora byly odsouhlaseny. Nebylo
to tedy z důvodu „narychlo před volbami, aby do toho případně
nezasáhlo nové zastupitelstvo“, jak jsme se dozvěděli, ale čistě
z logických důvodů. Jinak všechny úkony od prvopočátku akce
samotné byly vždy řádně schváleny zastupitelstvem obce. Od
10. 10. 2018, kdy byla smlouva podepsána, se uskutečnily vytyčení
a převzetí staveniště a poklep na základní kámen Začaly samotné
výkopové práce. Mimo jiné také i z toho důvodu, že do 7. 12. 2018
musí být proinvestováno cca 15 400 000 Kč. Pokud by se čekalo
na nově zvolené zastupitelstvo, celá akce by se zpozdila a rozhodně
by nebyl dodržen termín. Zatím se 29. 10. 2018 uskutečnilo
pouze ustavující zasedání, které má svá pravidla, podle nichž je
nutné se řídit. Další zasedání je plánováno až na 14. 11. 2018.
Ještě bych ráda podotkla, že není možné v průběhu výběrového
řízení zveřejňovat jakékoliv informace, pokud nejsou potvrzené
a odsouhlasené. Ani na stránkách obce a ve Velimských novinách
proto nebyly přinášeny podrobnější informace a mrzí mě, že byly
tyto skutečnosti některými lidmi (ať už se těchto procesních věcí
účastnili nebo je vyslechli z úst druhých) zpochybňovány a jinak
interpretovány. Samotná Přístavba Základní školy T. G. Masaryka
Velim má být dokončena v srpnu roku 2019. 
Monika Slabá

Jak to vidí občan: Je existence politické opozice přínosem pro rozkvět obce?
Na úvod svého krátkého sloupku předesílám, že jsem
„naplavenina“, a tedy naprostý a nefalšovaný novousedlík bydlící
v obci pouhých pět let. Jako takový možná cítím věci trochu
jinak, a priori nemám posvátnou úctu k místním zaběhnutým
tradicím a dlouhodobě působícím autoritám, která by mě
svazovala svobodně vyjádřit svůj názor. Ale k věci. V pondělí
29. října 2018 jsem byl z čiré zvědavosti (a protože mě problematika
místní politiky prostě zajímá) přítomen na ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce. Zde jsem byl na vlastní oči přítomen
v místních podmínkách dosud nevídanému fenoménu, a to
patrně zrození politické opozice. Schválně zdůrazňuji slovo
PATRNĚ, protože jsem z vývoje situace na místě nabyl dojmu,
že jakási opozice vznikla nebo vznikne, a to především tím,
že návrh ve volbách druhého vítězného a zároveň druhého
nejpočetněji zvoleného sdružení na nominaci místostarosty
z jeho řad byl většinou zastupitelů zamítnut. Jen připomenu, že

v minulých několika volebních obdobích byli místostarostové
vždy celkem dva. Tedy suma sumárum. Pokud nás běžné
občany neuspokojí myšlenka, že v naší obci bude minimálně
po dobu čtyř následujících let fungovat pluralitní demokracie,
tedy že politické rozhodování bude výsledkem zdravého sporu
a nezbytné dohody zúčastněných skupin, při jejichž rozhodování
bude docházet k soutěžení. Pak mě rozhodně již toto pondělí
plně uspokojil většinový projev vůle zastupitelstva ušetřit nám
daňovým poplatníkům slušné finanční prostředky za plat
druhého místostarosty jeho nezvolením a současně velmi
vstřícné gesto nově zvoleného jediného místostarosty úplně se
vzdát svého platu a vykonávat svou činnost ve prospěch nás
všech, a to zcela zadarmo! V současné politice (a to i té na státní
úrovni) dosud nevídaný krok. Pro mě tedy absolutní šok. Něco
jako kdybych na vlastní oči spatřil na velimské návsi běžet
YETTIHO přímo proti mně.
Aleš Ruznar

Říjen 1918 u nás
Před čtyřmi lety jsme
vzpomínali 100. výročí vzniku
velké války – nyní oslavujeme
100. výročí vzniku republiky.
Je jisté, že válečná léta byla
těžká, mnohdy tragická
nejen pro české vojáky, kteří

byli nuceni bojovat po boku Rakouska, ale i pro rodiny, které
doma trpěly bídou a starostmi o své muže a otce. A tak říjnové
dny r. 1918, ač plné obav, přece přinášely naději. Od 28. do
31. října probíhá v Ženevě jednání mezi zástupci zahraničního
a domácího odboje v čele s dr. Edvardem Benešem o podobě
budoucího státu. Jak se vyjádřil básník Josef Svatopluk Machar:
„Nejděmež kupředu s hlavou otočenou vzad. Kde možno
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odpustit, odpusťme, kde možno zapomenout, zapomeňme.
Táhněme všichni za jeden provaz, chceme všichni upevnění
naší republiky, chceme klid bez otřesů.“ A jak probíhaly tyto
slavné dny zde u nás doma?
Tehdy vedl kroniku pan učitel Alois Doubrava. Píše: „Září
a říjen, toť doba, v níž události se jen rojily a 28. říjen? Den
tento zlatem bude zapsán v historii naší. Stověký sen o svobodě
mění se v skutek. Stát československý vstoupil v tento den
v řadu samostatných států světa. Vylíčiti všechny dojmy z doby
té je nemožno. To bylo radosti! Zpráva tato došla do Velimi
až v hodinách večerních. Tu a tam slyšeti bylo, že nádražím
velimským projíždějí lokomotivy okrášlené praporky v barvách
zemských a slovanských s českým uprostřed. Velim projevila
radost nad ukončením běd již druhého dne. Domy okrášleny,
lidé stojí v ulicích, sbratření i v té rozhárané Velimi nastalo.
Z Kolína vyslaný delegát okresního národního výboru ustavuje
místní národní výbor a přijímá slib od místních zřízenců
státních (pošty, železnice, četnictva). V NV zasedli ze stran
agrární, soc. demokratické, české sociální a nár. demokratické
vždy tři zástupci. Předsedou byl zvolen farář Jaroslav Řepa,
jednateli učitelé Alois Doubrava a Josef Buldra. Obec ihned

oslavila důstojnou manifestací samostatnost čs. státu. Průvod
s lampiony a hudbou vyšel ze sálu na náměstí, kde promluvil
předseda výboru, nastínil význam dne, zapěna hymna, přičemž
nejedno oko zaslzelo, zástup provolal slávu Masarykovi a všem,
kdož svobodu vydobyli.“
V hostinci Urbánkově se dne 2. listopadu koná schůze
Sokola „k dnešní pro nás tak radostné době, kdy náš národ po
tři sta let bojoval za svobodu myšlení a svědomí a dnes blažen
jest, že se dočkal této chvíle, kdy jsme občany svobodné říše
československé,“ pronesl starosta Emanuel Novák.
A 8. listopadu jde velimskými ulicemi průvod na Skálu,
zapaluje se hranice k výročí bělohorské bitvy, jsou zpívány
písně Ktož jsú boží bojovníci a Kdo za pravdu hoří, v hostinci
U Fundů mluví Josef Buldra o legiích, pořádána sbírka pro
pozůstalé po padlých legionářích, ve Vítězově v hostinci
Najmanově je při této slavnosti uspořádána další sbírka –
vynesly 435 korun.
A 15. prosince se koná slavnostní večer na oslavu příjezdu
prezidenta Masaryka do vlasti, kdy je ves ozdobena prapory
a hlasy zvonů obou kostelů… Do naší země přišla tak dlouho
očekávaná svoboda…
MČ

Společenská rubrika

Zasazení pamětní lípy ve Velimi

Významná životní jubilea
oslavili:
Krutský Zdeněk, Velim
Křehlová Magdalena, Velim
Podnecký Miroslav, Velim
Kasal Miroslav, Velim
Funda Vlastimil, Velim
Vávrová Věra, Velim
Kopecká Blanka, Velim
Kučerová Dagmar, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Kratochvíl Jan, Velim

Franclová Ema, Velim
Cingelová Julie, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Manželství uzavřeli:
Pokorný Pavel a Beranová Ivana
Blahopřejeme!
Zemřeli:
Füssy Jan, Velim
Kolářová Jiřina, Velim
Čest jejich památce!

V sobotu 27. 10. byla na náměstí ve Velimi zasazena lípa jako
připomenutí 100. výročí založení naší republiky. Slavnostní
projev přednesl pan starosta J. Seifert, na trubku zahráli žáci
základní školy A. Kotek a A. Škopek. Počasí sice nebylo příznivé,
přesto se u lípy sešlo dost Velimáků i hostů. Mnoho z nich se
na zasazení podílelo, vzali lopatu a hlínu k lípě přihodili. Na toto
místo bude nainstalována pamětní deska, která bude tuto
slavnostní chvíli připomínat.
Za Klub rodáků a přátel Velimi a Vítězova Ing. Z. Richterová

Velim a svět před půl stoletím (říjen 1968)
Začátkem října zmizely z drážních lokomotiv československé
státní znaky.
Od 1. října byly všechny soboty v měsíci volnými. Vzhledem k tomuto
rozhodnutí již nevycházely v neděli žádné noviny ani časopisy.
17. října v 13.30 h zazněla v závodním rozhlase Velimské továrny
píseň Rudý námořník, a to dvakrát po sobě, což byla smluvená
znělka pro svolávání Lidových milicí.
18. října hlasovali v Praze čs. poslanci o dočasném pobytu vojsk
Varšavské smlouvy v ČSSR. Z 242 poslanců byli 4 proti a 10 se
zdrželo hlasování.
22. října prodělávalo ve velimské vojenské posádce 10 psovodů
s policejními psy příslušný výcvik.
Den 50. výročí založení Československa, 28. říjen 1968, proběhl
bez jakýchkoli oslav. Odpadly houkání a zvonění i plánované
vatry na návrších. Prapory byly vyvěšeny jen na veřejných
budovách. Již delší dobu předem varovali vládní činitelé mládež
před neuváženými činy.
V říjnu 1968 byl v ČSSR naprostý nedostatek zápalek. Toto zboží
chybělo již 14 dnů.

Lípy republiky nebo též lípy svobody jsou dřeviny, které byly
vysazeny na počest vzniku Československé republiky, ale
i samostatné České republiky. Obecně jsou nazývány stromy
republiky. Zároveň to jsou stromy, které připomínají naši
národní svobodu či demokracii. Lípa je náš národní strom. Letos
je u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky
vysazováno tisíce pamětních lip.
(lipyrepubliky.cz)

Z našich škol
Říjen v MŠ

Ani v říjnu jsme se v naší školičce nenudili. Hned na začátku
jsme navštívili Salimu Velim. Pan Ing. Krupička nás provedl
po novém areálu a dal dětem (úměrně věku) zasvěcený výklad
o pěstování a uskladnění cibule.

Naše děti nechyběly ani na oslavách 100 let výročí republiky.
Parta několika dětí nacvičila s učitelkami pásmo písniček
a básniček na motivy Vltavy od Bedřicha Smetany. Všem
rodičům, prarodičům a hostům se to v sokolovně moc líbilo,
protože tato hudba dokáže chytit každého Čecha za srdce.
Odpoledne jsme si všichni užili. Naše děti i rodiče se též připojili
k průvodu deváťáků v maskách. Nakonec nám několik ochotných
tatínků předvedlo na vojenském hřišti velkolepý ohňostroj,
za což jim touto cestou moc děkujeme. Nyní už nás čekají další
listopadové akce a rozsvěcení stromku a na ně se moc těšíme.

Mgr. M. Nykodemová

Výtvarná soutěž

Žákyně naší školy Ema Pavlíčková se zúčastnila výtvarné
soutěže „Portrét T. G. Masaryka“, kterou vyhlásila u příležitosti
100. výročí vzniku republiky Městská knihovna Poděbrady.
Do soutěže přišlo 105 obrázků z celé republiky. Emě se podařilo
dosáhnout velkého úspěchu, když v nejmladší kategorii obsadila
3. místo. Gratulujeme.

Oslava vzniku republiky
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Jak již bylo napsáno, děti z našich škol nechyběly ani na oslavách
100 let výročí republiky, které se konalo 27. 10. 2018 v místní
sokolovně (viz str. 1). Na prvním snímku stojí čestnou stráž
u historických praporů V. Houdek, na dalších jsou vystoupení
dětí z dramatického kroužku (Perníkový dědek), kroužku
aerobiku (Skřítkové) a mateřské školy (Vltava).

5
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Minikopaná

Dne 9. 10. se turnaje v minikopané zúčastnili žáci 7. – 9. ročníku.
Naše družstvo ve složení K. Korenc, V. Dočkal, P. Fojtů, J. Endler,
L. Veit, M. Zelený, J. Slabý, J. Pych, Š. Pena a D. Hrabák obsadilo
5. místo ve skupině.

Divadlo kouzel

Divadlo kouzel Pavla Kožíška, které se nachází v Líbeznicích
u Prahy, navštívily v pátek 19. 10. děti z 1. – 6. třídy. A představení,
do kterého se některé samy zapojily, se všem moc líbilo.

se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového,
velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského,
kovářského (zrekonstruován na Slovensku), ubytovacího a dvou
plošinových vozů. Ve všech vozech na návštěvníky čekala věrná
rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale
také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech
mapujících historii čs. legií. Cílem Legiovlaku je zaujmout
především nejmladší generaci. Prohlídka byla komentovaná.

Halloween

V hodinách anglického jazyka se zajímáme i o zvyky anglicky
mluvících zemí. Jedním z nich je oslava strašidelného
Halloweenu.

Legiovlak

Legiovlak si prohlédli 25. 10. v Poděbradech naši deváťáci.
Legiovlak je projekt Československé obce legionářské, který si
předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období
let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly
válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou
Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. Ve dnech
22. – 25. října byl zdarma přístupný široké veřejnosti na nádraží
v Poděbradech, které byly jeho 34. zastávkou jeho letošního
putování po okresních a dalších městech ČR. Legiovlak se skládá
ze 13 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský
ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily
v letech 1918–1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále
a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak

Velimween

V pátek 26. 10. uspořádali naši deváťáci za podpory pana učitele
J. Pospíšila a ve spolupráci s MŠ Velim tradiční lampionový
průvod Velimween. Spousta dětí ve strašidelných kostýmech
s lampiony se večer vydala od školy směrem ke „cvičáku“, kde
na všechny čekal ohňostroj.
AH

Velimská abeceda (list 150)
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Šibravky byl druh kanditových bonbonů vyráběných ve Velimi
po Květnové revoluci podnikavým cukrářem Jaroslavem
Šibravou. Jeho konkurentem byl cukrář Oldřich Zeman, který
vyráběl obdobně „Zemanky“. Podnikatelské záměry obou
jmenovaných však nevyšly. Jak k tomu došlo? Po Květnové
revoluci roku 1945 se Jaroslav Šibrava starší osamostatnil. Zřídil
si linku na výrobu tvrdých bonbonů (vyvalovačku, rostoplas atd.)
a zaměstnal několik dělnic. Únorové události zasáhly do jeho
plánů. Jaroslav Šibrava (*1901) se stal mistrem ve Velimské
továrně. Dne 3. února 1978 však zemřel. Jeho žena, prodavačka
v Narpě (papírnictví), nastoupila do Velimské továrny jako
uklízečka. Starší syn Jaroslav (*1929) přešel z Tesly Kolín taktéž
do Velimské továrny, kde se stal mistrem výroby.
Šifry jsou tajné značky, nejčastěji písmena se změněným významem.
Významné uplatnění měly v klasické špionáži. Užívají se však
i v řídících soustavách, v ekonomice apod. Vezměme si například
rodná čísla, která jsou všestranně použitelnými zašifrovanými
údaji o popisovaných osobách. Pro zajímavost zde uvedu šifru pro
označení obce Velimi užívanou úřady v ČSSR v minulém století.
Šifra Velimi sestávala z následujících čísel: 410417803.
Šimek byl majitelem loutkového divadla, které v době 2. světové
války občas zavítalo do Velimi. Zde pak v hostinci Na Staré rychtě
odehrávalo vystoupení. Jednalo se o hry z repertoáru Matěje
Kopeckého, jako např. Jan za chrta daň, Posvícení v Hudlicích
nebo Loupežníci na Chlumu. Mimo historické hry hráli Šimkovi
zejména veselohry s Kašpárkem, Šmidrou a Kalupinkou.
Na scéně se též objevovala Šimkova dcera Bohunka, která v té
době byla ještě nemluvnětem. Programy ve večerních hodinách
byly navštěvovány i dospělými zájemci, neboť v době války byly
kulturní zážitky téměř nedostupné.
Šimonovi byli velimskou katolickou rodinou. Bydleli na severní
straně Pražské ulice koncem 19. a začátkem 20. století. Anna

Šimonová, matka této rodiny, byla rozená Urbánková z č. 57 –
„z Kouta“. Z r. 1892 se zachovala zpráva zajímavá pro archeology.
Václav Šimon totiž na svém poli v Rybníčkách objevil kostrový
hrob. Učitel Šimon pocházející z této rodiny učil v Písku.
Na neděli jezdíval domů do Velimi ke své svobodné sestře.
Šindel je dřevěná krytina budov používaná v minulosti. Dubová
či buková prkénka, z nichž se šindelové střechy skládaly, trochu
připomínala skládání dnešních parket. Šindele vyráběli ze
špalíků šindeláři. Používali speciální stolice s rameny sahajícími
až k zemi. Sešlápnutím ramene se nahoře stiskly čelisti přidržující
špalík. Ten pak šindelář pomocí pořízů upravoval do žádané
podoby. V roce 1731 bylo napsáno, že velimský (katolický)
kostel byl celý kryt výhradně šindelem. Tato střecha vyžadovala
stálé opravy. Proto byl kostel uvedeného roku pokryt prejzy
a kůrkami. Z okolí známe památný kostelík v Malíně. Ten je
udržován a chráněn památkovou péčí.
Šindelář Jan, který žil v polovině 19. století, se oženil s Antonií
Sobotkovou, dcerou mlynáře z Horního Nouzova ve Velimi. Stal
se tudíž švagrem bratří Ferdinanda a Primuse Sobotkových, kteří
se zapsali do české literatury. Manželé Šindelářovi žili ve Světlé nad
Sázavou. Slepý Ferdinand Sobotka se k nim posléze přistěhoval.
Roku 1869 byli Ferdinand Sobotka i Jan Šindelář zatčeni
a odvezeni do Kutné Hory. Následně byli převezeni k výslechům
do Prahy. Důvodem byla Sobotkova báseň „Na Polsku“, nalezená
u Šindeláře. Po čase byli oba z vazby propuštěni.
Šíp Ješek žil koncem 14. století v Kolíně. Roku 1381 koupil
od Mikuláše Herolta z Popovic a jeho manželky Evy jejich dvůr
v Popovicích. Jedná se samozřejmě o nevelkou vísku, která se
nacházela mezi Velimí, Sokolčí a pozdějším Klipcem. Popovice
byly během třicetileté války několikrát vypleněny, až zcela
zanikly. Avšak ve 14. století byl zmíněný dvůr v plném rozkvětu
a byl s příslušenstvím prodán za 90 kop.

Kemp stolního tenisu

Oddíl volejbalu slavil

Děti z oddílu stolního tenisu Sokola Velim se 20. – 25. 8. 2018
zúčastnily kempu stolního tenisu v Hodoníně, který provozují
reprezentantky České republiky – Iveta Vacenovská a Renata
Štrbíková. Velimští hráči stolního tenisu by touto cestou rádi
poděkovali výboru Sokola Velim za uhrazení celého kempu. Oddíl
stolního tenisu Sokola Velim věří, že investovat do budoucnosti
se vyplatí a nám všem se to vrátí. Kempu se zúčastnili: A. Pena,
P. Balouš, J. Bulgr, R. Sahulka, P. Jeřala a F. Vejtruba. F. Vejtruba

Oddíl volejbalu Sokola Velim slavil 10 let od svého založení. Jak
jinak než sportem a částečně dobrým pitím a jídlem se skoro
kompletní tým od odpoledne do pozdních nočních hodin bavil.
Volejbal samozřejmě převažoval, ale byly k vidění i dost dobré
výkony v jiných sportech. Všem členům, i bývalým a budoucím,
chci popřát, ať tu sport vzkvétá a minimálně ještě jednou tolik let
existence oddílu.
žas
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FC Velim

Výsledky a tabulky:
A: Hřebeč – Velim 3:2, Velim –
Hvozdnice 2:2 (na PK 3:4), Klíčany
– Velim 4:0
B: Velim – Český Brod C 3:0
(kontumačně), Jestřabí Lhota –
Velim 1:0, Velim – Býchory 0:5
Dorost (st. a ml.): Pšovka

Mělník – Velim 2:4 a 2:3, Velim –
Rakovník 2:6 a 3:0 (kontumačně),
Hostouň – Velim 4:0 a 1:4
Starší žáci: Mnichovo Hradiště –
Velim 5:0, Velim – Vrdy 3:0, Křinec
– Velim 0:2
Mladší žáci: Kouřim – Velim 2:3

Turnaj mladších žáků
Fotbalový „miniturnaj“ mladších žáků se konal 16. 10.
v Týnci nad Labem. Zúčastnily se ho 4 týmy, kromě
domácích ještě FC Velim, Jestřabí Lhota a Veltruby. Naši
chlapci obsadili 2. místo, když podlehli ve finálovém
utkání domácím hráčům. Sestava: D. Vokněr, J. Holzbauer,
M. A. Koskinas, L. Sixta, D. Vedral, J. Kosička, Š. Esterle,
P. Kostka, M. Balon, Š. Balon a V. Roman.
AH

Florbalový turnaj
V neděli 21. 10. upořádal oddíl florbalu Sokola Velim
turnaj. Co se počtu týmů týká, byl to nejlépe obsazený
turnaj za poslední čtyři roky. Stejně tak rekordní byla
i divácká návštěva. V nejmladší kategorii Ia obsadil
2. místo tým Velim B ve složení P. Mikulovský,
M. Šlégr, A. Bunc, M. Malinovskyj, J. Hodan a T. Polák.
V kategorii Ib zvítězil tým Velim B ve složení J. Holzbauer,
M. Kowalczyk, J. Houdek, Š. Esterle, D. Vokněr, J. Alexa,
T. Hatala a P. Rudolf. Na 3. místě skončilo družstvo
Velim A ve složení L. Sixta, T. Wasserbauer, D. Urban,
M. Vlachovský, J. Pospíchal a V. Šafránek (foto celé kat. Ib
vlevo dole). V kategorii II skončil na 2. místě tým Velim A
ve složení J. Nezavdal, D. Hrabák, L. Veit, L. Rambousek,
T. Sova a Š. Pena, na 3. místě tým Velim B ve složení
A. Kotek, J. Slabý, J. Alexa, I. Storchak, R. Fojtů,
J. Karbusický a V. Sukdolák.
ME

Rozsvícení vánočního stromu
Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu
na „náměstíčku“ ve Velimi se uskuteční 1. 12. 2018 od
17 hodin.

Mikulášská nadílka

Sokol Velim, oddíl volejbalu, pořádá 2. 12. 2018 od
15.00 hodin ve velimské sokolovně Mikulášskou nadílku.
Přijďte, budeme se těšit.

Nová kavárna
V pondělí 12. 11. 2018 v 5.00 hodin otevíráme novou
kavárnu na adrese Velim, Palackého 431. Nabízíme snídaně a svačiny, dále kávu, zákusky, víno.  P. Adámková
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 (hk) – korektura, Žaneta Svobodová, DiS (žas) – zprávy
od občanů, Jana Bartošová (jb) – zprávy od občanů (Vítězov), 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).

