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Velikonoce zase trochu jinak
Počasí jako na houpačce, opatření za opatřením, nouzový stav
v celé republice a Velikonoce se blíží. Svátky jara jsou letos brzičko
a sluníčko se ne a ne umoudřit. Sporadicky a velmi nesměle se
nám ukazuje zpoza mraků, jako kdyby snad ani nemělo přebrat
vládu po zimě. Bohužel i letos budou Velikonoce zase tak nějak
osamělé, není dovoleno chodit na koledu dům od domu, jak
se na koledníky sluší, pro kraslice, čokoládová vajíčka nebo
štamprličku něčeho ostřejšího. Bohužel i toto nám covid-19 opět
sebral jako už loni. Nenechme si však tyto oslavy vzít zcela, vrbové
proutí vyrostlo, mašličky doma má každá hospodyňka, barvy
a sklenice také. A hlavně je nutné tyto tradice uchovat pro další
generace. I v rámci rodiny si můžeme Velikonoce užít po svém.
Vyzdobme si okna, truhlíky, upleťme pomlázky, napečme beránky,
potěšme sousedy jarní kytičkou před prahem, ať každý ví, že není
sám. Zase si brzy budeme blíž, zase se brzy sejdeme.
žas

Očkování covid-19
Sdělení lékařů Praktik Velim, s. r. o.

Vážení spoluobčané,
již rok společně žijeme ve velmi náročné době. Tato doba na nás
klade nové a nové, těžší a těžší povinnosti. Učíme se s nimi žít,
učíme se plnit nové povinnosti, respektovat nová pravidla.
Všichni jsme se naučili používat slova: epidemie, pandemie,
lockdown, covid... Bohužel, toto je realita těchto dnů. A jak
se v tuto chvíli zdá, nějakou, blíže neurčenou dobu bude dále
ovlivňovat život každého z nás. Z lékařské ordinace je ten pohled
mnohdy ještě horší a temnější. Bohužel. I z toho důvodu jsme
během uplynulého roku přijali opatření, kterými se snažíme
pomoci ke snížení šíření nákazy – jedná se např. o důslednější
objednávání pacientů na konktrétní hodinu, nemělo by se tedy
stávat, že se v čekárně budou potkávat pacienti ve větším počtu,
v předepisování léků preferujeme odesílání receptů elektronicky
- tedy bez nutnosti fyzické návštěvy pacienta v ordinaci. Velmi
dobře fungují a obzvláště v tuto dobu slouží elektronické
neschopenky, postupně se rozbíhá a rozšiřuje komunikace
po e-mailu namísto standardního telefonického dohovoru
s ordinací (telefonní linka v ordinaci je trvale přetížena, přičemž
spoustu záležitostí je možné bezpečně vyřešit prostřednictvím
e-mailové komunikace). Na naše pacienty – klienty se snažíme
působit i osvětou. Ochrannému působení roušek, resp.
respirátorů, věříme, stejně jako omezení shlukování většího
počtů lidí. Naštěstí pro nás pro všechny jsme se zatím nesetkali
s extrémní odmítavou reakcí.
Jedinou možnou a smysluplnou cestou jak opustit tuto dobu
„temna“ je navození kolektivní imunity (obranyschopnosti) proti
koronaviru. Tou cestou je očkování. Bohužel, všichni vnímáme
bezprecedentní chaos v této oblasti. Pro mě osobně je to zvláště

obtížné v tom, že v rámci pracovního úvazku v kolínské nemocnici
jsem opravdu v první linii a ty smutné lidské příběhy a osudy
(ano, i našich spoluobčanů) vidím, řeším, vnímám a jsem přímo
u nich. Je to opravdu těžká životní zkušenost. Věřte mi. I z těchto
důvodů jsme se snažili sehnat pro náš obvod vakcíny. Částečně se
nám to podařilo. Jako jedna z mála ordinací v okrese jsme dostali
dodávku vakcín od firmy AstraZeneca. Na základě předchozího
objednání jsme vytvořili seznam cca 200 pacientů, které bychom
chtěli v této „první“ vlně oočkovat. První dodávka stačila na
112 pacientů. Prakticky ihned po dodání náš tým (lékař, sestra,
administrátorka) po řádné pracovní době s očkováním začal.
Ve dnech 9. – 11. 3. 2021 jsme vyočkovali zmíněný počet dávek.
Indikačními kritérii byl v první řadě věk pacienta, výjimečně
(malé jednotky případů) jsme vakcínu podali pacientům, kteří
sice nesplňovali věkové kritérium, ale jejich přidružené závažné
choroby beze všech pochybností jednoznačně indikovaly
potřebu vakcinace. V současné době velmi napjatě a nervózně
čekáme na další dodávku. Dalších, zhruba 100 pacientů, máme
na seznamu. Ihned po dodání vakcín budeme každého pacienta
telefonicky kontaktovat. Prosím – noste telefon u sebe. Časově
vůbec neodvažuji spekulovat. Je velmi smutné, když od vládních
představitelů slyšíme neustálé plány na dodávky, četnost
očkování atd..., přičemž vlastní realita je ale poněkud jiná. Zatím.
Snad zatím. Pevně věříme, že zlom přijde.
Naše ordinace je personálně i technicky připravená v očkování
pokračovat ihned po obdržení další dodávky vakcíny proti
koronaviru – nemoci covid-19. Každým dnem prodlení umírají
další lidé. A to nechceme.
Držme si vzájemně palce !!!
MUDr. J. Slabý a MUDr. B. Lustigová
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 17. 3. 2021
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•

•
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ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2021.
Na straně příjmů navýšeno o 29 565 332,38 Kč. Na straně
výdajů navýšení o 31 382 712,00 Kč. Dofinancování ze
zůstatku loňského roku ve výši 1 817 379,62 Kč.
ZO byly předloženy 3 nabídky na přijetí překlenovacího
úvěru 15 000 000 Kč na přístavbu ZŠ Velim s postupným
čerpáním červen 2021 až březen 2022. Úvěr bude splacen
jednorázově, ihned po přijetí dotace.
Úvěr marže banky/ celková cena, výše úroků
1) Česká spořitelna – 1M Pribor + 0,34 % p. a., 0,65 % p. a.,
úrok 65 000 Kč
2) Komerční banka – 1M Pribor + 0,32 % p. a., 0,63 % p. a.,
úrok 63 000 Kč
3) ČSOB – 1M Pribor + 0,39 % p. a., 0,70 % p. a., úrok
70 000 Kč
ZO schválilo nabídku Komerční banky a pověřilo starostu
podáním žádosti o úvěr.
ZO po dlouhé diskusi a výměně názorů schválilo Smlouvu
o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt:
„Demoliční práce na objektu č. p. 204, st. p. č. 413/2
v k. ú. Velim v lokalitě Piánka“. JUDr. Těmín, Ph.D., a
pp. Nezavdal a Müller chtěli zachovat stávající budovu
„Piánky“. Smlouva je s firmou Artendr, s. r. o., Velký Osek.
Odměna a platební podmínky: a) část odměny ve výši
29 000 Kč bez DPH v okamžiku podání žádosti o dotaci
(popř. v okamžiku odevzdání přípravné žádosti Příkazci,
nebude-li žádost podávat Příkazník za Příkazce); b) část
odměny ve výši 24 000 Kč bez DPH v okamžiku ukončení
výběrového řízení na dodavatele Projektu, c) zbývající
část odměny ve výši 1,6 % z přiznané dotace bez DPH
v okamžiku, kdy bude registrací akce oznámeno, že podaná
žádost o přidělení dotace Příkazci splňuje podmínky pro
poskytnutí dotace Příkazci.
Dále ZO schválilo zadávací podmínky na tuto veřejnou
zakázku malého rozsahu a Smlouvu o dílo. Zahájení prací
od 5ti dnů po podpisu SoD a předání stavby k demolici,
předpoklad 1. 4. 2021, ukončení díla do 60 dní od zahájení
prací. Pan Müller sdělil několik připomínek: 1) Ve výzvě
na demolici není definována lhůta pro zadávání zakázek ani
její ukončení. 2) Ve výzvě je napsáno, že místo je veřejně
přístupné, ale je oplocené firmou pracující na brownfieldu.
3) Ve smlouvě o dílo nenašel, jak je zajištěn přístup
k demolované budově, opět z důvodu, že okolní prostor je
převzaté pracoviště firmy pracující na brownfieldu. Dále
dodal, že po projektantovi a následně po vedení obce žádal
podklady, ze kterých byl vypočten objem budovy pianky,
jelikož od prvotního odhadu z doby studie se objem,
ze kterého je počítána cena demolice, zvýšil o třetinu.
Připomínky zůstaly bez odpovědi.
ZO také schválilo Výzvu k podání nabídky a zadávací
dokumentace na tuto akci. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky činí 5 945 188 Kč bez DPH.
ZO schválilo Návrh na oslovení těchto firem: V. P. Procházka
Velim, s. r. o., Palackého 679, Velim, K + G – tranzit, spol.
s r. o., Dolní Nouzov 415, Velim, LZ stavby a demolice,
s. r. o., Lázně Bohdaneč, Trepart, s. r. o., Pištěkova 782/3,
Praha 4. Pan Müller navrhl zařadit další firmu: Stroje
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a Služby, s. r. o., Praha, Nové Město, Revoluční 1028/8
a JUDr. Těmín, Ph.D., předložil ještě 2 firmy: OSK Praha,
s. r. o., Praha 2, Vinohrady, Máchova 431/21 a KVD Plus,
s. r. o., Praha 1,Václavské náměstí 819/43, Nové Město.
Dále byli schváleni členové výběrové komise pro otevírání
obálek této akce: pp. Burianek, Kostka, Seifert (náhradníci
Mgr. Karpeta, Mgr. Kyncl).
Ohledně Smlouvy o zabezpečení přípravy projektové
dokumentace na projekt: „Hasičská zbrojnice ve Vítězově“
s firmou Artendr, s. r. o., Velký Osek, rozhodlo ZO o odkladu
na příští zasedání. JUDr. Těmín, Ph.D., zajistí projektanta,
který zdarma vyhotoví kompletní zpracování projektové
dokumentace, rozpočet, výkaz výměr, zajištění stavebního
povolení.
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IE – 12-6009098/001 za jednorázovou náhradu
ve výši 1 800 Kč, nemovitost p. č. 1121 v k. ú. Velim. Také
schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IE – 12-6009100/001 za jednorázovou náhradu ve výši
1 700 Kč, nemovitost p. č. 380/5 v k. ú. Velim.
ZO schválilo investiční záměr – oprava fasády na školních
budovách v obci Velim k podání žádosti o dotaci
na ministerstvo financí na realizaci akce: „Obec Velim –
zateplení fasády budov ZŠ“. Konkrétně se jedná o program:
29822, podprogram – 298D2280 Podpora obnovy a rozvoje
materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí.
Ing. Štěpánek navrhl nová pravidla pro rybolov, která ZO
schválilo. Schválilo rovněž pověřené osoby – Ing. Štěpánka,
R. Bunce a J. Šibravu.
ZO schválilo Intenzifikaci ČOV Velim – rekonstrukce
z důvodu navýšení kapacity. Předpokládané investiční
náklady jsou 2 955 000 Kč.
Vlastníci velimského intravilánu zaslali potvrzení zájmu
investovat do svých pozemků a připravit je na prodej. ZO
očekává, že vlastníci pozemků zadají podmínky, za jakých
vybudují inženýrské sítě, komunikace, přípojky apod.
ZO vzalo na vědomí žádost o změnu územní studie
lokalita Baiervek (změna územního plánu). Za pozemky
p. č. 237/178 a 237/177 v k. ú. Velim ve vlastnictví obce
Velim nabízí Ing. J. B. jako náhradu pozemky 237/192,
237/191, 237/185, 237/184 v k.ú Velim. Dále ZO vzalo
na vědomí žádost o změnu územního plánu pro pozemky
p. č. 275/3, 277/7, 277/1, 277/3 a 1175 v k. ú. Velim. A také
podnět k pořízení změny územního plánu na pozemky
p. č. 1096/14 a 1096/15 v k. ú. Velim.
Energie AG Kolín zaslala oznámení o úpravě ceny vodného
od 1. 1. 2021 ve výši 42,23 Kč za 1 m3 bez DPH, tj. 46,45 Kč
za m3 včetně DPH. Stočné v roce 2021 bude činit 57,43 Kč
za m3 bez DPH, tj. 63,17 za m3 včetně DPH.
Žádost o projednání situace týkající se odvozu kontejnerů
s oblečením. M. K., Velim, navrhuje přesunout kontejnery
na jiné místo (např. do sběrného dvora) nebo výběr nového,
spolehlivějšího dodavatele. ZO doporučilo při problému
zavolat na OÚ, firma se zavázala k plnění dohody o odvozu
v řádném termínu.
ZO schválilo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Velim na rok 2021 na Letní dětskou rekreaci v Horním
Bradle 2021 ve výši 80 000 Kč. Ing. Štěpánek se zeptal, zda
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jsou tábory pojištěné v případě covidu-19. Mgr. Kyncl
odpověděl, že v případě nekonání kvůli covidu-19 budou
prostředky vráceny.
J. K., Velim, podal žádost o odkoupení stavebního
pozemku p. č. 73/2 v k. ú. Velim a části parcely p. č. 950/1
v k. ú. Velim k hranici pozemku p. č. 73/2 v k. ú. Velim. ZO
zatím navrhuje „uličajdu“ neprodávat, o zbytku jednat, až
bude předáno od ČEZu.
Arcibiskupství pražské, Sekce správy nemovitostí,
Odbor správy pozemků a katastru zaslalo vyjádření
k připravovanému územnímu plánu Velim a požádalo
o změnu využití způsobu pozemků p. č. 44/1 a p. č. 801/3
v k. ú. Velim. ZO se bude řídit posudkem Ing. Kroláka, že
v prvním případě se jedná o vysoce chráněné půdy ZPF,
které nelze odejmout pro zástavbu, a ve druhém případě je
to pouze návrh na úpravu využití, není nutné převádět.
ZO schválilo žádost P. J., Velim, o vyjádření k dělení
pozemků p. č. 337/2 v k. ú. Velim.
ZO schválilo smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemek
p. č. 1021/17 v k. ú. Velim za 305 500 Kč s Českými drahami,
a. s.
T. Š., Velim, zaslal nesouhlas vlastníků pozemků p. č. 1096/17,
1096/16, 1096/15 a 1096/14 v k. ú. Velim s navrženým
řešením v záležitosti změny územního plánu obce Velim
v tomto území. Pan Kostka bude informovat o vývoji situace
na některém dalším zastupitelstvu.
ZO neschválilo žádost A. F., Velim, o prodej části obecního
pozemku p. č. 984/2 v k. ú. Velim (cca o výměře 130 –
140 m2).
ZO vzalo na vědomí souhlas se změnou územního plánu
dle podnětu ze dne 20. 11. 2020 za podmínek, které
neznehodnotí dlouhodobou hodnotu majetku L. V.
(pozemek p. č. 1096/16).
ZO pověřilo pana starostu k dalšímu jednání s H. R., Velim,
o žádosti o pronájem bývalé lékárny, resp. její části.
ZO schválilo účetní závěrky ZŠ Velim a MŠ Velim.
ZO schválilo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Velim na rok 2021 – FC Velim, z. s., Letní fotbalový kemp
Horní Bradlo, sportovní soustředění pro děti, a pověřilo
starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
ZO schválilo nákup pozemku p. č. 496/16 v k. ú. Velim
z důvodu vybudování vodojemu v obci Velim dle
zpracovaného odborného posudku č. 5051. Tržní hodnota
oceňovaného pozemku činí 214 230 Kč.
Pan starosta požádal pana Kasala o zkontrolování stavu bytu
v č. p. 541, objevila se plíseň. Pan Kasal zajistí prohlídku.
Dále řešil seznam žadatelů o byt – vyvěšení záměru obce
Velim, řešení nabídek bytů.
Pan Čech (host) se zeptal, zda může připravit nějakou
cenovou nabídku na odkup budovy „Pianka“. Pan starosta
a pan Kostka odpověděli, že se touto nabídkou budou
zabývat.
Paní Svobodová, DiS., poděkovala SDH Vítězov za akci
„Ukliďme Velim a Vítězov“ a upozornila na nepořádek
v lesíku kolem Edenu.
Ing. Štěpánek také poděkoval SDH Vítězov za konanou
akci. Poděkoval za spolupráci při výsadbě stromů na cestě
k novoveskému lomu a za prořez porostu.
Pan Müller požádal o dokončení úprav zvoničky ve Vítězově.
Pan starosta odpověděl, že firma má problémy kvůli
onemocnění covid-19, a proto došlo ke zdržení.
JUDr. Těmín, Ph.D., požádal pana Burianka o seznam akcí

•

(na další zasedání ZO donese pan Kostka). Dále se zeptal
na dotační tituly na faru – rozbor budoucích dotací. Pan
starosta odpověděl, že se ozve panu Fajmonovi.
Pan Nezavdal přinesl dokumentaci k výstavbě přechodu
na křižovatce ul. Palackého a ul. U Koupaliště.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Jaroslava Káninská, Velim
Jarmila Vonšovská, Velim
Josef Fíla, Velim
Josef Zalabák, Velim
Bedřich Sixta, Vítězov
Eliška Šustová, Velim
Václav Procházka, Velim
Zdeněk Vonšovský, Velim
Anna Karbusická, Velim
Věra Machánová, Velim
Jiřina Jiráňová, Velim
Jaroslav Poljak, Velim
Jiřina Synková, Velim

Josefa Kubečková, Velim
Jaroslav Sixta, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Zemřeli:
Stanislava Němcová, Velim
Marta Krupičková, Velim
Věnceslava Skalová, Velim
Jiří Jeřábek, Velim
Mirko Veit, Velim
Čest jejich památce!

Poděkování
Rád bych prostřednictvím Velimských novin poděkoval panu
starostovi Josefu Seifertovi a paní Monice Slabé za blahopřání
a věcný dar k mému životnímu jubileu.
Ladislav Baško

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
(pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, příp. starší
po odkladu nebo děti mladší s příslušným doporučením)
Zápis proběhne bez osobní účasti dětí ve dnech 6. 4. – 16. 4. 2021.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání spolu s kopií rodného
listu doručte do školy osobní datovou schránkou, e-mailem
s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou nebo
osobně do ředitelny školy v pracovní dny vždy od 9 do 11 h,
v úterý a ve čtvrtek ještě od 16 do 17 h. K žádosti o odklad PŠD
je třeba doložit doporučující vyjádření příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Případné dotazy – Mgr. Petr Karpeta, ředitel školy,
tel. 603 467 773.

Zápis dětí do MŠ
Na školní rok 2021/2022 budeme letos děti zapisovat opět
netradičně v celém týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021. Potřebné
dokumenty jsou ke stažení na www.velim.cz v sekci Mateřská
škola. Vyplněné dokumenty (přihlášku, žádost a zápisní lístek)
doručte v termínu do MŠ osobní datovou schránkou, e-mailem
s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou nebo
osobně do ředitelny školy (případně do schránky školy, která
bude několikrát denně vybírána). Při odeslání dokumentů
kontaktujte ředitelku školy Žanetu Svobodovou, DiS., na tel.
774 486 562. Na tomto čísle získáte i případné další informace,
můžete také požádat o dokumenty ve vytištěné podobě.
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Jak to vidí občan:
Komu pomáhá neustálé politické hašteření?

Dle mého názoru na první pohled nikomu, ničemu a už vůbec ne
nám, řadovým občanům státu, potažmo obce.
Jako zarytý celoživotní profesionální nestraník (jsem totiž
vojákem z povolání) si vybírám v rámci volebního klání jako
svého favorita vždy naprosto nahodile tu stranu, která má krátká,
stručná, výstižná, prostě pro občana zcela zřejmá programová
prohlášení, ze kterých je na první pohled patrné, o co dané straně
v zásadě jde, s předem vytyčenými cíli a alespoň mlhavě reálným
předpokladem jejich naplnění do konce jednoho jediného
volebního období (slibům ztrácejícím se v nedohlednu ze
zásady nevěřím). Zároveň musí mít mnou zrovna volená strana
pokud možno čistou minulost, bez výraznějších korupčních
skandálů a aférek jejich čelných představitelů, tedy alespoň
těch rozmazávaných po měsíce v tisku a nevyřešených po léta
soudy. A nakonec pro mě asi to nejdůležitější! Programové cíle
této strany musí být ku prospěchu naší země, tudíž i mému.
Takovou stranu je však, s ubíhajícím časem od roku 1989, pro
mě stále těžší a těžší najít. Pryč je totiž doba jednoduchého dělení
na pravici a levici, kteréžto dělení jsem stejně nikdy neuznával.
Na druhé straně mám velmi rád politickou satyru, kterou
tvoří sám život. Vždycky mě totiž dokázaly rozesmát historky
našich parlamentních politiků o odklánění naprosto již předem
nezdůvodnitelně nabytých milionů na účet tchýně (osobně
bych tchýni neodklonil ani korunu), o křišťálově čistém křišťálu
a o nutnosti uspořádat zabíjačku pro sto hostů ausgerechnet
v době vrcholící pandemie, a to z ryze bohulibé pohnutky
proto, aby prase nepošlo hlady. To, že se těmto výrokům
od srdce zasměju, však vůbec neznamená, že bych jejich autory
jakkoliv obdivoval. Josef Švejk a Jan Hloupý, kamarády žoviálně
oslovovaný jako Honza, byli prostě obyčejní blbci, ať se to
někomu z nás s prominutím líbí, nebo ne.
Třetím pohledem na tuto věc je ten můj neméně oblíbený
historický. Naše historie je historií švejkování patrně pramenící
z doby, kdy se Josef Švejk ještě ani nenarodil. Vznik typického
českého švejkování totiž vidím již v době předbělohorské,
kdy tehdejší prostý člověk (tedy dnešní řadový občan) prostě
nemohl za žádnou cenu ovlivnit hašteření mezi protestanskou
a katolickou vrchností, a proto mu nezbývalo nic jiného než
dělat si z rozhodnutí tehdejších rozhádaných špiček politické
elity prostě srandu. Následující dějiny pak nebyly jiné. Korupční
skandály, milostné aférky a politické hašteření provázelo i dobu
často idealizované první republiky.
Ve světle výše uvedeného mi články Josefa Seiferta, Luďka Kostky,
Martina Kyncla, Žanety Svobodové, Petra Karpety, Pavla Kasala
a Josefa Kaftana (pro mě jako řadového občana tedy staronové
koalice), Změny pro Velim (novodobé opozice) a Dr. Tomáše
Těmína (staronové opozice) zveřejněné ve Velimských novinách
číslo 1, 2/2021 mohou připadat, a nechci urážet prvotní dobrý
úmysl všech autorů, jen jako pokus o politickou satiru a zlehčení
dnešní neutěšené situace. Vedou mě k tomu ze všech tří článků
plynoucí fakta a společný (možná na efekt hraný?) údiv všech
(tří) autorů nad tím, že si někdo může vůbec dovolit mít jiný
názor než poměrná většina zastupitelů nebo že sedm zastupitelů
z jedenácti neodsouhlasilo konání diskuse na schůzi zastupitelstva
obce. Oba popsané jevy jsou pro mě zcela normálním výsledkem
legálního politického hlasování.
My, řadoví občané, však nejsme blbci, i když se někdy jako
Josef Švejk navenek vymezujeme. Já osobně zde cítím poctivou
snahu pana starosty po chybě (zcela konkrétní osoby) v systému

budování jednosměrky (kdo z nás však neudělal v životě
chybu, hoď po mě kamenem) celou situaci napravit, a to ihned
po jejím zjištění, a navíc možná i bez apelů opozice. Na druhé
straně si všichni nezúčastnění připusťme, že vývoj směrem
k znovuzprovoznění obousměrky svým „šťouráním“ opozice
možná podstatně urychlila.
A tady a teď jsem tedy nucen učinit jeden krok zpět z hlediska
svého prvotního ukvapeného závěru. Nebyl rozhodně správný!
Politické hašteření, ať už je výsledek jakýkoliv, je vždy ku
prospěchu nás, řadových občanů, a to ať už se to komukoliv z nás
zamlouvá či nikoliv. 
Aleš Ruznar

Uklidili jsme Velim a Vítězov
Březen je ve znamení přicházejícího jara, prvních slunných dnů,
ale také jarního úklidu. Navzdory ještě přísnějšímu omezení
pohybu osob uspořádali dobrovolní hasiči z Vítězova akci
„Ukliďme Velim a Vítězov“. Smyslem této akce bylo vyrazit
na
procházku
během
měsíce března po našich
obcích a cestou posbírat
odpadky, které odkryl
letošní sníh. Po Velimi
a
Vítězově
rozmístili
dobrovolníci z řad SDH
Vítězov pytlomaty, kde si
každý mohl vyzvednout
odpadkový pytel, a zároveň
vyznačili místa, kde bylo
možné plný pytel odpadků
odložit. Ve spolupráci se
zaměstnanci obce byly
následně plné pytle odvezeny
do sběrného dvora.
Velké díky za pomoc patří
technickým službám a především všem, kteří se zapojili do úklidu!
A věřte, nebylo vás málo. Celé rodiny i jednotlivci křižovali náš
katastr s pytlem v ruce a sbírali nepořádek po občanech, kteří si
neváží přírody. Nasbíralo se neskutečné množství pytlů plných
odpadků, a tak doufáme, že nám takto uklizené obce vydrží.
Rozhodně se pustíme do uklízení i příští rok a doufáme, že si
k tomu uklízení opečeme špekáček a zapijeme ho zlatavým
mokem nebo limčou. Děkujeme obci Velim za podporu a nákup
odpadkových pytlů. Největší díky patří ovšem vám, kterým není
nepořádek v našich krásných obcích lhostejný. Milan Bug ml.

5

Z našich škol
Mateřská škola s distanční výukou

Předškoláci se zúčastňují vzdělávání povinně, a proto i oni musí
zvládat v tuto nelehkou dobu distanční výuku. Naše šikulky
se tohoto úkolu zhostily opravdu s vervou, třídní učitelky jim
připravují práci na webové stránky školy, jednou týdně se
setkávají online z prostředí třídy MŠ. Rodiče zasílají výtvory, videa
a obrázky do školy jakýmkoliv způsobem, který jim dovolí jejich
vybavení. Do tohoto způsobu vzdělávání se od začátku zapojili
úplně všichni, hned na prvním online setkání nechyběl vůbec
nikdo. Já rodičům opravdu tleskám a zároveň děkuji. Všichni
si zaslouží velký metál, jak zvládají situaci doma za kormidlem.
Do výuky na dálku se zapojili nejen předškoláčci, ale i spousta
mladších dětí z MŠ. Posílají fotky toho, jak zvládají, tvoří, hrají
si společně s rodiči a tráví tento bonusový rodinný čas. Snad už
se brzy uvidíme zpátky ve třídách. Všem nám setkávání chybí.
Držme si palce.
Ž. Svobodová

Pravěk ve škole

Dnů distanční výuky přibývá, děti, rodiče i učitelé už jsou
unavení a někteří propadají beznaději. Stále nevíme, co bude dál.
Myslím, že i poslední zbytky žáků, kteří školu nemají rádi, by už
raději seděly v lavicích. Pedagogové se snaží výuku obměňovat,
zařazovat různé hry a zábavná cvičení, ale opravdový kontakt to
samozřejmě nenahradí. Proto je každý nápad vítán. Např. žáci
4.B s paní učitelkou I. Schubertovou měli akci – Pravěk ve škole.
Výuku absolvovali v pravěkých
kostýmech nebo se alespoň
nalíčili.AH

Máme pro vás všechny, kterým už školička chybí, společnou
akci, abychom nezapomněli, že nejsme sami.

Nakresli nebo namaluj obrázek, vytvoř nějaký pěkný jarní výtvor
a přines k nám ten kousek jara, které nás už pomaličku vítá.
To, co zvládneš vytvořit, dones k nám do školky, u vrat budeš
mít připravenou a označenou nádobu, kam můžeš výtvor dát.
Budeme ji pravidelně vybírat, a vyzdobíme tak společnými
silami školku – okna i vchody do tříd. Až se vrátíš, uvidíš tu
krásu společně s námi.

Akce probíhá do 11. 4. 2021.
Budeme se těšit na všechno, co vytvoříš ty, bráška nebo ségra,
tvůj kamarád, mamka, taťka, babička i děda.
Nezapomeň, blíží se Velikonoce, nápadů budete mít určitě
spoustu.

Žaneta, Míla, Kačka, Markéta, Verča, Lucka, Hanka, Ivča, Hanka,
Eliška, Pavlína, Marcela, Zlatka, Péťa
KOLEKTIV MŠ VELIM
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Stavební práce pokračují

Základní „kostra“ nové přístavby školy už je hotová a začínají
se rýsovat příčky, které nám ukazují vnitřní dispozici. Snadno

si lze tedy představit umístění jednotlivých učeben. A pomalu si
můžeme i představovat, že 1. září tu budou sedět žáci.
AH

Velimská abeceda (list 160)
Tejkl byl původně důstojníkem československé armády. V době
demobilizace na počátku 2. světové války působil jako odborný
učitel. Rodina se přestěhovala do Armádní ulice ve Velimi a Tejkl
učil na měšťanské škole. Ke konci války byl totálně nasazen
v Litoměřicích. Za Květnové revoluce 1945 byl jedním z velitelů
domobrany ve Velimi. Vynikal jako malíř perokreseb. Po revoluci
se rodina přestěhovala zpět do pohraničí.
Tejmarová Jaromíra, MUDr., roz. Paličková, se narodila
ve Velimi 1. května 1928. Její babička Marie Baláčková,
roz. Škopková, byla ve Velimi porodní bábou. Tejmarová
vystudovala reálné gymnázium v Chrudimi, kde žila s rodiči.
Lékařskou fakultu UK studovala v Hradci Králové a dokončila
v Praze. V Praze také působila jako lékařka. Ve svém důchodovém
věku se velmi důkladně zabývala historií, zvláště místa svého
rodiště, které koncem 20. století často navštěvovala.
Tekverk se narodil asi roku 1885. V době, kdy ukončil školu,
se rozhodl pro ševcovské řemeslo. Začal se učit obuvníkem
u velimského Buřila, který měl svou dílnu na konci Pražské
ulice v domku č. 89 před rybníčkem Čeperkou. Později tam
bydleli Savčákovi a po nich Lancovi. Po vyučení se Tekverk
oženil s Buřilovou dcerou a odstěhoval se do Kutné Hory, kde se
osamostatnil.
Terorismus je násilný způsob vynucování vlastních zájmů
bez ohledu na práva, svobodu a životy druhých. Největším
podhoubím terorismu jsou zfanatizované davy, v nichž je velmi
snadné získat oběti k vyvražďování nevinných lidí. K dosud
největší teroristické akci v dějinách lidstva došlo 11. září 2001
v USA, kde teroristé podnikli útok na New York a Pentagon.
Zmocnili se dopravních letadel i s cestujícími a ta navedli
na budovy mrakodrapů, které zlikvidovali.
Telefon byl do Velimi zaveden v roce 1923. Velim měla
samostatná čísla počínaje č. 1. Prvorepublikový stav telefonních
stanic ve Velimi v počtu 24 však postupně stále stoupal. Velimská
továrna měla vlastní telefonní ústřednu, na niž bylo napojeno

celkem 57 závodních stanic.
Tělesa nebeská, která se přiblížila k Zemi, aniž se přesně
zjistilo, o jaká jde, jsou dnes souhrnně označována za UFO.
Ve vzpomínkách pamětníků se často setkáváme s pozoruhodnými
líčeními z doby monarchie či první republiky. Jeden případ se
odehrál v prvních letech ČSR a byl pozorován u nás ve Velimi.
Jednou brzy zvečera viděli občané letět nikoli závratnou rychlostí
přímočaře velké ohnivé těleso, a to poměrně nízko nad zemí.
Směr letu byl určen přímo nad silnicí z Houtě do Velimi a dále
přes Fajberk k severu. Mnozí si mysleli, že těleso spadne někde
poblíž Popovic. Tato domněnka se však nepotvrdila a navíc se
v budoucnu nic o tomto jevu nedověděli.
Televize byla známa již před 2. světovou válkou. To však byla ještě
ve stádiu vývoje a neměla ani své jméno. Začátkem padesátých
let se u nás začalo zkušebně vysílat, samozřejmě černobíle. Jeden
z prvních televizorů se ve Velimi nacházel v přízemí obytného
domu Velimské továrny, kde byla kulturní místnost. Zde se
večer co večer scházelo velké množství zájemců. V roce 1978
bylo po nasycení trhu černobílými přijímači ve Velimi celkem
6 barevných televizorů.
Televizním opravářem, který patřil k vůbec prvním
v Československu, byl náš velimský rodák Karel Lejnar. Zpočátku
byl jediným na celém kolínském okrese a působil daleko za jeho
hranicemi. Dalšími velimskými opraváři byli Bedřich Urbánek
a Petr Černý z č. 335.
Tělovýchova, jako organizovaná složka společenského života,
má z celého okolí nejdelší tradici ve Velimi. Banderium velimské
založil Josef Škopek – Ledečský. Jízdní Sokol Velim, který
na něho navázal, existoval od roku kladení základního kamene
Národního divadla v Praze, tedy od r. 1868. Velimští sokolové
se účastnili od svého založení do současnosti všech dosavadních
všesokolských sletů. Mimo Sokol působil ve Velimi v mladší
době i katolický Orel a sociálnědemokratická DTJ – Dělnická
tělocvičná jednota.
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