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Zima jak má být
Konečně zima jak má být. Jak dlouho trvalo, než jsme se opět
mohli radovat ze sněhové nadílky? Již v lednu lehce napadlo – sice
ne tolik, ale na sněhuláka to bylo. V únoru nás čekala opravdová
zima se spoustou sněhu. A protože teploty klesly hluboko pod
nulu, sníh poměrně dlouho vydržel. Vím, že ne každý má radost,
děti si však sníh rozhodně užily. Kromě sáňkování a bobování
třeba i bruslení. Také jsme u nás měli jev téměř nevídaný –
na polích se objevili běžkaři. Stopy byly docela dobře prošlápnuté.
Mimo sportovní vyžití, které je jinak hodně omezeno, nám sníh
alespoň trochu „rozsvítil“ pochmurné dny nouzového stavu.
Jak už to v posledních letech bývá, extrém v podobě teplot až
–17 °C vystřídal extrém opačný. Tak už možná pomalu začneme
vyhlížet jaro.
AH

Covid-19 potřetí
Určitě si čtenáři Velimských novin vzpomenou na novoročenky, které
pravidelně kreslil akademický malíř Jiří Škopek. Reagovaly na aktuální situaci
a mně osobně se velice líbily. A právě vzpomínka na tohoto významného rodáka
mě přivedla k zamyšlení, jak by novoročenka vypadala letos. Vytvořenou
„montáž“ z předchozích novoročenek vám předkládáme se svolením dcery Jiřího
Škopka Markéty, která dodala, že otec by byl jistě spokojen. Tedy samozřejmě
s novoročenkou, určitě ne se současnou situací.
Navažme tedy na říjnové noviny, jak se situace ohledně covidu-19 dále vyvíjela.
Na začátku listopadu se začala epidemiologická situace zlepšovat a po celkové
uzavírce škol (14. 10.) zasedli 18. 11. do lavic žáci z 1. a 2. tříd. Bylo slíbeno,
že pro tyto děti už se škola neuzavře. 30. 11. nastoupily zbylé ročníky 1. stupně
ZŠ a deváťáci. Ostatní třídy 2. stupně se měly vzdělávat rotačně – vždy týden
prezenčně a týden distančně. Otevřely se služby i obchody, před Vánocemi byl
nejvyšší čas. A nastalo to, čeho se skeptici obávali, situace se opět začala horšit.
Na dny 21. a 22. 12. bylo vyhlášeno pro žáky volno a po vánočních prázdninách
už se vrátily opět pouze 1. a 2. třídy. Školy jsou doteď pro ostatní žáky stále
zavřené. Ve velimské MŠ byla situace docela dobrá, až v půlce února přišla
karanténa jednoho oddělení a od 21. 2. zůstala MŠ zcela uzavřená. S příchodem
různých mutací koronaviru je situace stále jako na houpačce, k tomu ještě vázne
politiky slibované očkování. Lidé začínají být mrzutí a depresívní a nechovají se
dobře ani jeden k druhému. Co víc napsat? Musíme to vydržet... 
AH

Slovo starosty

Vážení spoluobčané Velimi a Vítězova,
v poslední době se na sociálních sítích a mezi občany objevily
zkreslené informace ohledně „jednosměrného provozu“ u MŠ
ve Velimi. Rád bych vše uvedl na pravou míru. Mohu Vás
ubezpečit, že jako starosta naší obce jsem se osobně zasadil,
aby na komunikaci u MŠ zůstal zachován obousměrný
provoz místo zamýšleného jednosměrného, který byl navržen
dopravním inspektorátem při závěrečné prohlídce stavby. (Ale

Vzpomínka na akademického malíře Jiřího Škopka
(dle jeho prací vytvořila AH )

ne potvrzen!) Dne 19. 2. 2021 byla na úřední desce vyvěšena
a zveřejněna VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení o návrhu
místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v lokalitě
Horní Nouzov ve Velimi – vyloučení vjezdu nákladní dopravy
do dané lokality (mimo dopravní obsluhu) a přijetí opatření pro
zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve vztahu k cyklistické
dopravě. O jednosměrce zde není ani zmínka!
Josef Seifert, starosta
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 16. 12. 2020
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Pan starosta požádal Ing. Štěpánka o výpočet stromů, které
budou vysázeny podél cesty od špičky lesa na Novou Ves I.
Ten sdělil, že výpočet stromů byl zadán.
Pan starosta informoval o vypracovaném geometrickém
plánu (pozemek pro výstavbu vodojemu v majetku firmy
Geosan Group, a. s.), podle kterého bude vypracován
finanční odhad pozemků.
Na základě žádosti o opětovný souhlas s rozdělením
pozemků p. č. 237/144 a 237/145 v k. ú. Velim rozhodlo
ZO o vypracování plánovací smlouvy mezi obcí a vlastníky
pozemků, ve které se uvedou požadavky a podmínky obce
a vlastníků. Zařazeno k posouzení do změn územního
plánu. Stejně bylo rozhodnuto ohledně dělení pozemků
v ulici Karlova, které se provádí za účelem budoucí výstavby
komunikací. A rovněž stejně bylo rozhodnuto ohledně
změny územního plánu u pozemků p. č. 1096/17a 1096/16
v k. ú. Velim a pozemku p. č. 1096/4 v k. ú. Velim.
Pan starosta oznámil ZO, že rozpadající se zeď na katolickém
hřbitově byla demoličně odstraněna z důvodu havarijního
stavu. Informoval o jednání s památkovým úřadem ohledně
demolice zdi na katolickém hřbitově. Od památkového
úřadu si vyžádal písemné stanovisko.
K zaslané Smlouvě č. 2991000271, Dodatku č. 1, + Příloze
č. 1 Ceník poskytovaných služeb č. 2991000271 od firmy
Nykos, a. s., Ždánice, navrhlo ZO změnit ve smlouvě
výpovědní lhůtu z 2 měsíců na 6 měsíců a změnu za odvoz
odpadu z původních 2,5 % na 2 %.
Ing. Štěpánek požádal o umístění dvou odpadkových košů
podél cesty u dráhy. Koše byly objednány.
Pan Müller informoval ZO o stížnostech občanů, kteří
jsou napojeni na vodovod, na tvrdost vody. Pan starosta
kontaktoval firmu Energie AG Kolín a požádal o nový
rozbor vody, který bude vyvěšen.
Dále se pan Müller zeptal, zda je možné získat koncept
vodojemu od firmy, která ho připravuje. Měl být hotov
do konce listopadu. Pan starosta odpověděl, že do konce
roku 2020 budou zpracovány připomínky.
JUDr. Těmín, Ph.D., doporučil vyvěsit inzerci o prodeji
Piánky na stránky sreality.cz. Pan starosta souhlasil (ale až
po ocenění objektu).
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 13/2020.
Žádost o změnu charakteru pozemků p. č. 378/2, 378/21,
346/6 a 346/7 v k. ú. Velim bude předána Ing. Krolákovi,
který pro obec připravuje další změnu územního plánu.
Rovněž mu bude zaslána námitka k navrhovanému ÚP
Ing. K. R., Velim.
Bylo navrhnuto jmenovat komisi, která provede inventuru
hrobových míst na obou hřbitovech, vyšetří všechny stávající
nájemní vztahy, včetně hrobů, kde je nedohledatelný majitel.
Také bude řešena kalkulace cen za hrobové místo.
Ing. J. B. seznámil ZO se záměrem na změnu územního
plánu na pozemcích p. č. 237/178 a 237/177 v jeho
vlastnictví a nabídl obci náhradní pozemky p. č. 237/192,
237/191, 237/185 a 237/184 v k. ú. Velim. Na toto téma
proběhla diskuse. ZO rozhodlo, že žádost bude do změny
zařazena s tím, že Ing. Krolák vydá písemné stanovisko, zda
je možné tuto změnu do územního plánu zapracovat. ZO
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bude vycházet z jeho závěrečného stanoviska. Stejně ZO
rozhodlo i o žádosti o změnu územního plánu na pozemcích
p. č. 1083/1, 1083/2, 1084/1, 1084/6, 1084/7,1084/8, 1084/10,
1084/11, 1092/2, 1092/9, 1092/10 v k. ú. Velim.
JUDr. Těmín, Ph.D., oslovil pana Ing. J. B. jako majitele
budovy u nádraží ve Velimi, která je ve velmi špatném
havarijním stavu, zda by bylo možné tento stav vyřešit. Ten
odpověděl, že do června roku 2021 má smlouvu s filmaři,
a prohlásil, že do konce roku 2021 havarijní stav nemovitosti
vyřeší.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020 pro MŠ
Velim a Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020 pro ZŠ Velim.
Návrh na změnu územního plánu obce Velim – pozemek
p. č. 404/13 v k. ú. Vítězov – bude předán Ing. Krolákovi,
který pro obec připravuje další změnu ÚP.
ZO schválilo návrh pana starosty požádat Státní pozemkový
fond o bezúplatné převedení pozemků p. č. 971/2 o celkové
výměře 1070 m2 (převod 21 m2 pod tělesem cyklostezky)
a pozemku p. č. 406/2 o celkové výměře 1051 m2 (převod
2 m2 pod tělesem cyklostezky) v k. ú. Velim na Obec Velim
z důvodu zhotovení cyklostezky Vítězov – Velim.
JUDr. Těmín, Ph.D., požádal o předložení dokladů o činnosti
Ing. Buriánka.
Ing. Štěpánek se zajímal o dodělávané stavební práce
u MŠ a ptal se, z jakého důvodu bude od MŠ do Vítězova
jednosměrný provoz. Pan starosta s panem Kaftanem
vysvětlili, že komunikace v některých úsecích nesplňuje
požadovanou šířku cca 4,5 m (místy o 20 až 30 cm). Policie
ČR nevydá kolaudační rozhodnutí, pokud nesplníme
jednosměrný provoz.
Pan Müller navrhl obeslat zájemce, kteří mají podanou
žádost o obecní byt, a určit způsob, jakým se budou dva
nově opravené byty přidělovat. Pan starosta zašle ZO seznam
žadatelů o byt.
Mgr. Kyncl upozornil na poházené odpadky ve „Mlýně“
na našem lesním pozemku.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 27. 1. 2021
•

•

•
•
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Na zasedání ZO se dostavili občané Velimi a Vítězova
s požadavkem změny jednosměrného provozu u mateřské
školy na původní obousměrný provoz. Zastupitelé jim
vysvětlili důvod, proč musí být provoz jednosměrný, a zároveň
jim přislíbili, že se budou touto problematikou dál zabývat.
Pan starosta zahájil zasedání a seznámil ZO s programem.
Poté navrhl JUDr. Těmín, Ph.D., doplnit program o bod
„Zprávy členů ZO, diskuse“. Tento bod hlasování nebyl ZO
schválen.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 14/2020.
ZO schválilo Dodatek č. 1/2021 č. 2991000271 a Přílohu
č. 1 Ceník poskytovaných služeb ke smlouvě s firmou Nykos,
a. s., Ždánice.
ZO schválilo Smlouvu č. 347/2021 s Obcí Radim o odvozu
odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení odpadu
na řízenou skládku Radim.
ZO schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti CETIN 11010085037, RVDSL1935_A_S_VLIM21-VLIM1HR_NN s firmou
Cetin, a. s., zastoupenou společností TEMOTELEKOMUNIKACE, a. s., Praha.
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ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 8800093869_1/BVB s firmou GasNet, s. r. o., Ústí
nad Labem. Jedná se o stavbu plynárenského zařízení „ROZ
Velim – p.č. 413/9 aj., STL plynovod + 2PP, při revitalizaci
brownfieldu Piánka.
ZO schválilo Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě uzavřené
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů (linka PID č. 675). Smluvními stranami
jsou Obec Velim, Obec Nová Ves I, Hlavní město Praha,
zastoupené organizací ROPID, Integrovaná doprava
Středočeského kraje, příspěvková organizace, firma Okresní
autobusová doprava Kolín, s. r. o.
ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucích smluv
o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_
SOBSO1_4121742446, pozemek p. č. 413/11 v k. ú. Velim,
s ČEZ Distribucí, a. s., Děčín.
ZO schválilo Dodatek č. 1 k smlouvě o výkonu poradenské
a technické činnosti s BF Stavitelstvím, spol. s. r. o.,
Čelákovice.
ZO schválilo návrh Smlouvy o nájmu hrobového místa.
ZO schválilo Smlouvu o poskytování právních služeb
s TEP Legal, advokátní kancelář, s. r. o., Praha, zastoupená
Mgr. Danielem Thelenem. Výše časové odměny je stanovena
částkou 1 500 Kč/h, DPH bude připočteno v zákonné výši.
ZO schválilo s firmou Nykos, a. s., Ždánice, Dohodu o výběru
poplatků a předávání dokladů. Limitní množství 200 kg/rok
na občana za uložení na skládku (jen komunální odpad),
za skládkování poplatek 500 Kč/t. Pokud obec překročí tento
limit, bude jí účtován skládkovací poplatek 800 Kč/t.

Zvláštní covidová doba
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom za nás, níže podepsané zastupitele, Vám všem,
kterým není lhostejné, v jakých podmínkách tu žijeme, říci,
že jsme tu s Vámi a pro Vás. Chceme, aby veřejně a z našich úst
zaznělo, že chápeme a vnímáme Vaše problémy. Poslední dobou
se na mnohých místech a sociálních sítích šíří různé polopravdy
a nacházíme tam i informace, které třeba nezazněly v plném
znění a jsou tedy zavádějící. Odmítáme rozdělování Velimáků
a Vítězováků na hodné a špatné, jsme přístupni ke slušné diskuzi.
Není to tak dávno, co jsme na veřejném zasedání obecního
zastupitelstva byli JUDr. Těmínem nazváni „intelektuálními
trpaslíky“ a bez jakékoliv další diskuze odešel jmenovaný zastupitel
z jednání. Toto nejsou podmínky, které by vedly ke konstruktivní
pomoci obci. Nenecháme se urážet a odmítáme tyto projevy.
Tato nelehká covidová doba nám mnohým zkouší ohýbat záda
a tlačí nás ke zdi. Nedopusťme, aby lži, udávání a anonymní zvěsti
nám Velimákům a Vítězovákům zničily to, na čem již tolik let
pracujeme.
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o vzniklé „jednosměrce
u školky“ směrem na Vítězov, o které všichni zastupitelé již vědí.
Celá tato akce byla v dobrém míněna pro zlepšení bezpečnosti
pohybu našich dětí a rodičů. V projektové dokumentaci byla
navržena místní obousměrná komunikace. Projektovaná nová
komunikace převážně respektovala původní šířkové uspořádání,
tj. zachovávala obousměrný provoz jako směrově nerozdělená
komunikace v šířce 4,20 – 4,70 m. Skutečné dosažené šířky jsou
4,15 – 4,50 m.

Bylo proto v kompetenci pana starosty a pana místostarosty
situaci vyřešit, museli toto nelehké rozhodnutí udělat, a tak se
i stalo. Po konzultaci s Policií ČR v daném úseku mohla vzniknout
pouze jednosměrka. Až dojde ke kolaudaci (koncem února), zmizí
přelepky na značkách a začne fungovat jednosměrný provoz.
Vnímáme aktivně názory a žádosti o obousměrný provoz a také
již existuje vize na jeho výstavbu – vydržme to, je to chvilková daň
za novou komunikaci.
Máte-li nám co říci k jakékoliv problematice obce, přijďte
na zasedání ZO, zastavte nás na ulici, zeptejte se. Slušně se jednat
dá, bez urážek a napadání. Jsme slušní lidé, tak se tak k sobě
chovejme!
Josef Seifert, Luděk Kostka, Martin Kyncl,
Žaneta Svobodová, Petr Karpeta, Pavel Kasal, Josef Kaftan

(NE)Covidové mimořádné
zastupitelstvo 27. 1. 2021
Zasláno 31. 1. 2021
Na toto datum svolal starosta mimořádné jednání. To, že
bylo zapotřebí schválit smlouvu o svozu odpadů, smlouvu
o autobusové dopravě či smlouvu náležející k brownfieldu, bylo
jasné. Mimořádné jednání se ale liší od řádného pouze tím, že
ho starosta může vyhlásit mimo harmonogram. To jen na úvod
na vysvětlenou.
Na jednání zastupitelstva se však tentokráte dostavilo několik
spoluobčanů z Vítězova a Velimi. Hned po nakouknutí
do místnosti byli zastaveni a bylo jim sděleno, že díky jejich
přítomnosti nebudou dodrženy hygienické pokyny a OZ se prostě
ruší. Občané tedy zůstali překvapeni u vchodu a na chodbě. Nedali
se však úplně odradit a sdělili své obavy. Hlavním a jediným
tématem byla „Jednosměrka u školky.“ Zajímalo je, kdo a proč to
způsobil. A hlavně jakým způsobem bude problém ze strany obce
řešen. Dle mínění vedení obce se sice stala chyba, ale vlastně je vše
v pořádku. Konkrétně pana místostarostu navržená jednosměrka
vůbec neuráží. Až na jednu výjimku se nikdo z ostatních
zastupitelů vůbec nevyjádřil. Současný závěr je takový, že stavební
firma do doby kolaudace „přeškrtne“ všechny nově instalované
značky, což bude platit zhruba do konce února, kdy bude silnice
po procesních změnách oficiálně zkolaudovaná jako jednosměrka.
Jiné řešení v tuto chvíli neexistuje. Dále od pana místostarosty
zaznělo, že pokud vyjde dotace na opravu silnice kolem školky,
bude snaha, aby silnice byla opět obousměrná. Vzhledem k tomu,
že dotace už několikrát nevyšla, není zřejmé, jestli k tomu někdy
dojde. Podotýkáme, že nás stále zajímá, kdo chybu způsobil
a samozřejmě i to, jak se to bude nadále řešit! Čekáme tedy, že
se vedení obce k tomuto tématu vyjádří na nejbližším jednání
zastupitelstva.
Po odchodu občanů se schvaloval program jednání. Pan T. Těmín
požádal o přidání nového bodu: „Zprávy členů ZO, diskuze.“
DISKUZE umožňuje zastupitelům přednést své návrhy a názory
a je vždy součástí jednání zastupitelstva. V tomto případě
na programu nebyla. Proto zazněl tento návrh. Jelikož jsme
byli ve velké místnosti, zastupitelé dodržovali řádné rozestupy,
všichni měli roušky, tak jsme neviděli důvod, proč bychom
nemohli mít diskuzi a jednat o pár minut déle. Sedm zastupitelů
bylo proti, což bohužel vnímáme jako standardní přístup. Nikdo
neřekl jediné slovo, proč diskuze nemůže proběhnout. Toto nás
u některých zastupitelů bohužel velmi zklamalo. Pokud by se
někdo z přítomných nechtěl diskuze zúčastnit, mohl kdykoliv
svobodně z jednání odejít. Neházíme všechny do jednoho pytle.
Přesto se nabízí otázka, proč ANI JEDEN ze sedmi zastupitelů
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nechtěl umožnit diskuzi? Pokud to bylo kvůli současné situaci
s covid-19 a PES 5, tak ve světle šířících se informací o pravidelné
skupinové hře„na umělce“ u fotbalového hřiště, které se účastní
i někteří členové ZO, je veškeré ohánění se covidem velmi směšné.
Doplněno 22. 2. 2021 – Dovětek k jednosměrce
Je jen málo z vás, kteří jste nezaregistrovali informace ohledně
jednosměrky u školky. Někteří souhlasili, někteří by tolerovali
jednosměrku v opačném směru, jiní na to neměli názor. Ti, kterým
nebyla změna lhostejná, se nejvíce ozývali.
Potíž je v tom, že při schvalování projektu nikde nebylo řečeno nic
o jednosměrce. Faktem je, že značky jednosměrky v půlce prosince
instalované byly a vše nasvědčovalo tomu, že jednosměrka
na Vítězov prostě zůstane. V té době jsme vyzývali vedení obce
ke společnému jednání všech zainteresovaných na projektu, aby
se zjistila příčina této změny. Na to nikdo nereagoval. Ale téma
stále rezonovalo mezi občany. V půlce února byly náhle značky
odstraněny. Co v mezidobí probíhalo mezi projektantem,
stavebním úřadem a OÚ Velim je nám neznámé… Řešení zákazu
vjezdu nákladních automobilů je dle nás zcela namístě, ale
s tématem jednosměrky nesouvisí.
Byli jste to mimo jiné i vy, spoluobčané, kteří svou vlastní
iniciativou a zájmem o věc přispěli, že se téma stále řeší. Tomu
věříme. Stavba snad dopadne tak, jak byla původně naplánována
a odsouhlasena zastupitelstvem, tj. obousměrný provoz.
Na závěr dovolte citát Johna Lenona:
„Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to nedopadlo, tak to
potom ještě není konec.“
Změna pro Velim

Apel
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás jako Váš zastupitel, který je členem zastupitelstva
již od roku 2006, obracím se na Vás jako občan, který se vždy
snažil podle nejlepšího svědomí pracovat pro Velim a Vítězov,
jako člověk, který, pevně věřím, nikomu z Vás neodmítl pomoc.
Obracím se na Vás snad trochu netypicky s novým rokem, ale
činím tak o to naléhavěji. S plným vědomím vážnosti situace
prohlašuji, že tak nedělám z vlastní ješitnosti, bezradnosti, obavy
o vlastní pověst, či ze snahy Vás lacině dojmout.
Po pravdě musím prohlásit: „V atmosféře, která panuje v posledních
měsících na zastupitelstvu, se nedá pracovat ku prospěchu obce,
nepěstuje se rovná diskuze, nelze přednést svůj názor a jednat
o něm, aby bylo nalezeno nejlepší řešení!“
Za svůj pracovní život advokáta jsem zažil leccos, od obhajoby
usvědčených vrahů, setkání s rodiči, kteří by raději zavřeli své
děti do blázince, než aby umožnili styk s nimi tomu druhému,
přes činnost kolegů, kteří usilují o zánik vaší kariéry. Smířil
jsem znesvářené bratry i pomohl rozdělit skrovný majetek mezi
12 potomků.
V zastupitelstvu to chodí v poslední době tak, že místostarosta
každý náznak snahy nás čtyř zastupitelů o dotazy na vážné otázky
obecní samosprávy obrátí v diskuzi, co jsme to za lidi. Každý náš
podnět k pojmenování případných rizik a problémů, spojený
s návrhem jak se jich vyvarovat, je chápán jako útok na vedení
obce. Vedení tak chybí sebereflexe, hrozí a následně vzniká škoda
nebo snadno nastává prudký pád.
Na úrovni obce tak dochází k jevům, které jsou zcela nenávratné.
Starosta bez schválení zastupitelstvem rozhodne o zbourání zdi
na katolickém hřbitově, ačkoliv jsme se rozešli s tím, že o věci se
bude ještě jednat. Pak vyjde najevo, že jde o zeď nikoliv obce, ale
církve, které tak byla způsobena značná škoda. Navíc se ukáže, že

část zdi je památkově chráněná a že tak došlo nenávratně k jejímu
zničení. Na můj dotaz, kdy bude nevkusný plot nahrazen hřbitovní
zdí, mi bylo sděleno, že se o tom bude teprve mluvit. Žádná snaha
o nápravu, žádná snaha o vyvození odpovědnosti. Patrně ostatním
pěti zastupitelům, nepočítám-li starostu a místostarostu, takové
jednání nevadí. Nebo dokonce: styl jednání, kdy byla obcí jinému
způsobena škoda, jim je lhostejný.
Pak přišel problém s projektem parkování u školky. Stavba za více jak
2 miliony korun by podle mne měla být provedena a kontrolována
naprosto špičkově. Mám k dispozici stavební povolení, ze kterého
jasně vyplývá dvousměrná komunikace. Pokud je nyní možná
jen komunikace jednosměrná, jde o porušení pravidel. Vrcholem
byla argumentace místostarosty, že se o porušení pravidel vůbec
nejedná, že to je věc názoru. Jak může být zcela jasně daná věc, kdy
namísto dvou pruhů vyšel pruh jeden, předmětem názoru!
Jeden rys jednání zastupitelstva mne však nutí na Vás, na všechny
dobré sousedy a spoluobčany, učinit naléhavý apel. Nevolám Vás
z vlastní bezradnosti nebo nízkého strachu, dokážu si pochopitelně
poradit i v této nepříjemné situaci, ale nejde o nic méně než o naši
obec, v níž všichni žijeme. A chceme, aby v ní žily naše děti. Nejde
jen o ponižování druhého za jiný názor slovy: „Cos ty dokázal?“
Nejde jen o sprostá slova vůči nám čtyřem ani nejde o pomluvy,
které o nás šíří. Jde o to, že nikdo, skutečně nikdo z ostatních
pěti zastupitelů v drtivé většině případů neprojeví v takové chvíli
vlastní názor, ba co víc, ani se Vás nikdo nezastane v tom smyslu,
že křik, urážky a nenávistné výpady do žádného poctivého jednání
nepatří. Namísto nich je třeba hledat dohodu ku prospěchu obce.
Od vysokoškolsky vzdělaných lidí a od těch, kteří vzdělávají naše
děti, to bolí o to víc. Přesto to ale nikdy nevzdám, posiluje mne
vědomí Vaší podpory. Pokud však Vám také není lhostejné, v čem
žijete a budete žít Vy a Vaše děti, neseďte doma se založenýma
rukama a staňte se aktivními, vyjádřete svůj názor beze strachu
veřejně. Zajímejte se třeba o to, jak se projednávají na zastupitelstvu
věci obecného zájmu, kdo má na ně jaký názor, jak tento názor
prosazuje. Neváhejte se ptát svých zvolených zastupitelů a pečlivě
posuzujte, co Vám odpoví. I mne zajímají Vaše dotazy a názory.
Zkuste se účastnit některého zasedání zastupitelstva! Jsou ze
zákona veřejná a ani současná opatření tuto možnost nevylučují.
Jedině pak všichni zastupitelé najdou, posíleni Vašimi názory,
myšlenkami a činy, nutnou shodu na záležitostech řízení obce.
Děkuji.
Dr. Tomáš Těmín
Vyjádření – dodatek před uzávěrkou
Na stránkách obce se v posledních dnech objevilo sdělení starosty,
kde se na pravou míru mají uvést zkreslené informace ohledně
jednosměrky z Velimi do Vítězova. Protože i já jsem se na stránkách
Velimských novin tomuto tématu věnoval, cítím potřebu se vyjádřit
k takovému sdělení. Předně musím odpovědně prohlásit, že jde
o Návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v lokalitě
Horní Nouzov ve Velimi. O takovém návrhu bude teprve příslušným
orgánem po vyjádření všech dotčených rozhodnuto a budoucí
rozhodnutí může, ale nemusí návrhu vyhovět. Osobně však
držím palce, aby se věc podařila. Nadále zachovat obousměrnou
obslužnost mezi Velimí a Vítězovem by bylo skvělé. Původcem
myšlenky jednosměrného provozu ale není dopravní inspektorát, jak
se sdělení starosty snaží dovodit, ale jde o odraz toho, že výsledek
stavby parkovacích míst u školky byl takový, že šířka silnice nemá
přípustnou velikost. To je na první pohled každému jasné. Nikdo
si ale snad nemyslí, že by mohlo dojít v důsledku navrhovaného
legislativního opatření k rozšíření silnice o potřebných několik
desítek centimetrů. Stav tedy bude takový, že buď se budou auta
vyhýbat na místech určených pro parkování, nebo to bude na úkor
plynulosti, kdy zaparkovaná auta budou objíždět.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Bednářová Ladislava, Velim
Vlková Jana, Velim
Kratochvíl František, Vítězov
Hůlková Marie, Velim
Cinková Jiřina, Velim
Maček Emil, Velim
Vedralová Zdeňka, Velim
Zvěřina Josef, Velim
Podhrázská Eugenie, Velim
Pospíšilová Marie, Velim
Kanalošová Milada, Velim
Součková Zdenka, Velim
Kurka Václav, Velim
Hoffmann Václav, Velim
Cudlín Zdeněk, Vítězov
Fuchsová Hana, Velim
Ďoubal Josef, Velim
Procházka Jaroslav, Velim

Urbánek Milan, Velim
Zadražilová Eva, Velim
Bláhová Květoslava, Velim
Baško Ladislav, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodil se:
Chotěbor Max, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Šecl Ladislav, Velim
Chocholouš Miroslav, Velim
Bubeník Václav, Velim
Baláček Petr, Velim
Šibrava Jiří, Velim
Vonšovská Božena, Velim
Rybář Josef, Velim
Čest jejich památce!

Informace o poplatcích pro rok 2021
Sazba poplatku za odvoz komunálního odpadu činí 750 Kč
za osobu na 1 rok. Tento poplatek je splatný jednorázově, a to
nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Úleva ve výši 250 Kč se poskytuje poplatníkovi, který dovrší
v letošním roce věk 70 let, a osobám ubytovaným v domě seniorů
v obci Velim.
Od poplatku se osvobozují:
– osoby s průkazem ZTP/P
– osoby, kterým vzniká poplatková povinnost narozením – tyto osoby
jsou osvobozeny pouze za kalendářní rok, ve kterém se narodily
– osoby, které mají trvalý pobyt na ohlašovně obecního úřadu
a prokazatelně se v obci nezdržují
Poplatek za psy:
50 Kč za 1 psa na 1 rok, za každého dalšího psa +75 Kč
Úhradu lze provést:
– hotově nebo kartou na podatelně obecního úřadu
– od 1. 2. 2021 převodem na účet obce 929151/0100, variabilní
symbol – číslo popisné, do poznámky uveďte, za které osoby
platíte, a počet známek, které potřebujete na popelnice určené
na směsný komunální odpad. Opět se lepí známky pouze
na nádoby se směsným odpadem. Po připsání úhrady na účet
Vám budou známky doručeny do schránky. Na žádost svozové
společnosti musí být z nádob odstraněny všechny staré známky,
nové známky se vylepují na přední stranu do středu nádoby.

Poděkování
Děkujeme OÚ Velim, zejména panu starostovi, za projevenou
soustrast k úmrtí mého manžela, otce, dědečka a pradědečka pana
Jiřího Šibravy, který skonal 2. února 2021. Magdalena Miklóšová

Upozornění
Znovu upozorňujeme čtenáře, že i po dohodě s obecním úřadem
nebudeme otiskovat anonymní články ani články podepsané
neznámým či smyšleným příjmením.

Jak dopadl první rok se systémem
třídění DTD (door to door)
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Od 1. 4. 2020 se v naší obci třídí papír a plast do nádob o objemu
240 l, které mají občané doma. Tato zásadní změna se dotkla
nás všech. Zpracovali jsme data od svozové firmy Nykos, a. s.,
a přinášíme porovnání s lety předešlými.

Podíl vytříděného odpadu každoročně roste, v porovnání
s rokem 2018 je letos procento vytřídění vyšší o 13,5 %, meziročně
od roku 2019 o 10 %. To jsou reálné výsledky, kterých jste dosáhli
Vy, občané Velimi a Vítězova! Největší změna nastala u poklesu
celkové hmotnosti SKO (směsný odpad), kde oproti roku 2019
došlo ke snížení o více než 20 %. Dále se zvedlo vytřídění papíru
z 19 t v roce 2019 na 50,83 t v roce2020, tedy o úctyhodných
160 % více! Je názorně vidět, že doma dokážeme lépe využít
kapacitu popelnice. U plastů to jako taková senzace nevypadá,
vytřídili jsme o 3 % více než v roce předchozím. Přesto je to
dobrý směr, jelikož loni mohli kontejnery využívat i podnikatelé,
či obyvatelé okolních vesnic. Nyní je ve statistice ze ¾ roku
vytříděný plast opravdu pouze od našich občanů. Názorně je to
zřetelné v následujících grafech.
Od 1. 1. 2021 vešel v platnost nový odpadový zákon a bohužel
současně došlo k razantnímu zvýšení cen skládkového a BIO
odpadu. Jaké budou dopady těchto změn na obec Velim, se
dozvíte v některém z dalších vydání VN. Děkujeme, že třídíte,
děláme to pro sebe!
J. Müller, J. Nezavdal, M. Štěpánek – Změna pro Velim
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Tvrdost vody

Dostali jsme několik dotazů ohledně tvrdé vody z vodovodního
řadu. Jelikož vyšší tvrdost vody se odráží v životnosti spotřebičů,
i nás tato problematika zajímá. Na www.energiekolin.cz byla
v lednu 2021 pro obec Velim uvedená tvrdost vody v hodnotě
2,8 mmol/l, což je v rozmezí doporučených hodnot. Poslední
známá hodnota je z dva roky starého rozboru vody a uvádí
hodnotu 5,85 mmol/l. Po kontaktování Energie AG (bývalý
Vodos Kolín) nám bylo ředitelem divize VODA zasláno oficiální
vyjádření k problematice a naleznete ho v článku níže.
Pro úplnost dodáváme volně dostupné informace o hodnotách
tvrdosti vody:
voda měkká:		
0,5 – 1,25 mmol/ l
voda středně tvrdá:
1,26 – 2,5 mmol/l
voda tvrdá: 		
2,51 – 3,75mmol/l
voda velmi tvrdá má hodnotu vyšší než 3,76 mmol/l
Více informací ve vyhlášce č. 252/2004 Sb.
V tuto chvíli se z uvedených důvodů větší než popsaná úprava
ze strany provozovatele nedá očekávat. Jediná možná alternativa
je v podobě pořízení domácího změkčovače vody. Ovšem to
znamená podle použité technologie počáteční investici v řádech
tisíců korun a výše, dále určitá částka za měsíční provoz.
Odměnou vám bude vyšší životnost spotřebičů, úspora energie
při ohřevu vody, menší spotřeba pracího prášku atd. Vyhodnotit
návratnost takové investice musí každý sám.
Změna pro Velim

Vyjádření Energie AG Kolín k tématu tvrdosti
vody ve Velimi
Je obecně známo, že pitná voda ze skupinového vodovodu
pro Kolín a okolí je velmi kvalitní a splňuje všechny sledované
parametry. Jediným předmětem připomínek je vyšší mineralizace
označovaná také jako tvrdost vody a s ní spojený vznik vodního
kamene, který pozorují domácnosti v některých částech města
a přilehlých obcích napájených z tohoto skupinového vodovodu.
Na mineralizaci vody mají největší podíl prvky vápník a hořčík.
Součet hodnot těchto dvou prvků se pak obecně označuje právě
jako tvrdost vody udávaná v mmol/l. Její doporučená hodnota
v České republice činí 3,5 mmol/l. Mezní hodnota součtu
vápníku a hořčíku je v ČR pouze doporučená, jelikož není zdraví
nijak škodlivá. Vyšší hodnoty těchto prvků jsou problémem
pouze pro domácí spotřebiče, u kterých dochází k tvorbě
a usazování uhličitanu vápenatého (CaCO3), neboli vodního
kamene. Vodohospodářské sdružení Kolín – vlastník vodárenské
infrastruktury ve městě a jeho okolí a ENERGIE AG Kolín, a. s.
– provozovatel vodovodu z tohoto důvodu otestovaly dvě možná
opatření ke snížení tvrdosti vody ve městě.
Bylo prověřeno technické řešení spočívající v doplnění
technologie membránového separačního stupně se dvěma
typy membrán, nanofiltrační a reverzně-osmotickou. Jeho
nevýhodou jsou vysoké vstupní investice ve výši 35 mil. Kč
a vysoké provozní náklady. To by vedlo ke skokovému zvýšení
ceny vodného pro konečného spotřebitele až o 6 Kč za m3 vody.
Dalším významným problémem této technologie byl fakt, že by
více než 10 % vody muselo být použito pro technologický proces.
V současné době charakterizované nedostatkem vodních zdrojů
by to negativně ovlivnilo rozvoj regionu.
Jako alternativní řešení se potvrdilo míchání vody z vícera
pramenišť. Za tímto účelem byl obnoven nouzový propoj velkých
vodojemů, který byl vybaven automatizací ovládacích armatur
a doplněn řídicím systémem sledujícím odběry v jednotlivých

městských částech. Investice byla uhrazena z rozpočtu určeného
na obnovu vodohospodářské infrastruktury, takže meziroční
nárůst vodného nebude touto položkou zatížen. Obec Velim
je zásobena z vodojemu „Letiště II“, kde se v současné době
pohybuje tvrdost vody z původních cca 6 mmol/l v rozmezí
2,75 – 4,5 mmol/l, v závislosti na poměru míchání, který je dán
odběrem v jednotlivých lokalitách.
Ačkoliv se stále jedná o vodu tvrdší, postupem času by odběratelé
měli pozorovat zlepšení u svých spotřebičů ve formě viditelně
pomalejšího zarůstání jejich zařízení vodním kamenem.
Bc. T. Holub, ředitel divize VODA, Energie AG Kolín

„Zážitek“ na cestě podle kolejí mezi
Velimí a Fajberkem
Jak mnoho z Vás ví, na podzim loňského roku proběhla podél
cesty mezi Velimí a Fajberkem výsadba 25 ořešáků, která
navazuje na řadu již vzrostlejších lip. Tato aktivita byla reakcí
na požadavky mnoha Velimáků, kteří chtěli ozelenit tuto cestu, jež
je mimochodem velmi často užívána k příjemným procházkám.
Mnohem horší je však skutečnost, že si sami nedokážeme těchto
míst vážit. Na zmíněné cestě jsme s několika dobrovolníky
nasbírali během předposledního únorového víkendu
neuvěřitelných pět pytlů nejrůznějšího odpadu. Překvapením
nebyly obaly od mycích a čisticích prostředků, sklenice,
množství plechovek od piva, coly, energetických nápojů, desítky
plastových lahví, několik igelitových sáčků, roušek, papírových
kapesníků a igelitových tašek. Je zarážející, jak jsme schopni
prostředí, ve kterém žijeme, sami sobě znečišťovat a hlavně
zanechávat v přírodě produkty a věci, se kterými si příroda
velmi často poradit neumí, anebo se rozkládají desítky let. Jen
pro zajímavost doba rozkladu igelitového sáčku je přibližně
25 let, plastového kelímku přibližně 70 let, PET lahve až
100 let, alobalu (v krabici Tetra-pack od trvanlivého mléka aj.) až
100 let, skla dokonce 1 000 let a nakonec pěnového polystyrenu
neuvěřitelných 10 000 let.
Množství a rozmanitost
pohozených odpadků je
alarmující a v konečném
důsledku je to velmi
smutné. Jsem si vědom,
že v uvedeném úseku
nejsou v současné době
žádné odpadkové koše,
ale kladu si otázku,
jestli toto je důvod
k odhození čehokoli, co
mi zbyde po konzumaci
jídla nebo pití. Zmíněné
odpadkové koše Obec
Velim u cesty během
následujících
týdnů
umístí a odpadkové
koše se objeví i podél
nové cyklostezky do Vítězova. Chtěl bych věřit, že tyto koše
budou naplňovat svůj účel a spolu s vzrostlými lipami a ořešáky
půjde stále o příjemné procházkové místo.
Na závěr bych chtěl upřímně apelovat na všechny, kteří toto
místo využívají a navštěvují, aby se chovali k přírodě ohleduplně,
s pokorou a úctou.
M. Štěpánek (ekologická komise OÚ Velim)
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OZNÁMENÍ
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce
2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém
území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů
(dále jen „sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března
2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající
sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje.
Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti
kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území
České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů
nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková
ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky
v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou
v České republice na dobu kratší než 90 dnů (například turisté),
a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení,
zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický
úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání přebírá údaje
z informačních systémů veřejné správy podle paragrafu 7
zákona. Na přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje
s dodavatelem terénních prací a ústředními správními úřady
uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději
14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem tento
dokument, seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně
jejich vymezení a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích
komisařů, kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání
zajišťovat, včetně telefonního spojení na bezplatnou informační
linku sčítání a oficiální internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem
do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je každá plně
svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu,
která není plně svéprávná, poskytne údaje její zákonný zástupce
nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jednat
podle občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí
vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu
a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu
vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího
formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27.
března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním
došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech
sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se
při výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře,
případně na požádání povinné osoby též svým občanským
průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu domácnosti,
osobě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku zařízení,
které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné
podobě v předem oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna
2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo vlastník

zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá
vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce na poště nebo
jej vhozením do poštovní schránky odešle zdarma na adresu
P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí na kontaktní místo sčítání,
nejpozději do 11. května 2021. Úřad je podle zákona oprávněn
lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením
o evropské statistice, GDPR a dalšími právními předpisy. Tyto
údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se
zpracováním výsledků seznámí s individuálními nebo osobními
údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost
mlčenlivosti je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným
vyplněním sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení
sčítání.
Ing. Marek Rojíček, Ph.D., předseda ČSÚ

Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26.
na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online
prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.
cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný
formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Vzhledem
k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou
poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr
listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení
fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem.
Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako
nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při
dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat
s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete
obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné
odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České
pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa
budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.
Kontaktní místa
Seznam kontaktních míst České pošty, s. p., a Českého
statistického úřadu včetně aktuální otevírací doby a kontaktů
lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty
na stránce https://scitani.ceskaposta.cz
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou
zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy
a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů
bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti
služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné
správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých
pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
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Nedožité stoletiny režisérky Olgy Růžičkové
10. 2. 2021 by uplynulo rovných 100 let od narození velimské
rodačky a filmové režisérky a scénáristky Olgy Růžičkové. Narodila
se v rodině statkáře a zaměstnance drah Štěpána Sixty a jeho
choti Jiřiny, roz. Jarkovské. Sixtové dle ústní tradice odvozovali
svůj původ od rodu
Sixtů z Ottersdorfu. Šlo
o rodinu tajně udržující
evangelickou víru v období
rekatolizace. Její příslušníci
významně přispěli k obnově
evangelictví na Kolínsku
po vydání tolerančního
patentu. Osobně se poznali, a dokonce se i provázali sňatkem s maďarským
rodem Szalatnayů, jehož
členové přišli po znovulegalizaci evangelické víry
misijně a duchovensky
působit do Čech.
Olžin dědeček Bedřich
Sixta byl pro své osvětové
úsilí nazýván „velimským Tolstojem“. Byl osobním přítelem
a spolupracovníkem T. G. Masaryka, který v Bedřichově
velimském domě přespával při svých cestách po okolí. Bedřichův
syn Štěpán zase udržoval kontakty s Antonínem Švehlou. Rodina
byla silně masarykovsky orientována a po nástupu komunistů
k moci se někteří její příslušníci stali nejen obětí nucené
kolektivizace, nýbrž byli odsouzeni také ke ztrátě svobody
(uvězněna byla Jiřina Sixtová, terčem postihu se stal i Olžin
mladší bratr Štěpán).
Olga Sixtová vystudovala v Kutné Hoře gymnázium a následně
navštěvovala chemickou školu v Kolíně, kde se seznámila
se svým pozdějším chotěm Jiřím Růžičkou. Po 2. světové
válce absolvovala studia sociální pedagogiky na UK. V letech
1949–1951 působila v Lidovýchovném ústavu T. G. Masaryka,
do počátku 70. let 20. století pak vedla vědeckou knihovnu
v pražském Vodohospodářském ústavu, kde se zabývala také
tvorbou filmových dokumentů. Ve svých třicátých letech se
s podporou chotě Jiřího pustila navíc do studia FAMU, aby se
profesně zdokonalila v režírování. Pozornost často zaměřovala
na velmi odborná technická a přírodovědná témata. V roce
1956 mimo jiné uveřejnila „Kroniku slapské přehrady“, v níž
mapuje stavbu tohoto obřího vodního díla. Svůj zájem věnovala
rovněž přehradě Lipno. Roku 1965 o ní natočila snímek, který
zkoumá ekologické důsledky zrodu Lipna. Svými filmy, jichž
během života natočila více jak sto a jež se doma i v zahraničí
dočkaly 39 ocenění, se stala průkopnicí ekologického filmu
v Československu. Její přínos tomuto prakticky se rodícímu
oboru vysoce oceňoval mimo jiné zesnulý filmový historik Karel
Čáslavský. Značnou část jejího díla zmapoval dále ing. Arnošt
Kult z pražského Vodohospodářského ústavu.
Na FAMU se Olga blíže poznala např. se Zdeňkem Podskalským,
Věrou Chytilovou či Jiřím Menzelem, ale jejich popularity nikdy
nedosáhla. „Nevadilo mi to,“ odpověděla mi nedlouho před svou
smrtí. „Chtěla jsem dělat věci, které mají z mého pohledu smysl,
i když mi nikdy nepřinesou velkou známost.“ Po celý život byla
velice skromná a bohužel odmítala různé pokusy z okolí o její
větší zviditelnění.
Typickou pro ni byla též velmi energická a temperamentní, až

generálská povaha. Ke svému vůdčímu nastavení obyčejně
dodávala: „To víš, já měla pod sebou taky 40 chlapů jako režisérka
a ty jsem musela udržet na uzdě. A to nešlo tak, že bych jim
mazala med kolem huby, tady prostě musela fungovat disciplína!
A chlapi se kočírujou hůř než ženský, tak holt jsem musela bejt
přísná!“
Své slavnější režisérské kolegy prý často učila řemeslným grifům,
které si osvojila dříve než oni. Jak již zaznělo, poznala řadu
čelných jmen režisérského světa. Na FAMU ji učil známý režisér
Otakar Vávra. Jeho však v oblibě nechovala, neboť jí značně
vadila Vávrova domýšlivost a zbytnělé sebevědomí. „Vávra byl
na můj vkus prostě moc nafoukanej,“ zmiňovala opakovaně.
Na Věře Chytilové oceňovala její talent, nedovedly se ovšem
shodnout v názoru na feminismus, který dle Olgy Věra příliš
zdůrazňovala. „Mně bylo vždycky jedno, jestli je někdo chlap,
anebo ženská,“ říkávala O. Růžičková. „Buď je někdo dobrý,
anebo není. A je mi ukradené, jaké má pohlaví.“ Asi nejraději
vzpomínala na nedávno zesnulého Jiřího Menzela, ač už léta
nebyli v osobních kontaktech. „Skvělý a zábavný kluk,“ říkávala
o něm. V očích se jí vždy objevily ohníčky, jako by vzpomínala
na legrácky, které spolu na FAMU prožili.
Na počátku 70. let změnila profesní působiště a stala se
režisérkou Krátkého filmu Praha, kde měla možnost rozšířit
tematickou škálu své tvorby. Zde působila až do svých 67 let, kdy
(v r. 1988) odešla do důchodu. Krátký film v letech 1970–1985
vedl Kamil Pixa, kontroverzní osobnost spojená se zrodem
StB, která však v době normalizace dokázala držet ochrannou
ruku i nad režimem neoblíbenými filmaři. Také Olga Růžičková
neměla kvůli svému „kulackému“ původu vhodný kádrový
posudek a neprospěla jí ani pozdější ilegální emigrace jedné
z neteří do USA.
Její bratr Štěpán vystudoval Vysokou školu zemědělskou jen díky
tomu, že Olžina kamarádka působící v sekretářské roli na VŠZ
v době přijímacího řízení „zašantročila“ jeho svazek se špatným
kádrovým posudkem. Když ale Štěpán později připravoval
kandidátskou práci věnovanou fotosyntéze rostlin, nedospěl
k řádné obhajobě, neboť mu bylo sděleno, že z politických
důvodů nemá jeho práce šanci projít, i kdyby splňovala potřebné
kvalitativní požadavky, a že bude tak jako tak shozena ze stolu.
Olžiným chotěm, jak již zaznělo, byl katolík ing. Jiří Alois Růžička,
DrSc., přední český fyzikální chemik a autor řady patentů. Ten
měl rodinné kořeny na Kolínsku a na Plasku na severu Plzeňska.
Respekt obou manželů k vlastním náboženským tradicím
vedl k tomu, že zvolili neutrální, civilní svatbu. V obou svých
náboženských komunitách zažili přitom dosti ústrků za to,
že si vybrali partnera z jiné církve. V době, kdy širší ekumena
mezi církvemi ještě příliš nefungovala a kdy byl II. vatikánský
koncil římských katolíků (1962–1965) teprve budoucností, se
soukromě účastnili různých ekumenických aktivit a tak trochu
na protest navštěvovali bohoslužby obou svých církví, katolické
a ČCE, v čemž přestali teprve, když jim vysoký věk a horšící
se zdraví již neumožňovaly účastnit se nadále veřejných akcí.
Tehdy už ale vzájemné vztahy mezi církvemi byly jiné než před
dekádami, a to i díky jedincům, kteří stejně jako oni propagovali
křesťanskou ekumenu. Oba měli řadu dobrých přátel mezi
duchovenstvem, k nejbližším patřil např. někdejší synodní senior
ČCE Pavel Smetana či spořilovský katolický páter a františkán
Řehoř Mareček. Oba manželé vždy zastávali možná naivní, ale
o to upřímnější stanovisko, že by se všechny křesťanské církve
měly sloučit do jedné a stavět především na lásce k bližnímu.

K teologii mívali volnější vztah a na zdůrazňování teologických
rozdílů mezi církvemi si příliš nepotrpěli – vždy kladli důraz
na to, co křesťany spojuje. Tento přístup ostatně zastával i Olžin
bratr Štěpán (v polistopadové době novinář Zemědělských novin
a autor v roce 2018 vydaného románu Zlatý dolar).
Olžiným bratrancem, což je vhodné zmínit, je známý keramik
doc. Pavel Jarkovský, jenž také zachytil část jejích vzpomínek
na dětství a mládí. Olga a Jiří Růžičkovi (1918–2003) zůstali
bezdětní, a náhradu za své potomky tak nalézali v životě
ve svých synovcích a neteřích z obou rodů. Po skonu chotě žila
O. Růžičková ve svém domku na Spořilově s bratrem Štěpánem
(1925–2019), poslední rok pak trávila již převážně na lůžku
ve spořilovské pobočce Domova seniorů Michle. Stejně jako její
bratr měla vždy silný patriotický vztah k rodné Velimi. Mrzelo ji,
že už jí ve stáru nestačily síly
na to, aby natočila zamýšlený
dokument o cestách TGM
na Velimsko. S mužem
byla členkou Masarykova
demokratického hnutí a po
r. 1989 podporovala upomínání
odkazu T. G. Masaryka.
Velmi pěkný vztah k Velimi
měl však i Olžin zesnulý
choť Jiří, který sem dojížděl
za Olgou i Štěpánem, s nímž
se záhy spřátelil, a na statku
Sixtových prováděl právě se
Štěpánem různá biochemická
měření. (K přenesení Jiřího
ostatků z pražských Nuslí na velimský hřbitov došlo po skonu
jeho ženy Olgy, která si přála, aby byla pohřbena ve svém
rodišti, a nikoli v Praze.) Pavel Jarkovský s chotí plánovali
zavézt Olgu Růžičkovou ještě nedlouho před její smrtí
(† 18. 10. 2019) osobně vozem do Velimi, ale horšící se zdravotní
stav, který negativně ovlivnila i březnová smrt bratra Štěpána, to
již neumožnil. Přesto ji velmi těšily alespoň pozdravy některých
jejích velimských „krajanek“, které jí na dálku tlumočila místní
spisovatelka, paní Maruše Čábelová. 
PhDr. Radovan Lovčí

Tříkrálová sbírka 2021
I v letošním roce proběhla v naší obci v neděli 17. ledna Tříkrálová
sbírka. Tentokrát jí vzhledem k okolnostem nepředcházela Česká
mše vánoční J. J. Ryby v kostele sv. Vavřince, jejímž provedením
už tradičně ve Velimi končí vánoční doba. Samotná sbírka se
také uskutečnila jinak, než jsme byli zvyklí, a to bez obcházení
domů koledníky. Přispět bylo možné do kasičky, která byla
umístěna na velimském náměstí v odpoledních hodinách.
Atmosféru sbírky dokreslilo mrazivé počasí a sníh, který v našich
podmínkách není úplně obvyklý. Přestože téměř vše bylo jinak,
jediné, co zůstalo stejné, byla štědrost místních občanů. Během
několika málo hodin se v kasičce nashromáždilo 11 581 Kč, opět
nejvíce ze všech kasiček v kolínské farnosti (celkem se vybralo
26 615 Kč). Přispět je možné i nadále do online kasičky (www.
trikralovasbirka.cz) až do 30. dubna 2021.
Moc děkuji všem dárcům a příznivcům sbírky, dětem, které se
zapojily do hlídky u kasičky. Poděkování patří i paní Monice
Slabé a paní Ivaně Homokyové, které pro děti připravily sladkou
koledu. Všem přeji hodně zdraví a mnoho dobrého v roce 2021.
J. Těmínová

Velimský petanque žije
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Mnoho lidí se ptá, co je s velimským petanquem. Dobrá zpráva
je, že žije. Po změnách vedení v roce 2018 se pouze změnilo
několik věcí, a to způsob komunikace s veřejností a rozdělení
klubu. Rozdělením přibyl
ke stávajícímu PC Sokol
Velim neregistrovaný spolek
Sevak Velim. Zatímco v PC
Sokol Velim jsou registrovaní
hráči ČAPEK, v Sevaku
hrají neregistrovaní hráči,
kteří hrají pro svoji pohodu,
udržení zdraví a čas strávený
s kamarády. Zúčastňují se
pouze turnajů v blízkém okolí,
což je zhruba 10 turnajů.
Jinak v týdnu se chodí hrát
pravidelně v pondělí a středu. Společně s hráči PC Sokol Velim
se zúčastňujeme výletu a funguje další dobrá spolupráce. Více
o činnosti Sevaku Velim NS najdete na webu: sevakvelim.
estranky.cz Již se těšíme, až současný nouzový stav skončí a my
opět půjdeme do hry s ocelovými koulemi. Kdo tuto hru okusí
jako hráč, málokdy přestane hrát. Tak v lepších časech na hřištích.
V. Jeřala

Časosběrné video stavby školy
Pokud byste si ve třech minutách chtěli prohlédnout, jak vznikala
přístavba ZŠ Velim v letech 2018–2019, zadejte na Youtube.
com do vyhledání „Velim časosběr“. Video je též dostupné na
www.zmenaprovelim.cz Zvláštní poděkování patří Danu
Špalkovi za grafiku. Hezkou podívanou! 
J. Müller

Začala přístavba školy
Se začátkem roku 2021 se
ve školním areálu rozeběhly
stavební práce. Do několika
měsíců vznikne přístavba ZŠ,
ve které se budou nacházet tři
učebny (z toho dvě kmenové
a jedna odborná) a zázemí
k těmto učebnám. Přístavba
by měla škole začít sloužit
od začátku nadcházejícího
školního roku. 
PK
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Z našich škol

Vážení a milí čtenáři, ráda bych Vám všem popřála, aby rok
2021 byl klidný, šťastný a prožitý ve zdraví, aby se situace z roku
minulého nezopakovala. Snad nás všechny prožité události
něčemu naučily – pokoře, ohleduplnosti a vstřícnosti. Mnozí
z nás v sobě našli a probudili něco ještě lepšího, ukázali, že
se dokážeme jako národ, jako spoluobčané a jako kamarádi
postavit i těžké situaci společně. A za to Vám všem chci z hloubi
svého srdce poděkovat. Touto cestou bych také ráda vyjádřila
díky všem sponzorům a přátelům MŠ, kteří nás jakýmkoliv
způsobem podpořili a podporují. Všech si velmi vážíme.
Vkročením do nového roku by bylo i vhodné připomenout
činnost, kterou děláme tak trochu navíc. Pro děti, pro životní
prostředí, pro lepší život. V každé třídě samozřejmě třídíme
odpad – za přispění Ball Aerosolu, který nakoupil třídicí
nádoby. Spolupracujeme již 3. rokem s firmou Rema – sbíráme
elektroodpad. Dále spolupracujeme s firmou Metal trading –
sbíráme a třídíme hliník. Vstoupili jsme do několika dotačních
titulů MŠMT, jeden další nás čeká.
V neposlední řadě bych ráda touto cestou informovala, že
v této divoké, nelehké době, kdy musíme s rozumem a lehkostí
našlapovat a vážit jak naložit s časem, chápu všechny rodiče.
Proto jsme jim chtěli vyjít vstříc a v novém roce je MŠ otevřena
do půl páté, aby mohli rodiče minimalizovat své ekonomické
výpadky z minulého prazvláštního roku. Doufám, že to všichni
budou vnímat jako podání pomocné ruky.
Od září velmi striktně dodržují všichni rodiče, ostatní návštěvníci
MŠ a zaměstnanci školy všechna „proticovidová“ nařízení. Velmi
děkuji všem zmíněným za trpělivost a doufám, že už nám toto
počínání bude muset vydržet jen chviličku, aktivizujme tedy své
síly k poslednímu boji, ať už konečně zvítězíme.
Na závěr všem ještě jednou hodně zdraví do celého roku 2021.
Žaneta Svobodová, DiS., ředitelka MŠ

Masopust letos jen symbolicky

V mateřské škole byla bohužel masopustní veselice o poznání
menší než v předchozích letech. Řada toho, co nám letos covid
v MŠ vzal, se rozšířila i o masopustní průvod, který byl v celé
republice zakázán. Proto si učitelky v jednotlivých třídách
pomohly samy. Pro každou třídu zvlášť uspořádaly masopust
ve třídě. Dětem to ale radost z prožitku rozhodně nevzalo.
V maskách si zatančily si a zazpívaly za doprovodu dětských
dřevěných nástrojů. Po letošní zvláště vydařené bílé zimě byla
tato akce už takové malé „předvítání“ jara, které už teplotami
pomalu klepe na dveře. Snad už bude líp.
žas

Letní příměstské tábory
Již v minulém roce pořádal OÚ Velim z dotace příměstský
tábor. Letos byli osloveni vedoucí všech různých oddílů a spolků
ve Velimi a Vítězově, aby pod záštitou obce a s její pomocí mohli
pro své svěřence také uspořádat příměstské tábory. Původní
myšlenka byla jasná – pokrýt co možná nejvíc týdnů z letních
prázdnin tak, aby rodiče měli jistotu kvalitně stráveného času
svých dětí a oni mohli běžně chodit do práce. Vedoucí, kteří
na nabídku kývli, mají již své tábory naplánovány. Patří jim
díky, že i v době letního odpočinku si našli čas, který budou
rádi věnovat dětem. Rodiče tak mohou letos vybírat mezi čtyřmi
příměstskými tábory a dvěma klasickými tábory probíhajícími
již léta v Horním Bradle. Doufejme, že covidová situace se natolik
zlepší, aby mohly všechny tábory bezpečně proběhnout.

žas (letáky v příloze)
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