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NOV I N Y
Ročník XXXIX.

číslo 7, 8/2021

10 Kč

Vracíme se po prázdninách

Školní rok 2021/22
byl v naší škole
zahájen ve středu
1. 9. Do posledních
dnů a hodin před
začátkem školního
roku probíhaly dokončovací a úklidové
práce, které souvisely
s realizací přístavby
školy. Vše se nakonec
stihlo a my jsme
mohli v našich budovách přivítat patnáct třídních kolektivů – největší počet tříd
za posledních minimálně třicet let. Počet žáků je též rekordní
– přes 300. I pro příští školní rok počítáme se zvětšením počtu
tříd i počtu žáků.
Letos zahájilo školní docházku 36 prvňáčků, na první stupeň
dochází celkem 172 žáků, na druhý pak 132 žáků. Začátek
školního roku byl ve znamení povinného testování žáků
(Covid-19). Všechny testy byly ve všech třech vlnách testování
naštěstí negativní. Doufáme a moc a moc si přejeme, aby
současný školní rok proběhl standardním způsobem.
Přeji všem žákům, jejich rodičům i pracovníkům školy klidný
a úspěšný školní rok.
Mgr. Petr Karpeta, ředitel školy

Nový školní rok v MŠ
Naše mateřská škola zahájila školní rok 2021–2022 s plnou kapacitou. 1. září byly všechny
pavilony vzorně připraveny k přivítání dětí.
První školní den byl převážně ve znamení rozsvícených očí a usměvavých tváří, někteří
„ostřílení“ šli do třídy bez maminek a tatínků a těm, kteří přišli poprvé, zůstala maminka
nebo jiný doprovod jako opora po dobu pobytu v MŠ (obzvláště v pavilonu B), aby děti
zvládly přechod do mateřské školy od maminky pokud možno nenásilně a bez slziček.
Někdo se nám zdržel do svačiny, jiný do oběda a někdo až do odpoledne.
Paní učitelky měly pro každého dobré slovo na uvítanou, některé děti se celé prázdniny
neviděly, a tak hlavně ty velké si měly co povídat a vyprávěly i svým učitelkám. Celý den
proběhl v pohodě, někomu se vůbec nechtělo domů a už se těšil na zítřek, protože zítra
půjde zase do své mateřské školy.
V prvním týdnu už jsme měli první akci, zatím pouze pro nejstarší pavilony. Přijeli
k nám zaměstnanci ze záchranné stanice ve Vavřinci a předvedli nám výcvik dravců.
Malé děti z „B“ a „C“ se zatím seznamují s okolím MŠ.
Mgr. M. Nykodemová
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 11. 8. 2021
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ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2021.
ZO rozhodlo o zrušení zadávacího řízení s názvem
„ZŠ T. G. Masaryka Velim – přístavba nových učeben –
interiérové vybavení stavby“, a to v části „Dodávka nábytku”,
„Dodávka IT“ a „Dodávka kuchyňské linky včetně spotřebičů”
z níže uvedených důvodů: Dodávka IT i dodávka kuchyňské
linky včetně spotřebičů – účastníci, kteří podali nabídky,
nejsou schopni požadované plnění dodat (jimi nabízené
plnění nesplňuje parametry nastavené zadavatelem). Zároveň
bylo zjištěno, že technické parametry některých položek
předmětu plnění jsou nastaveny tak, že na ně nedopadá
žádný výrobek na trhu nebo min. počet. Dodávka nábytku
– žádný z účastníků, kteří podali nabídku, není schopen
splnit zadávací podmínky stanovené zadavatelem (účastníci
nemají požadované certifikáty a doklady o provedení atestů).
Na příštím zasedání ZO budou předloženy nové zadávací
podmínky a zadávací řízení zahájeno opakovaně, současně
bude stanovena komise pro VŘ.
ZO rozhodlo ve výběrovém řízení podlimitní veřejné zakázky
(zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení) s názvem
„ZŠ T. G. Masaryka Velim – přístavba nových učeben –
interiérové vybavení stavby“ v části „Dodávka vybavení
učebny chemie a fyziky“ o výběru dodavatele společnosti
Školab, s. r. o., Hradec Králové. Hodnocení nabídek bylo
prováděno podle jejich ekonomické výhodnosti nabídek
(podle nejnižší nabídkové ceny).
ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Geosan
Group, a. s., Kolín, na akci „ZŠ T. G. Masaryka Velim –
přístavba nových učeben – nové vyhlášení“ - vylepšení
standardu oproti PD a požadavku uživatele, navýšení ceny
o 175 957 Kč (nová cena – 18 033 706 Kč bez DPH). Po diskusi
k tomuto tématu požádal JUDr. Těmín, Ph.D., pana starostu,
aby dokumentace, která se bude řešit na všech zasedáních byla
zastupitelům zasílána nejpozději do pondělí do 12.00 hodin.
Tento dodatek byl zaslán v odpoledních hodinách v den ZO,
a tudíž nebylo možné řádně prostudovat dokument. Pan
starosta se omluvil a vysvětlil situaci o zaslaném dokumentu.
A. F., Velim, podala žádost o povolení zřízení stání pro osobní
automobil na obecním pozemku p. č. 984/2 v k. ú. Velim
vedle domu v ulici Pražská čp. 32. ZO požaduje do příštího
zasedání dodat nákres plánku, kde bude znázorněn zamýšlený
pozemek pro zřízení stání osobního automobilu, a výše
uvedenou žádost schválilo.
Kolář J., v. o. s., Velim 566, ohlásil drobnou stavbu na pozemku
č. st. 237/6 v k. ú. Velim o šíři 6 m – vjezd na pozemek
s parkovištěm. ZO výše uvedenou žádost schválilo.
ZO schválilo žádost D. H., Velim, o povolení rozšíření vjezdu
u domu čp. 150 Velim na vlastní náklady s podmínkou
zatrubnění příkopu.
V. Z., Kolín, M. K., Velim a J. S., Velim, požádali o snížení
minimální velikosti stavebních pozemků na ploše P042
v k. ú. Velim na hodnotu 800 m2 pro výstavbu 4 rodinných
domů. Ing. arch. Krolák odpověděl, že pozemky mají
celkem 4500 m2, byly zvažovány na 3 rodinné domy Úprava
na 800 m2 je možná, ale znamená nutnost vybudování
náročnější veřejné infrastruktury – komunikace v širším
uličním prostoru, veškeré inženýrské sítě včetně čerpání
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odpadních vod a další požadavky dle platného ÚP. ZO
doporučilo sjednání schůzky s žadateli, kde obě strany
vznesou své požadavky k výše uvedené žádosti.
V. D. D., Velim, požádal o úpravu prostranství na náměstí
Obránců míru u domu čp. 47, prodejna Potraviny Central.
ZO se pokusí zmíněnou opravu prostranství dát do rozpočtu
na rok 2022.
Mgr. et Bc. Jiří Pospíšil vysvětlil ZO své požadavky a problémy
týkající se Letní dětské rekreace (např. pojištění tábora
a vedení účetnictví). Jelikož tento tábor nespadá pod žádnou
organizaci, chybí tudíž i oficiálnost tábora. Dále vznesl dotaz,
proč tento tábor nespadá pod dotace na pořádání tábora. Pan
Kostka odpověděl, že dotace na ostatní tábory jsou od EU
a obec s tímto nemá nic společného. ZO doporučilo sjednání
schůzky, které se zúčastní pan starosta, Mgr. Karpeta,
Mgr. et Bc. Pospíšil a účetní OÚ.
J. M., Vítězov, podal žádost o pomoc proti přemnoženým
nutriím. Pan starosta předal tento úkol Ing. Štěpánkovi –
předsedovi ekologického výboru.
KG Tranzit, s. r. o., Velim, zaslala nabídkový rozpočet
na chodníky: ulice Novoveská – levá strana směr Nová Ves I –
1 204 366,99 Kč včetně DPH, ulice Novoveská – pravá strana
směr Nová Ves I – 1 408 417,43 Kč včetně DPH, ulice Karlova
– pravá strana směr ulice Palackého – 1 676 203,81 Kč včetně
DPH, ulice Karlova – levá strana směr ulice Palackého –
1 264 149,29 Kč včetně DPH. Po diskusi na téma chodníky byl
pověřen pan starosta zjištěním finanční rezervy v rozpočtu
obce. Pan Müller navrhl, aby byla zhotovena pravá strana
chodníku Novoveské ulice, směr Nová Ves I na vlastní náklady
obce, pokud budou rezervní finance v rozpočtu obce pro rok
2021. Zbývající výše uvedené chodníky by byly zahrnuty
do rozpočtu obce na rok 2022. Tuto variantu ZO neschválilo.
Sater – Projekt, s. r. o., Kolín, Ing. Dobiáš, zaslal cenovou
nabídku na zajištění projektové dokumentace na akci
„Lokalita Piánka“ – Úprava požární nádrže v k. ú. Velim.
Cena celkem s DPH – 149 453 Kč včetně DPH. ZO prozatím
rozhodnutí odložilo.
Fapal, s. r. o., Litoměřice, zaslal cenovou nabídku
na Dokumentaci pro získání stavebního povolení, Velim,
katolický kostel – 67 760 Kč včetně DPH. I toto rozhodnutí
ZO odložilo.
Projektová kancelář, Ing. Žáček, Havlíčkův Brod, navrhla
studii na hasičskou zbrojnici SDH Vítězov. Pan Müller objasnil
studii stavebních úprav stávající budovy hasičské zbrojnice
ve Vítězově, která byla zaslána ZO a SDH. Pan Bug ml.
poděkoval a konstatoval, že studie jim byla ve velmi krátkém
čase doručena, a tudíž se celý sbor SDH Vítězov zatím nesešel
k projednání. Dále uvedl, že nechá studii posoudit i hasičským
záchranným sborem ohledně dotace, která bude vyhlášena
v jarních měsících v roce 2022. JUDr. Těmín, Ph.D., uvedl, že
pokud budou nějaké připomínky, nechť se pan Bug ml. spojí
s panem architektem Žáčkem. Na příští ZO se pan Bug. ml.
dostaví s vyjádřením ke studii.
MF ČR, odbor 12 – Financování územních rozpočtů, zaslal
informativní sdělení o zamítnutí dotace a o způsobu doručení
rozhodnutí o zamítnutí žádosti na základě veřejné vyhlášky.
Vyhodnocení dotační výzvy č. 8 a č. 9 – projekt obce Velim
sice vyhověl podmínkám dotační výzvy, ale vzhledem k výši
finančních prostředků vyčleněných v tomto roce ve státním
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rozpočtu pro obě dotační výzvy nelze projekt zařadit mezi ty,
na které bude poskytnuta dotace.
ZO po diskuzi schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na akci s názvem „Demoliční práce na objektu č.p. 204,
st. p. č. 413/2 v k. ú. Velim v lokalitě Piánka“ od VPP Group,
a. s., Velim. Dodatek se týká prodloužení termínu dokončení
díla do 8. 9. 2021.
Pan starosta seznámil ZO s jednáním o možném prodeji
bytovek čp. 487 a 541 a vypracování prohlášení bytů
na bytové jednotky, za které by obec zaplatila finanční částku
cca 80 000 Kč. Navrhl, aby zastupitelé promysleli, zda opravdu
chtějí bytovky prodat. JUDr. Těmín, Ph.D., navrhl, zda by
bylo možné v archivu obce dohledat projektové dokumentace
bytovek.
Pan starosta jednal s majitelem domu panem K., u něhož má
v Palackého ulici pronajatý obchod pan Jeřábek (Andílek)
– ohledně rozšíření parkoviště. Pan K. s tímto záměrem
nesouhlasí.
Pan starosta se zeptal Ing. Štěpánka, proč doposud nefunguje
rybářská stráž, která by měla obdržet průkazky rybářské
stráže pro rybník ve Vítězově a nádržku ve Velimi. Rozmáhá
se nám tu chytání ryb osobami, které si nezakoupily
povolenku. Ing. Štěpánek odpověděl, že žádnou stráž
nemáme a v „Pravidlech pro rybolov 2021“ jsou uvedeny
osoby ke kontrole pravidel. Tudíž se domníval, že průkazky
nemusí být. Prověří a zařídí.
Pan starosta seznámil ZO s předvoláním k jednání před
odvolacím soudem – Krajský soud Praha ve věci náhrady
majetkové a nemajetkové újmy při ublížení na zdraví (na Obec
Velim podala paní J. K.).
Mgr. Kyncl požádal o posekání trávy kolem rybníka.
Pan Müller informoval ZO o úpravách lesíku a požádal
zastupitele o další možné návrhy na úpravy terénu. Pan
starosta navrhl, aby všechny návrhy byly doručeny písemně.
Pan Bug ml. poděkoval ZO a informoval ho o zhotoveném
přístřešku pro hasičský automobil. Zastupitelům předal
pozvánky na Dětský den pod lipami a Žehnání novému
hasičskému vozu.
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 1. 9. 2021
•
•
•

Pan starosta oznámil, že pan Jüptner bude zasedání ZO
přenášet online, a konstatoval, že veškeré přenášení je
na jeho zodpovědnost.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2021.
ZO schválilo zadávací podmínky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci „ZŠ T. G. Masaryka Velim –
Přístavba nových učeben – Interiérové vybavení stavby“.
Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: A. Dodávka
nábytku – 919 859 Kč bez DPH, B. Dodávka IT – 375 441 Kč
bez DPH, C. Dodávka kuchyňské linky včetně spotřebičů
– 204 979 Kč bez DPH. Celková předpokládaná hodnota
všech těchto částí veřejné zakázky je 1 500 279 Kč bez DPH.
Lhůta pro podání nabídek a hodina budou upřesněny.
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje, podrobné
informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci. Pan
Müller konstatoval, že k zaslané dokumentaci vybavení
kuchyně má připomínky a upozornil na některé spotřebiče,
kde se mu specifikace zdají nejasné. ZO rozhodlo, že budou
dospecifikovány spotřebiče pro vybavení kuchyně + ostatní
zařízení. Pan Müller zašle e-mail s možnými vytipovanými
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spotřebiči. Do výběrové komise pro otevírání obálek
této akce byli schváleni tito členové: Ing. Buriánek, pan
starosta Seifert a Ž. Svobodová, DiS. (náhradníci: J. Kaftan,
Mgr. P. Karpeta a Mgr. M. Kyncl).
Na žádost MUDr. K. Z., Velim, byla vyhotovena a schválena
„Žádost o zrušení předkupního práva na pozemku
p. č. 383/51 o výměře 914 m2 v k. ú. Velim“ a „Dohoda
o zrušení předkupního práva“ k výše uvedené žádosti.
ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na stavbu „Velim – vodovod Vítězov“ č. 1012 C
21 15: pozemky p. č. 774/1 a 775 v obci Velim, k. ú. Velim,
a pozemky p. č. 232/8, 358/14, 358/21, 369,385 a 419/19
v obci Velim a k. ú. Vítězov, se Státním pozemkovým
úřadem Praha.
ZO schválilo žádost od FC Velim, z. s., o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Velim na rok 2021. Název projektu: Oddíl
kopané – tréninková a závodní činnost, účast v soutěžích
SKFS a OFS Kolín, sportovní rozvoj, zdravý životní styl,
celkové předpokládané výdaje projektu – 200 000 Kč. ZO
schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2021 o poskytnutí
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti – zřízení nového odběrného místa,
Velim, kNN č. parc. 283/4 v k. ú. Velim od projektanta
Ing. M. Böhma, Kolín.
ZO schválilo dělení pozemku dle přiloženého GP č. 148094/2021 na žádost Ing. A. N., Velim.
ZO schválilo žádost L. B., Velim, o vyjádření k projektové
dokumentaci rekonstrukce – se zpevněním plochy vjezdu
k domu čp. 149 Velim. Úprava bude provedena na vlastní
náklady vlastníka.
Firma Gemec – Union, a. s., zaslala vyjádření a doporučení
úprav ÚP Velim při výstavbě vodojemu – příjezdová cesta
k vodojemu přes pozemek v jejich vlastnictví. Pan starosta
přečetl stanovisko Ing. arch. Kroláka a navrhuje jejich
úpravy schválit s tím, že tyto úpravy musí být nejprve
zařazeny do ÚP č. 5. Následně vysvětlil tyto požadované
úpravy na pozemcích ve vlastnictví firmy. Pan Kostka řekl,
že si nemyslí, že by tyto požadované úpravy v ÚP mohly obec
ohrozit. Proběhla diskuse, ve které se zastupitelé neshodli.
R. Hanuš, Klipec, zaslal nabídku na rekonstrukci okolí křížku
ve Vítězově za cenu 201 200 Kč. ZO doporučilo oslovit další
2 firmy o nabídky.
ZO se znovu zabývalo cenovou nabídkou na dokumentaci
pro získání stavebního povolení – Velim, katolický kostel
za cenu 67 760 Kč včetně DPH od firmy Fapal, s. r. o.,
Litoměřice. Jedná se o statistické zajištění kostela. Pan
starosta je toho názoru, že je to nutné. Pan Kostka se zeptal,
kdo je objednatel. JUDr. Těmín, Ph.D., si myslí, že může být
obec i církev. ZO cenovou nabídku odsouhlasilo s tím, že se
obec a církev budou finančně podílet rovným dílem.
Pan starosta informoval ZO o zveřejnění záměru obce –
pronajmutí nebytových prostor budovy čp. 213 – stavba
občanského vybavení (bývalá lékárna), st. p. č. 324 v 1NP
výše uvedené budovy o výměře cca 155m2, ulice Riegrova,
Velim, v k. ú. Velim. ZO výše uvedený záměr schválilo, bude
vyvěšen na ÚD po dobu zákonné lhůty.
Pan Kostka informoval o dokončené demolici budov
v areálu Piánky a vyzval ZO k zamyšlení k dalšímu využití
pozemku. On sám navrhl 3 varianty: a) vystavět bytový
dům na náklady obce, b) pozemek určit k prodeji, c) nechat

4

•
•
•

•

•

•

prostranství volné (zeleň). Z ekonomického hlediska je pro
variantu b. JUDr. Těmín, Ph.D., konstatoval, že byl zastáván
názor mít tuto lokalitu jako obec pod kontrolou. Pan Kostka
navrhl zadat zpracování znaleckého posudku a řídit se
dle územního plánu. ZO pověřilo pana starostu zadáním
a zpracováním znaleckého posudku na pozemek Piánky.
Mgr. Kyncl informoval o proběhlém fotbalovém táboru,
který byl z části hrazen z dotačního titulu.
Paní Svobodová, DiS., zpracuje a dodá ZO revizní zprávu
o táborech.
Mgr. Karpeta informoval o zahájení nového školního roku
s tím, že v současné době navštěvuje základní školu více
než 300 žáků. Žáci prošli prvním testováním s negativním
výsledkem. Pan Kostka se zeptal, zda jsou využity všechny
třídy i s touto novou přístavbou. Mgr. Karpeta odpověděl,
že ano a z důvodu zvyšování počtu tříd jsou a budou
všechny prostory i s družinami využity. JUDr. Těmín,
Ph.D., se zajímal, kolik % žáků je velimských. Mgr. Karpeta
odpověděl, že 70 %. Pan Müller se zajímal o plynové topení
ve škole z důvodu zvyšující se ceny.
Pan Müller informoval ZO o zaslaném e-mailu od SDH
Vítězov, ve kterém je uvedeno, že s návrhem „hasičárny“
souhlasí. Aby se mohli posunout dál, navrhuje začít řešit
územní plán a změnu ÚP č. 5, geometrický plán a projekt.
JUDr. Těmín, Ph.D., dodal, že je třeba ověřit i dotační
program. ZO dalšími úkoly pověřilo pana starostu.
Pan Müller položil panu starostovi otázku týkající se
pana Radechovského – ohledně chodníků při uložení
elektrického vedení do země. Pan starosta odpověděl, že se
pan Radechovský odvolává na novou vyhlášku. Pan starosta
požádá pana Radechovského o písemné vyrozumění.
Ing. Štěpánek požaduje dle kolaudačního rozhodnutí uvést
na pravou míru dopravní značení u mateřské školy. Pan
starosta odpověděl, že kolaudační rozhodnutí přišlo před
prázdninami a dopravní značení bude uvedeno tak, jak je
v kolaudačním rozhodnutí.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Hašplová Marie, Velim
Černý Pavel, Velim
Funda Petr, Velim
Kynclová Irena, Velim
Nouzovský Josef, Velim
Škopková Iva, Velim
Třepina František, Velim
Bačina Jaroslav, Velim
Douděrová Jana, Velim
Miňovská Růžena, Velim
Oliva Petr, Velim
Pangrác Antonín, Velim
Baláčková Vlasta, Velim
Tomášová Anna, Velim
Součková Marie, Velim
Kostka Karel, Velim
Soukupová Jaroslava, Velim
Srp Antonín, Velim
Svobodová Eva, Velim
Seifert Josef, Velim
Gregorová Marie, Velim

Sršeň Miloslav, Velim
Svobodová Drahomíra, Velim
Vojtěchová Melánie, Velim
Češpiva Jaroslav, Velim
Sleza Stanislav, Velim
Holubová Miloslava, Velim
Vojta Miroslav, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Skukálek Lukáš, Velim
Minarčík Jan, Vítězov
Rodičům blahopřejeme!
Zemřela:
Bradáčová Anežka, Vítězov
Čest její památce!

Jak to vidí občan: Proč je potřebná existence
politické opozice i v naší obci?
České slovo opozice pochází z latinského oppositus, což se překládá
jako postavený proti, protilehlý. Opozici v obecném smyslu
pojmenoval politolog Ghita Ionescu tímto způsobem: „Opozice
v širokém slova smyslu se vztahuje na každé postoje nebo činy,
dohodnuté, živelné nebo záměrné, ojedinělé nebo stálé, přicházející
ze strany formálních nebo neformálních skupin nebo jednotlivců,
uskutečňované za každých okolností a všemi prostředky, namířené
proti existující moci.“ Opozice tedy v reálném životě vůbec
neznamená, že se za každou cenu musí jednat o nějakou politickou
stranu. Prostě může jít jen o náhodnou skupinu nás občanů, nebo
dokonce i o jednotlivce, kteří nesouhlasí s konkrétními oficiálními
kroky právě vládnoucí většinové části zastupitelstva. Opozicí
v politickém životě jsou tedy politické strany a jejich představitelé,
skupiny obyvatel nebo i jednotlivci, kteří se nepodílejí na většinové
vládě v obci. Opozice plní důležitou úlohu kontroly a kritiky. Dále
funguje jako nabídka alternativ k oficiální politice vládnoucí
většinové části zastupitelstva a je připravena stávající vládnoucí
většinovou část zastupitelstva v případě potřeby nahradit.
První oficiální, organizovanou a historicky doloženou opozicí byli
zřejmě římští tribunové lidu. Na rozdíl od dnešní opozice však
tribunové neměli možnost nahradit vládu, mohli na ni pouze
dohlížet a do jisté míry upravovat její rozhodnutí. V době, kdy
byl umožněn vrstvě, kterou hájili, tedy nám plebejům (řadovým
občanům), vstup do vyšších funkcí, začala jejich opoziční role
ztrácet význam. Ve středověku měli panovníci často opozici
v církvi a jejích institucích. V 18. století začala být opozice součástí
státní moci, a to prostřednictvím parlamentu, který měl možnost
podílet se na některých vládních rozhodnutích. Později začala
opozice existovat v podobě dvou navzájem si konkurujících složek
státní moci, např. dvou komor parlamentu. Podnět k tomu dala
i vláda jakobínů ve francouzském Konventu, kteří zde za Velké
francouzské revoluce soustředili velkou část moci do svých rukou.
V 19. století začala institucionalizovaná opozice ve větším měřítku
fungovat nezávisle na státní moci, a to ve formě politických stran.
Pokud se vezmou lidské dějiny jako celek, pak existence pokojné
a legální opozice příliš umožňována nebyla. V konkrétním příkladě
stranické opozice byly výjimkou zejména státy západní Evropy
a anglicky mluvícího světa. Situace se změnila až s rozšířením
demokracie do zemí jižní Evropy v 70. letech, Jižní Ameriky v 80. letech
a s pádem komunismu ve střední a východní Evropě po roce 1989.
V posledních letech dochází podle některých politologů
k možnému omezování moci opozice v členských zemích
Evropské unie ve prospěch unijních orgánů. V některých
současných demokratických zemích ztrácí vládní oponenti svou
pozici i v důsledku omezování moci parlamentu ve prospěch
vlády. Parlament je totiž často místo, kde je opozice nejaktivnější.
Z výše uvedeného tedy plyne, že opozice v naší obci by měla hájit
především tu část obyvatel naší obce, která nemá možnost v politickém
životě prosadit své zájmy nebo se jenom cítí být z politického života
obce vytlačena. Tato funkce opozice pomáhá v některých případech
do politického systému začleňovat nespokojené jedince a zabraňuje
tak jejich případnému radikalismu. S tím by měla souviset
možnost nás obyčejných občanů vyslovit se (v případě potřeby)
prostřednictvím opozice i přímo proti vládnoucí většinové části
zastupitelstva, což opět pomáhá (v některých případech) od odvracení
případných místních třenic, které však v krajním případě nebo
i v případě dlouhodobého ignorování rozdílných názorů mohou
bohužel vést až ke zcela zbytečným (skrytým nebo i otevřeným)
společensky naprosto nevhodným projevům. 
Aleš Ruznar

Letní dětská rekreace
I v letošním roce proběhla „Letní dětská rekreace“. Již podruhé
byla organizace ovlivněna pandemickou situací, ale vše se
podařilo zvládnout bez problémů. Děti si týdenní pobyt užily,
odpočinuly si po nestandardním školním roce a načerpaly
síly do nového školního roku. Průběh tábora byl již tradiční.
Děti prožívaly týden v duchu olympijských her a Japonska.
Absolvovaly různé soutěže, koupaly se, vyrazily na výlet i si
zazpívaly u táboráku.
Poděkování: Tímto bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu
ve Velimi za finanční podporu, bez které by nebylo možné akci
uskutečnit. Poděkování patří rovněž realizačnímu týmu, který
zabezpečil programovou náplň a pečoval o účastníky. Nesmím
zapomenout ani na rekreanty, kteří vytvořili skvělou atmosféru.
Všem moc děkuji. 
J. Pospíšil

Mladí hasiči na táboře
Letos opět jako loni se mladí hasiči vypravili na týdenní tábor
do Samopší. Počasí jim celkem přálo, a tak z programu zvládli
vše, co měli naplánováno. Absolvovali celotáborovou hru,
na kterou si jednotlivé oddíly vyrobily vlastní vlajky a trička.

Účastníci se zdokonalovali ve zdravovědě, vyzkoušeli si
evakuaci i různé ruční práce. Navštívili farmapark v Soběhrdech,
kde si užili zvířátka i lanový park s trampolínou. Procvičili
lukostřelbu, pro kterou si sami vyrobili terče v podobě zvířat.
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Také se utkali v táborové soutěži Masterchef. Zdolali cestu
na místní zámeček a jeden večer je čekalo překvapení v podobě
kina. Samozřejmě proběhla i zkouška odvahy – noční bojovka.
Pro nepříznivý stav řeky Sázavy nebylo možné sjíždět řeku
jako loni, a tak se alespoň povozili z jednoho břehu na druhý
a nakonec se v řece i vykoupali. Na závěr tábora byly předány
medaile a diplomy, vše ukončila pořádná grilovačka.
Veliký dík patří všem, kteří svůj čas dětem věnovali, starali se,
aby jim nic nechybělo, a připravili jim týden plný zážitků. Tento
tábor byl spolufinancován obcí Velim. 
jb

Tábory pro naše děti
OÚ Velim opět pořádal příměstské tábory, a to pod hlavičkou
EU reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015763.
Zvládli jsme jich hned několik, jeden ve spolupráci s SDH
Vítězov, další s naším fotbalovým klubem FC Velim, Sokolem
Velim – oddílem všestrannosti a MŠ Velim. OÚ oslovil vedoucí
všech spolků či oddílů ve Velimi a Vítězově a ti mohli podat
návrh. Všem, kteří se toho zhostili, se dařilo, pokryta byla více
než polovina prázdnin. Další dva klasické tábory probíhající
na Horním Bradle sponzoruje OÚ.
Díky patří všem vedoucím za obrovskou obětavost, práci pro děti
i originalitu – Milanu Bugovi a jeho vedoucím, Ivče Homokyové
a její partě, Jirkovi Pospíšilovi a jeho lidem, Martinu Kynclovi
a trenérům a Žanetě Svobodové a jejímu týmu.
Tábory uzavřel příměstský tábor v areálu MŠ. Šedesát dětí
pomocí stroje času navštívilo všechny možné doby od pravěku
až po budoucnost. Užily si výlety, sportoviště ve Velimi i nejbližší
okolí. I když nám letos úplně nepřálo počasí, nenechali jsme se
nijak zaskočit. Děti byly nadšené, správně soutěživé a hlavně
úžasné, férové a spokojené. Jsme rádi, že jsme mohli rodičům
pomoci zajistit prázdniny a tento čas jejich dětem smysluplně
naplnit. 
Za celý kolektiv „příměšťáků“ žas

Hasičský příměstský tábor
Třetí prázdninový týden proběhl příměstský tábor pořádaný
vítězovskými hasiči. Tábor byl nejen pro jejich malé členy, ale i pro
ostatní, kteří měli zájem. Program byl promyšlený do poslední
minuty a děti si odnesly spoustu zážitků a zkušeností. První den
je navštívili hasiči SDH Zásmuky s velkým hasičským vozem.
Předvedli hasičskou techniku, děti si vše prohlédly a vyzkoušely.
Poté malovaly vlajky a trénovaly na tartanu. Druhý den přijel
sanitní vůz ZZS Středočeského kraje. Děti si mohly všechno
zblízka prohlédnout a zeptat se, co je zajímá. Dále si zkusily první
pomoc na figurínách. Pak vyrazily na orientační běh do mlýna
a den zakončily točenou zmrzlinou. Ve středu se jelo na výlet
do ZOO Chleby, kde byla pro děti zajištěna komentovaná
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prohlídka, po jejímž skončení se vyřádily na tamním dětském
hřišti. Další den následoval závod přes překážky ve velimském
sportovním areálu. Po obědě návštěvily místní knihovnu, kde
si četly hasičské a záchranářské pohádky a povídaly si o požáru
Národního divadla. A na závěr báječného týdne se děti vydaly
vyčistit les mezi Velimí a Vítězovem. Poté je čekala odměna
v podobě grilování ve vítězovské hasičárně a dětská párty
s pěnou, opékáním a koupáním. Nakonec obdržely medalie
a diplomy. Tento tábor byl financován z dotace EU: „Péče o děti
v době letních prázdnin“.
Velký dík patří všem, kteří se na péči o děti podíleli, i kuchařkám,
které jim výborně vařily.
jb

Příměstský tábor v Sokole

Ve dnech 19. – 23. 7. 2021 se konal první příměstský tábor
v Sokole. Tématem byla VELIMPIÁDA.
Děti byly rozděleny do pěti barevně odlišných oddílů. Program
měly velmi bohatý, hlavním bodem bylo cvičení a soutěže
v olympijských disciplínách (běh a štafeta, hod, skoky
a lukostřelba). Absolvovaly také výlety, např. exkurzi do podniku
Salima Velim, kde děti viděly zemědělskou techniku a vyslechly
si povídání pana ing. Krupičky o práci v zemědělství. Uprostřed
týdne se uskutečnil výlet do Prahy do „Krtkova světa“, kde se
dětem také moc líbilo.
Video z celotáborového konání můžete vidět na YouTube pod
názvem Velimpiáda 2021 nebo na FB Sokola Velim.

Celkově se tábor velmi vydařil, všichni jsme si ho moc užili
a pevně věříme, že se v příštích letech bude opakovat.
J. Jiřičková

Čtvrtý ročník Velimských trojek
v nohejbale TJ Sokola Velim
Počtvrté jsme se sešli na Velimských trojkách 24. července 2021.
Po minulém deštivém ročníku jsme zažili parný den. Účast
devíti trojic je málo při pohledu na situaci, kdy se pořádně
nehraje soutěž. Po dohodě všech se hrálo v jedné skupině,
každý s každým. To znamenalo, že každý účastník odehraje osm
zápasů. Při jasné obloze, teplotě okolo 30 °C a počtu zápasů si
trojice musely rozložit síly. Střídání hráčů na všech postech, aby
vydrželi se silami až do konce, bylo nutností. Přesto byla úroveň
hry opět vysoká, což po zápase dokládala úplně propocená trička
všech hráčů.
Oddíl nohejbalu Sokola Velim postavil tradičně tři trojice.
Tradiční byla i kvalita zápasů. Boj o každý bod, dobíhání
míčů, nevypuštění žádného souboje na síti, to bylo k vidění
ve všech utkáních. Tomu také odpovídal i velký počet remíz.
Téměř třetina zápasů skončila remízou. Tři družstva (Velim
A, Havlovice a Bálkovi) odskočila ostatním. Dalších pět trojic
bojovalo o střed tabulky. Nakonec se z vítězství radovali hráči
Velimi A – Hála, Hykš, Padělek, kteří jen jednou prohráli.
Druzí, o dva body ze vzájemného zápasu s Havlovicemi lepší,
skončili Bálkovi (L. Bálková, J. Bálek, F. Bálek). Třetí Havlovice
(Stierand, Stierandová, Kupský, Horák). O čtvrtém místě Sázavy
(Gregor, Církva, Jirsa) rozhodlo o jeden bod lepší skóre ze
vzájemného zápasu s Dřeváky. O vyrovnanosti trojic uprostřed
tabulky vypovídá bodový rozdíl jednoho bodu mezi čtvrtým
a osmým družstvem v konečném pořadí. Cenu pro nejmladšího
hráče převzal J. Bálek (12 let). Cenu pro nejlepší hráčku získala
L. Bálková. Konečné pořadí turnaje:
1. Velim A (Hála, Hykš, Padělek), 2. Bálkovi (Bálková, Bálek J.,
Bálek F.), 3. Havlovice (Stierand, Stierandová, Kupský, Horák),
4. Sázava (Gregor, Církva, Jirsa), 5. Dřeváci (Kavan, Folprecht,
Fojtíková), 6. Rodinka (Maška, Mašková, Špirit), 7. Petrovice
(Uttl, Kurc, Růžička), 8. Velim B (Brant, Kratochvíl, Sedláček),
9. Velim C (Farkaš, Chlád, Sixta st.).
Organizaci a přípravu turnaje zajišťovali hráči oddílu nohejbalu
TJ Sokola Velim. Partnery turnaje byli: Pivovar Nymburk,
Kominík Chotětov, FSV Moto Velim, Kácení stromů Z. Hála
a Z. Drahovzalová, která darovala cenu pro nejlepší hráčku.
Fotky na https://velimaci.rajce.idnes.cz/ 
B. Filoun
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Nejlepší současný hráč petanque
České republiky ve Velimi
17. ročník CM (Cyrilometodějských) koulí se konal 5. 7. 2021
(turnaj dvojic). Účast na velimských turnajích se kvalitou zvyšuje.
Plný počet 20 dvojic byl maximem pro tento turnaj. Nedostalo
se na všechny zájemce. Mezi nimi byl bohužel i vedoucí hráč
českého žebříčku Ivo Michálek. Přesto přijel, podíval se na náš
areál, zhlédl několik zápasů a poté zamířil zpět domů do Brna.
Kvalitu hráčů tak zajišťovali další hráči z první stovky českého
žebříčku – Jarda Vlach, Petr Fafek, Petr Morávek, Sylva
Mandíková, Jana Fafková, Zhijing Vaňková. Svojí hrou přispěli
ke kvalitě i Velimští – Pavel Jeřala, Lukáš Jeřala a Vojtěch Černý.
Hrálo se ve čtyřech skupinách po pěti týmech. První dva týmy
postupovaly do Play off. Ostatní dohrávaly B turnaj. Ke zdaru
turnaje přispěly také příznivé počasí a obsluha občerstvení.
Turnaje se zúčastnily i dva týmy ze Stolína u Náchoda, dlouholetí
přátelé, bývalí reprezentanti a reprezentační trenér, k nimž jezdí
zase hrát Velimští. Turnaj, který neměl žádnou chybu, řídil Aleš
Klouda, jemuž pomáhali Martin Škopek a Jakub Souček. V utkání
o 3. místo hráli Vojtěch Černý ( Velim) s Janem Svobodou
(Sokoleč) proti Zhijing Vaňkové s Danielem Kočandrlem
(oba Velim). Úspěšnější byl kombinovaný tým Velim/Sokoleč.
Samotné finále mělo úroveň turnaje ve Francii. Přesný dohoz,
následovala přesná střela. Tak se to protáčelo od úvodu zápasu až
do jeho poloviny, pak začala taktická hra. Jsme velice hrdí na to, že
soupeřem Petra Fafka a Petra Morávka byli domácí Pavel a Lukáš
Jeřalovi. Zápas nakonec vyhráli současní reprezentanti České
republiky. Početná divácká kulisa viděla zápas, jaký ve Velimi
dosud nebyl k vidění. Pořadí 1. Petr Fafek, Petr Morávek (PC
Sokol Lipník) 2. Pavel Jeřala, Lukáš Jeřala (PC Sokol Velim)
3. Vojtěch Černý, Jan Svoboda (Velim/Sokoleč). B turnaj vyhrála
dvojice František Vejtruba, Tomáš Sudoměřický (Žraloci
Předhradí). Medaile a věcné ceny předal prezident klubu Aleš
Klouda. Sponzorsky se podílela firma Fastra - Petr Skala. Všem
zúčastněným děkujeme. Ať koule lítají!
V. Jeřala

S republikovými závody probíhala současně soutěž RADEČ
CUP – amatérské mistrovství v autocrossu, kterou Láďa vyhrál
nejen ve své třídě, ale zároveň vyhrál celkový RADEČ CUP,
získal nejvíce bodů ze všech jezdců ve všech divizích.
Letošní sezonu Láďa zůstává v divizi Racer Buggy 125 a bude se
snažit obhájit mistrovský titul.
V současné době jsou odjety již 4 mistrovské závody, Láďa má
4 vítězství a průběžně tedy vede celkovou tabulku. Do konce
sezony se pojede ještě 6 závodů a konkurence je veliká.
(info www.kg-racing.cz)
žas

Znovu zelená Velim 2

Láďa Jiřička – Mistr ČR 2020
v autocrossu
Vzhledem k okolnostem se vyhlášení autocrossové sezony 2020
konalo až na začátku letošní sezony. Titul „Mistr ČR 2020 v divizi
Racer Buggy 125“ získal žák velimské školy Láďa Jiřička.

Proč Znovu zelená Velim 2? Navazuji na článek, který vyšel
ve VN č. 5 v roce 2019. V něm jsem poukazovala na skutečnost,
že v obci je málo vzrostlé zeleně a není ulice, která by byla
příjemně zastíněna. Jako pamětnice jsem vzpomněla na ulice,
které ještě před několika desetiletími byly příjemně zastíněny
vzrostlými stromy. To dokazují i fotografie, které jsou v archivu
našeho KRPVV. Tyto stromy byly časem vykáceny a nebyly
nahrazeny novými. Jsme oddíl Sokola – Klub rodáků a přátel
Velimi a Vítězova a zapojili jsme se do spolupráce s OÚ Velim
při řešení nového ozelenění našich obcí (Velimi a Vítězova).
Tipovali jsme lokality pro výsadbu a navrhovali jsme i druhy
dřevin, které by měly být vysazeny. Z našich řad i z řad občanů
bylo navrhováno, aby se vysazovaly hlavně ovocné stromy. Také
jsem zmínila, že v obci se nikdo ze zvolených zastupitelů neujal
ekologické komise, do jejíž kompetence spadá mimo jiné i péče
o zeleň v našich obcích. Proto jsme převážně spolupracovali
s panem starostou Josefem Seifertem. Ale v loňském roce
se situace obrátila k lepšímu. Výše zmiňované komise se ujal
zastupitel Ing. Martin Štěpánek, a jak je už vidět, pustil se hned
do práce. Jistě jste si všimli, co bylo vysazeno již v loňském
roce na podzim – švestky, třešně, turecké lísky a ořešáky.
Po rozhovoru s Ing. Štěpánkem musím konstatovat, že o zeleň
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v našich obcích bude dobře postaráno a za několik let se budeme
procházet pod vzrostlými stromy, které určitě zlepší mikroklima
v obcích a budou zadržovat vodu. Výsadba bude realizována
i mimo obce – např. okolo cyklostezky k Vítězovu nebo podle
silnic, které vlastní obec. Jistě jste zaslechli o celorepublikových
akcích na zlepšení klimatu v obcích a v krajině. Např. výsadba 10
milionů stromů v ČR nebo „Chraňte děti před sluncem“ a mnoho
dalších v jednotlivých regionech naší republiky.
Ing. Štěpánkovi přejeme v jeho práci v ekologické komisi mnoho
úspěchů a nadále budeme novému předsedovi posílat návrhy
na lokality k osázení a případně i na druhy dřevin, které by
mohly být vysazeny. předsedkyně KRPVV Ing. Z. Richterová

Na pomoc rodinným pečujícím
– Poradna Včera
Pečujete doma o svého blízkého? Nabízíme všestrannou
odbornou pomoc a doprovázení těm, kteří v celém okrese Kolín
pečují o blízkého člověka (nejen) s poruchou paměti.
Poskytujeme sociálně právní poradenství, podporu, vzdělávání
v oblasti každodenní péče a komunikace s lidmi s Alzheimerovou
nemocí či některým typem demence. Zřídili jsme pro vás
specializovanou poradnu, která nese název Poradna Včera a je
umístěna v Kolíně v Mnichovické ulici na Zálabí. Poskytujeme
podporu pečujícím i v terénu – rádi přijedeme do Velimi.
K dispozici vám jsou odborníci například z oblasti sociální práce
a péče, práva, neurologie, psychiatrie, výživy a duchovní péče.
Veškeré služby poskytujeme zdarma.
Pokud vás trápí jakékoliv problémy spojené s domácí péčí,
můžete se na nás obrátit prostřednictvím telefonu 775 403 350,
e-mailu poradna.kolin@dementia.cz nebo využít možnost chatu
na https://dementia.cz/chat. 
Eva Malovcová

Nedělní škola: Poznáte dívky z fotografie?
V nedávné době jsem získal zde uveřejněný pohled. Jedná se
o fotografii upravenou do formy pohlednice. Na zadní straně je
rukou napsáno: Nedělní škola ve Velimi 1944. Rád bych přiřadil
dívkám na fotografii jména. Děkuji všem za informace, telefon
721 588 882.
B. Filoun

Ball a jeho 20 let
V letošním roce slaví firma
Ball Aerosol Packaging CZ,
s. r. o., 20 let působení v naší
obci. Při této příležitosti
jsme položili panu řediteli
Janu Klimentovi několik otázek.
Slavíte 20 let působení v naší obci. Můžete přiblížit lidem, co vaše
firma vlastně dělá?
Firma vyrábí aerosolové obaly z čistého hliníku, kterým se
pracovně říká plechovky. Počet zaměstnanců se vyšplhal k 350
a roční výroba k téměř 500 milionů plechovek. Zahraniční
vlastníci přišli na Kolínsko kvůli tradici tohoto průmyslu
v regionu, který reprezentovala především firma Strojobal Kolín.
Výrobky z hliníku jsou vysoce ekologické, protože hliník je 100%
recyklovatelný materiál.
Můžete říci, kolik asi lidí z Velimi, Vítězova a nejbližšího okolí
ve vaší firmě pracuje?
Zhruba 50 lidí dohromady z obou jmenovaných obcí.
Vážíme si toho, že jste sponzory a partnery velimských škol.
Vnímáte toto jako povinnost?
Naše společnost má celosvětově v rámci svých principů a hodnot
(tedy v rámci své DNA) nastaveno pomáhat v místě, kde podniká.
Jsme rádi, že se toto ještě maximalizovalo během pandemie loni
i letos a mohli jsme nejen místní školu a školku finančně v těchto
nelehkých dobách podpořit. Navíc v posledních dvou letech to
byli i naši lidé, kteří spoluurčovali směřování finanční podpory.
Vím, že součástí oslav 20letého výročí bude také den patřící vašim
zaměstnancům a jejich nejbližším. Přiblížíte nám tento den D?
Ano, tento den chceme slavit společně s našimi lidmi a jejich
nejbližšími. Účast potvrdili také někteří kolegové z evropského
vedení naší divize. Jako tradičně (akce se koná 1x za dva roky)
budou probíhat prohlídky závodu, jsou nachystané aktivity pro
děti i dospělé (částečně i ve spolupráci s místními hasiči), akci
také zpříjemní vystoupení dětí z mateřské školy. Hudba a dobré
jídlo budou samozřejmostí.
Závěrem bych velmi ráda poděkovala za Vaši činnost, za veškeré
projekty, kterými podporujete děti ve Velimi a Vítězově. Ráda
bych také popřála hodně štěstí do dalších let, ať se vám daří.
Budeme velmi rádi, když vaše počínání směrem k naší obci
bude nadále tak vstřícné. Vážíme si toho, že jste našimi partnery
a s důvěrou se na vás můžeme kdykoliv obrátit.
Děkuji za Váš čas a zodpovězené otázky. 
žas

Poděkování

ZŠ T. G. Masaryka Velim děkuji firmě Ball Aerosol Packaging
CZ, s. r. o., za školní pomůcky pro prvňáky. Rovněž děkujeme
paní J. Slavíkové, která každoročně přispívá na dárečky.
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