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Nová budova školy v plném provozu
V průběhu září začala základní škola naplno využívat novou
přístavbu. Nejprve se do nových prostor (učeben, šaten,
sociálního zařízení) přestěhovali žáci druhé a obou čtvrtých
tříd. Následovalo to, na co jsme se těšili dlouhá léta. Veškeré
hodiny tělesné výchovy probíhají v nové tělocvičně. Třikrát
týdně ji navíc využíváme pro sportovní kroužky. Jako poslední
se přestěhovaly paní kuchařky, žáci i pedagogové se již stravují
v nových prostorách.
Od začátku října se nám podařilo otevřít novou tělocvičnu i pro
mimoškolní činnost. Tělocvična je v provozu prakticky každé
odpoledne, postupně i ve večerních hodinách. Je potěšující, že
novou halu využívají nejčastěji děti, které jsou organizované

ve velimských sportovních organizacích. Od začátku se tak
daří naplňovat jeden ze záměrů celé stavby – poskytnout
nový a moderní prostor pro sportovní aktivity občanů Velimi
a Vítězova, zejména mládeži.
V následujících týdnech nás čekají další výzvy, zejména půjde
o využívání nového objednávacího a odbavovacího systému
ve školní jídelně, rozšíření volby jídel a podle kapacity také
nabídka vaření obědů pro strávníky mimo mateřskou a základní
školu. Veřejnost bude o této možnosti informována.
Souběžně s tím, co bylo zmíněno, se budeme snažit co nejdříve
využívat pro školní aktivity i starou budovu školní jídelny.
PK

Ješte jednou k slavnostnímu otevření přístavby školy
Vážení velimští občané,
v polovině srpna jsem obdržel pozvánku od Obce Velim
na slavnostní otevření Přístavby ZŠ T. G. Masaryka Velim.
Bral jsem s povděkem, že si na mne zastupitelstvo obce v čele
s p. Seifertem vzpomnělo, i když nejsem občanem Velimi.
Od roku 1979 ale pracuji v našem družstvu a obděláváme
polnosti především v katastrálním území Velim, kde má naše

družstvo i své sídlo.
Musím konstatovat, že po chladném soužití za éry starostování
p. Bartoše došlo po nástupu nové generace zastupitelů v čele se
starostou p. Seifertem k narovnání vzájemných vztahů a úzké
spolupráci, kde se pomocnými pracemi při sečení trávy, úklidu
sněhu a dalšími podílíme na rozvoji obce Velim.
pokračování na str. 7
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Po dotazu Ing. Štěpánka, zda Vodos Kolín nečerpá z obce
Velim vodu, prověřil situaci pan starosta. Zástupce Vodosu
Kolín mu sdělil, že vodu občas čerpají, nepoužívají ji jako
pitnou, ale do tepláren.
Po omluvě KG-Servisu, spol. s r. o., Velim, převzala firma
p. Koubka z Vítězova zakázku na stavební úpravy vjezdu
u obchodu Mattylda, ulice Palackého. Cena zůstává stejná
jako od původní firmy (38 435,89 Kč, vč. DPH).
Občané obce Vítězov požádali o revitalizaci kříže, zvonice
a jejich nejbližšího okolí ve Vítězově. Pan Müller informoval,
že dne 29. 9. 2019 uspořádali členové ZO „Změna pro
Velim a Vítězov“ mítink s občany Vítězova, na kterém se
debatovalo o změnách a požadavcích v jejich obci. Následně
proběhla debata nad jednotlivými body:
• vybudování vodovodu – pan Kostka informoval ZO, že
rozjel vlastní iniciativu ohledně vybudování vodovodního
řadu ve Vítězově (projekt, dotace)
• chodník přes obec – pan Kostka navrhuje ZO připravit
do budoucna návrhy na nově vznikající projekty
• přechod pro chodce u autobusové zastávky – pan Kaftan
navrhuje řešit v rámci projektu přechodu ve Velimi
• osvětlení cyklostezky – pan starosta připomněl, že
osvětlení cyklostezky není součástí projektu a navrhuje při
realizaci cyklostezky uložení kabelu veřejného osvětlení
na vlastní náklady obce
• prořezy stromů
• přepracování jízdního řádu, kde budou upřesněna místa
odjezdů a nezastavování některých autobusových linek
• měření rychlé jízdy v obci – zajistí pan starosta
• rekultivace okolí zvoničky – zde zástupci ZO požádali
občany o spolupráci při výběru firem na opravu zvoničky,
• vymýcení roští u zvoničky – pan starosta informoval, že
dojde k vymýcení (pan Kaftan nabídl zapůjčení bagru)
• udržování cesty na vítězovskou skálu – obec bude cestu
udržovat
• využívání obecní vývěsky pro účely občanů Vítězova –
pan starosta nemá námitek, vývěska není zamčená, pouze
na kličku
• na křižovatce u katolického kostela ve Velimi nainstalovat
zrcadlo – pan Kaftan zajistí podání žádosti
• 1x ročně uskutečnit zasedání ZO ve Vítězově
• zveřejnění schválené smlouvy se zhotovitelem
na cyklostezku
Pan Müller doporučuje zveřejnit všechny příkazní smlouvy.
Odpověděl mu pan starosta, že obec nemá povinnost
zveřejňovat všechny smlouvy.
Pan starosta informoval ZO o objednání zaměření staré
cesty ze „mlýna“ k novoveskému lomu (termín bude
upřesněn, bude zaměřen stávající stav). Pan Müller požádal
pana starostu o přizvání, až se bude zaměřovat cesta.
Zaměření bylo objednáno a zároveň odloženo z důvodu
vyseté kukuřice na poli.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2019.
ZO schválilo žádost o vyjádření souhlasu s dělením pozemku
p. č. 284/1 v k. ú. Velim od Stavební HP, s. r. o., Kolín
Podpořené projekty – schválení dotace pro obec Velim
na akci „Cyklostezka Vítězov – Velim“ (4 747 673,96 Kč). Pan
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starosta konstatoval, že výběrové řízení se již uskutečnilo
a posunutí zařízení ČEZu u bývalé čističky ve Vítězově
je zajištěno. Jakmile obec obdrží rozhodnutí a smlouvu
od Středočeského kraje, může začít výstavba cyklostezky.
Pan Kostka doporučuje kontaktovat vítězného zhotovitele
na cyklostezku.
Alis, spol. s r. o., Česká Lípa, zaslala cenovou nabídku
na KEO 4 – platební terminál, kterou ZO schválilo.
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zaslala Smlouvu č. 9120136234
o uzavření budoucí smlouvy o převodu nemovité věci
(pozemek p. č. 946/2 v k. ú. Velim). Rozhodnutí ZO bylo
odloženo na příští zasedání.
Ministerstvo financí (Odbor financování územních
rozpočtů) zaslalo Obci Velim ohledně Přístavby Základní
školy T. G. Masaryka ve Velimi Změnu rozhodnutí
o poskytnutí dotace – navýšení účasti státního rozpočtu
na realizaci akce o 14 mil. Kč. ZO tuto změnu schválilo.
Sberbank CZ, a. s., Praha, požádala o bankovní záruku
za řádné provedení díla č. VZ275PCM18/244396 týkající se
veřejné zakázky „Přístavba Základní školy T. G. Masaryka
ve Velimi“ na realizaci stavebních prací. ZO výše uvedenou
bankovní záruku schválilo.
OÚ Velim obdržel od občanů obce Velim a okolních
obcí Prohlášení k záměru – nesouhlas se záměrem obce
Velim umístit do prostoru mezi zvonici a faru na pozemek
p. č. 946/2 v katastrálním území Velim trafostanici
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Pan starosta konstatoval,
že toto umístění je ze všech čtyř nejlepší a poslední
návrh v rohu na pozemku fary je neslučitelný s ideovým
návrhem Ing. Kroláka, ve kterém má být ulice k parkovišti
u plánovaného hřbitova. Pan Müller prezentoval nákres,
ve kterém poukázal na možnost přemístit parkoviště
za budovu fary. Bylo by společné pro nový hřbitov
i případně pro budovu fary, pokud by byla v budoucnu
přestavěna na obecní prostor. JUDr. Těmín, Ph.D.,
poukázal na památkový ráz hřbitova a zvonice a prohlásil,
že jde o jedinečnou část centra obce, která by neměla být
zastavěna technologickými a průmyslovými komponenty.
Pan starosta sdělil, že můžeme uvažovat o zahloubení
trafostanice do země. Současně požádal, aby se k návrhu
vyjádřili všichni zastupitelé z hlediska jejich vlastních
názorů. JUDr. Těmín, Ph.D., předložil vizualizaci umístění
trafostanice, kterou si nechal zhotovit, a dovozoval, že se
na dané místo nehodí. Pan Kostka k tomu dodal, že tato
vizualizace není v patřičné kvalitě. K tomu JUDr. Těmín,
Ph.D., konstatoval, že dle územního plánu, pokud se jedná
o okolí památky, musí být předložena architektonická
studie, která při předchozím hlasování nebyla předložena.
ZO pověřilo pana starostu dalším jednáním se společností
ČEZ, zda bude trafostanice umístěna před katolickou
farou nebo zda bude vybrána jiná lokalita. Bude
požadován grafický návrh všech čtyř navrhovaných variant
a preferováno zapuštění do země.
Základní škola T. G. Masaryka Velim požádala o výjimku
z počtu žáků, kterou ZO schválilo.
Příkazní smlouva – dvě nabídky na technický dozor
investora pro akci „Cyklostezka v obci Velim“: Artendr, s. r. o.,
Velký Osek, a Witero, s. r. o., Praha. Pan starosta rozešle
zastupitelům základní smlouvu o dílo, která zhotovení
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cyklostezky vyhrála, řešeno bude na příštím zasedání ZO.
ZO schválilo příkazní smlouvu od Artendr, s. r. o., Velký
Osek. Jedná se o smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti
o dotaci na akci „Vybudování sběrného dvora v obci Velim“:
a) 120 000 Kč za zajištění kompletní projektové dokumentace
a inženýrské činnosti, b) 40 000 Kč bez DPH do 10ti dnů
od odevzdání žádosti o dotaci, c) 29 000 Kč bez DPH do 10ti
dnů od ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby,
d) 1,2 % odměna z výše přiznané dotace v případě jejího
přidělení.
Pan starosta informoval o úspěšném dokončení
a slavnostním otevření „Přístavby ZŠ T. G. Masaryka Velim“.
Mgr. Karpeta poděkoval ZO za schválení všech prací a změn
na této přístavbě a konstatoval, že příští týden se přestěhují
některé třídy do nové budovy, dále se plánuje zahájení
provozu v nové sportovní hale a nové školní kuchyni.
Zároveň podal informaci o připravovaném provozu
sportovní haly pro školu i pro veřejnost. Pan Houdek (host)
navrhl, zda by mohl být zvýhodněn finanční poplatek
za pronájem sportovní haly pro velimské děti (sportovní
oddíl florbal + další oddíly). Mgr. Karpeta předloží ZO
návrh kalkulace za pronájem haly pro velimské děti, pro
dospělé a pro mimovelimské sportovní spolky.
Pan Houdek učinil dotaz, zda děti musí uhradit finanční
poplatek za využívání sportovního hřiště za MŠ Velim.
Odpověděl pan Kostka, že nemusí.
Pan Houdek se nabídl, že může pomoci se zajištěním
umístění zrcadla na křižovatce u katolického kostela.
Paní Svobodová, DiS., požádala o odstranění nepořádku,
který dnes neznámý občan vysypal u kontejnerů v Pražské
ulici.
Pan Kaftan navrhl zadání projektu přechodu pro chodce
ve Vítězově.
Ing. Štěpánek ocenil úsilí ZO a zhotovitele při výstavbě
a dokončení „Přístavby ZŠ T. G. Masaryka Velim“.
Dále upozornil, že od listopadu 2019 dojde k celoplošné
změně signálu pro televizní vysílání. Navrhuje podat
informaci na úřední desku a do Velimských novin a oznámit,
kam občané mohou průběžně nefunkční přijímače odvážet.
Pan Nezavdal také poděkoval ZO za „Přístavbu ZŠ T. G.
Masaryka Velim“.
Dále se zajímal, že pokud obec Velim zafinancuje ze svého
rozpočtu veřejné osvětlení cyklostezky, zda nebude dán ze
strany dotace postih pro obec. Pan starosta odpověděl, že ne.
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 25. 9. 2019
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Zápis č. 12-2019 odmítl podepsat ověřovatel pan J. Nezavdal,
který předložil ZO své „Stanovisko k předloženému zápisu“,
v němž se neztotožňuje s některými body v daném zápisu.
Paní Svobodová, DiS., sdělila, že ověřovatelé zkontrolují
zápis na OÚ Velim a pokud zápis nepodepíšou, podají
námitky na příštím ZO. JUDr. Těmín, Ph.D., navrhuje
podrobnější zápis, neboť stručnější zápis ztrácí pravý
smysl diskuse, a navrhuje doplnění zápisu p. Nezavdalem.
ZO pověřilo pana starostu a ověřovatele zápisu č. 12-2019
k opětnému prostudování a předložení zápisu na příštím
zasedání ZO.
Ohledně žádosti občanů Vítězova o revitalizaci kříže,
zvonice a jejich nejbližšího okolí ve Vítězově zaslal
Ing. Ruznar dvě předběžné nabídky na výše uvedenou
revitalizaci od firem: Kámen Pečky, s. r. o., a Restaurátor
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Martin Kulhánek. ZO rozhodlo, že budou osloveny další
firmy. ZO požaduje v předložených nabídkách vypracovat
finanční rozpočet.
Pan Kostka oznámil, že se dne 10. 10. 2019 v 10 h
na OÚ Velim uskuteční schůzka s projektantem ohledně
vybudování vodovodního řadu ve Vítězově.
Pan starosta sdělil, že autobusy na autobusových zastávkách
staví pouze na znamení občanů.
Ohledně udržování cesty na vítězovskou skálu pan starosta
konstatoval, že zatím byly vykáceny nálety.
K osvětlení cyklostezky pan starosta sdělil, že je v řešení
i možnost získání dotace. Pan Kostka doplnil, že byla
sjednána dohoda s projektantem cyklostezky o vybudování
drážky na umístění kabelu pro veřejné osvětlení podél
cyklostezky.
Pan starosta oznámil ZO, že obec obdržela oznámení
o zahájení výstavby cyklostezky, která má být zhotovena
do 31. 12. 2019, a zároveň s panem místostarostou požádají
o prodloužení termínu stavby. Pan Kostka oslovil firmu
pana Kaftana o pomocné práce na cyklostezce.
Pan starosta jednal s firmou ČEZ, která netrvá na umístění
trafostanice na pozemku p. č. 946/2 v k. ú. Velim, a následně
navrhl, zda by nebylo možné umístit trafostanici v ulici
Ve Dvoře na pozemku bývalé čerpací stanice.
Pan starosta se zeptal Mgr. Karpety, zda školní jídelna bude
vařit i pro veřejnost. Mgr. Karpeta odpověděl, že ZŠ Velim
čeká na vyjádření ministerstva o navýšení kapacity školní
jídelny.
Mgr. Karpeta oznámil, že se uskutečnilo přestěhování žáků
do nových učeben, sportovní hala je již týden v provozu
a od 1. 10. 2019 bude zahájen pracovní poměr se správcem
sportovní haly. V nové školní jídelně bude zahájen provoz
pro žáky příští týden. Pan Nezavdal se zeptal, zda budou
čipy pro děti na odběr obědů. Mgr. Karpeta odpověděl, že
ano. Dále uvedl, že dotazy občanů týkající se školní jídelny,
sportovní haly atd. mají být směřovány přímo na jeho osobu.
ZO vzalo na vědomí schválení přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje na akci „Obec Velim – Přístavba
Základní školy T. G. Masaryka ve Velimi“ a souhlas
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
ve výši 10 000 000 Kč.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 11/2019.
ZO schválilo zadávací dokumentaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Stavební úpravy v areálu ZŠ“. Celková
předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 590 000 Kč,
celková předpokládaná hodnota zakázky s 21% DPH:
713 900 Kč. Cenové nabídky budou předloženy nejpozději
do 4. 10. 2019 do 12 h osobně nebo poštou na adresu
zadavatele.
ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení ze dne 24. 2. 2015 zaslaný společností
Elektrowin, a. s., Praha 4.
ZO schválilo žádost o souhlas s rozdělením pozemku p. č.
284/1 v k. ú. Velim zaslanou Stavební HP, s. r. o., Kolín.
Firma GridServices, Zábrdovice, Brno, zaslala Smlouvu
o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě
kupní na stavbě „Revitalizace brownfieldu Piánka
ve Velimi – výstavba veřejného sportoviště pro spádovou
oblast Kolínska“. ZO rozhodlo, že smlouva bude zaslána
k posouzení projektantovi Ing. Dobiášovi, který bude
pověřen k jednání s touto firmou.
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Ball Aerosol Packaging, Velim, zaslal dotaz ohledně podpory
akce firmy – výsadba stromků v obci Velim a Vítězov,
na kterou by firma uvolnila finanční částku až 10 000 Kč.
ZO odsouhlasilo tuto výsadbu a zároveň si upřednostňuje
vytipování míst, která budou stromy osázena.
Myslivecký spolek Velim zaslal Nájemní smlouvu
na pozemek p. č. 308/2 v k. ú. Vítězov (oplocený areál
bývalé čističky u Vítězova, včetně nebytového prostoru –
obslužného skladu). ZO tuto smlouvu schválilo.
ZO schválilo Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo týkající se stavby
„Cyklostezka Vítězov – Velim“ od firmy Dočkal CZ, s. r. o.,
Polní Voděrady.
ZO obdrželo upozornění na rozpadající se zeď u katolického
hřbitova. Pan starosta zaslal dopis římskokatolické církvi,
zatím se neozvali.
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-6023111/VB/2, Velim, Riegrova, kNN
pro p. č. 44/21 v k. ú. Velim zaslanou firmou Geoperfect, s. r. o.,
Světlá nad Sázavou.
ZO obdrželo žádost o pronájem prostoru Velim, Riegrova
213 (po bývalé lékárně). ZO doporučilo panu starostovi
ještě jednou oslovit lékárenské řetězce a rozeslat nabídku
na zřízení lékárny.
ZO schválilo příkazní smlouvu od Artendr, s. r. o., Velký
Osek. Jedná se o zajištění technického dozoru investora
a kompletní administrace dotace na projekt „Cyklostezka
v obci Velim“: 1. Cena je stanovena dohodou dle ustanovení
§ č. 526/1990 Sb. dohodnutou cenou: a) 15 000 Kč za každý
započatý kalendářní měsíc poskytování služeb TDI, b)
2000 Kč za každou žádost o platbu, monitorovací zprávu
nebo ZVA akce. 2. Odměna za jednotlivé úkony bude
fakturována průběžně dle časového období. 3. V případě, že
dojde k mimořádným nákladům příkazníka, musí je doložit
a vyčíslit. Před uhrazením těchto nákladů příkazníku je
předem nutný souhlas příkazce. 4. Podkladem pro úhradu
odměny jednotlivých dílčích plnění dle této smlouvy
budou faktury vystavené příkazníkem. 5. Splatnost faktur
je sjednána na 14 dní ode dne vystavení faktury příkazci,
přičemž za den zaplacení se považuje den odepsání peněz
z účtu příkazce.
ZO vzalo na vědomí Dodatek č. 1 – Příkazní smlouva –
zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Cyklostezka
v obci Velim“ od firmy Witero, s. r. o., Praha: d) 25 000 Kč
za každý započatý kalendářní měsíc poskytování služeb
technického dozoru stavebníka při realizaci projektu se
splatností po ukončení měsíce, e) 4 000 Kč do 15 dnů
za podání žádosti o změnu, za každou podanou žádost
(1 zpráva), f) 8 000 Kč za podání žádosti o platbu a zprávu
o realizaci (1 zpráva), g) 5 000 Kč za vypracování průběžné
monitorovací zprávy, za každou podanou žádost, h) 8 000 Kč
– za vypracování závěrečné monitorovací zprávy.
Obyvatelé ulic Novoveská a Tylova požádali o povolení
výsadby ovocných vysokokmenných stromů na obecním
pozemku před jejich domy. Jedná se o výsadbu cca 10 stromů
– jabloň, švestka, meruňka. ZO vzalo tuto žádost na vědomí.
Pan Müller se zeptal, zda obec musí zařídit územní souhlas
pro vybudování sběrného dvora. Pan starosta a místostarosta
doporučili sjednat schůzku s panem Semerádem, která se
bude týkat této problematiky.
Dále požaduje ořezat roští u schodů ke katolickému
kostelu.
Ohledně žádosti o brownfield, která má být podána koncem
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října, upozornil, zda nemusí být vypracován projekt.
Odpověděl pan Kostka, že nejprve je projekt, který podléhá
veřejným zakázkám. Pokud by obec získala dotaci, je vydána
lhůta na stavební povolení a projekt. Doporučuje vyčkat.
Mgr. Karpeta oznámil, že v tělocvičné hale bude za 10 dní
zahájen provoz pro veřejnost a předložil ZO navrhované
hodinové sazby: velimská mládež do 18 let – 200 Kč/h,
ostatní Velimští – 400 Kč/h, ostatní – 500 Kč/h, víkendové
turnaje Velimští – 1 000 Kč/h, víkendové turnaje ostatní –
1 500 Kč/h. JUDr. Těmín, Ph.D., a pan Nezavdal navrhli,
aby děti, které hrají florbal za Velim, měly nižší sazbu.
Pan Müller navrhl, aby velimské děti do 18 let využívaly
sportovní halu zdarma. ZO schválilo výše uvedené částky
ceníku, který bude platit do konce školního roku 2019/2020.
Sazba poplatku velimská mládež do 18 let bude řešena
na příštím zasedání ZO.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Přerovská Marie, Velim
Jeřala Václav, Velim
Macháček Miloslav, Velim
Mikšovský Josef, Vítězov
Formánková Hanička, Velim
Hrodková Helena, Velim
Veitová Marie, Velim
Francl František, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Narodil se:
Šibrava Jaroslav
Rodičům blahopřejeme!
Zemřely:
Steinbrecherová Ludmila,
Velim
Kolaříková Marie, Velim
Čest jejich památce!

Mobilní sběr nebezpečného
odpadu
Vážení spoluobčané, na základě smlouvy s firmou Nykos, a. s.,
Ždánice, se v sobotu 16. 11. 2019 uskuteční ve Velimi a Vítězově
sběr vybraných nebezpečných odpadů. Při tomto svozu budou
sbírány tyto druhy nebezpečných odpadů:
- olověné akumulátory
- baterie suché ( tužkové monočlánky apod.)
- vyřazené zářivky
- obaly od postřiků a chemikálií
- upotřebené motorové oleje
- obaly od barev a laků
- upotřebené olejové filtry
- staré léky a lékovky
Pojízdný kontejner bude přistaven ve Vítězově (u bývalého OÚ
Vítězov) od 10.25 do 10.40 hodin a ve Velimi (bývalá kasárna Tylova ulice) od 10.50 do 11.35 hodin.
Dále se ve Velimi sběr nebezpečného odpadu uskuteční
v prostorách bývalých kasáren v Tylově ulici ve středu 13. 11.
2019 a ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 15.00 do 17.00 hodin pro tyto
odpady:
- vyřazené lednice a chladničky s chladicí náplní
- vyřazené televizory
- vyřazené pneumatiky osobních automobilů
OÚ Velim

Jak to vidí občan: Proč by měla obec
proaktivně podporovat rozvoj cestovního
ruchu?

Definice Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO)
uvádí, že cestovní ruch je činnost lidí spočívající v cestování
a pobytu v místech mimo místa jejich obvyklého pobytu
za účelem využití volného času a obchodu. Cestovní ruch lze
také chápat jako odvětví, které zahrnuje obory, jež produkují
statky a služby související s cestovním ruchem. Jedná se zejména
o dopravu, turistická zařízení, zařízení poskytující stravování
a ubytování, služby cestovních kanceláří, turistické informační
systémy a další infrastrukturu. Cestovní ruch totiž vychází
výhradně z motivace návštěvníka, to znamená, za jakým účelem
cestuje na dané místo.
Ideálními základnami pro rozvoj cestovního ruchu jsou mimo
jiné i dobrovolné svazky obcí nebo místní akční skupiny, jejichž
cílem, pokud jsou aktivní, by měl být komplexní a souvislý
rozvoj území. Do tohoto rozvoje patří samozřejmě i cestovní
ruch, který hraje nezanedbatelnou roli, a mělo by být tedy
v zájmu každé obce jej podporovat a rozvíjet. Cílem těchto
aktivit by měl být především udržitelný rozvoj venkova a za tím
účelem získávání finančních prostředků ze strukturálních
fondů a národních programů, například prostřednictvím
metody LEADER (EAGRI.CZ). Program LEADER spočívá
v propojování jednotlivých akcí hospodářského rozvoje venkova
v rámci sousedících obcí, celého kraje nebo celorepublikového
formátu.
Ačkoli není Velimsko typickou turistickou oblastí, nachází se
zde pár zajímavých atraktivit v okolí, ať už se jedná o kulturní
nebo přírodní památky (připomenu například nedávný pozitivní
počin zastupitelstva obce Nová Ves I, které svým rozhodnutím
vystavět rozhlednu na vrchu Bedřichov ozvláštnilo i místo bitvy
u Kolína), sportoviště či pořádané společenské akce. Páteří celého
systému by se pak měly stát stávající nebo plánované cyklostezky
a cyklotrasy, které obecně představují základní stavební kámen
pro rozvoj místního cestovního ruchu. Potenciál dalšího rozvoje
naší obce (dle mého názoru) se tedy skrývá v cykloturistice
a turistice, agroturistice či prohloubení co nejužší spolupráce se
sousedními obcemi. Podstatné je ale také zvyšování propagace
obce nebo budování dalších místních atraktivit. Takovýmto
potencionálním magnetem pro turisty přímo v naší obci by
mohlo být například zřízení muzea či alespoň stálé výstavní
expozice zaniklé Velimské čokoládovny se zajímavou historií
a velkým významem pro hospodářský rozmach obce koncem
19. století.
Dopad rozvoje cestovního ruchu, který místní podnikatelé
nejvíce pocítí, je příliv financí umožňující další rozvoj drobného
a středního podnikání a z toho vyplývající rozšiřování
a zkvalitňování poskytovaných služeb.
Efekt cestovního ruchu totiž přináší nejen příjem
od návštěvníků, ale podporuje rozvoj dalších služeb, které
korespondují s uspokojením potřeb návštěvníků, ale i samotných
občanů. V praxi tak dochází obvykle k vyvolání „řetězové
reakce“, která má pozitivní vliv jednak na kupní sílu občanů
obce, ale může být také významným přínosem pro rozvoj naší
obce jako celku. K případnému dalšímu budování tohoto cíle,
pokud se zastupitelstvo obce rozhodne jít do budoucna i touto
cestou, by tedy mělo Velimi a Vítězovu například dopomoci
i proaktivní členství v Místní akční skupině MEZILESÍ, z. s.
(MAS Mezilesí).

A. Ruznar
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Reakce tří zastupitelů na „Slovo
starosty“
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle VN jsme si opět přečetli několik emocionálních
a subjektivně vnímaných vět pana starosty, které na nás vrhají
„špatné světlo“. Pan starosta se totiž dopustil velmi nepřesné
prezentace, která hraničí s mystifikací. Chceme tedy opět uvést
na pravou míru okolnosti tzv. „masáže“ při projednávání dodatku
ohledně přístavby školy v ceně 5,6 mil s DPH.
Ve svém příspěvku pan starosta mj. uvedl: „Schválení tohoto
dodatku na zastupitelstvu bylo ze strany čtyř zastupitelů
hodinovou, chvílemi až smutnou „masáží“ ředitele školy,
místostarosty, projektanta a stavebního dozoru.“ Ano, celá
diskuse byla zaměřena na skutečnost, zda je tento dodatek
(neboli souhrn 34 zaslaných změn) vícepráce nebo nadstandard.
My se ptáme, zda máte pocit, že takováto věc by měla být
schválena bez řečí a řádného vysvětlení. Za nás určitě ne! A tady
mluvíme za více než dva tisíce obyvatel Velimi a Vítězova. Cílem
našeho vystupování, kladení otázek a snahy o diskusi byla
primárně úspora veřejných financí bez ohledu na jakékoliv další
získané dotace. Uspořené finance lze logicky použít na jiné další
investice v naší obci. Nic víc, nic míň. Obecně se domníváme,
že takovýto proces projednávání by měl být u projektů tohoto
typu něčím naprosto standardním a přirozeným a neměl by být
považován za jakousi „masáž“. Z našeho pohledu šlo o pouhé
vysvětlení předložených položkových listů. Ano, většinu položek
bylo možné považovat za zvýšení nadstandardu (např. změna
dřevěného obložení haly za lepší materiál FUNDERMAX
v ceně 2 mil. Kč či změna linolea za kvalitnější nebo výměna
vnitřních žaluzií v hale za vnější), avšak několik dalších položek
bylo řekněme velmi diskutabilních (např. doplnění objektové
dilatace či hydroizolačních stěrek). V souhrnu lze konstatovat,
že tyto položky byly odrazem „zpracování a stáří“ projektu. Toto
jsme naprosto otevřeně před panem projektantem a stavebním
dozorem odprezentovali. Na konci jednání jsme oběma pánům
poděkovali za jejich vysvětlení. Bohužel dodatek ke smlouvě
byl navržen ke schválení jako komplet se všemi změnami, a tak
nešlo vyjádřit nesouhlas s těmi několika, které jsme považovali
z našeho pohledu za sporné. Tolik k jednání na zastupitelstvu,
tolik k novince, která se nazývá kladení otázek při navyšování
ceny projektu apod.
V další části svého „osobního“ hodnocení se pan starosta
pozastavuje nad skutečností, že když už jsme s dodatkem
nesouhlasili, následně jsme prý „oslavovali a chválili“. Nikoho
z nás by ani nenapadlo přisvojovat si zásluhy za přístavbu, ta
patří jiným. Určitě si ale pamatujete, že jste se o stavbě školy
dozvěděli ve Velimských novinách měsíc před započetím stavby,
i když projekt byl několik let starý a agenda kolem dotace
probíhala mnoho měsíců. Podobná situace už snad nenastane…
A pokud někomu vadí, že jsme na facebooku a stránkách www.
zmenaprovelim.cz obecně a nestranně informovali o otevření
školy, uvádíme, že video bylo určeno pro všechny, kteří se na den
otevřených dveří nedostali. A že ho zhlédlo několik tisíc lidí
z blízkého i dalekého okolí, naopak považujeme za reklamu pro
obec Velim.
Z pohledu občanů a rodičů jsme samozřejmě rádi, že stavba
byla úspěšně dokončena. Děti jsou nadšené a to je ta největší
satisfakce pro každého, kdo se na projektu od začátku do konce
jakkoliv podílel. Z pohledu zastupitele nás ale musí zajímat víc
než jen pouhé zvednutí ruky při hlasování.
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Přes to všechno, co bylo řečeno a napsáno, jsme stále optimisté
a věříme, že nám jde o společné cíle, jen cesty k těmto cílům se
někdy neubírají stejným směrem. Všichni chceme konstruktivně
a věcně pracovat na jednání zastupitelstva tak, aby Velim
a Vítězov byly dobrým místem k životu pro nás všechny a aby
vše fungovalo ke spokojenosti nás všech.
M. Štěpánek, J. Müller, J. Nezavdal (www.zmenaprovelim.cz)

Promeškaná příležitost
V posledním čísle VN v článku Slovo starosty byla uveřejněna
tvrzení, která se mne opět osobně dotýkají. Ačkoliv jsem se zařekl,
že v podobných případech nebudu reagovat, tvrzení a výpady
pana starosty jsou natolik závažné, že přece jen reagovat musím.
Byl jsem především bezpochyby označen za toho, který chválí
a oslavuje, a nemá k tomu jakékoliv právo, protože prováděl
smutnou masáž. K tomu uvádím, že jsem (zatím) nechválil a už
vůbec jsem neoslavoval.
Když pan starosta oslavoval, já jsem ve smutku a v tichu
vzpomínal na Tomáše Glasera. Na našeho statečného rodáka,
vynikajícího absolventa naší školy, který položil svůj život
v boji proti nacizmu v daleké Anglii při nehodě svého letounu
ve svazku 1. perutě R.A.F. Proč? Protože pan starosta promeškal
obrovskou příležitost dát našim žákům vzor dobrého studenta,
odvážného chlapce, který utíká přes celou Evropu do neznámé
země, aby tam bojoval za zájmy naší trýzněné vlasti, vzor
bojovníka proti útlaku menšiny ze strany většiny. Stačilo totiž při
slavnostním aktu prohlásit, že nová sportovní hala je věnována
právě Tomáši Glaserovi. Po naší obci jsou tabule, kde kdo
kdy a za jaké podpory co vybudoval, ale hrdina ze západního
odboje nemá nikde ani prostý pomníček. Jak by se naši mladí
sportovci mohli chlubit, až budou pořádány, jak pevně doufám,
sportovní zápasy družstev z blízkého i dalekého okolí. Jak by
mohli být pyšní na našeho rodáka, až se jich budou přespolní
ptát, co to bylo za pilota, jak vypadal jeho spitfire, kolik nepřátel
sestřelil. Nádherně by se to také spojilo s věnováním naší školy
Tomáši G. Masarykovi, oba Tomášové se narodili ve stejný den
(7. 3.). První svobodu vybojoval politicky a druhý ji pomohl
obnovit se zbraní v ruce. Svoboda je zvláště v dnešní době
polehoučku utiskována, stejně tak začíná chybět osobní
statečnost občanů bít se za dobrou věc. Stačilo tak málo:
dohlédnout trochu dál než jen na konec desky pracovního stolu!
Škoda, když se před několika lety rozhodovalo o pojmenování
ulice k Fajberku, navrhoval jsem již tehdy Tomáše Glasera. Bylo
mi přislíbeno, že počkáme, až bude ve Velimi třeba pojmenovat
něco velkolepějšího. Stále tedy nezbude než čekat.
T. Těmín

Komu je třeba děkovat a kdy
Pan starosta ve svém Slově ve VN č. 7-8/19 děkuje stavební
společnosti, všem jejím subdodavatelům, projektantovi
a dozorům na stavbě. Proč? Snad proto, že tito se obci smluvně
zavázali a splnili svůj závazek ve stanovené době a za to dostali
zaplaceno, což jim mimo jiné přineslo i podstatný zisk? To
je přece přirozené, smlouvy se mají plnit! Pan starosta by tak
měl v nadsázce řečeno v rámci spravedlivého přístupu děkovat
postupně všem podnikatelům, kteří plní své smluvní závazky
pro obec. Může třeba začít firmou Nykos, která také se železnou
pravidelností týden co týden vyváží popelnice, Vodosu, že nám
spravuje kanalizaci, ČEZu, že nám dodává elektrickou energii,

a tak může pokračovat dále. Jeho poděkování má poněkud
bezobsažnou pachuť. Co třeba poděkovat státu, že poskytl tak
značnou dotaci, jak o ní píše? Tedy já na rozdíl od pana starosty
spíše děkuji této zemi a jejím poctivým občanům, že nám z drtivé
většiny dopřáli postavit tolik potřebnou sportovní halu.
Nicméně prohlašuji: „Osobně jsem rád, že máme ve Velimi
takové sportovní zařízení. Je to velmi dobrá a prospěšná věc,
školáci ji bytostně potřebovali. I budoucnost jistě ukáže, že je
přínosná pro všechny sporty, při nichž se sdružují naše děti mimo
školu. Za mne: pokud se ale někomu sluší poděkovat, určitě je to
pan ředitel školy a jeho paní zástupkyně, protože namísto těch,
kteří to mají v popisu práce, tito náročnou činnost související
s výstavbou haly prováděli v rámci plnění svých pedagogických
povinností navíc, a kdo někdy učil nebo řídil školu, jistě ví, jak
jsou tyto samy o sobě náročné.“
T. Těmín

Další zamyšlení nad Slovem
starosty
Pokud pan starosta ve VN č. 7, 8/19 hovoří o svých zásluhách při
vyjednání dotace, mohl rovněž ve svém Slově uvést, jaká jednání
on za účelem poskytnutí další dotace vedl, s kým a s jakým
výsledkem. Je mi totiž známo, že v poslední době většinu dotací
za obec úspěšně poptává společnost ARTENDR, která byla činná
i v případě financování přístavby školy.
Na druhou stranu popravdě přiznávám, že nejnáročnější pozici
při výstavbě haly měl právě pan starosta, protože se v této věci
nemohl spolehnout na (jediného) pana místostarostu, neboť
ten nemohl zájmy obce nijak ochránit, když je jako statutární
orgán stavební společnosti, která stavbu generálně dodávala,
v této záležitosti v trvalém střetu zájmu. Ocenil bych tedy, aby
pan starosta spíše podal zprávu, jak se stavební společností
vyjednával, aby vykonala práce ve smluveném rozsahu bez
nutnosti uzavírat dodatky, jak kontroloval kvalitu stavby a její
provádění v součinnosti s dozorem apod. V jiných obcích je toto
zcela běžné.
Jeví se mi pak jako krajně neseriózní a ve svém důsledku pro
obec tragické označení, že já jsem prováděl smutnou masáž
spolupracovníků obce při rozhodování o navýšení ceny díla
(dodatku ke smlouvě o dílo). Je snad jiný názor nebo kladení
otázek považováno ve Velimi za hrdelní zločin? Pan starosta
ve svém Slově rozebírá právní pojem vícepráce a dává je
do souvislosti s neprávním pojmem nadstandard. Laskavý čtenář
mne musí omluvit, ale já se prostě na některé otázky ptát budu,
jsem právník se specializací právě v oblasti soukromého práva.
Voliči mne proto zvolili, abych záležitosti obce měl pod právním
dohledem. Připadá mi nemístné, pokud na akci ve finančním
rozsahu, za nějž se dají jen ve středních Čechách koupit tři
zrekonstruované zámky i s pozemky, je moje kladení otázek
vykládáno k mému zesměšnění a zlehčení.
Smutně ale naopak vypadal technický dozor, když jsem se ho
ptal na konkrétní práci, jejíž zaplacení se nově navrhovalo, a on
mi odpověděl, že žádné fotografie takového prováděného díla
nemá a jeho provedení tedy nelze již nijak nám zastupitelům, kteří
o tom rozhodují, objektivně prokázat. Pokud jsme poukazovali
na některé nedostatky projektu, projektant též krčil rameny, že
od doby vzniku projektu uplynulo již mnoho času.
Je-li dobře míněná snaha o hájení zájmů obce smutnou masáží,
těžko se smiřuji s tím, že žiju právě ve Velimi. Přesto to ale
nevzdám. 
T. Těmín
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pokračování ze str. 1
Za léta, po která se pohybuji v obci, mi neunikly postupné
a promyšlené zásahy do infrastruktury, které zlepšují život
občanům Velimi (plynofikace, vodovod, kanalizace, páteřní
silnice probíhající Velimí, oprava pošty, lékárny, vybudování
chodníků a další).
Nejvýznamnější investicí s ohledem na zajištění rozvoje příštích
generací byla zjevně oprava školky a školy T. G. Masaryka Velim.
Protože naše družstvo sídlí téměř proti sokolovně, vídal jsem
během vyučovacích hodin přesun žáků ze školy na hodiny tělesné
výchovy do místní sokolovny. Dá se snadno spočítat, kolik času
děti stráví přesunem mezi školou a sokolovnou a tím se ochuzují
o možnost sportovního vyžití (i když v dnešní době nemusí být
sportovní hodiny pro některé žáky zajímavé). Bylo pro mne
proto příjemným překvapením, když jsem při každodenní cestě
do práce od loňského října zaznamenal na přilehlých pozemcích
školy T. G. Masaryka Velim stavební ruch. Později jsem zjistil,
že se jedná o stavbu nové tělocvičny, školní kuchyně a jídelny
společně se třemi učebnami a zázemím.
Stavba skutečně denně rostla před očima a byl zde vidět čilý
pracovní ruch za každého počasí. Dílo bylo dokonáno koncem
srpna 2019, před zahájením školního roku.
Dne 2. 9. 2019 se před prostranstvím školy sešly osobnosti
obce Velim v čele s p. starostou Seifertem, někteří členové
zastupitelstva, zástupci zhotovitele a zástupci školy.
Otevření nových prostor zahájil p. starosta Seifert a zmínil, že
bez poskytnutí dotace MF a kraje by tato stavba nemohla být
dokončena. Poté vystoupil ředitel školy Mgr. Karpeta, který
se vrátil k počátkům svého kantorského života a začátkům
ředitelování ve Velimi. Pod jeho vedením je vidět cílevědomé
zlepšování zázemí pro naše budoucí nástupce – děti, které mají
vytvořeny co nejlepší podmínky pro možnost vzdělávání a rozvoj
osobnosti.
Nakonec vystoupil zástupce zhotovitele společnosti GEOSAN
Group Ing. Schneider, který poděkoval svým pracovníkům
a subdodavatelům za spolupráci, neboť se podařilo stavbu
dokončit v šibeničním termínu necelého roku.
Po těchto slavnostních projevech výše citovaní společně
s dvěma žáky základní školy přestřihli slavnostní pásku.
S ohledem na svůj věk i životní zkušenosti jsem vstoupil do nově
vybudovaných prostor, kde mi skutečně „spadla brada“.
Společně se skupinou podnikatelů a několika zastupitelů
se nás ujal Mgr. Karpeta a provedl nás detailně komplexem
tříd - moderně vybavených, barevně sladěných a perfektně
osvětlených, zázemím pro pedagogy a žáky, kuchyní –
s nejmodernějšími kuchyňskými spotřebiči, nerezovými

pracovními stoly, příručními sklady, jídelnou - o kapacitě cca
84 míst a dalším technickým zázemím. Na tento komplex
navazuje víceúčelová hala - tělocvična. Než jsem do ní
vstoupil, oslovil jsem přítomného pana Kostku (generálního
ředitele GEOSAN Group), zda bych si nemohl přikoupit
léta mládí, abych si tuto tělocvičnu mohl ve volných chvílích
po sportovní stránce užít. To samozřejmě odmítl, ale ochotně
se ujal funkce průvodce a po tělocvičně nás provedl. Zevnitř se
hala jeví obrovská, navenek to s ohledem usazení pod úroveň
terénu tak nevypadá. Lze ji rozdělit vysunutím sítě na dvě
poloviny (dvě volejbalová, nohejbalová a tenisová hřiště), má
koše pro basketbal s posunem výšky košů pro děti i dospělé,
hřiště na malou kopanou, je perfektně odhlučněná i osvětlená
(sportovce neoslňuje). Vše je pro děti perfektně vybavené,
barevně sladěné a bezpečné.
Protože se zajímám o dění v obci a ve Velimských novinách čtu
zápisy z jednání zastupitelstva, s podivem jsem zjistil, že se část
zastupitelů (zřejmě jsou i rodiči dětí, které budou tyto prostory
v budoucnu užívat) při projednávání dodatečných stavebních
úprav tohoto díla (a že se jich při stavbách tohoto formátu najde
spousta - např. díky zastarání projektu, nebo právě proto, že
sama realizace stavby a její další vývoj většinou ukáže, že drobné
zásahy oproti projektu ji mohou vylepšit co se komfortu nebo
kvality týče) k této problematice stavěla kriticky až záporně.
Z hlasovacího klíče mi jednoduchým propočtem vyšlo, že se
jedná o 3 až 4 členy zastupitelstva. Z tohoto pohledu se mi jeví,
že 7 zastupitelů bojuje na zasedáních o rozvoj obce ve všech
směrech a zbylí 4 zastupitelé jim do jejich rozhodování „házejí
vidle“.
Doufám, že jim tedy tato stavba už jen tím, jaká ve výsledku je,
otevřela oči a ukázala jim, co v rámci spolupráce mohou obec,
stavební firmy, škola i občané dokázat.
Spokojenost a nadšení občanů, dětí i rodičů, kteří si na Dni
otevřených dveří přišli nové prostory prohlédnout, byly totiž
obdivuhodné. Všichni si pochvalovali všestrannost díla, které
bude sloužit nejen našim dětem, ale i seniorům, protože projekt
pomýšlel i na ně, a vybudováním vlastního výdejního místa
pro zajištění jejich stravování výrazně přispěje ke zlepšení
jejich životní úrovně a klidnému žití po celoživotně odvedené
práci. Jsem rád, že i já jsem se mohl otevření Přístavby ZŠ T.G.
Masaryka Velim osobně zúčastnit, za což děkuji.
Závěrem přeji velimským zastupitelům, aby se jim jejich
nesnadná práce při dalším rozvoji obce a pro občany Velimi
dařila a dětem a učitelskému sboru hezké chvilky strávené v nově
vybudovaném objektu.
Ing. Z. Krupička, předseda SALIMA družstvo Velim

Velimská abeceda (list 154)
Špek neboli slanina je vyuzené vepřové řemenové sádlo. Dnes
jsou námitky proti jeho konzumaci z důvodů zdravotních.
V minulosti však byl špek zvláště u armád důležitou složkou
tzv. suché stravy. Při velkých přesunech Rudé armády byly její
jednotky předzásobeny špekem a suchary.
Špenát je doporučovanou listovou zeleninou obsahující velké
množství vitamínů. Do povědomí mladých diváků se dostává
prostřednictvím postavy Pepka námořníka, který po požití
špenátu získává ohromující sílu. Špenát je hojně pěstován
na našich velimských a vítězovských zahrádkách.
Špendlíky jsou peckovité ovoce tvarem i velikostí shodné se
švestkami. Liší se barvou a chutí. Při zrání přechází ze zelené

na žlutou a z kyselé na sladkou. Zahradník Josef Funda množil
za první republiky mimo řadu peckovin (slív, švestek, ringlí
a mirabelek) také špendlíky. Pěstoval například tzv. katalonský
špendlík, který byl prostředně velký, žlutý a dozrával koncem
července. V dnešní době je špendlík ze zahrad a sadů vytlačován.
Špicar byl podobně jako Grásel vojenským zběhem, po němž
pátrala rakouská policie. Nevynikal však takovým stupněm
odvahy a drzostí jako jeho kolega. Také obvod jeho působení
byl menší a omezoval se prakticky na okolí Uhlířských Janovic.
V době, kdy pověsti o jeho činech dosahovaly vrcholu (bohatým
bral a chudým dával), množily se zprávy o jeho přítomnosti
i ve Velimi a okolí. Uzavřením celé kauzy byl nález zmrzlého
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těla muže ve stohu slámy poblíž Uhlířských Janovic. Jednalo se
o hledaného zběha Josefa Špicara.
Špičky energetické byly v 50. až 80. letech minulého století
způsobovány nerovnoměrným odběrem elektrického proudu
ze sítě. Byla proto zavedena opatření k regulaci odběru.
Ve Velimské továrně se to projevilo v letech 1976 až 1978 tím, že
při ranní a odpolední špičce byly vypínány některé stroje. Také
administrativním pracovníkům byla dle potřeby upravována
pracovní doba.
Špičky jsou drobné jedlé polní houby rostoucí v letních měsících
na mezích a cestách. Mnohdy tvoří kruhy o průměru kolem půl
metru. Špička, pod kloboučkem čárkovaná, má barvu lidského
těla. Je výbornou přísadou do bramborové polévky. Ve Velimi
rostou špičky nejčastěji za tratí, např. při bývalé silnici do Sokolče,
kolem topolnice apod. Na špičky velmi úrodný je uváděn rok 1980.
Paní Špiňarová z Lipnice nad Sázavou byla příbuznou našeho
spoluobčana Karla Nováka. Ten pocházel z Ratenic a byl
elektrikářem ve Velimské továrně. Jeho tetičku Špiňarovou
jmenujeme proto, že se velmi dobře znala se spisovatelem
Jaroslavem Haškem, který jí při pobytu v Lipnici zaměstnával
jako služebnou.

Špinka Václav působil jako učitel ve velimské škole od roku
1891. Před ním tu učil Jan Buňata. V téže době učil ve Velimi
i Václav Kosař. Z jiného pramene se dovídáme, že ve Velimi
působil kolem roku 1892 učitel J. Špinka.
Špíralova kávová přísada byl název jednoho z výrobků
v Glaserově továrně ve Velimi v době první republiky. Byla to
dělená náhražka kávy o váze čtvrt kilogramu. Obsahovala 50 %
fíkovky a 50 % čekanky. Glaser jí vyráběl pro firmu Josef Špíral,
Plzeň. Název Glaserovy továrny v té době byl Velimská továrna
na kávové náhražky Praha – Velim.
Šplíchal Václav byl roku 1902 jedním ze 7 hostinských
ve Velimi. Provozoval hostinec v domě č. 100 v sousedství
Velimské továrny. Točil v něm smíchovské pivo. Budova hostince
byla původně nízká, ale po požáru v r. 1899 byla přestavěna
na dvouposchoďový dům. Ze zápisu se dovídáme, že při požáru
zasahovali i hasiči z Předhradí. K roku 1900 je údaj, že se v domě
nacházela pošta a telegrafní stanice. Pošta zde byla do roku 1936–
1937, kdy proti vůli továrníka Glasera otevřeli nový poštovní
úřad poblíž právě postavené měšťanské školy. Po Šplíchalových
se hostince ujali Janečkovi, jejichž dcera se provdala za úředníka
Velimské továrny Kuldu.

Z našich škol
Září v MŠ

Celé září v MŠ se neslo v duchu adaptace dětí na pobyt v MŠ.
Nové děti si zvykaly na režim a na paní učitelky. Tekly i slzičky
a stýskalo se po maminkách. Tak jako každý rok děti vše zvládly.
Nyní už jsou všichni zapojeni do činnosti MŠ, už vědí, co je čeká,
a že to není tak „hrozné“.
Venku jsme se zatím v krásném podzimním počasí věnovali
vycházkám po okolí MŠ a hlavně jsme pobývali na naší zahradě
bohatě vybavené hracími prvky, kde si vybere každá věková
kategorie i ti malí dvouleťáci. Děti ze všech čtyř pavilonů už
se spolu měly možnost seznámit, a nováčci si vše prošli, už
nebloudí, poznají svůj pavilon. V říjnu nás potěší divadélko,
focení a mnoho dalšího. 
Mgr. M. Nykodemová

loňského roku. Připravily ho ČD společně se SŽDC. Druhým
stanovištěm je konferenční vůz, kde má přednášku vyšetřovatel
ČD nebo SŽDC. Návštěvníci zde také uvidí fotografie a krátká
videa z reálných nehod. Na posledním stanovišti jsou pak drážní
hasiči SŽDC s ukázkami své práce a první pomoci. Naši deváťáci
se této akce zúčastnili 13. 9. v Čáslavi.

Atletický víceboj
Preventivní vlak

Úspěšného projektu Českých drah, Správy železniční dopravní
cesty a společnosti ČD Cargo „Preventivní vlak bezpečné
železnice“ se zúčastnili i žáci 9. ročníku naší školy. Cílem projektu
je varovat děti a mladistvé před nebezpečím na železnici a snížit
počet nehod. Preventivní vlak je postaven na netradičním
způsobu komunikace s mladými lidmi. Akce probíhá
na vlakovém nádraží a v prostorách speciálně upravených
vagonů. Program začíná v kinovoze, kde je účastníkům promítán
hraný dokument „To nedáš! 2“, který měl premiéru na podzim

Atletický trojboj žáků
4. a 5. třídy a zároveň
atletický čtyřboj mladšího žactva (6. a 7. tř.)
se konal 24. 9. 2019
v Kolíně. Našimi nejúspěšnějšími atlety se
stali P. Nezavdalová,
která obsadila ve víceboji 3. místo (1. místo
v hodu kriket. míčkem)
a J. Langmajer 10. místo
(3. místo také v hodu).

Velmi zajímavá a poutavá
procházka Velimí
V sobotu 21. září 2019 se uskutečnila další akce s názvem
Poznáváme Velim. Tato zajímavá setkání pořádá 4. oddíl Sokola
Velim – Klub rodáků a přátel Velimi a Vítězova. Účastníci se
sešli v hojném počtu ve 14.00 h u prodejny EDEN. Počasí akci
přálo, byl překrásný den, a tak paní Mgr. Čábelová mohla zahájit
poutavý výklad, např. k historii budovy, před níž jsme se sešli. Poté
jsme byli seznámeni s historií budov v Palackého ulici, směrem
k nádraží. Procházka pokračovala k obchodu ANDĚL, kde
jsme vyslechli poutavé příběhy z ulic Dolní Nouzov, Armádní,
Zahradní a Novoveská, např. kdo dříve v domech bydlel a kde
byly různé prodejny a provozovny. K lítosti všech byla tato akce
ze série procházek po Velimi poslední. Doufáme, že se po čase
zase k tomuto poznávání Velimi vrátíme a že akce opět najdou
své posluchače. 
Za KRPVV ing. Z. Richterová

9
scházet se v místní škole, za což bychom chtěli moc poděkovat
panu řediteli Karpetovi. Naším podporovatelem je rovněž místní
Myslivecké sdružení Velim, jehož jsme oba členy a kterému
tímto také moc děkujeme. Scházíme se každé pondělí od 17 hod,
a jelikož máme ještě několik míst volných, můžete nás v případě
zájmu kontaktovat na emailu: krouzek.velim@seznam.cz

M. Štěpánek a M. Souček

Informace pro občany
•

•

•
•
•

•

Mladý ochránce přírody
Dne 7. října jsme zahájili činnost nového volnočasového kroužku
pro děti 1. – 4. tříd základní školy se zaměřením na přírodu, okolí,
praktické dovednosti a znalosti. Cílem kroužku je sdružovat
děti mladšího školního věku a při pravidelné celoroční činnosti
zaměřené na poznávání přírody kolem nás a péči o ni se formou
her, ukázek a svou vlastní činností naučit spoustu užitečných
věcí a dovedností. Děti se v oddíle mohou mj. těšit na přístup
k zajímavým informacím o přírodě, pobyt v přírodě, výlety
na zajímavá místa, praktické ukázky, vlastní tvorbu a další aktivity
související s přírodou. Pokud nám to jen počasí umožní, chtěli
bychom trávit co nejvíce času venku v přírodě v okolí Velimi
a Vítězova. V případě nepříznivého počasí máme možnost

V souvislosti s přechodem televizního vysílání na standard
DVBT-2 dojde pravděpodobně k výměně mnoha televizorů.
Týká se to i Vás? Potřebujete se zbavit starého televizoru?
Vyřazené TV je možno odvézt kdykoliv do areálu piánky
(k plechové hale vpravo) – místo bude označeno.
V současné době se pracuje na projektové dokumentaci pro
sběrný dvůr ve Velimi v areálu ČOV naproti závodu Ball
Aerosol Packaging CZ, s. r. o. Následně dojde k přípravě
a podání žádosti o dotaci. Zajišťuje firma Artendr, s. r. o.
Na obecním úřadu bude zaveden platební terminál, veškeré
poplatky bude možné nově platit na místě i kartou.
Na zasedáních ZO se připravuje změna systému třídění,
kde se počítá s umístěním nádoby na plast a papír ke každé
nemovitosti. Více se dozvíte v příštích VN.
Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že
podle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna
2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Nakonec pro připomenutí: Šetřte naše lesy a obecní
pokladnu, čtěte elektronickou verzi! Velimské noviny jsou
ke dni výtisku ke stažení na www.velim.cz 
J. Müller

Poděkování
Děkuji rodině, všem příbuzným, známým, přátelům,kamarádkám
a OÚ Velim za blahopřání k mým k 91. narozeninám.
Helena Hrodková

Oznámení
Společnost Energie AG Kolín, a. s., Legerova 21, 280 02 Kolín 3
(dříve VODOS Kolín, s. r. o.) bude ve dnech 23. 10., 6. 11. a 20. 11.
2019 od 8 do 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Velim provádět
aktualizaci odběratelských smluv. Formulář, který jste obdrželi
poštou, můžete vyplněný zaslat zpět poštou nebo e-mailem.
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FC Velim

Výsledky a tabulky:
A: Kosoř – Velim 2:3, Velim – Hřebeč – 3:1, Nespeky –
Velim 5:1, Velim – Klíčany 2:1, Tuchlovice – Velim 2:1,
Velim – Dobrovice 1:1 (na PK 4:5), Lhota – Velim 0:3,
Velim – Kosmonosy 3:1, Lysá n/L – Velim 1:5, Velim –
Nové Strašecí 6:1, Poříčí n/S – Velim 3:3 (na PK 1:3)
B: Velim – Žíželice 2:3, Tuchoraz – Velim 1:3, Velim –
Tuklaty 3:3 (na PK 2:3), Jestřabí Lhota – Velim 1:3, Velim
– Ratboř . (na PK 3:4), Plaňany – Velim 2:2 (na PK 3:2),
Velim – Č. Pečky/Pašinka 4:3, Dobré Pole – Velim 2:3,
Velim – Nučice 3:0
Dorost (st. a ml.): Velim – Nymburk 4:0 a 2:6, Pšovka
Mělník – Velim 3:1 a 2:2, Velim – FC Mělník 5:2 a 11:2,
Poděbrady – Velim 3:3 a 1:6, Velim – Klecany 0:2 a 5:1,
Kunice – Velim 4:1 a 1:1, Čelákovice – Velim 2:2 a 3:1,
Velim – Kosmonosy 5:2 a 1:1, Kutná Hora – Velim 0:5
a 0:5, Velim – Kutná Hora 4:3 a 5:1
Starší žáci: Velim – Nymburk 5:0, Jestřabí Lhota – Velim
1:5, Velim – Mnichovo Hradiště 3:1, Radim – Velim
1:9, Velim – Dobrovice 15:0, Vrdy – Velim 3:3, Velim –
Vyžlovka 7:1, Velim – Velký Osek 6:1
Mladší žáci: Štítary – Velim 2:6, Velim – Radim 0:10,
Velim – Veltruby 1:4, Velim – Český Brod 9:2, Veltruby
– Velim 5:4, Radim – Velim 10:4 , Velim – Milovice 16:1
Více na www.fotbal.cz

inzerce
Velimské noviny jsou občasník vydávaný Obecním úřadem ve Velimi. Internetová adresa: www.velim.cz. E-mail: redakcevn@seznam.cz. Uzávěrka je 21. den v měsíci.
Redakce: Mgr. Alena Holzbauerová (ah) – šéfredaktorka, Mgr. Eva Veselá (eve) – korektura, zprávy ze ZŠ, Mgr. Hana Kaprálková (hk) – korektura,
Žaneta Svobodová, DiS (žas) – zprávy od občanů, Bc. Petra Sixtová (psix) - přepisy, inzerce.
Externí spolupracovníci: Bohuslav Baláček (B.B.), Irena Babická (ibab), Mgr. Petr Karpeta (PK), Mgr. Maruše Čábelová (MČ), Jana Bartošová (jb), Bc. Martina Wasserbauerová (mw).

