V E L I M SK É
NOV I N Y
Ročník XXXVI.

číslo 9/2018

10 Kč

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Velim
Ve dnech 5. – 6. 10. 2018 proběhly v celé republice volby
do zastupitelstev obcí. V naší obci se volí 11 zastupitelů. Volíme
ve třech okrscích – první volební okrsek volí na OÚ Velim,
druhý na základní škole a třetím volebním okrskem je Vítězov.
Nejpočetnější je druhý volební okrsek. Z celkového počtu
1 790 voličů jich odvolilo 1 023, odevzdali celkem 10 475 platných
hlasů. Volební účast byla 57,15 % (před čtyřmi lety 55,08 %). Letos
kandidovalo celkem 6 politických stran či nezávislých sdružení.
Nejvíce hlasů získalo sdružení Pro Velim a Vítězov (3 304 hlasů),
druhé skončilo sdružení Změna pro Velim a Vítězov (3 052 hlasů),
třetí sdružení Velimáci (2 094 hlasů). Teprve pak následovaly
politické strany, z čehož jasně vyplývá, že v obcích se volí především
jednotliví lidé. KDU-ČSL měla 975 hlasů, ODS 854 hlasů a KSČM
+ NK 196 hlasů. Postupné podíly pak přinesly počty mandátů.
Pro vysvětlení – celkový počet hlasů dělíme postupně čísly 1, 2,
3, 4, 5... a největší podíly přinášejí straně mandáty (viz tabulka –
11 největších podílů). Pro Velim a Vítězov získalo 4 mandáty,
Změna pro Velim a Vítězov 3 mandáty, Velimáci 2 mandáty,

KDU-ČSL 1 mandát a ODS 1 mandát. A kdo byl zvolen? Pořadí
zvolených zastupitelů je shodné s pořadím na kandidátce, ale
pokud někdo získá více než 110 % průměru hlasů na 1 člena
v daném sdružení či straně, přeskakuje na 1. místo, pokud je
takových lidí více, rovnají se podle počtu hlasů. Zvolení zastupitelé:
Pro Velim a Vítězov (hranice pro změnu pořadí kandidáta
330 hlasů) – 1. J. Seifert (558), 2. L. Kostka (435), 3. M. Kyncl
(394), 4. Ž. Svobodová (357)
Změna pro Velim a Vítězov (hranice pro změnu pořadí kandidáta
304,7 hlasů) – 1. J. Nezavdal (352), 2. Ing. M. Štěpánek (332),
3. J. Müller (317)
Velimáci (hranice pro změnu pořadí kandidáta 209 hlasů) –
1. Mgr. P. Karpeta (336), 2. P. Kasal (297)
KDU-ČSL (hranice pro změnu pořadí kandidáta 96,8 hlasů) –
1. JUDr. T. Těmín, Ph.D. (230)
ODS (hranice pro změnu pořadí kandidáta 84,7 hlasů) –
1. J. Kaftan (170)
Ustanovující zasedání se bude konat 29. 10. 2018.
AH

Sestro a bratře, nazdar!
Cítili jste se
někdy opravdu
hrdí na to, čím
jste, co jste
dokázali, kam
patříte? My ano,
byli jsme na
16. všesokolském
sletu v Praze.
Před lety jsem
byla na této akci jen jako divák a říkala si, jak jsem pyšná na tuto
letitou organizaci s bohatou historií. „Sestro a bratře“ pro mě
ale nabylo jiného rozměru z pohledu aktivní účastnice. Napříč
všemi generacemi, napříč pohlavím, napříč společenskými
vrstvami, napříč politickou příslušností, tam jsme si byli všichni
rovni, před plnými tribunami, před sokolským vedením, přede
všemi. Atmosféra byla nepopsatelná, a to si troufám říct, že jsme
byli přítomni sotva polovině doprovodných akcí. Bylo to úžasné,
všechny rozdíly mezi lidmi byly rázem smazány, všechny starosti

obyčejného života vám najednou připadaly irelevantní. Byla to
vůně společného úspěchu, která nás všechny okouzlila a která
nás vyprovokovala k těm nejlepším výkonům. Skladby Cesta,
Borci a Princezna republika se nám za necelý rok tréninku dostaly
pod kůži a chtěli jsme si je také náležitě užít při vystoupení, což
se opravdu povedlo. Sestra Ivana Homokyová, s. Jana Jiřičková,
s. Marcela Váchová, s. Saša Poláčková, s. Dana Málková,
s. Žaneta Svobodová, s. Verča Jeřábková, s. Mirka Soukupová,
s. Ivča Homokyová, s. Dana Eschlerová, s. Marcela Zákostelecká,
s. Hana Havlíčková, bratr Honza Radoň, b. Jarda Bačina,
b. Slávek Macháček a b. Jarda Nezavdal st. reprezentovali nejen
župu Tyršovu, nejen Sokol Velim, ale i samotnou obec Velim, se
kterou Sokol úzce spolupracuje. Není na čase býti skromnými
a čekat, že nás někdo pochválí, my jsme na sebe hrdí, odvedli
jsme kus práce a zůstanou nám úžasné vzpomínky. Díky všem,
kteří dokázali tyto skladby s choreografií vytvořit, také těm, kteří
zajistili veškeré zázemí, i těm, již cvičili, a v neposlední řadě díky
fanouškům, kterých bylo z řad Velimáků opravdu dost. Sportu
zdar!
(pokračování na str. 6)
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ZO schválilo rozpočtové opatření č. VII-2018.
ZO neschválilo nabídku č. 1200265087 na uzavření
smlouvy o sdružených dodávkách plynu pro Obec Velim od
1. 1. 2019 – do 31. 12. 2020, neboť má závazek u jiné
společnosti. Naopak schválilo nabídku č. 1200264925
na dodávku elektřiny pro MŠ Velim a nabídku č. 1200265084
pro Obec Velim od 1. 1. 2019 – do 31. 12. 2020.
ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu vodovodů
pro veřejnou potřebu ve městě Kolín, jeho okolí a přilehlých
obcích ze dne 6. 10. 2014 uzavřené mezi Vodohospodářským
sdružením Kolín, Havelcova 70, 280 02 Kolín, IČ 61882976
a provozovatelem VODOS, s. r. o., Legerova 21, 280 02
Kolín, IČ 47538457, jenž je nedílnou součástí tohoto návrhu.
Dodatek č. 1 upravuje skutečnou výši spotřeby elektrické
energie na úpravně vody Nová Vodárna a zohledňuje
převedení povinnosti platby náhrad za prokázané omezení
užívání pozemku a staveb v ochranných pásmech vodních
zdrojů, dle § 30 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon) z „Vlastníka“
jako oprávněného podle veřejnoprávního povolení
k odběru vody na „Provozovatele“. (Vyvěšeno na úřední
desce a elektronické úřední desce.)
Text důvodové zprávy: Dodatek č. 1 Smlouvy o provozu
vodovodů pro veřejnou potřebu ve městě Kolín, jeho okolí
a přilehlých obcích zohledňuje skutečnosti, které nemohly
být v koncesním řízení předvídány. Jedná se o zjištění chyby
měření elektrické energie na úpravně vody Nová Vodárna
v důsledku chybného zapojení měřicích transformátorů
proudu, které bylo zjištěno společností ČEZ Distribuce, a.s.
Dále Dodatek č. 1 zohledňuje převedení povinnosti platby
náhrad za prokázané omezení užívání pozemků a staveb
v ochranných pásmech vodních zdrojů dle zákona z Vlastníka
jako oprávněného podle veřejnoprávního povolení k odběru
vody na Provozovatele. Dodatek č. 1 Smlouvy o provozu
vodovodů pro veřejnou potřebu ve městě Kolín, jeho
okolí a přilehlých obcích zároveň upravuje skutečnou výši
předplaceného nájemného, tedy předplacené nájemné
poskytnuté při uzavření koncesní smlouvy ve výši 25 mil. Kč
navýšené o již vynaložené náklady provozovatele uhrazené
za rozdíl skutečné výše spotřeby elektrické energie za období
od zjištění špatného měření do konce roku 2018.
Materiál obsahuje tyto přílohy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o provozu vodovodů, Příloha č. 1 – protokol ČEZ Distribuce,
a. s., o zjištění, Příloha č. 2 – výpočet prokázaného zvýšení
spotřeby elektrické energie, Příloha č. 3 – předpokládaná
výše pachtovného a předplacené pachtovné, Příloha č. 4 –
soutěžní formulář.
Společnost GEPARD services, s. r. o., zaslala Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů ze dne 10. 4. 2018. ZO souhlasí s podpisem
tohoto Dodatku.
Na žádost TJ Sokol Velim odsouhlasilo ZO příspěvek ve výši
19 000 Kč na zlepšení podmínek pro pořádání společenských
a kulturních akcí v budově sokolovny – doplnění mobiliáře
sokolovny o 12 ks jídelních stolů.
J. Řeháková, Velim, požádala o přemístění retardéru před
domem čp. 355 a pokácení stromů na obecním pozemku
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309/6 v k. ú. Velim. ZO zváží možnost umístění bezhlučného
retardéru, ohledně kácení stromů doporučilo paní Řehákové
podat žádost.
MěÚ Kolín zaslal Rozhodnutí o předepsání odvodu
z trvalého odnětí půdy ze ZPF za účelem novostavby RD
včetně ostatní zpevněné plochy v k. ú. Velim (3 044 Kč,
z toho 30 % je příjmem rozpočtu obce Velim).
J. Slavík, Velim, požádal o dělení pozemku v k. ú. Vítězov
a zpřesnění hranice pozemku dle GP 179-1119/2017.
ZO schválilo dělení tohoto pozemku i zpřesnění hranice.
M. Čábela, Velim, podal stížnost – sousedský spor. ZO běžně
tyto spory neřeší, takové záležitosti postupuje přestupkové
komisi v Pečkách. Na návrh JUDr. Těmína, Ph.D., pozve
aktéry sporu k jednání na OÚ Velim v týdnu od 17. 9. –
21. 9. 2018.
Pan starosta Seifert informoval ZO o možnosti objednat
cestářům k usnadnění práce vysokozdvižný koš na listí.
Oslovil tři společnosti, které do 5. 9. 2018 předložily nabídky:
Josef Čábelka, Kolín, nabídka 47 934 Kč, Tomáš Dvořák,
Benešov u Prahy, nabídka 53 716 Kč, Bartoš nářadí, s. r. o.,
nabídka 54 545 Kč. Po prostudování nabídek rozhodlo
ZO o výběru nejvhodnější nabídky a vybralo nabídku
na vysokozdvižný koš SECO od společnosti Josef Čábelka,
Kolín, v ceně 47 934 Kč bez DPH.
J. Bína, H. Bínová, Velim, podali žádost a doplnění žádosti
o změnu ÚP Velim LV 1383. Pan starosta a JUDr. Těmín,
Ph.D., pozvou manžele Bínovy k jednání na obecní úřad.
ZO odsouhlasilo udělení výjimky na žádost ZŠ
T. G. Masaryka Velim. Jedná se o výjimku podle § 23 odst.
5 zákona č. 561/2004 Sb. – ve školním roce 2018/2019
bude mít VI. i VIII. třída k 1. 9.2018 31 žáků, tedy více než
stanovuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
Škola učiní opatření, která povedou k tomu, aby vyšší počet
žáků nebyl na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a byly
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
ZO schválilo Rozpočtová opatření č. 2-2018 a č. 3-2018
pro ZŠ T. G. Masaryka Velim předložená ředitelem školy
Mgr. P. Karpetou.
Ministerstvo financí zaslalo sdělení, že v rámci programu
Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých
měst byly obci Velim vyčleněny prostředky na akci Obec
Velim – Přístavba Základní školy T. G. Masaryka ve Velimi
ve výši 10 000 000 Kč pro rok 2018 a 50 000 000 Kč pro rok
2019.
P. Ryšávková, Velim, podala žádost o přidělení obecního
bytu. Bude zařazena do seznamu žadatelů.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3-2018 pro MŠ Velim
předložené ředitelkou školy Ž. Svobodovou, DiS.
KÚSK, Praha, poslal Rozhodnutí ve věci zápisu změny
vedené v rejstříku škol a školských zařízení – u školského
zařízení Školní družina, jejíž činnost vykonává ZŠ
T. G. Masaryka Velim, o nejvyšším povoleném počtu žáků
ve školském zařízení (75 žáků).
Pan starosta předložil zastupitelům nabídky společností
Kenast, s. r. o., J. A. Komenského 258, 289 11 Pečky,
a AutoCont CZ, a. s., Politických vězňů 559, 280 00 Kolín,
na nový server pro obec Velim. Po prostudování nabídek ZO
rozhodlo o výběru nabídky na nový server od společnosti

3
•

•

•
•
•

•
•
•

Kenast, s. r. o., Pečky, ve výši 32 300 Kč bez DPH.
Dále informoval o chystaném VŘ na zhotovitele na akci Obec
Velim – Přístavba Základní školy T. G. Masaryka ve Velimi.
ZO navrhlo členy komise pro posouzení a hodnocení
nabídek (uskuteční se dle dispozic). Komise pro otevírání
obálek bude složena ze zaměstnanců společnosti OTIDEA,
kteří zajišťují pro obce výběrové řízení.
ZO schválilo tyto navržené členy: 1. Mgr. Kateřina Koláčková,
2. Mgr. Lucie Moravčíková, 3. Veronika Hubáčková. Jako
náhradník byl jmenován Mgr. Miroslav Knob. ZO rovněž
schválilo navrženou komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek: 1. Josef Kaftan, 2. Petr Kubelka, 3. Mgr. Kateřina
Koláčková, 4. Veronika Hubáčková. Jako náhradníci byli
jmenováni: 1. Mgr. Martin Kyncl, 2. Žaneta Svobodová, DiS.,
3. Mgr. Lucie Moravčíková, 4. Mgr. Miroslav Knob.
Pan starosta také informoval o jednáních se zástupci Komerční
banky, a. s., ohledně úvěru na přístavbu základní školy.
Zmínil se o jednáních o vodojemu pro obec Velim.
ZO schválilo návrh pana starosty, že po letošním suchu, kdy
vyschla požární nádrž Čeperka (p. č. 527, k. ú. Velim), by bylo
příhodné ji vyčistit – vybagrovat a zbavit bahna (odhadovaná
částka cca 40 000 Kč).
ZO také odsouhlasilo návrh oslovit tři společnosti na zajištění
BOZP na akci Obec Velim – Přístavba Základní školy
T. G. Masaryka ve Velimi.
Pan Kubelka informoval o výřezu náletů a hlohů v lese
v lokalitě U Mlýna.
Dále požádal starostu, aby si obyvatelé bytovek v ulici Riegrova
zajistili ořez živého plotu, který zasahuje do chodníku.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 26. 9. 2018
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ZO schválilo rozpočtové opatření č. VIII-2018.
ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 8-2018
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim 2018 pro
TJ SOKOL Velim na rok 2018 (zlepšení podmínek pro
pořádání společenských a kulturních akcí v budově
sokolovny – doplnění mobiliáře sokolovny o 12 ks jídelních
stolů) ve výši 19 000 Kč.
ZO znovu projednalo návrh JUDr. Chlupáčové, která
zastupuje vlastníky, na prodej pozemku p. č. 318/116 o výměře
168 m2 v k. ú. Velim za částku ve výši 36 500 Kč, určenou
znaleckým posudkem č. 4904/030/18. (ZO zasílalo návrh
ceny pozemku dne 21. 5. 2018 a čekalo na vyjádření vlastníků,
od kterých přišlo prostřednictvím JUDr. Chlupáčové kladné
vyjádření.) Na základě této skutečnosti ZO schválilo smlouvu
na koupi pozemku p. č. 318/116 v k. ú. Velim o výměře 168 m2
za částku 36 498 Kč. Smlouvu připravila JUDr. Z. Chlupáčová,
která zastupuje vlastníky pozemku.
Státní statek Jeneč zaslal nabídku nemovitého majetku
k bezúplatnému převodu LV 1547 pro k. ú. Velim 944/9 –
ostatní komunikace. ZO podá žádost o bezúplatný převod
pozemku p. č. 944/9 o výměře 120 m2 – ostatní komunikace
– vedeném na LV 1547.
ZO schválilo Plán údržby vodohospodářského majetku
na rok 2019, který zaslal VODOS, s. r. o.
V. Košťál, Velim, podal žádost o nákup a instalaci stojanů
a sáčků na psí exkrementy. V letošním roce není částka zařazena
do rozpočtu, rozhodnutí se nechá na nové zastupitelstvo obce,
které zváží, zda bude zařazeno do rozpočtu na příští rok.
M. Bednář, Velim, požádal o udělení výjimky z doby nočního
klidu dne 28. 9. 2018 od 22.00 do 29. 9. 2018 2.00 hodin.
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ZO odsouhlasilo udělení této výjimky.
ZO odsouhlasilo dočasné umístění dřevěného podpěrného
bodu do chodníku (p. č. 952 k. ú. Velim – obecní pozemek)
před domem č. p. 338, ulice Václavská ve Velimi na žádost
ČEZ Distribuce, a. s. Zároveň odsouhlasilo návrh uzavřít
a podepsat Smlouvu o umístění a provozování stavby
za jednorázovou úhradu 1 000 Kč.
Pan Kaftan a pan Kubelka informovali ZO o elektronické
aukci, které se zúčastnilo 5 společností, a předložili
ZO zprávu o hodnocení nabídek. Hodnotící komise
doporučila zadavateli přidělit veřejnou zakázku účastníkovi
GEOSAN GROUP, a. s., jehož nabídka obsahuje nejnižší
nabídkovou cenu, která byla předmětem hodnocení. ZO
souhlasí s podpisem smlouvy „Přístavba Základní školy
T. G. Masaryka Velim“. ZO pověřuje pana Josefa Seiferta, starostu
obce, k podpisu smlouvy s vítězným účastníkem Geosan
Group, a. s., který byl vyhodnocen v rámci veřejné zakázky
s názvem „Přístavba Základní školy T. G. Masaryka Velim“ jako
ekonomicky nejvýhodnější a splnil podmínky účasti.
ZO pověřuje starostu Josefa Seiferta vyřízením úvěru
u Komerční banky, a. s., pobočky Kolín, na akci „Přístavba
Základní školy T. G. Masaryka Velim“.
Pan starosta poděkoval všem zastupitelům za odvedenou
práci a za spolupráci ve volebním období 2014–2018 a popřál
všem úspěch v říjnových volbách i v osobním životě.
Dále navrhl finanční dar za mimořádnou aktivitu nad
rámec povinností místostarostům ve výši dvaapůlnásobku
měsíčního platu za aktivní pomoc při řízení obce a pomoc
v oblasti ekonomické. ZO tento finanční dar schválilo.
Pan Kubelka informoval o jednání ohledně Vítězovského
rybníka. V příštím roce se částka nemusí dávat do rozpočtu,
neboť jednání jsou odsunuta.
Pan Kostka poděkoval za spolupráci a zdůraznil, že v tomto
volebním období se udělalo dost práce pro zlepšení života
ve Velimi a ve Vítězově, ale zároveň podotkl, že není možné
vyhovět všem přáním a požadavkům občanů. Poté navrhl
finanční dar pro starostu za mimořádnou aktivitu nad rámec
povinností starosty ve výši dvaapůlnásobku měsíčního
platu za aktivní pomoc při řízení obce a pomoc v oblasti
ekonomické. ZO tento finanční dar schválilo.
Mgr. Kyncl požádal o pokácení proschlého ořechu
ve Vítězově u domu pana Mikšovského.

Zajímavosti z mimořádného zasedání ZO Velim konaného dne
3. 10. 2018
•

ZO projednalo nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
– Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora
BOZP. ZO oslovilo tři společnosti a v termínu byly doručeny
všechny tři nabídky na akci „Přístavba Základní školy
T. G. Masaryka ve Velimi – TDS a koordinátor BOZP“:
BOHEMIA Poděbrady, s. r. o., U Plynovodu 220, 290 01
Poděbrady, IČO: 03836452 – 1. 10. 2018 v 10.35 hodin,
BF Stavitelství, spol. s r. o., K Borku 179, 250 88 Čelákovice,
IČO: 27114937 – 2. 10. 2018 v 8.20 hodin a DF Inženýrské
služby, s. r. o., Pod Turnovskou tratí 182, 198 00 Praha 9 –
Hloubětín, IČO: 27955451 – 2. 10. 2018 v 9.50 hodin. ZO
pověřilo otevřením obálek Mgr. Petra Karpetu, místostarostu
Petra Kubelku a starostu Josefa Seiferta. Po otevření obálek
a kontrole všech náležitostí nabídek výše uvedení konstatují,
že všechny tři nabídky splňují podmínky zadané zadavatelem.
Po zveřejnění nabídkových cen se zastupitelstvo obce Velim
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rozhoduje pro ekonomicky nejvýhodnější nabídku s tímto
výsledkem (pořadí hodnocených uchazečů dle ekonomické
výhodnosti nabídky): 1. DF Inženýrské služby, s. r. o. –
nabídková cena 560 000 Kč, 2. BF Stavitelství, spol. s r. o. –
nabídková cena 616 000 Kč, 3. BOHEMIA Poděbrady, s. r. o.
– nabídková cena 762 720 Kč. ZO rozhodlo uzavřít smlouvu
se společností DF Inženýrské služby, s. r. o.
Pan starosta Seifert sdělil, že od společnosti OTIDEA VZ,
která byla obcí pověřena zajištěním výběrového řízení,
obdržel informaci, že společnosti, které se zúčastnily
elektronické aukce na zhotovitele stavby s názvem „Přístavba
Základní školy T. G. Masaryka ve Velimi” se vzdaly práva
odvolání a z tohoto důvodu nic nebrání podpisu smlouvy.
ZO pověřilo pana Josefa Seiferta, starostu obce, k podpisu
smlouvy s vítězným účastníkem Geosan Group, a. s.,
v rámci veřejné zakázky s názvem „Přístavba Základní školy
T. G. Masaryka ve Velimi”.
Pan starosta poděkoval ještě jednou všem zastupitelům
za odvedenou práci.
Pan Kubelka poděkoval všem zastupitelům a panu starostovi
za spolupráci.
Mgr. Karpeta poděkoval ZO, že vyšlo maximálně vstříc při
řešení záležitostí týkajících se ZŠ T. G. Masaryka ve Velimi
a především přístavby nové haly, stravovadla a učeben.
Pan Škopek také poděkoval za spolupráci.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Štorek Miloslav, Velim
Hájek Zdeněk, Vítězov
Bukovičová Zlatuška, Velim
Janeček Emil, Vítězov
Hervert Jaroslav, Velim
Singerová Iva, Velim
Hrodková Helena, Velim
Výborná Růžena, Velim
Krula Jiří, Velim
Skalová Věnceslava, Velim
Slabá Věra, Velim
Preisnerová Hedvika, Velim
Nezavdalová Daniela, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Manželství uzavřeli:
Vokřál Lukáš a Stybalová
Monika
Blahopřejeme!
Zlatou svatbu oslavili:
František a Marta Sixtovi,
Velim
Luboš a Jiřina Kozákovi,
Velim
Blahopřejeme!

600 km poslepu
Dne 12. 9. v odpoledních hodinách proběhl naší obcí nevidomý
sportovec Ondřej Zmeškal. Vyběhl 8. 9. z nejzápadnějšího místa
naší republiky a běžel přes Aš, Prahu, Velim, Pardubice, Olomouc,
Třinec až do Jablunkova na východě naší země, kde svůj běh
17. 9. ukončil. Tímto charitativním během získal finanční
prostředky pro děti se zrakovým postižením. Odborně to
pohlídala Nadace Leontinka. Informace, které jsme o jeho běhu
získali, jsme vyhlásili žákům, z nichž se mnozí sami rozhodli
Ondřeje podpořit a přijít mu fandit. Tímto všem zúčastněným
děkujeme. I Ondřej sám našim dětem poděkoval ve videu
na facebooku. Pro malé nevidomé sportovce získal částku
283 058 Kč. Více informací najdete na www.ondrejzmeskal.cz
a na jeho facebooku.
AH

•

•
•
•

ZO schválilo na žádost pana Kostky Dodatek ke Smlouvě
o dílo 2016/07 (projektové práce, akce „Přístavba Základní
školy T. G. Masaryka ve Velimi”). Předmětem Dodatku
je autorský dozor na akci „Přístavba Základní školy
T. G. Masaryka ve Velimi”, který provede SATER–PROJEKT,
s. r. o., za cenu 400 000 Kč bez DPH.
Paní Svobodová, DiS., také poděkovala všem zastupitelům
a starostovi za spolupráci v končícím volebním období
2014–2018.
Mgr. Kyncl sdělil, že zajistil kontakt na společnost, která se
zabývá revizemi plynových kotlů.
Na závěr zasedání pan starosta Seifert předal slovo hostům
– pánům Hermanovi, Müllerovi a Saiverovi. Ti sdělili, že si
přišli ověřit informace, které se k nim dostaly a které se jim
v průběhu konání ZO potvrdily. Následovala krátká diskuse
týkající se především smlouvy na akci „Přístavba Základní
školy T. G. Masaryka ve Velimi” a dále nadcházejících voleb.

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu (hnědé popelnice) bude probíhat ještě během
měsíce listopadu. Svozy proběhnou 14. 11. a 28. 11. 2018. Trávu,
listí a větve lze také do konce roku odvážet do prostoru bývalých
kasáren.

Velim a svět před půl stoletím (září 1968)
3. září v 13.15 h uvolnily sovětské vojenské síly budovu ČTK
(České tiskové kanceláře) v Opletalově ulici v Praze.
19. září předložili Rusové československé vládě seznam osob,
které měly být propuštěny z tisku, rozhlasu či televize. Ministři
Hájek a Hofman měli být zbaveni funkcí.
19. září bylo za hranicemi Československa kolem 60 000
Čechoslováků, kteří váhali s návratem domů.
25. září byli vládou odvoláni ze svých funkcí ředitel
Československého rozhlasu Zdeněk Hejzlar a ředitel Československé televize Jiří Pelikán. Stalo se tak na nátlak Moskvy.
Moskva dokonce nechtěla uznat Dubčeka za prvního tajemníka
ČSSR.
Od 29. září platil na drahách nový jízdní řád. Byl upraven
s ohledem na zkrácenou pracovní dobu z 6 na 5 pracovních dnů
v týdnu.
V září 1968 bylo jedno z četných hesel psaných na volném
prostranství: „Dubčekovi slivovici, Novotnému šibenici.“
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Z našich škol
Rozjezd v MŠ

Celé září se neslo v MŠ v duchu opakování si již naučených
pravidel, nové děti si zvykaly na režim a paní učitelky. Tekly
i slzičky, stýskalo se po maminkách. Tak jako každý rok děti
nakonec vše zvládly. Nyní už jsou všechny platnými členy MŠ. Už
vědí, že to nebylo tak „hrozné“. Venku jsme využívali krásného
podzimního počasí a věnovali se vycházkám v okolí MŠ. Hlavně
jsme trávili čas na naší krásné zahradě bohatě vybavené hracími
prvky, z nichž si vybere každá věková kategorie. Všechny čtyři
pavilony už se spolu měly možnost seznámit.
Říjen se hned první týden představil pohádkou paní Lhotákové.
Všechny děti bez hnutí poslouchaly zajímavý příběh a některé
se i zapojily do pohádky. Bouřlivý potlesk nakonec byl velkou
odměnou. Již se těšíme se na opětovné shledání a další akce
v MŠ. 
Mgr. M. Nykodemová

Ekocentrum Huslík

Na exkurzi v Ekocentru Huslík u Poděbrad byli 26. 9. naši
čtvrťáci.

Exkurze na Sněžku

Dne 27. 9. se na Sněžku vydali deváťáci. Nejprve navštívili
pivovar Trautenberk v Malé Úpě a odtud šli po státní hranici až
na naši nejvyšší horu. Zpátky se vraceli Obřím dolem do Pece
pod Sněžkou.

Ukázka hasičské techniky

Dne 4. 9. navštívili naši školu hasiči z Nové Vsi, aby opět předvedli
dětem hasičskou techniku. Tentokrát pro 5. a 6. třídu.

Dopravní výchova

Mobilní dopravní hřiště přijelo se svým programem pro 1. – 3.
třídu dne 2. 10.

Cvičná evakuace

Cvičná evakuace úspěšně proběhla 19. 9., na shromaždiště
na fotbalové hřiště jsme dorazili v požadovaném čase.

Přespolní běh

Závody v přespolním běhu se konaly v Kolíně dne 25. 9.
Nejlepšího výsledku v družstvech dosáhli 5. místem chlapci ze
4. a 5. třídy a rovněž chlapci z 6. a 7. třídy. Nejlepším jednotlivcem
byl T. Wasserbauer, který obsadil 7. místo.

Anglické divadlo

Do kolínského divadla se na „anglické“ představení A Silly Bear
vydali 9. 10. žáci 3. – 5. tříd.
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My jsme Sokol

(pokračování ze str. 1) Sokol (Česká obec sokolská) je označením
českého tělocvičného spolku, který v historii české a slovenské
tělovýchovy zaujal pozici nejen největší, ale také nejúspěšnější
tělovýchovné organizace. Za zakladatele Sokola jsou považováni
Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner.
Tradici sokolských sletů odstartovala v roce 1882 první jubilejní
slavnost na Střeleckém ostrově. Aktivním členem Sokola se stal
po svém příchodu do Prahy v roce 1882 také Tomáš Garrigue
Masaryk. Do začátku první světové války uspořádal Sokol šest
sletů (1882, 1891, 1895, 1901, 1907, 1912). Významné byly i slety
župní. Slibný rozvoj však zabrzdila 1. světová válka. Sedmý slet se
konal až po 1. světové válce v roce 1920, dále pak 1926, 1932, 1938
– kdy Strahov zaznamenal během „světového“ protiválečného
X. všesokolského sletu svou největší návštěvnost. Po desetileté
přestávce způsobené druhou světovou válkou a v měnící se
politické situaci se podařilo Sokolu (obnovenému v roce 1946)
zorganizovat slet ve stylu sletů předešlých. V období spartakiád
byl Sokol začleněn do systému sjednocené tělovýchovy
a samostatně přestal na 41 let fungovat. Název Sokol byl přidělen
„venkovským“ tělovýchovným jednotám. Všesokolské slety
byly nahrazeny třemi celostátními spartakiádami konanými

v intervalu pěti let (1955, 1960, 1965) a třemi československými
spartakiádami (1975, 1980 a 1985) na strahovském spartakiádním
stadionu. Po sametové revoluci v listopadu 1989 byl v lednu
1990 Sokol obnoven a zahájil přípravy k obnovení svých sletů.
XII. slet proběhl 1994, dále pak 2000, 2006, 2012 a poslední, tedy
XVI. všesokolský slet, se konal ve dnech 1. až 7. července 2018
v Praze a nesl se v duchu oslav 100. výročí vzniku republiky. žas

Několik vět k 16. všesokolskému sletu...
Muži z Velimi se naučili svoji skladbu
s názvem „Borci“ již na podzim 2016,
v neděli 27. listopadu 2016 ji cvičili
v celku 54 vybraných cvičenců z celé
republiky na tzv. pracovním předvedení
sletových skladeb, které uspořádalo
náčelnictvo České obce sokolské.
Během sletu v pražském Edenu již bylo
na ploše stadionu celkem 920 mužů.
Protože skladba Borci byla zařazena
v prvním i druhém sletovém programu,
předvedli ji včetně zkoušek „načisto“
a generálek celkem osmkrát. Čtyři velimští
muži byli členy osmnáctičlenného týmu
župy Tyršovy, v němž dále cvičili muži
z Poděbrad, Plaňan, Cerhenic, Peček,
Kolína a Nymburka. Naše vystoupení se
podle reakce publika v Edenu velmi líbilo.
Ozdobou naší výpravy byla bezesporu

skladba žen „Cesta“. Občas slýcháme, že
hromadná cvičení jsou v dnešní době
již určitým přežitkem a že neodpovídají
mentalitě
dnešního
amatérsky
sportujícího člověka. Obrovské nadšení
našich velimských děvčat nás přesvědčilo
o tom, že tomu tak není.
Jako starosta velimského Sokola
chci poděkovat všem našim cvičícím
za vzornou reprezentaci. Dík patří
i náčelnici Ivě Homokyové za vedení
týmu děvčat ve skladbě „Cesta“.
Přál bych všem 230 členům naší jednoty,
aby okusili alespoň kousek z vynikající
sletové atmosféry, která panovala nejen
v Praze, ale i na oblastních sletech. Naše
účast na 16. všesokolském sletu byla
naším nejdůležitějším počinem k 100. výročí ČSR a 150. výročí Sokola Velim.

P.S.: Protože je řeč také o historii sletů,
napadlo mě přidat k textu 24 let starou
fotografii: Strahov 1994, 12. všesokolský
slet. Stojící zleva: J. Bačina, J. Zalabák,
J. Nezavdal, sedící: J. Fuchs, J. Radoň,
K. Strnad.
Honza Radoň

Princezna republika – Věrná garda
Veselým a jarým ruchem
zvučí sídla sokolí,
v pažích sílu, v srdci lásku
o zdar sletu zápolí.

Ať jen sokol sílu napře,
pak se pohne celý svět,
z naší svorné, pilné práce
vzkvete v krásu nový slet.
(Sokolská píseň)
V této sletové skladbě měla naše jednota zastoupení šesti
sestrami: Marcelou Zákosteleckou, Hanou Havlíčkovou a Danou
Eschlerovou, které nacvičovaly v Kolíně, Jiřinou Žáčkovou
v Praze a Miloslavou Hroudovou s dcerou Jitkou Dobruskou
v Sokole Příbram. Jitka také cvičila skladbu Cesta a Dana skladbu
Vivaldi.
Skladba Věrné gardy je tradičně úspěšná, často dojemná

a obecenstvo při ní slzí. Bylo tomu tak i letos. Choreografie
prostoru byla jako obvykle vynikající, logická a cvičenci ji
plně zvládli. Ze skladby byla jasně cítit procítěnost, se kterou
byla prožívána, což obecenstvo poznalo. Jako vždy patřila
skladba po všech stránkách k vrcholům sletového programu.
Fantastický závěrečný obrazec lipových listů nemohl nechat
nikoho chladným. Přitom závěrečné postavení zvládlo téměř
1 200 cvičenců během 6 vteřin naprosto samozřejmě, bez
jakýchkoliv problémů.
Tematický výběr Hašlerových písní, nazpívaných Viktorem
Preisem, rozhodně seděl a poslední část „Svoboda je svoboda“
byla naprosto strhující (zvláště použití této melodie při odchodu
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cvičenců). Vyjadřovala totiž naprosto jasně vztah naší starší
generace k těžké historii našeho národa, touhu po svobodě
i nutnou odvahu k tomu ji bránit a vydobýt si ji! V minulosti
jsme to mnohokrát dokázali, dnes – v době míru – je náš úkol
naprosto stejný a doufejme, že přesvědčení Věrné gardy bude
příkladem pro ty, kteří pomalu, ale jistě budou zaujímat naše

místa. Vždyť nejstarší cvičence Princezny republiky bylo 92 let
a cvičila za australský Sokol.
Napadá mě, že máme velký dluh k jinému, nám blízkému
muzikantovi, sokolovi Františku Kmochovi. Pokud by byl podán
návrh skladby na jeho hudbu, cvičenci by ho zřejmě uvítali.

D. Eschlerová

Velimská abeceda (list 149)
Šatlava je obecní vězení pro nepříliš závažné delikventy. V minulosti
se též dostala do loutkových her, kde o spravedlnost usiloval kromě
kašpárka i obecní policajt Šmidra, strážce šatlavy. Ve Velimi nikdy
šatlava nebyla. Na námitku, že nemluvíme pravdu, doznáváme, že se
jednalo pouze o atrapu z doby konání májů, dožínek apod. Z historie
našeho okresního města je znám případ vynikajícího malíře Mikoláše
Alše, který při svém pobytu, po návštěvě šenku, ztropil na náměstí
výtržnost. Místní policajt jej pak odvedl do šatlavy, kde slavný malíř
strávil celou noc.
Šebesta František, inženýr, nastoupil 1. října 1977 do Velimské
továrny na místo ekonoma. Stalo se tak po odchodu dosavadního
ekonoma Jaroslava Volfa do důchodu. Ing. Šebesta se svou ženou
Vlastou, rozenou Škopkovou z Vítězova, a synem (1968) bydleli
v domku ve Dvořákově ulici č. 373 ve Velimi. Dne 1. prosince 1980
se ing. František Šebesta stal ředitelem Velimské továrny a v tomto
úřadě setrval až téměř do likvidace závodu.
Šabacký Vladimír se narodil 18. září 1892 v Českém Herálci. Ovládal tři
jazyky. Ještě jako student se spolu s velimským Josefem Dobiášem účastnil
prvního odboje. Dne 11. října 1917 pak byl přijat do československých
legií ve Francii. Později se stal nadporučíkem v záloze. Zachovala se
„Carte postale“ – pohlednice s vyobrazením skupiny československých
francouzských legionářů, datovaná ve Francii 10. dubna 1918. Je na ní
podepsán Vladimír Šabacký, desátník 21. Régt Tchécoslovaque France,
a Josef Dobiáš. Je adresována Petru Baláčkovi. Text důvěrných sdělení
končí slovy: „Na shledanou ve Velimi.“
Šedivý Josef byl vyučen řezníkem. Do Velimi se přiženil.
Vzal si Vlastu Mrzenovou (1920), dceru cihláře, který pracoval
v Součkově cihelně. Šedivý byl řezníkem v Úvalech, později
pracoval na stavbě v Praze. Zde je uváděn především pro válečný
pobyt v německém koncentračním táboře. Dostat se do konfliktu
s gestapem nevyžadovalo za války vážnějších důvodů. Josef Šedivý
říkal příliš nahlas své mínění. Skončil tudíž v jednom z pomocných
lágrů patřících ke komplexu Mauthausenu. Při častých nástupech

na „apelplatz“ s obavami očekával čtení svého jména k přesunu
do hlavního tábora, který mohl znamenat konec všeho. K tomu již,
vzhledem k rychle se blížícímu konci války, nedošlo.
Šenek Jiří je uváděn jako sedlák ve Velimi k roku 1758, a to v urbáři
z roku 1775. Obdělával výměru 172 strých a 3 čtvrtky rolí. Obýval
usedlost č. 2 ve Velimi (dle starého číslování). Jeho statek zabíral plochu
dnešních čísel: č. 3 (Oldřich Janoušek), 4, 5, 6 (Koutníkovi), 92, 93.
Šeříky bývaly žádaným prodejním artiklem zahradnické firmy
Josef Funda Velim. Lidově se jim říkalo bezy, někdy i štěpné bezy,
možná proto, aby se odlišily od bezu černého. Nejvíce šeříků je barvy
fialové. Jsou však i šeříky červené a bílé. V květnu 1945 začaly šeříky
předčasně kvést a staly se symbolem Květnové revoluce. Za první
republiky bylo možno u Fundů ve Fajberku koupit 83 druhů šeříků.
Tento dlouhý seznam jmen jednotlivých druhů zde nelze z důvodu
místa bezezbytku zveřejnit. Spokojme se tedy zjištěním, že počínal
druhem Capitaine Baltet a končil Toussaint Louverture.
Ševců, čili obuvníků, bývalo v dobách, kdy se boty ještě šily
na zakázku, velmi mnoho. Přikládala se jim budoucnost. Časy
se však změnily a technická revoluce zasáhla i do výroby obuvi.
Z ševců výrobců se stali jen opraváři a řemeslo upadlo. Tehdejší
stav vystihovalo škodolibé úsloví: „Ševče, uteč, Baťa jde.“ Dnes by se
obuvníci dali , obrazně řečeno, spočítat na prstech jedné ruky. Kdysi
žádané řemeslo nám dnes připomínají příjmení Švec, Ševc, Ševčík
apod. Ve Velimi bývalo 10 až 15 ševců. Uveďme některé z nich:
Nezavdal (č.272), Buřil (č. 275), Prokop, Mikšovský (č. 3), Votava
(č. 97), Kubíček (č. 15), Ceral (č. 292), Březina (č. 420), Marek Hruška
(č.73), Kožený, Podhradský, Mužík, Štastný (č. 50) a celá řada dalších.
Ševčík Karel byl odborným učitelem. Do Velimi se dostal počátkem
2.sv. války. Učil ve velimské měšťance. Později byl přeřazen
do Cerhenic. Zde se později stal ředitelem. Ve Velimi vedl matriky.
Ševčíkovi bydleli v kampeličce, později v Macháčkově domku
u Čeperky. Ševčíkova žena byla schovankou jistého profesora, který
ve Velimi pořizoval překrásné kolorované perokresby.

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám vyjádřili poděkování, že jste nás ve volbách
do obecního zastupitelstva tak masivně podpořili. Výsledek
29,14 % byl pro nás (a zcela jistě i pro jiné) velkým překvapením,
rozdíl na vítěze 2,4 % je celkem těsný. Je to pro nás velký závazek.
Budeme se snažit dokázat Vám, že Vaše volba byla správná
a naše přítomnost v zastupitelstvu bude pozitivním přínosem.
Vzniklé 3 mandáty nám umožní být slyšet, ale z jednoduchých
počtů zastoupení v ZO bude naší cestou primárně usilovat
o otevřenou a transparentní komunikaci, informování
občanů Velimi a Vítězova o činnosti zastupitelstva a obecního
úřadu. To vše formou tištěnou i digitální – publikováním na
www.zmenaprovelim.cz a facebooku. Jsme nováčkové, proto
nám zajisté bude chvilku trvat, než se zorientujeme ve fungování
zastupitelstva a obce a začneme prosazovat své a Vaše myšlenky.

Je mnoho možností a cest, kterými se naše obec může vydat.
Záleží na stavu obecní pokladny, pečlivém uvážení všech variant
a vůli zastupitelů naslouchat potřebám občanů.
Velmi si ceníme podpory a pozitivních ohlasů, které od Vás
dostáváme. Zároveň děkujeme všem ostatním kandidátům,
že měli odvahu do toho jít a přinést občanům alternativu
do letošních voleb. Bez nich bychom tu nebyli ani my. Vaše
náměty nám můžete předávat i prostřednictvím kohokoliv
z nich.
Naším cílem je, aby všechny naše kroky vedly ke spokojenému,
bezpečnému, přátelskému a inspirujícímu životu našich dětí,
rodinných příslušníků, přátel a všech občanů v naší obci.
Vaši zvolení kandidáti za sdružení nezávislých kandidátů
Změna pro Velim a Vítězov – Jiří Müller, Jaroslav Nezavdal a
Ing. Martin Štěpánek.
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Mladší a starší dorost

Výsledky a tabulky:
A: Nové Strašecí – Velim 2:1, Velim – Poděbrady 0:2, Slaný –
Velim 1:0, Velim – Lhota 1:1 (PK 5:4), Poříčí n/S – Velim 1:2
B: Velim – Krakovany 2:0, Bečváry – Velim 1:0, Velim –
Tuchoraz 5:1, Dobré Pole – Velim 1:2, Velim – Tři Dvory 3:1
Dorost (st. a ml.): Mělník – Velim 5:4 a 4:3, Velim – Lety
10:0 a 16:0, Říčany – Velim 4:8 a 4:4, Velim – Nymburk
2:2 a 0:6, Králův Dvůr – Velim 1:2 a 5:1
Starší žáci: Velim – Straky 3:2, Velký Osek – Velim 3:1,
Velim – J. Lhota 7:0, Ml. Boleslav – Velim 2:0, Velim –
Dobrovice 0:1
Mladší žáci: Velim – Vrbová Lhota 3:0, Tuklaty – Velim
3:2, Dolní Chvatliny – Velim 3:3, Velim – Dobré Pole 1:1

Sbor dobrovolných hasičů ve Vítězově
zakládá družstvo mladých hasičů
a k této příležitosti vyhlašuje nábor
dětí. Nábor je vyhlášen pro děti
narozené v roce 2008 a starší. Počet
míst je omezen. V případě zájmu nás
kontaktujte na e-mailové adrese sdhvitezov@gmail.com

Poděkování

Poděkování patří rodině, všem příbuzným, známým,
přátelům, kamarádkám, OÚ Velim, panu Michalu Jeřábkovi
a kolektivu prodavaček z prodejny Anděl za blahopřání
k mému jubileu, k 90. narozeninám.  Helena Hrodková
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