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Slavnostní otevření Přístavby ZŠ T. G. Masaryka Velim
V pondělí 2. 9. 2019 v 10.00 h proběhlo slavnostní otevření
přístavby Základní školy T. G. Masaryka Velim. Této akce se
zúčastnila celá řada vážených hostů z MF ČR, KÚ Středočeského
kraje, firmy Geosan Group, Obce Velim, místních firem a několik
desítek dětí a občanů Velimi a Vítězova.
Při slavnostním aktu postupně promluvili starosta obce
Josef Seifert, ředitel školy Mgr. Petr Karpeta a ředitel závodu
pozemních staveb (Geosan Group) ing. Robert Schneider.
Po slavnostních projevech už následovalo přestřižení pásky,
kterého se zhostili výše jmenovaní a žáci 4. třídy Tereza Součková
a Radim Sixta, a první prohlídka nové budovy, v níž jsou
sportovní hala se zázemím, školní kuchyně se školní jídelnou
a také tři nové učebny s dostatečným zázemím pro pedagogy
i žáky.
V odpoledních hodinách pak proběhl Den otevřených dveří.
Na novou stavbu se přišlo podívat a obdivovat ji několik stovek
obyvatel Velimi a Vítězova, dorazilo i několik desítek obyvatel
ostatních obcí v okolí.
PK

Slovo starosty

Vážení občané Velimi a Vítězova,
v říjnu minulého roku jsme zahájili stavbu s názvem
„Přístavba Základní školy T. G. Masaryka Velim“ s rozpočtem
112 000 000 Kč. 2. září 2019 byla tato přístavba slavnostně
otevřena a v odpoledních hodinách navštívila v rámci Dne
otevřených dveří nové prostory školy veřejnost v počtu
přesahujícím 400 návštěvníků. Spousta občanů velmi chválila
jak moderní stravovadlo s jídelnou, prostory pro výuku
a samozřejmě tělocvičnu – halu, která je moderní, víceúčelová
a také jedna z největších v našem okolí.

Jak jsem již několikrát zmínil, tato největší investice v obci
se nerodila lehce. Minulé zastupitelstvo muselo operativně
(těsně před komunálními volbami v loňském roce) udělat
zásadní rozhodnutí, a to schválit potřebné dokumenty, aby
bylo možné stavbu vůbec realizovat. Tímto bych chtěl všem
bývalým členům zastupitelstva poděkovat za vstřícnost (až
na jednoho). Po komunálních volbách
nastala „masáž“ ze strany čtyř zastupitelů
kvůli zadlužení obce na 20 let, obec si
nebude moci dovolit žádné investiční
akce a tak podobně. V průběhu realizace
jsme s panem místostarostou Kostkou
získali na dotacích navíc 32 250 000 Kč,
které obci ušetří výdaje jak z vlastních
prostředků, tak i čerpání úvěru na tuto
stavbu. V průběhu realizace, kdy již bylo
zřejmé, že finanční situace této stavby
bude pro obec velmi příznivá, ředitel
školy pan Mgr. Karpeta ve spolupráci
s projektantem stavby zrealizovali
některé stavební věci v nadstandardech
ve stravovadle i v tělocvičně ve výši cca
5 milionů korun. Schválení tohoto
dodatku na zastupitelstvu bylo ze strany
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čtyř zastupitelů hodinovou, chvílemi až smutnou „masáží“
ředitele školy, místostarosty, projektanta a stavebního dozoru.
Z velké části se řešilo, zda tento dodatek jsou vícepráce nebo
nadstandard. V závěru (při hlasování) tento dodatek stejně
nepodpořili. Dnes oslavují a chválí. Asi žijeme ve zvláštní době,
kdy čtyři zástupci ZO dokázali svým negativním vystupováním
proti této akci zařídit celou přístavbu ZŠ Velim.
Ale vážení občané, pojďme k těm příjemnějším věcem. Chtěl
bych poděkovat stavební společnosti Geosan Group, a. s.,
a všem jejím subdodavatelům, projektantovi - společnosti
SATER PROJEKT, s. r. o., technickému dozoru a dozoru
BOZP, všem dělníkům a řemeslníkům, kteří se na přístavbě
školy podíleli. Velký dík samozřejmě patří řediteli školy panu
Mgr. Petru Karpetovi a zástupkyni ředitele školy paní Mgr. Aleně

Holzbauerové, kteří zvládli nelehký úkol – zorganizovat běžný
chod školy při realizaci stavby v areálu školy. Poděkování
patří také zaměstnancům základní školy, žákům a občanům
sousedních nemovitostí za trpělivost a vstřícnost, kterou projevili
během stavby.
Vážení občané, jsem hrdý na úspěšnou a po finanční stránce
největší akci v obci, která bude sloužit Vám všem. Pro mě jako
starostu obce je odměnou za toto dílo (Přístavbu ZŠ Velim)
pochvala a gratulace občanů při náhodných setkáních s nimi.
Josef Seifert, starosta obce

Z našich škol
Nový školní rok v MŠ

Do školního roku 2019 – 2020 vstoupila naše mateřská škola 2. září.
Zahájili jsme školní rok s téměř plnou kapacitou. Všechny pavilony
byly vzorně připraveny k přivítání dětí.
První den byl převážně ve znamení rozsvícených očí a usměvavých
tváří. Někteří „ostřílení“ šli do třídy bez maminek a tatínků.
Těm, kteří přišli poprvé, zůstala maminka nebo jiný doprovod
oporou po dobu pobytu v MŠ (obzvláště v pavilonu B), aby děti
zvládly přechod do mateřské školy pokud možno nenásilně a bez
slziček. Někdo se nám zdržel do svačiny, jiný do oběda a někdo až
do odpoledne. Paní učitelky měly na uvítanou pro každého dobré
slovo. 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 každý už se těšil
na další den.
Mgr. M. Nykodemová

Základní škola

Nový školní rok 2019/20 byl v Základní škole T. G. Masaryka Velim
zahájen v pondělí 2. 9. Naše škola bude mít v letošním školním roce
13 tříd (oproti loňským 12), do kterých nastoupilo celkem 292 dětí
(nárůst o 10 žáků).
V učitelském sboru začínají působit dvě nové kolegyně – Mgr. Renata
Podnecká a Mgr. Michaela Rovenská.
První a třetí třídy mají své učebny ve staré budově, druhá třída a obě
čtvrté třídy se v průběhu září přesunou do nové přístavby, ostatní

třídy budou mít své učebny v hlavní budově školy.
Během prvních týdnů školního roku začneme naplno využívat
novou přístavbu školy. Půjde o obrovskou změnu k lepšímu. Veškeré
hodiny TV i případné další školní sportovní aktivity budou probíhat
ve velké moderní sportovní hale, vaření a stravování se přesunou
do nových, větších prostor, žáci tří tříd se budou vyučovat ve zcela
nových učebnách.
Na začátku školního roku mi dovolte popřát všem hodně štěstí a
radosti. 
Mgr. Petr Karpeta, ředitel školy

Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 14. 8. 2019
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Pan Kaftan oslovil tři projektanty ohledně prodloužení
chodníku v ulici U koupaliště a vybudování přechodu pro
chodce přes komunikaci ul. Palackého. Doručena byla jedna
cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace
od Aleše Jambora, Projekční a inženýrská činnost, Kolín:
1) projektová dokumentace stavebních úprav přechodu –
10 000 Kč bez DPH, 2) projektová dokumentace nasvícení
přechodu – 15 000 Kč bez DPH, 3) inženýrská činnost pro
vydání stavebního povolení – 5 000 Kč bez DPH. ZO tuto
nabídku schválilo.
ZO obdrželo písemnou zprávu od p. Klimenta z firmy Ball
Aerocan o plánované technologii recirkulace vody. Zpráva
byla požadována vzhledem k úbytku spodních vod a velkého
množství vody, kterou čerpá a vypouští tato firma.
Pan Müller předložil situační nákres území pro možné
umístění nové trafostanice (v okolí fary) od pana Malého.
Zároveň předložil návrh jejího umístění v rohu na pozemku
p. č. 1/1 (pozemek fary). Pan starosta řekl, že tato varianta
je špatná, neboť v těchto místech dle posledního návrhu
povede silnice ke hřbitovu. Dosud nikdo nenavrhl jiné
využití pozemků. Navrhl umístění trafostanice na pozemku
p. č. 946/2 v k. ú. Velim mezi zvonicí a farou. Pan Kasal
dodal, že je potřeba rozhodnutí neodkládat, protože se
vystavujeme riziku vyhoření stávajících trafostanic. ZO
schválilo umístění trafostanice před farou na pozemku p. č.
946/2 v k. ú. Velim.
Pan Kostka informoval ZO o schůzce s panem Semerádem
(na Státním fondu rozvoje bydlení MMR) kvůli dořešení
podmínek pro žádost o dotaci na byty, která bude podána
do konce září. Informoval, že v září vyjde nová směrnice,
ve které se bude navyšovat dotace na rekonstrukci domů
či bytů. Dále předložil ZO orientační návrh Sater Projektu
„Objemová studie bytového domu Pianka – sociální byty“.
Konstatoval, že vše se bude odvíjet od toho, zda a jakou
dotaci obec obdrží. Pan Nezavdal učinil dotaz, co bude
s piankou, pokud nedostaneme dotace. Odpověděl pan
Kostka, že pokud obec neobdrží dotace, vrátíme se k návrhu
rozparcelování pozemku.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 8 a 9/2019.
ZO schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
na akci „Obec Velim – Přístavba Základní školy T. G.
Masaryka ve Velimi“ a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace. Jedná se o dotaci dle Programu
2019 pro poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu ve výši
10 000 000 Kč, kterou zastupitelstvo Středočeského kraje
schválilo dne 24. 6. 2019.
ZO neodsouhlasilo žádost Hospice Dobrého pastýře
v Čerčanech o poskytnutí finanční podpory, jelikož obec
podporuje vlastní imobilní občany.
ZO schválilo žádosti firmy Zlinprojekt, a. s., Zlín – Louky
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti:
Obec Velim – Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.,
Praha. 1) Stavba: RVDSL1909 A S VLIM902-VLIM1HR
MET, SAP: 16010-047212, na pozemku p. č. 304 v k. ú.
Vítězov. 2) Stavba: RVDSL1935 A S VLIM21-VLIM1HR NN,
SAP: 11010-085037, na pozemku p. č. 945/1 v k. ú. Velim.
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ZO schválilo smlouvy s ČEZ Distrubucí, a. s., Děčín. Jedná
se o: 1) smlouvu č. 9120138975 o uzavření budoucí kupní
smlouvy o převodu nemovité věci (trafostanice): pozemek
p. č. 322/39 v k. ú. Velim, 2) smlouvu č. 9120138948
o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci
(trafostanice): pozemek p. č. 1167 v k. ú. Velim a 3) smlouvu
č. 9120138986 o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu
nemovité věci (trafostanice): pozemek p. č. 944/11 v k. ú.
Velim.
ZO přijalo omluvu KG-Servisu, spol, s r. o., Velim. Firma
nemůže akci „Stavební úpravy vjezdu u obchodu Mattylda,
ulice Palackého“ z kapacitních důvodů v současné době
realizovat.
ZO rozhodlo, že nabídka bude vyvěšena na www.velim.cz,
zajistí pan Müller (cena je známa, záruka 5 let).
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zaslala návrh smlouvy „Smlouva
o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 kV (NN), číslo 19_SOBS0_4121551378“. Žadatel
Obec Velim zamýšlí provést stavbu v lokalitě Pianka: 413/2,
Tylova 204, k. ú. Velim, p. č. 413/11, proto je nutné v této
lokalitě zhotovit trafostanici, za kterou žadatel uhradí
finanční částku 470 000 Kč. ZO rozhodlo, že navrhované
umístění není vhodné, pověřilo pana starostu a pana
místostarostu o prověření dané situace a doporučilo jednat
s projektantem panem Dobiášem. S tímto souvisí i Smlouva
č. 4121551378 o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu
nemovité věci - pozemek p. č. st. 413/11 v k. ú. Velim. Úkol
trvá.
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zaslala Smlouvu č. 9120138948
o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité
věci (trafostanice) – pozemek p. č. 380/4 v k. ú. Velim.
ZO doporučilo odstranit stávající trafostanici a nahradit ji
výstavbou nové trafostanice na místě samém. K projednání
byl pověřen pan starosta.
Občané obce Vítězov požádali o revitalizaci kříže, zvonice
a jejich nejbližšího okolí ve Vítězově. ZO pověřilo pana
Müllera jednáním s Ing. Ruznarem (zajištění vypracování
projektu + rozpočet).
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 při zaměření cesty.
Dále pan starosta oznámil, že na úřední desce OÚ Velim je
vyvěšena 3. změna Územního plánu Obce Velim.
Pan Kostka předal ZO Dodatek č. 2, který obsahuje soupis
materiálu a dalšího vybavení, které vylepší stávající stav
nové přístavby školy a vše bude financováno z dotace
Středočeského kraje (10 000 000 Kč). Rozpočtové listy
ke schválení budou zaslány před příštím zasedáním ZO.
Dále informoval o průběhu dokončovacích prací a nabídl,
že on a Mgr. Karpeta jsou ochotni odpovědět na dotazy
zastupitelů a případně jim umožnit prohlídku stavby.
Ing. Štěpánek navrhl přemístění jednoho kontejneru
na plasty od obchodu Eden k obchodu pana Jeřábka z důvodu
nedostačující kapacity a dále přemístění jednoho kontejneru
na kov od obchodu pana Jeřábka k obchodu Eden. Pan
starosta navrhl jednat s majitelem pozemku u obchodu pana
Jeřábka o umístění a rozšíření místa na kontejnery v ulici
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U Koupaliště. Jednáním byl pověřen pan Kaftan.
Pan Kasal požádal pana Kostku o vypracování projektu
na vodovodní řad ve Vítězově. Ten odpověděl, že s panem
starostou navštíví MěÚ Kolín, kde zjistí, v jaké fázi
jsou příprava výstavby vodojemu a následné přípravy
na vodovodní řad ve Vítězově.
Pan Kasal dále učinil dotaz na členy ZO za Změnu pro Velim
a Vítězov, kteří mají v programu snížení poplatků za odvoz
komunálního odpadu. Upozornil na Ing. Ruznara, který
nemá v obci trvalý pobyt a hradí jednorázový poplatek
za rekreační objekt místo poplatku za osobu, přestože se
v obci zdržuje po celý rok. Dále ho zajímalo, zda může být
Ing. Ruznar členem kontrolního výboru, když zde nemá
trvalý pobyt. Odpověděl pan starosta, že Ing. Ruznar dle
zákona může být členem jakéhokoliv výboru i když nemá
trvalý pobyt v obci. Do výboru byl navržen panem Müllerem
a byl schválen. Skutečnost, že Ing. Ruznar kritizuje veškerou
práci ZO (viz články ve Velimských novinách), kromě
Změny pro Velim a Vítězov, je zcela jednoznačná.
Mgr. Kyncl požádal o vysekání a následné odvezení
trávy na hřišti (cvičáku) podél Nouzovského potoka, a to
od koupaliště k p. Korencovi. Toto zajistí pan starosta.
Na četné dotazy od občanů navrhuje vybudování dalšího
dětského hřiště. Odpověděl pan Kostka, že bude oslovena
firma pana Semeráda kvůli možnosti vybudování dětského
hřiště z dotačního titulu. Navržena byla lokalita park v ulici
Okružní a K Sídlišti.

Pamětní deska na Přístavbě ZŠ T. G.
Masaryka Velim

Termíny a místa umístění
kontejnerů
Sobota od 9.00 hodin do 10.00 hodin.
14. 9. a 21. 9. 2019
ulice Okružní, Vítězov
28. 9. a 5. 10. 2019
třída Krále Jiřího, ulice Tylova
12. 10. a 19. 10. 2019
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
26. 10. a 2. 11. 2019
třída Krále Jiřího, Vítězov
9. 11. a 16. 11. 2019
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
23. 11. 2019		
ulice Tylova, Vítězov

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Boumová Irena, Vítězov
Kloudová Jana, Velim
Škopková Marie, Velim
Blumentálová Věra, Velim
Sahulková Ludmila, Velim
Ďoubalová Marta, Velim
Peterová Věra, Velim
Netušilová Anna, Velim
Radoňská Blanka, Velim
Strnadová Jarmila, Velim
Bubeník Václav, Velim
Součková Eva, Velim
Hron Josef, Vítězov
Řeháková Jana, Velim
Sovová Ludmila, Velim
Strnad Vladimír, Velim
Baláčková Vlasta, Velim
Fundová Vlasta, Velim
Bulgr Václav, Velim
Hykš Zdeněk, Vítězov
Křemen Jindřich, Velim
Vyšata Josef, Velim
Jansa Josef, Velim

Radoňová Ludmila, Velim
Černý Vladimír, Velim
Fundová Alena, Velim
Macháčková Marie, Vítězov
Kyncl Milan, Vítězov
Špringlová Miroslava, Velim
Smíšková Alena, Velim
Fišer Vlastimil, Velim
Buncová Marie, Vítězov
Fílová Marie, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Šmejkal Petr, Vítězov
Štrynková Eliška, Velim
Geržová Jasmína, Velim
Vokřál Václav, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Kyncl Milan, Vítězov
Sahulka Josef, Velim
Čest jejich památce!

Dražen Šťastný zemřel
Vážení čtenáři,
je mou smutnou povinností Vám oznámit, že 22. 8. 2019 náhle
zemřel Bc. Dražen Šťastný z Kolína, dlouholetý pracovník Ústavu
památkové péče středních Čech v Praze (nar. 11. 4. 1971). Svým
pracovním nasazením, nadšením a zájmem se výrazně zapsal
do dějin Kolínska a zvláště pak Velimi a nejbližšího okolí. Od
r. 1985 pomáhal pravidelně jako brigádník na archeologickém
výzkumu velimské Skalky. V této práci poté od r. 1995 pokračoval
jako profesionální zaměstnanec ÚAPPSČ a souběžně se Skalkou
prováděl i menší záchranné výzkumy a dozory při stavebních
zásazích v obcích Velim, Vítězov, Nová Ves I, Cerhenice a
Křečhoř. Společně s Milošem Vávrou publikovali odborné
i populární články o zdejším pravěku a otázkách významu
a hodnocení hradiště Skalka u Velimi, v nichž navázali na pojetí
MUDr. Františka Dvořáka, lékaře a archeologa z kolínského
muzea. Čest jeho památce.
PhDr. Miloš Vávra, CSc.

Jak to vidí občan: Proč nám razantně ubývá
voda ve studních?
Od roku 2016 sleduji postupný pokles vody ve své studni.
Její hladina bohužel klesá každým rokem níže a níže. Letošní
chladnější a na déšť příznivější měsíce neměly vůbec žádný vliv
na zvyšování nebo alespoň stagnování její hladiny. Tento jev
se samozřejmě projevuje i ve všech okolních studnách. V této
souvislosti se postupně vynořily mezi spoluobčany tři základní
domněnky ohledně příčin současného stavu.
a) Vliv postupného globálního oteplování (výskyt malého
množství srážek v průběhu celého roku a zimy bez sněhové
pokrývky) a dlouhodobě špatné krajinářské politiky (zánik
velkého množství půdy, která zadržuje vodu z důvodu mohutné
a mnohdy necitlivé výstavby, násilné narovnávání vodních
toků, ničení remízků na polích atd.). Nutno doplnit, že v našich
klimatických podmínkách se tvoří 1 cm půdy v průměru 100 let.
Postupnou erozí však současně mizí 1 cm půdy přibližně za 20 let.
Tedy poměrně jednoduchá matematika.
b) Vliv průmyslové výroby v bezprostředním okolí, kdy dochází
k masivnímu odčerpávání vody z krajiny, a tedy ke snižování
její podzemní hladiny. Tato voda se však již nevrací vyčištěná
zpět do krajiny, ale odteče bez užitku pryč kanalizací. Při využití
technologicky dostupných prostředků však průmysl může a je
schopen používat k výrobě i několikrát za sebou svou recyklovanou
odpadní vodu. Pro vaši představu uvádím, že na výrobu jednoho
litru piva činí spotřeba 25 litrů vody, na kilogram papíru 300 litrů
a kilogram hliníku spolkne rovných 1 000 litrů vody.
c) Vliv provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace, který
v rozporu s předchozím pravomocným rozhodnutím soudu začal
znovu odčerpávat vodu z podzemního zdroje v katastru obce
Velim nad rámec dohodnutého množství.
Já osobně jsem toho názoru, že se s velkou pravděpodobností
jedná o mix několika vlivů zároveň. Jednotlivec se však skutečnosti
dopídí jen velmi ztěžka. Ke zjištění reálného stavu v dané věci
a pro následný trvalý dohled nad hospodařením s vodou na místní
úrovni bude tedy nezbytná iniciativa zastupitelů obce, kteří mají
a pravděpodobně budou mít v ruce minimálně již zmíněný
pravomocný rozsudek soudu a připravovanou, tolik potřebnou
novelu vodního zákona (viz zřízení komisí pro sucho na úrovni
krajů a státu). 
A. Ruznar

Soustředění mladých hasičů
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Ve čtvrtek 1. srpna se parta kluků rozloučila se svými rodiči a nasedla
do vlaku směr Samopše. Po příjezdu do osady dováděli táborníci
na jezu a užívali si teplého počasí. Kvečeru si chlapci přinesli
dřevo z nedalekého lesa a připravili táborák, u kterého si opékali
špekáčky a vyprávěli strašidelné příběhy. Druhý den zazvonil
budík časně ráno a po vydatné snídani se družstvo vypravilo
do Střechova nad Sázavou, kde všichni nasedli na rafty a nechali
se unášet řekou Sázavou. Do Kácova byli všichni vodáci plní sil,
v druhé půlce cesty nás však čekalo několik jezů. Poté klukům
došly síly a veškeré
pádlování pak víceméně
zůstalo na vedoucích.
Po příjezdu do osady
jsme dostali výborný
gulášek
a
večer
jsme opět poseděli
u táboráku. A co by
to bylo za soustředění
bez pořádné bojovky?
V noci se chlapci
vydali přes lávku upsat
sázavskému čertu a kupodivu se všichni vrátili. V sobotu čekal
mladé hasiče pochod do města Sázava. Túra všechny zúčastněné
tak vyčerpala, že se museli vrátit do Samopší vlakem. Poslední
večer celého soustředění proběhlo oficiální vyhlášení, účastníci
získali například medaili za nejlepšího háčka. Zbytek večera se
opékaly špekáčky. Doufám, že si kluci soustředění užili. Děkujeme
všem vedoucím, kteří si udělali čas a strávili ho s naší mládeží.
Poděkování patří i obci Velim, protože bez její podpory by žádné
soustředění nebylo.
Za vítězovské hasiče Milan Bug ml.

Další úspěch pňovských hasičů

Dne 31. 8. se v Klipci konal 20. ročník memoriálu hasičů. Družstvo
starších žáků ve složení Pych J., Němečková M., Trnková E.,
Čada D., Sedlárová V., Hromádková A. a Hromádková V. získalo
1. místo.
AH

Vzpomínka k výročí upálení mistra
Jana Husa
V pátek 5. července jsme si již tradičně připomněli výročí
upálení mistra Jana Husa. Počasí nám tentokrát přálo, a tak jsme
se za příjemného podvečera sešli na Houti, kde byla připravena
hranice dříví, která se vždy na konci slavnosti zapalovala.
Slavnostního projevu se ujal JUDr. Tomáš Těmín, který nám
poutavě a zajímavě přiblížil dobu, ve které mistr Jan Hus žil.
Na shromáždění se pokaždé zpívají písně a ty zazněly i letos.
Tradiční oheň na závěr slavnosti nemohl být letos zapálen,
protože Středočeský kraj zakázal plošně rozdělávání ohně
v otevřeném prostoru. To se týkalo i naší slavnosti, jak nám bylo
sděleno vítězovskými hasiči. Přesto jim chci poděkovat, že se
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naší slavnosti zúčastnili a s přípravou nám pomohli.
Poděkování patří i JUDr. Těmínovi, Mgr. Čábelové
a ing. Filounovi, který prostranství připravil. Budeme doufat,
že se příští rok podaří uspořádat jako vždy na Houti akci se
zapáleným ohněm.
Za Klub rodáků a přátel Velimi a Vítězova ing. Z. Richterová

2019 – rok extrémní pouti
Mám pocit, že v dnešní době není atraktivní již nic, co není
extrémní: vyznáváme extrémní sporty, jezdíme na dovolenou
do extrémních destinací a i žádný dobrý seriál se neobejde bez
extrémních zvratů vztahů mezi hlavními postavami.
V duchu takového moderního směřování jako by se nesla
i letošní pouť u kostela sv. Vavřince. Ráno při stavbě letního
stanu pro posezení ještě mnozí prohlašovali, že celý den jistě
pršet nebude. Dusno, které by autor tuctových románů označil
za hodné k zalknutí, udeřilo okolo poledne. Ve dvě hodiny se
za palčivého slunce začalo s přípravou dílniček, místa pro
grilování a čepování piva a malinovky. Ve tři vše vypuklo, ale také
začalo pršet. Od té doby téměř do devíti do večera nepřestalo.
Přes takové (dnes bychom řekli extrémní) počasí však dorazila
více jak stovka lidí, z toho nejméně, a to nás velmi těší, třicet
dětí. Přilákal je odvážný program skupiny historického šermu
Colonia Nova, která v jediné chvíli, kdy nepršelo, předvedla svá
bohatá mušketýrská klání, do kterých byly zapojeny i naše děti.
Rány z několika mušket rozezvučely okenní tabulky nejednoho
velimského domu. Nebo je přilákaly dílničky, které s nevýslovnou
obětavostí obsluhovaly Hanka Müllerová (malování na obličej),
Šárka Čáslavová (skládání vějířů) a Marie Jüptnerová (navlékání
korálků)?
Děti jistě přivítaly též vědomostní hru sestavenou Veronikou
Větvičkovou a současně i akční hru s prvky sci-fi od Elišky
Těmínové a Anežky Čáslavové. Paní Monika Pagačová se opět
soustředila na výrobu pouťových perníčků. Překvapením
programu byla i dechová hudba, řeklo by se pod deštivým
nebem, v podání manželů Větvičkových a pana Václava Smyčka.
Dospělí si povídali, brali si z bohaté nabídky všech možných
slaných a sladkých dobrot, za které patří velký dík všem
našim farnicím. Jistě je potěšila i návštěva P. Martina Sklenáře
i P. Mariana Brudnyho, dřívějšího a současného velimského
kněze. Mnozí využili nabídky na prohlídku kostela
s odborným výkladem provedeným zejména s přihlédnutím
k nejnovějším poznatkům průzkumu této památky
i na vstup do horního patra zvonice. V tuto chvíli se pak
sluší poděkovat všem, kdo se podíleli na dokonalém úklidu
a výzdobě kostela i jeho okolí. Počasí určilo i tón konzumace
odlišný od loňského roku, tedy letos méně piva a více jídla
a červeného vína. Novinkou letošní pouti bylo stanoviště

s cukrovou vatou, podle sdělení obsluhy se rozdalo 85 porcí.
Jsme rádi za všechny, kteří přišli nebo jak říkáme doputovali
na pouť do Velimi (zaznamenali jsme příchozí i ze Třech Dvorů
či Červených Peček). Je to pro nás závazek s tím, že po té letošní
pouti můžeme s klidem prohlásit: „Horší počasí snad v polovině
srpna už asi nebude, tedy vzhůru do dalších let.“ Závazkem
je i to, že následující den po mši zábava pokračovala. Pro děti
byly připraveny párky v rohlíku, malinovka, chlebíčky z místní
výrobny a neodmyslitelné pouťové koláče.
Zbývá poděkovat našim sponzorům: firmám Sapho (p. Košťál),
Grape SC (p. Hladký) a Elektrorevize (p. Macháček). Bez jejich
pomoci by nebyly ceny pro děti ani některé suroviny.
Tomáš Těmín

Láďa Jiřička - velimský autokrosař
Ladislav Jiřička ml. sice bydlí v Cerhenicích, ale my ho máme
za velimského. Chodí do 3.A velimské školy a ve Velimi má
i prarodiče - Janu a Josefa Kaftanovy.
Co to je vůbec autocross? Autocross je druh motosportu,
při kterém se jezdí na nezpevněném povrchu na uzavřeném
okruhu speciálním závodním autem. Každý závodní okruh má
svá specifika – specifické vlastnosti půdy, specifické zatáčky
a převýšení.
V roce 2017 vyhlásil Klub mládeže v AČR historicky první
Autocross Racer Buggy Academy. Láďa se stal úspěšným
účastníkem a v konkurenci cca 200 malých zájemců z celé České
republiky skončil na 3. místě.

Následující sezónu 2018 začal startovat na Mistrovství ČR
v autocrossu v divizi Racer Buggy 160. Jedná se o nejslabší
kubaturu buggyn dětské kategorie s výkonem okolo 6ti koní,
s automatickou převodovkou a max. rychlostí 80 km/h. V této
kategorii jde zejména o seznámení dětí s tratěmi a koloběhem
závodů. V rámci MMČR odjel Láďa celkem 10 celovíkendových
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závodů a v celkovém pořadí se umístil
na krásném 4. místě v rámci ČR.
Letošní rok přestoupil do vyšší divize
Racer Buggy 125. Tyto závodní speciály
jsou poháněny motocyklovým motorem
o obsahu 125 cm3, výkonem až 25 koní,
6tistupňovou převodovkou a dosahují
max. rychlosti okolo 120 km/h. S novým závodním speciálem se Láďa sžil
velmi rychle a poráží
již i starší a zkušenější
závodníky. Konkurence
na republikové úrovni
je obrovská.
O prázdninách získal
cenná republiková umístění – 3. místo MMČR
Dobřany v Orlických
horách, 2. místo MMČR
Poříčí n/S. a zatím
nejcennější 1. místo
na MMČR v Dolním
Bousově. Do konce

sezóny zbývají ještě 3 podniky MMČR, kde
bude Láďa bojovat o další cenná umístění
a 2. místo v celkovém republikovém
pořadí. Vzhledem k jeho věku jsou to
opravdu neskutečné výkony, které podává.
Autocross ho velmi baví a každý závod
si velmi užívá. Jak on sám říká: „Jezdím
na pohodu!“ :-) Je to opravdu malý
závodník s obrovským srdcem.
žas

Velimská abeceda (list 153)
Šmídové byli členové rodiny pocházející z Českých Budějovic.
Živili se provazolezectvím. Se svými artistickými čísly veřejně
vystupovali i ve Velimi. Stalo se tak 6. května 1979 od 18 h
na fotbalovém hřišti. O těchto Šmídech psal i spisovatel Jindřich
Šimon Baar ve svém románu Paní komisarka, který pojednával
o spisovatelce Boženě Němcové.
Šmidra je loutková postava představující obecního policajta
z doby obrozenecké. Často vystupuje spolu s Kašpárkem.
Malí velimští diváci se s ním mohli naposledy setkat koncem
2. světové války a ještě nějaký čas po ní, kdy v sále restaurace
Na Staré rychtě hostovalo Šimkovo loutkové divadlo.
Šmírákem se původně rozuměl člen divadelní společnosti
nižší úrovně. U nás ve Velimi však mělo toto označení jiný
význam. Šmírákem byl nazýván místní výrobce mazadel, tedy
kolomazi a jí podobných výrobků. Jmenoval se Jan Funda.
Po éře úspěšného podnikání se dostal do tíživé finanční situace,
kterou se snažil překlenout drobnými prohřešky. Ze zestárlého
„pana továrníka“ se nakonec stal zatížený a znevažovaný
jedinec, na kterého pokřikovaly malé děti. Šmírák Funda se stal
hrdinou mnoha veselých vyprávění.
Šododo byla přezdívka Ladislava Doležala, který se narodil
r. 1930 ve Velimi, v Pražské ulici č. 11. Kamarádi mu tak začali
říkat po nesprávném čtení nápisu reklamní cedule u drogerie
pana Vlastimila Strnada, který měl svou prodejnu v Kvízově
chalupě v Pražské ulici č. 18. Doležalovi se o Květnové revoluci
odstěhovali do pohraničí. Dospívající Ladislav doprovázel
jednoho večera jistou dívku po silnici poblíž Hrádku nad Nisou.
Projíždějící automobil jej však zachytil a na místě usmrtil.
Ladislav Doležal byl převezen do Velimi, kde je pohřben
na katolickém hřbitově.
Šoufek je nářadí na nabírání močůvky. Je to vlastně nádoba
pevně nasazena na dlouhé dřevěné tyči, kterou se nabírají
fekálie ze žumpy. V době, kdy ještě neexistovala čerpadla, se
močůvka plnila do lít (voznic) ručně, právě pomocí šoufků.
Špačci, řazení do větších pěvců, jsou tmaví kropenatí ptáci,

shlukují se do velkých hejn. Jsou velmi štěbetaví a napadají
často zahrady, sady a vinice, kde způsobují nevyčíslitelné škody.
V minulosti napadli ve Velimi a Vítězově ponejvíc třešňové
sady V Rybníčkách, na skále, u Horního Nouzova na vítězovské
skále, poblíž Slunce a jinde. Sadaři je často odháněli pomocí
úderů na plechové desky.
Špaček byl příbuzným obchodníka Pilnáčka, který měl
ve Velimi malý obchod smíšeným zbožím v Pražské ulici č. 95.
Tento obchod byl v provozu za první republiky, během 2. světové
války a několik let po Květnové revoluci. Jelikož Pilnáčkovi
neměli vlastní potomky, upínali se právě k jmenovanému
příbuznému. Ten, přestože byl ženat a měl dcery , žil svérázným
způsobem jako zálesák, samotář. Umožňovala mu to osamělá
chata na ostrůvku při soutoku Labe s Doubravkou poblíž Týnce
nad Labem, kde pěstoval kozy a žil svobodným životem.
Špalek je příjmení, které svádí k zařazení mezi jména (Škopek,
Šíp, Roh) udělovaná za účast a zásluhy v protitureckých válkách
při povyšování do šlechtického stavu. Pan Vladimír Špalek se
do Velimi dostal jako kominík. Rodina bydlela v Karlově ulici.
Později postavili vilku č. 508 v ulici 1. máje. Jediný Špalkův
syn studoval a později se stal zaměstnancem československých
cirkusů. Prostřednictvím zaměstnavatele se dostal do SSSR, kde
se seznámil se svou budoucí ženou.
Špalky patřily mezi oblíbené roxové pouťové zboží, vyráběné
za první republiky v Glaserově Velimské továrně. V kanditárně
se vyráběl i tomu podobný sortiment, jako byly rampouchy,
lízátka a podobné. Tyto výrobky patřily mezi sezónní (pouťové)
zboží.
Špejchary jsou starší typy skladovacích prostor na obilí. Bývaly
v každé zemědělské usedlosti. Jednalo se o suché, zpravidla
dřevěnými podlahami opatřené prostory se stěnami obloženými
prkny. Dřevěné přepážky byly z důvodu manipulace vysouvací.
Při výmlatu sypali nosiči obilí z pytlů přímo do připravených
kotců. Po ruce byly i široké dřevěné lopatky na přehazování
obilí.
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Tisková zpráva: GEOSAN GROUP, a. s., dokončila přístavbu
Základní školy T. G. Masaryka, Velim

Základní škola T. G. Masaryka se dočkala rozšíření. Přístavbu
zrealizovala akciová společnost Geosan Group, která zvítězila
ve výběrovém řízení na dodavatele stavby. Celková výše investice
přesáhla částku ve výši 97 milionů korun bez DPH. Přístavba byla
spolufinancována Ministerstvem financí ČR a Obcí Velim.
Přístavba zahrnovala výstavbu nových objektů v rámci stávajícího
areálu školy (nové objekty tělocvičny, zázemí tělocvičny, školní
kuchyně, jídelny a nové učebny). Součástí stavby byly i další
práce ve stávajícím školním areálu (hrubé terénní úpravy, úprava
komunikací a zpevněných ploch, konečné terénní a sadové
úpravy, přípojka vody, přípojka kanalizace, přípojka NN, přípojka
slaboproudu, přípojka topení, venkovní osvětlení, oplocení) dle
projektu zpracovaného projekční kanceláří SATER – PROJEKT,
s. r. o.
Přístavba začala v říjnu 2018 a GEOSAN GROUP, a. s., ji předala
investorovi Obci Velim v srpnu 2019. Cílem společnosti je
předání nových učeben, tělocvičny, kuchyně a jídelny školy před
zahájením nového školního roku 2019 - 2020.
Společnost GEOSAN GROUP, a. s., je stavební firmou pocházející
z kolínského regionu, ze které se v průběhu její činnosti stala
společnost s celorepublikovou působností. Hlavním předmětem
její činnosti je generální dodávka stavebních prací. Společnost se
zaměřuje na bytovou, občanskou a průmyslovou výstavbu, sanace

starých ekologických zátěží a rekultivace, vodohospodářské
a dopravní stavby.

Poděkování
ZŠ T. G. Masaryka děkuje paní J. Slavíkové a firmě GIRA Fruit,
s. r. o., za dárky pro prvňáčky. Poděkování patří také firmě Ball
Aerocan CZ, s. r. o., za pomůcky do 1. třídy. (Fotografie ze
slavnostního předávání.)
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