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Volby do zastupitelstev krajů a Senátu
Ve dnech 2. a 3. října 2020 se i v naší obci konaly volby
do zastupitelstva Středočeského kraje a také do části Senátu.
Před 4 lety jsme psali, že voliči nejevili o volby do krajských
zastupitelstev velký zájem, letos byla druhá nejvyšší účast
v historii těchto voleb, což může být zajímavé vzhledem
k probíhající pandemii Covid-19.
Volební účast ve Velimi byla 41,03 %, pro porovnání v okrese
Kolín 39,19 %, ve Středočeském kraji 40,66 % a v celé ČR
37,95 %. V našem kraji zvítězilo uskupení STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ (22,21 %), druhá byla ODS (19,77 %) a třetí

ANO 2011 (18,54 %). Ve Velimi bylo ovšem vítězství STAN
drtivé, zisk 39,10 %, tj. 271 platných hlasů.
V senátních volbách se o hlasy voličů v našem okrsku ucházelo
11 kandidátů napříč politickým spektrem a do 2. kola postoupili
MUDr. Igor Karen (ANO) se ziskem 14,81 % a Mgr. Pavel
Kárník (STAN) 20,05 %. Ve druhém kole, které se konalo
o týden později, volební účast výrazně klesla (Velim 14,99 %).
Jasným vítězem 2. kola se za celý obvod stal Mgr. Pavel Kárník
se ziskem 79,48 %, ve Velimi byl jeho zisk obdobný - 78,21 %.
AH

senátor Mgr. Pavel Kárník

Covid-19 podruhé
Po první vlně covidové pandemie jsme prožili relativně
klidné léto a nechtělo se věřit skeptikům, kteří prorokovali
silnější podzimní vlnu. Nechtěli jsme nosit roušky a ani
z médií nebylo zřejmé, že by se nějak mělo „přiostřovat“. V září
nastoupili žáci do škol a začalo se dohánět a opakovat učivo.
Zpočátku bylo vše v pořádku. Pak se však poznenáhlu rozjela
druhá vlna, která všechny svou silou zaskočila. Od 10. 9. se
opět začaly nosit roušky ve všech vnitřních prostorách a od
18. 9. i ve všech třídách kromě 1. stupně. Žáci k tomuto opatření
přistoupili většinou zodpovědně a učitelé se na oplátku snažili
o co možná nejčastější přestávky, kdy vzali děti ven a nechali
je chvilku od roušek odpočinout. Naštěstí ještě panovalo hezké
počasí, a tak se mohlo i venku vyučovat. 18. 9. nám přišlo nařízení
KHS o karanténě žáků 1. třídy a po testech se jen potvrdilo, že
děti většinou projdou nákazou bez příznaků. Vláda sice slibovala,
že se školy už nezavřou, ale prudce se zhoršující situace uzavřela
12. 10. všechny školy kromě mateřských a základních, přičemž
třídy 2. stupně ZŠ se měly střídat. Ale už 14. 10. došlo k úplnému
uzavření základních škol a opět se začalo učit distančně. Naštěstí
jsme byli po jarní zkoušce připraveni, distanční výuka má nyní
již i oporu ve školském zákoně a je tedy pro žáky povinná.
Samozřejmě, že by učitelé raději učili „normálně“. Myslím, že

i většině dětí chybí kontakt, např. i se spolužáky. Nedá se nic dělat,
musíme to všichni zvládnout a pro nikoho to není v této chvíli
jednoduché. Následovalo i další zpřísnění opatření a zavřely se
opět některé obchody a služby. Snad všechna tato přísná opatření
pomůžou, ale záleží i na nás všech. Na tom, jak každý z nás tato
opatření bude dodržovat, jestli v současných sychravých dnech
vydržíme nápor na naši psychiku a omezíme v co největší možné
míře kontakty a náš pohyb. Všichni si přejeme, aby se situace
zlepšila, a určitě si budeme po tom všem vážit obyčejného
normálního života. 
AH
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 16. 9. 2020
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V Pražské ulici budou provedeny sondy ohledně
rekonstrukce mostku.
Pan starosta informoval o probíhajících pozemkových
úpravách v k. ú. Nová Ves I.
Ing. Štěpánek se zeptal, v jaké fázi je příprava vybudování
chodníku ve Vítězově. Pan Kostka informoval
o zpracovávající se projektové dokumentaci.
Firmě BGS novem, s. r. o., Praha, bude zaslána odpověď, že
ZO o prodeji požadovaných nemovitostí neuvažuje.
Pan starosta informoval ZO o proběhlém jednání s Českými
drahami ohledně kupní ceny pozemku (p. č. 1021/17
v k. ú. Velim), které bude pokračovat.
Ing. Štěpánek připomenul usazení laviček podél cyklostezky.
Pan Kostka doporučil projednat jejich umístění s dopravním
odborem (pan Kaftan).
Pan starosta informoval ZO o odpovědi zaslané H. B. ohledně
žádosti o prošetření rychlosti automobilů ve Vítězovské ulici.
Kvůli žádosti o opětovné projednání umístění stavby
na pozemku p.č. 1101 a 1027 v k. ú. Velim se na jednání ZO
dostavili pan Novák a pan Spousta. Pan místostarosta jim
představil záměr o prodeji nemovitosti v objektu bývalých
kasáren a nabídl jim možnost případného odkoupení
a následnou výstavbu bytů ke komerčnímu bydlení. Na toto
téma proběhla diskuse, ve které byla nabídnuta prohlídka
daného objektu. ZO rozhodlo, že uvedená žádost splňuje
všechny podmínky a je věcí stavebního úřadu.
Pan Müller navrhl úpravu nájemních smluv obecních
bytů. JUDr. Těmín, Ph.D., a pan Kostka doporučili audit
všech nájemních smluv a evidenčních listů. Poté budou
podniknuty další kroky.
JUDr. Těmín, Ph.D., požádal o vypracování rozpočtového
výhledu na rok 2021. Rozpočtový výhled bude zpracován až
při sestavování rozpočtu na rok 2021.
Pan starosta sdělil, že obec požádá o dotační titul
na vybudování dětského hřiště.
ZO rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky pro akci
s názvem „Velim – Cyklostezka“ a schválilo zhotovitele –
KG-SERVIS, spol. s r.o., Dolní Nouzov 415, 281 01 Velim,
IČ: 25682512, s nabídkovou cenou 1 928 434 bez DPH.
Rovněž schválilo smlouvu o dílo.
ZO schválilo „Žádost o vyjádření k dělení pozemku
p. č. 968/2 v k.ú. Velim dle GP č. 1445 – 106/2020“.
ZO schválilo Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o zabezpečení
přípravy žádosti o dotaci na projekt s názvem: „Výstavba
chodníků pro pěší podél všech místních komunikací
III. třídy (ulice Pražská, Sokolská, Vítězovská, Riegrova,
Palackého a Novoveská) v obci Velim“ (příkazce: Obec
Velim, příkazník: Ing. František Mandovec, KřečoviceKrchleby 9). Předmětem dodatku je prodloužení platnosti
Příkazní smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci
do 31. 10. 2020 z důvodu konzultační schůzky na SFDI před
podáním žádosti o dotaci.
Na podnět nabídky dodávky elektřiny od firmy ČEZ ESCO,
a. s., pro MŠ Velim doporučilo ZO oslovit více dodavatelů
elektřiny a sjednotit všechna odběrná místa, která jsou
v režii obce (na jednoho dodavatele).
ZO schválilo předčasné užívání stavby „prodejny potravin“
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umístěné vedle pošty do doby vyřešení majetkoprávních
vztahů za předpokladu, že tento stav bude vyřešen
do 6 měsíců.
Pan starosta navrhl, aby předseda kontrolního výboru pan
Müller a JUDr. Těmín, Ph.D., projednali s firmou Geosan
Group, a. s., podmínky k odkoupení pozemku v k. ú. Velim,
na kterém je plánováno vystavění vodojemu pro obec Velim.
JUDr. Těmín, Ph.D., informoval ZO o jednání s panem
Fajmonem ohledně fary a jejího případného využití
a požádal ZO o pověření pana starosty k dalšímu jednání.
Pan starosta a pan místostarosta si s ním sjednají schůzku
ohledně prohlídky objektu fary.
JUDr.
Těmín,
Ph.D.,
upozornil
na
stránky
www.hlidacstatu.cz, kde uváděné statistiky vrhají špatné
světlo na obec a kde se vyskytují nedostatky ohledně dvou
smluv s firmou Geosan Group, a. s., a doporučuje poptat
zpracovávající firmu, o jaké nedostatky se jedná.
Ing. Štěpánek seznámil ZO s návrhem výsadby ovocných
stromů (třešně, švestky) na obecních pozemcích, a to
v Palackého ulici od obchodu pana Jeřábka směrem
k základní škole, a o doplnění uschlých okrasných stromů
(sakury, lísky). Dále doporučil následné osázení dalších ulic.
Navrhl oslovit majitelku pozemků podél dráhy, na kterých
doporučil vysázet podél cesty ořešáky a lípy. Ball Aerosol
Packaging Velim poskytne obci finanční dar na výsadbu
stromů a zbývající částku uhradí Obec Velim.
Ing. Štěpánek se zeptal, zda by nebylo možné propůjčit
část prostorů v bývalé lékárně pro kroužek „Malý ochránce
přírody“. Pan starosta s Ing. Štěpánkem učiní prohlídku
na místě samém. Pan Kostka doporučil zamyslet se nad
využitím těchto prostor.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 7. 10. 2020
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•
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Pan starosta přečetl ZO e-mail od pana Klimenta, ředitele
firmy Ball Aerosol Packaging Velim, ve kterém je uvedeno,
že při jednání dne 18. 8. 2020 byla slíbena součinnost
a poskytnutí informace o jejich úsporných programech, ale
určitě nezazněl žádný příslib posílání jakýchkoliv dokladů.
„V této souvislosti bych Vás chtěl požádat o opravu zprávy
ve VN č. 7, 8/2020, kde je uvedeno, že vedení přislíbilo
zaslání dokladů, což ještě neučinilo.“ Dále uvedl, že je
připraven dostavit se na zasedání ZO a informovat o jejich
záměrech. Veškeré zprávy o prováděných zákonných
měřeních jsou volně přístupné na stránkách MŽP, kde
je může každý zájemce bezplatně a volně získat. Pokud
má zastupitelstvo zájem o nějaká měření, vše se tam dá
dohledat. JUDr. Těmín, Ph.D., uvedl, že určitě stránky MŽP
využije.
Pan starosta informoval ZO o zaslání písemnosti ČD, ve které
je požádal o vstřícnost ohledně snížení ceny (navrhovaná
cena 540 000 Kč) při prodeji pozemku p. č. 1021/17
v k. ú. Velim.
Ohledně výměny veřejného osvětlení za LED svítidla,
vypracování energetického auditu a projektové dokumentace
veřejného osvětlení po celém Vítězově informoval pan
starosta o jednání se zástupcem firmy Gusto energy
panem Müllnerem. Dohodli se, že pan starosta dodá plán
veškerých svítidel ve Vítězově, následně bude proveden
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audit. Po zpracování všech podkladů pan Müllner navštíví
zasedání ZO.
Pan starosta podal zprávu o souhlasu majitelky pozemků
podél dráhy s vysázením stromů (ořešáky) dle návrhu
Ing. Štěpánka. Obec pozemek k výsadbě vyčistí a připraví
k osázení.
ZO schválilo Záměr obce o prodeji pozemku st. p. č. 1410
v k. ú. Velim o výměře 13 m2 (odděleno z p.č. 968/2 v k.ú.
Velim dle GP 1445-106/2020).
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2020.
Na žádost Základní školy T. G. Masaryka Velim schválilo
ZO k 1. 9. 2020 výjimku z počtu žáků.
Mgr. Karpeta informoval ZO o chodu ZŠ a výuce v souvislosti
s pandemií Covid-19.
Paní Svobodová, DiS., podala ZO zprávu o možnosti konání
velimské pouti jinou firmou.
Dále informovala o dotačních podmínkách na příměstské
tábory a navrhla spolupráci panu Nezavdalovi pro získání
dotace příměstského tábora pro Sokol Velim.
Dále oznámila, že je zajištěn termín Velimského plesu pro
rok 2021.
Pan Müller požádal o odstranění cedule „Stavební povolení“
z cyklostezky.
Také upozornil na poškozenou komunikaci v Palackého
ulici před firmou pana Procházky.
Zeptal se, v jaké fázi je příprava dotace na Přístavbu učeben
ZŠ Velim. Pan Kostka odpověděl, že žádost byla podána
a nyní je posuzována na IROP.
Požaduje odstranit z webových stránek obce Velim a vyhlásit
obecním rozhlasem, že větve mají být opět vyváženy
do objektu kasáren.
Ing. Štěpánek informoval ZO o nabídce stromků od pana
Hrušky ve výši cca 46 000 Kč (včetně DPH). Nabídka se
týká 60 stromků. Výsadba (ulice Palackého, cesta podél
dráhy) by měla být realizována během měsíce října
a začátkem listopadu. Ball Aerosol Packaging Velim poskytl
obci na výsadbu stromků finanční příspěvek 10 000 Kč.
Ing. Štěpánek požádal o zajištění pokácení ovocného stromu
u MŠ a dále o urgentní vyzvání majitele v ulici Křížová,
čp. 503, k pokácení smrku napadeného kůrovcem.
Ing. Štěpánek poděkoval paní učitelce 1. třídy Mgr. Bodlákové
za zvládnutí komunikace a za přístup ke všem žákům
1. třídy během velmi specifické situace posledních dvou
týdnů.
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Ohledně usazení laviček na cyklostezce informoval ZO
pan Kaftan, že lavičky nemohou být instalovány přímo
na cyklostezce, ale musí být umístěny mimo cyklostezku.
Navrhl vytipovat místa, která budou následně schválena
odborem dopravy a Policií ČR.
Pan Müller provedl propočet (dle dat za loňský rok) vodného
a stočného v převodu na osobu. Předložil ZO výpočetní
tabulku, ve které jsou upřesněny finanční částky na účtování
záloh za vodné a stočné. Požádal pana starostu o zaslání
dopisu nájemníkům s jeho navrhovanou částkou za vodné
a stočné dle jeho podkladů.
JUDr. Těmín, Ph.D., a pan Müller navštívili 8. 10. 2020
zástupce firmy Geosan Group, a. s., Mgr. Thelena ohledně
podmínek na odkoupení pozemku pro výstavbu vodojemu.
Zatím k dohodě nedošlo.
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ZO schválilo Plán údržby vodohospodářského majetku
na rok 2021 – Obec Velim od Energie AG Kolín.
ZO schválilo výběr dodavatele na akci „Revitalizace
brownfieldu Pianka ve Velimi“. Na základě elektronické
aukce byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
firma VPP Group, a. s., Velim, neboť dodavatel nabídl
nejnižší nabídkovou cenu – 38 100 000 Kč bez DPH. Smlouva
bude podepsána až po definitivním obdržení dotace.
ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce Velim na rok
2021, který byl navržen bez investičních výdajů. K rozdělení
na investice zbylo 43 260 891,35 Kč. ZO rozhodlo, že
částka 18 000 000 Kč bude dána na akci Brownfield § 3412
org 3412, částka 10 400 000 Kč bude dána na přístavbu
ZŠ § 3639 org 1486, částka 470 000 Kč bude dána na byty
§ 3612, částka 600 000 Kč bude dána na chodníky § 2219
a částka 13 790 891,35 Kč bude dána na správu § 6171
pol. 5901. Rozpočet je navržen jako schodkový a schodek
rozpočtu ve výši 11 060 672,35 Kč bude dofinancován
z úvěru. Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce obce Velim
a na elektronické úřední desce obce Velim od 26. 10. 2020 až
do schválení návrhu. Příjmy celkem – 36 913 183 Kč, výdaje
celkem – 30 462 964 Kč.
ZO schválilo návrh střednědobého výhledu obce na roky
2022–2023.
ZO schválilo plán inventur na rok 2020.
Pan Kasal – KAS-OKNA, s. r. o., Velim, předložil ZO rozpis
prací a termín dokončení rekonstrukce bytu v ulici Palackého
478, Velim. ZO schválilo Smlouvu o dílo č. 00012/2020,
cena celkem – 307 230 Kč bez DPH, termín dokončení do
31. 12. 2020.
Pan Kasal - KAS-OKNA, s. r. o., Velim, předložil ZO rozpis
prací a termín dokončení rekonstrukce bytu v ulici K Sídlišti
541, Velim. ZO schválilo Smlouvu o dílo č. 00011/2020,
cena celkem – 77 200 Kč bez DPH, termín dokončení do
31. 12. 2020.
ZO schválilo Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva
k nemovitosti – pozemek p. č. 968/2, o výměře 1853 m2,
ostatní plocha, č. LV 10001, k. ú. Velim (odděleno
z p. č. 968/2 v k.ú. Velim, dle GP 14445-106/2020), kupující
D. T. M., Praha 4, cena – 156 000 Kč.
ZO odmítlo nabídku M. Konráda, ATM Business
Development Manager, na instalaci bankomatu v obci Velim
z důvodu nákladů - obec by platila fixní měsíční poplatek
za umístění bankomatu 15 000 Kč měsíčně a v průměru
500 Kč/měsíc za elektrickou energii.
ZO odsouhlasilo Žádost o projednání přiložené aktualizace
plánu společných zařízení KoPÚ Pňov a KoPÚ Předhradí
v rámci aktualizace PSZ od Státního pozemkového fondu,
pobočka Kolín. (Obec Velim není dotčena žádnou změnou
PSZ.)
ZO schválilo Nabídku a návrh k uzavření smlouvy na využití
sběrného místa pro účely zpětného odběru a odděleného
sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů
od Společnosti REMA, Praha 4.
ZO projednalo a schválilo Výzvu k podání nabídek
ve zjednodušeném podlimitním řízení, jejímž zadavatelem
je Obec Velim – podlimitní veřejná zakázka na stavební
práce s názvem „ZŠ T. G. Masaryka Velim – Přístavba
nových učeben“, součástí jsou „Zadávací dokumentace“
a „Smlouva o dílo“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
činí 22 993 440 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek
končí dne 11. 11. 2020 v 10 hodin. Nabídky se podávají
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v elektronické podobě.
ZO schválilo Kupní smlouvu o převodu vlastnického
práva k nemovitosti – pozemku p. č. 38/5 o výměře 19 m2
v k. ú. Vítězov s M. R., J. R., Praha 4.
V. Šmíd, Přelouč, zaslal žádost o povolení zajištění velimské
pouti v roce 2021. ZO počká s dalšími nabídkami do konce
1. čtvrtletí 2021.
Pan Nezavdal požádal pana starostu o podpis za předání
dokumentace od projektanta Ing. Jambora na akci „Výstavba
přechodu pro chodce na křižovatce ul. Palackého a
ul. U Koupaliště, obec Velim. Dokumentace byla podána
na stavební úřad v Kolíně.
Pan Müller upozornil na havarijní stav komunikace od MŠ
ke křižovatce na Vítězov. Pan starosta pověřil opravou
komunikace pana Kaftana. Ten navrhl umístit po opravě
na tuto komunikaci dopravní značku Zákaz vjezdu
nákladních vozidel.
Dále požaduje ořezat v ulici Nádražní dva keře, které brání
výhledu při výjezdu na komunikaci.
Pan Kaftan informoval ZO o probíhajících pracích u MŠ.
Mgr. Kyncl se zeptal, z jakého důvodu bylo uzavřeno dětské
hřiště. Odpověděl pan starosta, že kvůli nemoci Covid-19.
Paní Svobodová, DiS., požádala ZO o souhlas s čerpáním
financí pro MŠ Velim z rezervního fondu. ZO souhlasí
s tímto čerpáním.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Buřil Jaroslav, Velim
Roman L’ubomír, Velim
Hosová Jana, Velim
Líbalová Marie, Velim
Herman Štefan, Velim
Slabá Katarína, Velim
Mojžíš František, Velim
Filounová Jaroslava, Velim
Jeřalová Hana, Velim
Urbanová Eva, Velim
Vosecká Lenka, Velim
Procházková Květa, Velim
Fundová Vlasta, Velim
Baláček Bohuslav, Velim
Lanc Petr, Velim
Baloušová Ludmila, Velim
Krutský Zdeněk, Velim
Bártlová Ivana, Velim
Černá Ludmila, Velim
Krutský Miloslav, Velim
Kroupová Bedřiška, Velim

Richter Ladislav, Velim
Douděra Miroslav, Velim
Vedral Jaroslav, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Zemřeli:
Zadražil Jakub, Velim
Hovorková Libuše, Velim
Čest jejich památce!
Narodili se:
Šmejkal Mikuláš, Velim
Hartová Natálie, Velim
Machalová Viktorie, Velim
Dynybyl Eliáš, Vítězov
Vlček Jonáš, Velim
Rodičům blahopřejeme!

Velimská abeceda (list 158)
Táborák byl původně oheň uprostřed tábora, například
indiánského nebo skautského. Později se tak říkalo ohňům
zakládaným v přírodě. Počátkem minulého století pálily děti
po sklizni brambor natě a opékaly v nich brambory. Vzhledem
k zpřísněným protipožárním opatřením je nyní zakládání ohňů
ve volné přírodě značně omezováno.
Tábory lidu byly u nás hojně pořádány v době obrozenecké.
Nejčastěji to bylo v letech 1868 až 1871. Jedním z nejpočetněji
navštívených táborů lidu byl lipanský, který se konal
4. září 1881. Různé údaje uvádějí vysoká čísla účastníků,
z nichž nejvyšší činí 40 000 osob. Zde mluvil i náš velimský
Josef Škopek – Ledečský. Tábor lidu konaný nejblíže Velimi byl
u Mukařova.
Táborů pro uprchlíky z východní Evropy bylo v západním
Německu počátkem 50. let minulého století celkem 14. Později
vznikaly i další, z nichž nejznámější byl tábor Walka. Těmito
tábory prošla i řada našich spoluobčanů jako například Šíma,
Kurka, Rada, Čuřík, Fořt, Bačina a další.
Tábor pro německé zajatce byl Rudou armádou zřízen
v prvních květnových dnech roku 1945 v bývalém velimském
cukrovaru. Sem směřovaly proudy zajatců přicházejících
ze státní silnice. Později byli zajatci postupně po skupinách
převáženi do Hradce Králové. Odtud byli transportováni
do jiných míst (domněle do SSSR).
Tahy ptáků. Občas jsme svědky přeletu větších skupin různých
ptáků. Mimo běžné jarní a podzimní přelety tažného ptactva
pozorujeme někdy velká hejna špačků, holubů, vrabců nebo
havranů, k nimž se připojují i menší kavky. Špačkové se houfují
v době dozrávání ovoce (u nás hlavně třešní) a napadají sady.
Havrani se houfují v zimním období, kdy vyhledávají pole se
zbytky úrody nebo s vyvezenou mrvou. Největší přelet divokých
kachen nad Velimí byl pozorován 11. listopadu 1978 kolem
10. hodiny. Kachny letěly ve 3 hejnech od Cerhenic k Předhradí.

Jednotlivé letky v hejnech byly uspořádány do písmene V. Bylo
napočítáno více jak 500 ks divokých kachen.
Tajné bohoslužby v kruhu rodinném se v dobách tzv. temna
konaly na mnoha místech země. Ve Velimi to bylo např. v domě
Jiřího Holana. Ve stavení byla pro ten účel vyhrazena místnost,
ve které se důvěrní věřící scházeli. Služebná, která se bohoslužeb
též zúčastňovala, však po čase změnila zaměstnavatele a vše
oznámila vrchnosti. Jiří Holan byl zatčen, souzen a vězněn.
Osvobodilo jej až vyhlášení tolerančního patentu.
Tajné chodby již při svém vyslovení probouzejí pocity
tajemna. Všude kolem nás se vyskytují nějaká stará sklepení,
štoly či zemní otvory, o nichž se často u piva vedou sáhodlouhé
vědecké úvahy. Bezuzdně přitom pracuje fantazie. Tak jsme se
dověděli i o velimských tajných chodbách. Ty domněle vedou
z tvrze Velyně, tedy dnešní Staré rychty kolem Vítězova až
k temeni kopce Bedřichova. Skutečnost je mnohem prostší.
Pokud byl v prostoru vítězovského statku zvaného Plachta
zjištěn otvor vedoucí do země, jedná se o zbytky díla havířů
z 13. století. Chodby ve Velimi na rychtě jsou vlastně sklepením.
Zde nanejvýše mohlo jít o únikovou cestu z tvrze Velyně
do sakristie kostela.
Taktický úhyb byl jedním ze slovních obratů německé
propagandy v době 2. světové války. Sloužil například
k zdůvodnění panického ústupu zvláště po stalingradské
porážce. Důsledky taktických úhybných pohybů byly patrné
i u nás ve Velimi, kdy tudy po trati projížděly transporty
zdecimovaných německých vojáků.
Tancolín byl prášek používaný k posypání parket před
taneční zábavou. Jeho výrobcem byl velimský podnikatel Jan
Funda, který bydlel v Palackého ulici č. 141. Funda vyráběl
i jiné „zaručeně účinné“ prostředky, zvláště však kolomaz
na mazání zemědělských vozů, což mu vyneslo přízvisko
„Šmírák“.

Z našich škol

Covidový podzim v MŠ

Celé září se neslo v MŠ v duchu zvýšených hygienických
požadavků na nás všechny. Stále si dezinfikujeme ruce, stále se
myjeme a při tom všem probíhá nepřetržitý provoz ve všech
čtyřech pavilonech. Vzhledem k tomu, že veškerý personál
postupuje dle pokynů hygieny (a naši disciplinovaní a ohleduplní
rodiče také), můžeme mít stále otevřeno a denně vítat naše
děti. V září probíhala samozřejmě adaptace dětí, nové děti si
zvykaly na režim, na učitelky atd. Tekly i slzičky a stýskalo se
po maminkách. Tak jako každý rok děti vše zvládly a nyní už
jsou všechny zapojeny do běhu MŠ.
Díky pěknému podzimnímu počasí trávíme hodně času venku,
hlavně na naší krásné zahradě, která je bohatě vybavena hracími
prvky, kde si vybere každá naše věková kategorie, nebo i na
procházkách po okolí MŠ.
V říjnu se děti pobavily divadélkem paní Lhotákové, letos
netradičně – pro každý pavilon zvlášť. Vzhledem k nouzovému
stavu jsme museli zrušit některé akce, ale i přesto se snažíme
nabízet dětem dostatek aktivit a zpříjemnit jim tento netradiční
rok. Děkujeme všem rodičům za vzorný přístup v této nelehké
situaci a budeme si všichni držet palce, aby se u nás situace
po zdravotní stránce nezměnila a my si vše mohli užívat.
Ještě máme jednu důležitou informaci pro rodiče našich
předškoláků. Na našich stránkách máme složku „Předškolák“,
do které budeme pravidelně dodávat práci pro distanční výuku
předškoláků, pro něž je ze zákona povinnost navštěvovat denně
MŠ.
Mgr. M. Nykodemová
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Výlet 5.A a 5.B

Vzhledem k „jinému“ zakončení loňského školního roku
zústaly některým třídám odložené výlety. Proto hned 6. - 8. 9.
2020 odjeli na svůj plánovaný výlet do Zbraslavic páťáci.

Čtvrťáci na škole v přírodě

Ve dnech 21. – 25. 9. byli naši čtvrťáci na škole v přírodě
v Rudolfově u Liberce. Měli zde připravený bohatý program a
moc si to užili.

Páťáci na dopravním hřišti

Ve dnech 29. a 30. 9. ještě zvládli poslední akci páťáci. Byla jí
návštěva dopravního hřiště v Kolíně.

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala pracovníkům Obecního úřadu
ve Velimi za zaslání blahopřání a věcného daru mému tatínkovi
Bohuslavu Baláčkovi, který oslavil 9. října 90. narozeniny.
Chtěla bych také velice poděkovat Ing. Zdeňce Richterové
z Klubu rodáků a přátel Velimi a Vítězova, Ing. Jaroslavu Bačinovi
a Ing. Janu Radoňovi, kteří přišli za TJ Sokol Velim tatínkovi
osobně popřát a potěšili ho nejen milými dárky, ale i příjemnou
společností. Moc si toho vážíme. 
Ing. Jana Špínová
Vážení občané Velimi a Vítězova,
dovolte, abych jménem nás všech, kteří požádají o pomoc nejen
pana starostu Seiferta, ale i SDH Vítězov, poděkovala za pomoc,
kterou nám v této těžké době poskytují.
M. Uhlířová
Chtěla bych poděkovat panu starostovi a paní Slabé za návštěvu
při oslavě životního jubilea. Děkuji za milé posezení i dárek.
Miloslava Moučková
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Jubilanti u „Rodáků“

Klub Rodáků a přátel Velimi
a Vítězova tak jako mnoho
dalších subjektů a institucí musel
v letošním roce velice omezit svou
činnost, a to v důsledku epidemie
COVID-19.
5.
července
se
nekonala
vzpomínková akce k 605. výročí
upálení mistra Jana Husa. V září
měla být na domě čp. 320 v třídě
Krále Jiřího slavnostně odhalena
pamětní deska akademickému
malíři Jiřímu Škopkovi. Ani
oslavu k 102. výročí založení
naší republiky nebylo možné
za současného stavu pořádat.
Co jsme ale nemohli odkládat,
bylo popřát našim zasloužilým
zakladatelům – členům k jejich
významnému životnímu jubileu.
6. října se krásných 90 let dožila
paní Věra Fundová a 9. října
oslavil své devadesátiny pan Bohuslav Baláček, dlouholetý předseda
KRPVV a dopisovatel Velimských novin. A právě u této příležitosti

mu za dlouholetou a obětavou práci pro TJ Sokol Velim
předal starosta Sokola Velim pan J. Radoň vyznamenání
Sokolské župy Tyršovy, tzv. „Pamětní list“.
Slavnostního předání se zúčastnili pan J. Bačina, člen
výboru Sokola, a paní Z. Richterová, předsedkyně
KRPVV. Setkání se neslo v přátelském duchu, hodně se
vzpomínalo na minulá léta a akce pořádané „Rodáky“.
Oběma dlouholetým členům – zakladatelům velice
děkujeme za jejich obětavou práci pro klub i Sokol Velim
a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti
a klidu. 
Předsedkyně KRPVV Ing. Z. Richterová
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