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Cyklostezka Vítězov –Velim dokončena
Začátkem června 2020 se nám podařilo dokončit akci
s názvem „Cyklostezka Vítězov – Velim“ CZ 06.4.59/0.0/0.0/
16_038/0011145. Jsem rád, že už nyní je občany hojně využívána.
Chtěl bych proto poděkoval všem, kteří se na této akci podíleli
a bez nichž by se cyklostezku nepodařilo vybudovat. Velký dík
patří MAS Mezilesí, jejichž jsme členem a bez jejichž podpory
by se nám nepodařilo získat dotaci, za poskytnutí dotace
z integrovaného regionálního operačního programu patří další
poděkování ministerstvu pro místní rozvoj, také zhotoviteli
stavby, stavební společnosti Dočkal CZ, projektantovi,
stavebnímu a technickému dozoru, panu Zákosteleckému

(BOZP) a společnosti Artendr. Cyklostezka Vítězov – Velim
se oproti plánům prodražila z důvodu požadavků Povodí Labe
na prodloužení mostku přes potok a též vybudováním veřejného
osvětlení kolem cyklostezky, které v původním projektu nebylo.
Rozdíl doplatila obec Velim z vlastních prostředků.
V červnu 2020 bylo vydáno povolení k dokončení cyklostezky
od sportovního areálu u MŠ Velim na konec křižovatky.
Nově zde budou dle projektu vybudována parkovací místa
pro osobní automobily. Dokončení cyklostezky již bude zcela
v režii obce.

Josef Seifert, starosta

Další akce v obci
Obec Velim má z ministerstva pro místní rozvoj přislíbenou
dotaci z programu 11703 IROP na akci Přístavba (dostavba)
ZŠ Velim ve výši 19 280 000 Kč. Projekt se týká přestavby
bývalé kuchyně a jídelny, kde vzniknou tři třídy, a propojení
školy s přístavbou tělocvičny a stravovadla tubusem. Stavební
dokumentace je již připravena a v nejbližší době proběhne
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Celá akce by měla být
dokončena v roce 2021.
Byla podána žádost o poskytnutí dotace na akci
Brownfield Piánka.
Sběrný dvůr – na projektové dokumentaci
a stavebním povolení se stále pracuje.
Ve Velimi probíhá v těchto dnech zaměření
všech chodníků kolem hlavní silnice v ulicích
Pražská, Sokolská, Riegrova, Palackého, Vítězovská,
Novoveská. I v tomto případě budeme podávat
žádost o dotaci na SFDI na jejich rekonstrukci.
Vodojem Velim a vodovod Vítězov – v měsíci květnu
byly podepsány smlouvy s vítězi výběrových řízení,

kteří v současné době pracují na projektových dokumentacích.
Ve Vítězově probíhá rekonstrukce křížku a oprava zvoničky.
Vážení občané,
před námi jsou letní měsíce, prázdniny. Přeji Vám, abyste si
všichni užili zaslouženou dovolenou a hlavně se z ní vrátili
odpočatí, zdraví a v pořádku.
Josef Seifert, starosta
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Na zasedání ZO se dostavili zástupci Společenství vlastníků
jednotek, Palackého 108, Velim, a sdělili bližší informace
ke své žádosti o odkoupení obecního pozemku. Předali
JUDr. Těmínovi, Ph.D., jednu kupní smlouvu. ZO pověřilo
JUDr. Těmína, Ph.D., vypracováním kupní smlouvy mezi SVJ,
Palackého 108, Velim, a Obcí Velim s tím, že část pozemku
p. č. 958/3 v k. ú. Velim jim bude odprodána za finanční částku,
která je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku, tj.
45 290 Kč (210 Kč/m2) + cena posudku.
Pan starosta předložil cenovou nabídku na měřič rychlosti
a navrhl typ GR33L za 28 500 Kč bez DPH. Ing. Štěpánek
doporučil objednat ještě 2 měřiče do Vítězova. ZO schválilo
zakoupení tří měřičů rychlosti GR33L.
Ohledně vytvoření cesty na zaměřeném pozemku od špičky
lesa na Novou Ves I. navrhl JUDr. Těmín, Ph.D., vyzvat
všechny zemědělské pachtýře (dle informace z portálu
www.eagri.cz se jedná o pět subjektů), aby sdělili, z jakého
právního důvodu hospodaří na pozemku 966/1 v k. ú. Velim
(bývalá cesta), který je ve vlastnictví obce Velim. Pan Kostka
odpověděl, že s touto výzvou souhlasí, a nabídl, že výzvy
podepíše. JUDr. Těmín, Ph.D., konstatoval, že Ing. Zapletal
očekává další jednání, a doporučuje tak konat i za přítomnosti
místostarosty Nové Vsi I. pana Čecha.
Pan Müller společně s panem Kasalem informovali ZO
o prohlídce bytů, které jsou určeny k opravě. Pan Kasal zajistí
cenovou nabídku oprav bytů.
Pan Kostka sdělil, že žádost o dotaci na brownfield „Piánka“
bude podána do konce května 2020.
Pan starosta jednal s Českými drahami, zda by mohlo být
v rámci projektu optimalizace a modernizace železniční trati
Velim – Poříčany požádáno o výstavbu protihlukových stěn
či jiných protihlukových opatření. Sdělil, že nejprve musí být
vypracován protihlukový audit.
Na návrh Ing. Štěpánka na zlepšení komunikace OÚ s občany
(např. předávání informací pomocí aplikací SMS) oslovil pan
starosta správce firmy Galileo, která spravuje stránky obce.
Bylo mu odpovězeno, že tento projekt bude spuštěn v září.
Žaneta Svobodová, DiS., ředitelka MŠ Velim, podala zprávu
o podmínkách zahájení provozu od 25. 5. 2020. ZO schválilo
její návrh organizace ve znamení epidemie Covidu-19
na otevření MŠ. Třídy budou otevřeny pro doporučený počet
dětí (15 dětí na skupinu), každý rodič musí podepsat čestné
prohlášení, skupiny, které pro znovuotevření školy vytvoří,
budou neměnné, a to včetně personálu. Přednost umístění
má dítě v posledním ročníku předškolního vzdělávání,
dítě obou dvou zaměstnaných rodičů, kteří nepobírají ani
rodičovský příspěvek, ani příspěvek na mateřské dovolené,
dítě samoživitelů a dítě, které má sourozence na 1. stupni ZŠ,
jenž také nastoupí zpět do ZŠ.
Také Mgr. Petr Karpeta, ředitel ZŠ T. G. M. Velim, podal zprávu
o podmínkách zahájení provozu od 25. 5. 2020 a seznámil
ZO s opatřením ministerstva školství o otevření škol.
Od 11. 5. 2020 zahájí výuku žáci 9. třídy za účelem přípravy
k přijímacím zkouškám, od 25. 5. 2020 bude spuštěn provoz
kuchyně a školní jídelny a škola bude zpřístupněna žákům
1. stupně. Režim výuky se bude odvíjet od počtu nastoupených
žáků. Rodiče musí podepsat čestné prohlášení o rizikovosti
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žáka. Dezinfekce pro MŠ a ZŠ je v dostatečné míře zajištěna.
Mgr. Karpeta, pan starosta a paní Svobodová, DiS., informovali
o schůzce se zástupci firmy Ball Aerosol Packaging Velim, na
níž jim byla nabídnuta a přislíbena finanční podpora.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4/2020. JUDr. Těmín,
Ph.D., nesouhlasil s tímto rozpočtovým opatřením, ze kterého
se má hradit odměna společnosti Witero, a zpochybnil
smlouvu podepsanou již v roce 2016. Pan Kostka oponoval,
že nárok na odměnu je (zatím na 30 %, později v plné výši).
JUDr. Těmínovi, Ph.D., přislíbil zaslat podklady.
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2020 – FC Velim –
Letní fotbalový kemp Horní Bradlo.
Povodí Labe, státní podnik, Slezské Předměstí, zaslalo sdělení
k „Žádosti o provedení údržby vodních toků Nouzovský
potok, Velimka, Bělohorský potok z Ohrady v k. ú. Velim
a Vítězov. Ing. Štěpánek nesouhlasí s odpovědí od Povodí
Labe a nabídl panu starostovi vypracování odpovědi. ZO
pověřilo Ing. Štěpánka vypracováním stanoviska Obce Velim
k tomuto sdělení a jeho zasláním panu starostovi, který ho
následně zašle na Povodí Labe.
ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby č. IV12-6025696/SOBS/01 pro stavbu „Velim, Karlova, kNN, p. č.
237/162“, od firmy Elektrooáza Maděra a Šípek, spol. s r. o.,
Kluk.
ZO vzalo na vědomí Roční zprávu o stavu provozovaného
vodohospodářského majetku obce Velim a také Porovnání
všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
od Energie AG Kolín, a. s.
ZO schválilo Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí
smlouvě kupní, kterou zaslala firma GasNet, s. r. o., Klíš,
zastoupená na základě plné moci firmou GridServices, s. r. o.,
Zábrdovice. Jedná se o stavbu „Revitalizace brownfieldu
Piánka ve Velimi – výstavba veřejného sportoviště pro
spádovou oblast Kolínska“, kupní cena za PZ činí 365 571 Kč
bez DPH.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Praha, zaslala
Důvodovou zprávu - doplnění nabídky č. 02-NAB-207/20
ze dne 27. 3. 2020, ve vazbě na reálnou situaci lokality,
na zpracování projektové dokumentace „Velim – vodojem
Velim“. Z důvodu zhoršení situace celkového množství
zásoby podzemní vody se na základě studie dokončené
v roce 2019 prokazuje, že původní návrh na objem 2 x 150 m3
je z dlouhodobého hlediska nedostatečný. Firma navrhuje
objem 2 x 300 m3, cena celkem 506 000 Kč bez DPH. Z toho
důvodu vyplývá navýšení finanční částky na zpracování
projektové dokumentace o 161 000 Kč bez DPH oproti
schválené původní nabídce. Po debatě mezi panem Müllerem,
JUDr. Těmínem, Ph.D., panem starostou a panem Kostkou
o tom, zda je toto navýšení nutné a zda by neměl být osloven
nezávislý odborník nebo jiné firmy, ZO schválilo toto navýšení
doporučené Vodohospodářským rozvojem a výstavbou.
ZO povolilo výjimku z doby nočního klidu s ukončením
hudební produkce nejpozději do 24.00 hodin na žádost Ing. J. J.,
Velim.
Geodetická kancelář, Ing. Miloš Němec, zaslala cenovou
nabídku na zaměření skutečného stavu polohopisu
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a výškopisu pro projekt rekonstrukce komunikací (chodníků)
v k. ú. Velim na 128 000 Kč bez DPH. ZO tuto nabídku
neodsouhlasilo, pan Kostka osloví další firmy.
Ing. Štěpánek doporučil umístění tří laviček a odpadkových
košů k cyklostezce. Pan Kostka souhlasil, ale instalaci
doporučil až po kolaudaci.
Pan Müller se dotázal na opravu zvoničky a křížku ve Vítězově.
Pan starosta odpověděl, že je vše v řešení, v nejbližších dnech
dojde k chemickému ošetření porostu a opravy na sebe budou
navazovat.
Pan Müller se zeptal, v jaké fázi je příprava na dotaci sběrného
dvora. Pan Kostka odpověděl, že je v řešení stavební řízení.
Pan Müller si přeje zaslat projektovou dokumentaci sběrného
dvora a brownfieldu.
Pan Müller doporučuje zhotovit plán probíhajících akcí obce
a zeptal se, jestli je v rámci rozpočtu počítáno s případným
propadem na příjmové straně s ohledem na současnou situaci
týkající se koronaviru. Pan Kostka jednal s paní Bernardovou
ohledně probíhajících akcí a financí obce a sdělil, že na ně
investice jsou. Při propadu příjmů o 20 % by obec musela začít
škrtat mandatorní výdaje. Co se týká současné ekonomiky
obce, na účtu je 17 milionů a 4 miliony by se měly vrátit
z dotace na cyklostezku.
JUDr. Těmín, PhD., se zeptal, zda je nějaká vůle v jednání
s Ball Aerosol Packaging Velim na odvětrávání zápachu.
Pan starosta odpověděl, že firma oslovila ohledně tohoto
problému občany obcí Klipec a Pňov-Předhradí z důvodu
větrných podmínek a firmě bylo sděleno, že s tím problém
nemají. JUDr. Těmín, PhD., namítl, že zápach je patrný
několikrát týdně i na jih od provozovny. Jednání s firmou se
zúčastní JUDr. Těmín, PhD., a pan Nezavdal.
Pan Nezavdal se zajímal o dostačující stav nádob na plasty.
Pan starosta odpověděl, že toto ukáže čas a pokud by občanům
nestačila nádoba na vývoz plastů, u ČOV Velim jsou umístěny
3 volně přístupné kontejnery na plast.
Mgr. Kyncl doporučil ostříhat živý plot u chodníku v Riegrově
ulici.
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 27. 5. 2020
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Pan Kostka prošetřil možnost projektu na chodníky
ve Vítězově, cenová nabídka projektu se zpracovává.
Obec obdržela měřiče rychlosti a ty budou instalovány
na vytipovaná místa. Pan Nezavdal se zeptal na finanční částku
za nákup měřičů, která byla vyšší, než jaká byla odhlasována.
Pan starosta odpověděl, že k měřičům musely být objednány
baterie a úchyty, ke kterým budou měřiče nainstalovány, ty
v nabídce uvedeny nebyly.
K propadající se komunikaci v ulici K Sídlišti navrhl pan
Kostka předložení cenové nabídky od pana Kaftana. Bude
řešeno na příštím zasedání ZO.
Ohledně vytvoření cesty na zaměřeném pozemku od špičky lesa
na Novou Ves I. informoval pan Kostka o odmítnutí podepsání
a zaslání výzvy zemědělským pachtýřům, kteří hospodaří
na obecních pozemcích (zpracováno JUDr. Těmínem, PhD.),
jelikož nezná pachtovní zákon. Ing. Štěpánek oslovil majitele
pozemků (p. Sixta a p. Kratochvíl) u zmiňované cesty v k. ú.
Vítězov. Ti by souhlasili s odkoupením jejich pozemků
obcí. Pan Kostka pověřil JUDr. Těmína, PhD., oslovením
výše uvedených majitelů a zpracováním dopisu ohledně
odkoupení pozemků. Pan starosta mu předloží dokumentaci
od vlastníků.
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Pan Kostka informoval ZO o změně projektové dokumentace
na Brownfield Piánka Velim, vybudování zdi mezi majiteli
nemovitostí v Zahradní ulici a objektem bývalých kasáren
a sdělil, že žádost na brownfield byla podána.
Pan Kostka seznámil ZO s jednáním o protihlukové stěně
u železniční tratě Velim, kde mu bylo sděleno, že obec
musí na své náklady zpracovat hlukovou studii (výsledek
je po studii velmi nejistý a protihluková stěna by končila
30 m před železničním přejezdem u třídy Krále Jiřího). Dále
informoval, že protihluková stěna musí být vybudována co
nejblíže železniční tratě, ale bohužel tyto pozemky nejsou
ve vlastnictví obce. ZO pověřilo pana Kostku oslovením
firmy Revita, Ing. Libor Brož, Litoměřice, na vypracování
protihlukové studie.
Ing. Štěpánek doporučil pohlídat rekonstrukci nádražního
podchodu, která má být realizována při současné výluce drah.
Dále upozornil, že obec Velim je jediná, která nemá u nádraží
parkoviště. Pan Kostka odpověděl, že pozemky u nádraží jsou
ve vlastnictví Českých drah.
Žaneta Svobodová, DiS., informovala ZO o zahájení relativně
běžného provozu MŠ Velim od 25. 5. 2020 a o obdržení
finančního šeku na 60 000 Kč od firmy Ball Aerosol Packaging
CZ, s. r. o., Velim.
Mgr. Petr Karpeta informoval ZO o otevření ZŠ T. G. M. Velim
od 25. 5. 2020, které se musí řídit opatřením ministerstva
školství, a o pokračující dálkové výuce žáků. Dále byl zahájen
provoz školní jídelny, která bude fungovat po dobu docházky
dětí do MŠ. Objednání obědů bylo nabídnuto i důchodcům.
Škola obdržela také finanční šek na 60 000 Kč od firmy Ball
Aerosol Packaging CZ, s. r. o., Velim. Oba zástupci škol
vyjádřili této firmě velké poděkování, ke kterému se připojilo
celé ZO.
Ing. Štěpánek se zeptal ředitele ZŠ T. G. M. Velim Mgr. Karpety
ohledně e-mailu rodičům žáků prvního stupně, ve kterém
škola apeluje na rodiče, aby upřednostnili pro své děti
dálkovou výuku. Ing. Štěpánek vyzývá vedení školy k návratu
žáků do školy. Mgr. Karpeta potvrdil, že se škola v souladu
s opatřením MŠMT snaží o upřednostnění vzdálené výuky,
protože plnohodnotná výuka ve škole, kterou by pedagogové
jednoznačně uvítali, není vzhledem k vládním opatřením
možná. Pan Nezavdal a JUDr. Těmín, PhD., kvitují dálkovou
výuku.
ZO bylo seznámeno s finančním darem pro JSDH Vítězov
od firmy Ball Aerosol Packaging CZ, s. r. o., Velim, v hodnotě
50 000 Kč na nákup uniforem či dalšího vybavení. ZO přijetí
finančního daru schválilo. Dále Ing. Štěpánek navrhl, aby
obec přispěla JSDH Vítězov finanční částkou 5 000 Kč. Tyto
finanční prostředky budou použity na zakoupení ochranných
obleků. Pan starosta projedná tuto záležitost s účetní paní
Bernardovou a panem Bugem.
Pan Kostka předložil ZO právní stanovisko k otázce plnění
příkazní smlouvy. Předmětem tohoto právního stanoviska je
posouzení otázky, zda Obec Velim může na základě příkazní
smlouvy z roku 2016 vyplatit odměnu za zabezpečení
přípravy žádosti o dotaci na akci „Přístavba (dostavba) ZŠ
Velim“, jež byla přidělena v roce 2020 – příkazce Obec Velim,
příkazník společnost Witero, s. r. o. Dle právního stanoviska
lze jednoznačně konstatovat, že Příkazní smlouva mezi Obcí
Velim a společností Witero, s. r. o., nadále trvá, aniž by byla
jako celek splněna či „vyčerpána“. Stejně tak nadále trvají
i povinnosti obou smluvních stran sjednané v této smlouvě.
ZO schválilo „Příkazní smlouvu“ - Obec Velim a Ing. František
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Mandovec, Křečovice – Krchleby, o zabezpečení přípravy
žádosti o dotaci na projekt „Výstavby chodníků pro pěší podél
všech místních komunikací III. třídy (ulice Pražská, Sokolská,
Vítězovská, Riegrova, Palackého a Novoveská) v obci Velim“.
Do smlouvy byl doplněn termín dokončení projektové
dokumentace – 30. 9. 2020 a termín podání žádosti – 31. 12.
2020.
Pan Kostka předložil ZO e-mail ze dne 30. 10. 2019, ve kterém
se jedná o připravovaném vodovodu ve Vítězově, vodojemu
ve Velimi a intenzifikaci ČOV Velim kvůli plánované nové
zástavbě (300 až 400 obyvatel) od Ing. Oldřicha Rece,
Pardubice.
ZO schválilo nabídku Geodetické kanceláře, Ing. Miloš
Němec, na 128 000 Kč bez DPH na zaměření skutečného stavu
polohopisu a výškopisu pro projekt rekonstrukce komunikací
(chodníků) v k.ú. Velim, jelikož jiné geodetické firmy nejsou
schopny dodržet termín zaměření.
Revize dětského hřiště se uskuteční dne 29. 5. 2020.
Pan Nezavdal upozornil na nedostačující měsíční vývoz plastů.
Pan starosta osloví firmu Nykos, a. s., Ždánice, o zpracování
finanční nabídky vývozu plastů ve dvou variantách (po
14 dnech nebo po třech týdnech).
Záměr obce o prodeji pozemku p. č. 958/3 v k. ú. Velim byl
vyvěšen na úřední desku.
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu – nákup nového dopravního automobilu (JSDH
Vítězov), návrh na oslovení tří společností a schválení členů
výběrové komise a komise pro otevírání obálek této akce – vše
bude řešeno na příštím ZO.
ZO schválilo smlouvu na akci „Velim – vodovod Vítězov“
s firmou Recprojekt, s. r. o., Pardubice, cena za projektové
práce (DSP) dle článku 2.2.2. – 310 000 Kč bez DPH, cena
za inženýrskou práci (IČ) dle čl. 2.2.3. – 60 000 Kč bez DPH.
ZO schválilo smlouvu na akci „Velim – vodojem Velim“
s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Praha,
cena za projektové práce – 265 000 Kč bez DPH, cena
za inženýrskou činnost – 80 000 Kč bez DPH. JUDr. Těmín,
PhD., upozornil na nesrovnalosti schválené výzvy a nyní
zaslané smlouvy v čl. č. 2,3. Pan Nezavdal konstatoval, že
ve smlouvě chybí termín dokončení. Pan Kostka odpověděl,
že předpoklad dokončení je ve smlouvě uveden a dne
28. 5. 2020 se uskuteční schůzka se zástupci firmy, kde budou
na tuto skutečnost upozorněni.
ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě „Velim – vodojem
Velim“ s Vodohospodářským rozvojem a výstavbou, a. s.,
Praha. Důvodem úpravy navýšení ceny oproti ceně stanovené
ve Smlouvě o poskytování služeb je navýšení akumulace
z původně předpokládaných 2x 150 m3 na dvojnásobný
objem 2x 300 m3, což je hodnota, která umožní bezpečný
provoz vodárenského systému i s ohledem na výhledový
počet připojených obyvatel. Nová cena za projektové práce
– 426 000 Kč bez DPH, nová cena za inženýrskou činnost –
80 000 Kč bez DPH.
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
podle Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tematického
zadání Kofinancování účelových investičních dotací v rámci
programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2020 –
pořízení nového dopravního automobilu.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2020.
ZO schválilo Registraci akce – 014D241000142 Velim -
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Vítězov (SČK) na žádost ministerstva vnitra, generální
ředitelství HZS ČR, Praha.
ZO schválilo Smlouvu o dílo č. 1/2020 s firmou Tritius
Solutions, a. s., na instalaci a konfiguraci knihovního systému
Tritius za jednorázovou cenu – 33 550 Kč bez DPH, roční
udržovací poplatek (10 % ceny licence) – 8 100 Kč bez DPH
a roční poplatek za profi hosting – 2 400 Kč bez DPH.
ZO nepřijalo zaslanou nabídku od MAS Podlipansko, o. p. s.,
Pečky, na členství obce Velim (možnost podílet se na tvorbě
rozvojové strategie regionu a možnost čerpat dotační
prostředky rozdělované prostřednictvím MAS Podlipansko)
z důvodu členství v MAS Mezilesí.
ZO pověřilo JUDr. Těmína, PhD., k zastupování Obce Velim
v záležitosti žaloby o náhradu majetkové a nemajetkové újmy
při ublížení na zdraví Jany Kořínkové, Velim 224, po obdržení
usnesení Okresního soudu Kolín.
ZO pověřilo školský a kulturní výbor k zajištění nabídnuté
akce - Letní kino, s. r. o., Lubomír Lukeš, Opočnice – „Letní
kino přímo u Vás!“.
Pan Nezavdal navrhl umístit jeden měřič rychlosti do Vítězova
a jeden do Pražské ulice.
Ing. Štěpánek se zeptal, v jaké fázi je příprava pro vybudování
vítězovského chodníku. Odpověděl pan Kostka, že dne 28. 5.
2020 proběhne na toto téma jednání, informace bude podána
na příštím zasedání ZO.
Dále upozornil, že Poslanecká sněmovna PČR dne 27. 5. 2020
schválila kompenzační balíček, který řeší příspěvek pro OSVČ
a SRO v důsledku pandemie Covid 19, což znamená snížení
příjmů pro obce o finanční částku 15–25 %, a doporučuje toto
sledovat zejména v návaznosti na mandatorní výdaje obce,
které by mohly být tímto dotčeny.
Ing. Štěpánek dále požádal, aby v zápise bylo uvedeno, že
hlasoval proti schválení smlouvy „Velim – výstavba vodojemu
Velim“ a „Dodatku č. 1 ke smlouvě Velim – vodojem Velim“,
z důvodu nesrovnalosti schválené výzvy a nyní zaslané
smlouvy.
Navrhl provést (na náklady obce) zdravotní prořez dvou
topolů podél cesty u paní Urbánkové, které jsou na jejím
pozemku. Pan starosta odpověděl, že nesouhlasí, aby obec
hradila ze svých prostředků prořez stromů na soukromých
pozemcích. Mgr. Kyncl konstatoval, že firma, která prořezy
provádí, uvedla možnost rozpůlení topolu při prořezu.
Ing. Štěpánek učinil dotaz na ředitelku MŠ paní Svobodovou,
DiS., jaká jsou nastavena kritéria při přijímání dětí do MŠ
a zda mají přednost děti s trvalým pobytem v obci Velim
a Vítězov. Ta odpověděla, že předškoláci se ze zákona musí
přijmout bez ohledu na trvalý pobyt a dále jsou děti přijímány
dle trvalého pobytu a věku.
Paní Svobodová, DiS., informovala o zápisu dětí do MŠ
pro rok 2020/2021. Požádala o povolení výjimky z počtu
dětí v mateřské škole z 24 na 28 dětí na jednu třídu. ZO
tuto výjimku na školní rok 2020/2021 povolilo v souladu se
zákonem.
Paní Svobodová, DiS., dále upozornila pana starostu na nutný
prořez keřů u chodníku na začátku třídy Krále Jiřího.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 17. 6. 2020
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požaduje zámkovou dlažbu tak, jak je uvedeno a navrženo
v projektu.
ZO vybralo letecký snímek č. 6786.
Žádost – vypracovaní dokumentu „Strategický rozvoj
obce“ – již byla dle vyjádření pana starosty zaregistrována
na ministerstvu pro místní rozvoj.
Vytipování a umístění měřičů rychlosti musí schválit
dopravní odbor.
Ohledně poškozených místních komunikací ve vlastnictví
obce Velim předložila firma KG – Servis, spol. s r. o., Velim,
informativní rozpočet – Velim – oprava AS plochy“ za cenu
2 794 032,53 Kč bez DPH. Pan starosta navrhuje vyčlenit
300 000 – 350 000 Kč na opravu nejvíce poškozených
komunikací. Vytipované opravy + jejich finanční rozpočet
budou předloženy ZO.
Kvůli vytvoření cesty na zaměřeném pozemku od špičky lesa
na Novou Ves I. zaslal JUDr. Těmín, Ph.D., pachtovníkům
dopis a dále informoval ZO o připravované schůzce
s Ing. Zapletalem a panem Čechem.
Pan starosta poděkoval za spolupráci při jednání s Povodím
Labe ohledně žádosti o provedení údržby vodních toků
Nouzovský potok, Velimka, Bělohorský potok – z Ohrady
v k. ú. Velim a Vítězov a informoval ZO o připravované
prohlídce potoků se zástupci Povodí Labe.
Revize dětského hřiště proběhla bez závad a hřiště je již
otevřeno.
Pan starosta oslovil firmu Nykos, a. s., Ždánice, o zpracování
finanční nabídky vývozu plastů ve dvou variantách (po
14 dnech nebo po třech týdnech). Firma nabídla 12 svozů
za rok (1x měsíčně) za 162 000 Kč nebo 26 svozů za rok (1x
za 14 dnů) za 351 000 Kč. Pan Müller doporučil porovnání
objemu vývozu plastů za měsíc duben, květen za minulý
rok a současný rok. JUDr. Těmín, Ph.D., doporučil řádné
sešlapávání plastů. Ing. Štěpánek navrhl zatím ponechat
stávající stav vývozu, s tím souhlasil i pan starosta.
JUDr. Těmín, Ph.D., zaslal na Okresní soud Kolín ohledně
Usnesení – Žaloba o náhradu majetkové a nemajetkové újmy
při ublížení na zdraví Jany Kořínkové, Velim 224, vyjádření
k dané situaci. Protistrana zjistila, že původní žaloba byla
podána chybně, a tudíž zaslala na OS Kolín novou opravnou
žalobu.
Paní Svobodová, DiS., informovala ZO, že promítání
„Letního kina přímo u Vás!“ se uskuteční dne 21. 8. 2020
na hřišti „cvičák“. Pan Kasal nabídl zapůjčení lavic s tím, že
o zapůjčení dalších lavic ještě osloví SDH Vítězov. V úvahu
přichází i zajištění kiosku na tuto akci.
Prořez keřů u chodníku na začátku třídy Krále Jiřího byl
proveden.
Po projednání schválilo ZO Závěrečný účet obce Velim za rok
2019, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok
2019 a dalších příloh vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením obce, a to bez výhrad.
ZO schválilo po projednání v souladu s § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb., účetní závěrku Obce Velim za rok 2019
v plném jejím rozsahu, neboť poskytuje veřejný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce. Současně
rozhodlo o převodu hospodářských výsledků za rok 2019
ve výši 48 703 802,78 Kč na účet č. 432 – nerozdělený zisk
z minulých účetních období.
ZO schválilo záměr obce o prodeji pozemku p. č. 958/3
v k. ú. Velim.
ZO schválilo smlouvu o prodeji pozemku p. č. 958/3
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v k. ú. Velim – Kupní smlouva o převodu vlastnického
práva k nemovitosti – kupující SVJ, Palackého 108, Velim,
za finanční částku 47 190 Kč.
ZO schválilo výzvu k podání nabídky na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu – Nákup nového dopravního
automobilu (JSDH Vítězov), oslovení tří společností
na Nákup nového dopravního automobilu (firmy navrhl pan
Milan Bug): MOTO – TRUCK, s. r. o., Radek Pilař, Přerov,
IVACAR Ivančice, spol. s r. o., Ing. Vlastimil Čepán, Ivančice
a PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r. o., Vladimír Olmr,
Masojedy. Také schválilo členy výběrové komise a komise
pro otevírání obálek této akce: Milan Bug, Josef Seifert, Pavel
Kasal, náhradníci Mgr. Martin Kyncl, Žaneta Svobodová,
DiS., a Mgr. Petr Karpeta. Otevírání obálek se uskuteční dne
29. 6. 2020 od 16.00 hodin.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 6/2020.
Pavel Kolář, Velim čp. 641 a Ing. Jiří Kolář, Skvrňov čp. 19,
podali žádost o souhlas s dělením pozemků p. č. 306/6
a 306/20 v k. ú. Velim, dle přiloženého geometrického plánu
č. 1436-76/2020. ZO toto dělení pozemku odsouhlasilo.
ZO také odsouhlasilo dělení pozemku v k.ú. Velim dle
geometrického plánu č. 1408-9/2019 – odděleno z důvodu
žádosti o odkup části pozemku – Velim.
ZO schválilo předloženou smlouvu o výkonu poradenské
a technické činnosti s firmou BF Stavitelství, spol. s r. o.,
Čelákovice, Ing. Michal Buriánek, za měsíční odměnu
17 000 Kč bez DPH. Náklady za telefon a pohonné hmoty
si uhradí ze svých prostředků. Pokud si Obec Velim vyžádá
zvláštní stanoviska, posudky, rozbory nebo expertizy, uhradí
tyto náklady zvlášť. Pan Kostka seznámil ZO se stavem
rozpracovanosti cca 8 akcí, a proto navrhuje tuto poradenskou
činnost. Pan Müller doporučil sepsat měsíční souhrn
vykonaných prací a zároveň dopsat tento bod do smlouvy.
ZO schválilo Dodatek č. 3/2020 – Svoz separovaného odpadu
od firmy Nykos, a. s., Ždánice, který upravuje a mění smlouvu
od 1. 7. 2020 – přidání kontejnerů plast, papír 1 100 l.
Pan starosta navrhl, aby byl po dobu prázdnin sběrný dvůr
ČOV Velim otevřen pouze v sobotu z důvodu malého zájmu
občanů o středu.
Dále seznámil ZO s datem konání pouti 8. – 9. 8.2020. Kolem
daného data se rozvinula debata, zda se má pouť konat před
svátkem sv. Vavřince, či po svátku, tedy 15. – 16. 8. 2020.
JUDr. Těmín, Ph.D., po zasedání ZO pověřil paní Studenou
o předání informace – o telefonátu s panem farářem, který
uvedl, že podle obecního pravidla křesťanských svátků se
má pouť konat co nejblíže datu svátku sv. Vavřince, což je
v pondělí 10. 8. 2020.
Ing. Štěpánek upozornil na část chodníku zarostlou keřem
ze soukromého pozemku v Pražské ulici. Pan starosta zašle
dopis majiteli pozemku.
Pan Müller poděkoval Mgr. Karpetovi za zprostředkování
obědů žákům, kteří nenavštěvovali školu.
Ohledně cesty do Nové Vsi I. seznámil pan Müller ZO, že
se jedná o vykoupení cca 500 m2 (cena dle bonity půdy je
cca 17 Kč/m2) a navrhl vytyčit finanční částku (25 Kč/m2)
na vykoupení těchto pozemků. Pan starosta odpověděl, že
zatím s tímto odkoupením nesouhlasí, a navrhuje nejprve
vyřešit pozemky pachtovníků, zejména s Ing. Zapletalem.
Pan Müller se zajímal o položku ze závěrečného účtu Obce
Velim – bytové hospodářství, položka studená voda. Dle
informací z účtárny se voda nepřefakturovává a je součástí
nájmu. Pan starosta odpověděl, že tento stav prověří s paní
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účetní OÚ.
Pan Müller doporučil oslovit majitele pozemku, jehož součástí
je vyhořelá budova u nádraží, jaké má s tímto pozemkem
plány.
Pověřuje též pana starostu k předání informace paní Slabé,
aby ve všech zaslaných materiálech k zasedání ZO byly
pojmenovány soubory a přílohy.
Zeptal se pana Kostky, zda bude v červenci zahájena
přístavba ZŠ T. G. M. Velim. Ten odpověděl, že probíhá
jednání k vydání stavebního povolení, které by mělo být
vydáno v červenci.
Učinil dotaz, zda je již cyklostezka zkolaudována. Odpověděl
pan starosta, že kolaudace probíhá. Pan Kaftan upozornil
na parkování automobilů přímo na cyklostezce, ačkoliv je
zde vybudováno parkoviště. Doporučil zde umístit řetězové
zátarasy.
Mgr. Kyncl poděkoval panu starostovi za poskytnutou
dezinfekci na fotbalový kemp v Horním Bradle.

Kladení věnců ve Velimi a ve Vítězově
dne 5. 5. 2020

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Volavková Marie, Velim
Březinová Jaroslava, Velim
Lakatošová Ludmila, Vítězov
Kršňáková Jana, Vítězov
Hrabal Petr, Velim
Müllerová Božena, Velim
Janoušek Josef, Velim
Jandová Alena, Velim
Nováková Marie, Velim
Slavík Jaroslav, Velim
Mojžíšová Jana, Velim
Janstová Jaroslava, Velim
Klouda Emilián, Velim
Strnadová Zdenka, Velim
Mojžíšová Růžena, Velim
Srpová Petruška, Velim
Petrášová Jitka, Velim
Kloudová Irena, Velim

Funda Vladislav, Velim
Horáček Petr, Velim
Seifertová Věra, Velim
Zvěřinová Jana, Velim
Olivová Marie, Velim
Smetánková Jaroslava, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Rekonstrukce kapličky ve Vítězově

Zemřela:
Pelichovská Miroslava, Velim
Čest její památce!
Narodila se:
Lukášová Aniela, Vítězov
Rodičům blahopřejeme!

605 let od upálení mistra J. Husa
Blíží se 6. červenec – den upálení mistra Jana Husa v roce
1415. Ve Velimi je dlouholetou tradicí si toto výročí připomínat.
Klub rodáků a přátel Velimi a Vítězova společně s OÚ Velim
a Sokolem Velim pořádal každoročně vzpomínkovou akci
na Houti, kde byl vždy pronesen slavnostní projev a zapálila se
symbolická hranice.
V loňském roce proběhla oslava bez zapáleného ohně, protože
Středočeský kraj zakázal v důsledku sucha rozdělávat ohně
na otevřeném prostranství. V letošním roce je situace ještě horší,
a to v souvislosti s COVIDEM-19 a následnou krizí, kdy nevíme,
zda se virus znovu nevrátí. Proto se výbor KRPVV rozhodl
letošní připomínku výročí upálení M.J. Husa nepořádat. Mnoho
vnitrostátních, ale i světových akcí bylo v tomto roce zrušeno
nebo přeloženo na pozdější dobu v roce 2021. Budeme doufat,
že se situace postupně uklidní a i naše aktivity se zase budou
moci plně realizovat.  Ing. Z. Richterová, předsedkyně KRPVV

Poutní slavnost u kostela sv. Vavřince
Vážení a milí příznivci velimských poutí u kostela sv. Vavřince,
letošní rok je ve vztahu ke kulturním akcím poněkud macešský
a tyto akce se odehrávají ve zcela specifické podobě. Přesto jsme
tradici velimských poutí chtěli i letos zachovat. Dle informací ze
zasedání ZO z 1. 7. 2020 jsme však zaznamenali, že mezi některými
spoluobčany panuje nevole vůči akcím u kostela (i když je sami
nenavštívili). Na základě těchto zprostředkovaných stížností jsme
se rozhodli veškeré oslavy patrona zdejšího kostela, od jehož
mučednické smrti uplyne 1762 let, soustředit pouze na neděli
9. srpna 2020. V 9 hodin v kostele sv. Vavřince bude celebrována
poutní mše svatá. Po jejím skončení bude možnost vzájemného
setkání u kávy, čaje a drobného občerstvení. Chybět nebudou ani
hry pro děti. Moc se na Vás těšíme letos i v lepších časech.
Za velimské církevní společenství
Jitka Těmínová

Rozloučení v MŠ

Z našich škol

Letos proběhlo loučení dětí s MŠ v areálu školky velmi netradičně.
Díky situaci, která proběhla v jarních měsících v celé republice,
jsme se museli trochu uskromnit. Děti ale o své vystoupení nepřišly,
zazpívaly a zarecitovaly pro přítomné rodiče, vyfotily se a společně
si mohly ještě pohrát na zahradě školy. To vše pro mnohé již
naposledy před jejich velkým vstupem do dalšího života, tentokrát
už školního. Všem našim malým školáčkům přejeme, ať jejich
kroky vedou vždy tím správným směrem, ať dělají svým rodičům
a blízkým jen radost a ať se jim daří.
Doufám, že nový školní rok pro nás pro všechny bude již klidnější,

Konec roku v základní škole

Druhé pololetí školního roku 2019/2020 bylo naprosto
výjimečné. Opatření vlády kvůli šíření koronaviru nám v
průběhu jarních prázdnin uzavřelo školu. Ze dne na den
byli všichni účastníci vzdělávání postaveni před dříve těžko
představitelnou situaci – uskutečňovat vzdělávání, zápis dětí do
prvního ročníku, klasifikaci a všechny ostatní úkony, které se
vzděláváním souvisejí, vzdálenou formou. Všem velice děkuji
za to, že jsme situaci zvládli. Zvláštní poděkování a uznání patří
všem rodičům, kteří se k těžké situaci postavili zodpovědně a
aktivně a vzdělávání na dálku velice pomohli. Umím si představit,
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že nebude poznamenán podobnou situací jako letos. Ráda bych
také touto cestou poděkovala všem za velkou dávku trpělivosti,
za zvládnutí situace i za obrovskou snahu připravit naše „cvrčky“
do další životní etapy. Velký dík patří také firmě Ball Aerosol
Packaging Velim, která nám darovala 60 000 Kč na zvládnutí
nových hygienických podmínek v této prazvláštní době, dále
Zdeňku Hálovi a Miloslavu Koubkovi za finanční dar 5 000 Kč,
který bude využit ve prospěch dětí MŠ Velim. A samozřejmě
děkuji všem rodičům a přátelům školky za podporu a snahu
v tomto školním roce. Hezké prázdniny!

Žaneta Svobodová, DiS., ředitelka školy

jak těžké období jste prožívali. Snad už je tato situace za námi
a nebude se opakovat. Poděkovat chci i firmě Ball, která naší
škole přispěla částkou 60 000 Kč. Tyto prostředky byly využity
na nákup zboží v souvislosti se zvládnutím nových hygienických
požadavků. Školní rok jsme ukončili předáváním vysvědčení
v pátek 26. 6. 2020. Vysvědčení bylo předáváno ve venkovních
prostorách areálu školy. Šlo o hezkou tečku za školním rokem,
který zřejmě nikdo z nás nepamatuje. Všem dětem bych chtěl
popřát krásné prázdniny a všem dospělým krásné a klidné léto.
A nám všem dohromady standardní příští školní rok.

Mgr. Petr Karpeta, ředitel školy

Sokol Velim
Na „Beďák“ i po šipkách

Navzdory nepříznivé situaci se cvičitelky dětí ze Sokola Velim
rozhodly uspořádat pro děti jejich oblíbené jarní akce, a to pěší
výlet na Bedřichov a šipkovanou.

Na Bedřichov se vyrazilo od sokolovny. Dětí se shromáždilo
opravdu požehnaně, počasí vyšlo, a tak se po menších přípravách
mohlo vyšlápnout. Cesta nahoru trvala chvilku, děti živě
diskutovaly, pobíhaly, byly rády, že se po dlouhé době zase vidí.
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Na Beďáku jsme si vyšplhali až na rozhlednu, zasoutěžili a šupem
dolů na vuřty. V sokolovně se děti najedly, proběhly a s úsměvem
se rozešly zpět za rodiči.
Šipkovaná letos netradičně začala u pošty, děti se rozdělily na dvě
skupiny. Ti starší vymýšleli trasu i s úkoly, mladší vyrazili v jejich
stopách a pečlivě plnili zadané úkoly. Všichni se s nadšením
shledali na hlavním fotbalovém hřišti, kde společnými silami
našli poklad, naplnili bříška párkem v rohlíku, snědli „mňamky“,
zahráli si společně různé hry a k večeru zase šupem domů.

MDD

Dětský den byl díky nastalé situaci pojat trochu jinak než
vždycky. Na začátku si děti poslechly povídání o práci Policie ČR,
mohly si prohlédnout zásahové vozidlo i vybavení, a dokonce si
vystřelit z různých typů zbraní. Za tuto ukázku vděčíme Policii
ČR, územnímu odboru Kolín. Následovala ukázka a přednáška
SDH Vítězov, se kterým Sokol Velim spolupracuje již dlouhodobě.
Děti si pak užily společné hry, malování rybiček, diskotéku
a na závěr dostaly bohaté balíčky dobrot. Rádi bychom poděkovali
sponzorům této akce OÚ Velim a Sodo Kolín, Ing. Pavlu
Vavruškovi.
Žádná z akcí by nemohla proběhnout nebýt obětavosti a nadšení
cvičitelek, dobrovolníků a hlavně bez podpory všech rodičů, kteří
své děti do Sokola vodí a snaží se jim zajistit kvalitně strávený
společný čas. Díky Vám všem! 
žas

Jak to vidí občan: Proč bychom se měli znovu naučit jíst jehněčí maso?
Chov ovcí býval v Čechách značně rozšířen od nepaměti
a na dnešním území ČR je datován již od 9. století. Toto velmi
klidné zvíře bylo chováno pro svůj mnohostranný užitek a vysokou
odolnost vůči klimatickým podmínkám. Společně s kozou patří
ovce k nejstarším domestikovaným zvířatům této planety. Ve
14. století se na našem území podílel chov ovcí rovnými 3/4 na stavu
všech hospodářsky chovaných zvířat. O ovce se v té době starali
mistři ovčáci, kteří tvořili samostatný a zcela svobodný 4. stav
(znáte jistě píseň „Ovčáci, čtveráci“). Ono zpívané slovo „čtveráci“
bylo výrazem právě onoho čtvrtého stavu, který přinášel ovčákům
osvobození od roboty, možnost svobodně se oženit bez souhlasu
pána a možnost studia jeho dětí. Práce ovčáka byla v té době
vysoce ceněna a ovčák byl osobou velmi váženou. Za zlatou éru
českého ovčáctví lze považovat 30. léta 19. století. Ceny vlny byly
poměrně vysoké a pro řadu statků to byl tehdy nejvýznamnější zdroj
prostředků. S rostoucím objemem produkce se cena vlny postupně
snížila až na polovinu. Se změnami hospodářských poměrů po roce
1848, úbytkem luk na úkor obilí, modernizací zemědělské výroby
a v neposlední řadě vlivem australské a jihoamerické konkurence
se počet ovcí neustále tenčil, především ve prospěch skotu a vepřů.
Jestliže byl počet ovcí ve čtyřicátých letech 19. století cca 1,5 milionu,
v roce 1890 již jen 400 tisíc. Tehdy se však ovce chovaly již spíše
pro maso, žádané na anglickém a francouzském trhu. Po zavedení

ochranářských opatření v těchto zemích a nasazením vysokých
cel na dovoz skopového masa padla však i ta poslední možnost
jak na chovu ovcí vydělat. Chov ovcí tak během několika dalších
desetiletí téměř vymizel.
Stavy ovcí u nás se v současnosti naštěstí pozvolna zvedají. Lidé
začínají přicházet na to, že se s ovcemi na často neobdělávaných
rozlehlejších pozemcích lépe hospodaří. Bez velké námahy je
tak dokážou udržovat, aniž by řešili problém jak sekat či sklízet
trávu. Navíc jsou tato zvířata velmi přítulná k chovateli (mimo
občas vyskytnuvšího se agresivního berana) a bez větších nároků
na ustájení. Na skladbu potravy jsou mnohem nenáročnější než
třeba kravičky. Kdybyste někdy měli možnost navštívit střední
Asii jako já, divili byste se, že se ovce dokáže uživit i v převážně
kamenito-písčitém terénu, kde oko běžného člověka o trávu nebo
jakoukoliv zeleň vůbec nezavadí.
Přirozenou součástí chovu ovcí je i produkce skopového masa,
kterého se sice v českých krajích nikdy nezkonzumovalo tolik jako
například ve Středomoří nebo na Blízkém východě. Na stolech
našich předků přesto mělo vždy své pevné místo. V českých
kuchyních se momentálně toto maso objevuje spíše sporadicky,
i když v posledních letech se hlásí o slovo o něco častěji, zvláště pak
v období Velikonoc. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi
je ale stále dost opomíjené, což je škoda, protože k jeho přednostem
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patří vedle kulinářského potenciálu také vysoký obsah zdraví
prospěšných látek. Je cenným zdrojem vitamínu D a vitamínů
skupiny B, jež mají kladný vliv na fyzickou vitalitu, posilují zrak,
podporují správnou funkci mozku a tvorbu červených krvinek.
Maso neobsahuje téměř žádné tuky a cholesterol. Je zdrojem
bílkovin, nenasycených mastných kyselin, minerálů (vápník,
fosfor, železo, zinek, hořčík, selen, měď). Obsahuje velké množství
omega-3 mastných kyselin.
Nejchutnější je však maso jehněčí (do 3–6 měsíců života jehněte,
ale já z vlastní zkušenosti tvrdím, že klidně i do roka). Pro
neznalé lze toto maso popsat jako něco mezi hovězím a králíkem.
Jde o maso jemné a velmi kvalitní (v naprosté většině případů
díky mateřskému mléku a čerstvé pastvě), a tudíž velmi zdravé.
Vyznačuje se typickou příchutí (tu však lze v případě jehněčího
ještě podstatně zmírnit například noční lázní již připraveného
masa v mléce), která je však mnohem slabší než u masa skopového.
Tradičně se upravuje s česnekem a bylinkami, například
majoránkou, tymiánem nebo dobromyslí. Lze jej využít širokým

Poděkování

způsobem ke grilování, pomalému pečení (daleko chutnější),
dušení, přípravě ragú, guláše, ale i výborných šťavnatých
klasických řízků s bramborovým salátem. Není na škodu ho
použít i k výrobě vlastních klobás (právě u starších kusů nad
1 rok). Toto velmi chutné maso, pokud se umí s láskou připravit,
bývá často označováno jako maso dětí a starců. Je totiž velice lehce
stravitelné a v mnoha vyspělých zemích je často podáváno lidem
v rekonvalescenci. Jedinou slabinou tohoto masa (mě však práce
s masem vždycky bavila) je nutnost pečlivě ho zbavit podkožního
tuku a jemné blanky, která ho na celém povrchu pokrývá. Tato
téměř hodinářská práce při přípravě pokrmu se vám však
ve výsledku velmi vyplatí.
Na závěr si dovolím ještě jednu myšlenku. Možná s přibývajícím
teplem, množstvím lidí a postupně ubývajícím travním porostem
vlivem dlouhodobého sucha nám přijde chov ovcí na maso ještě
vhod. Dle mého je ovčí maso rozhodně lepší výživová alternativa
než pražený hmyz (proti gustu však žádný dišputát).

Aleš Ruznar

Přátelské utkání starších žáků s FK Kolín (2:2)

Děkuji OÚ a SPOZ za gratulaci a dárek
k mému životnímu jubileu.

Magdalena Miklóšová
Děkujeme
paní
Monice
Slabé
a panu starostovi Josefu Seifertovi
za blahopřání naší mamince Jaroslavě
Šulcové k jejím narozeninám.
Děkujeme též za balíček a dárečky.

Rodina Šulcova

inzerce

inzerce
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