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Deváťáci se loučili
Covidová doba ochromila chod školy a úplně zastavila všechny
akce, které za normálních okolností pořádá nebo kterých se
účastní. Hlavními organizátory většiny dění jsou vždy deváťáci.
Podílejí se na Velimweenu, rozsvícení vánočního stromu, dělají
Mikuláše dětem z MŠ i ZŠ, vymýšlejí zábavnou vánoční besídku
pro všechny školní děti, vyučují na Den učitelů, v kostýmech
pomáhají během Dne dětí nejen v MŠ. Špatná doba jim tyto

akce včetně závěrečného výletu vzala. Poslední školní den se
rozloučili se svými spolužáky krátkým pásmem. My bychom
jim tentokrát rádi věnovali v našich novinách více prostoru,
abychom trochu tyto ztráty pomohli odčinit. Přejeme našim
absolventům, aby dobře vyrazili do další životní fáze a aby se
v životě neztratili. A děkujeme všem učitelům, kteří jim na této
cestě byli nápomocni. 
AH

Letošní deváťáci začali školní docházku v roce
2012. Už od prvních dnů bylo zřejmé, že se k sobě
hezky chovají a že z nich postupně bude dobrý
kolektiv. Po dva roky, co jsem je v první a druhé třídě
učila, jsme si užili spoustu legrace. S dětmi jsem se samozřejmě
potkávala i dál, dokonce jsem je na druhém stupni ještě dvakrát
učila v hodinách výtvarné výchovy. Byla to moc fajn třída.
V poslední den školy, když se deváťáci loučili a já jsem od nich
dostala kytici růží, jsem se neubránila dojetí. Chtěla bych všem
těmto dnes již skoro dospělým lidem popřát krásný a spokojený
život.P. Karpetová

Třídní učitelkou letošních deváťáků jsem se
stala v roce 2017. I na druhém stupni zůstali
velice dobrým kolektivem. Prožili jsme spolu
spoustu pěkných chvil nejen ve škole, ale i mimo
ni (bezvadní byli na cyklokurzu v Lednici, na lyžařském kurzu,
na výletech i exkurzích). Bez problémů jsme spolu prošli
i náročným obdobím distanční výuky a přípravy na přijímací
zkoušky. Jsem ráda, že všchni žáci přijímací zkoušky zvládli a byli
přijati na vybrané obory. Mile mě překvapili svým dojemným
rozloučením se základní školou.
Moji milí deváťáci, byli jste prostě super!
H. Kaprálková
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Po schválení programu požádal Ing. Štěpánek, aby bylo
v zápise č. 7-2021 doplněno, že již v roce 2020 žádal o prohlídku
bývalé lékárny (která se neuskutečnila z důvodu covidu-19)
se záměrem využívání jedné místnosti pro přírodovědecký
kroužek. Konstatoval, že by prostory mohly být využity
k záměru podnikatelskému i pro kroužek. Dále konstatoval,
že vždy respektoval využití budovy jako lékárny, což byla
priorita zastupitelstva. Naposledy (v listopadu 2020) pan
starosta slíbil ověřit zájem o využití lékárny. Dále připomněl
panu starostovi, že měl být podán inzerát na obsazení
lékárny, což neví, zda bylo učiněno. Pan starosta měl prý
poté nabídnout prostory bývalé lékárny paní Romanové. Pan
starosta odpověděl, že o možný pronájem lékárny ho oslovila
paní Romanová. Dále konstatoval, že v měsíci květnu oslovil
pečeckou lékárnu s nabídkou, zda by měla zájem ve Velimi
udělat alespoň výdejní místo. Bylo mu odpovězeno, že nemají
pracovní síly.
ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet Obce Velim za rok
2020 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok
2020 a dalších příloh vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením obce bez výhrad.
ZO Velim schválilo v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb., účetní závěrku Obce Velim sestavenou k 31. 12. 2020
v plném jejím rozsahu, neboť poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce. Současně
rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2020
ve výši 19 127 949,68 Kč na účet 432 – nerozdělený zisk
z minulých účetních období.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2021. Pan Müller
požádal o vysvětlení položky „Hasičárna Vítězov“ – platba
18 200 Kč. Jedná se o administrativní práce od firmy Artendr,
s. r. o.
ZO schválilo Žádost o souhlas se zpevněním plochy podanou
V. a M. G., Velim. Jedná se o zámkovou dlažbu (cca 20 m)
od silnice k pozemku u domu č. 706 v Karlově ulici na vlastní
náklady.
ZO neschválilo prodej obecního pozemku p. č. 318/57
o výměře 225 m2 na žádost J. V., Ústí nad Orlicí, s tím, že
i nadále jej může dotyčný bezplatně využívat.
ZO schválilo smlouvu s ČEZ Distribucí, a. s., Děčín, o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-6028238/SoBS VB/01 Velim, Novoveská, TS,
kVN, kNN. Jedná se o pozemky p. č. 324/29, 324/2,1010, st.
413/9, st. 413/1, st. 413/2, st. 413/11, st. 413/5, 1255, st. 413/3
a 281/14 v k. ú. Velim.
ZO obdrželo od A. Saláka st., SAJP ELEKTRO, Kutná Hora
– č. stavby ČEZ: IV-12-6028238/Smlouvu č. 4121742446
o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci
na akci Velim, Novoveská TS,kVN, kNN. Na základě již dříve
uzavřené smlouvy by mělo dojít k oddělení pozemku (pod
plánovanou trafostanicí) p. č. st. 413/11. Vzhledem k tomu,
že je zde málo místa pro TS (dle hlukové studie), musí se
odkoupit i část pozemku p. č. 413/5 a 413/9. ZO s odkoupením
výše uvedených pozemků souhlasí.
ZO vzalo na vědomí žádost K. J., Vítězov, o udělení výjimky
z doby nočního klidu dne 25. 6. 2021, Vítězov 70, od 22.00
do 2.00 h z důvodu narozeninové párty.
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ZO schválilo žádost M. S., Velim, o vybudování parkovacího
stání pro automobil podél komunikace před svým domem
na vlastní náklady.
M. S., Velim, podal žádost o projednání ZO Velim: na základě
Zákona o obcích (128/2000 Sb.) a výsledků online ankety
na facebookové skupině „Naše Velim“, by rád navrhl
následující body k projednání hlasování na ZO Velim. 1) ZO
bere na vědomí, že z jeho zasedání může být činěn hlasový či
obrazový záznam, který může být zveřejněn. 2) ZO podnikne
kroky k zajištění technických možností a předložení
cenové nabídky na pravidelné online přenosy realizované
přímo Obcí Velim, ať již zakoupením dostupné techniky či
objednáním online přenosu jako služby a poskytne součinnost
v řešení možnosti online přenosů. 3) Na základě následně
předložených variant bude na jednom z příštích zasedání
ZO hlasovat o případném schválení či zamítnutí naceněných
variant. ZO tyto online přenosy neschválilo.
Energie AG Kolín zaslala Návrh akcí pro Plán obnovy
a investic do infrastrukturního majetku Obce Velim na rok
2022. ZO vzalo tuto informaci na vědomí.
ZO schválilo žádost Geosan Group, a. s., Kolín, zastoupenou
Mgr. D. Thelenem, o dělení pozemku p. č. 492/1 o velikosti
16 146 m2 v k. ú. Velim, dle geometrického plánu č. 1440192/2020.
ZO schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 11. 2020
na akci „Revitalizace brownfieldu Piánka ve Velimi“ s VPP
Group, a. s., Velim. Předmět smlouvy se doplňuje o instalaci
rekuperace k ohřevu vody pro rolbování dle změnového listu
č. 2020/018/ZL01 v celkové ceně 313 418 Kč.
ZO schválilo návrh nájemní smlouvy na obecní byty s tím, že
do ní budou zapracovány změny, které budou zaslány panu
Mgr. Thelenovi.
M. Bug zaslal cenovou nabídku od firmy Tesařské
a pokrývačské práce, R. Tlustý, Konojedy – materiál a práce
pro kryté stání na hasičský automobil ve výši 71 249 Kč. ZO
požaduje doplnit nabídku o náčrtek a řádný rozpočet.
ZO vzalo na vědomí žádost K. V., Velim, o udělení výjimky
z doby nočního klidu ve Velimi 231 dne 12. 6. 2021 od 22.00
do 1.00 h.
Pan starosta Seifert předložil ZO návrh 8 bodů investičních
akcí od ČEZ. Pan Müller navrhuje zadat panu Radechovskému,
firma AZ Elektrostav, požadavek na vyčíslení finanční
částky věcného břemene chodníků dle nové tržní úhradové
vyhlášky. ZO investiční akce schválilo a pověřilo pana starostu
k podpisu.
Pan Kostka předložil ZO koncept návrhu požární nádrže
v Palackého ulici. Pan Müller konstatoval, že upřednostňuje
před investicí do požární nádrže ve Velimi opravu chodníků,
které jsou v havarijním stavu v ulicích Karlova, Novoveská
a Sokolská. Pan Kostka požádal pana Kaftana a pana starostu
o finanční výpočet oprav chodníků v daných ulicích.
Pan Müller požádal o posekání trávy v lipové aleji (cesta
k lomu u Nové Vsi I). Pan starosta odpověděl, že sekání trávy
již bylo objednáno.
Pan Müller se zeptal, v jaké fázi je úprava lesní cesty ve Mlýně.
Odpověděl pan Kaftan, že je problém s technikou na úpravu
povrchů.
Dále se zeptal, kdy budou osazeny lavičky u cyklostezky. Pan
Kaftan odpověděl, že firma při nakládání lavičku poškodila,
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tudíž se musela objednat nová.
Také se zajímal, v jakém stádiu se nachází vykoupení dvou
pozemků týkajících se umístění vodojemu. Odpověděl pan
starosta, že v současné době bude přístupová komunikace
vedena přes část pozemku firmy Gemec, která s navrhovaným
řešením souhlasí.
Učinil dotaz ohledně bytového hospodářství. Pan Kostka
a JUDr. Těmín, Ph.D., doporučují prodej obecních bytů.
JUDr. Těmín, Ph.D., navrhl postup prodeje za tržní cenu
a do příštího ZO by měl pan starosta zadat vypracování
prohlášení bytů na bytové jednotky. Aktuální nájemce má při
prodeji bytu předkupní právo.
Pan Müller informoval ZO o plánu cyklozávodu pro děti
a mládež.
Mgr. Kyncl požádal o zaurgování revizí plynových kotlů
na poště.
Také požádal o prověření elektrického vytápění v bytě paní
Motyčkové na poště.
Paní Svobodová, DiS., informovala ZO o zápisu dětí do MŠ
s tím, že všechny velimské děti byly přijaty.
JUDr. Těmín, Ph.D., požádal o informaci o nově vznikající
stavbě domu na konci Palackého ulice směr Klipec ohledně
napojení na vodovodní řad v době, kdy je pro obec Velim stop
stav. Pan starosta odpověděl, že majitel stavby má stavební
povolení již od roku 2019 (ještě před vyhlášením stop stavu).
Ing. Štěpánek poděkoval panu starostovi za úpravu povrchu
u autobusové zastávky v Palackého ulici a zároveň požádal
o prodloužení plochy dosypáním kamenného štěrku.
Dále upozornil na nedostačující vybavení nářadím
na evangelickém hřbitově (konve, koště).
Ing. Štěpánek také doporučuje jednat s panem Jeřábkem
(majitel Potravin Andílek) ohledně nově vzniklé prodejny
zmrzliny, o zakoupení odpadkových košů na jeho vlastní
náklady, neboť jeden koš u autobusové zastávky nestačí
a v okolí prodejny vzniká nepořádek.
Zároveň navrhl přemístění zvonů (sklo, kov) na vhodnější
místo u obchodu pana Jeřábka.
Pan Nezavdal požádal o oslovení paní Slabé ohledně
spolupráce při revizi hrobových míst na obou hřbitovech.
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Pan starosta oznámil, že pan M. S. bude zasedání ZO přenášet
online, i když na minulém zasedání tato žádost nebyla
odsouhlasena, a konstatoval, že veškeré přenášení je na jeho
zodpovědnost. Pan M. S. odpověděl, že reagoval na anketu
od občanů a ze zákona to povolené je. Pan starosta vysvětlil,
že není povinností ZO přenášet zasedání online.
M. Bug dodal ZO nový rozpočet cenové nabídky + náčrt
od firmy Tesařské a pokrývačské práce, R. Tlustý, Konojedy –
materiál a práce pro kryté stání na hasičský automobil ve výši
96 608 Kč. Pan Kostka navrhl, aby objednavatelem byla obec.
ZO tuto nabídku schválilo.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2021.
J. D., Velim, podal žádost o opravu chodníků v ulicích
Novoveská a Karlova. Pan starosta informoval přítomné
hosty o postupu jednání s firmou ČEZ v posledních letech
ohledně uložení elektrického kabelu do země s tím, že stavba
měla být hotova do roku 2018. Jelikož nebyly podepsány
všechny smlouvy se souhlasem občanů o uložení elektrického
vedení na jejich vlastním pozemku, k realizaci nedošlo.
V roce 2021 byla vydána nová tržní úhradová vyhláška +
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nový zákon, v současné době je vše jinak a předpokládaná
realizace umístění elektrického vedení do země je v ulici
Karlova a Novoveská naplánována nejdříve v roce 2022.
Také konstatoval, že obec podala několikrát žádost o dotaci
na vybudování chodníků a ta jim byla vždy zamítnuta.
V současné době se finanční částka na vybudování chodníků
pohybuje cca 1 500 Kč/m2. Pan D. konstatoval, že již v roce
2016 napsal ZO žádost o rekonstrukci chodníků, která
doposud nebyla realizována, přičemž v ulici Pražská k opravě
části chodníku došlo. Dále informoval o velmi špatném stavu
chodníku v ulici Novoveská s tím, že je hlavně nebezpečný
pro starší a imobilní občany. Uvedl, že v chodníku (prodejna
Textil) je již elektrické vedení uloženo, a navrhl ZO vybudování
nového chodníku od křižovatky Piánka k Textilu. Pak vyzval
ostatní zastupitele o vyjádření k danému tématu a následně
proběhla diskuse. Pan starosta do příštího zasedání ZO zjistí
u paní účetní finanční rezervy, výkaz výměr, bude zpracována
nabídka k určení ceny pro ulice Karlova a Novoveská.
ZO vzalo na vědomí žádost J. H., Velim, o udělení výjimky
z doby nočního klidu.
Pan M. S. zaslal za facebookovou skupinu Naše Velim oznámení o online přenosu zasedání ZO Velim dne 23. 6. 2021.
ZO schválilo nákup sekačky za nejnižší cenovou nabídku
od firmy Trávníky HK, Hradec Králové. Jedná se
o JACOBSEN Tri-King 1900 (použitý) za cenu 299 900 Kč
bez DPH. Nabídka od firmy ITTEC, s. r. o., Říčany u Prahy,
byla 379 000 Kč bez DPH a od firmy Agro CS, a. s., Hradec
Králové, byla 389 900 Kč bez DPH.
Myslivecký spolek Velim požádal o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Velim na rok 2021 pro „Technické zajištění
činnosti Mysliveckého spolku Velim“. Požadovaná výše
podpory činí 50 000 Kč. ZO tuto žádost schválilo.
Sater Projekt, s. r. o., Kolín, Ing. Z. Dobiáš, zaslal cenovou
nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci
„Lokalita Piánka – Úprava okolí požární nádrže“ včetně
zajištění vyjádření dotčených orgánů a zajištění stavebního
povolení. Cena celkem 149 453 Kč s DPH. Pan Kostka
informoval ZO o výše uvedené nabídce projektové
dokumentace. Pan D. navrhl do projektové dokumentace
zapracovat i vybudování jednoduchých mol pro rybáře. Pan
Kostka odpověděl, že s tímto záměrem je v dokumentaci
počítáno.
A. F., Velim, požádala o povolení zřízení stání pro osobní
automobil na obecním pozemku p. č. 984/2 v k. ú. Velim
vedle domu v ulici Pražská čp. 32. ZO požaduje do příštího
zasedání dodat nákres plánku, kde bude znázorněn zamýšlený
pozemek pro zřízení stání osobního automobilu.
Pan Kostka předložil ZO k posouzení dvě zpracované
základní studie návrhu bytového domu Piánka Velim a navrhl
zastupitelům popřemýšlet o dalších variantách, k jakému
účelu a jakým způsobem pozemek využít.
Mgr. Kyncl se zeptal, zda je již posekána tráva podél lipové
aleje směr Velim – Nová Ves I. Pan starosta odpověděl, že
objednávka byla již dříve učiněna. Do současné doby však
v lipové aleji a u rybníka u Vítězova posekána není.
Pan Kasal přednesl stížnost od občanů na nemovitost
Ing. J. B., která je v havarijním stavu (budova u nádraží) a jeví
se jako nebezpečný objekt. Pan starosta odpověděl, že jakmile
skončí pronájem budovy filmařům (Barrandov), bude majitel
obeslán výzvou k řádnému zabezpečení budovy.
JUDr. Těmín, Ph.D., se zeptal, jaký je záměr s prostorem
pozemku po zbourání Piánky. Pan Kostka odpověděl, že je to
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jen na ZO, pro jakou variantu se rozhodnou.
Pan starosta položil otázku JUDr. Těmínovi, Ph.D., v jaké fázi
se nachází projekt na hasičárnu ve Vítězově. Ten odpověděl,
že do dvou týdnů (cca do 15. 7. 2021) pan Žáček studii
zpracuje, od té se bude odvíjet projektová dokumentace
a pak se může zažádat o dotaci.
Pan Müller neví, jaký bude stavební postup na územní
studii hasičárny ve Vítězově, kde se bude stavět z hlediska
územního plánu. Pan Kostka odpověděl, že vše musí jít dle
časové osy.
Pan Müller se zeptal, v jaké fázi se nachází přechod pro
chodce v Palackého ulici. Odpověděl pan starosta, že je
v jednání. Zároveň pan Müller navrhl, aby paní účetní
Bernardová zjistila z rozpočtu obce, jaké jsou finanční
prostředky na chodníky a přechod. Pan Kostka odpověděl,
že v rozpočtu na toto finance nejsou.
Pan Müller navrhl, zda by pan starosta projednal s panem
Radechovským vyčíslení finanční částky věcného břemene
dle nové tržní vyhlášky. Pan starosta odpověděl, že vše je
v jednání.
Dále se zeptal, zda by bylo možné pořídit k nově vzniklému
posezení u cyklostezky stojan na kola. Pan starosta by osobně
dal přednost dřevěnému stojanu na kola. JUDr. Těmín, Ph.D.,
se nabídl, že osloví pana Š., aby připravil nabídku na dřevěný
stojan. Mgr. Kyncl navrhl oslovit pana Z. H., aby tento stojan
zhotovil.
Pan D. navrhl štěrkové podloží pod lavičkami a stolem
na cyklostezce a také navrhl další varianty zábradlí na kola.
Pan Müller osloví firmu pana Radoně.
Ing. Štěpánek se zajímal, jak je to s umístěním dalších
laviček podél cyklostezky. Pan starosta by další lavičky volil
v lacinější verzi. Zjistí stav finanční rezervy v rozpočtu obce.
Zeptal se na přemístění zvonů (plasty, sklo) u obchodu pana
Jeřábka v Palackého ulici. Zároveň požádal o častější vývoz
odpadkových košů u obchodu a autobusové zastávky. Pan
starosta odpověděl, že pan Jeřábek je ochoten dohodnout se
na požadavcích obce, ale majitelem nemovitosti a pozemku
je pan K. JUDr. Těmín, Ph.D., doporučil jednat s majitelem.
Dále se zeptal pana starosty, zda již zadal vypracování
prohlášení bytů na bytové jednotky. Pan starosta odpověděl,
že ne, jelikož neví, na koho by se měl v tomto směru obrátit.
Pan Kostka se nabídl, že to zařídí.
Pan S. upozornil na špatnou kvalitu vody z vodovodního
řadu a zeptal se na výhled vybudování vodojemu. Odpověděl
mu pan starosta, že nyní se zpracovává poslední náležitost,
a to je přístupová cesta k vodojemu. V původním projektu
byli již nežijící majitelé pozemku, a tak bylo jednáno
s firmou Gemec, která souhlasí s přístupovou cestou přes
jejich pozemek. Projektová dokumentace pro vodovod
ve Vítězově je již hotova a žádost o stavební povolení se
bude podávat zároveň s vodojemem. Pan Kostka doplnil, že
časový výhled výstavby vodojemu a vodovodního řadu jsou
min. 3 roky.
Dále se pan S. zajímal o dešťovou kanalizaci v obci.
Odpověděl pan Kostka, že by to byl velký finanční náklad,
který není dotovaný.
Paní J. M. se zajímala o nevyužitý pozemek za obchodem
v Pražské ulici, který je ve vlastnictví obce, a učinila dotaz,
zda by tam mohla pěstovat květiny (růže). Pan starosta
odpověděl, že výsadbu keřů obec toleruje.
ZO bylo poděkováno, že umožnilo občanům online přenos
ze zasedání.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Babický František, Velim
Strnadová Zdenka, Velim
Chvalovská Miluše, Velim
Keil Václav, Velim
Dvořáčková Dana, Velim
Kloferová Zdenka, Velim
Jeřábek Petr, Velim
Seifertová Věra, Velim
Němec Milan, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Narodili se:
Nezbedová Anna, Velim
Janoušek Karel, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřel:
Belina Josef, Velim
Čest jeho památce!

Poděkování
Rádi bychom prostřednictvím Velimských novin poděkovali panu
starostovi Josefu Seifertovi a paní Monice Slabé za blahopřání
a věcný dar k našemu 80tiletému jubileu.
manželé Marie a Zdeněk Karbusických

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr bude po dobu letních prázdnin otevřen pouze
v sobotu od 9.00 do 10.00 hodin.

Jak to vidí občan: Proč je potřebné zavést
možnost sledování jednání zastupitelstva
v přímém přenosu nebo alespoň ze záznamu?
Od března 2019 mohou občané v Opavě sledovat v přímém
přenosu na internetu jednání zastupitelů. Krnované zase
kdykoliv vidí do diáře starosty a totéž se chystá i u místostarostů.
Nejenom v Moravskoslezském kraji se rozšiřují možnosti jak
sledovat činnost samospráv přes internet.
Obec si je totiž schopna přenos bez větších problémů zajistit
sama. „Můžeme uskutečnit kvalitní vysílání i s minimálním
vybavením. Bylo potřeba zakoupit jednoduchou kameru,
notebook a software,“ sdělil šéfeditor webu a sociálních sítí
Opavy Roman Konečný s tím, že náklady nepřesáhly 25 000 Kč.
V Krnově zase mohou lidé po internetu sledovat činnost starosty
Tomáše Hradila. „Jeho pracovní kalendář je veřejný. Zatím
na Facebooku, ale jedná se o tom, aby to takto mělo celé vedení
města a odkaz byl na webu,“ upřesnila mluvčí Krnova Dita
Círová.
Proč zde vůbec zmiňuji uvedené téma? Vede mě k tomu dosavadní
nedostatek zásadních informací o důležitých a finančně často
i nákladných projektech, a to již v době jejich zrodu anebo
již v průběhu jejich plánování. Jediná podrobnější veřejná
informace o rozhodování zastupitelstva obce totiž zaznívá pouze
na stránkách Velimských novin a současně prostřednictvím
Zápisu z jednání zastupitelstva obce zveřejněného na webu obce.
Tato informace je však pouze zprostředkovaná, útržkovitá, často
vytržená z kontextu a tedy zcela srozumitelná jen pro přímé
účastníky jednání obecního zastupitelstva, ale častěji spíše jen pro
samotné zastupitele. Navíc je podávána ex post, tedy výhradně až
po odsouhlasení konkrétního projektu členy zastupitelstva, tedy
úplně bez možnosti předchozí širší diskuse příslušníků obce a už
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vůbec bez možnosti jakékoliv reakce nás, řadových občanů.
Na jednoduchém příkladu opět uvedu problematiku již zmíněné
revitalizace brownfieldu. Vy opravdu víte, kolik nás bude
celkově stát obnova tohoto hnědého pole bez bourání „Piánky“,
nebo s jejím zbouráním? Co přesně bude součástí areálu? Proč
primárně nebyla obecním zastupitelstvem podpořena výstavba
obecních bytů za nepražské ceny? Kdo a v jaké výši bude
hradit pravidelný plánovaný provoz zimního kluziště? Z reakcí
účastníků veřejné facebookové skupiny Naše Velim mám pocit,
že nikoliv. Já osobně se bez mučení přiznám, že o odpovědích
na tyto otázky mám jen velmi mlhavé ponětí.
Logickým argumentem mého oponenta teď a tady může být, že je
to čistě moje chyba a že se přece mohu kdykoliv účastnit jednání
zastupitelstva. A také to, že se možná při realizaci online přenosu
z jednání zastupitelstva narazí na problematiku GDPR (nový
právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru
s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU).
Já však zastávám názor, že s přihlédnutím k rozsáhlým technickým
možnostem tohoto století a skutečnosti, že každý z nás nemá čas
nebo možnost být v dané chvíli na jednání zastupitelstva a přesto
se chce demokraticky spoluúčastnit ovlivňování rozhodování
o dalších krocích v hospodaření obce, by měla na miskách vah
převážit priorita přiblížit politické rozhodování nám politicky
aktivním občanům tím, že bude maximálně zjednodušen náš
přístup k informacím. Samozřejmě při této úvaze vycházím ze
základního předpokladu, že každý člen obecního zastupitelstva
rozhoduje vždy až po zralém zvážení všech okolností a dopadů a
zároveň ku prospěchu celé obce, a nemá se tedy při svém konání
vůbec za co stydět.
Aleš Ruznar

řepařskou drážkou v České republice. Výherci společně
s doprovodem dostali jízdenku na projížďku do nedalekých
Býchor, kde proběhlo slavnostní vyhodnocení. Drážka se
line mezi poli s krásnými výhledy na Polabí, cestou můžete
zahlédnout perníkovou chaloupku nebo ježibabu na koštěti.
Na konečné stanici nás vítaly za ohlušujících sirén cisterny HZS
Ovčáry, které si děti po zastavení vláčku běžely prohlédnout.
Po prohlídce techniky a malém občerstvení proběhlo slavnostní
vyhodnocení soutěže, kterého se ujali ředitel Územního odboru
Kolín HZS Středočeského kraje plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman,
starostka Okresního sdružení hasičů Kolín a vedoucí okresní
odborné rady prevence Milan Bug společně s pracovníky HZS
Kolín.
Mezi výherci nechyběli členové SDH nebo žáci Mateřské školy
Velim. Za Sbor dobrovolných hasičů Vítězov získal Viktor
Iacovlel 1. místo v kategorii ZŠ1 se svým obrázkem hasičského
auta. V kategorii DT1 (digitální práce) obsadil Petr Kostka
2. místo v okresním kole a 3. místo v krajském kole. Ve své práci
se Petr věnoval prevenci nehod na železničních přejezdech.
Mateřská škola obdržela hned dvě zlaté medaile, které putovaly
šikovným bratrům. V kategorii M1 získal Petr Záruba první
místo a v kategorii M2 si zlatou medaili odnesl Jan Záruba.

Výherci soutěže Požární
ochrana očima dětí si pro své
ceny dojeli mašinkou
Slavnostního vyhodnocení se zúčastnili vedoucí krajského
Aktivu zasloužilých hasičů Středočeského kraje a zasloužilí
hasiči okresu Kolín. Gratulujeme všem vítězům a jsme pyšní na
to, kolik šikovných dětí reprezentuje naši obec a sbor. V příštím
roce se budeme těšit ještě větší účasti.
Milan Bug

inzerce

Společnost VPP Group, a. s., nabízí volné pracovní místo
na pozici:

správce areálu / skladník

V pátek 11. června proběhlo slavnostní vyhodnocení okresního
a krajského kola literární soutěže Požární ochrana očima dětí.
Okresní sdružení hasičů ve spolupráci s HZS Kolín pojalo
vyhodnocení a předání cen trošku jinak, než tomu bylo
v posledních letech. Výherci okresních i krajských kol byli
pozváni do Sendražic na projížďku nejstarší úzkokolejnou

Požadavky: řidičský průkaz skupina B, průkaz VZV, manuální
zručnost, flexibilita, komunikativnost, základní znalosti PC
Pracovní úvazek - plný
Kontaktní osoba v případě zájmu:
Petr Volejník
petr.volejnik@vpp.cz
tel. 601 130 052
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Bouráme a budujeme v obci

Během měsíce června šla k zemi i za dozoru hasičů budova
Piánky.

Naopak ve škole dále pokračují stavební práce na přístavbě.

Z našich škol
Červen v MŠ

V červnu nás čekaly hlavně výlety, bohužel letos pouze pro
nejstarší ročníky. Než se ale na ně děti z pavilonů A a D vydaly,
ještě nás navštívilo sférické kino. Tento nevšední zážitek byl
umocněn tím, že pohádka byla promítána na oblohu a děti ji
sledovaly vleže v kopuli.
Pak už následovaly výlety – děti z pavilonu A byly spolu
s učitelkami v oboře na zámku Žleby a třída D byla v Dobšicích,
kde si prošla stezku malého Dobše, navštívila zdejší muzeum
a plnila úkoly podle pracovních listů. Stezka vede krásnou
přírodou okolo řeky Cidliny a je 2,2 km dlouhá. Na 12 zastaveních
s informačními panely mohou děti i dospělí plnit zajímavé úkoly,
při kterých je doprovází keltský kluk Dobš. Celou stezku doplňují
dobrodružné herní prvky, odpočinková místa a veřejné ohniště.
Na naší zahradě proběhlo slavnostní rozloučení s předškoláky.
Přišli se podívat rodiče i prarodiče. Všichni jsme dětem popřáli
šťastný vstup do základní školy a krásné poslední školkové
prázdniny. Kdo by chtěl zhlédnout tablo budoucích prvňáčků,
najde ho ve vitríně před obecním úřadem.
Opět jsme tento nelehký a netradiční rok díky vstřícnosti
a spolupráci rodičů a celého kolektivu MŠ zvládli a doufáme, že
se situace bude i nadále lepšit a my již příští rok prožijeme celý
v MŠ. Děkujeme všem sponzorům a těšíme se na další spolupráci.
Krásné prázdniny všem. 
Mgr. M. Nykodemová

Konec školního roku

Konec školního roku byl vzhledem k předchozí dlouhé distanční
výuce stále ve znamení učení. Ale v rámci povolených možností
jsme se snažili alespoň nějakou akci pro žáky uspořádat. 7. 6. se
téměř všichni žáci „rozhýbali“ na hodině tanečního tělocviku.
V posledních dnech pak třídní učitelé vyrazili se svou třídou
na nějaký výlet. Žáci 1. – 3. třídy na pěší výlet po okolí, čtvrťáci
na prohlídku kolínské vodárny, další třídy pak na výlet na kole
nebo vlakem do Kolína či Poděbrad. Doufejme, že příští rok už
proběhne v „normálním“ rytmu.
AH
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Velimská abeceda (list 162)
Tesaři jsou řemeslníci, kteří získali své jméno podle otesávání
kmenů stromů na trámy. Základní činností tesařů je zhotovování
nosných konstrukcí střech domů pomocí trámů a latí. Podle
statistiky z r. 1890 bylo ve Velimi 9 tesařů. Praděd Jiřího Sixty
z č. 82 byl vedoucím party tesařů, kteří byli najímáni na tesařské
práce na stavby ve Velimi i v širokém okolí.
Textilie, zvláště dámské a pánské oděvy, bylo možno za první
republiky a za války koupit v pobočce – prodejně výrobní firmy
Respo Kutná Hora. Prodejna se nacházela na západní straně
velimské návsi, dnes náměstí Obránců míru č. 49. Vedoucí
prodejny byla paní Zemanová, které zde pomáhala její dospělá
dcera. Oděvy prodával i pan Otakar Funda, jehož obchod byl
v sousedství Fundova hostince U Nádraží. V Novoveské ulici
č. 177 byl v druhé polovině minulého století zřízen obchod
s prodejem textilií s firemním označením Textil. Vedoucí byla
Anna Oraská.
Těžba kamene a písku byla v minulém století ve Velimi a Vítězově
dosti četná. V posledních letech však celkově ustala. V katastru
obce Velimi bylo napočítáno kolem 12ti dnes již zaniklých
písečníků. Ve Vítězově býval nejvíce vytěžovaným písečník
rodiny Plachých. Zatímco pamětníci těžby kamene ve vítězovské
skále se již takřka vytratili, pokračovala průmyslová těžba
kamene ve velimské skále obrazně řečeno donedávna. Odběrateli
byli stavebníci silnic a železnic. Dnes je těžební prostor zatopen
vodou.
TGM – Tomáš Garrigue Masaryk, zakladatel a první prezident
Československé republiky, měl k Velimi dobrý vztah.
Nejvýznamnější byla jeho návštěva Velimi v době jeho politických
začátků. Zde, v hostinci U Novotných, 23. června 1901, po odmlce
způsobené Hilsnerovou aférou, opět poprvé veřejně vystoupil.
Navštívil též J. E. Szalatnaye a přespal u velimského patriota
Štěpána Sixty v č. 55. Masarykovým jménem byla označena
měšťanská škola ve Velimi postavená v roce 1936.
Theodor Svatopluk, Ing., CSc., Praha 7, byl zetěm letce Františka

Nováka. Spolu se sokolečským starostou Františkem Tomkem si
vytkli za úkol ostatky slavného letce převézt z Francie, kde byl
pohřben na československém vojenském hřbitově, do rodné
Sokolče. Za pomoci československé armády se tento záměr
uskutečnil 24. srpna 2002. Nutno však dodat, že Ing. Theodor
se již nemohl pietního aktu zúčastnit, neboť krátce před ním
zemřel. Sám navštívil prostřednictvím klubu rodáků několikrát
Velim a velmi se zajímal o její historii. Jednou se zde dokonce
zúčastnil oslavy výročí založení ČSR a sjezdu rodáků.
Thomayer Josef, vynikající český lékař, žil v letech 1853–1927.
Není dosud vysvětleno, co vedlo velimského rolníka Krásenského
z č. 71, který hospodařil se ženou, synem a třemi dcerami
na gruntu v rozmezí mezi Horním Nouzovem a Palackého ulicí,
k bohatým kontaktům s tak proslulým lékařem. Možná by nám
prozradila více jejich vzájemná korespondence.
Tělesa nebeská. V minulém století lidé velmi pozorně sledovali
jevy na obloze a hledali pro ně vlastní vysvětlení. Z vyprávění
velimských pamětníků je znám popis jevu, ke kterému došlo
na počátku 20. století – svědectví pana Jaroslava Beneše.
Jednoho poklidného teplého podvečera se zjevila nízko nad
zemí velká ohnivá koule, která jakoby kopírovala směr silnice
z Houtě k Popovicům. Pozorovatelé odhadovali, že těleso mohlo
spadnout poblíž Popovic, ale to byl odhad zřejmě klamný. Jiný
jev byl pozorován z pohledu od Ratenic na počátku první světové
války – svědectví Josefa Seiferta nejstaršího. Místní obyvatelé
pozorovali obrovskou ohnivou kouli, která pomalu a nevysoko
letěla nad železnicí směrem od Prahy ke Kolínu. Další popisy
jsou shodné s pády meteorů a podobně.
Tělovýchova ve Velimi se začala zavádět po založení banderia,
z něhož pak koncem roku 1868 vznikl Jízdní Sokol. Banderium
velimské se zapsalo do české historie svou účastí při defilé v den
kladení základního kamene Národního divadla v Praze. Počátkem
20. století zahájila činnost ve Velimi tělovýchovná jednota Orel
a aktivizovala se též DTJ – Dělnická tělovýchovná jednota.
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Naši deváťáci (2012–2021)

David a Bety

Da

vid

aM

Kuba a Niki

išk

Honza a Naty

a

Simon a Nela

Štěpán a Julča

Pep
a

aB

óža

Petr a Kačka

Filip a Eliška

Tond
aa

Anča

Rosťa a Natka
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