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

číslo 7, 8/2018

10 Kč

Znovu do našich škol...
Do školního roku 2018–2019 vstoupila naše mateřská škola
3. září, zahájila rok s téměř plnou kapacitou. Všechny pavilony
byly vzorně připraveny k přivítání dětí.
První letošní den byl převážně ve znamení rozsvícených očí
a usměvavých tváří, někteří „ostřílení“ šli do třídy bez maminek
a tatínků a těm, kteří přišli poprvé, zůstala maminka nebo jiný
doprovod oporou po dobu pobytu v MŠ (obzvláště v pavilonu B),
aby děti zvládly přechod do mateřské školy co možná nenásilně.
Někdo se nám zdržel do svačiny, jiný do oběda a někdo až
do odpoledne.

Paní učitelky měly pro každého dobré slovo na uvítanou,
některé děti se celé prázdniny neviděly, a tak hlavně ty velké si
měly co povídat a vyprávěly i svým učitelkám. Celý den proběhl
v pohodě, někomu se vůbec nechtělo domů a každý už se těšil
na zítřek, protože zítra se jde zase do mateřské školy.
Také základní škola zahájila 3. září. Do 1. třídy nastoupilo
29 žáků, které bude vyučovat paní učitelka Lenka Hrabalová.
Tradičně je do lavic přivedli naši deváťáci a slavnostního
přivítání se zúčastnili nejen rodiče, ale také spousta prarodičů
či jiných příbuzných. O prázdninách opět proběhlo několik akcí
– do dalších 2 učeben přibyly
interaktivní tabule, za které
děkujeme firmě Ball Aerocan
CZ, s. r. o. Část školy byla
vymalována, 3 učebny dostaly
nové tabule a pokračuje výměna nábytku za nový. Podařilo
se také po schválení krajským
úřadem otevřít 3. oddělení
školní družiny. Všichni také
s napětím očekáváme zahájení
akce Přístavba ZŠ, která by se
měla rozběhnout na podzim.
Všem žákům přejeme hodně
úspěchů, rodičům hodně
trpělivosti a učitelům pevné
nervy.
M. Nykodemová a AH
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 18. 7. 2018
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Projekce Cihlář a Šanc, s. r. o., Týnec n. Labem, zaslala k novému
projednání návrh Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
(čp. 438 a 58). Po jednání se společností seznámil pan starosta
ZO s jejím záměrem. ZO navržené řešení odsouhlasilo. Dále
tato společnost požádala o vydání územního stanoviska pro
potřeby územního souhlasu REKO MS Velim – nám. Obránců
míru 438 a 58-středotlaké plynovodní přípojky (z hlediska
ekologického a dopravního výboru). ZO nemá námitek.
FSČCE Velim podal žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce na opravu jižní fasády evangelického kostela ve výši
10 000 Kč. ZO s tímto příspěvkem souhlasí.
D. Fořtová, Nová Ves I, požádala o povolení přístupu na pozemek p. č. 333/5 k. ú. Vítězov přes obecní pozemek 367/13
v k. ú. Vítězov. ZO nemá námitek a povoluje tento přístup.
P. Růžička, Velim, podal žádost o přidělení obecního bytu.
ZO ho zařadilo do seznamu žadatelů.
Diakonie ČCE, středisko Západ, zaslala žádost o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu na rok 2018 pro Domov
Radost. ZO nemůže uvolnit žádné finanční prostředky,
neboť nyní realizuje rekonstrukci chodníků a připravuje se
na financování přístavby ZŠ Velim.
Energo Final Radim požádal o vyjádření na akci Velim,
Riegrova, kNN pro p. č. 44/21 k. ú. Velim. ZO nemá námitek.
Ing. Kočovská podala žádost o podepsání budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
IV-12-6023111/2. ZO tuto smlouvu a dohodu schválilo.
N. Černíková, Velim, zaslala žádost o rekonstrukci obecního
bytu – sprchový kout, kuchyň a topení. Obec Velim již nemá
v rozpočtu na rok 2018 finanční částku na rekonstrukce
bytů a momentálně nemůže uvolnit žádné finanční
prostředky. O případném financování rekonstrukcí bytů
bude rozhodnuto při sestavování rozpočtu na rok 2019.
ČŠI poslala oznámení šetření při inspekční činnosti dne
29. 6. 2018 v ZŠ T.G. Masaryka Velim. Starosta obce
Josef Seifert k výše uvedené záležitosti sdělil zastupitelům,
že byl o tomto problému informován ředitelem školy
Mgr. Petrem Karpetou ještě před přijetím výsledku šetření
České školní inspekce. Dle názoru zastupitelů (z nichž mnozí
jsou rodiči dětí navštěvujících ZŠ Velim) škola funguje
dobře, bezchybně probíhá i její spolupráce s obcí. S ohledem
na tuto skutečnost a výsledky šetření České školní inspekce
nemá obec Velim k předmětné stížnosti co dodat a nebude
přijímat žádná nápravná opatření.
J. Bína a H. Bínová, Velim, požádali o změnu ÚP Velim.
V současné době je dokončována změna č. 2 ÚP Velim,
žádost bude předána Ing. arch. Krolákovi, který žádost
posoudí a případně vysvětlí.
M. Bug, Vítězov, požádal o udělení výjimky z doby nočního
klidu 11. 8. 2018 od 22.00 hodin do 2.00 hodin 12. 8. 2018
z důvodu svatby ve Vítězově. ZO tuto výjimku odsouhlasilo.
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zaslal žádost o uzavření
budoucích kupních smluv o převodu nemovité věci – pozemky
v k. ú. Velim – nové trafostanice, smlouvy č. 9120138975,
9120138994, 9120138948, 9120138986. ZO zatím pověřuje
starostu a JUDr. Těmína, Ph.D., k dalšímu jednání.
Integrovaná doprava Středočeského kraje informovala
o posunu termínu realizace na polovinu října 2018 (integrace

•
•

veřejné dopravy).
Pan Kaftan informoval, že rekonstrukce chodníků v ulici
Pražská bude zahájena v týdnu od 23. 7. 2018. Informace bude
zveřejněna na stránkách obce.
Pan Kubelka podal zprávu o fotbalovém soustředění žáků
v Horním Bradle.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 8. 8. 2018
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ZO schválilo rozpočtové opatření č. VI-2018.
ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu
č. 7-2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim 2018
pro FSČCE Velim na rok 2018 (příspěvek na opravu fasády
evangelického kostela) ve výši cca 10 000 Kč.
Pan starosta Seifert předložil návrh na vydání změny č. 2
územního plánu Velim a ZO tento návrh odsouhlasilo
s tímto usnesením: Zastupitelstvo obce Velim vydává podle
§ 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů změnu č. 2 územního plánu
Velim po ověření, že není v rozporu s Politikou územního
rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, s Úplným zněním zásad
územního rozvoje Středočeského kraje ani se stanovisky
dotčených orgánů a Krajského úřadu Středočeského kraje.
Příloha „Opatření obecné povahy Obce Velim“ bude
na úřední desce vyvěšena po dobu nejméně 15 dní.
ZO odsouhlasilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti IV-12-6021371, Velim, Václavská, kNN pro
p. č. 315/3, kterou zaslala společnost GEOPERFECT, s. r. o.,
Světlá nad Sázavou.
Firma GEPARD services, s. r. o., zaslala Dodatky č. 1 a č. 2
ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů ze dne 10. 4. 2018. ZO požaduje vysvětlit
nejasnosti ve smlouvě a pověřuje starostu k dalšímu jednání.
JUDr. Těmín, Ph.D., připravil návrh vyhlášky o zákazu
konzumace alkoholu na veřejných místech. Do příštího
zasedání ZO připraví přílohy – vymezení míst atp.
Pan starosta Seifert informoval zastupitele o možnosti dokončit
opravu chodníku v ulici Pražská a předložil dva návrhy: a)
úsek Čeperka v částce 244 145,50 Kč bez DPH a b) úsek levá
strana od čp.16 až k cestě do Rybníček v částce 286 700,52 Kč
bez DPH. Opravu chodníku provádí KG-Servis, spol. s r. o.,
Dolní Nouzov 415, Velim. ZO schválilo variantu b).
Dále pan starosta Seifert předložil zastupitelům nabídky
tří společností na dodavatele technologie pro ČOV Velim
– „Rekonstrukce elektrovybavení ČOV Velim“ – dle připraveného výběrového řízení od společnosti VODOS, s. r. o.
Jedná se o nabídku společnosti MANAG, a. s., Průmyslová
zóna Šťáralka 909, 280 02 Kolín ve výši 300 637 Kč, nabídku
firmy OKA, s. r. o., K Besedě 882, 530 06 Pardubice ve výši
289 621 Kč a nabídku firmy CALLIPSO Pardubice, s. r. o.,
Gen. Svobody 56, 533 51 Pardubice, ve výši 327 668 Kč. ZO
schválilo nejvýhodnější nabídku ve výši 289 621 Kč bez DPH
od firmy OKA, s.r.o. Tato akce bude hrazena ze zvláštního
účtu na obnovu majetku pro ČOV – 115-88640247/0100.
JUDr. Těmín, Ph.D., pozval přítomné na poutní slavnost
u kostela sv. Vavřince a koncert dudácké skupiny Blue Squadron
Pipe Band dne 11. 8. 2018.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ
KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do Zastupitelstva obce Velim se uskuteční:
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 – budova OÚ Velim, náměstí Obránců
míru 120, velká zasedací místnost – pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ulice Pražská, Sokolská,
tř. Krále Jiřího, Riegrova, Ve Dvoře, Vítězovská, Polní, nám.
Obránců míru, Za Fajberkem
ve volebním okrsku č. 2 – Základní škola Velim, K Sídlišti 563,
přízemí – pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: ulice Palackého, Armádní, Dolní Nouzov, Horní
Nouzov, l. máje, Dvořákova, K Sídlišti, Karlova, Krátká, Křížová,
Zahradní, Na Skalce, Na Skále, Nádražní, Novoveská, Okružní,
Školní, Tylova, U Hřiště, U Koupaliště, Václavská, Sadová
ve volebním okrsku č. 3 – budova bývalého OÚ Vítězov čp. 29 –
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Vítězov
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. Po příchodu do volební místnosti prokáže volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li
o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu.
Josef Seifert, starosta

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Dvořák Pavel, Velim
Hyšplerová Libuše, Velim,
Hianiková Julia, Velim
Klingr Jiří, Velim
Koubková Věra, Velim
Švarc Václav, Velim
Černý Petr, Velim
Jandák Miloslav, Velim
Hanušová Ilonka, Velim
Zadražil Josef, Velim
Strnadová Nonna, Velim
Koděrová Marie, Velim
Studená Eva, Velim
Češková Marta, Velim
Mačková Marie, Velim
Žižková Hana, Velim

Urbánková Jaroslava, Velim
Daňková Květuše, Velim
Jansová Ludmila, Velim
Kolanda Zdeněk, Velim
Slabá Zdeňka, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Manželství uzavřeli:
Holoubek Josef a Zahrádková
Jitka
Fořt Jaroslav a Bugová Anna
Blahopřejeme!

Termíny a místa umístění
kontejnerů

3

Sobota od 9.00 hodin do 10.00 hodin.
15. 9. a 22. 9. 2018
ulice Okružní, Vítězov
29. 9. a 6. 10. 2018
třída Krále Jiřího, ulice Tylova
13. 10. a 20. 10. 2018
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
27. 10. a 3. 11. 2018
třída Krále Jiřího, Vítězov
10. 11. a 17. 11. 2018
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
24. 11. 2018		
ulice Tylova, Vítězov

Velim a svět před půl stoletím
(červenec a srpen 1968)
1. července zahájila provoz nová holírna s kadeřnictvím
v bývalém obchodě se smíšeným zbožím na křižovatce u bývalé
traktorovky, tedy dřívějšího velimského cukrovaru.
2. července prohlásil československý vojenský činitel Počepický,
že do dvou či tří dnů odejdou z ČSSR všechna vojska, která
se účastnila cvičení armád Varšavské smlouvy. 10. července
hlásili v televizních zprávách, že se tak nestalo, ba naopak
do Československa přijíždějí další jednotky sovětské armády.
6. července ve 14 h se měl na fotbalovém hřišti ve Velimi konat
Memoriál Jardy Mokrého. Ohlašovaly to plakáty, na nichž byla
jména čtyř zúčastněných „klubů“: Traverza Fajberk, Ventil
továrna, Hořejšek a Vítězov. Slova Memoriál Jardy Mokrého byla
přelepena nápisem Sportovní soutěž.
17. července bylo konstatováno, že příslušníci sovětské armády
stále zabezpečují utajovaný telefonní uzel na Křečhoři umožňující
spojení mezi Prahou a Moskvou.
30. července zrušilo prezidium Nejvyššího soudu ČSSR rozsudky
asi nad 54 osobami, včetně dr. Milady Horákové.
20. srpna ve 23 h začalo obsazování Československa vojsky
Sovětského svazu, východního Německa, Polska, Bulharska
a Maďarska. V Praze se nepodařilo sovětské armádě dobýt
rozhlas, který stále vysílal. Televize zahájila vysílání mimořádně
brzy. Vysílala aktuální záběry ruských tanků na Staroměstském
náměstí. Později převzaly vysílání Ostrava a Brno. Jednotlivé
vysílače hlásaly, že jsou obkličovány sovětskými tanky.
21. srpna blokovali příslušníci sovětské armády pražská nádraží,
vlaky nejezdily, jen místy probíhala kyvadlová doprava.
21. srpna vyhlásili jako první stávku v Karviné. Kolínský okres
stávkoval 22. srpna od 13 h. Po dobu trvání houkaly sirény
a klaksony.
22. srpna se rozhlasy Praha, Plzeň, České Budějovice, Ústí
a Hradec Králové vzájemně propojovaly. Vysílalo se celou noc.
V nočních hodinách Kolínem projížděly ruské tanky.
23. srpna ve 12 h byla celostátní stávka spojená se zvuky sirén
a klaksonů. Rozhlas vyzýval k bdělosti před auty, která zatýkají
české občany. Byla uváděna jejich poznávací čísla.
23. srpna odletěl prezident Ludvík Svoboda do SSSR k jednání.
Lidé byli po celý den u radiopřijímačů.
V noci na 24. srpna strhávali občané názvy ulic. Zabraňovali tím
orientaci sovětských vojsk na území Československa. Ukazatele
– směrovky byly opatřovány falešnými jmény. Ruští vojáci
stříleli v Praze do budovy Národního muzea v domnění, že je to
Československý rozhlas.
25. srpna se ve Velimi na budce u nádraží objevil nápis: „Dubčeka
nám berou a chleba nám žerou“.
26. srpna ve 20.30 h proběhla na celém území Československa
stávka, při níž houkaly sirény a zvonily zvony.
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Profesor prezidentem

„Byl jsem vždy teista, tedy
důvěřuji v Prozřetelnost. Představuji si, že jsem dělník Boží,
pracuji na jeho plánu. Bez víry
v Prozřetelnost, bez víry v pořádek
ve vesmíru nemohl bych žít, ještě
méně pracovat pro společnost.“
Na velimském náměstí najdeme
plastiku zobrazující profesora Masaryka, který ve Velimi dne
23. června 1901 přednášel na téma Naše politická situace.
Toho dne navštívil na evangelické faře superintendenta
J. E. Szalatnaye, názorově stoupence Masarykovy realistické
strany, Jindřicha Sixtu v č. 58 a u Bedřicha Sixty v č. 55 přespal.
Tehdy nikdo netušil, že tento muž stane v letech 1914-18 statečně
v čele boje za samostatnost Čechů a Slováků a že bude jejich
prvním vděčným národem spontánně zvoleným prezidentem.
Již jako čtyřiašedesátiletý se rozhoduje pro boj a odchází

do ciziny, aby – nezlomný a přesvědčivý – rozumnými důvody
usiloval se svými spolupracovníky Edvardem Benešem
a Milanem Rastislavem Štefánikem o právo českého národa
na samostatnost. Řeční ve Švýcarsku, Londýně, Paříži, organizuje
legie ve Francii, Itálii a v Rusku, kde prožije revoluci r. 1917,
a přes Sibiř, Japonsko a Tichý oceán odjíždí do USA, aby získal
prezidenta Wilsona pro českou věc. Dne 26. října 1918 ve Filadelfii
slavnostně prohlásí za účasti zástupců cizích mocností utvoření
Svazu středoevropských národů, a tím i samostatnost našeho
státu. Do Prahy přijíždí přes Londýn a Paříž 21. prosince 1918
provázen legionáři všech bojišť.
T. G. Masaryk – prezident Osvoboditel – byl zvolen do čela
republiky čtyřikrát. R. 1934 vážně onemocněl a 14. prosince
1935 se prezidentské funkce vzdal. Zemřel 14. září 1937 upřímně
oplakáván celým národem českým a slovenským. Česká ústava
obsahuje článek, který praví: Prezident T. G. Masaryk zasloužil
se o stát.
MČ

Vzpomínka na mistra Jana Husa
Ve čtvrtek 5. července jsme si
již tradičně připomněli výročí
upálení mistra Jana Husa.
Akce neproběhla zcela podle
našich představ, protože před
19. hodinou přišel neočekávaný déšť a donutil účastníky
této slavnostní chvíle uchýlit
se do místní sokolovny.
Na Houti, kam byla akce
původně naplánována, byla
připravena
hranice dříví,
která se vždy
po pronesení slavnostního projevu zapaluje.
O velice poutavý a zajímavý přednes
JUDr. Tomáše Těmína, Ph.D., však zúčastnění
nepřišli. S politováním konstatoval, že nejsme
jako národ schopni následovat velké dějinné
vzory, chybí tolerance, láska, odpuštění, čest,
láska k vlasti jako by zemřela a nastoupila závist
a hamižnost. Neexistuje kázeň a poslušnost.

Nevážíme si velikánů našich dějin, kteří pro tyto hodnoty neváhali
obětovat to nejcennější – svůj život. To zaznělo i v následující
písni s odpovídajícím obsahem: Kdo za pravdu hoří v svaté
oběti... Poděkování za pěkný průběh celé vzpomínkové akce tedy
patří především JUDr. T. Těmínovi, Ph.D., Mgr. M. Čábelové,
pí V. Hubalové, pí H. Šotolové za rychlou přípravu sálu,
p. P. Sixtovi za organizaci akce a obětavým vítězovským hasičům.
Doufejme, že v příštím roce se podaří oslavu i se zapálenou
hranicí uspořádat tradičně na Houti.
Za Klub rodáků a přátel Velimi a Vítězova ing. Z. Richterová
a Mgr. M. Čábelová

Světová válka a naše obce
Dne 28. července 1914 se ve vydání téměř všech deníků
oznamovalo: „Válka Srbsku vypovězena: Na základě nejvyššího
rozhodnutí Jeho c. a k. Apošt. Veličenstva ze dne 28. července
1914 bylo dnes král. srbské vládě zasláno ve francouzském
jazyku sepsané vypovězení války…“ A 31. července oznamovaly
bílé vyhlášky všeobecnou mobilizaci. K okresnímu velitelství
do Mladé Boleslavi se měli dostavit všichni schopní muži.
(Zároveň byl vyhlášen odvod koní… V Kolíně uznaní koně
byli poté odváženi např. do Terezína, Turnova aj. Z Velimi bylo
odvedeno 11 koní, a to dva cukrovarští, po jednom potom
Jos. Krásenskému, Jos. Baštovi, Fr. Baláčkovi, Bedř. Mikšovskému,
Ot. Součkovi, Jos. Sixtovi, Václ. Fundovi, Janu Karbusickému

a Václ. Lejnarovi.)
A již 2. srpna rukovali B. Baláček, P. Strnad, J. Funda, J. Hošek,
J. Nouzovský, K. Urbánek, F. Straka, B. Železný, J. Hofman,
P. Funda, 20. srpna pak Fr. Hejduk, B. Novák, F. Chlád,
E. Karbusický, J. Kolomazník, F. Brouček, K. Nouzovský,
R. Nouzovský, F. Souček, V. Chládek, B. Hrubeš a K. Janata. Také
MUDr. Václav Kryf byl povolán na východní frontu a zatímním
lékařem se stal MUDr. Josef Urbánek, který po dlouhá léta poté
ve Velimi působil.
Samozřejmě že následovaly další odvody, a to 15. září
11 mužů, 26. října 18 mužů, a tak odcházely postupně starší
ročníky z Velimi a Vítězova. Jména těch, kteří se nevrátili, čteme
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na pomnících našich hřbitovů… (viz MČ:
Velim a Vítězov v proměnách času, str. 32).
Obě obce přežily válečné útrapy, které
nejvíce doléhaly na opuštěné rodiny, kde
největší starost dopadla na ženy a matky, a tak
říjen 1918 byl nadšeně přijat a oslavován.
Na první schůzi promluvil starosta Emanuel
Novák o tom, že „národ náš blažen jest, že se
dočkal této chvíle a jsme občany samostatné
říše československé“ a obě obce oslavovaly
svobodu pořádáním setkání v hostincích,
zpěvem hymny a vlasteneckých písní, projevy
a recitacemi básní a oslavami prezidenta
Masaryka.
Také Sokol, jehož činnost byla v době války

zcela zastavena, mohl svobodně oslavit
50. výročí svého založení (na frontě bylo
třicet velimských sokolů). Nově zvolený
výbor uspořádal akademii pod názvem Večer
na oslavu jubilea padesátiletí Sokola. Byly
recitovány básně a sbor zpíval vlastenecké
písně, árie z oper a k hymně Kde domov můj
se připojilo v slzách i obecenstvo v sále.
Na oslavu příjezdu prezidenta Masaryka
do vlasti byla obec ozdobena prapory, zvonily
zvony a byly proneseny slavnostní projevy.
Letos si připomeneme 100. výročí slavného
vzniku republiky v sobotu 27. října 2018
ve 14.00 hod. v sokolovně.
MČ

Odešel Jiří Škopek...

Rozloučili jsme se s Jiřím Škopkem

V prvním zářijovém týdnu
zastihla nás všechny ve Velimi
smutná zpráva o odchodu
akad. malíře, sokola a rodáka
Jiřího Škopka. Byl jedním
z věrných, který navštěvoval
často svůj domov a rád sloužil
svým uměním i přednáškami
při různých příležitostech.
Těšil nás svými kresbami
v každoročních kalendářích,
tvořil
zajímavé
betlémy,
ročenky, pohlednice, ilustroval
knihy a maloval různá místa
své rodné obce a jejího okolí.
Jiří Škopek se narodil
21. července 1933 ve Velimi,
zde prošel základní školou, poté studoval Uměleckoprůmyslovou
školu sklářskou v Železném Brodě, kde se zabýval
malováním a leptáním skla. Poté absolvoval Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou v Praze u prof. Adolfa Hoffmeistera. Žil
a tvořil v Jaroměři. Byl k sobě náročný a kritický, v jeho pracích
najdeme cit, cílevědomost a poctivost umělce, což bylo možno
sledovat na jeho hojně navštěvovaných výstavách.
Život akademického malíře Jiřího Škopka, naplněný tvůrčí
prací, se uzavřel 30. srpna 2018. Bylo mu 85 let. Děkujeme…

MČ

V pátek 7. září 2018 se
v
evangelickém
kostele
v Jaroměři – Semonicích
konalo rozloučení s velimským rodákem, akademickým
malířem Jiřím Škopkem.
Jiří Škopek byl od roku 1993
čestným občanem Velimi.
Do Velimi se rád vracel a měl
zde řadu přátel, s nimiž si
i často dopisoval. Jeho obraz
rodné obce zdobí zasedací
síň velimského obecního
úřadu. Pravidelně přijížděl
na každoroční oslavy 28. října
a vzpomínku na mistra Jana
Husa.
Byl rovněž významným členem Sokola, mj. autorem obálky
Památníku vydaného v r. 2004 k 120. výročí založení župy Tyršovy
a podílel se i na jeho grafické podobě. Pro Sokol Velim vytvořil
řadu novoročenek, pozvánek a jiných drobných grafických
děl. Za jeho práci mu v říjnu 2013 udělilo předsednictvo župy
Tyršovy vyznamenání.
Kytice k rakvi zemřelého položili za Sokol Velim starosta Jan
Radoň a jednatel Stanislav Jakl a za Obec Velim z pověření
obecního úřadu zakládající členky klubu rodáků Hana Fuchsová
a Maruše Čábelová.
Ing. Zdena Richterová

Turnaj v nohejbale Velimské trojky
Oddíl nohejbalu Sokola Velim uspořádal 21. 7. první ročník
turnaje Velimské trojky. Ve stejném termínu se konalo několik
dalších akcí, a tak jsme byli zvědavi na množství účastníků.
Nakonec přijelo devět trojic, z toho dvě smíšené. Nejmladšímu
hráči bylo 9 let, nejstaršímu 62. Turnaj se konal na dvou
antukových hřištích volejbalu v Kolíně v Borkách. Za takřka
tropického vedra podávali všichni hráči kvalitní výkony. Nejprve
se hrálo ve dvou skupinách systémem každý s každým a pak se
čtyři nejlepší družstva z každé skupiny utkala ve vyřazovací části.
Ve skupinách se hráči sehrávali a byla to taková pohodová hra.
Zatím šlo jen o pořadí. Ve vyřazovací části už všichni zařadili vyšší
rychlost, protože vítěz bude na konci jen jeden. Jak se družstva
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snažila postoupit do dalšího kola, viděli jsme velmi
kvalitní nohejbal. Nejvíce štěstí měla a hlavně nejlepší hru
předvedla trojice Velimi A ve složení Kopecký, Kratochvíl
a Padělek, která turnaj vyhrála. Ve finále porazila trojici
z Čáslavi – Rackovský, Lipták, Urban. Malé finále o třetí
místo vyhráli hráči družstva Sendražic B – Arnold, Pych,
Linhart, kteří porazili tým Dědků – Mocik, Kaiser, Bacík.
Dalšími účastníky byly trojice: Velim B, Kobra, Švédská
trojka, Nymburk a Český Brod. Celý turnaj se nesl
ve sportovním pohodovém duchu – dobře si zahrát. Ceny
a poháry pro vítěze věnovala společnost Ball Aerocan.
Celou akci sponzorsky podpořily firmy Dům barev,
Samba – půjčovna lodí a Remax (L. Fleisig).  B. Filoun

FC Velim

Výsledky a tabulky:
A: Tuchlovice – Velim 1:0, Velim – Libušín 1:4, Nespeky –
Velim 0:0 (PK 3:4), Velim – Vykáň 1:2, Poříčany – Velim 3:0,
Velim – Kutná Hora 3:4
B: Velim – Nučice 4:0, Tuklaty – Velim 1:2, Velim –
Kouřim 4:0, Žíželice – Velim 0:7
Dorost (st. a ml.): Beroun – Velim 1:2 a 3:3, Velim –
Kunice 4:1 a 7:2, Povltavská FA – Velim 3:2 a 4:2, Velim
– Červený Újezd 7:2 a 4:2, Velim – Kosmonosy 2:4 a 1:2
Starší žáci: Velim – Mn. Hradiště 0:1, Vrdy – Velim 0:3,
Velim – Křinec 3:0, Suchdol – Velim 2:1
Mladší žáci: Rostoklaty – Velim 1:4, Velim – Radim 0:4,
Č. Brod B – Velim 8:2

Starší a mladší žáci FC Velim
Foto vlevo: družstvo mladších žáků po výhře v Rostoklatech.
Foto dole: starší žáci s dívkami AC Sparta Praha (U15). Zápas se konal
16. 8. 2018 ve Velimi a skončil 2:3.AH
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PŘEDVOLEBNÍ PŘÍLOHA

Slovo starosty

Vážení občané Velimi a Vítězova,
dovolte mi, abych Vás seznámil s přehledem akcí za uplynulé
volební období:
část roku 2014:
• silnice ve třídě Krále Jiřího – rekonstrukce dokončena
koncem roku
rok 2015:
• oslovení hejtmana Krajského úřadu Středočeského kraje
ohledně dokončení rekonstrukce místních komunikací –
ulice Sokolská a Pražská
• nákup keramické pece pro keramický kroužek
• rekonstrukce interiérů v ZŠ
• rekonstrukce silnice III/3294 Velim – Vítězov – ke státní
silnici – nový asfaltový povrch
• vybudování víceúčelového hřiště za MŠ
• podání žádosti o dotaci na výstavbu chodníků Novoveská,
Karlova – bohužel neschváleno Středočeským krajem
z důvodu nedostatku finančních prostředků z Programu
obnovy venkova pro rok 2015
rok 2016:
• nákup nové multikáry pro obec
• kontejnery na textil – umístění mobilních kontejnerů
v počtu dvou kusů ve Velimi
• uzavření darovací smlouvy se společností Ball Aerocan CZ,
s. r. o., na zahradní herní prvky v areálu MŠ a na osvětlení
víceúčelového hřiště za MŠ Velim
• rekonstrukce chodníku ulice Václavská
• zahájení změny územního plánu č. 2
rok 2017:
• rekonstrukce posledního pavilonu MŠ
• opětovné podání žádosti o dotaci na cyklostezku Velim –
Vítězov od SFDI
• zajištění biopopelnic pro občany
• rekonstrukce obecních bytů
• opravy vodohospodářského majetku ČOV Velim,
přečerpávací stanice
• uzavření darovacích smluv se společností Ball Aerocan
CZ, s. r. o., na 4 ks interaktivních tabulí (2 ks pro MŠ a 2 ks
ZŠ) a na 2 ks informačních panelů (neolitické sídliště
ve Velimi)

část roku 2018:
• nákup bývalé „Pianky“ v lokalitě Skalka se záměrem
vybudování 18 stavebních parcel pro občany
• smlouva se společností Ball Aerocan CZ, s. r. o., na částečnou
rekonstrukci chodníků v areálu MŠ Velim a dokoupení
2 interaktivních tabulí do ZŠ T. G. Masaryka ve Velimi,
odpadkové koše na tříděný odpad (54 ks pro ZŠ T. G.
Masaryka Velim a 12 ks pro MŠ Velim)
• rekonstrukce chodníků v ulici Pražská
• přístavba základní školy (tělocvična, stravovací zařízení),
začátek stavby říjen 2018
Informace z odpadového hospodářství
Obec Velim má v pronájmu 800 ks popelnic na bioodpad a
44 kontejnerů (19 ks na plasty, 12 ks na papír, 9 ks na sklo, 4 ks
na kovy).
V roce 2017 činily celkové náklady 2 290 000 Kč, na poplatcích
od občanů se vybralo 1 510 000 Kč, za tříděný odpad se vrátilo
305 000 Kč, z vlastních prostředků doplatila obec na odpady
475 000 Kč.
Stav účtů obce Velim k 18. 9. 2018
běžné účty u Komerční banky 
16 320 000 Kč
běžné účty u ČNB
2 101 000 Kč
spořicí účet na obnovu vodohospod. majetku
4 174 000 Kč
Josef Seifert, starosta

Poděkování
Děkujeme společnosti Ball Aerocan CZ, s. r. o., a jejímu vedení,
především panu řediteli Ing. Janu Klimentovi, za nadstandardní
přátelské vztahy a především za finanční podporu naší obce
ve volebním období 2014–2018. Díky této podpoře se zlepšilo
vybavení základní a mateřské školy, více se využívají sportovní
plochy díky realizaci osvětlení areálu za MŠ Velim a díky
umístění dvou panelů odkazujících na neolitickou minulost
naší obce se zlepšila i informovanost občanů o historii.
Josef Seifert, starosta

Sdružení nezávislých kandidátů Pro Velim a Vítězov
Vážení občané,
toto jsou naše priority pro volební období 2018–2022:
přístavba základní školy – rozšíření počtu školních tříd, nové
moderní stravovací zařízení s jídelnou, víceúčelová tělocvična
příprava 18 stavebních parcel včetně zasíťování
a infrastruktury v lokalitě Skalka
výstavba vodojemu
cyklostezka Vítězov – Velim
cyklostezka Velim – Cerhenice
podpora handicapovaných občanů, zájmových a sportovních
skupin (Sokol, fotbal, hasiči, klub rodáků), církví, které jsou
důležitou součástí života v obci
parkovací plocha u nádraží – vstoupit do jednání s majitelem

budov u nádraží a vyjednat demolici těchto budov
realizace studie na výsadbu a ozelenění katastru Velim a Vítězov
rekonstrukce obecních bytů
zprovoznění lékárny v naší obci do konce roku 2018
rekonstrukce všech chodníků v obci v tomto volebním období
(V roce 2019–2021 bude ČEZ ukládat venkovní vedení do země
a je dohodnuto, že všechny chodníky budou zhotoveny nebo
obnoveny ze zámkové dlažby. Jedná se o chodníky v ulicích
Pražská, Palackého, Karlova, Novoveská, Tylova.)
pořádek a úklid obce je pro nás samozřejmostí
Na závěr bych rád poděkoval všem občanům Velimi a Vítězova
za projevenou důvěru a podporu ve volebním období 2014–
2018 a požádal je, aby přišli k volbám.  Josef Seifert, starosta

Sdružení nezávislých kandidátů Velimáci

Vážení spoluobčané,
v prvním říjnovém týdnu nás čekají komunální volby.
Dovolte, abychom Vám připomněli naše sdružení nezávislých
kandidátů – Velimáci. Do voleb jsme šli poprvé v roce 2002.
Díky Vašim hlasům naši zástupci pracují v zastupitelstvu obce
už šestnáct let. Věříme, že pro občany Velimi a Vítězova to byly
roky dobré, že bylo na úrovni obce odvedeno hodně práce. Jen
za poslední volební období připomínáme:
• vybudování multifunkčního hřiště za školkou
• velikou rekonstrukci mateřské školy, ve které se díky tomu
mohla zvětšit kapacita
• přípravu všeho potřebného pro zahájení stavby – Přístavba
ZŠ (stavba bude zahájena ještě letos)
• koupi „kasáren“ a konkrétní kroky k přípravě
rozparcelování této lokality
• zahájení svozu bioodpadu
Právě znalost problematiky komunální politiky, znalost
situace ve Velimi a Vítězově, znalost rozpracovanosti projektů
a konkrétních vizí, znalost problematiky stále se měnící
legislativy, znalost finanční situace obce a mnohaletá zkušenost
s prací v zastupitelstvu by pro Vás mohly být zárukou, že naši
kandidáti (pokud jim dáte svou důvěru) budou spravovat
obec s péčí dobrého hospodáře. Nám to zase brání slibovat
těžko proveditelné (i když hezky vypadající či znějící) věci.
Slíbit ale můžeme, že pokud budou naši kandidáti zvoleni,
uplatní pro svoji obec znalosti, dovednosti a zkušenosti
ze svých zaměstnání a budou maximálně spolupracovat
s ostatními zvolenými kandidáty z jiných stran a sdružení.
Budeme podávat vlastní návrhy, ochotně a aktivně podpoříme
návrhy, které vzejdou od ostatních zastupitelů a které budeme
považovat za dobré a prospěšné pro občany Velimi a Vítězova.
Při své práci v zastupitelstvu bychom se chtěli zaměřit na:

•

monitorování stavby Přístavba ZŠ (jde o obrovskou a finančně
náročnou akci, která má strategický význam s ohledem
na očekávaný nárůst počtu obyvatel v příštích letech)
• pracovat na akci Cyklostezka mezi Velimí a Vítězovem,
která snad již bude konečně příští rok realizována
(vše záleží na dotaci od SFDI, který několikrát měnil
podmínky zadání a tím musel být předěláván i projekt
a výstavba byla odložena)
• nadále v maximální míře podporovat rozvoj sportovních,
kulturních a zájmových aktivit mládeže i ostatních občanů
(důraz na zdravý životní styl jako prevence sociálně
patologických jevů)
• podle finanční situace pokračovat v opravě chodníků v obci
• dělat kroky k co nejlepší bezpečnostní situaci v obci
• pracovat na dalším vylepšování vzhledu obce
• pokračovat v přípravě plánované výstavby v lokalitě
„kasárna“
• pracovat na přípravě a případné realizaci stavby vodojemu
(s ohledem na sucho a na očekávaný nárůst počtu obyvatel
Velimi se toto jeví jako zásadní a nevyhnutelné)
Rádi bychom při tom vyslechli konstruktivní názory
nových obyvatel Velimi, kteří možná mají dobré zkušenosti
z předchozího bydliště. V neposlední řadě budeme pamatovat
i na naše starší spoluobčany, kterým bychom rádi pomohli
a podpořili akce pro ně určené.
Vážení spoluobčané, je toho jistě mnoho, co by Velim
a Vítězov potřebovaly, na co by se zastupitelé obce měli zaměřit.
Rádi uslyšíme Vaše názory! Teď nám dovolte požádat Vás,
abyste přišli k volbám a abyste odevzdali svůj hlas jedenácti
kandidátům, kterým důvěřujete. Přejeme Vám hodně zdraví
a radosti ze života.

Sdružení nezávislých kandidátů – Velimáci

NOVÉ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB 2018
Vážení spoluobčané,
rádi bychom se Vám představili a poděkovali, že jste nám
svými podpisy pod petici dali možnost vzniknout. Jsme
průměrem věkově nejmladší kandidující sdružení s názvem
„ZMĚNA PRO VELIM A VÍTĚZOV“, které vzniklo s cílem
oživit a přinést svěží vítr a myšlenky do fungování, řízení
a správy naší obce. Žijeme tu s Vámi a naším cílem je, aby

naše obec byla pospolitá, energická a pokračovala v rozvoji.
Chceme tu stejně jako Vy spokojeně žít, bavit se, scházet se
s přáteli a podílet se na rozvoji Velimi a Vítězova. Nejsme
jen jména na kandidátce, jsme jedni z Vás a chceme s Vámi
komunikovat.
Více informací na vývěskách a WWW.ZMENAPROVELIM.
CZ. Šťastnou volbu – Váš hlas rozhodne!

KDU–ČSL se představuje pro komunální volby 2018
Vážení spoluobčané,
dne 5. a 6. 10. budete mít možnost
volit členy zastupitelstva naší obce.
I my, kandidáti KDU–ČSL, se pokorně
svěřujeme Vaší volbě. Věříme, že Vaše
volba bude opatrná a uvážlivá a že jistě
promyslíte, kdo skutečně má zájem pro
obec pracovat, anebo kdo pouze hledá
podíl na spravování věcí naší obce.
Jsme vyváženou silou v dnešní nejisté
době, která se promítá i do veřejných záležitostí naší obce.
Vyznáváme, že kritika špatných věcí je sama o sobě prázdná,
proto nabízíme, že jsme připraveni uskutečňovat věci dobré,
a to v nevyčerpatelně možné míře.
Vyznáváme, že nejsme schopni všechny věci změnit, jsme
však připraveni činit věci nově tak, že obstojí nejen před
soudem našeho svědomí, ale věříme, že i před přísným
soudem našich potomků.
Nejsme tu ani Pro, nejsme ani Změna, nejsme ani Vašimi
podle názvu, jsme tu za každé situace s Vámi, známe Vaše
potřeby a Vaše přání, mnohé z nich jste před námi vyslovili
a o mnohých ještě rádi uslyšíme. Nabízíme otevřenost, bavte
se s námi o veřejných věcech, Váš hlas pak nikdy nezanikne.
Našimi kandidáty jsou:
1. JUDr. Tomáš Těmín, Ph.D. – 42 let, advokát, Velim
2. Mgr. Veronika Větvičková – 34 let, právnička, Velim
3. Martin Škopek – 48 let, likvidátor pojišťovny, Velim
4. Tomáš Sova – 40 let, specialista pro IT bezpečnost, Velim
5. Petr Uhlíř – 32 let, IT specialista, Velim
6. Ing. Miloslav Macháček – 59 let, systémový specialista,
Velim
7. Josef Hrabal – 61 let, důchodce, Velim

8. Jan Jüptner, Ph.D. – 38 let, analytik,
Velim
9. Ing. Miroslav Klobasa – 53 let,
vedoucí IT EŽ Praha, Velim
10. Vojtěch Černý – 55 let, OSVČ,
Velim
11. Mgr. Jitka Těmínová – 42 let,
středoškolská učitelka, Velim
Jsme
kandidátkou
vzdělaných
a progresivních uchazečů o Vaši volební přízeň.
V zastupitelstvu jsme připraveni k prosazování a zároveň
podání pomocné ruky k:
• rozšíření mimoškolních aktivit pro naše děti a mládež
• opětovnému apelu na ostatní zastupitele o nutnosti
posílit bezpečnost v naší obci
• podpoře všech aktivit na zlepšení stavu kulturních
památek v obci
• bezpečnému pohybu cyklistů v naší obci
• dobudování sítě cest, po kterých můžeme pěšky nebo
na kole vyrazit do jiných obcí
• opětovné diskuzi o spravedlivějším rozdělení dotací
na sportovní akce v naší obci
• podpoře kulturních a charitativních akcí, žádný nápad
na dobrou věc nesmí být zapomenut nebo odmítnut
• navázání partnerství s jinými obcemi v Evropě za účelem
výměny zkušeností mezi kulturními národy při řešení
podobných problémů
• zkvalitnění péče o seniory a jejich partnery, aby se v naší
obci dobře stárlo
• vybudování volnočasového centra v budově bývalé
katolické fary

Komunální volby – program ODS
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Obec nelze jenom udržovat,
musí se také rozvíjet. Stanovíme
dlouhodobé
investiční
a rozpočtové priority, aby bylo
možné je realizovat i přes více
volebních období.
Budeme podporovat nové zájemce o výstavbu a zajistíme
další rozšíření obce. Zamezíme odchodu mladých lidí
z obce.
Výstavba nového vodovodu, rozšíření inženýrských sítí.
Nebudeme zvyšovat daňové zatížení navyšováním
místních koeficientů pro výpočet daně, který je běžným
standardem obcí v ČR, nebudeme zvyšovat další
poplatky.
Zlepšíme parkování v obci, vytipujeme dostupné plochy
a vybudujeme parkovací místa (u lékaře, školy a školky,
sokolovny, nádraží).
Nebudeme podporovat zavádění semaforů a radarů
v obci, řidič musí sledovat místní provoz, nikoli
tachometr.
Zkvalitníme estetickou úroveň obce.
Ne každý má internet a čte vývěsky. Veškeré

informace o změnách týkajících se
jednotlivých občanů a jejich majetku
s nimi budou projednány (změny
územního plánu, úpravy cest...).
9.
Sjednocení a zlepšení vzhledu
u sběrných kontejnerů na tříděný odpad,
vybudování sběrného dvora.
10. Dokončíme chodník s cyklostezkou Velim – Vítězov.
Kandidátní listina ODS – Komunální volby 2018:
kandidát č. 1: Josef Kaftan – podnikatel, Velim
kandidát č. 2: Milan Bug – obchodník pro klíčové zákazníky,
Velim
kandidát č. 3: Mgr. Andrea Bartošová – učitelka, Velim
kandidát č. 4: Pavel Kolář – podnikatel, Velim
kandidát č. 5: Ing. Jan Bína – finanční ředitel, Velim
kandidát č. 6: Josef Janoušek – finanční poradce, Velim
kandidát č. 7: Zdeněk Chotěbor – stavební technik, Velim
kandidát č. 8: Milan Souček – stavební technik, Velim
kandidát č. 9: Jiří Miňovský – důchodce, Velim
kandidát č. 10: Josef Jeřábek – důchodce, Velim
kandidát č. 11: Ing. Zuzana Bínová – doktorand, Velim

Plány akcí:

Přístavba ZŠ T. G. Masaryka Velim
18 stavebních parcel v lokalitě Skalka (prostor
bývalé „Pianky“)

