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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
již několik týdnů jsme vystaveni celostátní karanténě. Děkuji
všem, kteří v této nelehké době pomáhají naší obci šitím roušek,
děkuji SDH Vítězov za desinfikování veřejných míst – laviček,
autobusových zastávek, dovoz léků a potravin. Nejsme zdaleka
na konci, ale pevně věřím, že v této těžké zkoušce obstojíme.
I přes tuto nelehkou situaci spolu s místostarostou a dalšími
členy zastupitelstva zvládáme realizovat plánované projekty.
Dokončujeme cyklostezku Vítězov–Velim, do konce května
proběhne kolaudace. Pokračují projekty – Přístavba školy
(po bývalé školní jídelně), budeme podávat žádost na revitalizaci
Piánky, sběrný dvůr, připravujeme projektovou dokumentaci

na chodníky v ulicích Pražská, Sokolská, Riegrova, Palackého,
Vítězovská, Novoveská a v neposlední řadě na vodojem Velim
a vodovod ve Vítězově.
Bohužel kvůli mimořádným opatřením, která naše země
ještě nezažila a která zakazují konání veškerých kulturních
a sportovních akcí s větším počtem lidí, musely být zrušeny
plánované populární akce jako jsou Velimský ples, pálení
čarodějnic, Fajberské máje i Dětský den ve Vítězově.
Ale věřme, že brzy bude lépe a vše se co nejdříve vrátí
do normálu. A tak Vám všem přeji pevné zdraví a hlavně, občané
Velimi a Vítězova: „Vydržte!!!“
Josef Seifert, starosta obce

Doba koronavirová
Takhle složitou dobu, ve které se nacházíme, asi většina z nás
nezažila. Mnohým obrátila život vzhůru nohama v kladném
i záporném smyslu. Jistě mi dáte za pravdu, že mnozí z nás se
v dnešním uspěchaném stylu života najednou zastavili a zavření
doma jsme najednou měli čas na věci, na které jindy čas nezbývá.
Třeba zahrát si s rodinou karty, jít se (s rouškou) projít se psem...
najednou není kam spěchat. A může nás to vést k zamyšlení,
jestli nepřehodnotit své priority a jak v životě dál.
Oproti tomu se jiným z nás život zrychlil – v tzv. první linii
(hasičům, zdravotníkům, ...), lidem, kteří pracují téměř 24 hodin
denně. Ale třeba i matkám, které chodí do práce, po návratu
dělají s dětmi úkoly do školy a pak musí ještě navařit na druhý
den a udělat další obvyklé práce. Opakem je např. izolace starších
nebo nemocných lidí, kteří jsou nejohroženější skupinou.
Nastaly situace, které jdou do různých extrémů. A nám všem
nezbývá, než to všechno ve zdraví „přežít“.
AH
Naše denní realita – opuštěné budovy školy, pracovníci OÚ rozdávající
dezinfekci, odstupy a všudypřítomné roušky...
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 4. 3. 2020
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Pan starosta informoval ZO o nové nabídce na letecké
snímky od firmy Tomáš Hora, která zaslala finanční
nabídku (8 200 Kč bez DPH) a technické parametry pro
letošní letecké snímkování obce. ZO rozhodlo zpracovat
objednávku na letecké snímky a pan Kostka doporučuje
pověřit JUDr. Těmína, Ph.D., kontrolou této objednávky
z důvodu ověření autorských práv pro obec Velim.
Na minulý dotaz pana Müllera ohledně finančního
příspěvku od státu (cca 15 000 Kč na jednoho žáka)
odpověděl Mgr. Karpeta, že na základě predikce daní
na r. 2020, z toho plynoucího objemu sdílených daní
pro obce, váhy kritéria „počet dětí a žáků navštěvujících
školu zřizovanou obcí“ a počtu dětí MŠ a žáků ZŠ
k 30. 9. 2019 se předpokládá, že objem „prostředků plynoucí
za žáky“ pro rok 2020 bude ve výši cca 15 400 Kč na žáka.
Na žádost Ing. Štěpánka o vyčištění potoku u paní Urbánkové
bude zaslána žádost na Ředitelství Povodí Labe o vyčištění
svodnice.
Na minulém zasedání se pan Müller zeptal na dokument
„Strategický rozvoj obce“, který mu pan starosta předal.
Po diskusi o nutnosti a formě dokumentu bylo rozhodnuto,
že pan Kostka osloví pana Bernarda o spolupráci při
zpracování strategického rozvoje obce.
ZO schválilo návrh rozpočtového opatření č. 2/2020
(vyčištění svodnice ve Vítězově od bývalé ČOV ke koupališti).
ZO schválilo žádost Sboru dobrovolných hasičů Vítězov
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Velim na rok 2020 –
Podpora SDH Vítězov ve výši 90 000 Kč i žádost o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Velim na rok 2020 – Hasičský tábor
Samopše 2020 ve výši 40 000 Kč.
ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb
pověřence pro ochranu osobních údajů „Externí pověřenec
s garancí“ ze dne 4/10/2018, který zaslal Mgr. David Záhora,
Gepard Services, s. r. o.
ZO schválilo Smlouvu o dílo č. 2020/03 – „Základní
škola T. G. Masaryka Velim - přístavba nových učeben“.
Objednavatelem je Obec Velim, zhotovitelem Sater-Projekt,
s. r. o., Kolín, cena celkem bez DPH 755 000 Kč.
ZO schválilo Dodatek č. 3 k Smlouvě o dílo týkající
se stavby s názvem „Cyklostezka Vítězov–Velim“.
Objednavatelem je Obec Velim, zhotovitelem Dočkal CZ,
s. r. o., Polní Voděrady. Předmět plnění – prodloužení
mostku přes Nouzovský potok na celkovou délku 13 m a tím
zvýšení ceny díla o 360 370,77 Kč bez DPH. Původní cena
včetně dodatku č. 2 této smlouvy byla 7 348 743,34 Kč bez
DPH, nová cena za provedení díla včetně dodatku č.3 této
smlouvy je 7 709 114,11 Kč bez DPH. Pan Müller sdělil, že
skrze pana místostarostu se mu dostaly všechny požadované
dokumenty původního a nového mostku, a zeptal se, kdo
navrhl prodloužení z délky 9,5 m na 13 m. Dále upozornil
na nesrovnalosti mezi nabídkou a projektovou dokumentací.
Pan Kostka vysvětlil důvod přeprojektování mostku
a odkázal na Ing. Dobiáše. Rozpočet bude upraven do doby
podepsání.
Byla podána žádost o výjimku orientace hřebene střechy
rodinného domu na pozemcích p. č. 237/172, 237/174,
237/176 v k. ú. Velim kolmo na komunikaci. Přítomní hosté
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Ing. Bína a pan Faltin vysvětlili ZO důvod výše uvedené
žádosti. ZO požaduje zpracování a předložení jednoduché
studie projektu stavby.
ZO vzalo na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu
Středočeského kraje – závěr zjišťovacího řízení. KÚK
na připomínky k záměru „I/38 Poděbrady (D11) – Kolín,
přeložka“ rozhodl, že přeložka (obchvat) nemá významný
vliv na životní prostředí a nebude posuzována dle zákona.
Pan Nezavdal upozornil na nefungující měřič rychlosti
v Novoveské ulici. Pan starosta odpověděl, že měřič rychlosti
je neopravitelný a snaží se sehnat nabídku na nový.
Dále upozornil na propadající se komunikaci v ulici
K Sídlišti. ZO pověřilo pana starostu kontrolou všech
obecních komunikací.
Ing. Štěpánek se zeptal, jestli existuje nějaké technické
zařízení proti ptactvu ničícímu fasádu na budovách
ZŠ Velim. Odpověděl pan starosta, že neexistuje.
Pan Müller informoval ZO o schůzce s revírníkem panem
Žákem, se kterým měl schůzku na daném místě – v lese.
Jelikož je les hospodářský, je možno v něm vytvořit
obslužnou nezpevněnou cestu, jejíž šířka je max. 4 metry.
Pokud by jich bylo více, nesmí být blíže než 30 m od sebe.
Pan starosta se zeptal, zda bude muset být povolení
od lesní správy. Pan Müller odpověděl, že dle sdělení
nemusí. S Ing. Štěpánkem připraví plánek s možnými
variantami cest. Pan starosta konstatoval, že někteří občané
upřednostňují vybudování nových chodníků v obci. Pan
Müller odpověděl, že se nejedná o velké investice. Pan Kasal
upozornil na zvěř žijící v této lokalitě. Dále pokračovala
diskuze o způsobu vytvoření cesty na zaměřeném pozemku
od špičky lesa na Novou Ves I. Pan Kostka doporučuje sejít
se na místě a napsat dopis o neoprávněném užití obecního
pozemku (cesty). Pánové Müller, Kaftan a Seifert se sejdou
na místě, projdou zmiňované okolí a navrhnou technické
řešení. O celé situaci podají informaci ZO.
Pan Müller dodatečně navrhl Ing. Martina Štěpánka
na předsedu ekologického výboru. Pan starosta odpověděl,
že na příštím ZO oznámí Ing. Štěpánek dva navrhované
členy do ekologického výboru a po odhlasování ZO by byl
od 1. 4. 2020 uveden do funkce předsedy.
Pan Müller se zeptal na opravy a obsazení obecních bytů.
Pan Kostka pověřuje tímto úkolem pana starostu, který
odpověděl, že bude zadán slepý rozpočet na opravu obecních
bytů.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 15. 4. 2020
•

•
•

Žádost o odkoupení obecního pozemku společenstvím
vlastníků jednotek Palackého 108, Velim – pan starosta
zajistil vypracování znaleckého posudku na pozemek
p. č. 958/3 v k. ú. Velim, zjištěná cena je celkem 45 291,60 Kč.
ZO pověřilo JUDr. Těmína, Ph.D., prověřením smluv mezi
původním majitelem budovy a pozemků a současnými
majiteli.
Ohledně propadající se komunikace v ulici K Sídlišti
navrhuje pan starosta přebrousit celou komunikaci
a následně opravit.
Vytvoření cesty na zaměřeném pozemku od špičky lesa
na Novou Ves I. – pan starosta jednal ohledně daných
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pozemků se starostou Nové Vsi I Ing. Zapletalem, který
konstatoval, že nesouhlasí, aby se občané pohybovali na jeho
pozemcích, a uvažuje o jejich oplocení. JUDr. Těmín,
Ph.D., se nabídl, že zaměření cesty ještě prokonzultuje
s místostarostou.
ZO schválilo členy do ekologického výboru Jaroslava Šibravu
ml. a Roberta Bunce navržené Ing. Štěpánkem. Od 1. 4. 2020
je tedy Ing. Štěpánek uveden do funkce předsedy s měsíční
odměnou ve výši 3 611 Kč.
Ohledně opravy a obsazení obecních bytů pověřilo ZO pány
Kasala, Nezavdala, Müllera a Kaftana, aby učinili prohlídku
daných bytů. Poté budou osloveny 3 firmy, které předloží
nabídku na položkový rozpočet oprav.
ZO projednalo a schválilo nabídku veřejné zakázky
malého rozsahu pro akci s názvem „Velim – vodojem
Velim“ (vyhotovení projektové dokumentace) pro obec
Velim a výběr zhotovitele. Komise ve složení pp. Seifert,
Kostka a Müller dne 9. 4. 2020 v 17.00 hodin stanovila
dle ekonomické výhodnosti a splnění všech kvalifikačních
podmínek vítěznou nabídku (z 5 nabídek): Vodohospodářský
rozvoj a výstavba, a. s., Nábřeží 4, Praha 5, a to na 345 000 Kč
bez DPH. Rovněž projednalo a schválilo nabídku veřejné
zakázky malého rozsahu pro akci s názvem „Velim – vodovod
Vítězov“ (vyhotovení projektové dokumentace) pro obec
Velim a výběr zhotovitele, kde ze 4 nabídek vybrali firmu
Recprojekt, s. r. o., Fáblovka 404, Pardubice, s navrhovanou
cenou 370 000 Kč bez DPH.
ZO schválilo inventarizace 2019.
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 4 SH ČMS-SDH
Vítězov – organizačně technické zabezpečení SDH Vítězov
a Veřejnoprávní smlouvu č. 5 SH ČMS-SDH Vítězov –
Hasičský tábor Samopše.
ZO schválilo Dodatek č. 2/2020 Svoz směsného
komunálního odpadu, BIO, NO, VO a Dodatek č. 2/2020
Svoz separovaného odpadu.
ZO vzalo na vědomí rozhodnutí Ministerstva pro místní
rozvoj ČR o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace č. 107203,
název akce Revitalizace Brownfieldu Piánka ve Velimi
– výstavba veřejného sportoviště pro spádovou oblast
Kolínska, přijaté dne 31. 5. 2019. Pan Müller oponoval, že
žádost byla vyřazena z důvodu bytové jednotky. Pan Kostka
řekl, že ji nechá nezávisle posoudit, až bude mít kompletní
dokumentaci.
ZO schválilo návrh rozpočtového opatření č. 3/2020.
ZO schválilo Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě uzavřené
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů (linka PID č. 675), který zaslala
Integrovaná doprava Středočeského kraje.
ZO neschválilo žádost o odkoupení budovy a pozemku
p. č. 799/1096/13 v k. ú. Velim.
ZO vzalo na vědomí cenovou nabídku na výkup zahradního
rideru Husqvarna na 60 000 Kč.
Pan starosta oslovil 3 firmy na cenovou nabídku
na zpracování žádosti o poskytnutí dotace, kompletní
zajištění PD vč. inženýrské činnosti na akci s názvem:
„Výstavba chodníků pro pěší podél všech místních
komunikací III. třídy (ulice Pražská, Sokolská, Vítězovská,
Riegrova, Palackého a Novoveská) v obci Velim“. Byly zaslány
tyto nabídky: Artendr, s. r. o., Velký Osek – cenová nabídka
570 000 Kč bez DPH, LK Advisory, s. r. o., Praha – cenová
nabídka 726 000 Kč bez DPH a Ing. František Mandovec,
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Křečovice-Krchleby – cenová nabídka 420 000 Kč bez DPH.
Pan starosta navrhuje firmu Ing. Mandovce. Pan Müller se
zeptal, proč do výše uvedené žádosti o poskytnutí dotace
nebyl zahrnut i Vítězov. Pan Kostka odpověděl, že Vítězov
nesplňuje v dotačním titulu dané parametry, a tudíž je s ním
počítáno v druhé etapě dotačních titulů. Prošetří možnost
projektu ve Vítězově + cenovou nabídku projektu. ZO
schválilo firmu navrženou panem starostou - Ing. František
Mandovec, Křečovice-Krchleby.
ZO schválilo návrh cenové nabídky firmy Sater – Projekt,
s. r. o., Kolín, na zpracování projektové dokumentace na akci
„Komunikace mezi třídou Krále Jiřího a Karlovou ulicí“
– 98 915 Kč bez DPH. Dále vzalo na vědomí jejich návrh
cenové nabídky na zajištění vkladů do katastru – „Přístavba
Základní školy T. G. Masaryka Velim“ – 8 100 Kč bez DPH,
návrh cenové nabídky na zajištění vkladů do katastru –
„Dům s pečovatelskou službou 2“ – 5 600 Kč bez DPH,
návrh cenové nabídky na vypracování odborného posudku
na vyhodnocení lokality – „Brownfield Piánka“, na zajištění
vkladů do katastru – 5 000 Kč bez DPH a návrh cenové
nabídky na zajištění vkladů do katastru „Změna využití
objektu Lokalita Piánka“ – 19 450 Kč bez DPH.
ZO obdrželo od města Pečky výpověď veřejnoprávní smlouvy
uzavřené mezi městem Pečky a obcí Velim – zajišťování
výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Pan
starosta osloví MěÚ Kolín.
Přítomný host Ing. Zuzana Bínová doplnila žádosti o udělení
výjimky z předepsané orientace hřebene střechy rodinného
domu na pozemcích p. č. 237/172, 237/174, 237/176
v k. ú. Velim kolmo na komunikaci. ZO doplněnou žádost
schválilo.
Na žádost velimské občanky o informaci, zda by bylo možné
v rámci projektu optimalizace a modernizace železniční
trati Velim–Poříčany, BC jednat o výstavbě protihlukových
stěn či jiných protihlukových opatření, navrhl pan starosta,
že o této možnosti zahájí jednání s Českými drahami.
ZO schválilo žádost o vyjádření k dělení pozemků v k. ú.
Vítězov dle přiloženého geometrického plánu.
ZO schválilo účetní závěrku MŠ Velim, o niž požádala Žaneta
Svobodová, DiS., ředitelka školy. Na základě účetní závěrky
sestavené ke dni 31. 12. 2019 byl výsledek příspěvkové
organizace Mateřská škola Velim 227 611,27 Kč. ZO
vyjádřilo i souhlas s převedením této částky do rezervního
fondu organizace. Fond bude využit zejména k dalšímu
rozvoji školy.
ZO schválilo i účetní závěrku ZŠ T. G. Masaryka Velim,
o niž požádal Mgr. Petr Karpeta, ředitel školy. Na základě
účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2019 byl výsledek
hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
T. G. Masaryka Velim za hlavní činnost 2 666,90 Kč
a za hospodářskou činnost 26 777 Kč. ZO vyjádřilo i souhlas
s převedením této částky do rezervního fondu organizace.
Fond bude využit ve smyslu § 30 odst. 3 zejména k dalšímu
rozvoji školy.
ZO vzalo na vědomí žádost Energie AG Kolín, a. s., o omezení
užívání pitné vody formou opatření obecné povahy.
ZO schválilo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Velim na rok 2020 – Sportovní klub kopaná, FC Velim –
letní fotbalový kemp Horní Bradlo, sportovní soustředění
pro děti – výše podpory 80 000 Kč.
Pan starosta Seifert seznámil ZO s podáním žádosti o dotaci
(areál Piánka) na MMR. ZO schválilo obsah projektu
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s názvem „Revitalizace Brownfieldu Piánka ve Velimi
– výstavba veřejného sportoviště pro spádovou oblast
Kolínska“ a následné podání žádosti o finanční podporu
na Ministerstvo pro místní rozvoj. Konkrétně se jedná
o podprogram: 117D082 Podpora regenerace brownfieldů
pro nepodnikatelské využití, číslo výzvy: 2/2020/117D082,
DT 1 – Revitalizace a výstavba.
Pan starosta poděkoval všem, kteří v této nelehké době
nabídli pomoc (šití roušek, nákupy a dovoz léků seniorům,
rozvážení roušek, dezinfekce atd.) – SDH Vítězov, ženám,
které našily roušky pro občany, zaměstnancům OÚ
a JUDr. Těmínovi, Ph.D.
Dále navrhl ZO zproštění nájmu nebytových prostor – Textil
Velim po dobu uzavření prodejny z důvodu pandemie. ZO
tento návrh odsouhlasilo.
Ing. Štěpánek se zeptal, jaký máme status na DPS. Pan
starosta odpověděl, že žádný.
Dále informoval ZO o nabídnuté pomoci od firmy Ball
Aerosol Velim např. na nákup dezinfekce atd. Pan starosta
ve spolupráci s ředitelem ZŠ Velim a ředitelkou MŠ Velim
sestaví seznam potřebných věcí, který bude předán firmě
Ball Aerosol Velim.
Ing. Štěpánek navrhuje zlepšení komunikace OÚ s občany
např. předáváním informací pomocí aplikací SMS.
Dále se zeptal, v jaké fázi je navržený přechod pro chodce
v Palackého ulici. Pan starosta odpověděl, že doposud žádné
vyjádření vydáno nebylo. Spolu s panem Kaftanem daný
stav prověří.
Ing. Štěpánek doporučuje zasílání podkladů pro jednání ZO
z důvodu prostudování s časovým předstihem větším, než
byl doposud.
Mgr. Karpeta informoval ZO o současné situaci i možné
budoucí – otevření 1. stupně ZŠ Velim. Přivítal nabídku
od firmy Ball Aerosol Velim s tím, že ji určitě využije.
Pan Müller doporučil odstranit kontejnery u hřiště. Pan
starosta řekl, že po vyprázdnění budou odvezeny.
Pan Nezavdal se zeptal, co se zaměřuje v Pražské ulici.
Prověří to pan Kaftan.
Mgr. Kyncl vznesl požadavek, zda by bylo možné
nainstalovat u vjezdu na poštu ceduli „Zákaz blokování
vjezdu poštovním vozidlem“, protože poštovní vozidla
blokují průjezd nájemníkům pošty.
Paní Svobodová, DiS., informovala ZO o účelu umístění
cedulí v areálu MŠ z důvodu vniknutí neznámých pachatelů
do areálu MŠ a způsobených škod.
Pan Kostka sdělil ZO, že na všech rozpracovaných
projektech zadaných obcí se intenzivně pracuje. Zároveň
vyzdvihl upravený vzhled okolí cyklostezky v návaznosti
na sportoviště u MŠ.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Růžička Pavel, Velim
Hubal Josef, Velim
Smetánka Karel, Velim
Raba Karel, Velim
Marková Dana, Vítězov
Beňová Eva, Velim
Škopek Karel, Velim

Vlasáková Vlasta, Velim
Beníšková Blažena, Velim
Vlček Vlastimil, Velim
Skalová Anna, Velim
Vepřeková Milena, Velim
Rovenská Vlasta, Velim
Vosecký Miloslav, Velim
Miklóšová Magdalena, Velim
Růžička Jiří, Velim

Banyová Anna, Velim
Šulcová Jaroslava, Velim
Hovorková Libuše, Velim
Nedbal Jiří, Velim
Schránilová Jiřina, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Janoušková Alena, Velim
Černohous Mikuláš, Velim
Bečka Matyáš, Velim
Funda Jakub, Velim
Synková Johana, Velim
Bogášová Viktorie, Velim
Blahopřejeme!

Zemřeli:
Koutský Jaroslav, Vítězov
Váša Miroslav, Velim
Veselý Václav, Velim
Veselá Marie, Velim
Králíková Anna, Vítězov
Hrodková Helena, Velim
Novotný Josef, Velim
Čest jejich památce!

Poděkování
Vážení občané Velimi a Vítězova,
dovolte mi, abych za nás za všechny občany poděkovala panu
starostovi Seifertovi, všem pracovníkům obecního úřadu a též
hasičskému sboru za to, že pro nás v této nelehké chvíli roznášeli
do našich domovů dezinfekci i roušky. Ještě jednou děkujeme.

M. Uhlířová
Ráda bych poděkovala SDH Vítězov za pomoc v nouzovém
stavu. 
A. Čežíková
Děkuji panu starostovi Josefu Seifertovi i paní Monice Slabé
za milé blahopřání k mým kulatým narozeninám. Také děkuji
všem, kteří si na mně vzpomněli. Velice mě to potěšilo.
S úctou Zdeňka Horáčková

Naše tanečnice
6. – 8. 3. 2020 se konala taneční soutěž v Moskvě – zatím poslední
akce před zrušením ostatních mezinárodních šampionátů
dané federace. Alžběta Kvapilová ji tedy stihla za 5 minut 12.
Je to opravdu velmi kvalitně organizovaný šampionát pod
taktovkou WADF (World art dance federation) a patří mezi její
nejoblíbenější.
Tyto soutěže se konají po celém světě. Bety jezdí s TK Crossdance
Kolín jen na některé, mimo jiné do maďarského Siofóku (ta byla
přesunuta na podzim), černohorské Budvy (ta byla zrušena), kde
byla minulý rok poprvé, a v neposlední řadě na týdenní maraton
do Liberce, který bývá pravidelně v listopadu. Ale Moskva, ta
za to opravdu stojí a stála.
Soutěž podporuje mnoho druhů tanců – jak sólových, dueta,
párové tance, minitýmy a velké formace, také zohledňuje věkové
kategorie a druhy tanců. Člověk tanečně nadaný si zde přijde
na své. Má možnost si zasoutěžit třeba s 50 soupeři v sólových
disciplínách a protančit celé dny konání soutěže. Odměnou
je i finálové umístění, třešinkou je pohár a titul, který je buď
evropský nebo světový (dle nastavení organizátorů). České
tanečnice a tanečníci se zde v mezinárodním prostředí nenechají
zahanbit a mají úspěchy. Spolu s Alžbětou Kvapilovou se soutěže
zúčastnila také Natálie Šturmová.
A ještě ze zákulisí… :-) Všemi poháry a medailemi měla Bety
přetížený kufr, takže musela vzít medaile do příručního zavazadla
a poháry rozdat do jiných kufrů.

5
Bety se opravdu neztratila. Zde jsou výsledky:
1. místo – merengue solo (36 účastníků - 4 kola), bachata
duo s Lu (23 - 3 kola), merengue duo s Lu (21 - 3 kola), duo
Apocalypsa s Naty (5 - 1 kolo), formace Armagedon (7 týmů),
Zombie minitým v mládeži; 2. místo – bachata solo (42 - 4 kola),
jive solo (53 - 4 kola), salsa solo (34 - 4 kola) - zde titul Evropský
pohár, improvizace (18 - 3 kola), salsa duo s Lu (22 - 3 kola), jive
duo s Naty (27- 3 kola), samba duo s Naty (22 - 3 kola), minitým
Orchestr (6 týmů); 3. místo – Captain America (14 - 2 kola) karibské show sólo; 4. místo – Wanna have fun (10 - 2 kola),
chacha duo s Naty (28 - 3 kola), Teen beach s Lu (21 - 3 kola);
5. místo – samba solo (51 - 4 kola), In my blood (22 - 3 kola),
rumba duo s Naty (17 - 3 kola); 7. místo – rumba solo (24 - 3 kola).
Natálie Šturmová soutěžila v jiném sále v soutěžích pro
začátečníky open, tedy v jiné lize:
5. místo – jive solo, merengue solo, samba solo, chacha solo;
6. místo – salsa solo; 7. místo – bachata solo; 1. místo – formace
Armagedon (7 týmů); 4. místo – minitým Pulp Fiction (6 týmů).
Dívkám držíme palce v trénincích i budoucích závodech.
hk

Natálie Šturmová - na snímku druhá zprava

Z našich škol

Alžběta Kvapilová

Se začátkem prvních omezení jsme nepředpokládali, že by byla
nějak zásadně omezována sféra školství. Rychlý sled událostí
na začátku března však vyústil v zásadní rozhodnutí, které
zákazalo osobní přítomnost žáků ve škole, tedy fakticky od 11. 3.
základní školy uzavřelo. Pochopitelně bez přesnějšího časového
vymezení. Naše nejčernější úvahy byly, že zavřeno může být
i několik týdnů, dokonce snad až do konce dubna… Další
události a rozhodnutí jsme všichni společně sledovali. Stejně tak
i nejistou prognózu. Navíc – my ve škole nemáme ani o jednu
jedinou informaci víc, než mají rodiče žáků, než máte vy všichni.
A tak jsme se v prvních týdnech drželi doporučení MŠMT
a zadávali pouze opakovací a procvičovací úlohy. Později jsme
zintenzivnili vzdálenou výuku, zařazovali prvky on-line výuky.
A připravovali se na nástup žáků 9. ročníku. V tuto chvíli se
již nadpoloviční většina z nich ve škole připravuje na přijímací
zkoušky. K 25. 5. otevíráme školu pro dobrovolné zájemce
z 1. stupně, abychom pro ně podle opatření MŠMT zařadili
vzdělávací aktivity. Nicméně jedním dechem říkáme, že prioritou
pro nás až do konce školního roku bude vzdálená výuka, kterou
se budeme snažit zintenzivnit a dále zkvalitňovat.
Závěrem chci zdůraznit, že pro všechny jde o zcela novou
a bezprecedentní situaci a zkušenost. Chci poděkovat všem
pedagogům za přizpůsobení se novým okolnostem a naprosto
odlišnému způsobu vzdělávání. Věřím, že budeme stále lepší. Ale
zejména chci vyseknout poklonu drtivé většině rodičů a projevit
hluboký obdiv všem, kteří musejí zvládnout neskutečně složitou
situaci. S mnohými
jsem v kontaktu
a nesmírně si vážím
jejich spolupráce se
školou. Po návratu
k běžné školní
docházce společně
rozumným způsobem doženeme, co
bude k dohnání,
doladíme, co bude
k doladění… Už aby
to bylo!
PK
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Všichni mají roušky...
Pomáháme...

Jak se učí gymnasta...

Velimská abeceda (list 157)
Švadlenka působil v polovině minulého století jako řídící učitel
v obecné škole. Žil v Cerhenicích a věnoval se historii. Vedl
cerhenickou kroniku a řídil cyklostilovaný týdeník Cerhenické
noviny. V nich zveřejňoval staré záznamy o Cerhenicích.
Švácha Jan se r. 1760 ujal chalupy č. 11 ve Velimi. Dnes je to
č. 23 v Sokolské ulici – koncem minulého století zde bydleli
Čihákovi. Roku 1654 tuto chalupu vlastnil Martin Svoboda,
r. 1672 Martin Čermák, r. 1713 Václav Vopálka. Od něho r. 1734
chalupu získal Matěj Švácha. Po něm ji asi zdědil jeho syn Jan.
Švajnfesty (prasečí hody) byly pořádány v hostinci Na Staré
rychtě v roce 1916. Na počátku roku 1917 oznámily pivovary,
že přestanou vařit pivo kvůli nedostatku ječmene. Byly to
pivovary: Černý Kostelec, Kolín a Nymburk. Švajnfesty pořádané
Na Staré rychtě se odbývaly bez piva nebo bylo posíláno pro pivo
do sousedních vsí.
Švarc Josef se narodil 12. května 1903 v Ratboři, kde byl jeho
otec kovářem. Následně přešel do Vítězova. Ve Velimi pak
postavil dům, a to ve Vítězovské ulici. Doma byli čtyři bratři
a dvě sestry. Otec zahynul po zásahu elektrickým proudem. Josef
Švarc se pak živil autodopravou. Nejčastěji vozil řepu cukrovku
a cihly.
Švecova divadelní společnost byla ve Velimi známa ke konci
2. světové války, kdy v hostinci Na Staré rychtě vždy po určité
době nějaký čas pohostinsky vystupovali. Jednotliví herci chodili
s oblibou po domech zvát na představení, což jim umožňovalo
zlepšit své potravinové zabezpečení.
Švédové se v minulosti jako vojáci několikrát dostali do Velimi.
Bylo to zvláště v době třicetileté války. Jmenovitě 19. srpna 1634
přitáhli na Kolínsko jako spojenci Sasů. Pod velením Bannéra
vtrhli opět na Kolínsko r. 1639, přičemž Velim znovu vyplenili.
Skoro 10 let pak zůstala ves v sutinách a pole zarostlo křovinami.
Švejk Josef je známou postavou z románu Jaroslava Haška.
Ve Velimi to však byla přezdívka hostinského Krásenského, který

byl vlastníkem objektu č. 15. V témže, dnes již zaniklém objektu,
byl též masný krám Škopkových, vpravo byl dále malý domek
pronajatý panem Janem Vlčkem jako holírna.
Švestky jsou peckovitým ovocem příbuzným s mirabelkami,
slívkami a ringlemi. Vyznačují se typickou tmavě modrou barvou.
Velimský zahradník Josef Funda pěstoval 25 druhů švestek.
Mezi nimi byla i Dolanka, jejíž původ je odvozen od Dolan
u Červených Peček. Ve Velimi i ve Vítězově se švestkám vždy
dařilo. Rostly v sadech, zahradách a podél cest i příkopů. Teprve
v naší době postihla švestky nemoc „šárka“ a postižené stromy
musely být zlikvidovány.
Švýcarsko, známé též pod jménem Helvetia, je neutrální
zemí. Ke Švýcarsku se upínaly pohledy obyvatel našich zemí
v dobách habsburské nadvlády za 1. světové války, neboť právě
tam vyhlásil Masaryk boj rakouské monarchii. Náš spoluobčan
dentista Dr. Schole byl švýcarského původu.
Tabák je rostlina, jejíž listy sušené ve stínu jsou surovinou
k produkci cigaret, doutníků a podobných výrobků. V ČSR se
tabák pěstoval především na jižním Slovensku. Nejbližší výrobna
cigaret u nás je v Sedlci u Kutné Hory. V bývalém klášteře zde
šlechtic Goltz původní továrnu na likéry přestavěl na výrobnu
cigaret. Jméno rodiny tohoto podnikatele je také obsaženo
ve jménu nedalekého městečka Golčův Jeníkov. Za obou
světových válek bylo u nás pěstování tabáku zakázáno. Přesto byl
na mnoha velimských a vítězovských zahrádkách tabák pěstován.
Tablo je soubor fotografií zpravidla žáků, kteří právě dokončují
nějakou školu. Před prázdninami bývají tabla v kolínských
výlohách, zvláště v těch kolem náměstí. Návštěvníci Kolína
na nich mnohdy se zájmem hledají příbuzné či známé. Kuriozní
bylo tablo absolventů Zemské zimní rolnické školy ve Velimi
z roku 1944. Vzniklo tím, že budovu hospodářské školy v Kolíně
– na Šťáralce zabrali Němci pro svou Hitlerjungend a žáci
zemědělské školy museli dojíždět do velimské měšťanky.
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