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

číslo 11, 12/2020

10 Kč

Slovo a přání starosty
Vážení občané Velimi a Vítězova,
dovolte mi, abych Vám všem v této nelehké době popřál do nového
roku hlavně hodně zdraví, štěstí a vánoční pohody. Musíme všichni
věřit, že tato zvláštní situace snad brzy skončí a začneme žít všichni
tak jako před pandemií covid–19.
S úctou starosta obce Josef Seifert

Přehled nejdůležitějších akcí:
• Přístavba Základní školy T. G. Masaryka Velim
V roce 2021 proběhne přístavba pavilonu základní školy. Na místě bývalé školní
jídelny a kuchyně budou nové učebny a zároveň se propojí tubusem jedna budova
školy s tělocvičnou a stravovacím zařízením. Cena: 17 milionů bez DPH.
• Revitalizace objektu v bývalých kasárnách
Tato akce, která změní celkový vzhled dané lokality, začne též v příštím roce.
Cena: 46,1 milionů s DPH.
• V měsíci prosinci 2020 nám bylo doručeno ze Stavebního úřadu
v Kolíně kladné kolaudační rozhodnutí na cyklostezku Velim – Vítězov.
• SDH Vítězov byl předán nový hasičský automobil za 1 207 761,50 Kč.
• Byla podána žádost o kolaudaci rekonstrukce komunikace a přilehlého
parkoviště u Mateřské školy Velim.
• V současné době probíhají projektové práce na výstavbu vodojemu ve Velimi

Přání
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vám i já jménem celé redakční rady popřála co nejklidnější
vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku 2021. Ještě před rokem jsme žili
naše „obyčejné“ životy a nikdo si nedokázal představit, co nám rok 2020 přinese.
Jak se říká: „Něco zlé je pro něco dobré.“ Doufejme, že to tak bude...
Alena Holzbauerová, šéfredaktorka

Přání a oznámení
Vážení spoluobčané,
přeji Vám za celé církevní společenství u kostela sv. Vavřince ve Velimi požehnané
Vánoce a mnoho štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti v novém roce 2021. Pevně
věřím, že těžké dny letošního roku se Božím působením přetaví v dobré dny příští
a v dobré se obrátí všechno, co nás tento rok potkalo. Přeji Vám, abychom všichni
v dalším roce mohli žít podle poselství myšlenky Winstona Churchilla: „Odvaha
je nejdůležitější ze všech ctností, neboť je podmínkou uplatnění ctností ostatních.“
Církevní společenství u kostela sv. Vavřince ve Velimi sděluje, že s ohledem
na aktuální opatření vlády je nuceno ustoupit od tradičního vánočního koncertu.
Nicméně navštívit kostel a prohlédnout si v něm vystavené jesličky bude možné
na Štědrý den mezi 15. a 17. hodinou. Vstup bude pouze na vyzvání, aby nebyl
překročen přípustný počet osob v budově kostela.
T. Těmín

a vodovodu ve Vítězově.
• Zastupitelstvo obce bude dále žádat o vybrané
dotační tituly: rekonstrukce chodníků
ve Velimi, nové dětské hřiště v ulici Okružní
a sběrný dvůr ve Velimi v areálu bývalé ČOV
Velim.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří v této
covidové době pomáhali a pomáhají našim
spoluobčanům.
J. Seifert, starosta
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 4. 11. 2020
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Ohledně vytvoření cesty na zaměřeném pozemku od špičky
lesa na Novou Ves I. doporučil pan Kostka vyměřit a zpevnit
cestu v šíři přibližně 1,5 m (celková šíře 3 m), na zbývající
metry vysázet stromy a cestu vést od pole lesem k mostku
ve Mlýně. Ing. Štěpánek navrhl zaměřit kompletně všechny
obecní pozemky (stačí linie jedné strany) týkající se
vytvoření cesty – od špičky lesa na Novou Ves I i v sadu až
k mostku ve Mlýně.
Pan starosta osloví projektanta p. Ing. Dobiáše, který připraví
podklady pro umístění laviček podél cyklostezky a ty pak
budou následně předány na dopravní odbor a Policii ČR.
Na podnět pana Müllera na účtování záloh za vodné a stočné
nájemníkům obecních bytů navrhl pan starosta zvýšení
nájmu s tím, že do něj bude zahrnuto nově vodné i stočné.
Pan Müller oponoval, že obec má ze zákona povinnost
vodné a stočné rozúčtovávat. Nájemníkům budou rozeslány
dopisy.
Pan starosta navrhl zaměřit pozemek, na kterém je
plánováno vystavění vodojemu pro obec Velim (odkoupení
pozemku od firmy Geosan Group, a. s.), a následně
vypracovat znalecký posudek. Pan Nezavdal navrhl
zaměřit ještě sousední pozemek (není součástí projektu),
a tak porovnat ceny pozemků. Pan Müller se zajímal, jak
a kde se bude napojovat hlavní přivaděč vody. Pan Kostka
odpověděl, že nyní se oslovují majitelé pozemků, kterými
povede zatrubnění.
Ohledně žádosti L. Š. o opětovný souhlas s rozdělením
pozemků p. č. 237/144 a 237/145 v k. ú. Velim dle přiložené
pracovní verze geometrického plánu č. 1414-102020
informoval pan starosta ZO o konzultaci s Ing. Krolákem
a byl pověřen k dalšímu jednání.
ZO schválilo tyto členy komise pro otevírání, hodnocení
a posouzení nabídek akce – „ZŠ T. G. Masaryka Velim
– Přístavba nových učeben“: Ing. Buriánek, J. Nezavdal,
Mgr. Bubeníková (náhradníci: J. Müller, J. Seifert, J. Kaftan).
ZO schválilo návrh OZV č. 1/2020 o stanovení
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Velim.
ZO schválilo Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 30N06/15
zaslaný Státním pozemkovým úřadem, Praha – stanovení
nájemného z vodní plochy v k. ú. Vítězov ve výši 2 493 Kč.
ZO schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru
č. 2360/18/5672 (zaslaný ČSOB, a. s., Praha).
Pan Kostka podal ZO vysvětlení k navrhovaným žádostem
o dotační titul – předložení návrhu smluv o zabezpečení
přípravy žádosti a podání žádostí o dotační podporu
z programu ministerstva pro místní rozvoj v podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 na akce:
1. „Oprava místní komunikace u sportovního centra v obci
Velim“ v rámci dotačního titulu 117D8210A Podpora
obnovy místních komunikací
2. „Rozšíření odstavných ploch u MŠ v obci Velim“ v rámci
dotačního titulu 117D8210C Podpora obnovy staveb
a zařízení dopravní infrastruktury
3. „Zateplení budovy ZŠ v obci Velim“ v rámci dotačního
titulu 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
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4. „Výstavba dětského hřiště v obci Velim“ v rámci dotačního
titulu 117D8210G Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku
Následně byly ZO předloženy smlouvy od firmy Artendr,
s. r. o., Velký Osek, na výše uvedené podání žádostí o dotační
podporu. Pan Müller doporučil do smluv zapracovat úpravu,
aby zbývající část odměny ve výši % z přiznané dotace bez
DPH byla splatná v okamžiku rozhodnutí o udělení dotace,
a ne jen pokud splňuje podmínky pro poskytnutí dotace.
Pan Kostka navrhl JUDr. Těmínovi, Ph.D., aby do smluv
doplnil další případné podmínky ostatních zastupitelů.
Pan Müller požádal pana starostu o zprávu porovnání
odvezeného odpadu v roce 2019 a letošního roku (v tunách)
od firmy Nykos, a. s., Ždánice.
Ing. Štěpánek se zeptal, zda a v jakém objemu se zarybňuje
Vítězovský rybník. Dále se zeptal na možnost zarybnění
během letošního podzimu, což bylo panu starostovi
nabídnuto (výlov MO ČRS Nová Ves). Pan starosta
odpověděl, že každé jaro dochází k nákupu ryb za 30 000 Kč.
Informace a foto jsou dokládány ve Velimských novinách.
Během podzimu žádnou nabídku násady neměl.
Ing. Štěpánek požádal ředitele školy Mgr. Karpetu
o zintenzivnění a rozšíření on-line výuky 1. a 2. stupně ZŠ.
Mgr. Karpeta vysvětlil systém distanční výuky, podle které
se nedá vyučovat zcela dle rozvrhu. Dané požadavky bere
v potaz, situaci prověří a zjistí další možnosti.
Mgr. Kyncl se zeptal, zda má obec ještě v rozpočtu finanční
prostředky na prořez stromů (pro účely prořezu bývalého
sadu). Pan starosta informaci zjistí u paní Bernardové.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2020.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 2. 12. 2020
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•

•
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Pan starosta informoval ZO o kontaktování lékárnické
firmy, které nabídl prostory bývalé lékárny a byt. Lékárenská
firma nemá zájem o zřízení lékárny ve Velimi a doporučila
podat inzerát do lékárenského měsíčníku.
Pan Kostka nechal zpracovat projekt na všechny budoucí
komunikace v Karlově ulici (spojovačka), předložil seznam
všech majitelů pozemků a doporučil s nimi jednat. Požádal
JUDr. Těmína, Ph.D., zda by v této záležitosti poskytl své
právnické služby, ten však odmítl. Záležitost bude předána
právnické firmě.
Ohledně Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku
dle KN p. č. 1010, 324/2, st. 413/9, st. 413/11 a st. 413/2
zapsaného na LV č. 10001 v k. ú. Velim zaslané firmou
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem – stavba plynárenského
zařízení, číslo stavby 8800093869 – schválilo ZO cenu ze
zřízení věcného břemene ve výši 1 000 Kč/m2, cena celkem
za vyměřené metry cca 150 000 Kč.
Ohledně Vítězovského rybníku pan starosta navrhuje
ponechat dětem a mládeži stávající cenu za roční povolenku
a dospělým zvýšit finanční částku za roční povolenku
na 2 000 Kč.
Pan starosta oznámil, že rozpadající se zeď na katolickém
hřbitově byla demoličně odstraněna z důvodu havarijního
stavu. JUDr. Těmín, Ph.D., se domnívá, že zeď byla
neoprávněně zbourána, jelikož vlastníkem není obec, ale
dle znaleckého posudku je vlastníkem katolická církev. Pan
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starosta měl nejprve jednat se zástupcem katolické církve
panem Čechem a památkovým úřadem. Poté vyzval pana
starostu a pana místostarostu k rezignaci na jejich funkce,
ti to odmítli. Následně oznámil, že vypovídá všechny plné
moci k zastupování obce, které mu byly v minulosti uděleny.
Pan Müller doporučuje postavit novou zeď při rozšíření
hřbitova. Pan starosta zajistí finanční rozpočet a projekt
na výstavbu nové zdi na katolickém hřbitově, který předloží
panu Čechovi a panu faráři.
ZO schválilo OZV č. 1/2020 o stanovení systému
a shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Velim.
ZO schválilo rozpočet MŠ Velim na rok 2021, ZŠ Velim
na rok 2021, střednědobý výhled MŠ Velim na rok 2022–
2023 a střednědobý výhled ZŠ Velim na rok 2022–2023.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 12/2020.
Pan Müller upozornil na nesoulad ohledně % za odměnu
ve smlouvě od firmy Altendr, s. r. o., Velký Osek ze dne
17. 5. 2019. ZO pověřilo pana starostu k vypracování
právního rozboru smlouvy.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020 – ZŠ
T. G. Masaryka Velim.
ZO schválilo dodavatele, firmu Geosan Group, a. s., na akci
„ZŠ T. G. Masaryka Velim – Přístavba nových učeben –
Nové vyhlášení“. Firma byla na základě elektronické aukce
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, neboť
nabídla nejnižší nabídkovou cenu: 17 857 749 Kč. Pan
Nezavdal informoval o probíhajícím výběru dodavatele.
JUDr. Těmín, Ph.D., konstatoval, že pokud je nízká cena
v nabídce, většinou se činí otázka ohledně víceprací.
Upozornil na nízkou cenu elektrického zařízení oproti
ostatním projektům. Zeptal se pana starosty, zda se může
zaručit, že na této akci nebudou vícepráce. Ten odpověděl
záporně. JUDr. Těmín, Ph.D., doporučil zapsat do smlouvy,
že na této stavbě nebudou vícepráce. Pan Müller se zeptal
pana Kostky, zda může obec za chyby v projektu požadovat
po projektantovi uhrazení škody. Pan Kostka odpověděl, že
můžeme vyzvat projektanta k odpovědnosti.
ZO vzalo na vědomí zprávu MMR o registraci akce
„Revitalizace Brownfieldu Pianka ve Velimi – výstavba
veřejného sportoviště pro spádovou oblast Kolínska“.
ZO schválilo Smlouvu o řízení projektu s názvem
„Revitalizace Brownfieldu Pianka ve Velimi – výstavba
veřejného sportoviště pro spádovou oblast Kolínska“,
č. projektu: 117D082002059, schváleného v rámci programu
„Podpora revitalizace území 2020“ Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, podprogramu 117D08200 – Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití, a to řádně,
ve stanoveném termínu a v dohodnuté kvalitě. Smlouvu
zaslala firma Artendr, s. r. o., Velký Osek, s cenou plnění:
za implementační plnění činnosti vedoucí k zahájení fyzické
realizace (do zahájení stavebních prací) 39 000 Kč bez DPH,
za jeden měsíc řízení projektu v době fyzické realizace
(od zahájení do ukončení stavebních prací) 5 250 Kč bez
DPH, zpracování Závěrečného vyhodnocení akce včetně
povinných příloh 19 000 Kč bez DPH. Cena za cestovné
bude součástí měsíční faktury (7,50 Kč bez DPH za 1 km).
ZO schválilo Příkazní smlouvu od BF Stavitelství, s. r. o.,
Čelákovice, která je investorem stavby „Revitalizace
Brownfieldu Pianka ve Velimi“. Předmětem smlouvy je
činnost zhotovitele v rámci technického dozoru investora.
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V ceně jsou započítány náklady na dopravu. Odměna
je ve výši 198 800 Kč bez DPH za celkový výkon činnosti
po dobu trvání 11 měsíců. Pan Nezavdal konstatoval, že tato
cena mu přijde neadekvátní. Pan Müller požaduje předložení
změnových listů před schválením. Pan Kostka odpověděl, že
změnové listy jsou předkládány a schvalovány ZO.
ZO schválilo Příkazní smlouvu od BF Stavitelství, s. r. o.,
Čelákovice, která je investorem stavby „ZŠ T. G. M. Velim
– přístavba nových učeben“. Předmětem smlouvy je činnost
zhotovitele v rámci technického dozoru investora. V ceně
jsou započítány náklady na dopravu. Odměna je ve výši
193 350 Kč bez DPH za celkový výkon činnosti po dobu
trvání 9 měsíců.
ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-6027650/3,
Velim, kNN č. parc. 1101 s ČEZ Distribucí, a. s. Děčín.
T. Š. a L. V., Praha, podali podnět na pořízení změny
územního plánu na pozemky p. č. 1096/17a 1096/16 v k. ú.
Velim. Tento podnět bude posouzen, pokud nedojde
s majiteli k dohodě, nebude schválen.
Ing. J. K., Skvrňov, požádal o provedení změny využití
plochy v územním plánu obce Velim na pozemcích v jeho
vlastnictví: p. č. 316/10, 316/17 a 402/1 – jehož součástí je
stavba čp. 379, vše v k. ú. Velim. Dále spolu s P. K., Velim,
požádal o provedení změny využití plochy v územním plánu
na pozemcích p. č. 306/20 a 306/6 v k. ú. Velim. Žádost
bude předána Ing. Arch. Krolákovi, který pro obec Velim
připravuje další změnu územního plánu.
Ing. J. B. požádal o změnu územního plánu na pozemcích
237/178 a 237/177 v k. ú. Velim. Spolu s Ing. H. B.
požádal o změnu územního plánu na pozemcích: 1083/1,
1083/2, 1084/1, 1084/6, 1084/7, 1084/8, 1084/10, 1084/11,
1092/9,1092/10 v k. ú. Velim. ZO schválení nedoporučilo.
K. E., Hradec Králové, podala podnět na pořízení změny
územního plánu na pozemku p. č. 1096/4 v k. ú. Velim.
Tento podnět bude posouzen, pokud nedojde s majiteli
k dohodě, nebude schválen.
J. R., Velim, zaslal návrh na změnu územního plánu
na pozemku p. č. 187/6 v k. ú Velim. Žádost bude předána
Ing. Arch. P. Krolákovi, který pro obec Velim připravuje
další změnu územního plánu.
ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou KGServis, spol. s r. o., Velim, na akci „Obec Velim – Cyklostezka
Vítězov – Velim“. Nová cena bez DPH je ve výši 1 998 416 Kč.
ZO schválilo nabídku Ing. Zákosteleckého, Služby
v BOZP, Velim, na činnost Koordinátora BOZP pro stavbu
„ZŠ T. G. M. Velim – přístavba nových učeben“ za cenu
(podle potvrzených kontrol na staveništi pro délku stavby cca
6 měsíců) maximálně 5 000 Kč + 12 000 Kč bez DPH. Rovněž
byla schválena jeho nabídka pro stavbu „Revitalizace
Brownfieldu Pianka ve Velimi – výstavba veřejného
sportoviště pro spádovou oblast Kolínska“ za cenu (podle
potvrzených kontrol na staveništi pro délku stavby cca
11 měsíců) maximálně 5 000 Kč + 11 000–22 000 Kč bez DPH.
JUDr. Těmín, Ph.D., položil panu starostovi otázku, odkud
a proč byla vyvezena zemina na bývalý motokros, zda
má obec povolení či smlouvu, zda byl uveden rozpočet
na odvoz zeminy. Pan starosta odpověděl, že zemina mu
byla nabídnuta firmou KG-Tranzit, s. r. o., Velim. Byla
vyhrnuta při stavbě cyklostezky u MŠ, a jelikož se jednalo
o kvalitní zeminu, byla navezena na bývalý motokros, kde
bude rozhrnuta a posléze na ní budou vysazeny stromy.
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Dále se zeptal, zda byla zemina proplacena. Odpověděl pan
Kaftan, že ne.
Pan Nezavdal poukázal na firmu Sater-Projekt, s. r. o., Kolín,
která připravuje projekt a rozpočet na akce, že jeden projekt
je lacinější a druhý dražší. Pan Kostka konstatoval, že je
možné požádat o vysvětlení projektanta Ing. Dobiáše.
Pan Nezavdal se zeptal pana starosty, zda je již podepsána
smlouva s firmou VPP Group, a. s., Velim, na akci
„Revitalizace Brownfieldu Pianka ve Velimi“. Pan starosta
odpověděl, že ano.
Ing. Štěpánek požádal pana starostu o umístění dvou
odpadkových košů podél cesty u dráhy.
Pan Müller informoval o stížnostech občanů, kteří jsou
napojeni na vodovod, na problém s tvrdostí vody. Doporučil
kontaktovat firmu Energie AG Kolín a požádat o nový rozbor
vody, neboť na jejich stránkách vyvěšený protokol rozboru
vody o měření kvality pro obec Velim je 2 roky starý.
Pan Müller se dále zeptal, zda je možné získat koncept
vodojemu od firmy, jež ho připravuje. Měl být hotov
do konce listopadu.
Doporučuje přemýšlet o inzerci prodeje Pianky. Pan starosta
odpověděl, že jsou dvě varianty: byl vyhlášen dotační
program na demolici stavby, nebo prodej budovy.
Pan Kaftan upozornil na havarijní stav chodníku v ulici
Sokolská. Pan starosta odpověděl, že chodník je zařazen
do dotačního titulu na opravu chodníků.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Steinocher Václav, Velim
Štulajter Josef, Velim
Výborná Vlasta, Velim
Botošová Helena, Velim
Jirků Jindřich, Velim
Nouzovská Vlasta, Velim
Houžvička Jan, Vítězov
Souček Miloslav, Vítězov
Holoubková Marcela, Velim
Kolařík Vladislav, Velim
Horáková Božena, Velim
Kolařík Josef, Velim
Šmídová Věra, Velim
Štěpánek František, Velim
Zákostelecká Marcela, Velim
Krupičková Marta, Velim
Füssyová Erika, Velim
Dvořák Petr, Velim
Kolář Pavel, Velim
Šulcová Jaroslava, Velim

Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Zlatou svatbu oslavili:
Václav a Hana Jeřalovi, Velim
Pavel a Věra Růžičkovi, Velim
Blahopřejeme!
Narodil se:
Vachta Albert, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Vostoupal Petr, Velim
Hervert Jaroslav, Velim
Jansa Josef, Velim
Rovenská Vlasta, Velim
Klasna Zdeněk, Vítězov
Hronová Alenka, Vítězov
Kratochvílová Olga, Velim
Čest jejich památce!

Poděkování
Ráda bych poděkovala panu starostovi Josefu Seifertovi a paní
Monice Slabé za krásné blahopřání od obecního úřadu k mému
životnímu jubileu. Bylo to milé.
Vlasta Fundová
Děkujeme obecnímu úřadu za blahopřání k našemu životnímu
jubileu a za věcný dar.
manželé Jeřalovi

Harmonogram svozu odpadu

Z našich škol

5

Mikuláš, čert i andílek letos netradičně

Do mateřské školy i letos dorazili Mikuláš s andílkem a čertem.
Vše proběhlo za přísných hygienických podmínek, trošičku
v rychlejším tempu než na které jsme zvyklí, a také netradičně. Pro
naše nejmenší tuto tradici zajišťují běžně deváťáci, což bohužel letos
nebylo z pochopitelných důvodů možné, proto jsme si museli pomoci
z vlastních zdrojů. Zaměstnanci mateřské školy se tohoto úkolu, který
byl zároveň potěšením, zhostili s radostí a patří jim za to dík. Byla to
jediná možnost, jak děti letos nepřipravit úplně o vše. Jsem moc ráda,
že jsme to v tak nelehké době zvládli a mohli dětem tuto akci zajistit.
Doufám, že už bude líp a těžkosti, které nás v tomto roce potkaly,
se s novým rokem rozpustí jako pára nad hrncem. Nyní nás čeká
nejkrásnější období v roce, tak si ho užijte hlavně ve zdraví.
žas

Poslední měsíc v roce v MŠ
Na prosinec se děti vždy moc těší. A nejen děti, ale i učitelky. Na poslední sobotu v listopadu připravila třída předškoláků pásmo
a zdravici do obecního rozhlasu k rozsvěcení vánočního stromu u obecního úřadu, které díky covidu letos proběhlo velice netradičně.
Když už jsme se přehoupli do prosince, byl tu 5. den tohoto měsíce. Všichni jsme věděli,
že dnes se asi něco bude dít. Tento den začal pro děti v mateřské škole jako každý jiný.
Napětí a netrpělivost ale začaly sílit, děti očekávaly příchod Mikuláše. Když zaslechly
lehounký cinkot zvonečků, v jejich očích se najednou objevil strach. Po chvíli do třídy
majestátně vešel Mikuláš doprovázený bělostným andílkem a jedním chlupatým
čertem. Děti pověděly Mikulášovi básničky, které si pro něj připravily. A protože nikdo,
ale opravdu nikdo nezlobil, byly děti nakonec obdarovány štědrými balíčky.
Na konci prosince ve všech třídách proběhly
besídky, letos bez přítomnosti rodičů. Ježíšek
všude nadělil mnoho dárků, a tak radost a hraní
nebralo konce.
Takže co dodat – celý rok si děti užily, i když pro
všechny byl dost náročný. Učitelky se pro ně snažily
připravit v rámci možností příjemné prostředí,
do kterého se denně těší. Všechny zaměstnankyně
naší školky Vám přejí krásné Vánoce se svými
blízkými, hlavně pevné zdraví v roce 2021.Věřme,
že toto období všichni překonáme ve zdraví, a to si
asi nyní všichni přejeme nejvíc.
Mgr. M.Nykodemová

Vánoce ve škole
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SDH Vítězov – rok 2020 jsme zvládli

Rok 2020 byl plný plánů a očekávání, ale jak víme, na jaře se
situace zkomplikovala a veškeré plánované aktivity našeho sboru
byly zastaveny. I přes nepříznivou situaci jsme se rozhodli nic
nevzdat a v rámci možností jsme nepřerušili práci s mladými
hasiči. Uspořádali jsme pálení čarodějnic a pak i hasičské
dýňování formou každý sám a všichni spolu. Nejdůležitější
akce roku, dětský tábor a Vítězovskou stovku, se nám povedlo
zrealizovat.
Náš hasičský tábor se konal začátkem srpna v Samopších a děti
i vedoucí si ho velice užili. Sjížděli Sázavu na raftech, chodili
na výlety, zkoumali noční oblohu dalekohledem, soutěžili,
koupali se v řece, opékali špekáčky anebo jen tak „blbli“. Byl to
úžasný týden a už se nemůžeme dočkat, až příští rok pojedeme
opět do Posázaví.

lípami. Na závěr bych Vám jménem Sboru dobrovolných hasičů
Vítězov popřál příjemné prožití vánočních svátků se svými
blízkými, mnoho úspěchů a zdraví v novém roce.
Milan Bug ml., jednatel SDH

Blahopřejeme k jubileu

Rozhodně nejnáročnější akcí roku je Vítězovská stovka – soutěž
jednotlivců v požárním sportu na 60 m a 100 m překážek. Naše
soutěž se konala 12. září ve Velimi ve sportovním areálu vedle
mateřské školy a účastnilo se jí na 200 závodníků z celé republiky.
Díky velikosti sportoviště a počtu soutěžících můžeme s jistotou
říci, že se jednalo o jednu z největších soutěží v požárním
sportu ve Středočeském kraji. Proto bych rád poděkoval všem
sponzorům, partnerům, dobrovolníkům, kamarádům a hlavně
našim členům SDH Vítězov. Děkuji!

Byl to opravdu zvláštní rok a nikdo na něj nebyl připravený.
Ve spolupráci s panem starostou a zaměstnanci obce jsme situaci
zvládli a stále zvládáme. Ale nesmíme zapomenout na velikou
pomoc občanů Velimi a Vítězova. Každý, kdo mohl, přidal ruku
k dílu – někdo daroval materiál na roušky, někdo šil, někdo pekl.
Za to Vám, sousedé, jménem sboru velice děkuji! Také bych
rád poděkoval panu starostovi a zastupitelům obce za velkou
podporu a poskytnutí dotací na dětský tábor a naši činnost. Již
připravujeme akce na rok 2021 jako například Den dětí pod

Ve středu 18. listopadu navštívil
starosta Sboru dobrovolných
hasičů
Vítězov
František
Kratochvíl dlouholetého člena
sboru Miloslava Součka a popřál
mu k životnímu jubileu. Pan
Souček oslavil 70 let a při této
příležitosti převzal Čestné
uznání Okresního sdružení
hasičů Kolín. Blahopřejeme
panu Součkovi a přejeme mu
mnoho zdraví.  Milan Bug ml.

Hasiči mají nový dopravní automobil
V pondělí 30. listopadu převzal od starosty obce Josefa Seiferta
velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Vítězov Milan Bug st.
nový dopravní automobil Volkswagen Crafter. Byly to dlouhé dva
roky čekání, ale teď je již připraven pro zajištění požární ochrany
ve Velimi a Vítězově. Dopravní automobil byl financován z dotací
Generálního ředitelství HZS, Středočeského kraje a obce Velim.
Děkujeme panu starostovi, zastupitelům obce a zaměstnancům
obce za podporu a velkou pomoc se získáním dotací. Moc
děkujeme!!! 
Milan Bug ml. jednatel SDH
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60 nově vysázených stromů ve Velimi
V průběhu měsíce listopadu se podařilo několika dobrovolníkům
z řad Mysliveckého spolku Velim, zaměstnanců místní firmy Ball
Aerosol Packaging CZ, s. r. o., a jejich rodinným příslušníkům
vysadit do ulic Velimi (i přes výrazně omezující podmínky
vládních nařízení) 60 nových stromků. Začátkem listopadu
se provedla výsadba 35ti ovocných a okrasných stromů v ulici
Palackého. Jednalo se o výsadbu třešní, švestek, lísek a sakur
do již vzrostlých řad stromů podél obou stran hlavní silnice a
to náhradou za uschlé či poničené stromy. Několik ovocných
stromů bylo zcela nově vysazeno na obecních pozemcích před
rodinnými domy. O dva týdny později pak proběhla výsadba
25ti ořešáků u kolejí podél cesty spojující ulice Palackého a třídu
Krále Jiřího, kde se navázalo na již existující alej lip.
Jsem moc rád, že se i přes nelehkou dobu a zákaz shlukování
osob podařilo tuto akci uskutečnit, a to samozřejmě za dodržení
všech epidemiologických nařízení. I přes nesouhlasy některých

občanů s výsadbou z důvodu padání listí, vytváření stínu či
obtížného sekání trávy, jsem i tak přesvědčen, že jde o dobrou
věc. Pokud bude obec Velim na svých pozemcích výsadbu aktivně
podporovat, budeme ve výsadbě pokračovat i v následujících
letech. Skrytou ambicí a cílem je, aby se ročně ve Velimi
a Vítězově, ať už v zabydlených nebo nezabydlených částech,
vysadilo nejméně 100 nových stromů. Přejme sobě i svým dětem
více stromů a více travnatých ploch, které jsou v dnešní době
všude tak hojně nahrazovány zámkovými dlažbami, kačírkem či
betonem.
Na závěr bych rád uvedl, že celou akci z velké části finančně
zaštítily OÚ Velim a dále firma Ball Aerosol Packaging CZ,
s. r. o., kterým tímto velmi děkuji. Současně patří velké díky
i zahradnictví pana Hrušky, který zajistil všechny stromky i
veškerý pomocný materiál.
Martin Štěpánek (ekologická komise OÚ Velim)

Velimská abeceda (list 159)
Taneční zábavy jsou časté společenské události pořádané
organizacemi i jednotlivci při různých příležitostech. Počty
tanečních zábav konaných v minulosti ve Velimi a Vítězově by
šly do tisíců. Sezónu zahajovaly reprezentační plesy, následovaly
karnevaly, pouťové a posvícenské zábavy, Josefovské, májové,
branecké, Kateřinské, dokonce i pravidelné nedělním čaje.
V dřívějších dobách zažívala Velim bály babské, staromládenecké,
baráčnické, čokoládovnické, cukrovarnické, cihlářské, hasičské,
Orelské a jiné.
Tání sněhu způsobilo nejvíce záplav v roce 1947. Kritickým
dnem pro Velim se stal 14.březen. Ulice od katolického kostela
po Čeperku a celý Fajberk po cihelny byly zatopeny prudce se
valící vodou. Domy ve Fajberku byly ohroženy a na některých
místech se voda dostala do obytných místností. Tento stav trval
celý den a zmírnil se až navečer.
Tanky s rudými hvězdami projely po státní silnici od Kolína
k Plaňanům poprvé ve středu 9. května 1945 asi hodinu před
polednem. Stalo se tak 4 dny po vypuknutí Pražského povstání.
Bylo to prakticky již den po ukončení 2. světové války v Evropě,
neboť ta oficiálně skončila 8. května 1945.
Taras – opěrnou zeď známe z Velimi od vodní nádrže Čeperky.
Zde brání provalení silnice do bývalého brodiště koní. Tento taras
na konci Pražské ulice směrem k Cerhenicům byl vystavěn ve
30. letech minulého století.
Tašky se řadí do stavebnin. V minulém století nahradily dosud
používanou historickou střešní krytinu - šindele a došky. Ve Velimi
se tašky pálily v obou cihelnách. Zatímco Baštova cihelna vynikala
ve výrobě dutých cihel, Součkova se zase proslavila výrobou
střešních tašek.
Tauchmannovi, manželé Karel a Helena, bytem v Kolíně, se narodili
počátkem minulého století. Byli příbuzní Krásenských a Vozábů

z Velimi. Karel Tauchmann byl původně vedoucím závodu Kolinea
na výrobu čokolády a cukrovinek v Kolíně. Po likvidaci tohoto
závodu přišel jako úředník do Velimské továrny. Byl vynikajícím
malířem, jeho oblíbeným žánrem byly akvarely.
Tažnými zvířaty používanými u nás v dobách před plným
uplatněním traktorů byli především koně. Malí rolníci, včetně tzv.
kovozemědělců, používali hojně kravských potahů. Dříve bývala
často k vidění i volská spřežení. Někteří pekaři či řezníci používali
k přepravě svých výrobků i psy, jako například velimský pekař
Stejskal. Za 1. světové války podléhali tažní psi vojenským odvodům.
TBC neboli tuberkulóza, dříve zvaná souchotiny, bývala
označována za nemoc chudých. Nebylo tomu doslova, neboť
v minulosti na tuto nemoc umírali lidé ze všech sociálních vrstev.
Německý lékař Robert Koch objevil bacil tuberkulózy a tím
usnadnil úspěšný boj proti této zákeřné chorobě. Básník Jiří Wolker
zemřel na TBC ve svých 24 letech. V roce 1924 zemřela i jeho
o něco starší přítelkyně, velimská rodačka Jaroslava Mikšovská.
Technische Nothilfe (TN) byla německá organizace zřízená
ke konci 2. světové války. V Pardubicích se koncem roku 1944
nacházela asi 100 členná skupina TN. Byli to mladí muži českého
původu dosazení sem úřady. Z větší části se jednalo o nasazené české
studenty z ročníku 1921. Byli oblečeni do šedozelených uniforem.
Němci je označovali jako Hilfspolizei (pomocnou policii). Jejich
velitelem byl Oberwachtmeister Hansenberg. Náplní činnosti TN
byla likvidace následků bombardování. Jezdili také v dubnu 1945
do Kolína na opravy rozbombardovaného nádraží.
Tejček pocházel z Klučova u Českého Brodu. Po otci byl
řezníkem. Řeznickou živnost provozoval v Hořanech u Českého
Brodu. Za války jej na základě udání vyslýchalo kolínské gestapo.
Po Květnové revoluci 1945 převzal ve Velimi v Novoveské ulici
prodejnu řezníka Pavlů. Z Velimi se Tejček odstěhoval roku 1948.

Home office – příjemný zaměstnanecký bonus nebo náklad zvyšující výdaje
domácnosti?
Zatímco na jaře spousta z nás vítala home office jako příjemnou
změnu a skvělý zaměstnanecký benefit, po podzimní vlně pandemie
už někteří vnímají home office jako nepříjemný důsledek současné
situace. Dříve byl běžnou součástí pracovního režimu jen u několika

málo firem. Většinou práci z domova využívali (alespoň částečně)
odborníci z oblasti informačních technologií. Dnes k němu
z důvodu bezpečnosti a doporučení vlády a hygieniků přistoupilo
mnoho společností a home office mají i profese, u kterých bychom to
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nečekali. Například likvidátoři pojistných události.
Vyhledávaný zaměstnanecký benefit
Spousta lidí stále považuje home office za příjemný benefit, který
umožňuje flexibilnější pracovní režim. Zároveň se ale většina z nich
shoduje, že čeho je moc, toho je příliš. Podle posledních průzkumů
by si totiž většina oslovených představovala benefit v podobě dvou
až třech pracovních dní doma a zbytek na pracovišti firmy. Obzvlášť
generace zvaná Z (ročníky 1996 a výše) touží po kontaktu s kolegy
a možnostech „kariérního růstu“ za pomoci budování pracovních
schopností spíše na pracovišti. Ne doma ve svém obýváku nebo
kuchyni. Nebo alespoň ne ve 100 procentech pracovního času.
Generace mileniálů oceňuje práci z domova
Zaměstnanci, kteří se narodili v rozmezí let 1981 až 1996, jsou ti,
kteří podle průzkumů nejvíc oceňují benefity home office. Vyhovuje
jim, že neztrácejí čas cestováním do práce, a zároveň jsou schopni
snadněji pokrýt i péči o děti a běžné rodinné záležitosti. Ostatní
generace už tolik home office neoceňují a spíš by uvítaly pravidelný
pracovní režim v zázemí zaměstnavatele. Jednou z nejčastějších
stížností na home office je právě to, že se stírá rozdíl mezi pracovním
a soukromým časem. Někteří díky tomu často pracují z domácího
prostředí mnohem déle nebo dlouho do noci.
Kdo zaplatí náklady za home office?
Podle vyjádření odborníků i ministerstva práce a sociálních věcí
vyplývá, že zaměstnavatel by měl svým zaměstnancům platit
náklady za práci z domova. Uvedené náklady přitom nemohou být
zahrnuty ve mzdě. V zákoně ale pro tyto případy zatím neexistuje

žádná speciální úprava, takže se podmínky obvykle sjednávají
po dohodě nebo podle vnitřního předpisu zaměstnavatele. Vždy
záleží na tom, jak se zaměstnavatel nebo přímý nadřízený dohodne
se zaměstnancem a také na konkrétní situaci a nutnosti technického
vybavení. Většina oslovených respondentů oceňuje ušetření času
a peněz za dopravu. Současně ale poukazují na vyšší spotřebu energií
a vody při práci z domova. Jejich úhradu je možné řešit jakýmsi
paušálem nebo bonusem ke standardnímu platu. Nicméně z analýzy
energetických společností a některých firem vyplývá, že náklady
za energie a vodu dosahují pouze několika korun v rámci jednoho
pracovního dne. Konkrétně zhruba 20 korun. Z tohoto pohledu
by tak mohly být náklady na práci z domova nulové nebo dokonce
záporné. Je z nich totiž nutné odečíst ještě náklady na dopravu, které
by zaměstnanec hradil v případě běžného pracovního režimu.
Na evropské úrovni
Na rozšiřující se pracovní režim v podobě home office zareagovala
také Evropská unie. Ta rozhodla, že jednotlivé země EU musí
práci z domova a řešení jednotlivých oblastí s tím spojených zavést
do svých zákonů nejpozději do srpna 2022.
Do té doby se musí každý zaměstnanec na podobě svého pracovního
režimu a případných nákladů a čerpání tohoto „benefitu” dohodnout
individuálně. Pokud to situace vyžaduje, je nejlepším řešením
uzavřít písemnou dohodu o práci z domova mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem.V rámci dohody pak vyspecifikovat podmínky
na práci, technické zázemí a případné hrazení nákladů na energie,
vodu, internet a další nezbytnosti.
Ing. Ilona Homolková
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