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10 Kč

Slovo a přání starosty

Vážení občané Velimi a Vítězova,
dovolte mi, abych Vám všem popřál do nového roku hlavně
hodně zdraví, štěstí a vánoční pohody. Jsou to bohužel již
druhé svátky s covidem-19, který neslábne, ale na podzim
a v zimním období naopak získává na síle a nás občany
zatěžuje čím dál tím více. Chci věřit, že příští rok bude lepší
a všichni se opět vrátíme k normálnímu životu. Na závěr bych
ještě rád poděkoval především SDH Vítězov za nezištnou
pomoc občanům v této nelehké době.

S úctou Josef Seifert, starosta
Vážení čtenáři Velimských novin,
dovolte i nám, abychom Vám popřáli co nejkrásnější a
nejklidnější prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně zdraví a štěstí. Doufáme, že vám budeme přinášet jen
samé pozitivní zprávy a že nám zachováte přízeň.

za RR Alena Holzbauerová

Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2021:
• Rekonstrukce komunikace a přilehlého parkoviště u mateřské
školy. Na základě kolaudačního rozhodnutí je provoz možný
v obou směrech.
• Revitalizace objektu v bývalých kasárnách. Již nyní se občané
zajímají o využití budoucího sportovního areálu s kluzištěm,
ale z důvodu budování nové trafostanice společností ČEZ
(termín do 6/2022) budeme bruslit až příští zimu.
• Vodovod Vítězov. Projektová dokumentace byla dokončena
a předána obci. Stavební povolení s dotačním titulem bude
řešeno společně s vodojemem ve Velimi.
• Vodojem ve Velimi. V příštím roce bude vyřízeno stavební
povolení a následně podána žádost o dotaci.
• Sběrný dvůr. Stejně jako u výše uvedeného vodojemu bude
vyřízeno stavební povolení a podána žádost o dotaci.
• Chodníky v obci. Na příští rok obec vyčlenila částku 4 miliony
korun na jejich rekonstrukci. O výběru ulic doporučených
k rekonstrukci budete včas informováni.
• Hasičská zbrojnice ve
Vítězově. Smlouva na
podání žádosti o dotaci
byla již uzavřena a v roce 2022 bude zpracována
projektová dokumentace.
• Veřejné osvětlení ve
Velimi a ve Vítězově.
Probíhá jednání se společností, která zajistí kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení z dotačního titulu.

Poděkování
V listopadu nás náhle opustila naše dlouholetá kolegyně
Eva Veselá. S velimskou základní školou spojila celý svůj
profesní život. Díky tomu se nesmazatelně zapsala do životů
nejen kolegů, ale celých generací
žáků. Budeme si ji pamatovat
jako milou, vstřícnou a ochotnou
pomoci dlouholetým i začínajícím
kolegům. Překvapovala nás svou
neustálou aktivitou, řadu let
pořádala různé mimoškolní akce
a mnoho času věnovala práci
v redakční radě Velimských novin.
Děkujeme za vše, co pro nás
a školu Eva Veselá vykonala.

Kolegové ze ZŠ Velim
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 20. 10. 2021
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Pan starosta Seifert oznámil ZO, že zápis a usnesení
z minulého zasedání č.11/2021 byl vyhotoven v řádném
termínu, ale originál zápisu a usnesení nebyl od ověřovatelů
(Ing. Štěpánek a JUDr. Těmín, Ph.D.) do dnešního dne
podepsán ani vrácen z důvodu nesouhlasu ověřovatelů
s bodem týkajícím se firmy Gemec – Union, a. s., a navrhl
dvě varianty: a) odhlasovat zápis v původním znění,
b) odhlasovat zápis ve znění, které bylo navrženo ověřovateli
a v daném bodě doplněno správnými údaji od pana starosty.
ZO schválilo variantu b.
Na dnešní zasedání ZO se dostavil pan Kuchař, který má
jako jediný uchazeč zájem odkoupit pozemek p. č. 73/2
v k. ú. Velim s budovou bývalé trafostanice, a vznesl
požadavek, zda by mu mohlo být umožněno oplocení
sousedního pozemku („uličajda“). Pan Kostka odpověděl, že
tento pozemek je zanesený v ÚP jako komunikace, tudíž jej
nelze oplotit. Dále pan Kuchař upozornil na skutečnost, že
budova trafostanice není katastrálně zapsána. JUDr. Těmín,
Ph.D., odpověděl, že součástí pozemku je i stavba. Právník
obce připraví návrh smlouvy o prodeji pozemku s budovou
trafostanice panu Kuchařovi.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2021.
ZO schválilo Plán inventur 2021.
ZO jednalo o OZV obce Velim č. 1/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství. Pan starosta
seznámil ZO s finančním výsledkem za odvoz komunálního
odpadu:
rok 2020 – příjmy od občanů 1 532 140 Kč, příjmy za tříděný
odpad EKO KOM 358 762,50 Kč, výdaje obce 3 060 198,85 Kč
rok 2021 (leden–září) – příjmy od občanů 1 498 702 Kč,
příjmy za tříděný odpad EKO KOM 337 518 Kč, výdaje obce
3 095 765, 52 Kč
ZO rozhodlo, že tato vyhláška bude řešena na mimořádném
zasedání ZO dne 1. 11. 2021.
ZO schválilo žádost manželů R. o položení zámkové dlažby
ve vjezdu (obecní pozemek) na vlastní náklady.
ZO schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o umístění
a provozování kontejnerů ze dne 10. 3. 2014 firmou
TextilEco, a. s., Praha.
J. D., Velim, zaslal žádost o odpověď ohledně rekonstrukce
chodníků, kterou osobně podal na OÚ Velim v průběhu
léta. Jednalo se o Žádost na základě zákona o svobodném
přístupu k informacím o zaslání žádostí na rekonstrukci
chodníků podaných v letech 2015 a 2016 a žádost, zdali by
obec z vlastních prostředků mohla opravit kritická místa
dotčených chodníků s přihlédnutím k potřebám invalidních
spoluobčanů, starších spoluobčanů a maminek s kočárky.
Pan Kostka konstatoval, že ZO má zájem chodníky opravit,
a navrhl nyní opravit kritická místa. Další opravy budou
dány do rozpočtu na rok 2022. ZO rozhodlo, že pan starosta,
pan Kaftan a pan D. společně prohlédnou nejvíce kritická
místa chodníků a na příštím zasedání ZO budou informovat
o svém zjištění.
ZO schválilo Smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice
při stavbě „Velim – Plynovod ul. Tylova – Revitalizace
brownfieldu Piánka ve Velimi“ s Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje. Úhrada za omezení užívání je
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celkem 3 500 Kč bez DPH.
Ateliér projektování inženýrských staveb, s. r. o.,
Ing. T. Podroužek vypracoval zakázku pro investora ŘSD ČR
(zpracovanou na základě dříve vyhotovené studie Záměru
projektu) – nákres vybudování obchvatu. Cílem této zakázky
je vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti stavby
vzhledem k nákladům a dopravnímu významu se započtením
předpokládaných rizik a časového harmonogramu. Pokud
by obec k tomuto záměru měla nějaké požadavky či
připomínky, které by měly být v ekonomickém hodnocení
zohledněny, nabízí osobní setkání. JUDr. Těmín, Ph.D.,
doporučil obnovit požadavky a připomínky obce Velim,
které již byly jednou zaslány investorovi. ZO pověřilo pana
starostu jednáním s Ing. Podroužkem.
ZO schválilo žádost M. B., Vítězov, o povolení položení
zámkové dlažby na obecním pozemku před domem
na vlastní náklady.
ZO schválilo Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Velim na rok 2021 od Tělocvičné jednoty Sokol
Velim. Cílem projektu je pomoci obnovení všech aktivit
postižených epidemií koronaviru. Požadovaná výše podpory
je 200 000 Kč. Byla schválena Veřejnoprávní smlouva
č. 7/2021 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
ZO schválilo Plán údržby vodohospodářského majetku obce
Velim na rok 2022 od Energie AG Kolín.
ZO schválilo bezúplatný převod pozemků p. č. 953/2 v k. ú.
Velim o výměře 2951 m2 a p. č. 953/4 v k. ú. Velim o výměře
1259 m2 od Státního pozemkového úřadu na Obec Velim
z důvodu vybudování komunikace dle ÚP Velim. V této
lokalitě je dle územní studie a ÚP Velim plánována zástavba
rodinnými domy.
Pan Müller navrhl zamyslet se nad stavem obecní
komunikace u mateřské školy k odbočce na Vítězov, která je
v havarijním stavu. ZO pověřilo pana Kaftana zpracováním
odborného finančního odhadu rozpočtu opravy či
rekonstrukce komunikace. Pan Kostka konstatoval, že
projekt komunikace je vypracován.
Paní Svobodová, DiS., upozornila na parkování osobních
automobilů na cyklostezce u MŠ a doporučila ohraničení
cyklostezky.
Pan Müller se zeptal, v jakém stavu je výběrové řízení
na interiérové vybavení stavby – Přístavba nových učeben
ZŠ T. G. Masaryka Velim. Pan Kostka odpověděl, že je
v jednání (konkrétně technické specifikace).
Pan Müller dále požádal pana starostu o vysvětlení osázení
plochy u křížku ve Vítězově. Pan starosta mu předá telefonní
číslo na schválenou firmu, která bude osázení provádět. Pan
Müller se také zajímal o zajištění opravy schodů u křížku
ve Vítězově. Pan starosta odpověděl, že schody již byly
zadány.
Dále se pan Müller zajímal, v jakém projektovém stavu se nachází
hasičárna ve Vítězově. Pan starosta odpověděl, že zásadní návrh
od hasičů bude předložen na příštím zasedání ZO.
JUDr. Těmín, Ph.D., požádal pana starostu o napsání dopisu
panu Ing. B. ohledně havarijního stavu zchátralé budovy
u nádraží, u které Ing. B. přislíbil (na zasedání ZO ze dne
16. 12. 2020) do konce roku 2021 tento stav vyřešit (v červnu
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2021 mu skončila smlouva s filmaři). ZO pověřilo pana
starostu jednáním s příslušnými orgány o demolici tohoto
objektu. Pan Kostka navrhl předat tuto záležitost právníkovi.
JUDr. Těmín, Ph.D., se zeptal, v jakém stádiu se nachází
výkup komunikace v Nádražní ulici. Pan starosta odpověděl,
že komunikace je vykoupena a smlouva s finanční částkou
byla schválena na zasedání ZO dne 17. 3. 2021.
JUDr. Těmín, Ph.D., dále navrhl odhlasovat pověření
k jednání s firmou Gemec – Union, a. s., Jívka 187, tak, aby
při jednání pánů starosty a místostarosty byl přítomen i pan
Müller. ZO tento návrh neschválilo.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 1. 11. 2021
•

ZO jednalo o OZV obce Velim č. 1/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství. Po diskusi byly
předneseny dva návrhy: 1) pan Müller navrhl nezvyšovat
poplatky za odvoz komunálního odpadu, 2) pan starosta
s Mgr. Karpetou navrhli zvýšení poplatku o 150 Kč: občané
od 70 let – 650 Kč/osoba/rok, ostatní občané – 900 Kč/osoba/
rok. ZO schválilo návrh zvýšení poplatku a vydalo obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství. Touto vyhláškou se
současně ruší OZV č. 3/2019 ze dne 11. 12. 2019. Důvodová
zpráva: dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 543/2020
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou
životností, jímž došlo ke změnám právní úpravy místních
poplatků. ZO tedy z důvodu přizpůsobení se aktuální právní
úpravě vydává OZV o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 1. 12. 2021
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Pan starosta informoval ZO o návrhu rozpočtu. Z důvodu
zrušení jednání ZO dne 24. 11. 2021 byl rozpočet obce
Velim na rok 2022 již vyvěšen na úřední desce obce, aby
mohl být případně na posledním zasedání ZO 15. 12. 2021
schválen a byla dodržena zákonná lhůta. Návrh rozpočtu
byl projednán s předsedou kontrolního výboru panem
Müllerem a se členem ZO panem Ing. Štěpánkem.
Příjmy návrhu rozpočtu jsou 72 849 552,97 Kč, výdaje
návrhu rozpočtu jsou 67 506 462,00 Kč. Rozpočet je
sestaven jako přebytkový s přebytkem 5 343 090,97 Kč.
Z přebytku se uhradí úvěr KB 15 000 000,00 Kč a splátky
úvěru ČSOB 2 663 551,00 Kč. Rozdíl – 12 320 460,03 Kč
bude dofinancován ze zůstatku roku 2021. Návrh rozpočtu
byl zaslán všem členům ZO dne 18. 11. 2021.
Zároveň je vyvěšen návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2023 a 2024. Oba výhledy jsou zpracované jako
přebytkové s přebytkem cca 8 mil., z něhož se musí uhradit
splátky úvěru a na investice zbývá cca 5 mil. Kč. Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu byl zaslán všem členům
ZO 19. 11. 2021. Pan Kostka vysvětlil přehled některých
investičních akcí s tím, že v rozpočtu jsou uvedeny jen
navrhované finanční částky a konkrétní akce budou řešeny
v průběhu roku 2022.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2021.
ZO obdrželo odborný posudek č. 5074 o ceně nemovité věci
– pozemku, dílu „d“ p. č. 945/10 dle GP č. 1440-192/2020
(cena 24 770 Kč). ZO schválilo vypracování a vyvěšení
záměru prodeje tohoto pozemku.
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ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se
vydává požární řád obce.
ZO vydalo podle zákona č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, s účinností od 23. 11. 2021 Krizový plán Obce
Velim (+ příručku pro obyvatele obcí Velim a Vítězov)
k zabezpečení funkce obce při krizových situacích.
ZO vybíralo ze třech nabídek a schválilo cenovou nabídku
od J. Buriana, Zahradní technika Čábelka, s. r. o., na zahradní
traktor Seco Starjet P6 4x4 Pro za 269 900 Kč včetně DPH
a mulčovací žací ústrojí Profi za 30 000 Kč včetně DPH.
ZO schválilo žádost O. V., Velim, o vybudování vjezdu
na pozemek p. č. 237/152 v ulici Karlova přes pozemek obce
p. č. 237/38 v k. ú. Velim na vlastní náklady.
ZO schválilo žádost P. U., Velim, o povolení stavební úpravy
parkovacího stání na obecním pozemku před vjezdem
k rodinnému domu.
ZO schválilo Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo Velim – výstavba
vodojemu Velim od Ing. L. Žukové, projektantky – oddělení
zásobování pitnou vodou Vodohospodářského rozvoje
a výstavby, a. s., Praha. Jedná se o změnu v článku č. 5 –
Termín plnění.
ZO schválilo návrh ceny stočného pro rok 2022 od Energie
AG Kolín. Nová cena stočného je ve výši 60,23 Kč/m3 bez
DPH, tj. 69,26 Kč/m3 včetně DPH. Oproti loňskému roku je
celkové zvýšení ceny stočného 2,80 Kč/m3 bez DPH (3,22 Kč
s DPH).
ZO vzalo na vědomí oznámení MMR, Praha, o změně
termínu při poskytnutí dotace na akci – Revitalizace
Brownfieldu Piánka ve Velimi – výstavba veřejného
sportoviště pro spádovou oblast Kolína.
ZO schválilo nabídku od Sater – Projekt, s. r. o., Kolín,
(Ing. Z. Dobiáš)na akci legalizace komunikace v ulici 1. máje
včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů, dodatečného
stavebního povolení a kolaudace za cenu 207 394 Kč s DPH.
ZO schválilo nabídku od firmy Artendr, s. r. o., Velký
Osek, na kompletní zpracování projektové dokumentace
pro projekt „Hasičská zbrojnice ve Vítězově“. Zpracování
projektové dokumentace, rozpočtu, výkazu výměr
a zajištění inženýrské činnosti – 301 290 Kč včetně DPH,
kompletní zpracování žádosti o dotaci, včetně sledování
procesu jejího schválení – 36 300 Kč včetně DPH, odměna
splatná pouze v případě schválení dotace a jejího přidělení
žadateli na základě registrace akce – 1,7 % z přiznané dotace,
kompletní řízení projektu v době realizace akce – 31 460 Kč
včetně DPH, zajištění kompletní administrace výběrového
řízení na dodavatele projektu – 30 250 Kč včetně DPH.
Zástupce SDH Vítězov pan Bug ml. vysvětlil ZO situaci,
kvůli které oslovili firmu Artendr. Ing. Štěpánek se zeptal,
zda projektová dokumentace naváže na studii pana Žáčka
a zda bude pan Žáček osloven k vypracování projektové
dokumentace. Pan Kostka odpověděl, že ohledně spolupráce
s panem Žáčkem osloví jednatele společnosti Artendr pana
Semeráda.
ZO schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 11. 2020
na akci „Revitalizace brownfieldu Piánka ve Velimi“ od VPP
Group, Velim. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce
a méněpráce dle změnových listů č. 2020/018/ZL02 – ZL37
v celkové ceně 1 601 820 Kč bez DPH.
ZO schválilo návrh smlouvy o zajišťování financování
dopravní obslužnosti od Integrované dopravy Středočeského
kraje, Praha. Celková výše zálohy obce za všechny linky činí
178 927 Kč.
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ZO schválilo Dodatek č. 1/2022 (+ Přílohu č. 1 – Ceník
poskytovaných služeb č. 2991000271) od Nykos Marius
Pedersen Group, Ždánice.
MŠ Velim a ZŠ T. G. Masaryka Velim zaslaly návrhy rozpočtu
na rok 2022 a návrhy střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2023 a 2024. Vše bylo vyvěšeno na úřední desce.
Pan starosta seznámil ZO s dopisem od Obce Radim
o navýšení základního poplatku za odstranění komunálních
odpadů na skládce, a to o 100 Kč/t, ze současných
800 Kč/t na 900 Kč/t. Dále byla zvýšena i cena za dopravu
velkoobjemových kontejnerů vozidlem ze současných
35 Kč/km na 40 Kč/km bez DPH.
Pan starosta informoval ZO o Rozsudku o náhradě
majetkové a nemajetkové újmy, kterou požadovala paní K.
od obce Velim. Rozsudek byl vydán ve prospěch obce.
Pan starosta oslovil navržené náhradníky pana Mgr. Kyncla,
pana Kaftana a paní Svobodovou, DiS., (místo Mgr. Karpety
– omluven z důvodu nemoci) k zastoupení při otevírání
obálek na akci ZŠ T. G. Masaryka Přístavba nových učeben –
interiérové vybavení stavby. Pan Kostka informoval, že akce
na interiérové vybavení základní školy je stále v jednání.
Pan Kostka seznámil ZO se zpracovaným návrhem pana
Kaftana na komunikaci u MŠ směrem na Vítězov.
Pan Kostka požádal pana starostu a pana Kaftana
o zpracování rozpočtu na opravy chodníků, které jsou
v havarijním stavu, a parkovací plochy před obchodem
na náměstí Obránců míru.
Ing. Štěpánek požádal o zapracování opravy chodníků
v ulici Sokolská.
Paní Svobodová, DiS, informovala ZO o sponzorském
daru pro MŠ Velim ve výši 20 000 Kč. ZO sponzorský dar
schválilo.
Pan Kaftan upozornil na odstranění části dopravního
značení u komunikace v blízkosti MŠ. Pan starosta
odpověděl, že dopravní značení bylo odcizeno, a zároveň
informoval o poškození mysliveckého posedu u cesty
z „Mlýna“ do Nové Vsi I a pomalování stavby v Sokolské
ulici neznámými vandaly. Pan starosta osloví firmu, která
dodá nové značky.
Ing. Štěpánek se zeptal, v jakém stavu je příprava oprav
chodníku v Novoveské ulici. Pan starosta odpověděl, že je
v řešení a realizace oprav je plánována na rok 2022.
Pan Z. a pan S., kteří jsou jedni z majitelů pozemku P042
v k. ú. Velim, seznámili ZO s komplikacemi na stavebním
úřadě ohledně přístupové cesty k jejich pozemku. Navrhli,
že na své vlastní náklady nechají zpracovat projektovou
dokumentaci a zařídí stavební povolení (jedná se o panelovou
cestu pod bytovkami v ulici Riegrova). Obec by poté měla
na své vlastní náklady vybudovat a prodloužit komunikaci,
která je ve vlastnictví obce, k jejich pozemku. Pan starosta
konstatoval, že panelová cesta se musí zaměřit a bude nutné
zjistit, jaké zde vedou inženýrské sítě. Pan Kostka navrhl, že
obec zadá zpracování cenové nabídky na panelovou cestu
projektantu panu Ing. Dobiášovi.

Poděkování
Děkujeme přátelům, známým, kamarádům a všem ostatním,
kteří se v hojném počtu přišli rozloučit s naším drahým zesnulým
panem Václavem Bulgrem.
Děkujeme také za květinové dary a projevy upřímné soustrasti.
Manželka a děti s rodinami

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Srp Jaroslav, Velim
Kolařík Vladislav, Velim
Rovenský Miroslav, Velim
Botoš Julius, Velim
Funda Jaroslav, Velim
Nykodemová Miloslava,
Velim
Zeman Vladimír, Velim
Nejedlý Josef, Velim
Jelínková Marcela, Vítězov
Matasová Helena, Vítězov
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Zlatou svatbu oslavili:
Václav a Miloslava
Procházkovi, Velim
Jaroslav a Hana Srpovi, Velim
Blahopřejeme!
Diamantovou svatbu oslavili:
Jindřich a Anna Jirků, Velim
Blahopřejeme!

Narodili se:
Ridzáková Nela, Velim
Fořtová Irena, Velim
Beníšek Martin, Velim
Faltin Vincent, Velim
Zatočilová Tereza, Velim
Čábelková Jana, Velim
Čech Artur, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Bradáč Stanislav, Vítězov
Zejda Jiří, Velim
Bulgr Václav, Velim
Veselá Eva, Velim
Hruška Josef, Velim
Šandová Jaroslava, Velim
Strnadová Zdenka, Velim
Müllerová Božena, Velim
Čest jejich památce!

Informace o poplatcích pro rok 2022
Poplatky za odvoz komunálního odpadu v obcích Velim a
Vítězov budou přijímány v hotovosti na pokladně OÚ Velim
až od 1. února do 30. dubna 2022. Bezhotovostní platby – na
účet nebo kartou na podatelně – budou taktéž přijímány až od
1. února do 30. dubna 2022.
Poplatek za svoz komunálního odpadu 2022:
900 Kč/osoba/rok
650 Kč/osoba nad 70 let/rok
Poplatek za psa:
50 Kč/1 pes
75 Kč/každý další pes

Covid-19 stále s námi
Situace s covidem-19 stále není dobrá. Mutace se střídají, vakcíny
vylepšují, ale výsledkem byly na podzim i přes velkou propagaci
očkování nejvyšší počty nakažených vůbec. Pozitivní určitě je, že
právě díky očkování se snížil počet těch, kteří mají vážný průběh.
Během podzimu došlo k určitým omezením, zatím se však
úspěšně vyhýbame lockdownu. Školy fungují, i když třídy sem
tam postihne karanténa. Na naší škole byla nejdelší pětidenní
karanténa prvňáků, jinak šlo vždy třeba o dva dny. V provozu
je už i mateřská škola, která po několika karanténách musela
z personálních důvodů od 22. 11. do 6. 12. zavřít. Děkujeme
všem rodičům, že jsme to společnými silami zvládli!
A jak to vypadá v naší obci? Ve Velimi s počtem 2 224 obyvatel
prodělalo (oficiálně) onemocnění 24,64 % (tedy 548 obyvatel).
V polovině listopadu bylo ve Velimi v kategorii 16+ naočkováno
nejméně první dávkou 75,5 % obyvatel. V okrese Kolín je
v současnosti plně naočkováno 61,4 % obyvatel, nejvyšší podíl
očkovaných je v kategorii 70–79 let.
AH

Jak to vidí občan: Proč jsem znovu nabyl
přesvědčení o tom, že peníze jsou vždy až
na prvním místě?
V březnu 2020, téměř na počátku současné pandemie, jsem se
na stránkách Velimských novin zamýšlel nad tím, kam lidstvo
asi tato nová zkušenost nasměruje a jaké si z nastalé situace
pravděpodobně vezme každý z nás ponaučení pro budoucnost.
V té době jsem znovu a už asi posté jako bezmezný optimista
uvěřil (a teď zrovínka připouštím, že zase zcela naivně, jako
ostatně skoro vždy), že nám už konečně toto krátké, přírodními
okolnostmi vnucené zastavení v období lockdownu vlastně všem
tak trochu prospěje. Každý z nás, oproštěn od každodenního
horečného dolování bitcoinů a jiných krásně potištěných
barevných oběživ, si třeba konečně sedne a v klidu si užije své
rodiny. A pak mu třeba také zůstane i trocha volného času
zamyslet se nad skutečnou podstatou svého bytí a třeba i nad
tím, jestli každotýdenní vrcholné povyražení v podobě lovu
na momentální slevy v Tescu nebo v jiném novodobém chrámu
je skutečně to, co ho (promiňte mi to slovo, ale výstižnější mě
prostě momentálně nenapadlo) „rajcuje“. Co je vrcholem jeho
zemského bytí nebo ho alespoň pozitivně naplňuje. Že třeba
i námi zvolení političtí zástupci, ať už ti v parlamentu nebo
na místní radnici, si konečně přestanou vzájemně okopávat
kotníky, každý trochu ubere ze své vrozené ješitnosti a služba
občanům (pro kterou byli koneckonců všichni zvoleni) konečně
převáží nad prosazováním jejich osobních zájmů.
Moje státotvorná vize o vzájemném semknutí se a uvědomění si
vyššího poslání všeho lidstva na planetě poprvé dostala trhliny
poslední březnovou neděli minulého roku, kdy jsem se ještě ze
zvyku, bez toho, aniž bych si uvědomil změnu nákupních pravidel
vyvolaných celosvětovou nemocí, vydal do Lidlu pro nějakou
více či méně nepotřebnou pitomost. Už při pohledu na zcela
narvané parkoviště jsem znejistěl. Po bližší rekognoskaci terénu
a pohledu na hodinky jsem si uvědomil, že je za pět minut deset,
tedy doba těsně před výměnou stráží, kdy nastala hodina Sirael
spočívající v ukončení nákupní doby vyhrazené pro důchodce,
a tedy těsně před výstřelem startovní pistole určeným zbytku
populace. Chvíli jsem, zcela paralyzován nastalým pohledem,
s nekonečným údivem a otevřenými ústy pozoroval hada
sestávajícího ze šťastně vyhlížejících jedinců s již ukořistěným
vozíkem, hlouček opodál postávajících lovců-čekatelů a tlupu
skutečných bojovníků svádějících zrovna šarvátku o vozíky.
Po odeznění prvotního šoku a poté, co se mi podařilo vrátit čelist
zpět na místo, jsem rychle nastoupil do dosud neuzamčeného
vozidla a zcela nepředpisově (mimo jiné bez zapnutých
záchranných pásů) odsvištěl z parkoviště k naší vesnické
prodejně (zde vzdávám hold Nejvyššímu za zachování alespoň
některých vietnamských a vesnických prodejen).
Podruhé jsem znejistěl, když při druhé vlně covidu přišel zákaz
provozování galanterií. Poté, co se při první vlně tyto prodejny
neoddiskutovatelně osvědčily jako první nárazníkové pásmo
při distribuci všeho materiálu pro šití roušek, nebo v nich
byly roušky dokonce vyráběny, byly naopak po rozjetí obřího
byznysu s respirátory všeho druhu zcela v tichosti hozeny přes
palubu a nahrazeny tolik potřebným květinářstvím. Někým
vyšším v potravním řetězci, těsně pod Nejvyšším, bylo patrně
shledáno, že prodejci zcela nepotřebných gum do trenclí se už
napakovali dost a je třeba dát možnost skutečným podnikatelům
z Flamenga (pro uživatelsky snazší „vygooglování“ skutečného
majitele tohoto řetězce uvádím, že vlastníkem je fond Hartenberg
Holding).
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Pověstnou poslední kapkou a umíráčkem pro mou vizi lepšícího
se lidstva byla pak nedělní návštěva nábytkářského gigantu Ikea.
I tentokrát jsem se snažil protiproudem přes prodejní sklad co
nejrychleji proplavat k mnou vyhlídnuté vitríně, protože jsem
potřeboval in natura vidět její skutečný odstín nezkreslený
obrazovkou počítače. Plavba v protisměru však byla tentokrát
velmi obtížná, ne-li rovnou nemožná, neboť si zde dala
dostaveníčko snad půlka evropské populace. Lidé různého věku,
vyznání, barvy pleti, jazykové vybavenosti a pravděpodobně
i orientace s respirátory, s respirátory nasazenými na bradě,
s respirátory nasazenými pod nosem i zcela bez nich se obtíženi
různorodým zbožím o různých rozměrech valili k pokladnám
jako rozvodněná řeka při nejvyšším stupni povodňové aktivity.
Co mě však nakonec donutilo přestat usilovně plavat a to tak, že
jsem se nechal zcela smést tímto lidským tsunami a vyvrhnout
se na bezpečnou mělčinu přilehlého parkoviště, bylo následující
hlášení místního rozhlasu:
„Vážení návštěvníci, protože je třeba zachovat z důvodu
covidu v místní restauraci povolené rozestupy osob a kapacita
restaurace je momentálně vyčerpána, bude čekací lhůta na vstup
do restaurace deset až dvacet minut. Za vzniklou situaci se
omlouváme.“
A tady jsem nad svou vírou v lepší zítřky lidstva definitivně
zlomil pověstnou hůl.
P. S. Nechci na tomto místě váženého čtenáře rmoutit myšlenkou,
že jsem přestal být životním optimistou, a proto přikládám
několik vlastních postřehů (řečeno parafrází na dílo Gabriela
Garcíi Márqueze) za časů covidu:
1) závitky z místního vietnamského obchodu jsou 100x lepší
než ty z řetězce (kéž by tak vařili ještě Pho Bo), to by jim patrně
ale vyšší těsně pod Nejvyšším na základě apelace závidějících
nižších za pomoci nepostradatelných lobbistů zatrhl nějakým
opatřením,
2) týdenním nákupem v místním obchodě strávím maximálně
30 minut, zcela bez tlačenice a následné posttraumatické stresové
poruchy (PTSP či PTSD, z angl. Posttraumatic Stress Disorder,
někdy též posttraumatický stresový syndrom (PTSS)),
3) místní zmrzlina je lepší než ta v Nové Vsi,
4) do kina se už dá zajít i na hřiště,
5) vládnoucí politici jsou všude stejní; ti na místní úrovni,
v jakékoliv vládě, ať už je socialistická, nebo pravicová, v Rusku
i USA, jsou prostě neodpáratelnou součástí naší existence, proto
ale ještě nemusím podporovat jejich soukromý byznys.

Aleš Ruznar

Pamětní deska akademického
malíře pana Jiřího Škopka
V sobotu 30. října byla na domě čp. 320 v třídě Krále Jiřího
slavnostně odhalena pamětní deska akademického malíře pana
Jiřího Škopka. Akci zahájila ing. Richterová, předsedkyně Klubu
rodáků a přátel Velimi a Vítězova, slavnostní projev přednesla
paní Maruše Čábelová.
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
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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.
Na svého otce zavzpomínala i dcera Markéta Škopková, která
přijela i se dvěma bratry. Slavnost pokračovala ještě v místní
sokolovně,
kde
jsme
přivítali i pana senátora
Mgr. Pavla Kárníka, který
KRPVV přislíbil další
spolupráci.Děkuji za účast
všem, kteří akci podpořili.
Ing. Z. Richterová
/foto D. Šťastný/

Až zazvoní zvoneček

V nedávné době jsme ve VN informovali, že žák velimské školy
Láďa Jiřička získal v roce 2020 titul MISTR ČR v autocrossu,
v divizi Racer Buggy 125. Jeho velkým snem bylo v roce 2021
tento titul obhájit. Sen se Láďovi splnil, a dnes je tedy již
MISTREM ČR dvojnásobným. Letošní sezóna se mu opravdu
povedla, vyhrál všechny mistrovské republikové závody, kterých
se odjelo celkem 10.
Pokud vše dobře půjde, příští rok bude přestupovat do silnější
divize Racer Buggy 250. (www.kg-racing.cz)
žas

Z našich škol

Po covidové pauze jsme se opět vrátili v plné síle do MŠ a do Vánoc
už nás snad nic nezastaví. Při vší letošní smůle, nařízeních
a karanténách se nám podařilo zorganizovat pro děti vánoční
nadílky i s vystoupením. Rodičům jsme tuto akci zprostředkovali
alespoň prostřednictvím videí. Bohužel tato doba nenahrává
společenským akcím, ale i tak si to děti náležitě užily, Ježíšek
do školky přiletěl a přinesl spoustu krásných dárků.
Všem bych ráda popřála hodně štěstí a zdraví do celého nového
roku, pohodové vánoční svátky a spoustu krásných společných
chvil s milujícími lidmi. A ať je ten nadcházející rok 2022 trochu
lepší než ten letošní, všichni bychom si to jistě zasloužili. Veliké
díky patří také sponzorům MŠ a všem přátelům, kterých si moc
vážíme. Snad se brzy zase všichni budeme moci setkávat tak,
jak bychom chtěli, na společných akcích, pohovořit spolu bez
jakýchkoliv obav. Krásný nadcházející vánoční čas.
žas

Bobřík informatiky

Dvojnásobný MISTR ČR
v autocrossu Láďa Jiřička

Letos jsme se během listopadu opět
zúčastnili soutěže Bobřík informatiky.
Vzhledem k nastávající změně výuky
informatiky byly do soutěže zařazeny
i úlohy z programování, které jsme před
soutěží procvičili. Kvůli tomu však letos
u nás nesoutěžili žáci 4. třídy, protože
ještě informatiku nemají. V kategorii
Mini (4. a 5. tř.) se úspěšnými řešiteli stali J. Hodan (180 b.),
V. Štěpánková (162 b.), P. Kimmel (129 b.) a A. Korečková (122 b.),
v kategorii Benjamin (6. a 7. tř.) byli úspěšní A. Matějková
(180 b.), J. Kadlec (128 b.), L. Vosecká (124 b.), J. Synek (120 b.) a
L. Pekařová (120 b.). V nejstarší kategorii Kadet (8. a 9. tř.)
úspěšně řešili úlohy J. Alexa (161 b.), J. Kadlec (157 b.), L. Stejskal
(156 b.), M. Herzog (152 b.), M. Míchal (149 b.), F. Slabina
(148 b.), D. Čada (144 b.), E. Pavlíčková (144 b.), J. Houdek
(144 b.), M. Nováková (144 b.), E. Trnková (144 b.), N. Tvrzníková

(144 b.), P. Steinbrecherová (140 b.), V. Hamar (136 b.), J. Bednář
(129 b.), M. Jeřábek (124 b.), L. Kaluskyj (124 b.), J. Kosička
(124 b.), F. Polák (124 b.), A. Buráňová (124 b.), A. Jandová
(124 b.), L. Kmoníčková (124 b.). Všem gratulujeme.

Mikuláš
Kvůli opatřením spojeným
s pandemií covid-19 stále
neprobíhají akce podle našich
představ. Ani Mikuláš tedy
nepřišel do naší školy tak, jak
jsme byli zvyklí. Do kostýmů
se tentokrát převlékli někteří
učitelé a děti ve svých třídách.
O nadílku samozřejmě nikdo
nepřišel.
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Vánoční muzeum

8. 12. se do kolínského muzea vydaly na vánoční exkurzi třídy
5.A a 5.B. Následovali je 16. 12. čtvrťáci. Užili si nejen muzeum,
ale i svátečně vyzdobený Kolín, vánoční strom na náměstí nebo
třeba i betlém u chrámu sv. Bartoloměje.
AH

Cvičení rodičů s dětmi

Od podzimu se opět rozeběhla různá cvičení v Sokole Velim.
Nezůstali jsme pozadu ani my, nejmenší ze sokolíků. Tolik malých
cvičenců jsme snad ještě neměli, bývá jich s rodiči doslova plná
sokolovna a já mám ze všech obrovskou radost. S některými
zažíváme první krůčky, někdo se seznamuje se cvičebním náčiním
a nářadím, někdo mezi nás chodí už několikátý rok. Jsme úžasná
banda a je krásné sledovat, jak se z malých šikovných šmudlíků
stávají ještě šikovnější. Pokud by se k nám chtěl někdo přidat,
budeme jedině rádi. Ráda bych poděkovala všem rodičům, že
s velkou trpělivostí ustáli letošní omezení a že k nám děti tak rádi
vodí, bez nich by to totiž nešlo. Také díky všem dalším cvičitelům,
se kterými spolupracujeme na přípravě společných akcí. Snad nám
ten další rok bude přát a my budeme moci vše rozjet naplno. žas

Hasičské dýňování

V sobotu 30. října proběhlo ve Vítězově Hasičské dýňování.
Ve strašidelné atmosféře se sešli nejenom mladí hasiči, ale i děti
z okolí. Malá strašidla si vydlabala krásné svítící dýně. Poté
všichni vyrazili na lampionový průvod obcí. Nechybělo ani
opékání buřtů a spousta zábavy.
jb

Harmonogram svozu odpadu
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Pozvánka – Koledy u jesliček
Dovolujeme si vás srdečně
pozvat na „Koledy u jesliček“ do
kostela sv. Vavřince ve Velimi
v pátek 24. 12. 2021 od 16 h.
Od 16.30 h bude slavena vigilie
narození Páně.

FC Velim

Výsledky a tabulky:
A: Velim – Kosoř 2:2, Lysá n/l – Velim 1:3
B: Velim – Kouřim 2:3 (PK), Červené Pečky/Pašinka –
Velim 0:2
Dorost (st. a ml.): Velim – Poděbrady 0:1 a 2:0
Starší žáci: Bakov n/J – Velim 10:0

Více na
www.fotbal.cz

inzerce
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