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10 Kč

První společné foto prvňáků
Fotku prvňáků přinášíme každoročně na začátku září.
V letošním školním roce se to podařilo až začátkem června.
Ale jsme rádi, že čtenářům můžeme naše prvňáky, kteří vstup
do školy neměli vůbec jednoduchý, představit. Samozřejmě
i s jejich třídními učitelkami Mgr. Ivetou Bodlákovou (1. A)

a Mgr. Evou Fundovou (1.B) a s asistentkou pedagoga Andreou
Holoubkovou.
Přestože situace byla velice nepříznivá, vše se za pomoci rodičů
podařilo zvládnout. Přejeme si, aby se nám všem život už vrátil
do „normálu“. 
AH

Za Bohuslavem Baláčkem…
Já miluji ten kraj,
kde dopřáno mi spatřit světlo světa,
kde předjaří trs sněženek si vzkvétá,
kde dětství mého pozemský byl ráj…
Najdeme krásnější vyjádření lásky
k domovu, k rodné vesnici a rodnému kraji,
než ji vyjádřil náš rodák, sokol, křesťan
a historik, bratr Bohuslav Baláček?
Rodina, spoluobčané, rodáci, sokolové
a evangelický sbor se s ním rozloučili v pátek
4. června 2021 ve velimském kostele. Bylo
mu dopřáno prožít 90 let života. A byla
to léta naplněná neúnavnou činností pro
rodinu, pro Sokol, kde pracoval ve výboru
jako vzdělavatel, byl to Klub rodáků a přátel
Velimi, který založil a kde vykonal úžasný
kus dobré práce pro rodnou obec. Zabýval se zvláště historií
obce, o čemž svědčí i jeho literární práce, verše, novinové články
publikované ve Velimských novinách a vyhledávání zasutých
pověstí o Velimi i Vítězovu. Snažil se obnovovat staré tradice,
a tak znovu zavedl koulení vajíček v Rybničkách o Velikonocích
nebo červencová setkávání Na Houti – památku mistra Jana

Husa – či říjnové vzpomínky na vznik
republiky v roce 1918. Patří sem i návštěva
historických míst v okolí, jako Bedřichov
(bitva 1757), Lipany (bitva 1434), naučné
procházky obcí s výkladem…
Ne vždy svítilo slunce v životě BB, a to
když nastoupil vojenskou službu, kde čekala
práce v PTP (pomocné technické prapory),
kde – jako syn malorolníka – těžce pracoval
26 měsíců v dolech v Karviné.
Nebyl by to však BB, kdyby se po šťastném
návratu nedal do práce pro svou obec a svůj
rodný kraj. Jen čtěte jeho Velimské pověsti,
Velimské příběhy, Staré pověsti velimské
nebo některé jeho básně – Bitva u Kolína,
K Nouzovskému mlýnu, Doznání…
A tak nezbývá než děkovat za všechno, co
bylo, za všechno, čemu nás BB naučil a co nám osvětlil o svém
rodišti, místě, které „považuji za výjimečné, které předčilo mnohé
obce naší vlasti, které se stalo střediskem kultury a pokroku“, jak
sám říkal.
Děkujeme, bratře Bohuslave Baláčku, Tvou památku
zachováme!MČ
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 31. 3. 2021
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ZO schválilo pořízení změny č. 5 územního plánu Velim
a stanovilo, že změny č. 4 a č. 5 územního plánu Velim budou
pořízeny zkráceným postupem podle § 55a a následujících
stavebního zákona. Zároveň pověřilo pana starostu, aby v této
věci dále jednal. ZO projednávalo jednotlivé položky změn
č. 4 a č. 5 územního plánu Velim (podrobný výpis v příloze
Usnesení).
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2021.
ZO schválilo revokaci usnesení č. 11/2/2021 týkající se
smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt
„Oprava fasády na školních budovách v obci Velim“ k podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo financí.
ZO schválilo investiční záměr k podání žádosti o dotaci
na Ministerstvo financí na realizaci akce: „Obec Velim –
zateplení fasády budov ZŠ“. Konkrétně se jedná o program
29822, podprogram - 298D2280 Podpora obnovy a rozvoje
materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí. ZO zároveň prohlašuje, že zajistí vlastní
prostředky ve výši odpovídající navrhovanému podílu
spolufinancování žadatele na celkových nákladech akce pro
rok 2021, které spolu s požadovaným příspěvkem Ministerstva
financí pokryjí 100 % celkových nákladů realizace akce.
Peněžní prostředky budou poskytnuty z rozpočtu (účtu) obce
ve formě peněžního plnění.
ZO schválilo Dodatek č. 1 (se společností ARTENDR, s. r. o.)
k příkazní smlouvě o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci
na projekt Rekonstrukce ZŠ Velim – oprava fasády.
ZO schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemků
p. č. 953/2 o výměře 2951 m² a 953/4 o výměře 1259m²
v katastrálním území Velim z důvodu vybudování komunikace
dle ÚP Velim.
ZO schválilo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Velim na rok 2021 na organizačně technické zabezpečení
SDH Vítězov a letní tábor mladých hasičů ve výši 130 000 Kč
a pověřilo starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy.
ZO schválilo zřízení smlouvy o smlouvě budoucí na umístění
VB Vítězov, KNN, čp. 39, umístění stavby IV-12-6028104/
SOBSVB/03 Vítězov, kNN, čp. 39.
Paní F., Horní Nouzov, vznesla dotaz na horizont dokončení
nové přečerpávací stanice a posílení ČOV z důvodu možnosti
připojení nových objektů na stávající kanalizaci. ČOV bude
navýšena kapacita do 3500 obyvatel, životnost 20 let. Obec
nemá v plánu vybudovat kanalizační řad v ulici Karlova
po dobu nízké zástavby.
ZO schválilo vypracování GP k oddělení zastavěných částí
(pod cyklostezkou) p. č. dle KN 406/2 a KN 971/2 v k. ú.
Velim a po jeho zhotovení podá žádost na místně příslušný
KPÚ o souhlas s dělením pozemku.
Ing. Štěpánek upravil pravidla pro rybolov v bodě 3 – ceník
poplatků. Držitel průkazu ZTP má tuto povolenku zdarma.
Na příští zastupitelstvo bude pozvána paní Romanová, aby
objasnila záměr týkající se pronájmu bývalé lékárny.
Pan Müller vznesl dotaz, v jaké fázi je vložení kabelů
do chodníků. Pan starosta odpověděl, že na poslední
e-mailovou komunikaci již nebylo reagováno (bude znovu
obesláno).
Připomněl, že by bylo vhodné obydlet opravené byty
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v bytových domech. JUDr. Těmín, Ph.D., představil možné
podmínky, jejichž splnění by bylo vhodné požadovat
od budoucích nájemníků. ZO schválilo vyvěšení záměru
na pronájem 4 obecních bytů (2 byty v bytovce čp. 541 a
2 byty v bytovce čp. 487).
Dále požádal o reklamaci mostku na cyklostezce – rezaví.
Převzal pan Kostka a zajistí.
Pan Kaftan upozornil na zásobování pana Jeřábka, vozy ničí
část zeleně i krajnice. Pan starosta situaci prověří.
Mgr. Kyncl se zeptal, kdy budou otevřena dětská hřiště. Paní
Slabá prověří nutnost uzavírky.
Pan Čech (host) nabízí pomoc při obsazování obecních
bytů, dále nabídl schůzku s možnými budoucími investory
na „Piánku“. Pan starosta s panem Kostkou nabídli termíny
schůzky.
Pan Bug (host) poděkoval ZO za schválení neinvestiční
dotace pro SDH Vítězov.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 21. 4. 2021
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ZO schválilo inventarizační zprávu za rok 2020.
ZO schválilo úvěrovou smlouvu pro ZŠ Velim č. 99029007097
a pověřilo pana starostu podpisem výše uvedeného
úvěru. Výše úvěru 15 000 000 Kč k účelu – Přefinancování
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na projekt
„ZŠ T. G. Masaryka Velim Přístavba nových učeben – Nové
vyhlášení“ včetně daně z přidané hodnoty. Úroková sazba činí
0,32 % p. a. z jistiny úvěru. Úvěr bude splacen jednorázově
nejpozději do 30. 6. 2022.
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IE-12-6009097/001, s AZ Elektrostav, a. s.,
Nymburk, a pověřuje pana starostu podpisem výše uvedené
smlouvy. Jedná se o pozemky p. č. 73/2, 944/11 a 950/1
v k. ú. Velim (stavby „Zařízení distribuční soustavy“). Věcné
břemeno se zřizuje jednorázovou náhradou ve výši 10 250 Kč
+ DPH v zákonné výši, tj. celkem 12 402 Kč.
ZO schválilo dělení pozemků (na návrh AZ Elektrostav, a. s.,
Nymburk) p. č. 944/12, St. 1415 v k. ú. Velim o výměře
38 m2, dle přiloženého Znaleckého posudku č. 7572/22/21 –
zjištěná cena celkem 19 000 Kč a p. č 1167/2, St. 1412 v k. ú.
Velim o výměře 39 m2, dle přiloženého znaleckého posudku
č. 7571/21/21 – zjištěná cena celkem 19 500 Kč.
ZO schválilo záměr o prodeji pozemků p. č. 944/12 St. 1415
o výměře 38 m2 a pozemků p. č. 1167/2 St. 1412 o výměře
39 m2. Záměr o prodeji pozemků bude vyvěšen na ÚD
po dobu zákonné lhůty.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2021.
HDP Development Group, a. s., Poděbrady, zaslala nabídku
na odkoupení pozemku v obci Velim, v části Vítězov,
ve vlastnictví obce p. č. 325/1 v k. ú. Vítězov. ZO rozhodlo, že
v současné době nebude prodávat pozemky ve Vítězově, které
jsou ve vlastnictví obce.
ZO vzalo na vědomí Roční zprávu o stavu provozovaného
vodohospodářského majetku obce Velim od Energie AG
Kolín.
Ing. M. S., Ostrava – Výškovice, požádal o osobní setkání
ohledně vybudování sítě a komunikace a o souhlas
s oddělením místních komunikací podle přiloženého
souboru. Pan starosta ve spolupráci s panem Ing. Krolákem
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posoudí danou žádost a následně vypracují odpověď, která
bude před odesláním předložena na zasedání ZO a následně
se sjedná schůzka.
Firma VPP, V. P. Procházka Velim, s. r. o., požádala o změnu
územního plánu (pro 4. změnu). ZO pověřilo pana starostu,
aby výše uvedenou žádost projednal s Ing. Krolákem.
ZO schválilo žádost J. V., Velké Přílepy, L. Š., Senožaty, H. R.,
Velim, o schválení geometrického plánu č. 65/2021 za účelem
dělení pozemku p. č. 237/145, pro sepsání kupní smlouvy
na pozemek p. č. 237/217 v k. ú. Velim.
Roman Hanuš, Klipec, zaslal nabídku na údržbu náměstí
a pomníku ve Velimi a Vítězově, cena celkem 84 845 Kč. ZO
navrhlo zpracovat nabídku spíše na terénní úpravy u zvoničky
ve Vítězově a zároveň doporučuje jen částečnou údržbu parku
na náměstí a pomníku ve Vítězově.
ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, služebnosti pozemku p. č. 1021/17 v k. ú. Velim
na dobu neurčitou se Správou železnic, státní organizací,
Praha.
ZO zamítlo žádost Mgr. Jana Váni, TAJV, z. s., o finanční
podporu z rozpočtu obce Velim v roce 2021 na Sportovní den
mládeže TAJV ve Velimi. Požadovaná výše podpory (daru) –
5 000 Kč.
Myslivecký spolek Velim (M. Vladyka), podal žádost
o finanční příspěvek na drobné úpravy v areálu bývalé čističky
ve Vítězově v rozsahu cca 40 000 – 60 000 Kč. ZO doporučilo
podat oficiální žádost o finanční příspěvek, ve které bude
přesně uvedena částka.
Pavel Doležal, Z.I.T, zámečnická výroba, Starý Kolín, zaslal
cenovou nabídku ocelové konstrukce – kované zábradlí
s brankou – ve Vítězově: 1. varianta – replika stávajícího
zábradlí s povrchovou úpravou – žárový zinek + kovářská
čerň, cena 76 320 Kč, 2. varianta – zábradlí bez kovářských
prvků (kroucené ornamenty) dle zaslaného nákresu, cena
43 680 Kč. ZO navrhlo oslovit i jiné firmy o zaslání nabídky
na zámečnické práce.
Pan starosta informoval ZO o otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek na Demoliční práce na objektu čp. 204,
st. p. 413/2 k. ú. Velim v lokalitě Pianka.
Dále navrhl stanovit komisi na otevírání obálek od občanů
(pronájem obecních bytů).
Pan Nezavdal se zeptal, zda byly na kontrolních
dnech předloženy změnové listy na probíhající stavbu
ZŠ T. G. Masaryka Velim. Pan starosta odpověděl, že ne.
JUDr. Těmín, Ph.D., se zajímal, zda pan starosta a pan
místostarosta uskutečnili schůzku s možnými investory
na Pianku. Pan starosta odpověděl, že ano, ale po prohlídce
objektu nebyla nabídka do dnešního dne obci učiněna.
Dále požádal pana starostu, zda by mohl připomenout panu
místostarostovi zaslání listin ohledně referencí na pana
Ing. Buriánka.
Ing. Štěpánek opakovaně žádá o umístění laviček
u cyklostezky. Z finančních důvodů pan starosta doporučuje
zkušební místo na lavičku + stolek u rybníka (bývalá ČOV
ve Vítězově).
Z důvodu užívání cesty do Nové Vsi požádal pana Kaftana
o dokončení úpravy a kultivaci půdy – cesty obecním lesem,
který byl prořezán. Pan Kaftan s panem starostou učiní
prohlídku místa ohledně terénních úprav.
Dále se zeptal, v jaké fázi je přechod pro chodce v Palackého
ulici. Pan starosta uvedl, že finanční nabídka na 10 m
chodníku, umístění osvětlení, nástřik přechodu a dopravní
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značení se mu zdá vysoká. Jako zásadní uvedl, že jen za odvoz
zeminy by obec uhradila 60 000 Kč. Doporučuje znovu ocenit
a poté vyhlásit soutěž.
Také upozornil na špatný stav chodníků, nejhorší stav je
v ulici Novoveská. Zeptal se, zda by alespoň tato ulice nešla
vyřešit. Pan starosta odpověděl, že pokud vše dobře dopadne,
opravy budou realizovány v roce 2022.
Upozornil i na nepřehlednost křižovatky u katolického kostela
a doporučil umístění dopravního značení na snížení rychlosti
či „Jiné nebezpečí“. Pan starosta konstatoval, že majitelem
komunikace je Středočeský krajský úřad Praha.
Paní Svobodová, DiS., informovala ZO o finančním daru
od Ball Aerosol Packaging CZ, s. r. o., pro MŠ Velim jako
pomoc na protiepidemické opatření v hodnotě 325 000 Kč.
MŠ Velim roky s touto firmou spolupracuje a velice si váží
její podpory. Finanční dary byly a budou využity ve prospěch
dětí.
Pan Kasal navrhl instalování kamer po obci – z bezpečnostních
důvodů. JUDr. Těmín, Ph.D., konstatoval, že by na toto musela
být vypracována směrnice. Zároveň ohledně posouzení
možného umístění kamer v obci doporučuje oslovit pana
Müllera.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 5. 5. 2021
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Pan starosta přivítal a představil zástupce Římskokatolické
farnosti v Kolíně a předal slovo panu faráři Jánu Halamovi,
SVD. Ten se vyjádřil k záležitosti katolického hřbitova
ve Velimi, jehož majitelem je Římskokatolická farnost
v Kolíně a správcem je Obec Velim. Právní rámec vychází ze
Zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., z čehož vyplývá, že
veškeré opravy, které obec na hřbitově provádí a financuje,
musí být se souhlasem majitele. Nabídl a nastínil ZO
možné varianty spolupráce. Pan Müller se zeptal, v jakém
stádiu řešení je zbouraná zeď. Odpověděl pan Čech, který
se zabývá stavebními pracemi, že bylo provedeno stavební
šetření a MěÚ Kolín, odbor výstavby, bude dále postupovat
dle stavebního zákona. Poté proběhla diskuse o možnosti
např. převzít hřbitov do vlastnictví obce, získání dotací
na opravy zdí a kostelů.
O slovo se přihlásil zástupce SDH Vítězov pan Bug ml. (host)
s otázkou, v jakém stádiu se nachází projektová dokumentace
na Hasičskou zbrojnici ve Vítězově. Po vysvětlení pana
starosty a JUDr. Těmína, Ph.D., bylo dohodnuto, že
do příštího zasedání ZO bude naplánována schůzka s panem
projektantem, na které se dohodnou požadavky ohledně
projektové dokumentace na Hasičskou zbrojnici ve Vítězově.
V.I.P. Energy Praha zaslala nabídku na koupi nemovitosti
bývalých kasáren ve výši 3 500 000 Kč. Pan Müller, pan
Nezavdal, Ing. Štěpánek a JUDr. Těmín, Ph.D., vyjádřili svůj
nesouhlas s demolicí budovy Pianky a navrhli objekt prodat
a provést záměr – kompletní rekonstrukci objektu, kde by
vznikl nový bytový dům a zároveň by budova byla zachována
jako historická památka. Dále si myslí, že pro obec je tento
návrh lepší i z ekonomického hlediska. Pan Kostka navrhuje
objekt neprodat a zbourat, jelikož budova byla určená
jako objekt nevhodný pro bydlení, a uvedl jako možnost
v budoucnu výstavbu bytového domu developerskou firmou
nebo samotnou obcí. Dále uvedl, že ekonomická ztráta nehrozí
a pozemek se v budoucnu může prodat ještě za vyšší finanční
cenu. ZO neodsouhlasilo možnost zachování budovy.
Ohledně schválení výběru zhotovitele na „Demoliční
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práce na objektu č. p. 204, st. p. č. 413/2 k. ú. Velim
v lokalitě Pianka“ došlo na základě posouzení nabídek
podle stanovených hodnocených kritérií komise ve složení
Ing. Buriánek, J. Seifert a V. Patočková k doporučení
přidělit zakázku firmě VPP Group, a. s., Palackého 233,
281 01 Velim, IČ 05191211. Nabídka byla vyhodnocena
jako nejvýhodnější a splňující všechna kritéria stanovená
pro tuto veřejnou zakázku. Výše nabídkové ceny bez DPH
3 237 139 Kč. Pan Müller předložil ZO zprávu, kterou
požadoval v přesném znění přepsat do zápisu: „Kontrolní
výbor konstatuje, že zpráva o otevírání a hodnocení nabídek
na demoliční práce na objektu č. p. 204, st. p. 413/2 v lokalitě
Pianka byla vyhodnocena v rozporu s platnou směrnicí
o zadávání veřejných zakázek obce Velim. A to v bodě 5 této
směrnice, kdy ZO jmenuje výběrovou komisi s minimálním
počtem tří členů. Na jednání č. 2/2021 konaném dne
17. 3. 2021 byla jmenována a odsouhlasena komise
ve složení: pan Seifert, Ing. Buriánek, pan Kostka, náhradníci
Mgr. Karpeta, Mgr. Kyncl. Ve zprávě o hodnocení figuruje
paní V. Patočková, která jmenována nebyla.“ Dle mínění KV
je tato zpráva neplatná. Schválení zhotovitele bude řešeno
na příštím zasedání ZO.
JUDr. Těmín, Ph.D., položil otázku – pokud bude demolici
provádět firma VPP Group, a. s., Velim, zda umožní ostatním
firmám provádějícím stavební práce vjezd na staveniště
hlavní branou. Odpověděl pan místostarosta, že firmy
budou jezdit na staveniště tak, jak je uvedeno v zadávací
dokumentaci. Což znamená, že předrcený materiál se bude
ukládat v prostoru za potokem a firmy budou jezdit zadem
přes potok, kde bude zřízen nový mostek.
Schválení zadávacích podmínek na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „ZŠ T. G. Masaryka Velim Přístavba nových
učeben – Interiérové vybavení stavby“ – předpokládaná
hodnota dodávky nábytku, IT a vybavení učebny fyziky
a chemie – 2 192 670 Kč bez DPH, dodávka kuchyňské
linky včetně spotřebičů – 204 979 Kč bez DPH. Pan Müller
se zeptal, proč vybavení kuchyňské linky včetně spotřebičů
není součástí celé výzvy pro vnitřní vybavení. Pan Kostka
odpověděl, že orgán, který poskytuje dotaci, požaduje
rozdělení zakázky. JUDr. Těmínovi, Ph.D., bude předložen
dokument, ze kterého vyplývá, že poskytovatel dotace
doporučuje, aby se stavba a vybavení soutěžily odděleně.
Pan Müller upozornil na nejasnosti v daném dokumentu,
kde se uvádí demontáž kuchyně. Mgr. Karpeta odpověděl, že
o žádné demontáži kuchyně neví. Má zde být zhotoveno nové
vybavení. ZO uvedené zadávací podmínky schválilo.
ZO schválilo tyto členy výběrové komise a komise pro otevírání
obálek akce „ZŠ T. G. Masaryka Velim Přístavba nových
učeben – Interiérové vybavení stavby“: Ing. Buriánek, pan
Seifert, paní Svobodová, Dis., jako náhradníci Mgr. Karpeta,
Mgr. Kyncl a pan Kaftan.
ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s firmou GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem,
zastoupenou GasNet Služby, s. r. o., Brno. Provedení stavby
plynárenského zařízení „REKO MS Velim – Pražská, číslo
stavby 7700102641 na pozemku p. č. 945/1, p. č. 945/4 a p. č.
990/1 zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. Obec Velim. ZO
navrhlo cenu za věcné břemeno 500 Kč/m2. Pan Müller
upozornil, že od 1. 1. 2021 existuje novela oceňovací vyhlášky,
kde je možnost oceňovat nemovité věci i tržní hodnotou, kde
je uveden vzorec na výpočet ceny věcného břemene.
H. Š., Praha, podala žádost o odkoupení nebo pronajmutí
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části obecního pozemku p. č. 945/1 k. ú. Velim. ZO bude tuto
žádost řešit, až bude žadatelka majitelkou nemovitosti.
L. S., Velim, požádal o udělení výjimky z doby nočního klidu
v k. ú. Obce Velim a Vítězov dne 5. 6. 2021 od 22 do 2 h,
hřiště FC Velim nebo Sokolovna Velim.
ZO vzalo na vědomí Porovnání všech položek výpočtu
(kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
a dosažené skutečnosti v témže roce od Energie AG Kolín.
Jan Urbánek, Velim 27, zaslal cenovou nabídku na výrobu,
montáž a nátěr kovaného oplocení Velim – Vítězov – Křížek
u zvoničky, cena za kompletní dodání 70 000 Kč. ZO výše
uvedenou cenovou nabídku schválilo.
Pan Seifert informoval, že někteří občané podali žádost
o změnu v územním plánu po termínu, a navrhl 2 varianty:
a) vyhlásit změnu územního plánu č. 5 za b) zatím
s vyhlašováním vyčkat. ZO rozhodlo, že v současné době
nebude změnu územního plánu vyhlašovat.
Řešení žádosti ohledně soukromých pozemků v Karlově ulici
(vybudování sítí a komunikací) – žádost musí podat všichni
vlastníci a ti se musí řídit územní studií v této lokalitě.
Seznámil ZO se situací ohledně vybudování chodníků v obci
v návaznosti na pokládku elektrického vedení do země. Pan
Radechovský mu sdělil, že zatím nedošlo k podepsání všech
smluv s občany pro uložení elektrického vedení na jejich
pozemku. Od roku 2021 jsou nové smlouvy na ocenění
pozemků a všechna dřívější vyjádření jsou v současné době
propadlá. Výhled na dotace a vybudování chodníků cca rok
2023 a déle.
Pan starosta otevřel před ZO obálky se zaslanými nabídkami
zájemců o pronájem bytů.
Po seznámení byli navrženi pan Jiří Müller a pan Josef Seifert
k výběru a posouzení uchazečů o byt. Zápis vyhotoví paní
Monika Slabá.
Paní Svobodová, DiS., předala panu starostovi mapku
s návrhem na umístění odpadkových košů ve Vítězově a návrh
na umístění mobilních košů na cyklostezku.
Dále požádala o Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Velim.
ZO v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 zákona 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) povoluje výjimku
z počtu dětí ve třídách mateřské školy stanovením § 2 odst. 2
vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
z 24 dětí na 28 dětí na jednu třídu. Počty dětí nepřesahují
celkovou povolenou hygienickou kapacitu mateřské školy dle
posledního „Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních
a školních zařízení“. Tato výjimka platí na školní rok
2021/2022.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021 pro MŠ
Velim.
Paní Svobodová, DiS., se zajímala, kdo provede zahradnickou
úpravu ostrůvku na náměstí. Pan starosta odpověděl, že obec.
Paní Svobodová, DiS., navrhla, že údržbu ostrůvku si vezme
za své MŠ Velim.
Pan Kaftan řešil umístění lavičky a koše na cyklostezce. Pan
starosta doporučuje umístění pod topoly.
Ing. Štěpánek navrhl panu Kaftanovi úpravu a kultivaci půdy
po prořezání obecního lesa a srovnání nerovností terénu
u mostku.
JUDr. Těmín, Ph.D., požádal pana Kostku o zaslání listin
ohledně referencí na Ing. Buriánka.
Dále se zeptal, v jaké fázi je projektová dokumentace
na vybudování vodovodu ve Vítězově a vodojemu ve Velimi.
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Pan starosta odpověděl, že projektová dokumentace
vodovodu je dotažena do konce a vodojem je v řešení, neboť
se musí dohledat ještě dva vlastníci pozemků po původních
zemřelých vlastnících. JUDr. Těmín, Ph.D., poprosil o kontakt
na firmu, která řeší dohledání vlastníků.
Pan Müller se zeptal, zda se na podzim r. 2021 bude podávat
dotace na vybudování chodníků. Odpověděl pan starosta, že
ano.
Ing. Štěpánek se zajímal, v jaké fázi je příprava vybudování
přechodu pro chodce v Palackého ulici. Pan starosta
odpověděl, že v žádné. Pan Müller navrhl řídit se dle směrnice
obce (oslovení 3 firem) a vyhlásit soutěž týkající se zadávacích
podmínek, rozpočtu a vysoutěžené ceny. Pan Kostka
doporučuje najmout firmu. ZO rozhodlo, že dle směrnice
vyhlásí soutěž o zadávacích podmínkách pro přechod pro
chodce v Palackého ulici.
JUDr. Těmín, Ph.D., navrhuje přenášet zasedání ZO online.
Pan Nezavdal učinil dotaz na pana Kostku, zda byly
na kontrolních dnech předloženy změnové listy na probíhající
stavbu základní školy a brownfieldu. Pan Kostka odpověděl,
že ne.
Předložil Výzvu z Ministerstva zemědělství – Podpora
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury
vodovodů III, v obcích nebo místních částech do 2000
obyvatel.
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 19. 5. 2021
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Paní Romanová (host) seznámila ZO se záměrem podnikání
(pekárna, cukrárna) a částečnými úpravami stávajících
prostorů bývalé lékárny (přízemí). Na toto téma proběhla
diskuse, ve které Ing. Štěpánek uvedl, že již dříve měl zájem
o prostor v bývalé lékárně pro svůj přírodovědecký kroužek.
Požádal paní Romanovou, zda by bylo možné zachování jedné
místnosti pro kroužek. Paní Romanová odpověděla, že ne.
Následně Mgr. Karpeta nabídl Ing. Štěpánkovi prostory pro
jeho kroužek v ZŠ Velim. Pan místostarosta Kostka doporučil
paní Romanové podat ZO konkrétní návrh a záměr písemně.
ZO byla předložena nová Zpráva o posouzení a hodnocení
nabídek na schválení výběru zhotovitele „Demoliční práce
na objektu č. p. 204, st. p. č. 413/2 k. ú. Velim v lokalitě Pianka“.
Po krátké diskusi pan Müller konstatoval, že požaduje v tomto
bodu jmenovitě zapsat hlasování členů ZO. Ing. Štěpánek jako
důvod uvedl procesní pochybení při posuzování a hodnocení
nabídek této veřejné zakázky. ZO uvedenou zprávu schválilo.
ZO schválilo Smlouvu o dílo s VPP Group, a. s., Velim,
na „Demoliční práce na objektu č. p. 204, st. p. č. 413/2
k. ú. Velim v lokalitě Pianka“, cena díla bez DPH 3 237 139 Kč
a pověřilo pana starostu podepsáním smlouvy.
Pan Müller předložil ZO návrh na pronájem a obsazení bytů
ve vlastnictví obce, který byl sestaven dle zadávacích podmínek
zaslaných uchazečům o byt. Na toto téma proběhla diskuse.
Pan Müller doporučuje zpracovat směrnici na přidělování
obecních bytů. ZO výše uvedený návrh schválilo.
ZO schválilo revokaci usnesení č. 5-2021, bod 3 – schválení
zadávacích podmínek na veřejnou zakázku malého rozsahu
na akci „ZŠ T. G. Masaryka Velim Přístavba nových učeben
– Interiérové vybavení stavby“. Na základě Výzvy č. 2
k objasnění a doplnění podkladů ke kontrole od Centra
pro regionální rozvoj ČR byla učiněna revokace usnesení
č. 5-2021, bod 3, a to z důvodu, že veřejná zakázka byla
rozdělena na dvě části. Nyní je veřejná zakázka rozdělena
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na čtyři části, přičemž dodavatelé mohou podávat nabídky
na kterékoliv části, resp. všechny čtyři části veřejné zakázky.
Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela
samostatná. Předmět plnění veřejné zakázky a předpokládaná
hodnota veřejné zakázky:
A. Dodávka nábytku je 919 859 Kč bez DPH, B. Dodávka IT
je 375 441 Kč bez DPH, C. Dodávka vybavení učebny fyziky
a chemie je 897 370 Kč bez DPH, D. Dodávka kuchyňské
linky včetně spotřebičů je 204 979 Kč bez DPH. Celková
předpokládaná hodnota všech těchto částí veřejné zakázky
je 2 397 649 Kč bez DPH. ZO schválilo vypsání 4 zakázek
malého rozsahu podle podmínek zadávací dokumentace.
ZO schválilo kupní smlouvu IE-12-6009097, Velim, tř. Krále
Jiřího, TS, KVN, KNN a kupní smlouvu IE-12-6009098,
Velim, Skalka, TS, KVN, KNN a pověřilo pana starostu
podepsáním smluv.
ZO schválilo Dodatek č. 15 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), ve kterém je stanoveno, že
Obec Velim uhradí podle předběžného odborného odhadu
prokazatelné ztráty dopravci úhradu prokazatelné ztráty
na zajištění ODO na území SčK za období 1. 4. – 31. 12. 2021
ve výši 170 550 Kč.
Pan Kostka informoval ZO o přípravě Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 20. 11. 2020 na akci „Revitalizace
brownfieldu Pianka ve Velimi“, s VPP, a. s., Velim. Předmět
smlouvy se doplňuje o instalaci rekuperace tepla k ohřevu
vody pro rolbování.
Dále předložil počáteční zpracovanou studii na bytový dům
Pianka – Velim (jak by mohl vypadat budoucí vzhled budovy
po demolici) a zároveň vyzval ostatní členy ZO k zaslání
dalších možných námětů na budoucí vzhled budovy.
Pan Seifert oznámil termín pouti 14. – 15. 8. 2021.
Mgr. Kyncl se zeptal, v jaké fázi je příprava dotace na dětské
hřiště. Pan Kostka odpověděl, že to zjistí.
Ing. Štěpánek upozornil a zároveň požádal o úpravu povrchu
u autobusové zastávky u obchodu Potraviny Anděl v ulici
Palackého z důvodu vytváření se rozsáhlých kaluží vedle
komunikace (v úseku před domem pana Radoně). Pan
starosta navrhl kaluže zasypat štěrkem.
Paní Svobodová, DiS., navrhuje znovu umístit retardér
u mateřské školy z důvodu nedodržování dané rychlosti řidiči.

Stavební práce na přístavbě školy

56
Jak to vidí občan: Proč je potřebné zavést
místní referendum jako prostředek efektivní
přímé demokracie nás občanů?
Využití referend v praxi pomalu narůstá. V několika státech
jsou referenda široce využívána na místní úrovni. Například
ve Švýcarsku se v letech 1997–2003 uskutečnilo 645 kantonálních
referend (kanton = správní oblast, něco jako náš kraj). Ve Finsku
existuje instituce místního referenda už téměř dvacet let a podle
údajů Ministerstva spravedlnosti Finské republiky se za tu dobu
uskutečnilo 56 referend. Z perspektivy participační demokracie
jsou místní referenda významnými nástroji, s jejichž pomocí
mohou občané ovlivnit rozhodování ve svém vlastním prostředí
v období mezi místními volbami.
V našich podmínkách (na rozdíl od Finska a stejně jako
ve Švýcarsku) jsou výsledky referenda závazné pro zastupitelstvo
obce. Což je pro nás, řadové občany, nespornou výhodou.
Tato naše občanská výhoda (o které jsem sám dosud věděl
jen mlhavě) je zakotvena v zákoně č. 298/1992 Sb., o volbách
do zastupitelstev v obcích a o místním referendu, který současně
podrobně upřesňuje působnost referenda, návrh na konání
referenda, způsob shromažďování podpisů a ustanovení během
hlasování při referendu. Nám neznalým jen připomínám, že
návrh na konání referenda může podat každý občan naší obce,
pokud jej podpořilo svým podpisem alespoň 30 % ostatních
občanů obce.
Dostávám se teď tedy k jádru věci a tomu, proč zde vůbec zmiňuji
uvedené téma. Vedla mě k tomu zcela zbytečná (dle mého
názoru) přestřelka mezi koalicí a opozicí týkající se zbourání či
zachování budovy bývalé „Pianky“ a současně moje absolutní
neznalost podrobností účelu celé revitalizace brownfieldu. Pro
odpůrce zbytečných anglikanismů za každou cenu uvádím,
že tento výraz doslova znamená „hnědé pole“, tedy označuje
nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně
využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná.
Jak uvádím výše, já osobně mám stále plno nezodpovězených
otázek k tématu. Kolik bude stát obnova tohoto hnědého pole
bez bourání „Pianky“, nebo s jejím zbouráním? Co přesně bude
součástí areálu? Proč primárně nepodpořit výstavbu obecních
bytů za nepražské ceny? Nebudou byty přednostně nabídnuty
nepřizpůsobivým občanům namísto mladým rodinám? Kdo
a v jaké výši bude hradit pravidelný plánovaný provoz zimního
kluziště? Atd.
Po delší a hlubší úvaze o problému jsem totiž začal zastávat
jednoznačný názor, že právě takto finančně složité operace
mající vliv na chod celé obce, ale i na život nás, řadových občanů,
by měly být nejprve podrobně a do detailů veřejně vysvětleny
námi zvolenými zastupiteli a současně poté automaticky řešeny
právě prostřednictvím obecních referend. Nejedná se totiž
o nákup sekačky na trávu. Toto rozhodnutí zastupitelů obce
zatíží rozpočet naší obce možná na generaci dopředu.
Veškerá demokracie a politická spoluúčast je totiž o ovlivňování
rozhodování. Spoluúčast bez skutečných a viditelných výsledků
je tím, co by politický filozof Benjamin Barber nazval „slabou
demokracií“ a co v dlouhodobé perspektivě podrývá legitimitu
vlády. Chtějí-li vlády posílit práva občanů, je důležité klást
nejvyšší důraz na místní úroveň, protože právě tam se odehrávají
rozhodnutí o každodenním životě. Pokud občané necítí, že jejich
názory jsou respektovány na místní úrovni, nemůže být zvlášť
silná ani podpora jejich centrální vládě.
A. Ruznar

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Rusinková Hana, Velim
Klasna Jiří, Vítězov
Jeřábková Marie, Velim
Mojžíšová Zdeňka, Velim
Rovenský Zdeněk, Velim
Štěpánková Hana, Velim
Vlčková Božena, Velim
Balouš Petr, Velim
Karbusický Zdeněk, Velim
Synková Alena, Velim
Hrabalová Lenka, Velim
Oplová Ludmila, Velim
Franclová Dagmar, Velim
Janoušek Oldřich, Velim
Brhlík František, Velim
Mikšovský Jiří, Velim

Moravcová Alena, Velim
Karbusická Marie, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodila se:
Rychtářová Albína, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Kopecký Arnošt, Velim
Fundová Vlasta, Velim
Baláček Bohuslav, Velim
Buncová Marie, Vítězov
Čest jejich památce!

Výsadba stromů ve Velimi
a Vítězově pokračuje
Jak už někteří z vás možná zaznamenali, mezi bývalým
velimským sadem a novoveským lomem je obnovena cesta.
To, co bych chtěl zmínit, je zejména výsadba stromů podél
této cesty. Celkem zde bylo vysazeno 70 ks malolistých lip srdčitých. Tyto lípy dorůstají výšky okolo 12-18 m. Korunu mají
hustou, kuželovitou, dosahující šířky 8 - 12 m. Dle charakteru
podnebí a výživy půdy je jejich roční přírůstek od 10 do 40 cm,
v 10 letech dosahují výšky 4-5 m. Standardně se tyto stromy
dožívají průměrného věku 150 let, ale není výjimkou ani 300 až
400 let. Je zřejmé, že v tomto případě jde o výsadbu, která má
hlavně dlouhodobý význam. Plnohodnotný přínos této aleje
pocítíme až za několik let. Bezpochyby se však jednou tato lipová
alej stane velmi významnou dominantou na horizontu mezi
Velimí a Novou Vsí.
V souvislosti s výsadbou bych rád poděkoval Obecnímu úřadu
Velim za financování této akce, dále panu Hruškovi za zajištění
stromů včetně veškerého souvisejícího vybavení a také všem
dobrovolníkům, kteří přispěli a pomohli celou alej vysázet.

Kromě výše zmíněné akce bych chtěl jménem Mysliveckého
spolku Velim informovat o další aktivitě související s výsadbou
stromů. Myslivci vysázeli během dubna v okolí Rybniček 40 ks
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ovocných dřevin (jabloní, švestek, třešní a hrušní), 120 ks
keřových lísek obecných a 145 ks keřových rybízů (černých
a bílých). Pod Bedřichovem vysázeli dalších 30 ks keřových lísek
a 30 ks keřových rybízů. Celkem se jednalo o neuvěřitelných 365 ks
dřevin. Byť se tyto stromy a keře nevyskytují u procházkových
a odpočinkových míst, jejich význam je neméně důležitý. Jde
o vytvoření přirozeného krytu a klidových oblastí pro zvěř
a ptactvo, což s sebou přináší také zvyšování životní kapacity
prostředí. V souvislosti s touto jarní akcí velimských myslivců
musím rovněž poděkovat panu Hruškovi za dodání všech těchto
dřevin a keřů a za výbornou spolupráci.
Věřím, že na podzim Vás budu moci informovat o dalších akcích,
protože „každý strom se počítá“!
Martin Štěpánek (ekologická komise OÚ Velim + Myslivecký
spolek Velim)

Velim středem požárního sportu
Mnozí z vás si možná všimli zvýšeného počtu hasičských vozů,
které se proháněly po Velimi a Vítězově. Poměrně v krátké době
musela vyjíždět jednotka SDH Vítězov ke dvěma požárům
ve Velimi, a to požáru přístavku sokolovny a bytu v Palackého
ulici. Nejen záchranné hasičské vozy projížděly v našich obcích,
Velim byla středem požárního sportu v okrese Kolín! Poslední
květnovou sobotu se uskutečnil tréninkový kemp hry Plamen,
kde družstva starších žáků bojovala o postup do krajského kola.
O týden později proběhl tréninkový kemp požárního sportu
a jednotlivců dorostu. SDH Vítězov reprezentovali naši tři
dorostenci, kteří po covidové pauze svým soupeřům doslova
vyrazili dech. Petr Kostka s jistotou proletěl všemi disciplínami
a se shodným počtem bodů se dělil o první místo a zároveň
o postup do kraje. Bohužel ho menší zaváhání na rozdělovači
připravilo o vítězství, ale i druhé místo v okresní soutěži je
velikým úspěchem! Třetí místo si vybojoval Jonáš Krause, který
zápasil se 170 cm vysokou bariérou, ale dokázal udržet body
mezi disciplínami a bednu měl jistou. Bramborovou příčku
obsadil Jakub Pospíchal. Malé zavrávorání na kladině a problémy
s minimaxem Jakuba nerozhodily, díky své neskutečné hbitosti
si tak krásné čtvrté místo udržel. Chlapcům patří velké uznání
a gratulace, protože všichni ve sboru vědí, jak „dřeli“. Velice si
vážíme důvěry, kterou do nás vložilo Okresní sdružení hasičů
Kolín. Na obou soutěžích jsme se organizačně podíleli. Na závěr
bychom vás rádi pozvali na naši tradiční Vítězovskou stovku,
která se bude konat 11. září ve velimském sportovním areálu.
Milan Bug ml.

Velimský petanquový otvírák

Po dlouhém čase, kdy byly všechny aktivity zakázány, byl dne
29. 5. 2021 uspořádán ve Velimi turnaj v petanque trojic.
Na dobře připravených hřištích si zahrálo 14 tříčlenných družstev
z 6 klubů. Přijeli hráči Hradce Králové, Kolína, Kostomlat,
Sokolče, Předhradí, nechyběli ani domácí. Hrálo se ve dvou
skupinách po sedmi týmech, každý s každým. Do semifinále
postupovaly první dva týmy. Po celodenních hrách se do finále,
které se dohrávalo už za umělého osvětlení, probojovali hráči
Kostomlat. Jejich soupeřem byli Velimští Pavel Jeřala, Lukáš
Jeřala a Tomáš Malý. Ve finále vysoké úrovně bylo k vidění vše,
co v petanque vidět jde. Cílené náhozy košonu, dohazování
a střelba. Po vynikajících výkonech všech třech hráčů zvítězili
domácí. Pořadí:
1. místo – Pavel Jeřala, Lukáš Jeřala, Tomáš Malý (Velim)
2. místo – Jarča Škorničková, Alena Vaníčková, Josef Čihák
(Sokol Kostomlaty)
3. místo – Milena Hercoková, Jaroslav Vlach (30. hráč žebříčku
ČR) a Rudolf Vaníček (Sokol Kostomlaty)
Všichni obdrželi medaile, otvíráky a věcné ceny. Poděkování
patří manželům Vokřálovým, kteří se o nás po gastronomické
stránce po celý den starali. I počasí nám nabídlo vše co mohlo,
slunce, déšť i kroupy.
Již 12. 6. 2021 se dvě trojice z Velimi zúčastní Mistrovství České
republiky v pražské Troji v zámeckých zahradách.
V. Jeřala

Z našich škol
Návrat dětí do školky

Na začátku dubna se mohly děti MŠ pomalu navracet do svých
tříd. Nejdříve nastoupili předškoláci a poté se postupně navracely
všechny děti. Předškoláci museli zvládnout těžší variantu –
testování. Děti se mohly testovat s rodiči a já mohu s radostí
konstatovat, že vše proběhlo bez sebemenšího problému.
Od začátku května nás provázely (a provázejí velmi intenzivně
vlastně až dosud) rozestupy, respirátory, dezinfekce. Tato slova
skloňujeme prakticky pořád a všude. Děti si neuvěřitelně zvykly
na vše nové, co tato divná doba přinesla. Někdy narychlo
měněná pravidla a nařízení všichni zvládli s velkou grácií a já
bych touto cestou všem chtěla poděkovat. Všechna nařízení,
která rezonovala celou republikou, naši rodiče i zaměstnanci
respektovali a já opravdu před všemi smekám, že nám to nedělali
těžší, než to bylo, a zvládli vše na jedničku s hvězdičkou. Snad už
to vícekrát nezažijeme. A kdyby ano, spolu to zase zvládneme.
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Dětem se už od začátku června do života ve školičce opět vrátí
příjemné sluníčkové akce. Za dodržení všech pravidel je pro ně
připraven MDD a jiné akce. Budeme se těšit na společně strávené
chvíle a doufat, že tyhle dny radosti si už nenecháme vzít. žas

Postupný návrat dětí do školy

Se zlepšující se situací došlo i ve škole k postupnému obnovení
prezenční výuky. 12. 4. nastoupili k rotační výuce (týden výuky
prezenční a týden distanční) žáci 1. stupně, od 3. 5. k nim přibyli
žáci 2. stupně, také rotačně. 17. 5. došlo k úplnému obnovení
prezenční výuky za dodržování předepsaných hygienických
pravidel a s testováním žáků.
AH

Velimská abeceda (list 161)
Temno – dobou temna se rozumí období českých dějin zhruba
od bitvy na Bílé hoře do doby obrozenecké. Za nadvlády
Habsburků byla snaha poněmčit český národ. I z Velimi a Vítězova
jsou známy případy zabavování českých knih a výslechů obyvatel
jezuity.
Tenis je síťová hra, která se ve třicátých letech minulého
století a později provozovala ve Velimi na několika místech.
Nejznámější byl štukový kurt za starou evangelickou školou
směrem k bývalým cihelnám, zřízený v roce 1930. V západní části
Velimské továrny nechal továrník Glaser vybudovat na zahradě
vlastní kurt.
Teplák byla přezdívka Pavla Fundy staršího z Fajberku
č. 263, která neměla s oblečením nic společného. Do hostince
U Krásenských přinesl nějaký šprýmař dobře přebalený balíček
s tím, že se jedná o teplé koblížky, a nabízel je hostům. Balíček
rozbalil zvědavý Funda a zjistil, že se opravdu jedná o teplé
koblížky, ale koňské. A tak mu přezdívka Teplák již zůstala.
Tereziánské reformy byly uplatňovány koncem 18. století i u nás
ve Velimi a ve Vítězově (Siegfeldu). Týkaly se financí, školství,
vojenství a u nás jmenovitě rozdělení panských dvorů.
Tereziánský katastr - jednalo se o evidenci usedlostí, plochy, bonity
pozemků a jejich výtěžnosti pro výpočty daní. Z tohoto období
jsou známy soupisy jmenovaných objektů z Velimi a Vítězova.
Terezín – vojenská pevnost, založená ke konci 18. století. Písmák
František Jan Vavák popsal ve svých Pamětech plavení stavebního
dřeva na stavbu této pevnosti, které putovalo po Labi až z Kerska.
Za německé okupace v době 2. sv. války byla terezínská malá
pevnost změněna na koncentrační tábor. Stala se osudným i pro
několik našich spoluobčanů (např. Kout, Dražil).
Těsnopis neboli stenografie byl mimo psaní na stroji nepovinným
předmětem čtvrtého ročníku velimské měšťanské školy v době
2. světové války.
Teror je hrubé násilí mnoha forem s cílem dosažení politických
či jiných výhod. Největším teroristou všech dob je snad Usáma

bin Ládin, vůdce organizace Al-Káida, organizátor největší
teroristické akce světa. Došlo k ní 11. září 2001 útokem na budovy
Světového obchodního střediska v New Yorku a další budovy
pomocí plně obsazených unesených civilních letadel. Teror je
celosvětově odsuzován a má oporu jen u zločinců.
Terstská fíková káva byla vyráběna jako spousta jiných výrobků
v továrně na kávové surogáty bratří Szalatnayů ve Velimi.
Balení bylo po půllibře vídeňské váhy. Měla pestrobarevný obal
s obrazem přístavu a továrny.
Tesař František působil v době 2. sv. války ve Velimi jako komisař
pro kontrolu domácích porážek. Jeho otec Václav zemřel r. 1934
ve věku 46 let, kdežto jeho matka, rozená Čápová, byla svého
času nejstarší občankou Velimi a dožila se 99 let. V té době žila
v rodině obchodníka Nouzovského v Palackého ulici. Tesařovi
bydleli v prostoru budov patřících k bývalému mlýnu Dolní
Nouzov. František Tesař se po ovdovění znovu oženil a z Velimi
se odstěhoval na Volárnu. Nakonec manželé koupili domek
v Libici.
Tesař Josef se narodil 11. března 1927 ve Velimi. Vynikající
sportovec, zvláště v odbíjené. Sportovní dráhu začal ve škole
ve Velimi a na hřišti za starou ev. školou. Pokračoval přes Sokol
Kolín, ATK, ÚDA a Duklu, z níž odešel do důchodu. Byl členem
vítězných družstev, která se stala mistry republiky a získala první
místa. Jednalo se o družstva Sokola Kolín r. 1948 a 1949, ATK
Praha r. 1950, 1951, 1952, ÚDA Praha r. 1953,1954 a 1955, poté
Dukla Kolín r. 1960, 1961 a 1963. Na mistrovství Evropy skončilo
družstvo na prvním místě celkem třikrát (s účastí J. Tesaře), a to
v Římě 1948, v Bukurešti 1955 a v Praze 1958. Na 2. místo se naši
dostali v Sofii r. 1950. Mistry světa se stali jednou, a to r. 1956
v Paříži. Na tomto mistrovství se umístili jako druzí v Praze 1949
a v Moskvě 1952. V pátek 16. dubna 1999 v 15 h byli na Obecním
úřadě ve Velimi vyznamenáni 4 vynikající velimští sportovci
včetně Josefa Tesaře. Závěrem sezení byl Tesařovi předán list
stvrzující čestné občanství obce Velimi.
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