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Aktuálně: Dětské hřiště podruhé

Duben 2011

Anketa

Dne 1. 4. 2011 bylo u
fotbalového hřiště otevřeno
nové hřiště pro děti. Před
dvěma lety jsme pro VN
napsali článek o novém hřišti
ve
Vítězově,
zhodnotili
moţnosti, kde mohou děti
hledat
vyţití,
a
pan
místostarosta Petr Kubelka
nám tehdy sdělil informace
týkající
se
zamýšlené
rekonstrukce
starého
dětského hřiště. Nyní jsme ho
poţádali o rozhovor:
Co se tedy za poslední dva roky událo?
Pozemek, na kterém se dětské hřiště nachází, byl ve vlastnictví FC
Velim. Nejprve byl vytvořen oddělovací geometrický plán. Potom jsme
zadali vyhotovení znaleckého posudku, na jehoţ základě byla
vypracována kupní smlouva. Posledním úkonem je návrh na vklad do Katastru nemovitostí.
Z jakých peněz byla rekonstrukce financována, kolik stála a jaká firma ji realizovala?
Rekonstrukce byla financována z rozpočtu obce, protoţe v daném období nebyl otevřen ţádný
dotační titul na uvedené akce. Realizaci provedla firma „Hřiště Pod Květinou“ z Písku a stála
320 000 Kč.
Proč bylo s instalací herních prvků započato už před zimou?
Jak je vidět z odpovědi na první otázku, vše na sebe navazuje a nejedná se o časový horizont
v týdnech, ale v měsících. Herní prvky byly objednány v srpnu a k dodání došlo v listopadu.
Součástí dodávky je rovněţ instalace herních prvků, a proto byla realizována ještě před zimou.
Je vše kompletně hotovo, nebo se bude ještě něco
dodělávat?
V současné době bylo přiobjednáno dětské pískoviště.
Pro jak staré děti je hřiště určeno? Kdy je otevřeno?
Hřiště je určeno pro děti do patnácti let. Provozní doba je
od 9.00 do 19.00 hodin.
Bohuţel přes veškerou snahu pracovníků OÚ došlo krátce
po otevření k poškození basketbalového koše. Proto bych
chtěl poţádat rodiče, kteří na hřiště doprovázejí své děti,
aby se nebáli „ničitele“ okřiknout.
Děkuji za rozhovor AH
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Jak se Vám líbí nově zrekonstruované
dětské hřiště?
• Výstavba dětského hřiště ve Velimi se velice
zdařila. Je tam dostatek atrakcí a kaţdé dítě si
určitě najde tu svou oblíbenou. Nezapomnělo
se ani na lavičky, aby si rodiče měli kam
sednout. Celkový ráz dětského hřiště zapadá
do okolí.
M. K. (45)
• Dětské hřiště je velice pěkné. Je to po dlouhé
době ve Velimi místo, kde mohou děti strávit
volný čas. Nejen ţe se zabaví, ale získávají při
hře zručnost a šikovnost. Učí se souţití
v kolektivu. Obávám se ale, ţe větší děti bez
dozoru jednotlivé prvky uţ nyní ničí. Mám tedy
strach, aby práce a energie, se kterou bylo
hřiště vybudováno, nepřišly nazmar.P. K. (46)
• Vítám zpestření dětského parku u hřiště. Kde
je však původní oblíbená atrakce – velká
skluzavka?
J. S. (66)
• Nové herní prvky na dětském hřišti se našim
dětem moc líbí, z pohledu matky jsou však
pro menší děti nebezpečné rozestupy mezi
jednotlivými
nášlapnými
prvky
můstku
vedoucího ke klouzačce. Dále postrádám kryté
pískoviště a velice bych uvítala i toaletu s
přívodem alespoň studené vody.
D. M. (34)
• Nově zrekonstruované dětské hřiště je
moderní příjemné místo. Jelikoţ se nachází u
hřiště fotbalového je více navštěvované a
téměř pořád vyuţívané. V této době
návštěvnosti především přidal tento nový
vzhled. Stalo se z něj velmi pěkné místo a mně
osobně se to moc líbí a myslím si, ţe je dost
bezpečné a vhodné pro děti a jejich maminky.
M. V. (17)
Pokračování na str. 2

Pokračování ze str. 1

-

Renovace dětského hřiště je na pohled pěkná, ale po návštěvě s malým
synem mi moc bezpečná nepřipadá. Hlavně pohyblivý ţebřík u
klouzačky má dost velké mezery mezi jednotlivými nášlapnými prkénky,
menší děti mohou lehce propadnout a hrozí nebezpečí úrazu. Určitě by
bylo dobré přidat ještě pískoviště, ale kryté. Nyní si děti hrají na písku
pod houpačkami. Toto je názor „dospěláka“, děti jsou nadšené a hřiště
je hojně navštěvováno.
J. H. (40)

-

-

Trocha poezie nikoho nezabije

č. j. 216/2011 MěÚ Kolín – Informace o zaslání návrhu ÚP Velim
k posouzení na Krajský úřad Sředočeského kraje. ZO bere na
vědomí.
č. j. 219/2011 B. Němcová, Velim – Ţádost o instalaci kukátka u
dveří bytu v DPS. Odpověď: ZO nemá námitek a souhlasí s instalací
dveřního kukátka.
č. j. 220/2011 M. Krupičková, Velim – Ţádost o instalaci kukátka u
dveří bytu v DPS. Odpověď: ZO nemá námitek a souhlasí s instalací
dveřního kukátka.

4. Diskuse
Pan starosta
- Informoval o vytvoření akčního plánu investic obce Velim na období
2011–2016 a poţádal ZO o schválení. (Aktualizace zásobníku
projektu bude probíhat kaţdý rok s moţností doplnění či změny
priorit projektů.) Hlasování ZO: pro 11 – proti 0 – zdrţel se 0.
- Předloţil ZO návrh nákupu traktorové sekačky AMA garden SG
220/102HX. ZO s nákupem souhlasí. Hlasování ZO: pro 11 – proti 0
– zdrţel se 0.
- Starosta předloţil projekt a studii na výstavbu zemědělské
bioplynové stanice v Cerhenicích. ZO s výstavbou nesouhlasí a
pověřuje starostu k dalšímu jednání. Hlasování ZO: pro 0 – proti 10
– zdrţel se 1.
- Starosta informoval o počtu osob, které dosud neuhradily poplatek
za odvoz komunálního odpadu. Těmto občanům byla zaslána
upomínka. ZO navrhuje vyčkat do 30. 4. 2011 a v případě
neuhrazení poplatků řešit exekucí.
Mgr. Bartošová
- Poţádala o vysetí trávy kolem chodníku ve Vítězově.
Mgr. Češpiva
- Připomněl řešení dohodnutých oprav na poště (studna).
M. Slabá
- Poţádala o zapůjčení velké zasedací místnosti OÚ Velim
k uspořádání „Velikonoční výstavy“.
- Oznámila, ţe zeleň určená k výsadbě byla objednána a do konce
týdne bude vysazen také nový strom na náměstíčku.

Ulice Václavská rozhodně nepatří k nejmladším ani nejhonosnějším
v naší obci. Zlobí nás tu kvanta listí z lip (díky prořezu to letos bude
určitě snesitelnější), pak moţná taky „vuvuzely“ při nedělních
fotbalových utkáních. Kompenzací pro nás rozhodně bude moc hezký
pohled na nové dětské hřiště a „umělku“, a to nejen ve dne, ale i v noci,
neboť uprostřed bylo nově nainstalováno parkové osvětlení. Pohled
z okna v patře, který se naskýtá, je váţně úţasný. Doufám, ţe se mi
podaří dobrá fotka, abych se o tu klidnou krásu s Vámi podělila.
Teď jen prosím maminky, aby na své děti při hrách dohlédly, aby
hřiště slouţilo co nejdéle. Větší problém bude asi s „náctiletými“, jiţ mají
sklony k mírné devastaci. Na ně však určitě dohlédne má statečná
sousedka, která jako jedna z mála má odvahu je takzvaně okřiknout. Já
nikoliv.
1. dubna bylo hřiště otevřeno. Pracovníci, kteří mají tuto zónu na
starosti, tam moc hezky poklidili. Na oficiality si příliš nepotrpím,
domnívám se však, ţe se v tomto případě mohla udělat výjimka. Přesto
se sešlo v onen den několik maminek i tatínků s dětmi, které si
vyzkoušely koníky, houpačky i prolézačky.
Vţdy jsem se ráda vracela domů – do Václavské. Nyní jiţ nikam
necestuji, nemám se tudíţ odkud vracet. Nelituji, jsem doma ráda.
IBAB

ZPRÁVY ZE ZO
Z jednání ZO Velim konaného dne 30. 3. 2011 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Mgr. Karpeta, Kotek, Kaftan, Kubelka, Kostka,
JUDr. Těmín, Ph.D., Mgr. Bartošová, Slabá, Mgr. Češpiva, Mgr. Kyncl
Hosté: pp. J. Šmíd, J. Synek

Z jednání ZO Velim konaného dne 13. 4. 2011 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin

1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny přítomné
pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, ţe jsou přítomni všichni
členové ZO. Hlasování o programu: pro 11 – proti 0 – zdrţel se 0.

Přítomni: pp. – Seifert, Mgr. Karpeta, Kotek, Kaftan, Kubelka, Kostka,
JUDr. Těmín, Ph.D., Mgr. Bartošová, Slabá, Mgr. Češpiva, Mgr. Kyncl

2. Kontrola minulého zápisu
- Rozpočet na rok 2011 byl schválen.
- Rodinné centrum Špalíček, o. s., bude umístěno v budově č. p.486
v jedné z částí knihovny (dříve vyuţívané sdruţením Eva a Tom).
- Stanovisko Vodosu – artéský vrt je na pozemku Salimy. ZO pověřuje
pana místostarostu Kubelku zjistit na vodoprávním úřadě informace,
zda Salima Velim neporušuje vodoprávní zákon.
- V prostoru u Skalky se uskutečnila produkce cirkusu Rodolfo.
- Byla jmenována komise pro otevírání obálek, schůzka na výběr TDI
k akci Dobudování kanalizace Velim se uskuteční 4. 4. 2011.
- Byla zpracována ţádost na rekonstrukci místních komunikací –
rozpočet 11 000 000 Kč. Ţádost na rekonstrukci MŠ bude
zpracována do poloviny dubna.
- Dětské hřiště bude otevřeno v pátek 1. 4. 2011, tráva byla vyseta,
oplocení bude dobudováno v měsíci dubnu.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.
Pan starosta Seifert předal slovo zástupcům včelařů. Ti poděkovali OÚ
za dotaci na nákup cukru pro včely. Zeptali se, z jakého důvodu nevyšel
uţ 14 měsíců ve VN článek týkající se problematiky včel. Pan
místostarosta Kubelka vysvětlil, ţe článek nebyl otištěn z důvodu délky.
Dále navrhl sjednání schůzky mezi panem Šmídem a zástupcem
redakční rady, na které bude tento problém řešen a budou dohodnuta
pevná pravidla, komu a jak předávat články do VN.

1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny přítomné
pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, ţe jsou přítomni všichni
členové ZO. Hlasování o programu: pro 11 – proti 0 – zdrţel se 0.
2. Kontrola minulého zápisu
- Pan místostarosta Kubelka napíše na odbor ţivotního prostředí
v Kolíně ţádost o vyřešení problému s vytékající vodou v ulici
Sokolské.
- Dále sjednal schůzku mezi RR a včelaři, která se uskuteční příští
středu.
- Bylo otevřeno dětské hřiště. Byl poničen basketbalový koš, který
bude odstraněn.
- Paní Peškové byl odeslán doporučený dopis.
- Byla objednána oprava studny. Na náměstíčku byl vysazen strom.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.
3. Rozpočtové opatření č. I
Pan starosta seznámil všechny přítomné zastupitele s rozpočtovým
opatřením č. I dle přílohy tohoto zápisu. Příjmy i výdaje byly navýšeny o
částku 99 000 Kč. Ostatní poloţky rozpočtu byly srovnány v rámci
kapitol a byla pouţita rezerva ve výši 99 000 Kč. ZO rozpočtové
opatření zatím neschvaluje, chce podrobnější rozpis.
4. Došlá pošta
- č. j. 235/2011 E. Minarčíková, F. Lev, Velim – Ţádost o projednání
nevhodného chování pí Vyšatové v DPS. ZO pověřuje paní
M. Vonšovskou k řešení situace.
- č. j. 251/2011 Ing. V. Brejchová, Velim – Ţádost o povolení
zhotovení dlaţby na obecním pozemku u RD v ulici Karlova, Velim.
Rozhodnutí: ZO nemá námitek, dlaţba bude zhotovena na náklady
ţadatelky.
- č. j. 252/2011 J. Frgál, Kolín – Ţádost o umístění do DPS.
Rozhodnutí ZO: Zařadit do seznamu ţadatelů, přednost mají
velimští občané.
- č. j. 253/2011 E. Soukupová, Příbram – Ţádost o umístění do DPS.
Rozhodnutí ZO: Zařadit do seznamu ţadatelů, přednost mají
velimští občané.

3. Došlá pošta
- č. j. 198/2011 Město Kolín – Pozvánka na pracovní poradu starostů
obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kolín, která
se bude konat dne 20. 4. 2011. ZO bere na vědomí.
- č. j. 201/2011 J. Pešková, Lubná – Sdělení o podání ţaloby, řešení
spoluvlastnických vztahů v nemovitosti čp. 371 ve Velimi. Odpověď:
ZO sděluje, ţe paní Pešková má plné právo hájit své zájmy a
nebude jí bránit obrátit se na příslušný soud. V případě podání
ţaloby bude zájmy Obce Velim hájit JUDr. T. Těmín, Ph.D.
- č. j. 206/2011 B. Baláček, KRPV – Ohlášení akce „Koulení vajíček“
25. 4. 2011 ve 14 hodin v Rybničkách. ZO bere na vědomí.
- č. j. 215/2011 J. Pešková, Lubná – Ţádost o umoţnění vstupu
odhadci. ZO bere na vědomí.
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-

č. j. 256/2011 SFŢP, Praha – Oznámení o jmenování zástupce
SFŢP na jednání hodnotící komise akce „Dobudování kanalizace
Velim“ č. 09031061 dne 15. 4. 2011. ZO bere na vědomí.
č. j. 258/2011 O. Hukalová, Polní Voděrady – Ţádost o umístění do
DPS. Rozhodnutí ZO: Zařadit do seznamu ţadatelů, přednost mají
velimští občané.

Zemřela:
Mlýnková Miroslava, Velim
Čest její památce!

Rodinné centrum Špalíček
Rodinné centrum Špalíček, které jiţ dva roky úspěšně funguje
v Kutné Hoře, zahajuje provoz další pobočky. Rodinné centrum je
občanským sdruţením, které slouţí ke sdruţování rodičů s dětmi
předškolního věku za účelem pořádání společenských akcí, seznámení
s jinými rodiči, výměny zkušeností a v neposlední řadě začleňování dětí
do kolektivu.
Po Čáslavi a Zbraslavicích překročí hranice Kutnohorska a nově se
usídlí ve Velimi, kde se jeho dveře otevřou veřejnosti v areálu mateřské
školy.
„Na čtvrtek 26. května připravujeme slavnostní otevření herny, které
doprovodí bohatý program pro nejmenší děti i předškoláky“, uvedla
zakladatelka centra Kateřina Špalková. Rodiče s dětmi nás mohou
navštívit hned dvakrát, a to od 10 do 12 hodin a poté od 15 do 17 hodin.
Během slavnostního otevření dostane kaţdý moţnost zapojit se do
tvorby budoucího programu Špalíčku. „V rámci ankety nám bude moci
kaţdý předloţit svůj nápad či připomínku, týkající se programu, zařízení
či chodu centra. Názory našich návštěvníků jsou pro nás velmi důleţité,
proto je uvítáme i na oficiálním e-mailu spalicekvelim@seznam.cz,“
vysvětlila K. Špalková.
Je libo besedy, hudbu nebo výtvarku?
Velimský Špalíček plánuje nabídnout mnoho rozmanitých
aktivit. Na programu jsou výtvarné činnosti pro děti i dospělé vč. seniorů
i besedy na aktuální témata. Chybět nebude ani Hudební škola
Yamaha, která se zaměří na děti od 6 měsíců do 4 let. Návštěvníci
centra se mohou těšit i na velké jednorázové akce jako je mikulášská
besídka, karneval či dopravní soutěţ. Otevřeno bude po celý rok včetně
letních prázdnin, a to třikrát týdně.
Vedení nové pobočky Špalíčku se ujala paní Markéta Štěpánková. „Za
moţnost toto všechno realizovat děkujeme Zastupitelstvu obce Velim a
doufáme, ţe naše působení bude pro obec jen dalším přínosem“.

5. Diskuse
Pan starosta
- Předloţil ZO notářský zápis 39/2011 ze dne 3. 4. 2011 sepsaný při
omezování počtu uchazečů k veřejné zakázce „Dobudování
kanalizace v obci Velim”. ZO vzalo na vědomí výsledek omezení
počtu
uchazečů
a
souhlasí
s vyloučením
jednotlivých
nevylosovaných uchazečů. Dále pak ZO bere na vědomí vyzvání
vybraných uchazečů k podání cenové nabídky. Hlasování ZO: pro 8
– proti 0 – zdrţel se 3.
- Pan starosta Seifert informoval ZO o závěrečném účtu
Vodohospodářského sdruţení Kolín za rok 2010. Rozpočet byl
vyvěšen po dobu zákonné lhůty na úřední desce. Zastupitelstvo
obce schválilo závěrečný účet Vodohospodářského sdruţení Kolín
s výhradou. Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdrţel se 2.
- Pan starosta dále předloţil zastupitelstvu tři nabídky projektových
prací na akci Rekonstrukce Mateřské školy Velim. Nabídku podali:
AZ PROJECT, s. r. o. – 543 000 Kč bez DPH
Ing. Zdeněk Dobiáš – 366 000 Kč bez DPH
Ing. Zdeněk Ţiško – 565 000 Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce Velim posoudilo všechny předloţené nabídky a
vybralo
nejvýhodnější
nabídku
projektových
prací
od
Ing. Z. Dobiáše, Kolín za celkovou částku 366 000 Kč bez DPH.
Hlasování ZO: pro 11 – proti 0 – zdrţel se 0.
- Informoval ZO o nabídce firmy Optimalenergy na úsporu plynu
v DPS Velim. ZO nevyuţije tuto nabídku a zůstává u RWE.
JUDr. Těmín
- Zeptal se, zda se počítá s umístěním pískoviště na dětské hřiště.
Starosta odpověděl, ţe pískoviště bude v nejbliţší době objednáno.
- Poté se zeptal na umístění přechodu u nákupního střediska. Pan
starosta odpověděl, ţe umístění přechodů v obci Velim bylo řešeno
uţ v minulém roce (bylo poţádáno o 5 přechodů, odborem dopravy
byly povoleny pouze dva). U obou nákupních středisek by musel být
na parkovišti vybudován nástupní ostrůvek, tudíţ by se sníţil počet
parkovacích míst pro zákazníky. Finanční rozpočet na 1 přechod je
cca 150 000 Kč bez DPH, proto ZO od tohoto záměru zatím upustilo.
- Dále p. Těmín učinil dotaz, které další chodníky budou
rekonstruovány. Starosta odpověděl, ţe v tomto volebním období je
rekonstrukce plánována v ulicích Karlova, Václavská a Novoveská.
Mgr. Bartošová
- Poţádala o umístění zpomalovacího prahu do Vítězova a opravení
prahů poničených při úklidu sněhu.

Pár postřehů
Většinou chválím „Fajberáky“, tentokrát Vítězov. Zdá se mi, ţe
kolem kontejnerků na sklo, papír a plasty mají mnohem větší pořádek
neţ Velimáci.
Kolem výstavby školky před x lety byly různé diskuze. Co se však
ukázalo? Školka tu zaplať Pánbůh stále stojí a podle mých odhadů to
bude skoro třicet let. Vystřídaly se tady tudíţ uţ dvě generace holčiček
a kluků. Navíc poskytla moţnost pro umístění ordinace dětské lékařky.
Já vzhledem ke svému věku jiţ pokukuji po zařízení na zcela opačném
konci Velimi. Těší mě však, ţe velimské maminky mají kam umístit své
děti, zatímco v jiných městech pro nedostatek kapacity tuto moţnost
nemají.
Mám ráda jaro a taky neděle. Proč neděle? Při fotbale totiţ na hřišti
dělají výborné klobásky.
IBAB

Z NAŠICH ŠKOL

Z mimořádného jednání ZO Velim konaného dne 18. 4. 2011
v zasedací místnosti OÚ Velim od 15.00 hodin

Děti z mateřské školy navštívily Kouřim

Přítomni: pp. – Seifert, Mgr. Karpeta, Kotek, Kaftan, Kubelka, Slabá,
Mgr. Češpiva, Mgr. Kyncl

Jako kaţdý rok vyrazily děti z MŠ Písnička na výlet. Letos byl vybrán
skanzen v Kouřimi, kde bylo moţné si prohlédnout vše, co patří
k Velikonocům. Vyzdobené chaloupky, malované kraslice a upletené
pomlázky krásně dozdobily atmosféru jiţ tak malebného skanzenu.
Dětem se výlet velmi líbil a přivezly si nezapomenutelné záţitky.

Program: Posouzení a hodnocení nabídek na akci „Dobudování
kanalizace v obci Velim“ a výběr nejvhodnější nabídky.
Pan starosta Seifert seznámil všechny přítomné se zprávou o
posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky na
stavební práce pod názvem „Dobudování kanalizace v obci Velim".
Zastupitelstvo obce Velim bere na vědomí „Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek“ podaných v rámci veřejné zakázky na stavební
práce pod názvem „Dobudování kanalizace v obci Velim".
Zastupitelstvo rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na stavební
práce veřejné zakázky pod názvem „Dobudování kanalizace v obci
Velim", kterou je nabídka uchazeče GEOSAN GROUP, a. s.,
U Nemocnice 430, 280 02, Kolín III, IČ: 25671464. Hlasování ZO: pro 6
– proti 0 – zdrţel se 2.

Velikonoční výstava
18. – 20. dubna proběhla jiţ tradičně v mateřské škole „Velikonoční
výstava“. Oko návštěvníka mohly potěšit výrobky šikovných maminek,
dětí i paní učitelek. Celou atmosféru krásně podpořilo i slunečné jarní
počasí. Všem, kteří naši výstavu podpořili, děkujeme, přejeme krásné
proţití zbytku jara a brzy na shledanou.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
SPOZ OZNAMUJE
Významná ţivotní jubilea oslavili:
Koutová Vlasta, Velim
Skýpala Jiří, Velim
Krejčířová Květa, Velim
Jeřábková Marie, Velim
Rovenský Zdeněk, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

91 let
60 let
60 let
65 let
70 let
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10. 4. přišly na řadu tance. V kategorii Scénický a výrazový tanec
vybojovaly naše starší dívky se skladbou Dance 2. místo.
(D. Březinová, K. Fialová, A. Chládová, K. Kaprálková, B. Krauseová,
T. Krejčová, B. Kvapilová, M. Nejedlá a K. Zapletalová).
V neděli 24. 4. jsme se vypravily se skladbou Luna na Nováč cup do
Náchoda. Pohár za 2. místo v 0. kategorii step nám předával starosta
Náchoda a zazpíval nám M. Foret. 1. 5. jsme jely opět se skladbou
Luna do Hradce Králové na soutěţ Zlatý pohár. V 0. kategorii step jsme
obsadily 3. místo.
28. 4. jsme se zúčastnily republikového finále soutěţe O nejlepší
pohybovou skladbu, které se konalo v Opavě. Druţstvo mladších dívek
ve sloţení: D. Bartošová, D. Fořtová, S. Fořtová, T. Holzbauerová,
K. Kostelecká, N. Šmejkalová, V. Němcová, K. Chládová a
Z. Zapletalová obsadilo se skladbou Piráti 9. místo. Starší dívky D. Březinová, K. Zapletalová, K. Fialová, A. Chládová, K. Kaprálková,
B. Krauseová, T. Krejčová, B. Kvapilová a M. Nejedlá - skončily na
11. místě.
AH

Návštěva ZŠ
29. 4. si nejstarší děti z mateřské školy mohly vyzkoušet, jak vypadá
vyučování v základní škole. Budoucí prvňáčci totiţ navštívili první třídu.
Zazpívali si, zahráli se slovíčky i s číslicemi a vyzkoušeli si, jak se sedí
v lavici. Přejeme všem, ať se jim ve škole daří!

Pálení čarodějnic
Uţ ráno začalo netradičně, místo dětí se ve školce objevili
čarodějnice, čarodějové, duchové a kostry. Vstup byl povolen i
s košťátky a kouzelnými hůlkami. Pak propukl pravý čarodějnický rej,
zpívalo se, tancovaly čarodějnické tance a hrály pravé čarodějnické hry
s kouzly. Celý průvod se prošel krátce obcí a po návratu do MŠ se
zapálil oheň, na kterém jsme nechali shořet připravenou čarodějnici.
S přispěním rodičů se celá akce velmi vydařila a my doufáme, ţe
s podobným nadšením tato akce proběhne i příště.

ŢAS

Sport v ZŠ
Dne 7. 4. jsme se zúčastnili Osecké laťky - závodu ve skoku
vysokém. I přes velkou nemocnost v týmu skokanů jsme uspěli.
Medailové umístění získaly K. Lancová (3. místo, 125 cm) a K. Fialová
(3. místo, 125 cm). Medaile těsně unikla Z. Trumpusovi (4. - 5. místo,
125 cm). V celkovém hodnocení škol jsme skončili na 7. místě.
13. 4. se v Kolíně konaly atletické závody Sprint team. Jedná se o
závody v běhu na 60 m, 150 m a štafety 4 x 60 m. Nejlepší výsledek
zaznamenal P. Fořt - zvítězil ve své kategorii v běhu na 60 m v čase
7,4 s. Také jeho štafeta spolu s F. Vlčíkem, O. Kosinou a O. Šafránkem
zvítězila. Nejlepší umístění druţstev - starší ţáci 3. místo.
Okrskové kolo minikopané starších ţáků proběhlo 18. 4. v Kolíně.
Naše druţstvo ve sloţení: Smejkal J., Čech J., Kosina O., Ramšák M.,
Svoboda J., Hykš A., Starý D., Jeřábek M., Fořt P. a Kasal M. obsadilo
6. místo.
Dne 27. 4. se naše druţstvo starších ţáků ve sloţení: Čech J.,
Kosina O., Šafránek O., Dang H., Kyncl M., Vlčík F., Ramšák M.,
Svoboda J., Jeřábek M. a Fořt P. zúčastnilo atletických závodů Pohár
rozhlasu. Obsadilo 3. místo a přivezlo pohár.

Velimské proměny XIV

Aerobik
Ulice K Sídlišti před 25 lety a nyní.

Dne 9. a 10. 4. 2011 se dívky zúčastnily Velké ceny Kutné Hory
v pohybových skladbách. V sobotu 9. 4. cvičily mladší dívky skladbu
Luna (D. Bartošová, D. Fořtová, S. Fořtová, T. Holzbauerová,
K. Chládová, K. Kostelecká, N. Šmejkalová a Z. Zapletalová) a obsadily
8. místo (cvičily ve starší kategorii step). Nejmladší dívky obsadily
4. místo se skladbou Piráti (A. Bartošová, D. Bartošová, D. Fořtová,
T. Holzbauerová, A. Kosičková, A. Kvapilová a B. Málková). V neděli

kvak

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Před časem jsem poţádala akademického malíře pana Jiřího
Škopka, velimského rodáka, zda by nás mohl průběţně informovat o
svých uměleckých aktivitách. Na sklonku roku 2010 se tomu tak stalo, a
tak jsem velmi ráda, ţe se můţeme s Vámi o tyto informace
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prostřednictvím Velimských novin podělit. Panu Jiřímu Škopkovi
přejeme i v letošním roce spoustu inspirace a uměleckých úspěchů.
Monika Slabá

po vyřazovacích kolech do mistrovství 2 druţstva. Celkem se účastnilo
28 druţstev gymnázií a středních škol. Jedním z nich bylo i druţstvo
Gymnázia Jiřího z Poděbrad, kde Tadeáš, ţák prvního ročníku, hrál na
druhé šachovnici. Soutěţili jak jednotlivci, tak i druţstva škol. Po
vyhodnocení nejlepších ţáků na jednotlivých šachovnicích se na
1. místě umístil Tadeáš Baláček z Velimi, a to ziskem 8,5 bodu
z 9 moţných. Měl zároveň nejvyšší zisk bodů ze všech šachovnic. Jeho
umístění je o to cennější, ţe turnaje se účastnili většinou hráči vyšších
ročníků. Ve velkém počtu významných středních škol z celé ČR se tak
můţe Gymnázium Jiřího z Poděbrad pochlubit výrazným úspěchem
svého ţáka prvního ročníku a obec Velim se dále zapisuje do povědomí
českých šachistů.

Tadeáš Baláček v první stovce světového ţebříčku
K 1. květnu 2011 vydala mezinárodní šachová federace šachové
ţebříčky hráčů podle hodnocení Elo Fide.
World Rank:
U-16 Rank (active players): 99 8533 players
Continent Rank
Europe:
U-16 Rank (active players): 69 6954 players
National Rank CZE: U-16 Rank (active players): 2
258 players
V překladu to znamená, ţe Tadeáš Baláček získal pozici v první
stovce světových hráčů, v Evropě je 69 z 6954 aktivních hráčů a druhý
v ČR. Prvním v ČR v kategorii H16 se umístil Tadeáš Kriebel, hrající za
Beskydskou šachovou školu z Frýdku-Místku, která představuje v rámci
ČR nejlepší mládeţnický oddíl s nadstandardními tréninkovými
moţnostmi. Pro Tadeáše Baláčka se otvírají moţnosti hrát na velkých
turnajích dospělých doma i v zahraničí, kde jsou předpisovány limity Elo
Fide. Šachový klub Sokol Kolín, kde je Tadeáš členem, nemá
mládeţnický oddíl a Tadeáš je odkázán v tréninku pouze na svoji
vlastní iniciativu. O to více je třeba jeho úspěchy ocenit.
PB

Nejrozsáhlejší prací bylo znovu namalovat 24 dřevěných tabulí pro
naučnou stezku Babiččino údolí. Od premiéry uplynulo třicet let a za tu
dobu se ledacos změnilo v textu, ale i jinak. Změnil se i odborník na
ochranu přírody: „Tuhle rostlinu, tohoto ptáčka ano, tyhlety ne.“ Ale
v základě se toho mnoho nezměnilo, ovšem namalovat znovu se to
muselo. Jsem rád, ţe to mám za sebou.
Větší prací, i kdyţ se to nezdá, byly ilustrace pro soukromé vydání
Babičky Boţeny Němcové.
Ilustrátorů uţ bylo neuvěřitelných padesát sedm. Já jsem padesátý
osmý. Nešlo jenom o těch šestnáct ilustrací, ale shánění tiskárny,
vhodného papíru (bylo tištěno jenom sto kusů!), knihařské zpracování
atd. Pro zajímavost: sběratele, který se do toho pustil, vše přišlo asi na
sto padesát tisíc! I takoví lidé se dnes najdou!
Samozřejmě jsem pokračoval v dalším malování a vydávání
pohledů. Letos jich bylo třicet sedm. Převaţovaly spíše pohlednice
s letními motivy, vánočních bylo méně.
Také jsem namaloval dva nové papírové betlémy, a sice Chodský
z Trhanova u Domaţlic a Podzvičinský s národopisným souborem
Hořeňák z Lázní Bělohradu. Jsou to betlémy, ale nikoli zimní. Ty bych
raději, ale tady to z různých důvodů nešlo.
Vánoční pohledy a betlémy se prodávají na výstavách betlémů
například v Praze, Trhanově, Dvoře Králové, Vyškově, Trutnově,
Nových Svatoňovicích. Na jaře jsem zase vystavoval v Kersku,
Dobrušce. Řeč je o pohlednicích. Obrazy pak vystavuji v Peci pod
Sněţkou. Kromě výše uvedeného jsem (jako kaţdým rokem) kreslil
drobné věci, přání, portréty (např. našeho oslavence B. B.) a koncem
roku především novoročenky.
Jiří Škopek

III. Velikonoční turnaj ve volejbale
III. Velikonoční turnaj ve volejbale se konal 16. 4. 2011 v místní
sokolovně. Zúčastnilo se ho 8 druţstev. Vítězem se stalo druţstvo
Sokoška z Kolína, druzí byli Fajberáci, na třetím místě skončilo druţstvo
Pergoška z Křečhoře. Turnaj se vydařil a těšíme se na další, který se
bude konat první víkend v září na „umělce“.
IH

Okresní soutěţe ve stolním tenisu dohrány
Obě druţstva velimského Sokola splnila své předsezonní cíle,
s nimiţ vstupovala do svých soutěţí: A – tým se bez problémů zachránil
v Regionálním přeboru, B - tým vyhrál Regionální soutěţ 2. třídy.
Áčko v závěru soutěţe se ctí prohrálo v duelech s celky
z medailových příček, kdyţ nestačilo na Viktorii Radim A 5:13 a Sokol
Starý Kolín A 8:10. Následovala venkovní remíza ze stolů Sokola Kolín
B 9:9 a vítězná tečka v domácím zápase s TJ Klučov C v poměru 12:6.
Velimský tým suţovala v odvetné části soutěţe nepříjemná série
zranění stabilních opor, a tak panuje v oddílu spokojenost i s devátým
místem v tabulce s bezpečným náskokem na sestupovou pozici. Od
šesté příčky dělila Sokol Velim A pouhá jedna výhra …
Na výbornou se vedlo v koncovce sezony velimskému B – týmu,
jenţ úspěšně završil své působení v nejniţší okresní soutěţi. Po dvou
venkovních výhrách nad FK Kolín G 15:3 a Sokolem Starý Kolín B 12:6
rozhodoval o vítězi RS2 přímý duel sokolských týmů Kolína B a Velimi
B. V lepší pozici do tohoto utkání nastupovalo velimské druţstvo, neboť
k uhájení prvenství v soutěţi mu stačilo uhrát i nerozhodný výsledek. To
se týmu mladých nadějí pod vedením zkušeného matadora Františka
Vejtruby po výsledku 9:9 podařilo a „béčko“ tedy bez jediné prohry
v soutěţním ročníku 2010/2011 postupuje o úroveň výše. O prvenství
velimského béčka v RS2 2010/2011 se zaslouţili následující hráči:
František Vejtruba, Pavel Kopecký, Pavel Sixta, Lukáš Jeřala,
Jan Svoboda, Zhijing Vaňková.
oddíl stolního tenisu

Velikonoční výstava na obecním úřadu
Víkend před Velikonocemi patřil jiţ tradičně výstavě, kde se mohly
prezentovat místní šikovné ruce. K vidění byla překrásná malovaná,
vrtaná, odrátkovaná i obháčkovaná vajíčka, pomlázky, beránci a jiné
velikonoční sladkosti, výrobky z keramiky a spousta a spousta další
jarní inspirace. Se zatajeným dechem všichni přítomní procházeli tou
krásou a myslím, ţe účast byla opravdu hojná. Člověk odtamtud
odcházel s pohlazením na duši. Všem, kteří se na přípravě této
velikonoční nádhery podíleli, patří velký dík a my všichni, kteří jen
s úţasem kroutíme hlavou nad jejich zručností, jim přejeme hodně sil a
nápadů do dalších let.
ŢAS

Tadeáš Baláček první na mistrovství ČR středních
škol
Mistrovství České republiky týmů středních škol v šachu se konalo 5.
aţ 6. dubna ve Štědroníně v okrese Písek. Z kaţdého kraje postoupila

Radost hráčů bezprostředně po postupu do vyšší soutěže
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FC Velim

Poděkování

Výsledky utkání:

Konečně je snad zima za námi, a proto mi dovolte, abych jménem
většiny našich občanů poděkovala nejen OÚ, ale i všem těm
pracovníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úklidu našich
chodníků a silnic. A těm škarohlídům, kterým se pořád něco nelíbí,
např. „On nám poškodil kousek trávníku u škarpy“, vzkazuji, ţe vjel do
obecního pozemku a neudělal to schválně. Jinak byste hovořili při
návštěvě např. Kolína, Kutné Hory a třeba Čáslavi v době sněhu.
BX

A muţstvo: Chrudim – Velim 2:2, Velim – Dvůr Králové 2:1, Kolín –
Velim 1:0, Velim – Pěnčín-Turnov 6:2, Hr. Králové B – Velim 2:2
B muţstvo: Velim – Poříčany 8:1, Tupadly – Velim 1:5, Velim –
B. Podolí 5:2, Sadská – Velim 0:3, Velim – Jirny B 1:2
Dorost: Velim – Malešov 6:1, Tupadly – Velim 1:3, Velim – AFK Pečky
2:2, Radim – Velim 3:4, Velim – Úvaly 6:1
Dorost B: Velim – Břeţany II 7:1, Jestř. Lhota – Velim 1:0, Velim –
Týnec n/L. 2:5
Ţáci (st., ml.): Říčany – Velim 1:0, 3:1, Benešov – Velim 2:0, 8:0, Velim
– Kutná Hora 4:0, 1:0, V. Borek – Velim 1:2, 4:3, Velim – Kunice 2:1,
3:1, Kosmonosy – Velim 3:1, 3:0
Přípravka: Velim – Zásmuky 8:3, Cerhenice – Velim 2:5, Velim –
Konárovice 12:1

Poděkování
ŠAK Velim při ZŠ T. G. M. Velim děkuje firmě MAKO úklid, s. r. o., za
sponzorský dar na nákup reprezentačních bund pro mladší ţákyně.
Bundy pro starší dívky byly zakoupeny z výtěţku XI. Velimského plesu.
Tímto také děkujeme.

Oznámení

FC Velim – tabulky:
Mužstvo A - Divize C

Sběr sušené pomerančové a citrónové kůry
probíhá na naší škole od 1. 4. Výtěţek
z odevzdané kůry bude pouţit ve prospěch
dětí.

Mužstvo B - I.B třída sk. C

1.

Letohrad

15

3

4

46:18 48

1.

Velim B

15

2

1 66:19 47

2.

AFK Chrudim

13

4

5

47:21 43

2.

Milovice

11

4

3 42:27 37

3.

Velim

12

5

5

40:35 41

3.

Sokoleč

11

2

5 44:23 35

4.

Kolín

11

7

3

36:14 40

4.

Lysá

11

1

6 37:29 34

5.

Hradec Králové B 10

7

4

41:21 37

5.

Jirny B

10

1

7 36:25 31

6.

Dvůr Králové

9

6

7

35:25 33

6.

Ostrá

8

3

7 40:36 27

7.

Náchod

8

5

8

33:25 29

7.

Tupadly

7

3

8 27:36 24

8.

Ústí n.Orlicí

9

2

10 31:30 29

8.

Roţďalovice

6

4

8 30:31 22

9.

Horní Měcholupy

8

5

8

9.

Poříčany

6

4

8 34:42 22

10. Nová Paka

9

2

11 24:38 29

10. Nymburk B

5

5

8 38:41 20

11. Pěnčín-Turnov

8

4

9

11. B.Podolí

6

1

11 42:55 19

12. Trutnov

8

0

13 35:39 24

12. Libodřice

4

5

9 34:51 17

13. Nový Bydţov

5

4

12 18:44 19

13. Sadská

5

1

12 32:53 16

14. Semily

4

5

13 28:52 17

14. N.Dvory

1

4

13 14:48 7

15. Jičín

2

1

19

25:25 29
31:38 28

8:53

Inzerce
VINOTÉKA U BENÍŠKŮ
KARLOVA 524, VELIM
stáčené víno 1l – 54 Kč
NOVÉ ROČNÍKY LAHVOVÝCH VÍN
od p. Horta a p. Tichého
NOVINKA: stáčené růţové víno Zweigeltrebe rosé
polosuché, pozdní sběr od p. ing. Tichého
1 l – 60,- Kč
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Dorost B - Okresní přebor dorostu
Dorost - I.A třída dorostu C

1.

Ovčáry

11

1

0

77:7 34

Zásmuky

10

1

2

60:10 31

1.

AFK Pečky

16

1

1

79:15 49

2.

2.

Velim

15

1

2

76:28 46

3.

J. Lhota

10

0

2

51:19 30

3.

Říčany

13

2

3

58:20 41

4.

Krakovany

6

1

5

47:42 19

4.

Polepy

12

1

5

52:23 37

5.

Velim

4

1

6

39:30 13

5.

U.Janovice

10

3

5

47:28 33

6.

Týnec/nL

4

1

6

24:44 13

6.

Radim

9

3

6

39:37 30

7.

V. Osek

4

0

8

35:51 12

7.

Kouřim

6

3

9

30:53 21

8.

Břeţany II

3

1

9

18:64 10

8.

Tupadly

5

3

10 34:46 18

9.

Sendraţice

3

0

9

16:54 9

9.

Úvaly

4

5

9

27:39 17

10. Bečváry

2

0

10 18:64 6

10. Malešov

4

5

9

21:57 17

11. FK Kolín

4

3

11 41:55 15

Ml. žáci - Krajský přebor ml. žáků

12. Č.Pečky

3

4

11 24:50 13

1.

Benešov

19

0

0 138:3 57

13. Č.Brod

3

3

12 38:69 12

2.

M.Boleslav B

18

1

2 96:24 55

14. Tuchoraz

2

3

13 22:68 9

3.

Velim

15

1

6 59:41 46

4.

Kosmonosy

14

1

6 51:34 43

St. žáci - Krajský přebor st. žáků

5.

Vlašim

13

3

4 49:17 42

1.

Nymburk

16

1

4

96:23 49

6.

Říčany

13

0

9 54:59 39

2.

M.Boleslav B

15

3

3

87:21 48

7.

Nymburk

12

1

8 59:30 37

3.

Benešov

15

2

2

59:17 47

8.

K. Hora

9

2

10 47:41 29

4.

Brandýs-Bol.

15

0

6

78:28 45

9.

Kunice

8

4

9 49:53 28

5.

Vlašim

14

2

4

62:37 44

10. Hořovicko

7

1

12 31:54 22

6.

Čelákovice

10

5

6

52:32 35

11. Brandýs-Bol.

6

2

13 23:51 20

7.

Sp Příbram

9

5

7

41:40 32

12. Sp Příbram

6

1

14 34:56 19

8.

Říčany

9

4

9

37:43 31

13. Čelákovice

5

0

16 24:65 15

9.

Kosmonosy

9

2

10 31:40 29

14. P.Mělník

4

3

13 14:97 15

10. Kunice

8

4

9

11. Lysá

15. V.Borek

3

1

17 21:65 10

7

2

11 38:57 23

12. Hořovicko

6

2

12 39:48 20

16. Lysá

3

1

16 24:83 10

13. Velim

6

1

15 28:64 19

14. P.Mělník

5

1

14 23:62 16

15. V.Borek

3

2

16 31:64 11

16. K. Hora

1

0

20 11:15
0

48:35 28
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Více informací na www.fotbal.cz

Dekorační věnce a dárkové krabičky.
www.vinobenisek.cz

Inzerce
Komplexní ochrana před rizikem a
finančními ztrátami ve všech oblastech
života (úraz, nemoc, smrt, důchod,
auto, dům, odpovědnost za škodu
občanská a profesní)

Ing. Ilona HOMOLKOVÁ
finanční poradce
Mob.: 732 48 74 10
Privát: Dolní Nouzov 465, Velim
Office: Karolíny Světlé 146, Kolín
e-mail: homolkova@sms-as.eu
registrační číslo ČNB: 086278PPZ

SMS finanční poradenství, a. s.
IČ 25381512
reg. čísla ČNB: 016179PA, 016180PM
e-mail: info@sms-as.eu
http://www.sms-as.eu

Redakční rada:

171:4 46
3
162:5
43
5
129:5
35

Velim

15

1

0

2.

FK Kolín A

14

1

1

3.

Ovčáry

11

2

3

4.

J. Lhota

11

1

4

5.

AFK Pečky

10

1

5

6.

Radim

10

1

5

7.

Č. Brod

9

1

8.

FK Kolín B

8

0

9.

Zásmuky

6

0

10. Nebovidy

6

0

114:8 28
9
149:9
24
2
10 85:10
18
2
10 89:12
18

11. Cerhenice

2

1

12. Konárovice

2

1

13. FK Kolín C

1

0

14. Štítarský SK

1

0

Komplexní analýza finančních produktů a
smluv, které platíte jako jednotlivec
nebo rodina a pomoc s nalézáním
smysluplného a finančně optimálního
řešení
Pečlivý výběr produktů důvěryhodných
finančních institucí každému na míru,
dle jeho potřeb
Konzultace a pomoc klientům při
vyřizování pojistných událostí

VELIMSKÉ NOVINY - občasník vydávaný OÚ ve Velimi
INTERNET: www.velim.cz
E-MAIL: redakcevn@seznam.cz

Přípravka - OP starší přípravky
1.

Penzijní připojištění, stavební spoření,
hypotéční úvěry, investice

1
158:4
34
5
133:8
31
6
96:71
31

5

Mgr. Alena Holzbauerová – šéfredaktorka
Mgr. Eva Veselá (korektura, zprávy ze ZŠ)
Mgr. Hana Kaprálková (korektura)
Bc. Kateřina Kvapilová (zprávy od občanů)
Jana Bartošová (zprávy od občanů)
Ţaneta Svobodová (zprávy od občanů)
Bc. Martina Wasserbauerová (zprávy od občanů)
Bc. Petra Sixtová (účetnictví, přepisy, inzerce)
e-mail: redakcevn@seznam.cz, členové RR
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Příjem zpráv:

7
13 61:13
7
7
13 42:14
7
7
15 25:18
3

Uzávěrka je 21. den v měsíci. Příspěvky zaslané v elektronické podobě
mají přednost. Příspěvky došlé po uzávěrce i příspěvky nevytištěné
z kapacitních důvodů vyjdou v dalším čísle VN. Příspěvky mohou být
upravené, obsah zůstane nezměněn (nevyţádané rukopisy nevracíme).
Za obsah článků zodpovídá autor.

0
14 19:20
3
8

Tisk: ROTAtisk, Roháčova 194, 280 02 Kolín 3, tel./fax: 321 724 338,
e-mail: rotatisk@reklamniservis.cz, www.reklamniservis.cz
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