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Prodej parcel ve Velimi – lokalita
Na Skalce

Velimští rodáci připravili ke konci roku
2011 dvě nové publikace, v nichž opět
zviditelňují svou rodnou obec Velim, a to
zaznamenáním událostí, které by jinak
upadly v zapomnění. Jedná se o
„Velimské příběhy“ Bohuslava Baláčka a
„Jak vzpomínají“ Maruše Čábelové.
Knížky laskavě podpořil OÚ ve Velimi
(zde jsou také k dostání, cena 50 Kč).
Ing. P. Baláček, předseda KRPV

Obec Velim nabízí k prodeji 2 stavební parcely p.
č. 1170 o výměře 750 m² a 1172 o výměře 750
m² v k. ú. Velim, lokalita Na Skalce, s veškerými
inženýrskými sítěmi na hranici pozemku. Prodej
se uskuteční formou neveřejné dražby.

Pro letošníí rok připravil pan B. Baláček také nový seriál z historie, nazvaný Velim a svět před
půl stoletím. Tímto bychom mu rádi poděkovali.

Velim a svět před půl stoletím (1.)
Ve dnech 10. a 11. ledna 1962 byla živelnými pohromami postižena některá místa
naší planety. Ve Velké Británii řádily větrné smrště, které si vyžádaly řadu lidských
obětí. Ve Francii nepřetržitě 70 hodin pršelo. V Jugoslávii na dalmatském pobřeží
došlo k několika opakovaným zemětřesením, při nichž bylo kamením zavaleno město
Podgora. V jednom malém americkém státě došlo k propadu země, kdy zmizelo
několik vesnic s asi 4 000 obyvateli.
V lednu 1962 se v Československu šířily různé epidemie, o nichž nebyla zpočátku
veřejnost informována. Značně se rozšířila infekční žloutenka a tularémie a vyskytlo
se i několik případů tyfu (Nemocnice Městec Králové). U skotu se rozšířila slintavka a
kulhavka.
3. prosince 1961 probíhala v celém Československu volba soudců z lidu a
z povolání. S jejich zapojením se počítalo od počátku roku 1962. U nás ve volebních
obvodech č. 25 a 26, do kterých příslušely Velim a Vítězov, byla zvolena soudkyní
z povolání Zděnka Ferešová z Velkých Chválovic. Ve volebním obvodu č. 25 bylo za
soudce z lidu zvoleno 5 velimských spoluobčanů, včetně jedné ženy. Ve volebním
obvodu č. 26 pak byla zvolena jedna žena z Vítězova a jeden velimský spoluobčan.
BB

1

Nabídky se podávají v sídle OÚ Velim v zalepené
obálce s nápisem
„NEOTVÍRAT
–
NABÍDKA
NA KOUPI
STAVEBNÍ PARCELY”
na adrese:
Obecní úřad Velim
náměstí Obránců míru 120
281 01 Velim
nejpozději do 29. 2. 2012.
Nabídka s nejvyšší cenou si bude moci určit,
kterou parcelu získá do svého vlastnictví. Druhá
nejvyšší nabídka získá do vlastnictví parcelu
zůstávající.
Bližší podmínky prodeje jsou uvedeny na
úřední desce a v zápise ze ZO.

včetně DPH. (Kalkulace vodného byla vyvěšena na úřední desce
v termínu od 18. 11. 2011 do 5. 12. 2011.) ZO bere na vědomí.
- č. j. 812/2011 RRRSSČ, Praha – Oznámení o výsledku kontroly
přijatelnosti – Rek. MŠ Velim – projekt neprošel kontrolou
přijatelnosti.
- č. j. 817/2011 NYKOS, a. s., Ždánice – Oznámení o výši odměny za
separovaný sběr za III. Q. 2011 – částka 94 370 Kč. ZO bere na
vědomí.
- č. j.820/2011 MŠ Velim – Oznámení o uzavření MŠ Velim ve dnech
23. 12., dále 27. – 30. 12. 2011 a 2. 1. 2012. ZO bere na vědomí.
Dopravní značení K. H. – Nabídka č. CN11-11/0016 – kalkulace cen na
vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení a opravu
retardérů (opravení retardérů a nástřik přechodů pro chodce ve Velimi –
jaro 2012), nástřik zákazu parkování pro kamiony v ulici Palackého u
křižovatky (jaro 2012), zrcadlo – ulice Pražská – nabídka 41 972 Kč bez
DPH. Rozhodnutí: ZO výše uvedené schvaluje. Hlasování ZO: pro 10 –
proti 0 – zdržel se 1.

ZPRÁVY ZE ZO
Z mimořádného jednání ZO Velim konaného dne 8. 12. 2011
v zasedací místnosti OÚ Velim od 15.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Mgr. Karpeta, Kotek, Kubelka, Slabá,
Mgr. Češpiva, Mgr. Kyncl
Pan starosta Seifert seznámil všechny přítomné se smlouvou o úvěru
reg. č. 99002368651 ve výši 7 000 000 Kč vč. DPH určeném výhradně
k účelu „Dobudování kanalizace v obci Velim".
Zastupitelstvo obce Velim projednalo podmínky výše uvedené smlouvy.
Smlouvu schválilo a pověřilo starostu obce Velim pana Josefa Seiferta
podepsáním této smlouvy. Hlasování ZO: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.
Z jednání ZO Velim konaného dne 14. 12. 2011 v zasedací
místnosti OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Kotek, Kubelka, Mgr. Češpiva, Mgr. Kyncl,
Kaftan, Slabá, Mgr. Bartošová, Kostka, Mgr. Karpeta, JUDr. Těmín,
Ph.D.

11.Diskuse
Pan starosta
- Informoval ZO o připravovaném podání žádosti o poskytnutí dotace
ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
pro rok 2012 na Podporu obnovy techniky, výzbroje a výstroje
jednotek sborů (nákup repasované stříkačky PS12 a doplňujícího
vybavení pro SDH Vítězov). Zároveň seznámil zastupitele
s podmínkami a závazkem spolufinancování výše uvedené akce, na
které se bude obec Velim podílet částkou 11 000 Kč (5 %
z plánované akce). ZO Velim výše uvedené schvaluje. Hlasování
ZO: pro 11 – proti 0 – zdržel se 0.
- Pan starosta seznámil ZO s připravovaným podáním žádosti o
poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek pro rok 2012 na Podporu kultury a obnovy památek –
Podpora drobných památek (oprava vítězovského křížku). Zároveň
seznámil zastupitele s podmínkami a závazkem spolufinancování
akce, na které se bude obec Velim podílet částkou max 5 000 Kč
(5 %). ZO Velim výše uvedené schvaluje. Hlasování ZO: pro 11 –
proti 0 – zdržel se 0.
- Pan starosta informoval ZO o neplatičích nájemného – navrhuje
řešení dle zákona, lhůtu na vystěhování – JUDr. Těmín připraví
návrh.
- Výstavba kanalizace končí tento týden, pokračovat se bude v roce
2012. Na závěr poděkoval ZO za spolupráci v roce 2011 a popřál
vše nejlepší v roce 2012.
Pan Kubelka
- Pozemky u bytovky čp. 541 a pod bytovkou – do 20. 12. 2011 by
měly být přepsány na obec Velim.
- Zúčastnil se zasedání mikroregionu – informoval o plánovaném
pronájmu vzdělávacího centra v Pečkách, v pátek se zúčastní
zasedání Ny-Ko (odpady).
Mgr. Karpeta
- Informoval ZO o zápisu z kontroly Kontrolního výboru ze dne 13. 12.
2011 na OÚ ve Velimi.
- Školská rada – staronové složení: JUDr. Těmín, E. Svobodová,
Mgr. Veselá, Mgr. Kaprálková, Mgr. Kubelková, M. Penová.
Informoval ZO, že škola v roce 2011 nedočerpá 100 000 Kč.
Pan Kaftan
- Parkování na křižovatce mezi ulicí Pražskou a třídou Krále Jiřího u
UNIWINU – bude se řešit začátkem roku 2012.
Mgr. Kyncl
- Zeptal se, zda bude pro veřejnost uzavřena skládka za Velimí –
směr Cerhenice. Starosta odpověděl, že po dohodě se SALIMOU
Velim bude skládka pro veřejnost uzavřena.
- Opět upozornil na psí exkrementy. Navrhuje apelovat na občany
„pejskaře” na vývěskách, ve VN a na www stránkách.
Paní Slabá
- Upozornila na nepořádek kolem pošty a zastávky u nádraží. Pan
starosta odpověděl, že úklid zajistí cestáři.

1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny přítomné
pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční
většina členů ZO. Hlasování o programu: pro 11 – proti 0 – zdržel
se 0.
2. Kontrola minulého zápisu
- Retardéry byly opraveny, do Vítězova byl namontován nový retardér.
- Kandidáti do školské rady nominovaní obcí Velim zůstávají stejní.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.
3. Rozpočtové opatření č. VI
Pan starosta seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením č. VI
dle přílohy tohoto zápisu. ZO výše uvedené rozpočtové opatření
schvaluje. Hlasování ZO: pro 11 – proti 0 – zdržel se 0.
4. Rozpočtové provizorium na rok 2012
Pan starosta seznámil ZO s rozpočtovým provizoriem na rok 2012. Do
doby schválení rozpočtu na rok 2012 se budou hradit pouze výdaje,
které jsou nutné k chodu obce a obecního úřadu. Splátky jistin a úroků
z úvěru budou hrazeny dle splátkového kalendáře, příspěvkové
organizace obdrží 1/12 z předpokládaného ročního objemu. Mimořádné
výdaje budou schvalovány na zasedání obecního zastupitelstva.
Hlasování ZO: pro 11 – proti 0 – zdržel se 0.
5. Srovnání rozpočtu k 31. 12. 2011
ZO pověřilo starostu obce Velim pana Josefa Seiferta srovnáním
rozpočtu k 31. 12. 2011. RO č. 7 bude schváleno na prvním zasedání
ZO v lednu 2012. Hlasování ZO: pro 11 – proti 0 – zdržel se 0.
6. Schválení smlouvy č. 55 o uložení odpadu na řízenou skládku
v Radimi
Obec Radim – Smlouva č. 55 o uložení odpadu na řízenou skládku
v Radimi – navrhovaná cena pro rok 2012 895 Kč/t + DPH (č. j.
803/2011). Rozhodnutí: ZO souhlasí s výše uvedenou smlouvou.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel se 0.
7. Schválení Dodatku č. 1/2012 ke smlouvě na zabezpečení odpad.
hosp. NYKOS, a. s.
NYKOS, a. s. – Dodatek č. 1/2012 ke smlouvě na zabezpečení
odpadového hospodářství – prodloužení plnění smlouvy beze změny
ceny, změna intervalu svozu skla (nyní 1x za 2 týdny) a změna ceny za
separaci (nyní 169 Kč/obyvatel/rok) (č. j. 805/2011). Rozhodnutí: ZO
souhlasí s výše uvedenou smlouvou. Hlasování: pro 11 – proti 0 –
zdržel se 0.
8. Schválení Dodatku č. III ke Smlouvě o závazku veř. služby ve
vnitrostát. linkové os. dopr. na roky 2009–2019
OAD Kolín, s. r. o. – Dodatek č. III ke Smlouvě o závazku veřejné
služby ve vnitrostátní dopravě na roky 2009–2019. Obec doplatí za rok
2011 částku 216 000 Kč (č. j. 816/2011). Rozhodnutí: ZO souhlasí
s výše uvedenou smlouvou. Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel se 0.
9. Schválení smlouvy č. 1007 o uložení odpadu na řízenou skládku
v Radimi
Obec Radim – Smlouva č. 1007 o odvozu odpadu kontejnerem Obce
Radim a uložení odpadu na řízenou skládku v Radimi – navrhovaná
cena pro rok 2012: jízdní výkon 28 Kč/km, výkon v místě 90 Kč/ks,
měsíční nájem kontejneru 280 Kč/ks, popl. za uložení 895 Kč/t + DPH
(č. j. 814/2011). Rozhodnutí: ZO souhlasí s výše uvedenou smlouvou.
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel se 0.

Z jednání ZO Velim konaného dne 4. 1. 2012 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Slabá, Mgr. Karpeta, Mgr. Češpiva, Kotek,
Mgr. Kyncl, Kaftan, JUDr. Těmín, Ph.D., Mgr. Bartošová, Kubelka,
Kostka
1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny přítomné
pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční
většina členů ZO. Hlasování o programu: pro 11 – proti 0 – zdržel
se 0.

10. Došlá pošta
Zastupitelstvo obce Velim projednalo kalkulaci vodného (VODOS,
s. r. o., provozovatel) pro obec Velim v roce 2012 v částce 36,42 Kč/m³
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2. Kontrola minulého zápisu
- Žádost o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2012 na Podporu obnovy
techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů (nákup repasované
stříkačky PS12 a doplňujícího vybavení pro SDH Vítězov) a žádost o
poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek pro rok 2012 na Podporu kultury a obnovy památek –
Podpora drobných památek (oprava vítězovského křížku) byly
odeslány v termínu.
- Úklid u pošty je průběžně zajišťován.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.

č. VII dle přílohy tohoto zápisu. ZO výše uvedené rozpočtové opatření
schvaluje. Hlasování ZO: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.
4. Došlá pošta
- č. j. 22/2012 M. Jakubíčková, Velim – Žádost o prodloužení nájemní
smlouvy. ZO z důvodu neplacení nájemného navrhlo vystěhování
z bytu a ukončení nájemní smlouvy (hrubé porušení podmínek
smlouvy). Rozhodnutí ZO: Do konce ledna vyčkat, zda bude dlužné
nájemné uhrazeno. Poté bude následovat změna podmínek a
podepsání nové nájemní smlouvy.
- č. j. 26/2012 M. Koděra, Velim – Ohlášení provedení výměny
podlahové krytiny za plovoucí podlahu v obecním bytě (na vlastní
náklady). ZO bere na vědomí.
- č. j. 27/2012 M. a P. Tůmovi, Velim – Žádost o povolení vybudování
vjezdu před domem čp. 291 ve Velimi. Rozhodnutí: ZO souhlasí
s vybudováním vjezdu na vlastní náklady. Hlasování ZO: pro 8 –
proti 0 – zdržel se 0.

3. Došlá pošta
Zastupitelstvo obce Velim projednalo kalkulaci stočného (VODOS,
s. r. o., provozovatel) pro obec Velim v roce 2012 v částce 30,12 Kč/m³
včetně DPH. (Kalkulace stočného byla vyvěšena na úřední desce
v termínu od 1. 12. 2011 do 19. 12. 2011.) ZO bere na vědomí.
- č. j. 3/2012 L. Nusková, Nová Ves I – Žádost o obecní byt.
Rozhodnutí ZO: Zařadit do seznamu žadatelů.
- č. j. 6/2012 Z. Baláček, Velim – Nabídka na aku kamna do MŠ Velim.
ZO z důvodu případné rekonstrukce MŠ doporučuje opravu
stávajících aku kamen a posléze zvážit nutnost výměny. (Při
případné rekonstrukci by byl použit jiný druh vytápění.)
- č. j. 7/2012 K. Špalková, Č. Janovice, M. Štěpánková, Velim –
Žádost o finanční příspěvek na provozování Rodinného centra
Špalíček v roce 2012. Odpověď ZO: Žádost bude znovu projednána
při sestavování rozpočtu.

5. Diskuse
Pan starosta
- Informoval o dotazu p. Milbacha ohledně zrušení skládky u
Cerhenic. Sběrný dvůr se zatím dělat nebude, koncem dubna či
začátkem května budou přiobjednány k velkoobjemovým
kontejnerům i kontejnery na trávu.
- Předložil ZO nabídky od firmy K&G TRANZIT, s. r. o. První na
vybudování parkoviště před obchodním domem. Paní Bartošová
navrhuje spoluúčast provozovatele nebo majitele obchodu. ZO
navrhuje zhotovit kanál a celou plochu vyasfaltovat.
- Další nabídkou je oplocení u MŠ Velim – plotovky a bílé cihly.
Rozhodnutí: ZO navrhuje bok z ulice Horní Nouzov dodělat z plných
cihel, od silnice budou průhledy. Částka 31 607 Kč bez DPH.
Hlasování ZO: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.
- Rekonstrukce bytu po p. Hégrovi (plovoucí podlaha, dlažba,
elektřina, omítky, výměna kuchyňské linky, spotřebičů a koupelna).
Rozhodnutí: ZO souhlasí s částkou cca 250 000 Kč bez DPH.
Hlasování ZO: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.
- Chodník u kadeřnictví v ulici Dolní Nouzov bude rekonstruován
zároveň s chodníky v ulicích Karlova a Václavská.
- Pan starosta předložil ZO návrh kupní smlouvy týkající se prodeje
obecního pozemku p. č. 38/1 a 38/5 v k. ú. Vítězov. Rozhodnutí: ZO
kupní smlouvu schvaluje. Hlasování ZO: pro 8 – proti 0 – zdržel se
0.
- Pan starosta předložil ZO návrh kupní smlouvy týkající se koupě
pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK p. č. 236/5 o
výměře 45 m2 (dle geom. plánu 774-171/2011 – p. č. 1096/20 a p. č.
1096/16). Rozhodnutí: ZO kupní smlouvu schvaluje. Hlasování ZO:
pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.
- ZO projednalo podmínky a znění nabídky k prodeji parcel Na Skalce:
Obec Velim nabízí k prodeji 2 stavební parcely p. č. 1170 o výměře
750 m² a 1172 o výměře 750 m² v k. ú. Velim, lokalita Na Skalce,
s veškerými inženýrskými sítěmi na hranici pozemku. Prodej se
uskuteční formou neveřejné dražby. Veškeré informace budou
uvedeny na úřední desce, na www stránkách a ve Velimských
novinách.
Nabídky se podávají v sídle OÚ Velim v zalepené obálce s nápisem
„NEOTVÍRAT – NABÍDKA NA KOUPI STAVEBNÍ PARCELY”
na adrese:
Obecní úřad Velim
náměstí Obránců míru 120
281 01 Velim
nejpozději do 29. 2. 2012. Ten, kdo nabídne nejvyšší cenu, si bude
moci určit, kterou parcelu získá do svého vlastnictví. Druhá nejvyšší
nabídka získá do vlastnictví parcelu zbylou.
Podmínky:
– Nejnižší nabídková cena musí činit 750 Kč za m².
– Splatnost kupní smlouvy převodem na účet obce 929-151/0100 při
podpisu kupní smlouvy.
1. Prodávající a kupující se podle ustanovení § 602 a násl. občanského
zákoníku dohodli, že prodávající prodává převáděnou nemovitost
s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi v případě, že by ji chtěl
prodat, darovat nebo jinak převést na třetí osobu, a to za kupní cenu ve
výši podle čl. 4.1. této smlouvy, splatnou zápisem vkladu vlastnického
práva prodávajícího do katastru nemovitostí. Smluvní strany se ve
smyslu ustanovení § 603 odst. 2 dohodly, že toto předkupní právo se
sjednává jako věcné právo.
2. Předkupní právo podle ustanovení čl. 6.1. této smlouvy zaniká
okamžikem zápisu vlastnického práva kupujícího k budově (objektu
k bydlení), umístěné na převáděné nemovitosti.
3. Kupující se dále touto smlouvou zavazuje, že nejpozději do 2 let od
podpisu této kupní smlouvy započne s výstavbou budovy (objektu

4. Diskuse
Pan starosta
- Předložil ZO přehled příjmů za roky 2002–2011 a docházku na
schůze obecního zastupitelstva.
- Sdělil ZO, že v letošním roce bude ve Velimi dokončena kanalizace
(cca březen).
- Dále požádal pana J. Kaftana o zpracování nabídek na rekonstrukci
zdi u MŠ a opravu bytu (rekonstrukci) po p. Hégrovi.
- Dále připomněl, že prodej parcel bude realizován soutěží, kde
uspěje ten, kdo nabídne nejvyšší cenu. Podmínky budou upřesněny
na dalším ZO.
- Pan starosta Seifert požádal o schválení záměru obce – prodat
nemovitý majetek – pozemek p. č. 38/1 o výměře 205 m 2 a p. č. 38/5
o výměře 19 m2 (pův. 38/1 – odděleno geom. plánem 125-155/2011)
v katastrálním území Vítězov. Záměr bude vyvěšen na úřední desce
obce Velim po dobu zákonné lhůty. Rozhodnutí: ZO souhlasí.
Hlasování ZO: pro 11 – proti 0 – zdržel se 0.
Pan Kubelka
- Pozemky pod č. p. 541 a přilehlé pozemky byly 20. 12. 2011 na
katastrálním úřadě přepsány na obec Velim.
Mgr. Karpeta
- Mgr. Karpeta informoval o zápisu dětí do základní školy, který se
uskuteční 20. 1. 2012 od 12.00 do 17.00 hodin v budově I. stupně
ZŠ T. G. Masaryka. Informace bude vyvěšena na webu. K zápisu se
dostaví kolem 30 dětí.
Pan Kostka
- Navrhuje oslovit společnost LP REALITY, s. r. o., která je vlastníkem
areálu (pozemků a budov) v bývalých kasárnách, a zjistit, za jakých
podmínek by mohly být výše uvedené parcely a budovy odkoupeny.
Pan Kaftan
- Upozornil na nevhodné parkování vedle obchodního domu v ulici U
Koupaliště. Navrhuje umístit ke smrčkům skruže.
Z jednání ZO Velim konaného dne 18. 1. 2012 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Slabá, Mgr. Karpeta,
JUDr. Těmín, Ph.D., Mgr. Bartošová, Kubelka

Kotek,

Kaftan,

1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny přítomné
pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční
většina členů ZO. Hlasování o programu: pro 8 – proti 0 – zdržel
se 0.
2.
-

Kontrola minulého zápisu
Pan Baláček opraví aku kamna, vymění tělesa.
LP Reality – nefunguje e-mailová adresa – napsat dopis.
Parkování u „obchoďáku“ – položit obrubníky.
Byly připomenuty ostatní zprávy.

3. Rozpočtové opatření č. VII
Pan starosta seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením
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k bydlení), umístěné na převáděné nemovitosti. Smluvní strany
prohlašují, že započetím s výstavbou rozumí takové stádium realizace
předmětné budovy, při níž je již patrna dispozice prvního nadzemního
podlaží.
4. V případě porušení povinnosti podle čl. 6.3. této smlouvy má
prodávající proti kupujícím možnost uplatnit některé, nebo obě
současně, z následujících práv:
a) kupující se zavazuje v takovém případě zaplatit za porušení takové
povinnosti prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto
tisíc korun českých). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo
prodávajícího domáhat se náhrady škody;
b) prodávající má v takovém případě právo od této smlouvy odstoupit.
Odstoupením od smlouvy se tato kupní smlouva ruší a na základě
notářského zápisu mezi prodávajícím a kupujícími dojde k reverzi
zápisu vkladu vlastnického práva kupujícímu a k vyplacení kupní ceny
zpět kupujícím po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí
zpět na prodávajícího.

v určitých situacích zareagovat nepředvídatelně a případné následky
potom mohou být tragické (napadení jiného psa, člověka, případně
způsobení dopravní nehody). Žádáme, aby si majitelé své čtyřnohé
miláčky pořádně hlídali a vyhnuli se tak následným nepříjemnostem.
Pokud se tyto výzvy minou účinkem, bude muset obecní úřad
přistoupit k vydání Obecně závazné vyhlášky O volném pobíhání psů
a přistoupit k sankcím za neuklízení psích výkalů.
Josef Seifert, starosta

Rok 2011 v krimi číslech

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V kalendářním roce 2011 bylo ve Velimi a Vítězově prověřováno
Policií ČR celkem 185 případů – 116 ve Velimi a 69 ve Vítězově. Z toho
celkem 40 trestných činů (32 ve Velimi a 8 ve Vítězově) a 145
přestupků nebo jiných méně závažných deliktů. Páchaná trestná
činnost byla zejména majetkového charakteru a spočívala v prostých
krádežích nebo krádežích vloupáním. Zájmu pachatelů se nevyhnuly
ani betonové pražce a štěrkové podloží, osobní motorová vozidla, jízdní
kola, lešení, dešťové svody a měděné parapety. Častá byla také
vloupání do rodinných domů, osobních vozidel i podniků, přičemž
v některých případech došlo ke způsobení škody několika set tisíců
korun. Mezi nejčastěji řešené přestupky se zařadilo porušování pravidel
silničního provozu. Poměrně často se pak policisté zabývali přestupky
v občanském soužití a případy užívání a distribuce drog. Pachatelé byli
zjištěni a potrestáni bohužel jen v několika případech.
Přestože očekáváme hlavní ochranu od policie, někdy zapomínáme,
že vlastní bezpečnost a ochrana našeho majetku před trestnou činností
často závisí na dodržování několika pravidel, která jsou všeobecně
známá, jen je podceňujeme nebo zapomínáme respektovat.
MW

SPOZ OZNAMUJE

OBECNÍ POPLATKY

Hlasování ZO: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0. Na otevírání obálek a
vyhodnocení neveřejné dražby bude dohlížet tříčlenná komise
jmenovaná zastupitelstvem obce v průběhu února.
- Oznámil, že se s panem místostarostou Kubelkou zúčastní valné
hromady hasičů v pátek dne 20. 1. 2012.
Pan Kotek
- Upozorňuje na nevhodné parkování u restaurace U Minarčíků (Na
Růžku) a na poškozování zeleného pásu.

Významná životní jubilea oslavili:
Kolaříková Marie, Velim
Müllerová Marie, Velim
Nejedlý Josef, Velim
Koutský Jaroslav, Vítězov
Eichler Jan, Velim
Růžičková Jaroslava (rozená Plachá), rodačka z Vítězova
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
Narodili se:
Dulík Roman, Velim
Mikuláš Patrik, Velim
Blahopřejeme!
Zemřely:
Procházková Emilie, Velim
Jandáková Helena, Velim
Čest jejich památce!

Stejně jako každý rok jsme i letos povinni do konce měsíce února
zaplatit OÚ za odvoz popelnice (komunální odpad) částku 500 Kč za
každého člena domácnosti a částku 50 Kč majitelé psa.
U p o z o r n ě n í – Letos došlo ke změně při podání daňového
přiznání k dani z nemovitosti. Pokud si nejste jisti, zda byste se měli
k této dani „přiznat“, vězte, že tak musíte učinit rok poté, co jste se stali
majitelem nemovitosti (koupí či darem) nebo jste např. přistavěli další
patro k rodinnému domu. Termín k podání tohoto daňového přiznání byl
konec ledna 2012. Jestliže se ale opozdíte, máte možnost podat
přiznání ještě následujících pět pracovních dnů bez sankce (tj.
nejpozději 6. února 2012). V následujících letech pak finanční úřad
zasílá složenku splatnou do konce měsíce května.
MW

75 let
85 let
60 let
70 let
70 let
100 let

Z NAŠICH ŠKOL

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ

Vánoční prodejní výstava

V poslední době zaznamenal Obecní úřad Velim stížnosti občanů na
majitele psů, kteří venčí své miláčky na veřejných prostranstvích.
Stížnosti se týkají velkého výskytu psích exkrementů na chodnících,
zelených pásech a v parku. Upozorňujeme majitele psů na povinnost
úklidu psích výkalů, která vyplývá ze zákona o přestupcích – zákon č.
200/1990 Sb. §47
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci
b) poruší noční klid
c) vzbudí veřejné pohoršení
d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo
veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu
veřejného prostranství
e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění,
pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační
označení
f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání
veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v
místech určených k rekreaci nebo turistice
g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení
h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady
mimo vyhrazená místa.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do
5000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 20 000
Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 Kč a za
přestupek podle odstavce 1 písm. g) a h) pokutu do 50 000 Kč.

Ve dnech 12. – 14. 12. 2011 probíhala v MŠ Vánoční prodejní
výstava. Kdo se přišel podívat, nelitoval. K vidění byla spousta
nádherných výrobků, které vyrobily maminky společně se svými dětmi.
Z výtěžku byly pro MŠ nakoupeny nové didaktické pomůcky a hračky.
Děkujeme všem maminkám, které se podílely na výrobě vystavovaných
dekorací. Děkujeme za čas, který této akci věnovaly. Děkujeme také
všem, kteří do MŠ na výstavu přišli a svým příspěvkem pomohli udělat
dětem radost.

Vánoční nadílka s programem
15. 12. 2011 si pro všechny rodiče děti připravily krásné vystoupení
s celou řadou básniček a vánočních koled, dokonce i zahrály zimní
pohádku. Nechyběla ani vánoční nadílka. Děti dostaly balíčky a velké
množství dárečků pro MŠ.
Posezení u stromečku si děti zpříjemnily hrou s novými hračkami.
Rodiče měli možnost si v klidu užít vánoční atmosféru u šálku kávy a
cukroví.
Tímto děkujeme všem za pěkné vánoční posezení a sponzorům za
jejich dary.

Psi mohou být přenašeči cizopasníků, přenos ze psa na člověka je
možný právě přes výkaly, a ty jsou tudíž z hlediska epidemiologického
velmi nebezpečné především v případech, když s nimi přijdou do styku
děti. Žádáme tedy majitele psů, aby veřejné prostranství udržovali
v čistotě a po svých psech si uklízeli.
Upozornění se zároveň týká i majitelů psů, kteří mají své miláčky
nedostatečně zajištěny a nechávají je volně pobíhat. Pes může
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3. Hlásková K. Skokan roku LVZ – Vojtová A. Miss LVZ 2012 –
Hlásková K., Missák LVZ 2012 – Červenka T. Soutěž pokojů –
K Fialová, A. Filounová, N. Dundychová, K. Škopková, K. Kostková.

Divadelní představení v MŠ
Dne 21. 12. 2011 představilo Divadlo „V Kufru“ krásnou legendu
„Gloria“. V legendě zahrané formou pohádky se děti dozvěděly vše o
narození Ježíška. Představení provázela celá řada koled, které děti
převážně znaly, a tak si společně s herci zazpívaly.
HM

Velimské proměny XIX

Školní aerobik závody
13. 12. měly děti z ŠAK tradičně vánoční besídku spojenou se školními
aerobik závody. Zde přinášíme výsledky: kat. I (1. až 3. třída):
1. Zapletalová Z., 2. Holzbauerová T., 3. Fořtová D., kat. II (4. až 6.
třída): 1. Němcová V., 2. Fořtová S., 3. Chládová K., kat. III (7. a 9.
třída): 1. Kaprálková K., 2. Krauseová B., 3. Březinová D. U malých dětí
(předškoláci): 1. Bartošová A., 2. Grimová N., 3. Mullerová M.,
nejmladší děti: 1. Málková A., 2. Steinbrecherová P., Kulifajová E.,
nejlepší chlapec: Litera P.

Kolínská vánoční laťka
Dne 14. 12. se v Kolíně konala Kolínská vánoční laťka v rámci
Výškařské tour. Na medailových pozicích skončili ve svých kategoriích
I. Homokyová (2.) a J. Ceral (2.). Celkově obsadila naše škola 6. místo.
Gratulujeme.

Škola cup ping-pong

Bývalá obecní škola, postavená v roce 1889, do níž se sloučily obě
školy, které v té době fungovaly, a sice katolická a evangelická. Měla 4
třídy a byt pro pana řídícího učitele. (Ze soukromé sbírky paní
J. Filounové.)

14. 12. se u nás ve škole konal Škola cup ping-pong 2011. Výsledky:
kat. I: 1. Horník M., 2. Krejčí D., 3. Kubelka K., kat. II: 1. Ramšák M.,
2. Trumpus M., 3. Svoboda J., kat. dívky: 1. Literová A., 2. Homokyová
I., 3. Němečková V.
AH

Besídka AB
Jako každý rok i letos jsme my, deváťáci, připravili před Vánocemi
besídku pro žáky i učitele. Pojmenovali jsme ji jednoduše, AB, jelikož
jsme rozděleni na dvě třídy. Ale to nám nedělalo v přípravě besídky
žádný problém, na všem jsme se dohodli.
Celé se to odehrávalo jakoby v televizi, kdy na začátku celého
programu nastoupili naši třídní učitelé a učitel angličtiny jako důchodci,
kteří se jdou dívat na televizní program. Vtipnou formou uvedou
všechny do obrazu, jak se celá besídka bude dále odvíjet. Po zdařilém
hudebním vystoupení, kterého se mimo jiné účastnili i žáci osmé třídy,
nastoupila jako první na „plac“ žákyně v převleku lehké dívky. To mohlo
dát malou nápovědu k tomu, že naše besídka nebude slabé kafe. Další
scénky se odvíjely v duchu prostředí školy. Objevily se rady nejen pro
učitele, jak by se rozhodně neměli chovat, ale i pro žáky. Měli jsme
dokonce tři taneční vystoupení! Třetí vystoupení jsme nazvali Auťák.
Jednalo se o menší parodii na scénu z filmu Pomáda.
V posledním vystoupení jsme si všichni zazpívali lehce poupravenou
písničku Montgomery, hned po ní jsme se už naladili na vánoční
atmosféru a při zapálených svíčkách jsme zpívali koledy. Dále
pokračovalo slavnostní předávání květin učitelům a zvláštní poděkování
dětem z nižších ročníků za jejich účast na naší besídce. Jako
poděkování za připravení besídky dostala každá třída dort, který jsme si
už v klidu ve třídě rozdělili.
My všichni jsme z besídky měli dobrý pocit, snad se i všem ostatním
líbila.
BK

Po 100 letech a stavebních úpravách se do tehdejší školy přesunulo
vedení obecního úřadu.
kvak

Vánoční volejbalový turnaj
Přes vánoční svátky se pěkně hodovalo, kila šla směrem vzhůru, a
tak volejbalový oddíl velimského Sokola nabídl všem milovníkům tohoto
sportu hezkou příležitost jak se jich zbavit. 28. prosince proběhl již
tradiční turnaj ve volejbale. Účast byla velmi hojná, zúčastnilo se 9
týmů, a to jak domácích hráčů, tak hráčů z Peček, Kolína nebo
Křečhoře. Díky skvělé organizaci se hrál zápas za zápasem a ve
večerních hodinách mohli být vyhlášeni vítězové. Pro letošní rok se jimi
stal tým „Velimáků“. Všem gratulujeme! Celý den byl velmi povedený,
vládla příjemná atmosféra a snad každý si mohl odnést dobrý pocit, že
udělal něco pro sebe. Všem pořadatelům patří dík a my už se společně
pojďme těšit na turnaj velikonoční.
ŽAS

Sokol Velim – oddíl stolního tenisu
V závěru kalendářního roku 2011 se v malém sále velimské
sokolovny uskutečnily dva tradiční turnaje ve stolním tenisu. V sobotu
17. prosince proběhl 17. ročník Turnaje pro neregistrované hráče, jehož
se tentokrát zúčastnilo 21 zájemců o tuto hru. Ti byli rozděleni do čtyř
skupin základní části, po níž z každé dva nejlepší zamířili do
vyřazovacích bojů. Do play-off postoupili Jiří Jedlička, Václav Novák,
Roman Dulík, Jiří Drahovzal, Petr Svoboda, Pavel Orgoň, Antonín
Vejsada a Ilona Krupičková. S vyřazovací částí turnaje se nejlépe
popasoval Václav Novák, jenž se po třech letech stal znovu premiantem
této soutěže. Na druhém místě skončil Antonín Vejsada, který ve finále
statečně bojoval a odvrátil šest mečbolů soupeře. Bronzová medaile
připadla Petru Svobodovi, jemuž do utkání o třetí místo z časových
důvodů nenastoupil Jiří Jedlička.
Ve středu 28. prosince se konalo klání pro registrované hráče.
Dalšího ročníku turnaje TOP 12 se kromě aktivních licencovaných
stolních tenistů zúčastnili dva premianti nedávných turnajů pro
neregistrované: Václav Novák (vítěz z Velimi) a Zhijing Vaňková
(vítězka ze Sokolče). Startovní pole tak tvořilo 14 účastníků, kteří byli
rozděleni do tří skupin. Z pětičlenných skupin postoupili do play-off tři
nejlepší, ze čtyřčlenné pak dva. Zajímavý náboj tradičnímu velimskému
turnaji dodal svou neúčastí šampión posledních dvou ročníků František
Dej, jenž letos bez boje uvolnil svou pozici nejlepšího hráče dalším

Lyžařský výcvik 2012
V neděli 8. ledna se naše sedmá třída vydala na lyžařský výcvik.
Každý den jsme lyžovali, pouze ve středu jsme se vydali do Pece pod
Sněžkou. Večerní programy jsme trávili při různých hrách, kouzlech a
diskotékách. Moc bychom chtěli poděkovat všem lektorům, kteří se nám
celý týden věnovali, a kuchařům, kteří nám vařili. Všem se nám na
lyžáku moc líbilo. Naše 7. třída nazvala tento výcvik legendárním.
Za 7. třídu IH
A my ještě přidáváme výsledky:
Slalom chlapci – 1. Svoboda J., 2. Smejkal J., 3. Čech J., ze 7. ročníku:
1. Horník M., 2. Červenka T., 3. Kolář J. Slalom dívky – 1. Filounová A.,
2. Farkašová I., 3. Nováková Z., ze 7. ročníku: 1. Holoubková A.,
2. Kotková M., 3. Hlásková K. Běh na lyžích chlapci – 1. Smejkal J.,
2. Svoboda J., 3. Čech J., ze 7. ročníku: 1. Červenka T., 2. Horník M.,
3. Rejholec D. Běh na lyžích dívky – 1. Farkašová I., 2. Holzbauerová
T., 3. Filounová A., ze 7. ročníku: 1. Holoubková A., 2. Kotková M.,
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uchazečům o štítek se jménem vítěze na trofeji v podobě
stolnětenisového stolku. V tomto turnaji se nejvíce dařilo Luďku Pychovi
ml., který ve finále zdolal Františka Vejtrubu 3:1. V boji o bronz zvítězil
Pavel Jeřala nad Markem Brunclíkem 3:2.
Velkým plusem letošních turnajů byla znovuotevřená hospoda
v útrobách velimské sokolovny, jejíž provozovatelka se stala i
sponzorem těchto akcí, za což jí pořadatelé ještě jednou touto cestou
děkují. Další informace nejen z těchto akcí najdete tradičně na našich
webových stránkách www.sttvelim.estranky.cz.

si k večernímu programu nosí plné mísy mlsků. Vůle se začíná lámat,
ruce se třesou a už už se natahujeme k těm dobrotám na stole. Známe
to všichni. A jsme zase tam, kde jsme byli. Začneme třeba za týden –
od pondělí, nebo příští měsíc od prvního, nebo to třeba ani není tak
hrozné, tak se s těmi 3 kily navíc prostě smíříme. Je to každý rok
stejné, a přece to za rok zkusíme znovu - držet dietu, přestat kouřit
nebo začít běhat. A jaké předsevzetí jste si dali vy?
Novoroční dieta:
100 g dobré vůle, 500 g pohybu, 300 g zdravého rozumu, 100 g výdrže,
200 g dobré nálady
Promícháme denně s čerstvým vzduchem (při 20 minutách zvýšeného
tepu) a okořeníme to odměnou v podobě nějaké maličkosti, aby to celé
získalo šmak! Dobrou chuť!
ŽAS

Od čtenářů
Představujeme Vám
nejmladší čtenářku
Velimských novin.
Lilly Gregorová (1,5 roku)

Medailisté Turnaje pro neregistrované hráče ve stolním tenisu

Oddíl JUDO

XII. Velimský ples

I když je ve velimské sokolovně téměř každý den živo pobytem dětí i
dospělých, kteří sem chodí cvičit jako členové TJ Sokol, využívá
v zimních měsících sokolovnu škola k výuce tělocviku, oddíl kopané ke
zvyšování fyzické zdatnosti sportovců.
Jsou ale dny, kdy je počet návštěvníků vyšší, a to když oddíly a
ZRTV pořádají turnaje a soutěže za účasti sportovců z jiných oddílů
nebo sportů. Stejně je tomu, když jsou zde pořádány společenské akce
(plesy, zábavy apod.) a popř. akce KRPV.
Myslím ale, že v počtu účastníků sportovní akce bude dlouho patřit
prim „Otevřenému přeboru Sokolské župy Tyršovy žactva“ a zároveň
I.kolu Polabské ligy žactva, jehož 19. ročník byl zahájen právě ve Velimi
v sobotu 21. ledna 2012. Sešlo se při něm 185 dětí a zastupovaly 16
oddílů JUDO, organizovaných v Českém svazu JUDO: Poděbrady (5),
JC Nový Bydžov (31), Chlumec nad C. (24), Start III. ZŠ Kolín (7),
Česká Třebová (17), AŠ. Mladá Boleslav (13), Čáslav (22), Vlašim (5),
Pardubice (20), Polná (3), Trutnov (7), Litoměřice (7), Jihlava (14),
Velim (9).
V soutěži družstev se umístily: 1. JC Nový Bydžov, 2. Litokan
Litoměřice, 3. Jihlava. Všichni obdrželi sladkou odměnu.
Soutěž jednotlivců – ti, kdo se umístili na 1. – 3. místě, dostali
diplom, medaili a pozornost, kterou věnovaly závody a firmy, které
tradičně sport dětí podporují: BFK Service, a. s., SAVAS Velim, Texaco,
ZZN Polabí Kolín. Technické a materiální zázemí poskytli KOV Velim,
Župa Tyršova a OÚ Velim.
Po dobu trvání soutěže (9.30 – 18 h) zajišťoval zdravotní dozor
MUDr.
J.
Kroupa
z kolínské
nemocnice, a to bez nároku na
odměnu (letos již po osmnácté,
jedenkrát
zajišťovala
zdravotní
dozor MUDr. A. Rabová). Jako
bezchybný hodnotím výkon 12
rozhodčích. Celý turnaj by nebyl
úspěšný bez pomoci ostatních. Do
přípravy se zapojil Výbor TJ Sokol,
občerstvení závodníků zajišťovala
rodina Kopeckých, R. Jeřábková
diplomy.
Děkujeme všem, kdo se o
úspěšný průběh soutěže zasloužili,
a oceňuji trpělivost početné skupiny
rodičů, kterých se sešla asi stovka.
KS

se koná v sobotu 10. 3. 2012 v místní sokolovně. Hraje skupina Unikát.

Blahopřání
Paní Jaroslava Růžičková (rozená Plachá), rodačka z Vítězova, oslavila
v lednu 2012 sté narozeniny. Hodně zdraví přeje rodina Hrabalova a
Sixtova z Velimi.

Inzerce

-Kácení a ořez stromů pomocí stromolezecké a horolezecké
techniky, zpracování dřevní hmoty.
-Opravy, nátěry a čištění střech, okapů a komínů.
-Ptačí zábrany.
-Odklízení sněhu ze střech.

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

Na snímku Lenka Slunečková – jedna z medailistů

NĚCO NA ZOUBEK

Příjem zpráv:

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)
Žaneta Svobodová, DiS (zprávy od občanů)
Bc. Martina Wasserbauerová (zprávy od občanů)
Bc. Petra Sixtová (účetnictví, přepisy, inzerce)
e-mail: redakcevn@seznam.cz, členové RR

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 (nevyžádané rukopisy nevracíme).
Za obsah článků zodpovídá autor.

Tak to rozhodně ne! O svátcích se nám podařilo nabrat nějaká ta
„kilíčka“ a teď je čas stlačit je zase zpátky. Silvestr nás krásně
namotivoval dát si předsevzetí, honem honem jsme nakoupili
permanentky na cvičení, očistili jsme boty na běhání, našli si na
internetu vhodnou dostatečně přísnou dietu a můžeme začít. Jenže
ouha, doma je pořád něco k snědku, rodina s námi není loajální a klidně

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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