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A opět je tu masopust
Jako každý rok vyrazily děti z mateřské školy na masopustní
průvod. Přestože nám letos počasí 20. února příliš nepřálo (bylo
dost větrno), vyrazil v dopoledních hodinách průvod od mateřské
školy. Nedočkavost dětí se stupňovala minutku od minutky,
a když jsme byli kompletní, vyrazili jsme do velimských ulic.
Mnoho dětí to pojalo opravdu s velkou vážností a převléklo se
do masek, zapojily se i jejich třídní učitelky. Celý průvod ukončila

návštěva obecního úřadu, kde jsme zazpívali a zarecitovali. Za to
nás čekala sladká odměna. Cesta zpět do mateřské školy byla
plná dojmů, veselé konverzace a smíchu. S přáním, aby nám
masopust příští rok vyšel alespoň tak jako ten letošní, jsme se
rozloučili se všemi přihlížejícími rodiči, prarodiči, příbuznými
a občany naší obce a rozešli jsme se do svých pavilonů na oběd.
M. Nykodemová

16. výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Vítězov
Motto všech hasičů: Bohu ke cti, vlasti
k ochraně, bližnímu ku pomoci.
V pátek 19. ledna 2018 proběhla
v prostorech klubu SDH Vítězov
16. valná hromada. Z pozvaných hostů
se akce zúčastnili starosta obce Velim
pan Josef Seifert, místostarosta pan Petr
Kubelka, člen výkonného výboru OSH
Kolín Ing. Josef Zvoník a zástupce SDH
Červený Hrádek Ing. Pavel Hodač.

Po úvodním přivítání místostarostou sboru Zděnkem Hykšem
následovaly (dle schváleného programu) jednotlivé příspěvky,
a to zhodnocení činnosti uplynulého roku 2017 starostou sboru
Františkem Kratochvílem, dále zpráva velitele Milana Buga st.
o stavu výjezdové jednotky, techniky, počtu brigádnických
hodin a uskutečněných požárních zásahů na území katastru
obce i mimo něj. Člen okresního výboru Milan Bug ml. nás
seznámil s činností okresního sdružení hasičů Kolín a činností
soutěžního družstva v požárním sportu v roce 2017. Jaroslav
Makyda pak zhodnotil roční práci s dětmi se zájmem o požární
dovednosti a současně vyjádřil odhodlání k další práci s těmito
mladými hasičskými nadějemi. Dále následoval příspěvek pana
Petra Kosteleckého s rozborem hospodaření sboru v roce 2017.
Závěrem zazněly příspěvky starosty Velimi Josefa Seiferta a člena
výkonného výboru OSH Kolín pana Ing. Josefa Zvoníka a dalších
hostů, které přinesly řadu podnětů k další činnosti SDH. Oba
pozvaní jednoznačně podpořili činnost sboru v dalším období.
Mimo jiné byla zmíněna i nezbytnost realizace opravy požární
nádrže v průběhu roku 2018.
Součástí této schůze bylo i předání medailí Za věrnost SH ČMS,
čestných uznání OSH Kolín a čestných uznání za spolupráci
při budování SDH, vše z úrovně starosty SDH. Samozřejmě
nechyběla podnětná diskuse s přátelským posezením.
Aleš Ruznar
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 14. 2. 2018
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Pan starosta Seifert předal slovo panu Radechovskému,
který vysvětlil zastupitelům plánovaný záměr ČEZu
– umístění plastových pilířků s přípojkovou skříňkou
do obecních pozemků – zelených pásů. ZO se dohodlo
s panem Radechovským, že obec nebude účtovat
žádnou částku za věcná břemena ani za zábor veřejného
prostranství, šíře výkopů bude maximálně 1 m a záruka
na povrchy 4 roky.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. II-2018.
ZO schválilo inventarizaci veškerého majetku, pohledávek
a závazků k 31. 12. 2017.
ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu
č. 1-2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim 2018
pro J. Pospíšila na letní dětskou rekreaci na Horním Bradle
– tábor pro děti pro rok 2018 ve výši 80 000 Kč.
ZO schválilo odpisový plán pro rok 2018, který připravila
účetní paní J. Bernardová.
ZO schválilo žádost MŠ Velim o převedení částky 1622,76 Kč
z roku 2017 do rezervního fondu MŠ Velim. Fond bude
využit k dalšímu rozvoji činnosti MŠ v roce 2018.
MěÚ Kolín, odbor územního plánování, zaslal k veřejné
vyhlášce Územní plán Velim oznámení pořizovatele
o zahájení řízení a konání veřejného projednání k návrhu
změny č. 2. Toto projednání se bude konat 7. 3. 2018 od
15 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kolín, Karlovo nám. 78,
280 12 Kolín I.
Česká pošta, s. p., zaslala alternativu ke Změně způsobu
obsluhy v obci Velim – představení projektu. Je naplánována
schůzka se zástupci České pošty.
J. Petráňová, Š. Hoffmannová, M. Bašistová a E. Melvaldová
zaslaly připomínku k návrhu změny č. 2 územního plánu
Velim. Po konzultaci s Ing. arch. Krolákem bude sděleno,
že připomínka je bezpředmětná, byla již vyřešena.
ZO schválilo a odsouhlasilo podpis Dodatku č. X, který
zaslala společnost OAD Kolín ke Smlouvě o závazku
veřejné služby ve vnitrostátní linkové dopravě na rok 2018.
Vodos Kolín, s. r. o., zaslal Dodatek smlouvy č. 2 o nájmu
a provozování vodovodů a kanalizací obce Velim. ZO
pověřilo starostu Seiferta zjistit, co se dodatkem mění
a z jakého důvodu.
J. Vadroň, Velké Přílepy, požádal o opětovné udělení
souhlasu s dělením pozemků v k. ú. Velim, ulice Karlova.
ZO zatím souhlas odložilo a pověřilo starostu Seiferta
k jednání s Ing. arch. Krolákem z důvodu, že ještě nebyla
schválena změna č. 2 ÚP Velim.
J. Šibrava, Vítězov, požádal o narovnání pozemku dle
přiloženého GP z důvodu digitalizace. ZO pověřilo starostu
Seiferta jednáním s Ing. Němcem z důvodu vysvětlení
situace.
MěÚ Kolín zaslal Rozhodnutí o předepsání odvodu
z trvalého odnětí půdy ze ZPF za účelem novostavby RD
včetně ostatní zpevněné plochy v k. ú. Velim (3 432 Kč,
z toho 30 % je příjmem rozpočtu obce Velim).
ČEZ Distribuce urgovala žádost o schůzku ohledně TS
ve Velimi. JUDr. Těmín, Ph.D., domluví termín schůzky
(pravděpodobně v březnu 2018).
ZO neschválilo žádost Mgr. J. Rybnikářové, Velim,
o prominutí placení odpadu v trvalém bydlišti za sebe
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a za dítě z důvodu přestěhování.
ZO odsouhlasilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce –
příspěvek pro FSČCE Velim ve výši 10 000 Kč na koncert
souboru Spirituál kvintet v rámci akce Noc kostelů, který
se bude konat dne 25. 5. 2018.
ZO schválilo žádost FC Velim o poskytnutí dotace
ve výši cca 250 000 Kč z rozpočtu obce Velim na rok 2018
na tréninkovou a závodní činnost, účast v soutěžích SKFS
a OFS Kolín, sportovní rozvoj a zdravý životní styl.
ZO rovněž schválilo žádost FC Velim o poskytnutí dotace
ve výši 80.000,-Kč z rozpočtu obce Velim na rok 2018
na fotbalový kemp Horní Bradlo – soustředění pro děti.
ZO schválilo účetní závěrku ZŠ Velim a souhlasí
s převedením finančních prostředků 2 449,21 Kč za hlavní
činnost a 13 129 Kč za hospodářskou činnost z roku
2017 do rezervního fondu organizace. Fond bude využit
k dalšímu rozvoji činnosti ZŠ v roce 2018.
Energo final, Radim, podalo žádost o povolení překopu
v ulici Václavská k domu p. Hrabala. ZO pověřilo starostu
Seiferta k jednání, aby byl udělán výřez ve stávajícím
výřezu.
J. Sixta, Ostrava a MUDr. M. Sixtová požádali o souhlas
se scelením pozemku p. č. 299/6 a 299/7. ZO pověřilo
starostu prokonzultovat záležitost s Ing. arch. P. Krolákem.
U žádosti chybí GP nebo případný nákres.
Pan starosta Seifert seznámil všechny přítomné se zprávou
o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na administraci veřejné zakázky
„Přístavba Základní školy T. G. Masaryka ve Velimi”. ZO
vzalo tuto zprávu na vědomí. Na doporučení výběrové
komise pak ZO rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky,
kterou je nabídka uchazeče OTIDEA AVZ, s. r. o., se sídlem
Thámova 681/32, 186 00 Praha 8, IČ: 04682378. Nabídka je
ve výši 200 000 Kč bez DPH.
Pan starosta informoval o výroční schůzi Sboru
dobrovolných hasičů Vítězov, které se zúčastnil společně
s místostarostou Kubelkou.
Dále navrhl výměnu krinolín u VO, informoval o plánované
schůzce kvůli cyklostezce a také sdělil zastupitelům, že
pokud by nevyšla přístavba školy, preferuje rekonstrukci
chodníků.
Připomenul ředitelům ZŠ a MŠ Velim, že mají řediteli Ball
Aerocan CZ, s.r.o., sdělit návrhy plánovaných projektů –
investic pro tento rok, které by společnost Ball Aerocan CZ,
s. r. o., podpořila.
Pan Kubelka sdělil, že další skutečnosti a informace ohledně
prodeje rybníka se dozví v březnu.
Pan Kasal informoval, že pan Procházka nabízí zastupitelům
prohlídku zrekonstruované vily.
Paní Svobodová, DiS., se zeptala, odkdy se bude vyvážet
bioodpad. Starosta odpověděl, že od dubna, přesný termín
bude s předstihem oznámen.

Poděkování za blahopřání
Děkuji obecnímu úřadu, rodinám Marcela a Luďka, všem
Fajberákům, májové komisi, zahrádkářům, rodákům,
kamarádkám a Daně Esterlové za blahopřání k mému
životnímu jubileu.
Fuchsová Hana

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Krch Miroslav, Velim
Seifert Josef, Velim
Galčíková Jiřina, Velim
Klasnová Anna, Vítězov
Skala Jindřich, Velim
Pagačová Anna, Velim
Kirhof Jaroslav, Velim
Táborská Jana, Velim
Hrabalová Eva, Velim
Sixtová Anna, Velim
Fuchsová Hana, Velim
Kratochvílová Olga, Velim
Urbánek Jaroslav, Velim
Mukařovská Eva, Velim

Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Rychtářová Malvína, Velim
Sixta Tibor, Velim
Hála Zdeněk, Vítězov
Lukášová Zoe, Vítězov
Rodičům blahopřejeme!
Zemřela:
Odložilíková Helena, Velim
Čest její památce!

Termíny a místa umístění kontejnerů
Sobota od 9.00 hodin do 10.00 hodin.
31. 3. a 7. 4. 2018		
ulice Okružní, Vítězov
14. 4. a 21. 4. 2018
třída Krále Jiřího, ulice Tylova
28. 4. a 5. 5. 2018		
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
12. 5. a 19. 5. 2018
třída Krále Jiřího, Vítězov
26. 5. a 2. 6. 2018		
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
9. 6. a 16. 6. 2018		
ulice Tylova, Vítězov
23. 6. a 30. 6. 2018
třída Krále Jiřího, ulice Okružní

Svoz bioodpadu
První svoz bioodpadu (hnědé popelnice) proběhne dne 4. 4. 2018
a poté každý sudý týden ve středu.

Informace o poplatcích v roce 2018
Sazba poplatku za odvoz komunálního odpadu činí 750 Kč
za osobu na 1 rok. Tento poplatek je splatný jednorázově, a to
nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Úleva ve výši 250 Kč se poskytuje poplatníkovi, který dovršil
věk 75 let, a to od roku následujícího po dovršení této hranice,
a osobám ubytovaným v DPS obce Velim.
Od poplatku se osvobozují:
– osoby s průkazem ZTP/P
– osoby, kterým vzniká poplatková povinnost narozením – tyto
osoby jsou osvobozeny pouze za kalendářní rok, ve kterém se
narodily
– osoby, které mají trvalý pobyt na ohlašovně obecního úřadu
a prokazatelně se v obci nezdržují
Poplatek za psy:
50 Kč za 1 psa na 1 rok, za každého dalšího psa +75 Kč
Úhradu lze provést:
– na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách hotově
– převodem na účet obce 929151/0100, pro platbu za odpad VS
1340, pro platbu za psa VS 1341, do poznámky uveďte příjmení,
obec a číslo popisné.
Známku na popelnici si budete moci vyzvednout na podatelně
až po připsání platby na účet obce.

Z našich škol
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V MŠ v roce 2018

Když jsme se po Silvestru přehoupli do roku 2018, čekalo nás
v MŠ opět mnoho nového. Hned 9. ledna jsme poznali v divadélku
s Honzou paní Zimu a začátkem února jsme s Popou a Hapalem
zachránili krále. Poté všechny naše třídy absolvovaly nejen
ukázku hry jménem basketbal, ale též se do ní aktivně zapojily.
Malí sportovci to pod odborným vedením zkušených hráčů
rozjeli a velice si hru užili. I letos jsme vyrazili na masopustní
průvod. V březnu k nám znovu přijede paní, která provede
dětem v rámci prevence kontrolu očí. O tuto akci je každoročně
mezi rodiči veliký zájem. Zavítalo k nám další divadlo a naše děti
viděly, jak to dopadá s línými lidmi a jak těžké to mají ti hodní.
Nyní se již všichni těšíme na Velikonoce a na to, co se u nás v MŠ
bude dít. Ale o tom všem zase příště.
M. Nykodemová

Sběr starého papíru

Ve dnech 20. – 21. 11. 2017 proběhl na naší škole sběr starého
papíru. Celkem se nasbíralo 6 228 kg. Výtěžek bude použit
ve prospěch žáků školy. A zde jsou vítězové. Jednotlivci –
1. P. Nezavdalová (740 kg), 2. T. Těmín (621 kg), 3. P. Funda
(390 kg). Ve třídách obsadila 1. místo II.A (1 726 kg), 2. místo
V. třída (1 096 kg) a 3. místo II.B (602 kg). Při přepočtu na nejvyšší
počet žáků, kteří přinesli sběr ve třídě: 1. místo – II.B (45 %),
2. místo – IV.A (38 %), 3. místo – VII. třída (37 %).

Olympiáda v německém jazyce
Dne 7. 2. 2018 se čtyři naši
deváťáci zúčastnili okresního
kola olympiády v německém
jazyce. A musíme je pochválit,
dopadli velice dobře. Na
2. místě skončila K. Kostelecká,
na 3. místě I. Němečková, na
5. místě A. Pena a na 6. místě
D. Hrabák. Na olympiádu
připravuje žáky každý rok paní
učitelka E. Veselá.
AH

Návod na vylepení svozové známky
Odstraňte všechny vylepené známky.
Svozovou známku nalepte na přední stranu nádoby, přibližně
doprostřed. Známku neumisťujte na boční a zadní strany nádoby
ani na víko. 
Děkujeme, společnost NYKOS, a. s.
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Rej masek v sokolovně

I letos se maškarní ples pro dospělé vydařil. K vidění byly různé
masky, mohli jste potkat potápěče, podprsenku, Pata a Mata,
„M&M‘s, sám si vlez do misky“, harlekýna nebo hajzlbábu. Snad
jako každý rok nešlo o to, kdo bude nejlepší a nejkrásnější, ale
spíše o pobavení obecenstva
a sama sebe. Nakonec ale
na příčky nejvyšší někdo
vystoupat musel, a tak mezi
jednotlivci zvítězila hajzlbába
a ve skupinách potápěči.
Všem organizátorům z řad
velimského
volejbalového
týmu patří veliký dík, stejně
tak jako všem sponzorům,
bez kterých by se tato
akce neobešla. 17. 3. ještě
proběhne karneval pro naše
nejmenší a plesová sezóna
ve Velimi bude uzavřena.
Příští rok na shledanou.
žas
Poděkování sponzorům: P. Kasal, manželé Nezbedovi, Geotek,
s. r. o., D. Long, P. Hrabal, Kadeřnictví M. Nováková, J. Janoušek,
Ing. J. Radoň, T. S. TATTOO, J. Slavíková, J. Kolář, Salima Velim,
Tex-Service Group, a. s., J. Nezavdal, Z. Sandholc, Potraviny
Anděl, R. Čepelák, M. Steinbrecherová, Ball Aerocan CZ,

Autodoprava M. Siřínek, manželé Minarčíkovi, A. a S. Kotkovi,
H. Thielová, KOVE TOOLS, s. r. o., M. Bug, Kadeřnictví
I. Seifertová, D. Eschlerová, Kosmetika a pedikúra Drahoňovská,
ROTAtisk, J. Bartošová, E. Jahodová, M. Kvapil – zemní práce,
J. Kopecká, Květinový atelitér G. Kissová, oddíl volejbalu

Velim a svět před půl stoletím (únor 1968)
Dne 3. února o volné sobotě se konal v měšťanské škole ve Velimi
zápis nových žáků. Prováděl jej nový ředitel školy Jan Preisner
(narozen 1936).
10. února došlo v chemické laboratoři Velimské továrny při
destilaci chemických látek k výbuchu, při němž byly lehce
popáleny na rukou vedoucí laboratoře a dvě laborantky.
10. února byla proměřována plocha plánovaná na výstavbu
největšího cukrovaru, který měl být v ČSSR. Místo pro něj
bylo určeno severně od trati a plocha měla zhruba odpovídat
dvojnásobku stávajícího cukrovaru v Hrochově Týnci. K výstavbě
tohoto gigantického díla na katastru obce však nakonec nedošlo.
Byl by to již druhý velimský cukrovar.
21. února večer v Televizních novinách ukazovali záběry ze sjezdu
závodních rad. Na tribuně se objevil profesor Jaroslav Peřina,
velimský občan, a dva další účastníci, kteří v závažném hlasování
projevili nesouhlas s rozhodnutím vedoucích orgánů. Jmenovaní
byli za to zbaveni svých dosavadních funkcí. Zmíněný Peřina byl
manželem dcery velimského evangelického faráře Jaroslav Řepy.

inzerce
Velimské noviny jsou občasník vydávaný Obecním úřadem ve Velimi. Internetová adresa: www.velim.cz. E-mail: redakcevn@seznam.cz. Uzávěrka je 21. den v měsíci.
Redakce: Mgr. Alena Holzbauerová (ah) – šéfredaktorka, Mgr. Eva Veselá (eve) – korektura, zprávy ze ZŠ, Mgr. Hana Kaprálková (hk) – korektura, Žaneta Svobodová, DiS (žas) – zprávy
od občanů, Jana Bartošová (jb) – zprávy od občanů (Vítězov), Bc. Martina Wasserbauerová (mw) – zprávy od občanů, Bc. Petra Sixtová (psix) - účetnictví, přepisy, inzerce.
Externí spolupracovníci: Bohuslav Baláček (B.B.), Irena Babická (ibab), Mgr. Petr Karpeta (PK), Mgr. Maruše Čábelová (MČ).

