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Stavba cyklostezky zahájena
Vážení občané Velimi a Vítězova,
jak jste již zřejmě zaregistrovali, probíhá od října letošního roku
výstavba cyklostezky Vítězov –Velim, která byla k financování
doporučena v září ministerstvem pro místní rozvoj. V současné
době jsou zčásti zhotoveny podkladové vrstvy, obrubníky
a zároveň je připraven kabelový rozvod pro osvětlení cyklostezky,
které bude hrazeno z vlastních prostředků obce. Momentálně je
zpracováván projekt na prodloužení
cyklostezky ke křižovatce u MŠ Velim,
kde budou také rozšířena i parkovací
místa. I tato část projektu bude hrazena
z prostředků obce a je s ní počítáno
v rozpočtu na rok 2020. Původní
termín ukončení projektu cyklostezky Vítězov–Velim stanovený do
31. 12. 2019 byl na základě naší
žádosti podané v říjnu prodloužen do
30. 6. 2020. Jedním z důvodu žádosti
o prodloužení termínu akce byla

skutečnost, že výroba mostní konstrukce trvá cca 3 měsíce.
O dalším průběhu akce Cyklostezka Vítězov –Velim budete
pravidelně informováni.

Josef Seifert, starosta

Oslava 101. výročí založení Československé republiky
V sobotu 26. října 2019 se konala v místní sokolovně
vzpomínková akce ke 101. výročí založení Československé
republiky. Tato akce má ve Velimi tradici – konala se již
podevětadvacáté.

Před 14. hodinou přicházeli návštěvníci do příjemné atmosféry,
která na místě panovala. Byli přivítáni starostou Sokola
panem Janem Radoněm, který zahájil slavnostní odpoledne.
S programen seznámila přítomné paní Zdena Richterová,
předsedkyně Klubu rodáků a přátel Velimi a Vítězova, který
tradičně celou akci připravuje společně s Obecním úřadem Velim,

a proto se zdravicí vystoupil člen zastupitelstva a ředitel základní
školy Mgr. Petr Karpeta. Slavnostního projevu se ujal emeritní
náčelník Župy Tyršovy, pan ing. Josef Zedník. Témata jeho
vystoupení byla dvě. Prvním bylo připomenutí historie Sokola
jako spolku s neoddělitelnou stopou v dramatických dějinách
národa od druhé poloviny 19. století až do současnosti. Druhým
tématem byla vzpomínka na slavného velimského rodáka,
volejbalistu Josefa Tesaře (text projevu viz příští číslo VN).
Návštěvníkům se velice líbilo vystoupení žáků základní školy
pod vedením paní učitelky Bodlákové i následné tanečky dívek ze
sokolského kroužku aerobiku pod vedením Ivušky Homokyové.
Následně vystoupil s pozdravem od hasičů z Vítězova pan Milan
Bug mladší. Tím však slavnost neskončila. Návštěvníci si mohli
prohlédnout výstavu hasičské výstroje a historických fotografií
SDH Vítězov, výstavu výpěstků místních zahrádkářů a prací dětí
z MŠ. Rodáci i hosté si poseděli v příjemné atmosféře u kávy
a zaznělo mnoho vzpomínek a příběhů. Milan Bug ml., který
se nedávno vrátil z cesty po Indonésii, velmi zajímavě vyprávěl
o tom, co viděl a zažil na ostrově Bali. Veliké poděkování
za zdařilou oslavu je nutné vyslovit všem, kteří se podíleli
na jejím příjemném průběhu - vedení Sokola Velim, Obecnímu
úřadu Velim, učitelkám ZŠ a cvičitelkám Sokola, členům SDH
Vítězov a v neposlední řadě členkám KRPVV za přichystané
občerstvení. Věřím, že se za rok sejdeme potřicáté a že oslava se
opět podaří.
Ing. Z. Richterová,
předsedkyně KRPVV – 4. oddílu Sokola Velim
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Zápis č. 12-2019, který odmítl podepsat ověřovatel pan
Nezavdal, byl dne 8. 10. 2019 prokonzultován a upraven dle
představ ověřovatelů a pana starosty a následně podepsán.
Pan Kostka oznámil, že dne 10. 10. 2019 se měla na OÚ Velim
uskutečnit schůzka s projektantem ohledně vybudování
vodovodního řadu ve Vítězově. Schůzka je posunuta
(termín zatím nebyl určen) z důvodu prostudování zadání
studie vodovodu a vodojemu ve Velimi.
Následně proběhla debata o tom, že stávající ČOV Velim
nebude v příštích letech kapacitně stačit. Také se jednalo
o možnosti vybudování kanalizace v lokalitě nové zástavby
v ulici Karlova. Na tyto akce nelze získat dotaci.
Pan Kostka informoval, že dne 7. 10. 2019 byl během
kontrolního dne zadán úkol projektantovi zpracovat
projekt na osvětlení cyklostezky.
Pan starosta informoval, že dne 8. 10. 2019 bylo požádáno
o prodloužení termínu dokončení cyklostezky.
Na OÚ Velim bylo dne 8. 10. 2019 zasláno stanovisko
Římskokatolické farnosti Kolín ohledně rozpadající se
zdi na katolickém hřbitově. V něm pan farář Halama
sděluje, že dle jejich názoru je obec provozovatelem
hřbitova dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví,
a tudíž za údržbu a opravy ohradní zdi hřbitova odpovídá
obec jakožto provozovatel pohřebiště. Dále obci nabízí
konzultaci s jejich stavebními techniky ohledně získání
dotací na obnovu památek. Pan Müller dodal, že navrhuje
i opravu schodů u kostela. ZO pověřilo pana starostu
prostudováním zákona o pohřebnictví a následně doplnilo
spojit se s panem Čechem, zástupcem Římskokatolické
církve v Kolíně.
Pan starosta informoval, že část přístupové komunikace
k plánovanému sběrnému dvoru, který má být v areálu
ČOV Velim, má jiného majitele. Pan Kostka dodal, že
na zhotovení projektu byl osloven projektant, který
zpracuje současně územní rozhodnutí a stavební povolení.
ZO jednalo o navrhované cenové nabídce hodinové sazby
pro využívání nové tělocvičny velimskou mládeží do 18 let
– 200 Kč/h. K názoru pana Müllera z minulého zasedání
ZO o využívání sportovní haly velimskými dětmi do 18 let
zdarma se přiklonili pp. Kostka i Karpeta. ZO schválilo,
aby velimské a vítězovské děti do 18 let měly vstup zdarma.
Pan starosta předal slovo zástupkyni firmy Nykos, a. s.,
Ždánice, paní Sobotkové, která zastupitele seznámila se
změnami odpadového hospodářství. Objasnila poplatek
za odvoz a uložení odpadu na skládku (směsný komunální
odpad, bioodpad, plast, papír, sklo, kovy), seznámila ZO
s novými povinnostmi obcí pro svoz biologického odpadu
s tím, že od 1. 4. 2019 vzniká obcím povinnost třídit
biologicky rozložitelný odpad po celý rok 1x za 30 dní. Dále
učinila ZO nabídku v systému DTD na svoz separovaného
odpadu (plast, papír) z jednotlivých domácností, což
znamená umístění 240 l nádob do domácností. Ke změně
zákonů a třídicí slevě uvedla, že se v legislativě chystají
základní změny, např. zákaz skládkování a výstavba
centrální spalovny pro Středočeský kraj ve městě Mělník.
Původně měl být zákaz skládkování platný od roku 2024,
ale vzhledem k dlouhodobé přípravě legislativy došlo
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k posunutí termínu na rok 2030 (EU 2035). Do tohoto
roku dojde k rapidnímu nárůstu základního poplatku
za uložení tuny na skládce (nyní je 500 Kč základní
poplatek + 590 Kč poplatek skládce za uložení odpadu).
V roce 2029 by poplatek měl být až na částce 1850 Kč
(+ samostatné uložení na skládce). Proto byla obci
nabídnuta třídicí sleva ze skládkovacího poplatku pro
obce ČR, což znamená, že při dosažení cílů pro oddělené
soustřeďování recyklovatelných odpadů bude obec platit
za komunální odpad jako za zbytkový, tedy cca 500 Kč/t.
Do odděleně soustřeďovaných položek se započítávají:
papír, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložitelné odpady
a další. ZO byl předložen graf o spotřebě a třídění odpadů
nyní (žluté a modré kontejnery) + graf s umístěním
separačních nádob do domácností. ZO pověřilo paní
Sobotkovou o zpracování cenové nabídky od firmy Nykos,
a. s., Ždánice, na svoz separovaného odpadu (plast, papír)
do domácností. Pan Müller se zajímal o svoz rostlinných
olejů z domácností. Paní Sobotková odpověděla, že obec
může určit místa s označenými nádobami na rostlinný olej,
nebo je mohou občané dát na nádobu při svozu bio nádob.
Rostlinný olej musí občané nalít do plastových obalů. Dále
se pan Müller zeptal, zda stále platí odměna od EKOKOMU
za tříděný odpad. Paní Sobotková odpověděla, že ano.
ZO schválilo plán inventur pro rok 2019.
ZO schválilo Smlouvu o dílo na akci „Cyklostezka Vítězov
– Velim“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011145 –
koordinační činnost v oblasti BOZP.
ZO schválilo Plán údržby vodohospodářského majetku
na rok 2020 od Vodosu Kolín.
MěÚ Kolín, Odbor investic a územního plánování, zaslal
námitku vlastníka pozemků a staveb proti Návrhu změny
č. 3 územního plánu Velim. ZO s výše uvedenou námitkou
nesouhlasí.
ZO schválilo Smlouvu o dílo od společnosti Geosan Group,
a. s., Kolín, na stavební úpravy v areálu ZŠ Velim (zakázka
malého rozsahu).
Pan Kostka informoval ZO, že každé pondělí se konají
na OÚ kontrolní dny týkající se výstavby cyklostezky.
Projektantovi Ing. Dobiášovi bylo zadáno zpracování
projektu na prodloužení cyklostezky. Pan starosta sdělil,
že byla podána žádost o prodloužení stavby cyklostezky
do roku 2020.
Pan starosta sdělil ZO, že v současné době jedná s ČEZ
o posunutí elektrického zařízení u bývalé ČOV Vítězov.
Požádal pana Kaftana o vyčištění svodnice mezi
přečerpávací stanicí a bývalou ČOV Vítězov.
Dále informoval ZO, že od 7. 10. 2019 provádí likvidaci
uschlých borovic ve „Mlýně“. Na tuto akci je v rozpočtu
plánováno 50 000 Kč. Pokud se tato finanční částka
překročí, bude to řešeno rozpočtovým opatřením.
Pan Nezavdal vyzval členy ZO k zamyšlení o částce
startovného na turnaje v nové sportovní hale ZŠ Velim.
Navrhuje nastavit strop výše finanční částky (odhlasováno
– víkendové turnaje velimští 1 000 Kč/h, víkendové turnaje
nevelimští sportovci 1 500 Kč/h).
Pan Müller informoval ZO o schůzce s architektem panem
Břečkou a předložil ZO situační schéma cesty, která vede
ze „Mlýna“ do Nové Vsi I. Tato cesta by měla sloužit jako
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lesopark a odpočinková zóna. Je třeba vytyčit cestu až
k MŠ Velim a nahradit poškozené stromy novou výsadbou.
Doporučuje na tuto akci přizvat krajináře či zahradníka.
Dále doporučuje zadat geodetu panu Němcovi 3 body pro
jasné vytyčení hranic pozemků.
Mgr. Karpeta poděkoval panu Müllerovi za kamerový
systém, který monitoroval výstavbu ZŠ T. G. Masaryka
Velim.
Dále konstatoval, že by stálo za zvážení vybudování
přístupového chodníku ke sportovní hale z Václavské ulice.
Kolostav pro návštěvníky je již připraven. Pan Kostka
navrhl variantu vybudování chodníku, tímto úkolem byl
pověřen pan Kaftan.
Mgr. Karpeta dále sdělil ZO, že byly zaslány žádosti
o navýšení počtu strávníků v nové školní jídelně z důvodu
vaření obědů pro veřejnost.
Dne 8. 10. 2019 bylo zahájeno pronajímání sportovní haly.
Pan Kasal pověřil pana starostu k přípravě rekonstrukcí
vybraných obecních bytů.
Doporučil instalovat retardéry ve Václavské ulici. Pan
starosta odpověděl, že instalace byla již zadána.
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 23. 10. 2019
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Před programem ZO předal pan starosta slovo přítomnému
zástupci firmy Artendr panu PhDr. Bc. M. Semerádovi,
MBA, který informoval zastupitele o výsledku podané
žádosti „Revitalizace brownfieldu Piánka ve Velimi –
výstavba veřejného sportoviště pro spádovou oblast
Kolínska“. Žádost nebyla doporučena ze dvou důvodů.
Obec nemá vysoutěžené výběrové řízení a uzavřenou
smlouvu s vítězným dodavatelem. Dále byly dva objekty
vedeny v k. ú. jako obytné domy nespadající do oblasti
dotace (domy jsou v současné době vyřešeny). Sdělil, že
dotační titul je otevřen i na rok 2020, výzva se otevírá
4. 12. 2019 a předpokládaná konečná lhůta pro podání
je do konce března 2020. K vyhlášení výběrového řízení
je potřeba od projektanta podrobný slepý výkaz výměr.
Zastupitelé se zajímali, zda je při novém podání žádosti
možné zakomponovat stávající hlavní objekt piánky
do demoličního záměru. Pan Semerád sdělil, že to možné
je, ale nyní je projekt spočítán na maximální možnost
dotace a tato demolice by byla neuznatelný náklad, který
by obec zaplatila v plné výši. ZO navrhlo přepracování
realizačního projektu stavební dokumentace brownfieldu,
zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby dle platné
smlouvy o zabezpečení žádosti a podání nové opravené
žádosti do konce března roku 2020.
Bylo objednáno měření rychlosti v obci Vítězov.
Ohledně instalace zrcadla na křižovatce u katolického
kostela ve Velimi se dosud nepodařilo spojit s projektantem.
Pan Nezavdal přislíbil zjištění nového telefonního čísla.
Pracuje se na projektu Osvětlení cyklostezky, do příštího
zasedání ZO by měla být cenová nabídka. Je to možno
řešit i formou víceprací k cyklostezce v rámci jednoho
stavebního povolení.
Pan Kostka seznámil ZO s problémem při výstavbě
cyklostezky, který se týká mostku u Vítězova. Povodí Labe
neschválilo navrhované řešení a trvá na přemostění dle
projektu tak, aby byl dostatečný průtok. Dodal, že ohledně
této situace pravděpodobně dojde k prodloužení stavby.
Pan Kostka dále informoval ZO, že byl zadán projekt
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na prodloužení cyklostezky k mateřské škole. Projekt
a rozpočet předloží na příštím ZO.
Ohledně rozpadající se zdi na katolickém hřbitově pan
starosta informoval o jednání, ze kterého vyplynulo, že
rozpadající se zeď musí obec opravit na vlastní náklady.
Oprava zdi a schodů bude zahrnuta do rozpočtu obce pro
rok 2020.
Pan starosta předložil snímek lokality, na kterém je
zaměření navrhované polní cesty (ze „Mlýna“ do Nové
Vsi I). Je v zalesněném pásu, a pokud by se tato cesta
měla realizovat, došlo by k vykácení stávajících stromů.
Doporučil vypracovat rozpočet na pokácení a zkulturnění
cesty.
Mgr. Karpeta informoval, že na příštím zasedání
ZO předloží cenové nabídky na zhotovení chodníku
ke sportovní hale z Václavské ulice.
ZO obdrželo nabídku od paní Sobotkové (Nykos, a. s.,
Ždánice) na svoz separovaného odpadu. Každá domácnost
obdrží 240 l nádobu na plast a papír, bytovým domům
budou přiděleny nádoby na 1 100 l. Nádoby bude mít
obec v pronájmu po dobu 5 let (nájem uhradí obec a pan
starosta navrhl, že občané si nádoby vyzvednou proti
podpisu). Nádoby občané obdrží dle naskladnění nádob
a budou včas informováni OÚ.
ZO schválilo novou variantu svozu odpadu: směsný
komunální odpad 1x za 14 dní, separovaný odpad (plast,
papír) 1x měsíčně, bioodpad – bude zachován současný
chod vývozu.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 12/2019.
ZO schválilo žádost zdravotně postiženého občana Velimi
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Velim na rok 2019
a Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2019 o poskytnutí dotace
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů – Pomoc
zdravotně postiženým (na kompenzační rehabilitační
zdravotní pomůcky v hodnotě 10 000 Kč).
ZO obdrželo žádost o změnu územního plánu obce –
změny a úpravy územního plánu obce Velim pro stavební
pozemky st. 69 a st. 345 v k. ú. Velim. Žádost bude zařazena
do seznamu žádostí a předložena Ing. Krolákovi (všichni
žadatelé uhradí požadované změny na vlastní náklady).
MěÚ Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství,
zaslal Rozhodnutí o předepsání finančního odvodu
za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
za účelem novostavby rodinného domu na pozemku p. č.
315/3 o výměře 0,0117 ha v k. ú. Velim ve výši 7 083 Kč pro
občana Velimi.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor školství,
Zborovská 11, Praha 5 zaslal tato rozhodnutí pro Základní
školu T. G. Masaryka Velim: do školského rejstříku se pro
školní družinu zapisuje nejvyšší povolený počet žáků 90,
pro školní klub nejvyšší povolený počet žáků 170 a pro
školní jídelnu nejvyšší povolený počet obědů 500.
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3,
zaslal Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 4N 15/15, který se
týká ročního nájemného (pachtovného) 500 Kč za pozemek
p. č. 406 o výměře 2 m2 a pozemek p. č. 971 o výměře 21 m2
v k. ú. Velim (pod cyklostezkou). ZO odsouhlasilo
podepsání tohoto dodatku.
Sudop Praha, a. s., Olšanská 1a, Praha 3, zaslala informace
o stavbě Velim – Poříčany, BC (železniční trať) a návrh
smlouvy – přístupové komunikace. Smlouva o podmínkách
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provedení stavby č.: E618-S-/2019/Šíp: Obec Velim
a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha
1. ZO výše uvedenou smlouvu schválilo.
ZO dále schválilo Dodatek č.1 k pachtovné smlouvě
uzavřené dle ustanovení § 2332 a násl. Zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů mezi
Obcí Velim a družstvem Salima Velim (pachtovní smlouva)
+ příloha č. 2 – seznam pozemků. Smluvní strany se dohodly
na původní výši pachtovného 5 100 Kč za propachtovaný
hektar ročně. JUDr. Těmín, Ph.D., se zeptal, proč má být
dodatek uzavřen. Pan starosta odpověděl, že v dodatku se
mění pouze čísla pozemků v důsledku digitalizace, výměra
zůstává stejná.
ZO schválilo žádost o zrušení předkupního práva
na pozemek p. č. 1129 a st. parcelu č. 1233 v k. ú. Velim
na základě Smlouvy o věcném předkupním právu
V 14 4038/1997.
ZO schválilo předání majetku pořízeného v rámci
přístavby školy k 23. 10. 2019 do správy Základní školy
T. G. Masaryka Velim.
ZO projednalo úvěr 29 500 000 Kč, který byl sjednaný
na přístavbu školy. Vyčerpáno bylo pouze 16 105 921,65 Kč
a zbývá vyčerpat ještě 13 394 078,35 Kč. Ve smlouvě není
sjednána žádná provize za dočerpání, tudíž se obci nabízejí
3 možnosti čerpání: 1. požádat, že úvěr dočerpá na jiný
účel, 2. nedočerpávat, nechat stejné splátky a snížit dobu
splácení, 3. nedočerpávat, nechat dobu splácení a požádat
o nižší splátky. V úvěrové smlouvě má obec sjednanou
poslední splátku na 20. 12. 2034, jednotlivá splátka pro
prvních pět let je 196 980,67 Kč. ZO schválilo bod č. 3.
Oprava křížku a zvonice ve Vítězově – Kamenictví Pavel
Jeřábek, Ke Hřbitovu 1414, Kolín. Pan starosta oslovil pana
Jeřábka o zaslání nabídky na rekonstrukci výše uvedeného
křížku s tím, že v roce 2012 obec žádala o dotaci, ve které
náš projekt nebyl podpořen. Nyní se obec rozhodla, že
opravy zafinancuje z vlastních prostředků. Pan Jeřábek
zaslal nabídku na opravu kříže cca 16 100 Kč bez DPH. ZO
vzalo nabídku na vědomí s tím, že oprava bude zahrnuta
do rozpočtu r. 2020. Pan starosta ještě zajistí firmu
na opravu schodů u vítězovského křížku.
Ing. Štěpánek požaduje revizi směrnice č. 1/2015
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Revizi
provede JUDr. Těmín, Ph.D.
Pan Müller požádal pana starostu o využití nabídky
zapůjčení bagru od pana Kaftana na vytahání kořenů
u zvoničky ve Vítězově. Pan starosta odpověděl, že zajistí
odstranění chemickými prostředky.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 6. 11. 2019
•

•

•

Ohledně instalace zrcadla na křižovatce u katolického
kostela ve Velimi pan starosta informoval, že byl osloven
Policií ČR kvůli novému značení v obci. Následně pan
starosta požádal firmu Dopravní značení K. H., s. r. o.,
Kutná Hora, která bude nové značení v obci provádět,
o cenovou nabídku a instalaci zrcadla (20 282 Kč).
Dne 8. 10. 2019 požádal pan starosta o prodloužení termínu
dokončení cyklostezky. MAS Mezilesí schválilo žádost
o prodloužení termínu. Ta bude následně postoupena
ke schválení na příslušné úřady k dalšímu vyjádření.
ZO projednalo návrh rozpočtu obce Velim pro rok
2020 sestavený na závazné ukazatele obce: příjmy –

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

42 080 333 46 Kč, výdaje – 35 291 350 00 Kč, financování
– 6 788 983 46 Kč. Rozpočet je sestaven jako přebytkový
a jednotlivé položky navržených výdajů vysvětlila
účetní obce paní Bernardová. Pan Nezavdal navrhl
navýšení položky 3419 (příspěvek TJ Sokol a FC Velim).
Po projednání bude položka navýšena o 200 000 Kč.
Na základě předloženého návrhu pana Müllera
na vybudování lesoparku bude navýšena položka 3745
(péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) o 150 000 Kč
na přípravu projektu. ZO schválilo návrh rozpočtu a návrh
bude vyvěšen na ÚD po dobu zákonné lhůty.
ZO schválilo Smlouvu č. 347/2020 o uložení odpadu
na řízenou skládku Radim a Smlouvu č. 347/1/2020
o odvozu odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení
odpadu na řízenou skládku Radim mezi Obcí Radim
a Obcí Velim.
ZO schválilo cenovou nabídku od Jana Jetýlka, Kolín,
na kompaktní rider s posilovačem Husqvarna R 316TsX
AWD za 176 530 Kč, včetně DPH. Další nabídky byly
od Jiřího Krajzla, Chlumec nad Cidlinou (219 880 Kč,
včetně DPH) a Josefa Šátka, Nářadí a stroje, Písková Lhota
(217 380 Kč, včetně DPH).
MěÚ Kolín, Odbor životního prostředí, zaslal Rozhodnutí
o přepsání finančního odvodu za trvalé odnětí půdy ze
zemědělského fondu za účelem novostavby rodinného
domu a ostatní zpevněné plochy na části poz. parc. dle KN
č. 238/18 o výměře 0,0259 ha, v k. ú. Velim, kultura orná
půda ve výši 3 473 Kč.
ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE12-6009097/VB/1, název stavby: Velim, třída Krále Jiřího
TS, KVN, kNN. Smlouvu zaslala společnost SEG, s. r. o.,
Praha 8.
Mgr. Karpeta požádal ZO o rozpočtové opatření
na zakázku „Drobné stavební práce a dodávky v souvislosti
s dokončením Přístavby ZŠ“ ve výši 689 700 Kč s DPH. ZO
výše uvedenou zakázku malého rozsahu schválilo.
Mgr. Kyncl poděkoval paní Svobodové, DiS., za pomoc při
pořádání „Velimweenu“.
Dále upozornil na pokles vody ve studnách s tím, že Vodos
Kolín nebude v současné době povolovat nové vodovodní
přípojky. Odpověděl pan Kostka, že s panem starostou
budou jednat s Vodohospodářským sdružením Kolín
o kapacitě vody pro Velim a Vítězov.
Mgr. Kyncl poděkoval panu starostovi za celoroční
práci a navrhl mu finanční odměnu ve výši 2,5násobku
současného platu. ZO tuto finanční odměnu schválilo.
Pan Kasal navrhl, aby u vyústění cyklostezky na silniční
komunikaci bylo dáno dopravní značení na zpomalení
rychlosti nebo umístění zábrany. ZO pověřilo pana Kaftana
o prověření dané situace, neboť silniční komunikace není
obecní, ale krajská.
Pan Müller předložil ZO vypracovaný návrh rozpočtu
od Ing. arch. Břečky na vybudování lesoparku
a odpočinkové zóny, která vede od „Mlýna“ do Nové
Vsi I. Hrubý odhad celkové realizace činí 9 000 000 Kč.
Tento návrh je rozdělen do 7 fází. Nyní se mu jedná
o první tři fáze (příprava projektu, návrh architektonické
studie, dokumentace pro územní rozhodnutí) ve výši
cca 150 000 Kč. Navrhl tuto finanční částku zařadit
do rozpočtu na rok 2020. ZO odsouhlasilo zařazení
do návrhu rozpočtu obce pro rok 2020 finanční částky
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150 000 Kč na projektovou dokumentaci.
Ing. Štěpánek informoval o vysazení lípy kroužkem
„Mladý ochránce přírody“ v ulici Palackého čp. 452 (pošta)
a navrhuje umístit desku s nápisem a datem vysazení.
Pan Nezavdal upozornil na propadající se části komunikace
v ulici Na Skalce. Pan starosta a pan Kaftan zkontrolují stav
všech místních komunikací.
Pan Nezavdal doporučuje zkulturnit prostor před obecním
úřadem v ulici Ve Dvoře.
ZO se rozhodlo umístit od roku 2020 velkoobjemové
kontejnery na svoz a sběr velkoobjemového odpadu
do areálu bývalé ČOV Velim (Palackého ulice, naproti
závodu Ball Aerosol Packaging CZ, s. r. o.), což znamená, že
bude zrušeno umístění kontejnerů v jednotlivých ulicích,
jako tomu bylo doposud. Zde se umístí i kontejnery
na plast, sklo, kovy a papír. V areálu by mělo být otevřeno
ve středu a v sobotu. O časovém rozmezí budou občané
informováni. V obci Vítězov – zastávka budou kontejnery
ponechány (plast, papír, sklo, kovy). Jednou v měsíci
bude do obce Vítězov přistaven velkoobjemový kontejner,
termín a čas bude upřesněn.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Jeřábek Josef, Velim
Dvořáková Jaroslava, Velim
Kout Josef, Velim
Krutský Zdeněk, Velim
Surovcová Jaroslava, Vítězov
Nejedlá Vlastimila, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Zlatou svatbu oslavili:
Václav a Eva Hájkovi, Velim
Blahopřejeme!
Zemřela:
Sixtová Zdeňka, Velim
Čest její památce!
Sňatek uzavřeli:
Lichtenberk Josef a Hesová

Simona
Blahopřejeme!
Mezi velimské občany byly
přivítány tyto děti:
Němec Antonín, Vojtěchová
Berenika, Machalová Natálie,
Hemmer Patrik, Prokeš
Vojtěch, Slavík Lukáš,
Váchová Eliška, Galčík Petr,
Černík Dominik, Kyncl
Martin, Beníšková Viktorie,
Šmejkal Petr, Geržová
Jasmína, Štrynková Eliška

Zemřela Olga Růžičková
Vážení a milí přátelé, včera jsme se v Praze na Olšanských
hřbitovech naposledy rozloučili s mou tetou, dokumentární
režisérkou a průkopnicí ekologického filmu v Československu
Olgou Růžičkovou, rozenou Sixtovou (10. 2. 1921, Velim – 18. 10.
2019, Praha-Spořilov). Slavnostní rozloučení spolumoderoval
otec Tomáš Eliáš Paseka z františkánského řádu, kterému děkuji
za krásná duchovní slova. Ti, kdo mou (naši) tetu znali osobně
či z vyprávění, si ji mohli připomenout v nekrologu v Lidových
novinách. Kdo ji znal blíže, ví, že šlo o mimořádně skromnou
osobu, která odmítala jakékoli zviditelňování. Její zesnulý choť
Jiří byl katolíkem, ona evangeličkou z ČCE. Oba se drželi hesla,
že křesťany jako celek má spojovat především láska k bližnímu
a rozdíly ve výkladu víry jsou až sekundární veličinou. Velmi
podporovali ekumenické sbližování mezi církvemi, účastnili
se různých ekumenických akcí, navštěvovali „obě své církve“,

a tak není náhodou, že
římský katolík Jiří odpočívá
v evangelickém kolumbáriu
v Nuslích, kdežto českobratrská
evangelička Olga dala přednost
rozloučení vedenému katolickým knězem ze Spořilova...
Omlouvám se také všem,
komu dlužím reakce na maily
nebo
nepřijatá
volání
z posledních 2–3 týdnů. Nebyl
jsem ani na skok v Plasích,
nýbrž v Praze, kde jsem řešil
spíše rodinné záležitosti.
Všechny e-maily budu teprve
pročítat a odpovídat na ně. Rovněž se ještě zotavuji z ošklivé
virózy, kterou jsem přecházel.

Radovan Lovčí, t. č. Plasy u Plzně

Jak to vidí občan: Proč mi naprosto
vyhovuje nižší intenzita osvětlení v naší
uličce?
Měl jsem tu čest stát se ULIČÁKEM, tzn. obyvatelem slepé
uličky ve Vítězově vedoucí do „nikam“. V této uličce se mimo
poklidný denní život vede ještě poklidnější život noční. Oproti
mému předchozímu pobytu v Praze (naproti věčně uřvané
hospodě) prostě balzám na duši.
Proto musím popravdě podotknout, že můj celkový komfort,
co se týče alespoň mého vnímání klidu v této lokalitě, silně
umocňuje i nižší intenzita pouličního osvětlení.
Ačkoliv si to v každodenním shonu málokdo uvědomuje, je
odpradávna lidskou přirozeností řídit se výhradně 24 hodinovou
denní periodou. Od vynálezu ohně je bohužel i v nočních
hodinách lidské obydlí uměle osvětlováno. Přirozená aktivita
člověka se však řídí výhradně denním světlem. Fungování
biorytmů neboli biologických hodin udává přirozené střídání
dne a noci. Zároveň naše tělo, a to aniž by to záviselo na naší vůli,
produkuje dva důležité hormony pro fungování těchto vnitřních
hodin. Je to melatonin a serotonin. Melatonin je spánkový
hormon produkovaný večer a v noci. Nejvíce je vyplavován mezi
2. – 4. hodinou ranní. Tento hormon pomáhá tělu regenerovat
a zároveň je velice silným antioxidantem. Problém s hladinou
melatoninu mohou mít například pracovníci nočních směn.
Serotonin se nazývá hormonem dobré nálady, a jak už je
z názvu pochopitelné, má velký vliv na naši náladu. Produkován
je ve dne. Právě jeho nedostatek může způsobit deprese. Navíc
tzv. světelné znečištění má negativní vliv i na okolní ekosystém,
např. v tom, že v jeho důsledku dochází k intenzivnímu úhynu
hmyzu k našemu životu tolik potřebného.
Současně s uvedenými fakty zastávám názor, že funkce
veřejného osvětlení je primárně spojena „pouze“ se zvýšením
bezpečnosti dopravy a snížením kriminality. Proto budoucí
trend rozvoje systému veřejného osvětlení nespatřuji jen v jeho
postupné a přirozené modernizaci v čase, ale také v tom, že
se například v pečlivě vybraných lokalitách s nulovou noční
dopravou a kriminalitou (jako je například i naše ulička) bude
veřejné osvětlení v určitém časovém intervalu zcela vypínat.
Jednak tím určitě dojde k úsporám obecních prostředků, ale
možná i ke zlepšení našeho zdraví.
A. Ruznar
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Vysvětlení změny v systému třídění odpadů

Vážení spoluobčané,
na základě prezentace a nabídky společnosti NYKOS, a. s.,
odsouhlasilo zastupitelstvo obce poměrně významnou
změnu v systému třídění odpadů a zavedení tzv. systému
DTD (door to door). Tento systém spočívá v odstranění
velkoobjemových kontejnerů na plast a papír rozmístěných
po obci. Nově se zavádí žlutá popelnice na plast
1x 240 l a modrá popelnice na papír 1x 240 l do každé
domácnosti. Svážet se budou v intervalu 1x za 30 dní.
Spuštění nového systému třídění odpadů závisí na dodání
nádob od společnosti NYKOS, a. s., a následné distribuci
do jednotlivých domácností. Plánovaný je začátek
roku 2020. V souvislosti s touto změnou bude snížena
frekvence svozu komunálního odpadu z původní frekvence
1x za týden nově na frekvenci 1x za 14 dní. Po určité době
dojde k vyhodnocení celé změny a jeho přínosu. Pro nás
všechny je toto veliká změna a jen čas ukáže, jaké budou
výsledky. Vážíme si toho, že aktivně třídíte, a proto obec
nechce přenášet náklady na pořízení nových nádob
na obyvatele (roční pronájem jedné nádoby je 205 Kč,
celkové roční náklady budou cca 330 000 Kč). Úspora
za snížení četnosti svozu bude tento nájem kompenzovat.
Cílem zmíněné změny je nutné snížení množství
netříděného komunálního odpadu a naplnění požadavků
zákona, podle kterého by tento podíl netříděného
komunálního odpadu měl v roce 2030 činit maximálně
25 %. V současné době činí podíl netříděného komunálního
odpadu obce Velim 59 %.
V návaznosti na předchozí článek předkládáme konkrétní
tabulku, kde je definován minimální podíl vytříděných
odpadů z celkového objemu, a graf ukazující možnou
základní cenu za tunu směsného odpadu při nedostatečném
třídění. Uvedená data nemají žádný vliv na frekvenci svozu
komunálního odpadu.
Níže je orientační tabulka, která simuluje, jak by se mohl zvýšit poplatek za svoz komunálního odpadu za osobu, pokud bychom
nedodrželi minimální podíl vytříděného odpadu, tj. třídili v rozsahu a množství stejném jako v současné době a obec by nedostala
třídicí slevu (Obec Velim – počítáno s údaji za rok 2018 – 510 tun směsného odpadu / 2 150 osob). Naopak pokud obec Velim zajistí
minimální podíl tříděného odpadu, je reálné zachovat ceny pro občany v únosné mezi.

Je jasné, že již v roce 2021 by toto mohlo znamenat pro
čtyřčlennou rodinu navíc 530 Kč/rok. Z tabulky evidence odpadů
za rok 2018 vyplývá, že při stejném procentu třídění v roce 2020
požadavky splníme, ale o rok později, v roce 2021, už ne.
Nikdo z nás nechce platit za popelnice přemrštěné poplatky.
Tomuto se celé zastupitelstvo obce snaží předejít touto změnou
případnému rapidnímu zvýšení v příštích letech (za rok 2018
byly celkové náklady 906 Kč/osobu). Změna v systému svážení
plastů a papíru novým systémem DTD vede k úspoře peněz,
jelikož největší položka je za „službu“ firmě Nykos, jejíž auto
sem pojede na svoz plastu a papíru 24krát místo 154krát, byť
zde stráví více času tím, že pojede od domu k domu (místo 12ti
sběrných míst).
Změna pro Velim (J. Müller, M. Štěpánek, J. Nezavdal)

Přehled hlavních novinek, které přinese nový zákon o odpadech
Éra skládkování končí, začíná éra recyklace. Takový jízdní řád
nalinkovalo České republice ministerstvo životního prostředí
v novém zákoně o odpadech. Ten vychází z evropských směrnic.
MF DNES přináší přehled hlavních změn, které čekají občany,
jejich obce a také skládkovací, spalovnářské a recyklační firmy
v příští dekádě.
1. Méně skládkování: Skoro polovina odpadu z domácností
dnes končí na skládce. V roce 2030 nastane „zákaz skládkování“,
to znamená, že od obcí zde bude moci skončit jen 25 procent
komunálního odpadu. Nesmí to ale být nic, co lze spálit,
zrecyklovat, a nesmí to hnít – tedy žádný biologický odpad.
K této redukci dojde postupně, hlavní roli budou mít finanční
motivace a předepsané procento třídění pro obce.
2. Netřídící obce si připlatí: Skládkování se postupně obcím
bude prodražovat, což by je mělo nutit snížit množství odpadů
odkládaných na smetiště. Z dnešních 500 korun za tunu
postupně na 1 850 korun v roce 2029. Aby nebyly obce tolik
finančně bity, budou si moci sáhnout na takzvanou třídicí
slevu. Za splněné procento třídění se jim skládkovací poplatek
sníží – když například v roce 2025 zvládnou vytřídit 70 procent
komunálního odpadu, budou na poplatku platit nadále jen
500 korun za tunu (viz grafika). Podmínky pro získání slevy se
budou postupně zpřísňovat. Zákon dnes obcím nepředepisuje,
jak moc musí třídit a jak hustě musí barevné popelnice rozmístit.
Mají pouze povinnost umožnit svým občanům třídit sklo,
papír, plast, kovy a bioodpad – i kdyby na to byl vždy jen jediný
kontejner v obci. To se změní: nově bude třídění pro obce
povinné pod hrozbou pokuty a bude se zpřísňovat.
3. Občane, třiď!: Aby obce splnily nové povinnosti, budou muset
přimět své občany ke třídění. Třeba po dobrém – tím, že nakoupí
více barevných popelnic, aby to lidé měli blízko. Pro obec to
sice znamená platit za jejich svoz, ale zase bude možné snížit
frekvenci svozu černých popelnic. Ministerstvo doporučuje
obcím soustředit se zejména na sběr bioodpadu. Ten je totiž
těžký, a protože třídění se počítá podle hmotnosti, vyplatí se to.
Můžeme se tak dočkat většího počtu hnědých popelnic v ulicích.

Výsadba stromků ve Velimi pod
záštitou Ball Aerosol
Ve středu 13. a v sobotu 16. listopadu 2019 uspořádali
zaměstnanci společnosti Ball Aerosol Packaging CZ, s. r. o.,
výsadbu ovocných a okrasných stromků ve Velimi. Výsadba šesti
okrasných jabloní se uskutečnila v ulici 1. máje. Tuto lokalitu
navrhlo místní sdružení Klub rodáků a přátel Velimi a Vítězova
se souhlasem pana starosty. Jedenáct třešní pak bylo dovysázeno
v ulici Palackého na přímý návrh pana starosty do stávajících
mezer současné třešňové aleje v úseku od mateřské školy
k potravinám Eden.
Společnost Ball Aerosol doufá, že i v příštím roce bude
moci za podpory obce a ochoty svých zaměstnanců přispět
ke zkrášlování okolí výsadbou nové zeleně, která má přínos pro
všechny občany a nejen pro ty, před jejichž domy je vysázena.
Organizátorky akce by rády vyzdvihly bezchybnou spolupráci
s místním zahradnictvím Jiří Hruška, konkrétně přímo s panem
Hruškou. Díky jeho vstřícnosti (v pro něj tak rušné době), ochotě,
radám i pomoci dopadla akce na výbornou. Moc děkujeme.
M. Štěpánková a T. Houdková
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K rozumnějšímu nakládání s odpady se dají lidé přesvědčit
i tím, že obec změní systém poplatků za černé popelnice.
Zákon nově podporuje, aby se účtovaly podle toho, kolik
kilogramů nebo litrů směsného odpadu konkrétní domácnost
vyprodukuje. V praxi by každý domek či bytový dům v obci
měl svou zamčenou popelnici s kódem. Ten by popelář před
každým vysypáním načetl čtečkou do systému a zvážil přímo
na popelářském autě. Podle toho by domácnosti každé čtvrtletí
dostaly složenku za odpad. V některých německých městech to
tak funguje. Ukládání tříděného odpadu do barevných popelnic
bude nadále pro občany zdarma. Aby někdo alibisticky netvrdil,
že žádný odpad neprodukuje, a tudíž nic platit nebude, obec
by stanovila povinné minimum na občana. Je totiž fér přispět
obci na provoz veřejných odpadkových košů, úpravu veřejných
prostranství nebo úklid silnic. Obce samozřejmě i nadále mohou
zůstat u paušálního poplatku za popelnice. Ze zákona nicméně
budou smět vybírat až 1 100 korun (dnes maximálně tisícovku).
4. Byznys kolem odpadů: Novela znamená změny pro firmy,
které se odstraňováním odpadu živí. Skládkařským firmám
vyschne příjem ze skládkování – materiálu ubude. Nicméně
i nadále budou inkasovat od obcí za svozové služby černých
i barevných popelnic – a je možné, že je zdraží, aby si výpadek
příjmů kompenzovaly. Řada z nich už dnes také provozuje
dotřiďovací linky a dočištěný tříděný odpad pak prodávají dál
recyklačním firmám.
Zákon otevírá prostor pro nové spalovny komunálního
odpadu či rozšíření čtyřech stávajících. Levné skládkování
dosud odrazovalo obce od toho, aby neroztříděné smetí vozily
zlikvidovat do spaloven, což se s navyšováním skládkovacího
poplatku změní. Dnes se spálí 12 procent odpadu, nově by to
mohla být až čtvrtina. Spalovny jsou sice v žebříčku odstraňování
odpadu jen o stupeň výš než skládky, ale minimálně ho zužitkují
na energii (teplo do tepláren, elektřina do sítě), objem odpadu
se zredukuje na 30 procent (škvára) a škodliviny ze spalování se
ve spalovnách dají změřit a zachytit.
/Zdroj: Mladá fronta DNES/
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Říjen v MŠ

Z našich škol

Ani v říjnu jsme se v naší školičce nenudili. V prvním týdnu
jsme se fotili před vánočním pozadím, abychom udělali radost
maminkám a babičkám. Týden poté nás navštívila paní Lhotáková
se svým divadlem s pohádkou „Jak dráček našel kamarády“. Naše
děti nechyběly ani na „Vítání občánků“, které každoročně pořádá
obecní úřad, a vystoupily tam s krátkým pásmem.
Naše děti i rodiče se též připojili k průvodu deváťáků
v maskách. Nakonec nám několik ochotných tatínků předvedlo
na vojenském hřišti velkolepý ohňostroj, za což jim touto cestou
moc děkujeme.
Nyní už nás čekají další listopadové akce a rozsvěcení stromku,
na které se moc těšíme. Pilně trénujeme na vystoupení.

Mgr. M. Nykodemová

Anglické divadlo

1. 10. byli naši žáci, kteří se učí anglicky, na anglickém divadelním
představení v kolínském divadle. Žáci 3. – 5. třídy zhlédli
představení Lazy Goat, žáci 2. stupně představení Last Wish.

Florbal 4. a 5. tř.

V pondělí 21. 10. vybojoval náš tým nejmladších florbalistů (4.
a 5. tř.) 3. místo na turnaji pořádaném DDM v Kolíně. Zde se
představilo družstvo ve složení Kuchař V., Sixta R., Čech M.,
Marek J., Houdek V., Těmín T., Hron L., Nezavdalová P.
a Müllerová N. Hraje se 5 + 1 a na hřišti vždy musí být 1 dívka.
Po složitém postupu ze skupiny (po nájezdech) jsme opět
remizovali a tentokrát už nám při nájezdech štěstí nepřálo.
V napínavém zápase o 3. místo jsme nakonec porazili 1. ZŠ Kolín
3:2 a přivezli bronzové medaile.

Taneční tělocvik

Dne 9. 10. zažily dívky 6. – 9. tříd taneční tělocvik se členem
taneční skupiny Crackers. Pro velký úspěch si 31. 10. zatančili
i žáci 1. stupně.

Ekocentrum Huslík

Na tradiční exkurzi v Ekocentru Huslík byli v úterý 15. 10.
čtvrťáci.

Velimween

Ve čtvrtek 31. 10. uspořádali deváťáci tradiční Velimween.
Průvod byl zakončen na hřišti „Na Skalce“ ohňostrojem.

Bobřík informatiky

Na začátku listopadu jsme se již tradičně zúčastnili soutěže
Bobřík informatiky. Kategorie Mini (4. a 5. tř.) a Benjamin (6. a
7. tř.) soutěžily ve dnech 4. – 8. 11., kategorie Kadet od 13. do
15. 11. V nejmladší kategorii se úspěšnými řešiteli stali:
A. Čáslavová (180 b.), T. Matějec (148 b.), V. Rovný (140 b.),
P. Mikulovský (140 b.), P. Nezavdalová (137 b.), J. Poula (137 b.),
A. Handlířová (128 b.), J. Hudousek (128 b.), M. Košnar (128 b.),
A. Slavíková (128 b.), V. Houdek (124 b.). V kategorii
Benjamin: D. Čada (148 b.), J. Alexa (144 b.), D. Urban (132 b.),
M. Herzog (129 b.), J. Losová (125 b.). V kategorii Kadet: J. Orgoň
(151 b.), E. Kuklíková (144 b.), T. Sova (137 b.), M. Lanc (133 b.),
M. Müllerová (133 b.), R. Soukup (131 b.), N. Handlířová (128 b.),
A. Bíško (121 b.). Gratulujeme.
AH

Mladý ochránce přírody referuje
Kroužek Mladý ochránce přírody, který v současnosti má již
15 dětských členů, si vzal za svou povinnost péči o dva krmelce/
zásypy v blízkosti obce, které po letní sezóně opravili vedoucí
s dětmi a přichystali na zimní rušnou sezónu. Během října pak
uskutečnili v zásypech malí ochránci s vedoucími již dvě návštěvy
a doplnili zásoby pro zvířátka. Děti si před zimním obdobím
zopakovaly zásady přikrmování zvěře, co do krmelců patří a co
naopak ne. Každý pak dle svých vlastních možností nashromáždil
doma sušené plody, kukuřici, mrkev, sušené jeřabiny či sušený
chléb, aby zvířátkům v našem okolí mohl v tuhých časech
jídelníček vylepšit. Přikrmování zvěře na těchto dvou stanovištích
se tedy stalo závazkem mladých ochránců po celou zimu až
do teplých jarních měsíců.
Mladí ochránci stihli ještě koncem října vysadit před poštu
ve Velimi novou lípu. Národní strom by měl zkrášlovat obec
na velmi frekventovaném místě. Děti si sázení stromu moc
užily, ale pouhým vysazením stromu práce nekončí. V průběhu
nadcházejících měsíců a let bude třeba střídat se v jejím zalévání,
aby měl stromek dobré šance zdejší stále sušší a sušší poměry
přežít. Rádi bychom tímto moc poděkovali místnímu zahradnictví
Jiří Hruška, které stromek pro tento prostor poskytlo.

M. Štěpánek a M. Souček
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ve složení Wasserbauer T., Sixta L., Urban D., Esterle Š.,
Jeřábek M., Vlachovský M., Šafránek V. a Franc M. také
zvítězilo. Zlatý hattrick přidala i další kategorie. Tým ve složení
Nezavdal J., Horák P., Karásek T. a Kotek A. také získal zlatý
pohár. Ze čtyř kategorií jsme třikrát vystoupili na stupeň nejvyšší.
Navíc se Radim Sixta a Tomáš Wasserbauer stali nejlepšími
střelci ve svých kategoriích.
Ještě bychom se rádi vrátili k tradičnímu zářijovému turnaji
Junior Sokol Cup v Pardubicích, kam se sjíždějí týmy z celé
republiky. Tam jsme ve dnech 14. a 15. 9. vybojovali v kategorii
Elévové (roč. nar. 2009–10) 11. místo a v kategorii Mladší žáci
(roč. nar. 2007–08) 17. místo.
M. Esterle, Sokol Velim

Eleven velkoosecká podzimní „12“
V krásném prostředí Národní přírodní rezervace Libický luh,
který je největším lužním lesem v Čechách, se konal 5. ročník
běžeckého závodu na trasách 2, 6 a 12 km. Součástí závodu
byl charitativní běh pro podporu činnosti České asociace
paraplegiků na 1 km, kde startovné bylo předáno zástupcům
asociace a závod vozíčkářů na 14 km. V kategorii chlapci
10–13 let na dvoukilometrové trase zvítězil Velimák Jonáš
Krause.hk

Florbal Velim

Blížící se akce Sokola Velim
•
•
•
•

SDH Vítězov a Sokol Velim pořádají 27. 11. 2019 od 17. 00
hodin kino pro děti. Na Vaši návštěvu se moc těšíme.
1. 12. 2019 pořádá od 15.00 hodin oddíl volejbalu Sokola
Velim Mikulášskou besídku.
2. 12. 2019 od 17.00 hodin proběhne divadelní představení
pro děti.
Na 14. 12. 2019 od 8.30 hodin připravuje oddíl volejbalu
Sokola Velim volejbalový turnaj.

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
Dne 21. 10. se konal florbalový turnaj v Nymburce. V kategorii
Ia vybojoval 1. místo náš tým ve složení Hron L., Bunc A.,
Šuk A., Mašínová A., Čech M., Nezavdalová P., Sixta R. a
Kuchař V. V kategorii Ib jsme opět nenašli přemožitele a družstvo

se bude konat
v sobotu 30. 11. 2019 od 17 h
na náměstí ve Velimi.
Vystoupení dětí MŠ a ZŠ, prodej
adventních dekorací, občerstvení.
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Veronika Štěpánková, 3.A

FC Velim
Výsledky a tabulky:
A: Velim – Komárov 2:1, Vlašim B – Velim 0:1, Hvozdnice
– Velim 0:3, Velim – Poděbrady 4:0
B: Libodřice – Velim 3:2, Velim – Bečváry 1:0, Velim –
Kouřim 1:0, Krakovany – Velim 2:3
Dorost (st. a ml.): Velim – Nymburk 6:0 a 1:5, Pšovka
Mělník – Velim 3:3 a 3:1, Velim – FC Mělník 8:2 a 6:1,
Poděbrady – Velim 4:2 a 2:6
Starší žáci: Velim – Křinec 9:0, Velim – Suchdol 11:0,
Mladá Boleslav – Velim 2:3
Více na www.fotbal.cz
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