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10 Kč

Fajberské máje
Konec května patřil ve Fajberku opět
májím.V jednu odpoledne se vyrazilo třídou
Krále Jiřího směrem k trati a zpět. K tanci
a poslechu hrála pěkně Starostova 12.
Nemalý průvod v čele s králem a Kecalem
tradičně uzavírali policajti, kteří po právu
zatkli každého. Mládenci a děvčata provedli
u každého domu označeného májkou
„domácího“, něco popili, pojedli a šli zase
o dům dál. Když průvod skončil, muzika ještě
zahrála a vše směřovalo k večerní zábavě,
které vévodila skupina Unikát. Přišlo přes
300 platících návštěvníků. Hudba se nesla
do brzkých ranních hodin, lidé se bavili. Máje
skončily k velké spokojenosti všech přítomných. Je zapotřebí poděkovat všem organizátorům,
kteří již několik dní předem akci zajišťovali. Velké díky patří také obecnímu úřadu a panu
starostovi, který nemalou částkou za hudbu podpořil celou akci. Fajberáci v čele s panem
Bulgrem opět dokázali, že jejich akce stojí za to, že mají vše velmi pěkně zorganizováno a že
elán jim nechybí. Jen tak dál. Děkujeme.
žas

Den hasičů ve Vítězově
Vítězovští hasiči každý rok slaví své narozeniny a tento rok tomu
nebylo jinak. Oslavili 111 let od svého založení. Sobota 1. června
tradičně patřila Dni dětí. Na děti čekalo přes dvanáct soutěží,
ale i popcorn nebo malinovka zdarma. Divadelní soubor Mrsťa
Prsťa z Kouřimi si pro děti připravil pohádku „Všude dobře,
doma nejlíp!“. Velký dík patří Policii ČR a kamarádům z SDH
Cerhenice za předvedení jejich vybavení a techniky. Největší
atrakcí byla pěnová party, které se zúčastnilo přes 140 dětí.
Po obědě se ve stínu lip odehrál šachový turnaj pod taktovkou
J. Buga. Šlo o turnaj velice zajímavý, na stupínku vítězů stanuli:
1. J. Bačina, 2. M. Bug ml. a 3. J. Rovenský. Dále následovala
soutěž O vítězovského Old Shatterhanda, kterou připravil
A. Ruznar. V kategorii dětí nedalo družstvo mladých
hasičů konkurenci šanci a zlatou medaili získal J. Krause,
stříbrnou medaili vybojovala
T. Ruznarová a bronz si odvezl
J. Výborný. V kategorii mužů
získal první místo J. Makyda,
druhé místo V. Porkert a třetí
příčku obsadil J. Vrkota.
V kategorii žen vyhrála,
a dokonce bodově překonala
svého manžela L. Makydová,
stříbro získala M. Cichá
a bronzové místo si odvezla
J. Kratochvílová. Svou návště-

vou poctil vítězovské hasiče Klub rodáků a přátel Velimi
a Vítězova. Společně s hasiči vzpomínali a plánovali další akce.
Například nadcházející akci Připomenutí 504. výročí upálení

mistra Jana Husa chystanou na 5. července
ve Velimi.
Večer patřil kapele ECHO91, která bavila
všechny přítomné hosty. SDH děkuje všem,
kteří dorazili nebo podpořili Den hasičů pod
lipami. Největší poděkování patří obci Velim
za podporu a rodině Vrkotových za skvělou
polní kuchyni. 
M. Bug ml.
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 15. 5. 2019
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ZO schválilo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Velim
č. 1/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejných prostranstvích, která bude po dobu zákonné
lhůty vyvěšena na úřední desce.
Dobrovolný svazek obcí Pečecký region zveřejnil závěrečný
účet za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření. ZO výše uvedený závěrečný účet schválilo.
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zaslal nový návrh provedení
umístění stavby trafostanice na jiném pozemku (u fary).
Páni Těmín a Müller doporučují na tomto pozemku stavbu
nevybudovat a navrhují posunutí stavby. Pověřují pana
starostu k dalšímu jednání.
Pan Müller požaduje zaslat fotografie z radimské skládky,
kam byl uložen bioodpad, který dle firmy Nykos, a. s.,
Ždánice, obsahoval věci, které do bioodpadu nepatří. Při
jednání s firmou nám bylo sděleno, že radimská skládka
toto nezdokumentovala.
Pražská integrovaná doprava zaslala informace o změně
trasy linek 675 a 678 od 6. 5. do 14. 12. 2019. Jedná se
o trasy Kolín – Cerhenice – Pečky a Poděbrady – Cerhenice
– Pečky. ZO vzalo tuto informaci na vědomí.
Ing. Mariana Ruznarová, Praha 9–Kyje podala žádost
o finanční příspěvek na provoz malé prodejny potravin
ve Vítězově ve výši cca 20 000 Kč. ZO výše uvedenou žádost
neschválilo.
Drahomíra Marečková, GridServices, s. r. o., Oddělení
správy nemovitého majetku – Čechy – východ, Hradec
Králové, zaslala návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene. Jedná se o rekonstrukci stávajícího
anodového uzemnění z roku 1981, které vede přes pozemky
obce Velim a Vítězov. Důvodem rekonstrukce je obnova
plynárenské sítě tak, aby byl udržen stávající bezpečnostní
standard. ZO tuto smlouvu schválilo.
ZO odsouhlasilo žádost Ing. Aleše Ruznara, Vítězov 61,
který požádal o sekání louky v blízkosti požární nádrže
(na seno).
Pan starosta informoval ZO o dotačním titulu – Změna
žádosti ISF/DSK/038865/2019, která mu byla zaslána ze
Středočeského krajského úřadu v Praze. Uvádí se zde, že
dne 29. 4. 2019 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje
poskytnutí dotací dle Programu II 2018, pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Infrastrukturního fondu, kde byla naše žádost schválena
ve výši 1 253 000 Kč.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. VI-2019.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 Základní
školy T. G. Masaryka Velim a rozpočtové opatření č. 1
na rok 2019 Mateřské školy Velim.
Pan starosta podal ZO informaci o jednání v rámci dotace
na vybudování sběrného dvora.
Pan Kostka informoval ZO o nadcházející schůzce s panem
Semerádem kvůli dořešení podmínek ohledně brownfieldu
a dotaci na byty.
Pan Nezavdal připomenul, že občanům Pražské ulice bylo
slíbeno, že po vybudování chodníků dojde k zatravnění
ploch (pravá strana, směr na Cerhenice). Dále uvedl, že
komunikace v Pražské ulici je v havarijním stavu. Tuto
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opravu měl provést Krajský úřad Středočeského kraje. Obě
záležitosti prověří pan Kaftan.
Ing. Štěpánek učinil dotaz, zda by bylo možno vyrobit
cedule Zákaz skládkování. Pan starosta navrhl umístit
na vytipovaná místa fotopasti, jsou s nimi dobré zkušenosti.
Ing. Štěpánek zajistí mapu s vytipovanými místy.
Ing. Štěpánek dále navrhuje výměnu poničených praporů
na budově OÚ. Pan starosta odpověděl, že prapory byly
objednány a výměna proběhne ihned po jejich doručení.
Pan Müller informoval ZO o předkonzultační schůzce,
která se uskuteční dne 23. 5. 2019 na SFDI v Praze, kde
budou ujasněny požadavky na projekt cyklostezky, pokud
by obec neobdržela dotaci na cyklostezku od MAS Mezilesí.
Na schůzce je požadována účast statutárního orgánu
a projektanta. Pan Kostka přislíbil účast, jako projektant
bude přizván Ing. Dobiáš z firmy SATER-projekt.
Pan Müller se zeptal, zda by se komunikace u MŠ při
rekonstrukci nemohla rozšířit a místo štěrku položit asfalt.
Jelikož by se jednalo o neuznatelné náklady, které by hradila
obec, zajímal se o to, zda lze spočítat, kolik by případné
rozšíření stálo. Pan Kostka doporučuje vrátit se k této otázce,
pokud získáme dotaci. Pan Kaftan nadnesl možnost umístit
dopravní značku „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“.
Pan Müller se také zajímal o energetickou náročnost
na ledovou plochu (kluziště – brownfield), o náklady
na obsluhu a rolbu. Navrhuje menší plochu kluziště.
Pan Kostka informoval, že maximální náklady na měsíc
provozu při +15 °C jsou 60 000 Kč a předpokládá obsluhu
a údržbu stávajícími pracovníky obce. Pan Müller navrhl
panu starostovi, aby paní účetní zpracovala finanční odhad
nákladů na kluziště. Pan starosta odpověděl, že odhad
finančních nákladů je úkol projektanta a ZO o menší ploše
kluziště neuvažuje.
Pan Müller předložil návrh letáku návodu co patří a nepatří
do bioodpadu, který sám zpracoval. Letáky by mohly být
vytištěny ve formě samolepek a dány na každou nádobu
bioodpadu. Pan starosta odpověděl, že ještě vyčkáme
a pokud by se objevily další stížnosti od firmy Nykos, a. s.,
Ždánice, bude se o objednání letáčku uvažovat.
Pan Kasal informoval ZO o jednání s panem Krupičkou
o obecním pozemku (cesta) mezi Velimí a Novou Vsí I.
Uvedl, že po sklizni se cesta vytyčí a zaměří.
Paní Svobodová, DiS., informovala o zápisu do MŠ.
Paní Svobodovou navštívila paní Urbánková, která požaduje,
aby jí obec vyhověla s pokácením jednoho stromu nebo
prořezem, který je na sousedním soukromém pozemku.
Pan starosta odpověděl, že pokud se jedná o soukromý
pozemek, nebude obec do tohoto sporu zasahovat.
Mgr. Karpeta informoval o probíhající přístavbě ZŠ. Časový
harmonogram stavby se plní, nyní dochází k výběru
obkladů a škola plně spolupracuje se stavbou. Pan Kostka
dodal, že po výběru obkladů stěn v hale předloží vizualizaci
haly.
Pan Müller si vyžádal od projektanta situační plánek na akci
brownfield (bez parcel). Ten bude zaslán a otištěn ve VN.
Dále předložil Zápis z jednání č. 1/2019 kontrolního výboru
obce Velim. Pan starosta seznámil ZO s pravomocemi
kontrolního výboru. Pan Kostka navrhl, aby se ZO k tomuto
tématu případně vrátilo na příštím zasedání.
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Schůzka s p. Šolcem ohledně trafostanic se uskuteční dne
19. 6. 2019. Dořešeno by mělo být vše z hlediska součinnosti
při odstraňování technologie (trafostanic), její specifikace,
záruk a termínů dokončení odstranění.
Pan Müller se sešel se zástupcem římskokatolické
církve panem Dvořákem kvůli rozšíření hrobových
míst na pronajatých pozemcích, které jsou ve vlastnictví
Arcibiskupství církve římskokatolické. Ten konstatoval, že
dle územního plánu je z pohledu církve rozšíření hrobových
míst reálné, ale církev požaduje od obce pozemky v hodnotě
stavební parcely + náhradní pozemek. V současné době je
tedy rozšíření hrobových míst na pronajatých pozemcích
církve pro obec nereálné.
Pan Kaftan předložil ZO rozpočet na opravu chodníku
u obchodu Mattylda 99 na cca 38 435 Kč, oprava bude
provedena do konce července.
Dle sdělení členky správní rady MAS Mezilesí žádost Velimi
na cyklostezku postoupila do dalšího kola.
Pan Müller se zeptal na odstranění větví z prořezu stromů
na spojnici Velim – Sokoleč. Pan starosta odpověděl, že
v současné době nemá obec pracovní kapacitu na odstranění
z důvodu dlouhodobé nemoci dvou cestářů.
Pan starosta a pan Kostka seznámili ZO s průběhem jednání
s ředitelem firmy Ball Aerocan CZ ohledně úbytku spodních
vod. Pan ředitel jim vysvětlil technologii vypouštění vody
s tím, že do budoucna plánují řešení. Z jednání bude ZO
zaslána písemná zpráva od firmy Ball Aerocan CZ.
Pan Kostka informoval ZO o nadcházející schůzce s panem
Semerádem kvůli dořešení podmínek ohledně brownfieldu
a dotaci na byty. Brownfield – žádost byla podána, dotace
na byty bude řešena dne 6. 6. 2019.
Pan Kaftan informoval, že je v řešení záležitost ohledně
zatravnění ploch po rekonstrukci chodníků a havarijní stav
komunikace v Pražské ulici.
Ing. Štěpánek předložil ZO plán vytipovaných míst
k umístění fotopastí kvůli nepovolenému skládkování.
Pan starosta požádal JUDr. Těmína, Ph.D., o vypracování
vyhlášky o zákazu skládkování. Dále doporučil umístit
kamery i k některým stanovištím, kde má obec umístěny
kontejnery (plast, papír, sklo).
Pan Müller informoval o předkonzultačním jednání na SFDI
v Praze, kde byly ujasněny požadavky na projekt cyklostezky
(pokud by obec neobdržela dotaci na cyklostezku od MAS
Mezilesí). Ing. Dobiáš (SATER-projekt) předložil projekt
cyklostezky z roku 2013. Z tohoto jednání byl pořízen zápis,
ve kterém jsou uvedeny chyby a nedostatky, které by se měly
z projektu odstranit. Pokud nevyjde dotace na cyklostezku
u MAS Mezilesí, je další reálná šance podání žádosti
na dotaci u SDFI. Letošní výzva se u SDFI nestihne a další se
může podat až v roce 2020. Pan Kostka doporučuje zaměřit
pozemek naproti MŠ (u Hoffmannů), který je majetkem
obce, a zde zhotovit provizorní parkovací místa.
ZO schválilo závěrečný účet obce Velim za rok 2018 včetně
zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a dalších
příloh a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce
Velim, a to bez výhrad. Závěrečný účet obce Velim za rok
2018 byl vyvěšen na úřední desce obce Velim a elektronické
úřední desce od 9. 5. do 29. 5. 2019.
Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb., účetní závěrku Obce Velim sestavenou
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k 31. 12. 2018 v plném jejím rozsahu, neboť poskytuje věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
obce. ZO současně rozhodlo o převodu hospodářského
výsledku za rok 2018 ve výši 14 815 409,74 Kč na účet č. 432
– nerozdělený zisk z minulých účetních období. Závěrka byla
vyvěšena na elektronické úřední desce a úřední desce obce
Velim od 7. 5. do 29. 5. 2019. Zastavený majetek (byty na
20 let, DPD na 45 let) si fond hlídá, aby ho obce znovu
nepoužily (forma zákazu zcizení).
Pan Müller seznámil ZO se zápisem kontrolního výboru,
který je myšlený jako souhrn věcí, které nejsou dořešeny.
Ke každému bodu zápisu podal vysvětlení. U zjištěných
nedostatků a neukončených záležitostí bylo v bodě 1
konstatováno, že na ustavujícím zasedání ZO Velim (zápis
č. 17/2018) byl odhlasován pro následující volební období
počet místostarostů: dva. Následně byl zvolen pouze první
místostarosta. V dalších kontrolovaných zápisech z jednání
k volbě druhého místostarosty nedošlo. Pan starosta navrhl
revokovat usnesení ustavujícího zasedání a stanovit počet
odhlasovaných místostarostů na jeden. ZO tento návrh
schválilo.
PhDr. Marek Semerád, MBA, Artendr, s. r. o., zaslal Smlouvu
o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Přívětivý
úřad – zřízení nástrojů komunikace s veřejností v obci Velim“.
Cena a platební podmínky: a) 30 000 Kč bez DPH do 10 dnů
od odevzdání žádosti o dotaci, b) 15 000 Kč bez DPH do
10 dnů od ukončení výběrového řízení na dodavatele služeb,
c) 1,5% odměna v případě přidělení dotace z výše přiznané
dotace. ZO rozhodlo požádat pana Semeráda o specifikování
výše dotace a programů, kterých se dotace týká.
ZO vzalo na vědomí informaci Nykos, a. s., Ždánice, ohledně
navýšení platby za plastové obaly z 1 000 Kč/t na 1 200 Kč/t
od 1. 6. 2019.
Pan starosta informoval ZO o znečištění komunikací při
vývozu bioodpadu firmou Nykos, a. s., Ždánice. ZO pověřilo
pana starostu jednáním s touto firmou.
ZO schválilo žádost a veřejnoprávní smlouvu č. 6/2019
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
– SH ČMS – SDH Vítězov na letní soustředění družstva
mladých hasičů (výše podpory 15 000 Kč).
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 a ostatní zpevněné plochy na části poz.
parc. dle KN č. 283/31 o výměře 0,0376 ha, v k. ú. Velim,
kultura orná půda ve výši 5 042 Kč.
EKO-KOM zaslal informaci o množství vytříděného odpadu
z obalů v období 1. 1. - 31. 3. 2019 a o výši odměny 71 574 Kč.
Vodos Kolín zaslal návrh akcí pro plán obnovy a investic
do infrastrukturního majetku obce Velim na rok 2020. Pan
Kostka požádal o předložení detailního rozpočtu uvedených
akcí.
Obec Velim obdržela dotaz vítězovského občana na prodej
pozemku p. č. 367/14 v k. ú. Vítězov. Jelikož se jedná
o pozemek, který je veden jako ostatní komunikace, nelze jej
ani oplotit.
ZO schválilo žádost a veřejnoprávní smlouvu č. 5 o poskytnutí
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů –
FC Velim – Oddíl kopané na tréninkovou a závodní činnost,
účast v soutěžích SKFS a OFS Kolín, sportovní rozvoj, zdravý
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životní styl (výše podpory 200 000 Kč).
ZO schválilo přijetí dotace z fondu Středočeského kraje
a odsouhlasilo uzavření s tím související veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace. Dne 29. 4. 2019 Zastupitelstvo
Středočeského kraje schválilo poskytnutí dotace dle
Programu II 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního
fondu ve výši 1 253 000 Kč na akci „Obec Velim – Přístavba
Základní školy T. G. Masaryka ve Velimi“.
Pan Kostka pozval členy ZO o příštím zasedání na prohlídku
probíhající přístavby ZŠ Velim, kde podá informaci o vývoji
stavby. Připraví a předem zašle vizualizaci stavby. Prohlídky
se zúčastní projektant a stavební dozor. Ing. Štěpánek se
zeptal, zda se plánuje Den otevřených dveří v ZŠ Velim
po dokončení přístavby. Pan Kostka odpověděl, že tuto akci
doporučuje uskutečnit první školní den v září 2019.
Dále byl vznesen dotaz, že na evangelickém hřbitově se kácí
stromy mimo vegetační období. Odpověděl pan starosta, že
stromy byly poškozeny a ohrožovaly okolí.
Pan Müller požádal pana starostu o opravu veřejného
osvětlení ve Vítězově. Dále upozornil, že přístavba druhé
budovy DPS Velim není zakreslena na katastrální mapě
k. ú. Velim. Situaci prověří pan starosta. Také se zajímal,
v jaké fázi je stav rybníka u Vítězova (ohledně restitucí).
Rovněž prověří pan starosta.
Paní Svobodová, DiS., požaduje vysekat trávu kolem rybníka
u Vítězova.
Mgr. Kyncl upozornil na artéskou studnu, ze které přestala
vytékat voda.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Přemyslovská Eva, Vítězov
Buncová Jarmila, Velim
Daňková Danuška, Velim
Kolířová Vlasta, Velim
Kozák Luboš, Velim
Funda Petr, Velim
Hrůza Zbyněk, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Zemřel:
Fousek František, Velim
Čest jeho památce!

Mezi velimské občany byly
přivítány tyto děti:
Karin Hermanová, Diana
Svobodová, Jan Kratochvíl,
Ema Franclová, Julie
Cingelová, Ema Kamínková,
Veronika Vosecká, Jonáš
Těmín, Alice Kosinová, Sofie
Kasalová, Leontýna Švarcová,
Martin Košťál, Daniel Bláha,
Barbora Farkašová, Josef
Janoušek, Viktorie Abaffyová,
Jan Linhart, Emily Jeřábková

Slovo starosty

Vážení občané Velimi a Vítězova,
blíží se konec pololetí a začnou letní prázdniny. A proto mi
dovolte, abych Vás seznámil s prací a s návrhy, které zastupitelsvo
obce za toto pololetí vykonalo.
Přístavba základní školy se blíží do finále. Doufám, že 2. září
letošního roku bude tato budova slavnostně otevřena a zároveň
bych chtěl všechny občany pozvat na její prohlídku.
Další významný projekt, na kterém spolupracujeme společně
s místostarostou, projektantem a firmou, která žádost
zpracovává, je „Revitalizace objektu bývalých kasáren“
(Piánka). Tento projekt se postupem doby neustále dotvářel,
upravoval, až vznikl jeho poslední model. Navržené parkoviště,

zelené plochy a dětské hřiště byly doplněny návrhem pana
místostarosty Kostky o zimní kluziště pro mládež a veřejnost.
Takovéto kluziště je pouze u plaveckého stadionu v Kolíně
a je hojně využíváno. Pokud s žádostí uspějeme, věřím, že
i naše kluziště bude mít velkou návštěvnost a využití. Rozměry
40 m x 20 m jsou dostačující a plocha vydrží až do +15 °C. Proto
je reálná šance, aby byl provoz nejméně 4 měsíce v roce. Při
jednání zastupitelstva byl vznesen dotaz, kolik budou provozní
náklady, někde se prý pohybují kolem milionu. Po konzultaci
s projektantem byla částka spočítána cca 60 000 Kč za měsíc.
Hlavní budovu v Piánce jsme chtěli přestavět na obecní byty (cca
25 bytů od 50 m² do 85 m²), ale stále ještě neznáme podmínky
a jak bude vypadat dotační titul. První návrh MMR byla dotace
ve výši 100 %, dnes je situace trošku jiná a vlastně i nevýhodná.
Po návštěvě (konzultaci) na MMR se rozhodne, jak dál. Existuje
i varianta, že tuto budovu zařadíme do žádosti o brownfield
a na jejím místě navrhneme něco jiného. Nápadů máme několik,
ale nebudeme předbíhat.
K cyklostezce Vítězov–Velim, která je stále mediálně přitažlivá
pro pana Ruznara, Vám sděluji toto: „Po nekonečných jednáních
a po trojím neschválení žádosti na SFDI jsme po schválení podání
žádosti zastupitelstvem podali s místostarostou Kostkou žádost
na MAS Mezilesí, kterého jsme členy. Výsledek? Rada MAS
Mezilesí podanou žádost schválila a nyní čekáme na potvrzení
od garanta žádosti, kterým je ministerstvo pro místní rozvoj.
MMR pouze schvaluje návrh rady MAS Mezilesí, takže risk a úsilí,
které jsme s panem místostarostou Kostkou podstoupili (než dále
čekat na připomínky, nový projekt, stavební povolení atd. od SFDI),
budou odměněny a vše bude dotaženo do zdárného konce.
Doufejme, že cyklostezka Vítězov–Velim bude do konce příštího
roku, tj. 2020, vybudována a že bude sloužit všem občanům.
Vážení občané, jak jsem již řekl, blíží se letní prázdniny, přeji
Vám, abyste si užívali chvíle odpočinku a zasloužené dovolené
nejen Vy, ale i Vaše děti.
Josef Seifert, starosta

SITUAČNÍ PLÁN REVITALIZACE
OBJEKTU PIANKA
Vzhledem k vývoji ohledně objektu „Piánky“ Vám přinášíme
poslední nákres schválený obecním zastupitelstvem. Koncem května
2019 byla podána firmou Artendr, s. r. o., žádost o dotaci z programu
MMR na realizaci projektu s názvem „Revitalizace Brownfieldu
Piánka ve Velimi – výstavba veřejného sportoviště pro spádovou
oblast Kolínska“, projektovou dokumentaci zpracovala firma SATERPROJEKT, s. r. o. Předmětem realizace projektu je revitalizace
stávajícího areálu. Jedná se zejména o demolici chátrajících
staveb, terénní úpravy, vybudování komunikací a parkoviště, dále
dětského hřiště a multifunkční plochy. Návrh multifunkční plochy
o rozměrech 20x40 m je koncipován v zimních měsících jako
veřejné kluziště s možným provozem až do +10 °C. Plocha může být
v letních měsících použita např. jako skateboardový park s několika
mobilními rampami či sportovní hřiště nebo jen vyznačené malé
dopravní hřiště. Stále může dojít k drobným úpravám a celkové
řešení je závislé i na ceně vzešlé z projektové dokumentace. Pro
samotnou největší budovu „Piánky“ se zvažuje využití dotace s cílem
vybudování několika bytů. Závěrečné rozhodnutí zastupitelstva obce
bude záviset na podmínkách dané dotace tak, aby areál byl primárně
určen a využit pro občany obce Velimi. V současné době jsou již
zveřejněné podmínky pro výstavbu sociálních a dostupných bytů,
informace Vám podáme v samostatném příspěvku.
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Současnost a budoucnost cyklostezky do Vítězova
Dne 28. 2. 2019 byla podána firmou WITERO, s. r. o. za obec
Velim žádost o dotaci pro výstavbu cyklostezky Velim–Vítězov.
Firma WITERO následně uspořádala výběrové řízení, kde
rozpočtová cena byla 6,95 mil. Kč, vč. DPH. Výběrového řízení se
zúčastnilo 5 společností. Vítězem s nejnižší cenou se stala firma
Dočkal CZ, s. r. o., s cenou 7 mil Kč, vč. DPH (nejdražší nabídka
byla o 230 tis. Kč vyšší). Aktuálně byla žádost podána na MAS
Mezilesí, kde je možnost získat dotaci 70 % (tj. obec Velim by
na realizaci cyklostezky doplácela 2,1 mil. Kč).
V současném projektu je cyklostezka plánována z Vítězova
po levé straně směrem k bývalé ČOV, zde přechází na druhou
stranu a po pravé straně přes most pokračuje po pravé straně
silnice až ke sportovnímu areálu, dále podél hřiště až k MŠ Velim,
kde končí u panelové plochy, jež nyní slouží jako parkoviště.
Celková délka cyklostezky činí 1012 m, šířka 3 m, obrubníky
po obou stranách, asfaltový povrch.
Jelikož výsledek žádosti bude znám až v průběhu léta, snažili
jsme se zajistit souběžně podání žádosti o dotaci na Státní
fond dopravní infrastruktury (SFDI), u kterého jsme jako
obec již několikrát v minulosti neúspěšně žádali. Jedním
z posledních důvodů pro zamítnutí žádosti bylo mimo jiné
i chybné zakončení cyklostezky u MŠ, kde stezka nenavazovala
na bezbariérový „chodník“. Z obce jsme si vyžádali kompletní
projektovou dokumentaci a několika dotazy na SFDI jsme
zjistili kompetentní osobu, která se naším projektem zabývala.
Následovalo několik telefonátů a e-mailů k osvětlení situace,
jejichž výsledkem byla konzultační schůzka, které se zúčastnili

pan místostarosta Luděk Kostka, projektant ing. Zdeněk Dobiáš
a za „Změnu“ pan Jiří Müller. Na této schůzce byla postupně
zkontrolována poslední projektová dokumentace z roku 2013
a výsledkem byl protokol o nutných úpravách tak, aby projekt
vyhovoval vyhlášce. Nejproblematičtější částí při přepracování
projektu je úsek kolem MŠ, který maří na protějším travnatém
pozemku (je v soukromém vlastnictví) neochota majitelů pro
tento účel pozemek obci prodat. Celý projekt tedy musí být
přepracován tak, aby cyklostezka pokračovala podél MŠ v místě
betonových panelů (tj. současného parkoviště) a byla zakončena
až u stávajícího přechodu pro chodce za areálem MŠ. Tím ale
nastává problém parkování u areálu MŠ, kde se denně vystřídá
několik desítek automobilů na již tak nedostačujícím prostoru.
Jako alternativa připadá v úvahu vyměření obecního pozemku
(již se tak stalo) na protější straně silnice a jeho maximální
využití pro parkování, případně využití jiného blízkého obecního
pozemku směrem k poště.
Následovala ještě jedna schůzka u projektanta, které se navíc
zúčastnil i pan Jaroslav Nezavdal. Zde se řešily reálné možnosti
přepracování projektu tak, aby mohla být žádost o dotaci
případně podána do 15. 10. 2019 (tj. v nejzazším termínu pro
podání žádostí na SFDI pro rok 2020, dotace 85 %). Bohužel se
z pohledu času jeví jako nereálný. Pro přepracovanou projektovou
dokumentaci je zapotřebí nové vyjádření Policie ČR a kompletně
nové stavební povolení. Tyto úkony není možné do října 2019
stihnout.
Realita je tedy taková, že v současné chvíli čekáme, zda MAS

56
Mezilesí schválí žádost na výstavbu nové cyklostezky. V případě,
že tomu tak bude a obecní zastupitelstvo následně dotaci schválí,
mohlo by se začít s realizací cyklostezky ještě před koncem
roku 2019, nejdéle na jaře 2020. V opačném případě je další
šance podat žádost o dotaci na SFDI až na podzim roku 2020
(tj. za předpokladu, že bude dotační titul vypsán), čímž by se
s výstavbou začalo až na jaře 2021!
Bohužel nyní nelze více v celé věci dělat, ale i nadále budeme
hledat možnosti, jak spojit Velim a Vítězov bezpečnou stezkou.
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Jak to vidí občan: Proč bychom se ve Vítězově
měli společně domluvit a zvolit si svého kandidáta
do obecního zastupitelstva?
Zhruba za šest let, co ve Vítězově žiju, jsem nezaznamenal
žádnou větší či menší investici do rozvoje naší vsi. Jediným
hmatatelným zlepšením života místních obyvatel byla oprava
povrchu „naší“ komunikace č. 3294 vedoucí mezi silnicí I. třídy
číslo 12 na Kolín a Velimí. Přiznejme si však, že tato oprava
neproběhla z iniciativy naší obce, ale v důsledku vynucené
rekonstrukce mostu přes železnici za Novou Vsí směrem
na Poděbrady, a to z prostředků Středočeského kraje.
Typickým obrazem této situace je například stav, kdy se
za celou dobu (myšleno po zrušení místních národních výborů
v roce 1990) od přepodřízení vsi Vítězov pod správu obce Velim
nepodařilo vybudovat ani bezpečnou spojnici pro pěší, ačkoliv
je od té doby Vítězov nedílnou součástí Velimi. To se mi osobně
jeví jako minimálně částečné morální selhání v tomto období
působících samospráv (cca 30 let).
Ve světle výše uvedeného se mi rovněž momentální snaha
některých představitelů obce o vybudování tzv. brownfieldu
(regenerační zóny) na místě objektu bývalých kasáren zdá
přinejmenším jako podstatně méně prioritní investice (navíc
s další předpokládanou dlouhodobou finanční zátěží pro obec –
až 9 mil Kč) na rozdíl od dobudování vodovodu ve všech částech
obce či výstavby výše uvedené spojnice do Vítězova.
Do příštích obecních voleb je relativně daleko, ale alespoň máme
čas nad věcí v klidu a hlavně pragmaticky (bez ohledu na místní
žabomyší války) popřemýšlet. Hlas případného „vítězovského“
zastupitele nebude rozhodující. Musí však být slyšet a může být
pověstným jazýčkem na vahách při společném rozhodování
o skutečných prioritách.
A. Ruznar

Znovu zelená Velim
Předem chci říci, že tento článek není kritikou, ale konstatováním
faktu. Ve velimských ulicích je málo vzrostlé zeleně, a proto tu
není žádné příjemné stinné místo, kam by se mohlo jít v parném
létě na procházku. V naší obci není jediná ulice, kde by mohly
např. maminky s kočárky od jara do podzimu trávit odpoledne.
Jistě mnozí z vás znáte rozdíl jet autem z Velimi po „Houti“
v příjemném polostínu stromů, anebo jet z Velimi na Novou
Ves po rozpálené silnici. Já již patřím mezi pamětnice, a proto
vzpomínám, jak ještě docela nedávno jsme v obci měli ulice plné
vzrostlých stromů. Ty byly vykáceny a na jejich místa se už nové
nevysadily. To by se mělo změnit.
Dobrým příkladem je okamžité zasazení tří nových stromků
po vykácení starých na rohu ulic Dvořákova a K Sídlišti. Byla
jsem i velice mile překvapena, že stráň proti čtyřem bytovkám

(Riegrova ulice), která byla před časem téměř vykácena, je znovu
osázena a sázení bude pokračovat i v druhé etapě. O zvelebení
části obce se postarali sami obyvatelé bytovek. Patří jim veliké
poděkování, a to hlavně paní Katce Nejedlé a paní ing. Zdeně
Jaklové. Poděkování patří i panu starostovi Josefu Seifertovi, pod
jehož záštitou akce probíhá.
Jsme oddíl SOKOLA Velim – Klub rodáků a přátel Velimi
a Vítězova a chceme být nápomocni OÚ při novém ozelenění naší
obce. To není práce na jeden rok, ale na několik let. Po částech
vypracujeme plány výsadby jednotlivých ulic. Z našich řad, ale
i z řad občanů se ozývá, že ulice by měly být osázeny hlavně
ovocnými stromy. Já věřím, že ve Velimi je dost obyvatel, které
zajímá životní prostředí v naší obci. Každá vzrostlá zeleň vytváří
příjemné mikroklima a zadržuje vodu. Tam, kde není, je parno
a sucho. Po posledních volbách do zastupitelstva obce v říjnu
loňského roku se žádný z nově zvolených zastupitelů neujal
ekologické komise, která by se o životní prostředí v obci měla
zajímat. Naštěstí si tuto agendu nakonec převzal pan starosta
Josef Seifert a s dlouhodobým projektem výsadby zeleně v naší
obci souhlasí a bude nápomocen při realizaci.
Pomoc při výsadbě slíbili i hasiči z Vítězova a i tam bude
zpracován plán na novou výsadbu. Samozřejmě, že přivítáme
iniciativu a nové návrhy každého obyvatele našich vesnic. Věřím,
že se za několik let podaří plán výsadby zeleně dokončit a budeme
se těšit z příjemně zastíněných ulic.
Předsedkyně KRPVV ing. Z. Richterová

VČELKA senior care
Organizace VČELKA senior care, o. p. s., dříve Senior Care
sociální služby, o. p. s., vznikla v roce 2010 jako obecně prospěšná
společnost za účelem poskytování sociálních služeb seniorům.
V následujících letech se organizace vyprofilovala do společnosti
poskytující individuálně, celostně nastavenou péči o jedince,
který má nemocí či věkem sníženou schopnost sebeobsluhy.
Současně je pro služby typické, že jsou poskytovány zejména
v menších obcích, kde je pokrytí službami méně dostupné
nebo nedostačující. Klienty jsou vyjma seniorů také zdravotně
postižení a chronicky nemocní lidé.
Kolínské středisko nabízí své služby nejen občanům žijícím
v Kolíně, ale také těm, kteří žijí v jeho okolních obcích.
Lidé v organizaci si velmi váží osob, které o své blízké s láskou
pečují, zároveň jim nabízí pomoc. Uvědomují si totiž, že péče
o blízkého stojí mnoho sil a energie, které jsou potřeba pravidelně
dobíjet. Každý občas potřebuje pomoc, nestyďte se říct si o ni.
Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí plný komfort
klienta, jsou služby poskytovány v případě osobní asistence
nepřetržitě a v případě pečovatelské služby celoročně včetně
sobot, nedělí a svátků v intervalu od 7.00 do 20.00 hodin.
V rámci péče je samozřejmostí prodej a donáška specializované
kosmetiky a zdarma doručení kompenzačních a inkontinenčních
pomůcek. Cena za poskytnutou hodinu péče je 120 Kč. Klient
hradí pouze čas, který u něj pečovatelka stráví, nikoli čas, který
stráví pří cestě za ním.
První kontakt s klienty zprostředkovává sociální pracovnice:
Mgr. Barbora Jägerová
tel.: 606 034 100
email: kolin@senior-care.cz
Ceník a bližší informace o službách
a organizaci jsou uvedeny na:
www.senior-care.cz.
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Z našich škol
MŠ – květen

V květnu nás čekaly hlavně výlety. Velké děti navštívily zámek
Loučeň. Provedli nás moc příjemná paní a pán, kteří přiblížili
dětem doby, kdy ještě nežili ani jejich babičky a dědečkové.
Tento den nám počasí však vůbec nepřálo – celý den lilo jako
z konve. V bojových podmínkách (v pláštěnkách) jsme všichni
statečně prošli i labyrinty v zámecké zahradě s úsměvem
a velkým nadšením. Malé děti se zajely podívat do ZOO
Chleby, aby se potěšily se zvířátky. Závěr měsíce května patřil
divadélku Koloběžka. Všechny zaujala pohádka „Šel zahradník
do zahrady“, ve které si děti zazpívaly známé písničky s krtkem,
žížalou a dalšími. Čeká nás už jen červen, a tak si příště povíme,
jak jsme se loučili v MŠ se školním rokem.
M. Nykodemová

Tvrzník S., Kostelecký D. a Pena Š. obsadil 10. místo. Nejlepšími
individuálními výkony bylo 4. a 5. místo D. Vedrala a D. Hrabáka
ve skoku vysokém.

Target sprint

V pátek 10. 5. 2019 se u nás uskutečnily závody Target sprint,
což je soutěž podobná biatlonu. Žáci 7. a 8. tříd běželi 3 x 400 m
a mezi každým kolem stříleli z laserových pušek. První tři z každé
kategorie postoupili do finále v Čáslavi, které se bude konat 18. 6.
Výsledky: 7. tř. – dívky: 1. A. Kvapilová, 2. N. Grimmerová,
3. A. Hromádková, 7. tř. – chlapci: 1. D. Hrabák, 2. S. Tvrzník,
3. P. Jehlička, 8. tř. – dívky: 1. N. Havránková, 2. T. Makulová,
3. T. Urbanová, 8. tř. – chlapci: 1. R. Sahulka, 2. M. Lanc,
3. M. Zelený.

Exkurze a výlety

Začalo opět období výletů a exkurzí. V pondělí 13. 5. byly 1.,
2.A a 2.B na školním výletě v oboře ve Žlebech. Na exkurzi
do Terezína se v úterý 14. 5. vypravili deváťáci. Na tradiční
výstavě o životním prostředí uspořádané ke Dni Země v MSD
v Kolíně byli v pátek 17. 5. čtvrťáci a páťáci. Ve dnech 13. – 17. 5.
se konal cykloturistický kurz v Horním Bradle pro žáky 6. třídy.
Na týdenní školu v přírodě do Rudolfova odjeli v pondělí 20. 5.
třeťáci. Ve čtvrtek 30. 5. byla na exkurzi 7. třída. Cílem byla hora
Říp a také Vyšehrad.

Mc Donald´s cup

Dne 30. 4. 2019 se v Kolíně konal fotbalový turnaj McDonald´s
cup pro žáky 4. – 5. tříd. Náš tým ve složení Míchal M., Kostka P.,
Wasserbauer T., Divecký P., Šárovec P., Čada D., Šamánek L.,
Rovný V., Nguyen V. T. a Vokněr D. obsadil 3. místo ve skupině
a do dalších bojů nepostoupil. Úspěšnější byl náš tým 1. - 3. třídy,
který absolvoval turnaj 7. 5. 2019. Chlapci (Sixta R., Mikulovský
P., Drahovzal Š., Čech M., Těmín T., Langmajer J., Hron L.,
Vokněr M., Houdek V. a Marek J.) nejprve zvítězili ve skupině,
čímž si zajistili postup na KSD 2019. Ve finálové skupině nám již
došly síly a skončili jsme na 6. místě.

MISS panenka junior

Naše škola se zapojila do soutěže MISS panenka „junior“,
kterou pořádá UNICEF ČR a Středočeský kraj. Do soutěže byly
zaslány panenky L. Kmoníčkové, V. Sedlárové, T. Urbanové
a M. Němečkové. Po vyhlášení výsledků budou panenky
„adoptovány“ v obchodě UNICEF.
AH

Pohár rozhlasu

Dne 3. 5. se atletických závodů v Kolíně s názvem Pohár rozhlasu
zúčastnilo naše mladší žactvo (6. a 7. tř.). Tým dívek ve složení
Hronová T., Steinbrecherová P., Kmoníčková L., Kulifajová E.,
Grimmerová N., Müllerová M., Velechovská S., Tvrzníková N.
a Hromádková A. skončil na 12. místě, tým chlapců ve složení
Hrabák D., Bohatý F., Vedral D., Holzbauer J., Jehlička P.,

Poděkování
Rádi bychom poděkovali panu J. Kaftanovi za odvoz kol na
cykloturistický kurz a na Kolínské sportovní dny.
žáci ZŠ T. G. Masaryka Velim
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Velimská abeceda (list 152)

Škubání hus spočívalo ve vytrhávání peří z jejich těl. Býval
to venkovský způsob získání suroviny na plnění peřin. V době
vegetačního klidu, tedy ponejvíce v zimních měsících, se scházely
sousedky ke draní peří. Důvodem bylo především nachystání
peřin nevěstám do výbavy. Při draní peří si ženy předávaly
nejrůznější informace.
Škubánky jsou druhem venkovského jídla, které je připravováno
z brambor, mléka a mouky. Často se podávaly zvláště k večeři,
a to koncem 19. a ve 20. století.
Škumpa obecná je druhem exoticky vyhlížejícího stromu, který
domněle pochází z podhorských i vysokopodhorských poloh
Jižní Ameriky. Vyskytuje se i u nás ve Velimi především ve volné
přírodě na skále.
Škurin se dostal do Čech v době 1. světové války jako ruský
zajatec. Neuměl číst ani psát, ale se svou českou ženou si dobře
rozuměl. Oba manželé po celý život pracovali jako deputátníci
u větších zemědělců. Ve Velimi to bylo u Baštů, kde měli slušný
byt v sousedství kovárny pana Hoška. Měli tři děti.
Škvára je struskovitá hmota vznikající jako odpad při pálení
uhlí. V minulosti se škvára hodně užívala ke stavebním účelům.
Zdroji redukce škváry ve Velimi byly například velimský
cukrovar (do roku 1929) nebo Velimská továrna (zhruba do roku
1980). Po 2. světové válce a zvláště v 50. letech se ve Velimi při
stavbě rodinných domů hojně používalo doma vyráběných
škvárobetonových kvádrů.
Škvarky jsou druhotným produktem při škvaření vepřového
řemenového sádla. Osolené škvarky s chlebem jsou pro mnohé
vyhledávanou pochoutkou. U nás ve Velimi a Vítězově bývaly
v rodinách, které chovaly vepře pro vlastní potřebu, zásoby
škvarků.
Šlechta Josef působil krátký čas v roce 1906 jako farní vikář
na evangelické faře ve Velimi. Před ním tu byli Jindřich Švanda
a Bohumil M. Satran. Po něm pak od října 1906 Jaroslav Řepa,

budoucí evangelický farář ve Velimi.
Šlechtic Hyross, který byl maďarského původu, získal po
1. světové válce neznámým způsobem do vlastnictví po knížeti
Hohenloheovi poděbradské panství (včetně lesů). V té době
byly jeho lesy ze sokolečské strany obehnány plotem a ostnatým
drátem. Pouze poblíž hájovny byla vrata a dvířka, která však byla
stále zamčená.
Šlejfíři se v minulosti říkalo podomním brusičům. Jejich
základním inventářem byla pojízdná bruska na nožní pohon,
kterou stále vlekli s sebou. Brousili všechny možné druhy řezných
strojů a pomůcek, nejčastěji však nože a nůžky. Jako poslední
aktivní šlejfíř byl ve Velimi zaregistrován 7. června 1978 Josef
Ševčík. Na pojízdném bruse měl tabuli hlásající, že brousí nože,
nůžky i strojky na maso a opravuje deštníky.
Šmejkal František, který se narodil na samém konci 19. století
v malé vsi před Českým Brodem, se ve 20. letech minulého století
přiženil do Velimi. Jeho ženou se stala o několik let mladší Marie
Vokřálová, poslední potomek po přeslici ze starého rychtářského
velimského rodu. Šmejkalovi měli jediného syna Otu. V 50. letech
byla rodina vystěhována do Červených Peček, kde pracovali
v cihelně. Později si koupili domek v Polepech. Mladý O. Šmejkal
se oženil a bydlel v Kolíně na sídlišti.
Šmelináři se za 2. světové války a po ní říkalo pokoutním
obchodníkům, kteří načerno prodávali předražené nedostatkové
zboží. Pokračovali tak v neblahé tradici svých předchůdců
z období 1. světové války, kterým se říkalo keťasové.
Šmíd je česky psané příjmení vzniklé z německého slova
kovář. Podobná jména se v různých variantách vyskytují
nejen v Evropě, ale i na celém světě. Jméno má různé obměny,
od Smita po Schmidta. Také ve Velimi jsme znali několik rodin
tohoto jména. Jedna Šmídova rodina se po válce přestěhovala
do pohraničí. Když její otec zemřel pod převráceným traktorem,
vrátila se vdova se třemi dětmi zpět do Velimi.

150 let velimské továrny na čokoládu
Právě před 150 lety, r. 1869, založila rodina Szalatnayů podnik,
který zaměstnával obyvatele několika okolních vesnic. Původně
se vyráběly kávové surogáty s názvy jako Zdravotní káva, Nová
velimská káva, Velimská vývozní káva, Holandská cikoriová káva
a Čokoláda Velim. R. 1892 koupila továrnu rodina Glaserových.
Na počátku 20. století zde byly vyráběny duté čokoládové
figurky a malé čokoládičky s pohádkou tištěnou na obalu.
Za korunu byla paladinka v obalu celofánovém. Před válkou
v r. 1937 zaměstnávala továrna 400–500 zaměstnanců.
V 60. letech potom začala výroba proslavených žvýkaček Sevak
a Pedro. Podnik přežil dvě světové války i totalitní režim,
ve svobodném podnikání vydržel však jen pár let. R. 1992 byl
prodán švýcarskému podniku Nestlé, který po dvou letech

výrobu zrušil.
Velimská továrna dala vlastně možnost vzniku tzv. Nové Velimi
(k čemuž přispěl i cukrovar), neboť nynější Palackého ulice
vznikla díky usazování zaměstnanců, kteří si zde stavěli své
domky a přitahovali množství řemeslníků a obchodníků (truhlář,
obuvník, holič, trafikant, cukrář, pekař, řezník, krejčí, švadlena,
malíř pokojů, kominík, obchody s potravinami, drogerie), byla
zde cementárna, ale i dva lékaři, četnická stanice.
V současnosti je areál sídlem několika firem, což napomáhá
jeho zachování, neboť továrna a jejích několik budov jsou jistou
dominantou obce, z nichž vyniká hlavní budova a 35 m vysoký
komín. K továrně patřila protější vila ve stylu klasicizujícího
rondokubismu.MČ

Posezení pod lipami
Klub rodáků a přátel Velimi a Vítězova obdržel od Svazu
dobrovolných hasičů ve Vítězově pozvání na akci Den hasičů pod
lipami, která se konala v sobotu 1. června u hasičské zbrojnice ve
Vítězově. Bohatý program začal již v devět hodin, a to Dnem dětí.
Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží, divadelní představení a
seznámení se s POLICIÍ ČR. Účastníci si také mohli prohlédnout

hasičskou techniku a zažít pěnovou párty. Od třinácti hodin
byla možnost zúčastnit se šachového turnaje, posedět se členy
Klubu rodáků a přátel Velimi a Vítězova, soutěžit O Vítězovského
Old Shatterhanda. Samozřejmě, že tím den nekončil. Večer se
občané mohli pobavit na tancovačce. Členové Klubu rodáků a
přátel Velimi a Vítězova tímto děkují hasičům z Vítězova za milé

pozvání a příjemně strávené odpoledne. A nejen za tento den,
ale i za častou pomoc při akcích KRPVV. Ve Velimi zanikl SDH
před více jak 30 lety, a proto je dobré, že ve Vítězově se tradice
udržuje. Má i veliký přínos pro děti a mládež. Do dalších let
přejeme zdárné pokračování dobré práce.
za KRPVV ing. Z. Richterová

Vítězovští jedou na kraj
Neděle 19. května patřila vítězovským dorostencům, kteří bojovali
v okresním kole dorostu v požárním sportu. Soutěž probíhala
na atletickém stadionu M. Tučka v Kolíně, kde naši dorostenci
překvapili své protivníky, a to rovnou ve dvou disciplínách.
Prvním a nejtěžším úkolem bylo zdolat 100 m překážek. První
se na start postavil Matěj Šmíd a ve svém prvním rozběhu zaběhl
osobní rekord 22,45 s. V druhém rozběhu Matěj zabral a bariéru
s kladinou překonal ve velice pěkném čase. Bohužel v zápalu
boje ztratil koncovku a druhý pokus skončil s časem 29,70 s.
Následoval první pokus Elišky Bugové. Zaběhla také osobní
rekord v čase 19,85 s. V druhém rozběhu Eliška nezaváhala
a čas si vylepšila na 19,57 s. Tímto časem se stala nejrychlejší
stovkařkou v kategorii dorostu na kolínském okrese. Mezi
disciplínami museli závodníci splnit testy. V kategorii dorostu
jsou testy velice důležité a dokážou pořádně zahýbat s celkovým
pořadím. Otázky jsou z okruhu prevence, zdravovědy, legislativy
nebo jsou technického rázu. Vítězovskému dorostu se podařilo
testy zvládnout bez chyby a přiblížit se tak k vítězství. Po obědě
následoval dvojboj, kde se tentokrát na start postavila jako
první Eliška. Při prvním pokusu svou soupeřku předběhla, ale
před cílem jí spadl hasicí přístroj a vidina vítězství se rozplynula
jako pára nad hrncem. V druhém pokusu šlo o vše, ale Elišku
to nerozhodilo a zaběhla krásný čas 20,45 s. Matěj se do svého
prvního pokusu opřel a s časem 18,37 s se dostal do vedení.
V druhém pokusu zaváhal, doběhl s neplatným pokusem
a posunul se tak na druhé místo v celkovém pořadí. Za druhé
místo se však nemusí stydět, protože tohoto výsledku nikdy
nikdo ve Vítězově nedosáhl. Největším úspěchem byl výsledek
Elišky, která ve všech disciplínách získala nejméně trestných
bodů, a tak se může pyšnit titulem z okresního kola v požárním
sportu v kategorii starších dorostenek. Díky tomuto výsledku
bude Eliška reprezentovat SDH Vítězov a OSH Kolín na krajské
soutěži dorostu v Mladé Boleslavi. Gratulujeme našemu dorostu
a těšíme se z těchto i dalších úspěchů nejen v požárním sportu.
Úspěchy našich závodníků můžete sledovat na facebookových
stránkách SDH Vítězov. 
Milan Bug ml.

Výlet na Beďák
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Sokolíčci měli jako odměnu za celoroční dřinu před sebou výlet
na Beďák. Celý výlet začal v sokolovně, kde proběhly nezbytné
přípravy, následoval rychlý přesun do Vítězova, odtud šli všichni
po svých. Přes 40 dětí a doprovod pod vedením neúnavné Ivči
Homokyové vystoupaly až nahoru na Bedřichov, kde si děti
zasoutěžily. Ti stateční mohli vyšplhat až nahoru na rozhlednu.
Cesta zpět utekla jako voda, šlo se z kopečka. Ve Vítězově nám
program ještě zpestřili hasiči, kteří na nás čekali s prohlídkou
hasičské zbrojnice a občerstvením. Pak už jsme se všichni
vrátili do sokolovny, kde Marcela Váchová, Iveta Siřínková, Jana
Horáková a Pavlína Kronusová připravily buřty a limonádu.
Řádně unaveni jsme se k večeru všichni rozešli a mohli se těšit
na další akci.
žas

Florbal Velim
Dne 26. 5. 2019 se
v Nymburce konal
poslední
turnaj
ve
florbalu.
Náš
tým z kategorie Ia
ve složení T. Těmín,
V. Houdek, V. Kuchař,
V. Pauš, A. Bunc,
L. Hron a M. Košnar
jasně
zvítězil
a
T. Těmín se opět stal
nejlepším střelcem.

V kategorii Ib uspěl
tým Velim A třetím
místem.
Hráli: M. Kowalczyk,
J. Houdek, D. Urban,
M. Vlachovský a
M. Jeřábek.
ME

5
10

FC Velim

Výsledky a konečné tabulky:
A: Velim – Hřebeč 3:0, Hvozdnice – Velim 1:2, Velim – Klíčany
0:2, Příbram – Velim 1:2
B: Český Brod C – Velim 0:13, Velim – J. Lhota 1:2, Býchory –
Velim 1:0, Velim – Libodřice 9:0
Dorost (st. a ml.): Velim – Mělník 1:2 a 4:1, Rakovník –
Velim 5:2 a 3:4, Velim – Hostouň 0:2 a 2:5, Poděbrady –
Velim 1:5 a 2:2
Starší žáci: Velký
Osek – Velim 3:0,
Velim – J. Lhota 4:2,
Mladá Boleslav –
Velim 2:6, Velim –
Dobrovice 1:1
Mladší žáci: Velim
– Kouřim 5:6, Velim
– Rostoklaty 10:0

Více na www.fotbal.cz
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