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Kolínské sportovní dny 2019
V pondělí 3. 6. 2019 byl na atletickém stadionu v Borkách
slavnostně zahájen již 12. ročník Kolínských sportovních dnů.
Po nástupu zúčastněných škol všechny přivítal sportovce starosta
města Kolína.

Poté se mohly rozběhnout atletické soutěže. V nich nejvíce
zabodoval J. Slabý ve skoku dalekém, kdy ho délka jeho skoku
546 cm donesla na 3. místo. Ve finálovém běhu na 60 m skončil
na 7. místě. Další body přinesli:
4. místo – A. Kvapilová (skok vysoký),
K. Kadlec (vrh koulí), 6. místo –
D. Vedral (skok vysoký), R. Sahulka
(skok vysoký), 7. místo – E. Nollová
(60 m a skok daleký), 8. místo –
M. Čechová (60 m), A. Kvapilová
(800 m), E. Nollová (čtyřboj).
Celkově jsme v atletice obsadili
13. místo. Tradičně jsme zvítězili
ve stolním tenise. Medaile přivezli:
M. Němečková – zvítězila ve dvouhře,
2. místo obsadila s V. Hroudou ve čtyřhře, 3. místo ve svých
kategoriích obsadili Š. Pena a J. Bulgr, ve čtyřhře V. Hromádková

s D. Čadou. Dalšími body přispěli: 4. místo – V. Hrouda,
ve čtyřhře N. Tvrzníková se Š. Esterlem, 5. – 8. místo – J. Poula,
V. Hromádková, A. Hromádková a Š. Esterle.
Také jsme se zúčastnili turnaje v házené žáků 1. – 3. tříd, kde náš
tým ve složení V. Houdek, L. Svoboda, L. Hron, L. Jiřička, T. Fajt,
V. Kuchař, M. Čech a Š. Drahovzal obsadil 9. místo. V pondělí
proběhl i turnaj ve florbalu žáků 4. a 5. tříd. Naše družstvo
ve složení T. Wasserbauer, P. Šárovec, D. Vokněr, M. Košnar,
M. Herzog a J. Němeček doplněné o třeťáky R. Sixtu a T. Těmína
skončilo na 11. místě.
V úterý 4. 6. byl na programu
sportovní aerobik a volejbal. Sportovní
aerobik probíhal tentokrát v amfiteátru
na Kmochově ostrově. Medaili pro nás
získala A. Kvapilová, která skončila na
2. místě z 98 účastnic. I ostatní kategorie
byly silně obsazené, proto chválíme
i další bodovaná umístění – 5. místo
D. Bartošové, 6. místo M. Čechové, 13. místo
A. Kosičkové a 15. místo A. Handlířové.
V aerobiku jsme celkově obsadili 7. místo.
Ve volejbale jsme letos příliš úspěšní
nebyli. V nejmladší kategorii 1. – 2. třída
(žlutý volejbal) náš tým A – ve složení Jiřička L., Svoboda L. a Fajt T.
obsadil 13. místo a tým B – Hanuš L., Müller M. a Hodan J.
17. místo. V kategorii 3. – 4. třída (oranžový volejbal) obsadil tým A –
ve složení Houdek V., Langmajer J., Müllerová N. a Čáslavová A.
15. místo a tým B – Hron L., Pekařová L., Hermanová H.
a Kulifajová L. 20. místo. V kategorii 5. – 6. třída obsadil náš tým A –
Kadlec J., Kosička J. a Sixta L. 15. místo a tým B – Divecký P.,
Urban D., Málková A. a Nollová E. 14. místo. V nejstarší kategorii
7. – 9. třída jsme měli smůlu na los. Hráli jsme ve skupině
s budoucími vítězi (volejbalisté ze dvojky). To nás po porážce odsoudilo „pouze“ k boji
o 4. – 6. místo.
Tým ve složení
Horák P., Kadlec
K., Rambousek L.,
Fořtová D., Pych J.,
Sahulka R., Růžička
J., Handlířová N.
a Müllerová M.
obsadil výborné
4. místo. Celkově
jsme ve volejbale
obsadili 9. místo.
Ve středu 5. 6.
se nám medailově
zadařilo.
Obě
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výpravy přivezly medaili – fotbalisté (1. – 3. třída) bronzovou
a florbalisté (6. – 7. třída) stříbrnou. Fotbalisté z 1. – 3. třídy, kteří
se kvalifikovali na McDonald´s cupu v květnu mezi 6 nejlepších
družstev, nezahájili nejlépe. Po dvou prohrách a jedné výhře
přišla remíza, ale situace byla velice zamotaná. Závěrečná výhra
nad 4. ZŠ Kolín 4:1 nás však posunula na 3. místo. Zasloužil se
o to tým ve složení Sixta R., Mikulovský P., Těmín T., Čech M.,
Drahovzal Š., Hron L., Langmajer J., Vokněr M. a Svoboda L.
Florbalisté ze 6. – 7. třídy se do osmičlenné finálové skupiny
hrané na KSD kvalifikovali na podzim. Nyní jsme nejprve
zvítězili v základní skupině, ze které vždy dva týmy postoupily
do finále. S 5. ZŠ Kolín jsme si přinesli výhru ze základní skupiny,
pak jsme remizovali se 3. ZŠ Kolín. Poslední zápas s našimi
věčnými rivaly ze 4. ZŠ Kolín (hokejisté) tedy rozhodoval, jakou
medaili přivezeme. Prohra 3:1 nám přinesla stříbrné medaile.
Gratulujeme k výbornému výkonu týmu ve složení Esterle Š.,
Houdek J., Kadlec J., Sixta L., Urban D., Holzbauer J., Hrabák D.,
Kostelecký D. a Pena Š.

I ve čtvrtek 6. 6. jsme rozšířili medailovou sbírku. Zasloužili
se o to plavci. Z kolínského bazénu jsme vylovili 5 bronzových
medailí – A. Vachtová (50 m znak), J. Holzbauer (50 m prsa),
J. Vachta (50 m prsa), T. Holzbauerová (50 m prsa) a P. Horák
(50 m znak). Dalšími body k celkovému 4. místu v plavání
přispěli: 4. místo – J. Holzbauer (50 Z), M. Čechová (50 Z),
5. místo – P. Horák (50 VZ), S. Tvrzník (50 Z), J. Němeček
(50 Z), M. Čechová (100 VZ), 6. místo – P. Šárovec (50 VZ a
50 P), E. Kulifajová (50 Z), A. Vachtová (50 P), T. Holzbauerová
(100 VZ), T. Hronová (100 VZ), T. Ruznarová (100 VZ), 7. místo
– S. Tvrzník (100 VZ), 8. místo – L. Sixta (50 VZ), T. Hronová
(50 VZ), V. Sedlárová (50 VZ), D. Fořtová (50 Z), J. Růžička
(50 P), A. Šárovcová (50 P).

Ve Stapu hráli svůj turnaj korfbalisté. Naše mladší družstvo
(1. – 3. tř.) i starší družstvo (4. – 5. tř.) obsadily shodně 6. místo.
Mladší – J. Langmajer, M. Vokněr, L. Pekařová, A. Kmoníčková,
V. Houdek, T. Těmín, H. Hermanová, starší – T. Wasserbauer,

P. Divecký, D. Vokněr, D. Čada, A. Málková, T. Mašínová a
N. Müllerová. Celkově jsme v korfbalu skončili na 5. – 8. místě.
O kousek dál na UMT hráli naši nejstarší fotbalisté (8. – 9. tř.).
Tým ve složení A. Korenc, K. Korenc, V. Dočkal, M. Zelený, J. Slabý,
L. Rambousek, J. Pych, P. Fojtů doplněný o sedmáky Š. Penu a
D. Kosteleckého se na jaře kvalifikoval do šestičlenného finále
a nyní obsadil 5. místo. Další body nám z McDonald´s cupu přinesl
tým 4. – 5. tř., který tam skončil 7., do finále se neprobojoval, ale
body pro KSD získal. Celkově jsme ve fotbale skončili na 5. místě.
V hale Bios probíhal florbalový turnaj dívek 8. – 9. tř.
Do něj se náš tým ve složení T. Holzbauerová, A. Šárovcová,
M. Němečková, J. Kořínková, A. Kosičková, T. Skalická,
T. Urbanová, A. Urbánková, K. Kadlecová, D. Velechovská,
B. Málková a S. Kratochvílová kvalifikoval na podzim. Nyní jsme
obsadili 9. místo. Celkově jsme ve florbalu obsadili 10. místo.
Poslední den KSD byla na pořadu cyklistika a házená 4. – 5. tříd,
která byla zařazena premiérově. V cyklistice došlo k jedné
změně, neboť v každé kategorii směli z jedné školy startovat
pouze 3 závodníci místo
dosavadních 5. Musíme
konstatovat, že toto opatření bylo vzhledem k bezpečnosti rozumné a závody
měly poklidnější průběh.
V kategorii 4. – 5. třída
(dívky) vybojovala 3. místo
E. Nollová, v kategorii
6. – 7. třída (chlapci)
obsadil 3. místo D. Hrabák
a v nejstarší kategorii 8. –
9. třída (dívky) skončila na
2. místě T. Holzbauerová.
Další
body
přinesli:
4. místo – R. Sixta,
6. místo – A. Málková,
8. místo – D. Kostelecký
a A. Šárovcová. Celkově jsme v cyklistice obsadili 5. místo.
V házené 4. – 5. tříd obsadil náš tým ve složení P. Šárovec,
D. Vokněr, T. Wasserbauer, P. Divecký, M. Franc, V. Hamar,
T. Mašínová, V. T. Nguyen a N. Křivánková 7. místo. Celkově
jsme v házené obsadili 8. – 9. místo.
V pondělí 10. 6. byly v amfiteátru na Kmochově ostrově v Kolíně
slavnostně zakončeny Kolínské sportovní dny. Zúčastnilo se
20 škol, naše škola obsadila skvělé 7. místo a opět se stala nejlepší
„vesnickou“ školou. Z naší školy sportovalo 121 žáků, přivezli
jsme 1 zlatou, 4 stříbrné a 12 bronzových medailí. Děkujeme
všem za vzornou reprezentaci.
AH

Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 25. 6. 2019
•

•

Zasedání ZO proběhlo v ZŠ T. G. Masaryka Velim.
Na začátku se uskutečnila prohlídka přístavby. Provedl nás
a vysvětlení k nově vzniklému objektu podal pan Bendák.
Přítomni byli hosté pp. Dobiáš (projektant), Dvořák (TDI),
Holzbauerová (zástupce ředitele školy).
Samotné zasedání ZO začalo diskuzí o Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2018 – AV.18039.1.110/D1
uzavřené mezi smluvními stranami, objednatel Obec Velim,
zhotovitel Geosan Group, a. s., Kolín, na akci „Přístavba
školy – Obec Velim“. Předmět smlouvy se rozšiřuje
o provedení víceprací, čímž se mění cena díla z původních
92 995 000 Kč bez DPH na novou cenu 97 653 492 Kč
bez DPH. Ing. Štěpánek konstatoval, že v listopadu
2018 byl na ZO probírán plán rozpočtu na r. 2019
a p. Kostka deklaroval, že vícenáklady na přístavbu ZŠ
nebudou. Za celých 6 měsíců nebyla na ZO dána zmínka
o vícenákladech. Dále uvedl, že obec má rozpracované další
akce (např. brownfield, cyklostezka) a obává se, zda na ně
bude mít finanční prostředky. K této otázce se přiklonil
i JUDr. Těmín. Pan starosta odpověděl, že se předpokládalo,
že původní cena bude dodržena, navýšení je z důvodů
zkvalitnění stavby. Pan Kostka konstatoval, že se obci
podařilo sehnat navíc 7,2 milionu Kč, tudíž vícenáklady
rozpočet nezatíží a vylepšení a zkvalitnění stavby je na místě.
Pan Müller upozornil, že předložené změnové listy nebyly
vygenerované během týdne, že na minulých zasedáních
ZO nebyla podána žádná informace o vícenákladech
a označil komunikaci ZO jako nedostatečnou. (K tomuto
vyjádření se připojili pp. Štěpánek, Těmín, Nezavdal.
Požadují častější informovanost.) Mgr. Karpeta odpověděl,
že rozumí větě o špatné komunikaci a uvedl, že některé
změny vznikaly za pochodu stavby a za sebe může uvést,
že změny jsou správné a na místě. Panu Nezavdalovi se
některé finanční položky zdají extrémní (např. obložení
haly). Po této diskusi se ujali slova projektant Ing. Dobiáš,
kontrolní dozor pan Dvořák a Mgr. Karpeta, kteří vysvětlili
finanční položky změnových listů a úpravy kolem stavby.
Pan Müller poukázal na změnový list, který je zdůvodněn
urychlením výstavby. Tento argument je z pohledu smlouvy
s pevným termínem ukončení absolutně irelevantní. Dále
v některých změnových listech nejsou uvedeny odpočty.
JUDr. Těmín učinil dotaz na pana Dvořáka, zda si je jistý, že
všechny změny, které jsou nyní považovány za vícenáklady,
jsou skutečně vícepráce podle znění smlouvy o dílo. Pan
Dvořák odpověděl, že si je jistý, že tomu tak je. JUDr. Těmín
se výslovně zeptal, zda je tomu tak i u položek ZL 28 a 29
– objektová dilatace a hydroizolační stěrky a pan Dvořák
odpověděl, že o vícenáklady jde. Ing. Štěpánek na závěr
poděkoval panu projektantovi za vysvětlení a komentář
k jednotlivým položkám. V podstatě 2/3 položek lze považovat za odůvodněné a účelné s cílem povýšit nadstandard
a kvalitu projektu. Nicméně 6-7 položek dodatku smlouvy je
velmi diskutabilních a jsou výsledkem buď špatného zadání
objednavatele, nebo důsledkem nedokonalého projektu.
Jedná se o řadu základních požadavků, které nebyly určitě
zjištěny před měsícem. Z tohoto důvodu nelze tento
dodatek jako celek podpořit, ale při hlasování se zdržet.

•

•

•

•
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To neznamená, že je proti projektu, obecně jsou to dobré
věci, ale mohly být předloženy v dřívější fázi zpracování
projektu než při samotné realizaci, která pak navyšuje
konečnou cenu. Některé informace mohly být diskutovány
dříve a jsou výsledkem špatné komunikace v rámci ZO. Pan
Kasal připomněl, že v dnešní době jsou vícenáklady u všech
staveb. Pan Müller učinil dotaz na starostu, zda si je jist, že
nebudou další změny. Starosta odpověděl, že toto nemůže
zaručit. Pan Kostka dodal, že věci, které vznikly navíc,
neobsahovala projektová dokumentace (např. zbourání zdi
do Václavské ulice, vstupní recepce do objektu atd.), ale
zásadním způsobem vylepšují standard budovy. Uvedl, že
projekt je několik let starý a pohled na kvalitu a komfort
stavby včetně materiálu se vyvíjí. Dále se domnívá, že při
rozesílání těchto změn bylo konstatováno, že kdokoliv se
na něho a Mgr. Karpetu může obrátit a oni všechny dotazy
na změny vysvětlí. Pokud je mu známo, nikdo z kritizujících
takto neučinil, tak ať nekáží o špatné komunikaci v ZO. ZO
výše uvedený Dodatek č. 1 schválilo.
ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby IE-126007473/SOBS VB/001. JUDr. Těmín konstatoval, že byly
do smlouvy s ČEZ doplněny požadavky ZO a zaslány panu
Šolcovi – převzetí prázdných trafostanic do vlastnictví obce
(ulice Karlova, Palackého, Václavská, Novoveská). Obec
poskytne pozemek na umístění nově vzniklých trafostanic.
JUDr. Těmín navrhl napsat článek do VN, kde budou
umístěny nové trafostanice, aby se k tomu mohli občané,
zejména dotčení vlastníci, vyjádřit. ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín, zaslala nový návrh provedení umístění stavby
trafostanice na jiném pozemku (u fary). JUDr. Těmín a pan
Müller nesouhlasili s umístěním a navrhli posunutí stavby.
Pan starosta požádal zástupce Změny pro Velim a Vítězov
o účast na další schůzce. Schůzka se uskutečnila, s nově
vybraným pozemkem na umístění trafostanice nesouhlasili
zastupitelé Změny pro Velim a Vítězov a JUDr. Těmín. ZO
pověřilo pana Müllera a Ing. Štěpánka k vyřešení umístění
trafostanice s firmou ČEZ.
Ohledně prodloužení chodníku v ulici U Koupaliště
u paní Kopecké a vybudování přechodu pro chodce přes
komunikaci ul. Palackého uvedl pan Kaftan stanovisko
Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní
odbor Kolín, Dopravní inspektorát, o doložení projektové
dokumentace. ZO odsouhlasilo pověřit pana Kaftana,
aby oslovil projektanty, kteří zpracují cenové nabídky
projektové dokumentace.
Pan Kostka informoval ZO o nadcházející schůzce s panem
Semerádem na dořešení podmínek ohledně brownfieldu
a dotace na byty. Brownfield – žádost byla podána. Ohledně
bytů je dohodnuta konzultace na ministerstvu, informace
bude podána na příštím ZO.
Ing. Štěpánek již dříve předložil ZO plán vytipovaných míst
pro umístění fotopastí a pan starosta požádal JUDr. Těmína
o vypracování vyhlášky o zákazu skládkování. Dále
doporučil umístit kamery i k některým stanovištím, kde má
obec umístěny kontejnery (plast, papír, sklo). JUDr. Těmín
informoval, že vyhláška není nutná, věc již řeší zákon,
postačí rozmístění cedulí „Zákaz skládkování“ a kamer.
Postihy za skládkování jsou dané zákonem.

4
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

Pan starosta informoval ZO o zaměření pozemku naproti
MŠ (u Hoffmannů), který je majetkem obce (kde by bylo
možné zhotovit provizorní parkovací místa), a navrhuje
tuto akci zařadit do rozpočtu obce na rok 2020.
Artendr, s. r. o., PhDr. Marek Semerád, MBA, zaslal
Smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci
„Přívětivý úřad – zřízení nástrojů komunikace s veřejností
v obci Velim“. Pan starosta oznámil ZO, že výše uvedená
smlouva je v současné době bezpředmětná, jelikož termín
podání žádosti vypršel minulý týden.
Vodos Kolín zaslal návrh akcí pro plán obnovy a investic
do infrastrukturního majetku obce Velim na rok 2020. Pan
Kostka navrhl předložení detailního rozpočtu uvedených
akcí. Pan starosta informoval, že návrh bude předložen
na příštím zasedání ZO.
Po upozornění pana Müllera, že přístavba druhé budovy
DPS Velim není zakreslena na katastrální mapě k. ú. Velim,
situaci prověřil pan starosta a konstatoval, že dle digitalizace
proběhne nové zaměření.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2019.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního
prostředí a zemědělství, zaslal „Stanovisko k navrhovanému
obsahu změny územního plánu Velim“. Změna je
pořizována ve zkráceném postupu. Předmětem navrhované
změny územního plánu je plocha přestavby BV-Z29. Návrh
na změnu územního plánu spočívá ve změně funkčního
využití na plochu pro technickou infrastrukturu – pro
umístění obecního vodojemu. Krajský úřad příslušný podle
§ 77a odst. 4 písm. x), zákona č. 114/1992 Sb., sděluje, že
nemá připomínky k žádosti o „Změnu územního plánu
obce Velim“ z hlediska regionálních a nadregionálních
územních systémů ekologické stability, zvláště chráněných
území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památka
a jejich ochranných pásem a zvláště chráněných druhů
živočichů a rostlin.
ZO pověřilo pana starostu k účasti na jednání na Státním
pozemkovém úřadu, Kolín, který zaslal pozvánku
na projednání první verze návrhu pozemkové úpravy
v katastrálním území Pňov a v katastrální území Předhradí.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2019 pro MŠ
Velim a rovněž Rozpočtová opatření č. 2 a 3 na rok 2019 pro
ZŠ T. G. Masaryka Velim.
Myslivecký spolek Vítězov zaslal žádost o pronajmutí
oploceného areálu odstavné „Vítězovské čističky“
na skladování krmiva a vybudování krytého uzavíratelného
přístřešku na vlastní náklady. Za využití zmíněného
oploceného areálu nabízí službu udržování tohoto
oploceného objektu, včetně případných dalších aktivit,
které by byly v dané lokalitě potřebné. ZO s výše uvedenou
žádostí souhlasilo.
ZO schválilo žádost o udělení výjimky z doby nočního
klidu v k. ú. Obce Velim, dne 19. 7. 2019 na adrese Velim,
Pražská 69, z důvodu svatební oslavy.
ČEZ zaslal seznam plánovaných odstávek dne 4. 7. 2019
a 10. 7. 2019.
Pošta Velim oznámila snížení otevírací doby v období od
8. 7. 2019 do 13. 7. 2019 z důvodu odstávky elektřiny
skupiny ČEZ.
ZO schválilo pořízení změny č. 3 územního plánu Velim
zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona
na návrh pana starosty a schválilo i obsah změny č. 3 dle
obdržených stanovisek k záměru obce, které jsou uvedeny

•

•
•
•

•

v příloze. Dále schválilo pořízení změny č. 4 územního
plánu Velim a určilo pana starostu jako určeného zastupitele
pro spolupráci s pořizovatelem a uložilo mu podat žádost
o pořizování na MěÚ Kolín, Odbor regionálního rozvoje.
Ve změně budou řešeny ostatní záměry podané občany,
přičemž tito se budou na zpracování změny podílet úhradou
nákladů dle rozsahu požadovaných změn. ZO doporučilo
konečné podání žádostí změny č. 4 územního plánu Velim
do 31. 12. 2020.
Pan starosta oslovil ředitele SÚS p. Dvořáka ohledně
opravy komunikace v Pražské ulici. Ten mu sdělil, že se
musí zpracovat projekt na odvodnění a celá situace je stále
v jednání.
Dále oznámil, že jsme uspěli se žádostí o dotaci
na cyklostezku a nyní čekáme na oficiální doručení.
Paní Svobodová vedla jednání ohledně chodníku
ve Vítězově. Vzešel návrh, zda by nebylo možné vybudovat
v příštím roce chodník ve Vítězově na straně u obchodu.
P. Müller upozornil, že v souvislosti s cyklostezkou musí
dojít u bývalé čističky ve Vítězově k posunutí zařízení
ČEZ, plotu a vrat, které se nyní nacházejí na plánovaném
pozemku cyklostezky. Toto zajistí pan starosta.
Ing. Štěpánek se zeptal, zda jsou dána pravidla o parkování
aut na obecním pozemku. Pan starosta odpověděl, že
nejsou.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Strnadová Zdenka, Velim
Bláha Ladislav, Velim
Benešová Ilona, Velim
Krčmová Věra, Velim
Jeřábek Jiří, Velim
Fundová Jana, Velim
Seifertová Věra, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Kyncl Martin, Velim
Galčík Petr, Vítězov
Černík Dominik, Velim
Hájek Matyáš Servác, Velim
Hájek Tadeáš Bonifác, Velim
Beníšková Viktorie, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřela:
Poláková Eva, Velim
Čest její památce!

S mateřskou školou se
rozloučily tyto děti: Čechová
Eliška, Čepeláková Barbora,
Čierná Tereza, Houžvička Jan,
Chládová Eliška, Chotěbor
Daniel, Janečková Kristýna,
Jeřábková Aneta, Jirušová
Štěpánka, Jirušová Zuzana,
Jiřičková Anita, Jüpner
Josef Blahoslav, Klingr Jan,
Kolářová Anna, Kosík Aleš,
Košnarová Eliška, Koutová
Ema, Kulhánková Zuzana,
Lepič Štěpán, Marková Aneta,
Matoušek David, Michalíček
Marcel, Nechojdoma Tadeáš,
Petrová Marina, Pokorný
Kryštof, Rambousková Lucie,
Souček Milan, Šípková Bára,
Větvička Jan, Vokounová
Vanesa, Výberči Jakub

Jak to vidí občan: Proč by měl stát, respektive obec,
alespoň trochu podporovat provoz prodejen potravin
na vesnicích s malým počtem obyvatel?
Oficiální zdroje Svazu obchodu a cestovního ruchu uvádějí,
že v Česku v roce 2016 zaniklo 396 prodejen s potravinami
a smíšeným zbožím o velikosti do 50 m2, v roce 2017 skončilo
1082 venkovských prodejen a loni se jich zavřelo 513. Důvodem
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tohoto trendu je to, že tyto obchody jsou málo navštěvované
a tržby jsou slabé. Lidí ve vesnicích s malým počtem obyvatel
výrazně nepřibývá, většina pracujících musí do práce dojíždět a
nakoupí si cestou z práce v supermarketech. Situaci pro tento typ
obchodu navíc zkomplikovala nutnost zvyšování minimální mzdy
a náklady na EET. Dále statistiky uvádějí, že potíže s obchodní
obslužností venkova se týkají především obcí do 1000 obyvatel
a jsou součástí širšího problému zachování života na venkově.
Některé kraje v reakci na tento trend proto již začaly zavádět
grantové programy na podporu venkovských prodejen. Dle
vyjádření výkonné ředitelky Svazu měst a obcí Radky Vladykové
„...mají také obecní samosprávy možnost provozování těchto
maloobchodních prodejen různými způsoby podpořit a pomoci
tak zachovat tuto službu pro své občany.“
Otevřeně se přiznávám, že nejsem zastáncem teorie fungování
tržní ekonomiky zcela bez zásahů státu. Tato teorie určitě
nepřispívá ke zvyšování kvality života střední, ale už vůbec ne nižší
sociální třídy, což ostatně vidíme v každodenní praxi. Není přece
úplně normální dále bezmyšlenkovitě pokračovat v současném
trendu tak, aby ze všech vesnic do 1000 obyvatel úplně zmizely
prodejny smíšeného zboží. Vždyť i tady žijí obyvatelé, kteří pro svůj
věk, zdravotní handicap či sociální zázemí nejsou schopni cestovat
pěšky nebo sporadicky jedoucími prostředky hromadné dopravy
do spádové střediskové obce nebo města, aby se pak s plnými
taškami potravin vláčeli stejným způsobem zpět k domovu. Nelze
zapomínat ani na fakt, že na malé vesnici má obchod daleko větší
společenský význam než ve městě. Není to jen místo pro nákup, je
to i určité centrum, kde se lidé scházejí a řeší společné problémy.
Tato situace se rovněž týká i vsi Vítězova, která (jak jsem již
uvedl v některém z předchozích článků) bezprostředně nepřiléhá
ke svému správnímu středisku, tj. obci Velim, a současně má právě
status málopočetné vesnice. Zde od února tohoto roku fungující
malá prodejna s potravinami a smíšeným zbožím je navíc
samostatně vedená, zcela nezávislá živnost (tedy bez podpory
většího řetězce), která vytvořila dvě pracovní místa s povinností
odvodu daní do společného systému.
S přihlédnutím k výše uvedenému jsem proto mírně konsternován
z úplné absence empatie většiny zastupitelů obce, kteří jednohlasně
zamítli žádost o poskytnutí příspěvku na provoz této prodejny.
Pro mě osobně je to opět jen další střípek do mozaiky mého
dlouhodobě zrajícího přesvědčení, že se na postupné zvyšování
kvality životní úrovně ve prospěch všech obyvatel Vítězova nebere
žádný zřetel nebo sem směřují pouze velmi občasné aktivity (navíc
skoro vždy s nízkými náklady) po způsobu krásného českého
přísloví „Vlk se nasytil a koza zůstala celá.“

A. Ruznar

a nastřelit nejlepší čas. Bohužel při druhém pokusu začal foukat
boční vítr a navíc se protáhly i samostatné starty. Eliška čekala
na svůj výstřel ze startovací pistole přes dvě minuty a během
čekání jí díky vlivům větru popadaly koncovky u hadic. I přes tyto
problémy zaběhla Eliška krásný čas, ale na postup na mistrovství
republiky to nebylo. Eliška se však nemá za co stydět. Získala
titul vicemistra krajského kola dorostu. Děkujeme Elišce za její
výkony, reprezentaci, i za to, že mění budoucnost vítězovského
sboru. Přejeme jí mnoho úspěchů na poli požárního sportu, ale
i v osobním životě.
M. Bug ml.

I hasiči v Pňově–Předhradí jsou úspěšní
Nejen vítězovští hasiči mají své úspěchy, některé děti soutěží
v hasičských sborech v okolí a nejbližším sousedem jsou hasiči
v Pňově-Předhradí. Tým ve složení J. Pych, M. Němečková,
T. Hatala, D. Čada, A. Hromádková, V. Hromádková,
E. Trnková a V. Sedlárová obsadil v kat. starších 3. místo dne
15. 6. 2019 v Křečkově na XXX. ročníku soutěže O putovní pohár
sv. Floriánka.
AH

Vítězov na kraji
V sobotu 22. června se na stadionu Jana Železného v Mladé
Boleslavi konalo Krajské kolo dorostu, kde Eliška Bugová
reprezentovala barvy svého domácího sboru, ale i Okresní
sdružení hasičů Kolín. První disciplínou byl dvojboj, kde Eliška
se svým časem 19,73 s obsadila 2. místo v celkovém pořadí.
Ještě před obědem následovaly testy, kde závodníky prověřili
ve znalostech prevence, zdravovědy, techniky a legislativy. Eliška
zvládla testy bez jediné chyby a mohla se pustit do poslední
disciplíny, kterou byl běh na 100 m překážek, kde si Eliška drží
titul nejrychlejší „stovkařky“ v kategorii dorostu na okrese Kolín.
Svůj první pokus zaběhla velice technicky s časem 19,82 s. Druhý
pokus znamenal zaběhnout tzv. dýku, tedy běžet do vyčerpání sil

Dětský den pro sokolíky
Všechny děti po právu slavily svůj den D. Začátek června totiž
každoročně patří jen a jen dětem a nebylo tomu jinak i v sokolovně.
Ivča Homokyová a její kompletní tým připravil za vydatné
pomoci rodičů dětem úžasné soutěže. I přes veliké teplo si děti
zařádily, letos za podpory SDH Vítězov, který se zapojil do soutěží.
Věřte, že o soutěže s vodou a následnou zábavu skrápěnou
hadicí, byl opravdu zájem. Firma Remax zapůjčila skákací hrad,
firma Koli Vavruška zajistila pro přítomné osvěžující nápoje
a do kouzelného dne pro děti se zapojili mnozí další sponzoři –
OÚ Velim, Zbyněk Sandholc, p. Siřínek… Všem patří dík. Bez
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bezvadného a plně fungujícího týmu organizátorů by to ale nešlo,
a proto také velmi děkujeme Ivče a Ivče Homokyovým, Marcele
Váchové, Janě Horákové, Ivetě Siřínkové, Janině Jiřičkové, Pavlíně
Kronusové, Simče Slabé, Žanetě Svobodové, Péťovi Horákovi,
Petru Homokyovi, Pavlu Sedláčkovi. Byl to bezvadný den, který
by ale nemohl být bez dětí, a tak patří díky i rodičům, kteří našli
čas a své ratolesti do Sokola pravidelně vodí. Všem přejeme hezké
prázdniny a v září se na všechny zase v Sokole budeme těšit.

Tým cvičitelek

Putovní pohár tedy míří opět do Hradce Králové. Družstvo
mladších pak k úspěchu přidalo 2. místo.

Naděje královéhradeckého sportu
– ocenění pro Tamaru
V únorovém čísle jsme psali, co squashovou hráčku Tamaru
Holzbauerovou čeká ve druhé půlce sezóny. Ta je nyní pryč.
Tamara byla velice úspěšná. V březnu se kvalifikovala na MČR
žen (hraje nejlepších 32 žen), kde k ní los nebyl vůbec přívětivý.
Hned v 1. kole dostala nasazenou jedničku a loňskou vítězku
Annu Serme. Ale to byl jediný zápas, který prohrála. V „plate“
pavouku zvítězila a obsadila 17. místo. O víkendu 6. – 7. 4.
poprvé nastoupila k extraligovým utkáním za SC OTEC, vyhrála
všechny zápasy a pomohla týmu k postupu do play-off. To se
hrálo v polovině května v Brně a tým SC OTEC obsadil 4. místo.
Ve dnech 13. – 21. 4. 2019 se v Praze konalo ME juniorů kategorie
U19. V jednotlivcích se i přes nízký věk dostala do nominace
i Tamara. Odehrála výborné zápasy a obsadila 23. místo (třetí
nejlepší umístění z našich). Turnaj byl celkově úspěšný, protože
Viktor Byrtus se stal historicky 1. českým vítězem.
Tamča chce zlepšovat své postavení na žebříčku žen. 11. 5.
obsadila 4. místo na A turnaji žen v Brně. 26. 5. se v Praze konalo
MČR mužů a žen do 23 let. Je to speciální kategorie a je tradičně
méně obsazená, Tamaře se povedlo dostat na bronzový stupínek,
když podruhé v sezóně porazila T. Širokou. A také zažila, co je to
dopingová kontrola.
První červnový víkend se v Brně konalo Mistrovství ČR juniorů
družstev. V loňském roce zvítězila se svým „domácím“ týmem
SCC Hradec Králové v kategorii U15 a 13. 3. 2019 byl celý tým
(T. Holzbauerová, F. Farrag a V. Martinovský) vyhlášen v anketě
Naděje královéhradeckého sportu a oceněn s dalšími sportovci
a sportovními kolektivy z řad mládeže v královéhradecké
Filharmonii. Patronem již 14. ročníku ankety byl vícebojař
Jan Doležal a ceny za vynikající sportovní výsledky roku 2018
předával primátor Hradce Králové.

Posledním turnajem v sezóně se na začátku července stal
European Junior Open, který se konal v německém Kolíně. Tento
turnaj je tradičně velice dobře obsazen, přilétá na něj spousta
hráčů z celého světa. 10. místo je tedy výborným výsledkem.
„Nyní trochu odpočinku, ale v srpnu už mi začíná měsíční
tréninkový kemp,...“ těší se Tamara. „Musím tvrdě trénovat,
příští rok bych chtěla na mistrovství světa do Austrálie.“
eve

Úspěchy velimských gymnastů
Ve Velimi máme více dětí, které cvičí gymnastiku, a to většinou
za Sokol Kolín nebo Sokol Poděbrady. Úspěšným gymnastou
je Tobiáš Fajt, který trénuje v Poděbradech a jenž získal
2. místo na Župním přeboru sokolské všestrannosti ve sportovní
gymnastice i ve šplhu (13. 4. 2019). O Radimu Sixtovi jsme psali
už dříve, z posledních úspěchů je to 2. místo v jednotlivcích a
1. místo s družstvem Sokola Kolín na Přeboru Středočeského
kraje mužů v kategorii nejmladších žáků a 2. místo ve družstvech
na Oblastním přeboru ČOS (vše 27. 4. 2019). Gratulujeme. hk

Sokol Velim oddíl JUDO
Letos bylo Mistrovství ČR juniorů družstev opět pro hradecký
klub úspěšné, Tamara hrála již v kategorii starší – U19. Se svými
spoluhráči K. Farragem a Š. Makovským nezaváhali a zvítězili.

Nicol Tvrzníková obsadila
1. 6. 2019 na Turnaji nadějí
v JUDU, který se konal v hale
BIOS v Kolíně, krásné 3. místo.
Blahopřejeme.AH

Z našich škol
Končí nám školní rok i v MŠ

Červen byl ve znamení pokračujících výletů a také loučení. Malé děti
vyrazily na výlet a projely se vláčkem na řepařské drážce, předškoláci měli
každoroční akci, kterou je návštěva a prohlídka Štefánikovy hvězdárny
v Praze s výkladem o hvězdách. Červen byl v plné parádě předškoláků, udělali
jsme si tablo, které můžete vidět v obchodě u Anděla. S našimi předškoláky
jsme se i slavnostně rozloučili na OÚ, kde děti dostaly od OÚ a od nás
velice hodnotné vybavení do školy. Slavnostní nálada dětí, rodičů, třídních
učitelek Mgr. Miloslavy Nykodemové, Ivany Hrbkové, Veroniky Jeřábkové
i Kateřiny Žídkové i paní ředitelky MŠ byla znát všude. Všichni se také těšili
na opékání buřtů na zahradě a na přespání předškoláků v MŠ. Těch, kteří
se nebáli spát bez maminky a ve spacáku, bylo opravdu hodně a všichni to
zvládli na jedničku. Loučíme se tedy s tímto školním rokem, děkujeme všem
našim sponzorům za celoroční spolupráci – Aerocanu a p. Siřínkovi. Všem
rodičům přejeme krásné prázdniny s rodinou, všem čtenářům pěkné léto
a na shledanou v novém školním roce. 
M. Nykodemová

Dětský den

V pátek 31. 5. jsme oslavili Den dětí. Deváťáci v kostýmech šli udělat radost
dětem do MŠ (foto dole), část jich pomáhala při soutěžích dětí z 1. – 3. třídy.
4. třída byla na kolínské vodárně, páťáci jeli na kole do Dobřichova, kde prošli
stezku Markomanů, 6. třída byla na cyklovýletu v Poděbradech, sedmáci
a osmáci byli v Jumpparku v Praze.

Exkurze a výlety

V úterý 11. 6. odjeli na výlet do Liberce páťáci. Navštívili IQ Landii a planetárium. na Výlet do
Jinolic se vydali ve dnech 10. - 12. 6. deváťáci. Kromě výšlapu do Prachovských skal se koupali a
zahráli si také paintbal. V pátek 14. 6. se do planetária v Hradci Králové vypravili třeťáci. Ve dnech
19. - 21. 6. byli na výletě v Olomouci sedmáci. A ve stejné době trávili čas ve Zbraslavicích čtvrťáci.

Rozlučka kroužku aerobiku

Rozlučka kroužku aerobiku se uskutečnila 12. 6. a byla spojena se závody. V kategorii začátečníků
zvítězila A. Hudousková, na 2. místě skončily S. a L. Gregorovy a na 3. místě V. Abaffyová a
V. Štěpánková. V kategorii pokročilí zvítězilo trio P. Nezavdalová, V. Šturmová a K. Víšková, na
2. místě skončily A. Handlířová s A. Čáslavovou a na 3. místě T. Součková.

Finále závodu Target sprint

Finále závodů Target sprint se konalo 18. 6. v Čáslavi. Do závodu se nominovali vždy první tři
ze školního kola. Naši žáci ve finále nezklamali a obsadili velmi pěkná umístění. Nejlepším bylo
vítězství M. Zeleného v kategorii 8. třída – chlapci. Celkově obsadila naše škola 3. místo. AH
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Pozvánka na Den otevřených dveří

Zveme všechny občany na Den
otevřených dveří nové přístavby
ZŠ T. G. Masaryka Velim, který se bude
konat dne 2. 9. 2019 od 13 do 18 h.
Mgr. Petr Karpeta, ředitel školy

Pozvání od hasičů
Vážení občané Velimi a Vítězova,
dovolte mi jménem Sboru dobrovolných hasičů Vítězov pozvat
Vás na 2. ročník soutěže v požárním sportu – Vítězovskou stovku,
která se bude konat v neděli 15. září 2019 ve sportovním areálu
u mateřské školy ve Velimi. Ráno se na start postaví žáci a po obědě
své síly poměří dorostenci a dospělí. Závodníci budou bojovat
v disciplíně běh na 60 m a 100 m překážek, a to ve dvou pokusech.
Přijďte podpořit naše žáky, dorostence, ale i dospělé závodníky
a k tomu zakousnout voňavou klobásu a ochutnat vychlazené pivo.
Těšíme se na Vaši účast. Vítězov, do toho!
Milan Bug ml., jednatel SDH

inzerce
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