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10 Kč

Velimské máje znovu ožily

Letošní staročeské máje
měly zvláštní atmosféru,
mohly se totiž uskutečnit až
po dlouhé covidové pauze.
S o to větší chutí se Fajberáci
pustili do příprav. Stálo
to jako vždycky spoustu
času a potu, ale výsledek
předčil očekávání. Průvod
doprovázela dechová kapela
Kolíňanka, večerní zábavu
pak obstarala kapela Unikát.
Májek bylo 53, mládenci se
v kole opravdu snažili a ani
děvčata nezůstala pozadu.
Když tanečníci provedli
všechny, které provést měli, průvod se vrátil zase na začátek
a všichni si mohli na chvilku vydechnout a nabrat síly na večer.
V osm hodin totiž začínala večerní zábava. Sešlo se nás přes
pět set, takže prostor doslova praskal ve švech. Všichni jsme si
akci opravdu užili. Bylo vidět, že nám všem chybělo setkávání
s přáteli a známými. Domácí i přespolní se na sebe usmívali
a užívali si společné chvíle. Zábava trvala až do brzkých ranních
hodin, ale všechno hezké musí jednou skončit. Dopoledne jsme
se opět sešli při společném úklidu. Všem, kteří se na zdařilé akci
podíleli, náleží velký dík. Poděkování patří i návštěvníkům, kteří
si akci náležitě užili. Byl to krásný společně strávený den. Tak
zase za rok.
žas

Jak jsme se v roce 2021 podíleli
na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se obec Velim může v roce 2021 pochlubit
sesbíráním 1,43 t starého elektra určeného ke zpětnému
odběru a recyklaci. Na každého obyvatele tak připadá 0,64 kg
vysloužilých spotřebičů. Byla tím snížena spotřeba elektřiny
a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy
a železné rudy a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu. Konkrétní přínos obyvatel
vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí,
které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém
pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům naší obce došlo za rok 2021
k úspoře produkce CO2 o 16,86 tun. Stejné množství CO2 pohltí
např. 7 smrků. Nebylo nutné vytěžit 840,12 litrů ropy. Představte
si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 32krát. Došlo
také k úspoře 8 648,35 kWh energie. To je asi stejné množství,
jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 8 649krát. Podařilo
se recyklovat 824,99 kg železa. Toto množství recyklovaného
železa by bylo možné použít pro výrobu 34 ks nových praček bez
nutnosti těžby železné rudy. Recyklací sesbíraných spotřebičů
se podařilo získat 29,07 kg mědi, což by postačilo pro ražbu
5 168 kusů 1€ mincí, nebo 35,28 kg hliníku, který by stačil
na výrobu 2 353 plechovek o objemu 0,33 l. Váš ELEKTROWIN
/certifikát na poslední straně/
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Pan Müller se zajímal o smlouvy týkající se obecních bytů
ve vlastnictví obce, zejména o poplatek za vodu. Pan starosta
odpověděl, že kvůli vypracování smluv byl osloven pan
Thelen. Smlouvy budou vyhotoveny do poloviny roku 2022.
JUDr. Těmín, Ph.D., je navrhl vypracovat do příštího ZO.
Pan starosta v rámci jednání o převodu rybníka u Vítězova
do vlastnictví obce Velim předložil ZO mapu rybníka,
na které ukázal, jaké pozemky patří obci, církvi a ostatním
majitelům. JUDr. Těmín, Ph.D., nejprve položil panu
starostovi otázku, zda výkopové práce u rybníka byly
na pozemku pozemkového fondu. Pan starosta odpověděl,
že ano. Dále informoval o schůzce se zástupcem
arcibiskupství panem Dvořákem, na níž jednali o odkoupení
a převodu pozemků u rybníka, které jsou ve vlastnictví
římskokatolické církve. Konstatoval, že římskokatolická
církev navrhuje nejprve vyřešit otázku odkoupení hřbitova
obcí (majitelem hřbitova je Římskokatolická farnost
Kolín a správcem je obec Velim, která dle zákona provádí
veškeré opravy). Pan starosta se zeptal, proč se najednou
řeší hřbitov, když se v současné době řeší pozemky.
JUDr. Těmín, Ph.D., odpověděl, že je třeba hřbitov vyřešit,
a navrhl, aby byl převeden do vlastnictví obce. Pan starosta
se zeptal JUDr. Těmína, Ph.D., zda komise, která byla
určena pro revizi hrobových míst na hřbitovech, již tuto
revizi uskutečnila. Ten odpověděl, že o revizi není ze strany
obce zájem a na příštím ZO pan Nezavdal podá vysvětlení.
Pan Kostka navrhl hřbitov předat do vlastnictví obce.
JUDr. Těmín, Ph.D., konstatoval, že v této záležitosti nejprve
obec musí vyvolat jednání se zástupci římskokatolické
církve v Kolíně. Následně obec zadá zpracování znaleckého
posudku na pozemky u rybníka ve Vítězově, které jsou
v současnosti ve vlastnictví římskokatolické církve.
K vydání Změny č. 4 územního plánu Velim formou OOP
JUDr. Těmín, Ph.D., položil otázku, zda jsou to změny,
o kterých již bylo hlasováno. Pan starosta odpověděl, že ano.
Pan Kostka připomněl, že již byla ZO představena studie,
kde je řešen přístup na „cvičák“ z bývalých kasáren. Jelikož
se však v katastru vyskytly neshody mezi pozemky pana K.
a paní E., musí být zhotoveno nové zaměření na vytyčení
parcel. Poté proběhla diskuse, kde bylo konstatováno,
že pokud dané pozemky budou převedeny na stavební
parcely a obec nezíská přístupovou cestu, zástavba nebude
umožněna. ZO Velim podle § 6 odst. 5 písm. c) a v souladu
s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon) vydává v samostatné působnosti Změnu č. 4
územního plánu obce Velim opatřením obecné povahy.
ZO schválilo pronájem nebytových prostor budovy čp. 177,
st. p. č. 268 a p. č. 281/12 v k. ú. Velim (Textil v Novoveské
ul.) jedinému zájemci – paní R. F. se stávajícím nájmem
3 500 Kč/měsíc + uhrazení energií. Bude vypracována
smlouva ke schválení.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2022.
ZO projednalo doplacení úvěrové smlouvy č. 99029007097
u KB Kolín, která byla přijata dne 23. 4. 2021 a jejíž splatnost
je ke 30. 6. 2022. Úvěrová smlouva měla být splacena z dotace
na přístavbu Základní školy T. G. Masaryka Velim, která
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měla být přijata do 30. 4. 2022. Z důvodu posunutí termínu
(vybavení interiéru) bude dotace poskytnuta až v září 2022.
Pan Kostka po konzultaci s paní účetní navrhl následující
řešení: 10 mil. Kč doplatit v červnu 2022 z vlastních
prostředků a splatnost 5 mil. Kč posunout na prosinec 2022.
Úroky by činily cca 22 000 Kč měsíčně. ZO výše uvedený
návrh schválilo.
Dalším bodem programu zasedání ZO bylo jmenování
konkurzní komise pro vyhlášený konkurz na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy
T. G. Masaryka Velim. Pan starosta navrhl za zřizovatele
sebe a paní Ž. Svobodovou, DiS. JUDr. Těmín, Ph.D.,
navrhl pana Ing. M. Štěpánka. V prvním hlasování byl
schválen pan starosta. Poté došlo k revokaci hlasování
o druhé místo a po několika neúspěšných návrzích dalších
zastupitelů byl schválen Mgr. M. Kyncl. V souladu s § 102
odst. 2 písm. B zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, dále § 1, odst. 1 a § 2, odst. 3 písm. a) – f) vyhlášky
MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisí jmenovalo ZO Velim konkurzní
komisi pro vyhlášený konkurz na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy T. G. Masaryka
Velim, K Sídlišti 563 v tomto složení: za zřizovatele –
J. Seifert a Mgr. M. Kyncl, člen určený krajským úřadem –
Mgr. T. Valášek, členové, kteří jsou odborníky v oblasti státní
správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu
příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo
psycholog, určení Českou školní inspekcí – J. Kavříková
a Mgr. B. Herčík, člen, který je pedagogickým pracovníkem
příslušné právnické osoby vykazující činnost školy, určený
tajnou volbou pedagogické rady, v níž získal nadpoloviční
většinu hlasů všech přítomných členů pedagogické rady
– Mgr. M. Rovenská, člen, který je školním inspektorem
ČŠI – PhDr. J. Pavlová, Ph.D., a člen, který je členem
školské rady zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků
a zletilými žáky nebo studenty, určený volbou školské rady –
R. Čepelák. Předsedou konkurzní komise byla jmenována
Mgr. M. Rovenská. Výkonem funkce tajemníka komise byla
pověřena paní J. Studená, referentka OÚ Velim.
ZO neschválilo žádost o finanční příspěvek na činnost
Českého svazu včelařů, základní organizace Kolín.
ZO schválilo žádost J. D., Velim, o udělení výjimky z doby
nočního klidu v Tylově ulici dne 7. 5. 2022 od 22.00 do 3.00 h.
ZO vzalo na vědomí Roční zprávu od Energie AG Kolín
o stavu provozovaného vodohospodářského majetku obce
Velim.
ZO schválilo zadávací dokumentaci pro VZMR s názvem
„Obec Velim – pořízení plynové rolby“ a jmenovalo členy
hodnoticí komise. Rovněž schválilo zadávací dokumentaci
pro VZMR s názvem „Oprava chodníků Karlova
a Novoveská, Velim“ a jmenovalo členy hodnoticí komise.
První zasedání této komise se bude konat na OÚ Velim dne
16. 5. 2022.
Předsedou komise pro otevírání obálek byl v obou případech
jmenován J. Seifert, dalšími členy J. Müller a P. Kasal,
jako náhradní členové byli určeni JUDr. T. Těmín, Ph.D.,
a Mgr. P. Karpeta.
ZO vzalo na vědomí vyúčtování opravy hráze rybníka
u Vítězova (celkem 139 060,30 Kč bez DPH).
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JUDr. Těmín, Ph.D., požádal pana starostu, zda by paní
Slabá při rozesílání dokumentů před zasedáním ZO mohla
vyznačit, zda se jedná o dokument, který bude určen
k hlasování, či slouží jen pro informaci.
ZO stanovilo dle ustanovení § 67 a § 68 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(zákon o obcích) pro příští volební období 2022–2026 počet
členů zastupitelstva obce na 11. (Podle ustanovení § 67 zákona
o obcích počet členů ZO na každé volební období stanoví ZO
nejpozději do 85 dnů před dnem voleb do zastupitelstva obce.)
Pan starosta seznámil ZO s vyjádřením firmy Gemec –
Union, a. s., k návrhu výstavby vodojemu.
Pan starosta navrhl jako rybářskou stráž rybníka Vítězov
a „nádržky“ ve Velimi pana J. Krčmu, který vlastní platný
průkaz rybářské stráže. ZO jeho návrh schválilo.
Pan starosta seznámil ZO s dopisem, který osobně doručil
pan J. N., Vítězov. Jde o stížnost na nepořádek z keřů pánů J.
a B. u jeho domu. Pan starosta napíše dopis panu J. a panu B.
Ing. Štěpánek upozornil na havarijní stav komunikace mezi
MŠ Velim a odbočkou na Vítězov a navrhl osazení dopravní
značky, která by na tento stav upozornila. Pan Kaftan navrhl
opravu a na příští zasedání ZO dodá návrh oprav.
Dále Ing. Štěpánek upozornil na nedodržování rychlosti
při vjezdu do Novoveské ulice od Kolína a navrhl pořídit
dynamický radar nebo vjezdní ostrůvek. Pan Kaftan požádá
správce komunikace o předložení návrhu na zpomalení
vjezdu do obce.
Ing. Štěpánek se dále zeptal, zda byl učiněn nějaký posun
ohledně domu u nádraží, který je v havarijním stavu. Pan
starosta odpověděl, že majitel nemovitosti na výzvy nereaguje,
proto v této záležitosti jedná se stavebním úřadem.
Paní Svobodová, DiS., upozornila na odcizenou značku
označující obec Velim v ulici Sokolská a na obnažený poklop
v ulici K Sídlišti.
Dále požádala o povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské
škole Velim. ZO povolilo v souladu s ustanovením § 23
odst. 3 zákona 4. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy
ustanovením § 2 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání z 24 dětí na 28 dětí na jednu třídu.
Počty dětí nepřesahují celkovou povolenou hygienickou
kapacitu mateřské školy (dle posledního Rozhodnutí
o zařazení do sítě škol, předškolních a školních zařízení).
Tato výjimka platí pro školní rok 2022/2023.
JUDr. Těmín, Ph.D., upozornil na propadlou vozovku
v Novoveské ulici. Pan Kaftan provede kontrolu komunikací,
které jsou ve správě údržby silnic, a osloví cestmistra, jenž
má tento úsek ve své správě.
Pan Ruznar vznesl dotaz ohledně kdysi plánovaného
umístění radaru ve Vítězově. Pan starosta odpověděl, že
radar byl objednán, ale následně byl instalován místo
poškozeného radaru ve Velimi. Shodli se, že nebezpečnější
úsek vjezdu do Vítězova je od českobrodské komunikace.
Dále se pan Ruznar zeptal, zda se uvažuje o opravě
komunikace u MŠ. Pan Kostka odpověděl, že se obec snaží
získat na opravu dotaci.
Také se zeptal, jak by se řešil pronájem obchodu (Textil),
pokud by se přihlásilo více uchazečů, a zdůraznil, že
obálková metoda mu přijde nespravedlivá. Pan starosta
odpověděl, že se přihlásil jen jeden zájemce, a tudíž nebylo
co řešit.
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Pan Müller vznesl připomínku k minulém zápisu, požádal
o doplnění v bodě diskuse – připomínka zapsána.
Pan starosta seznámil ZO s vyjádřením firmy Gemec
Union, a. s., k návrhu na výstavbu vodojemu. Pan Müller
požádal, aby při schvalování kupní smlouvy s touto firmou
na pozemek pod přístupovou cestou byla předložena
ke schválení i kupní smlouva s firmou Geosan Group, a. s.,
na pozemek pod vodojemem. Pan Kostka odpověděl, že
firma dala souhlasné stanovisko ke stavebnímu povolení
a smlouvy budou předloženy.
JUDr. Těmín, Ph.D., znovu jednal ohledně církevních
pozemků se zástupcem arcibiskupství panem Dvořákem
a panem farářem. Římskokatolická farnost Kolín požaduje
od obce žádost o vypracování znaleckého posudku
na pozemky církve, který následně církev zadá k vypracování.
Pan starosta se zeptal pana Nezavdala na revizi hrobových
míst. Ten odpověděl, že požádal o součinnost paní Slabou,
která mu doposud nevyhověla. Na dnešním zasedání
nabídla svou pomoc v revizní komisi paní Svobodová, DiS.
Oslovena bude ještě další osoba.
Kvůli havarijnímu stavu komunikace mezi MŠ Velim
a odbočkou na Vítězov a v ulici K Sídlišti zpracoval pan
Kaftan nabídku opravy, která bude zaslána zastupitelům.
Pan starosta informoval ZO o možnosti doplacení úvěru
od KB Kolín v celé výši, tj. 15 mil. Kč. Po doplacení úvěru
a plánovaných akcích (dostavba brownfieldu, nákup rolby,
legalizace ulice 1. máje, výstavba chodníků v ulici Karlova
a Novoveská, oprava střechy OÚ, nákup štěpkovače, zajištění
konektivity ZŠ) zbude na účtu obce částka cca 2 600 000 Kč.
ZO schválilo doplacení úvěru.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2022.
ZO schválilo Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Revitalizace
brownfieldu Pianka ve Velimi s firmou VPP Group, a. s. Předmět
smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle přiložených
změnových listů č. 38–44 bez navýšení finanční částky.
Po dobu zákonné lhůty byl na stránkách obce vyvěšen
Závěrečný účet za rok 2021 Dobrovolného svazku obcí
Pečecký region. Pan starosta navrhuje odstoupit, protože
obec Velim je členem MAS Mezilesí a ostatní obce jsou
v MAS Podlipansko. Obec Velim každý rok zaplatí svazku
nemalou finanční částku a součinnost mezi Dobrovolným
svazkem obcí Pečecký region a obcí Velim je nulová. Pan
Müller navrhl panu starostovi, aby oslovil jednatelku svazku
Pečeckého regionu a informoval ji o záměru ohledně
setrvání či odstoupení z Pečeckého regionu.
ZO schválilo žádost J. K., Velim, o udělení výjimky z doby
nočního klidu v k. ú. obce Velim a Vítězov dne 4. 6. 2022
od 22.00 do 4.00 h.
ZO schválilo žádost L. Z., Kbely, Praha, o vyjádření k dělení
stavební parcely č. 20 v k. ú. Vítězov dle přiloženého
koordinačního situačního výkresu.
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zaslala smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby – Velim, Karlova, Palackého, Václavská, Novoveská,
obnova nn-knn, dem. Nn, IE-12-6007473. ZO odsouhlasilo
návrh smlouvy za podmínky, že ve smlouvě dojde ke změně,
a požaduje, aby veškeré stavební práce na komunikacích
obce byly provedeny pouze protlakem.
ZO schválilo žádost K. J., Vítězov, o udělení výjimky z doby
nočního klidu v k. ú. obce Velim a Vítězov dne 25. 6. 2022
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od 22.00 do 3.00 h.
ZO schválilo výběr dodavatele veřejné zakázky na opravu
chodníků v ulicích Karlova a Novoveská, Velim. Na základě
posouzení 5 nabídek podle stanovených hodnoticích
kritérií komise doporučila zadavateli přidělit zakázku
firmě KG – Servis, spol. s r. o., Velim, jejíž nabídka byla
vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka splňující všechna
kritéria pro tuto veřejnou zakázku. Celková částka činila
3 705 331,02 Kč bez DPH. K předávání stavby firmě budou
přizváni Ing. Štěpánek a pan Müller, kteří se zhotovitelem
stavby vyberou barvu dlažby.
ZO zrušilo na doporučení komise výběr dodavatele
na pořízení plynové rolby. Po upřesnění požadavků
doporučila komise vypsat nové výběrové řízení s upravenými
podmínkami v zadávací dokumentaci. ZO rozhodlo, že
v současné době nebude vypsáno nové výběrové řízení. Pan
starosta navrhl pronájem rolby.
ZO schválilo smlouvu od Bohemiatel, Praha, o zřízení
služebnosti inženýrské sítě na pozemku KN č. 1021/17
v k. ú. Velim – Smlouvu o právu provedení stavby a Smlouvu
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti
(ČD – Telematika, a. s., Praha).
ZO schválilo nabídku firmy Sofis Grant, s. r. o., Praha,
na zpracování a organizaci kompletního koncesního řízení
na výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu
v obci Velim. Cenová nabídka je 127 050 Kč s DPH.
Zástupce Farního sboru ČCE ve Velimi Jiří Tvaroh podal
žádost o finanční příspěvek na kulturně-sportovní akci
„Velimské s kopce“ ve výši 11 000 Kč. ZO finanční příspěvek
odsouhlasilo s tím, že je třeba podat oficiální Žádost
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Velim na rok 2022.
Pan starosta informoval o zarybnění vítězovského rybníka
5 q ryb.
Mgr. Karpeta seznámil ZO s počtem dětí, které se zúčastnily
zápisu do 1. ročníku, a s počtem plánovaných přijatých
žáků. Dále informoval ZO o kontrole vzdělávání cizinců
(Ukrajina).
Paní Svobodová, DiS., jako předsedkyně školské a kulturní
komise informovala o proběhlých kulturních a sportovních
akcích konaných ve Velimi a Vítězově.
Pan Müller jednal ohledně Změny ÚP č. 4 s paní V., která
je jednou ze 3 majitelů pozemků p. č. 1096/17 a 1096/16
v k. ú. Velim, kvůli přístupové cestě ke stavebním parcelám
na „cvičáku“. Majitelé podali návrh, aby v rámci Změny
ÚP č. 4 byly pozemky převedeny ze sportoviště na stavební
parcely. Pan starosta odpověděl, že s panem místostarostou
s majiteli pozemků jednal. K dohodě nedošlo, a tudíž jejich
požadavky nebyly akceptovány. Pan Müller sdělí paní V., ať
napíše obci dopis, ve kterém uvede své požadavky a návrh
na přístupovou cestu ke stavebním parcelám. Pan starosta
konstatoval, že v současné době byl ÚP č. 4 předán na MěÚ
Kolín. Po vrácení jej předloží na zasedání ZO.
Ing. Štěpánek se zeptal na termín letošní poutě ve Velimi.
Odpověděl pan starosta, že se bude konat 13.–14. 8. 2022.
Pan Kasal informoval o nadcházejících oslavách 90. výročí
založení fotbalového klubu ve Velimi.
Pan Nezavdal upozornil na neposekanou trávu u křižovatky
od MŠ do Vítězova. Pan starosta odpověděl, že tento úsek je
ve správě údržby silnic. Pan Nezavdal požádal, zda by ji obec
mohla posekat z důvodu špatného výhledu na komunikaci.
JUDr. Těmín, Ph.D., požaduje vytipovat propadající se
komunikace v obci, které spadají pod správu a údržbu

silnic. Pan starosta odpověděl, že před 2 měsíci obec
navštívil pan ředitel SÚS. Byly mu ukázány komunikace,
na kterých je třeba provést opravy. Pan ředitel se doposud
k daným opravám nevyjádřil. Pan Nezavdal se zeptal, jaký je
současný stav jednání o opravě komunikace v ulici Pražská.
Pan starosta konstatoval, že tuto ulici si s panem ředitelem
také prošli a pan ředitel potvrdil, že komunikace je v návrhu
oprav.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Míka Petr, Velim
Zelingerová Květa, Velim
Řenďovská Věra, Velim
Rusinko Štefan, Velim
Chvalovský Vladislav, Velim
Skalová Jaroslava, Velim
Cakolli Shefki, Velim
Homolková Ilona, Velim
Tatíčková Jaroslava, Velim
Rovenský Milan, Vítězov
Skalová Milada, Velim
Baláček Zdeněk, Velim
Homokyová Otilia, Velim
Dyrčíková Marie, Velim
Šimková Miloslava, Velim
Maryčová Blanka, Vítězov
Kačínová Alena, Velim
Koutská Drahomíra, Vítězov
Konrádová Marta, Velim
Fořt Jiří, Velim
Ludvík Zdeněk, Velim

Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Valová Ludmila, Velim
Janoušková Tereza, Velim
Prokeš Vít, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Mezi velimské občany byly
přivítány tyto děti:
Ridzáková Nela, Němcová
Melissa, Faltin Vincent,
Beníšek Martin, Zatočilová
Tereza, Kovačová Ema, Hála
Viktor, Kasalová Natálie,
Kyncl Matěj, Fučík Lukáš
Zemřel:
Botoš Július, Velim
Čest jeho památce!

Upozornění
Od 6. 6. 2022 bude dočasně uzavřen odběr vody z artéské studně
u „nádržky“ v ulici Palackého ve Velimi (rekonstrukce).

Poděkování zákazníkům
prodejny Textilu
Velmi ráda bych poděkovala všem zákazníkům, kteří u nás
v Novoveské ulici 40 let nakupovali.
Jana Slavíková

Poděkování
Děkujeme obecnímu úřadu za dárek a blahopřání k našemu
výročí. 
Manželé Vedralovi

Jak to vidí občan: Proč si myslím, že by u nás
v obci neměl být do budoucna nastaven dvojí
metr ve vztahu k podnikatelům?
Na jednání zastupitelstva obce 27. dubna 2022 jsem se mimo jiné
dozvěděl dvě pro mě zajímavé informace z oblasti hospodářské
činnosti obce:
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1) Obchod Textil ve Velimi bude patrně pronajat obcí i nadále
za nájemné ekonomicky výhodné pro nájemce
Na základě zveřejnění informace obce o možnosti budoucího
pronájmu prostor stávajícího Textilu Slavíková J., Velim (prostor
prodejny ve vlastnictví obce) se přihlásil obci jediný zájemce,
který zde chce provozovat rovněž prodejnu textilu. Obec
na zastupitelstvu většinou hlasů rovněž rozhodla, že uzavře
smlouvu s tímto zájemcem, a to s měsíčním nájemným 3 500 Kč
(energie si hradí nájemce sám ze svých prostředků). Zastávám
současně názor, že obec prodejnu podobného zaměření
potřebuje, toto rozhodnutí pomůže k rozšíření oblastí malého
podnikání v obci a cena nájemného je, s přihlédnutím ke kupní
síle obyvatel Velimi a okolí, stanovena zcela vyváženě. Členové
zastupitelstva mi však nedokázali dát jednoznačně uspokojivou
odpověď na otázku, jak se v budoucnu bude přistupovat
ke stanovení ceny pronájmu v případě, že bude více zájemců
o pronájem téhož komerčního prostoru obce. Tato otázka
však může přijít na pořad dne v nejbližším období, a to třeba
i v souvislosti s pronájmem bývalé lékárny. Pan starosta navrhl
věc řešit obálkovou metodou (tzn. ten, kdo nabídne více peněz,
jednoznačně vyhrává). Pan zastupitel Těmín pak poukázal na jiný
možný způsob rozhodování, a to s přihlédnutím k pravidlu
dodržení hospodárného, efektivního a účelného hospodaření
obce s péčí řádného hospodáře (tzn. pravidlo vítězství nabídky
s nejvyšší cenou nemusí platit absolutně vždy). Rozhodujícím
faktorem v případě tohoto klíče ke stanovení výběru zájemce
může být tedy i faktor vyššího zájmu obce (např. nechceme zde
momentálně prodejnu s počítači, ale dáme přednost nabídce
provozovatele lékárny i za cenu nižší nabídky, než je nabídka
počítačníka, protože její provozování je z hlediska uspokojení
potřeb obyvatel obce účelnější). I přes tyto celkem konkrétní
odpovědi zástupců obce si však stále kladu následující otázku:
Nepomohlo by zkvalitnění a další podpoře podnikatelského
prostředí v obci (včetně předejití možnému společenskému
pnutí ve vztahu ke stanovení rozdílné výše nájemného u různých
prodejen ve vlastnictví obce) přijmout jednoduché pravidlo již
teď a takříkajíc dopředu a navždy? Toto pravidlo by pak mohlo
spočívat například v uveřejnění (vyvěšení) aktuální jednotné
ceny nájemného vždy na určité období (tato cena se samozřejmě
může v čase příležitostně měnit dle momentální klesající
nebo vzrůstající kupní síly obyvatel). A to celé s dovětkem,
že zastupitelstvo obce bude v čase konkrétního projeveného
zájmu operativně rozhodovat „už pouze“ o udělení pronájmu
již konkrétnímu jedinému zájemci nebo v případě zájmu více
účastníků „už pouze“ o pronájmu zájemci s nejúčelnější nabídkou.
Tedy tímto jednoduchým pravidlem stanoveným transparentně
předem bude upřednostněna právě ta již zmiňovaná lékárna před
prodejnou výpočetní techniky v případě, že bude toto řešení
v primárním zájmu větší části obyvatel obce. Jako bonus navíc
se při přijetí tohoto pravidla nebude žádný z pronajímatelů cítit
ukřivděný rozdílnou cenou pronájmu a bude se moci již dopředu
rozhodnout, zdali se mu nájem (a tím i rozhodnutí začít vůbec
s podnikáním v naší obci) ekonomicky vyplatí.
2) Obec zveřejnila předběžnou maximální cenu veřejné zakázky
na opravu chodníků již v rámci výzvy k podání nabídek
Myslím, že zveřejnění předběžné maximální ceny veřejné
zakázky není úplně správný postup ve vztahu k výdeji veřejných
prostředků obce (našich společných prostředků) a navíc tento
počin, dle mého názoru, ohýbá veřejnou soutěž o zakázku
naprosto nežádoucím směrem. Představme si tedy například
situaci, kdy všem potenciálním zájemcům o dodávku předem
oznámím, že chci zvelebit například místní kulturní dům,

a zároveň jim jedním dechem sdělím, že jsem ochoten vydat
z prostředků obce na tuto zakázku 90 milionů korun. V tomto
případě vás, vážení čtenáři, mohu se 110% jistotou a úplně zcela
ubezpečit, že obec pak skutečně zaplatí zmíněných 90 milionů
nebo částku limitou se tomuto objemu veřejných prostředků
velmi těsně blížící (nebo ji dokonce i překračující na vícepracích
v zákonem povolené výši). Tato praxe uveřejňování výzev
k účasti na veřejných zakázkách obce je v podstatě srovnatelná se
situací, kdy dáte vlastnímu dítěti 100 Kč nebo 1 000 Kč na nákup
hraček. Vždy je vše beze zbytku a do puntíku utraceno. Pokud
byste však náhodou v poblouznění smyslů nebo slabé chvíli sáhli
ještě hlouběji do peněženky a vydali jim v návalu rodičovské
lásky i 10 000 Kč, vsadím se, o co chcete, že i tato investice
dopadne naprosto stejně. Naopak, když ve výzvě k podání
nabídky uvedete pouze obecně, že se jedná o zakázku malého
rozsahu nebo zakázku podlimitní či nadlimitní, dáte „jen“ tímto
obecným sdělením budoucímu zájemci o dodávku jasně najevo,
v jakých limitech se bude veřejná zakázka pohybovat, tzn. zdali
se mu vyplatí se o ni vůbec ucházet, či nikoliv. Toto k danému
účelu soutěže o zakázku zcela postačí. Současně si však musíte
dát tu práci co možná nejpřesněji vyspecifikovat (vydefinovat)
předmět veřejné zakázky tak, aby si budoucí zájemce o zakázku
mohl vůbec spočítat, kolik ho bude stát pořízení materiálu, mzda
jeho zaměstnanců, mzda manažerů, postupující inflace a chtěná
marže (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou), za kterou se mu
ještě vyplatí zakázku realizovat. U zmíněné opravy chodníku je
tedy například nutné v podávané nabídce ze strany obce přesně
zadat parametry díla, požadovanou kvalitu dlažby a jejího
podkladu, umístění bezpečnostních prvků atd., a ne jenom
stanovit, že chcete opravit kus chodníku. Teprve tímto přístupem
je schopna obec do budoucna účinně řídit svoje výdaje a docílit
významnějších úspor. (Např. dodavatel rolby na úpravu zimního
kluziště z Brna může totiž rolbu se stejnými nebo obdobnými
parametry nabídnout za mnohem nižší cenu než dodavatel
z Kolína, ale to jenom v případě, že mu už dopředu nikdo z nás
neřekne, kolik je mu obec ochotná ve finále skutečně zaplatit.)
Naše společné finance totiž nikdy nebyly a do budoucna už
vůbec nikdy nebudou nevyčerpatelné. S penězi jako s jedním
ze základních zdrojů naší civilizace je třeba zacházet velmi
obezřetně stejně jako s vodou, uhlím, ropou a plynem. Prostě
i v případě pořizování veřejných zakázek platí stejně jako při
nákupech u vás doma staré dobré pravidlo, že „za co nejméně
peněz je nutné pořídit co nejvíce muziky“. Naopak však beze
zbytku absolutně neplatí, že „z cizího krev neteče“.
Co je tedy, alespoň dle mého názoru, tenkou červenou spojnicí
obou mých výše uvedených úvah? Intenzivně zapracovat
z úrovně zastupitelů obce už teď (včera bylo pozdě) na budoucí
hospodářské strategii obce například i prostřednictvím jasně
stanovených a následně (všem zájemcům a obyvatelům obce)
veřejně přístupných postupech obce pro pořizování veřejných
zakázek (momentálně je z úrovně obce schválená pouze ne
úplně dotažená směrnice ohledně systému pořizování veřejných
zakázek malého rozsahu), způsobu hospodaření s veškerými
pronájmy obce, způsobu plánování veřejných příjmů a výdajů
v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu,
způsobu stanovení a výběru poplatků všeho druhu se stanoveným
postupem při možném navýšení cen služeb v dlouhodobém
horizontu atp. Pokud to neuděláme již teď, stejně nás vývoj
situace, dle mého názoru, časem k přijetí tohoto nebo obdobného
systémového řešení dožene.

Aleš Ruznar
(autor článku je rovněž členem Kontrolního výboru obce Velim)
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KRPVV – 4. oddíl Sokola Velim

Klub rodáků a přátel Velimi a Vítězova byl založen 5. května
1990 bratrem Bohuslavem Baláčkem a skupinou dalších 11 osob.
Již tehdy bylo rozhodnuto obnovit dávnou tradici připomenutí
upálení mistra J. Husa hranicí na Houti. Další tradiční akcí
se stala každoroční oslava vzniku naší republiky 28. října.
V následujících letech se klub postupně stával důležitou součástí
nejen Sokola, ale i obce, a to pořádáním výstav, koncertů, akcí
pro děti, výletů a přednášek. Pan B. Baláček také hojně přispíval
články do Velimských novin, paní M. Čábelová zachytila historii
Velimi a Vítězova v několika publikacích. Klub vlastní archiv,
který obsahuje písemné i fotografické materiály, sokolské kroje
a některé historické předměty. Postupem času měl KRPVV až
32 členů. Spolupracujeme na akcích s vedením Sokola, Obecním
úřadem Velim a SDH Vítězov. Všem uvedeným za spolupráci
děkujeme. V posledních dvou letech byla činnost klubu výrazně
utlumena, a to v důsledku covidové situace. Někteří členové se
již s ohledem na vysoký věk do akcí aktivně nezapojují. Rádi
přijmeme nové členy, kteří mají zájem o naši obec a budou v naší
práci pokračovat.
Ing. Z. Richterová, předsedkyně KRPVV

čarodějnici. Svůj osud měla babizna zpečetěný ještě dříve, než
průvod došel k hranici u požární nádrže, kde se tradičně sešly
celé rodiny a přátelé. Po upálení čarodějnice jsme se přesunuli
zpět k hasičské zbrojnici, kde se opékaly špekáčky a zábava
probíhala napříč generacemi.

V sobotu 4. května jsme vyrazili na Klučovskou ulici, soutěž na 60
a 100 metrů překážek. V této disciplíně se naše mládež opravdu
zlepšila, ale medaile si odvezli pouze Jakub Pospíchal a Eliška
Bugová. Jakub získal stříbro v kategorii starších žáků a dorostu,
Eliška obsadila druhé místo v kategorii žen.
Tato soutěž je zařazena do seriálu soutěží Kolínského poháru.
Vítězovská stovka, která nás čeká 10. září, tento pohár uzavírá.

U hasičů to žije
V neděli 24. dubna se naše mládež vydala na trochu netradiční
soutěž, a to na Černokosteleckého železňáka. Jedná se o soutěž
inspirovanou disciplínou TFA („nejtvrdší hasič přežije“). Sice
nám počasí nepřálo, ale mladí hasiči podali výborné výkony.
Viktor Iacovlev obsadil 3. místo a Anna Marie Hudousková
1. místo. Již teď se těšíme na příští ročník.

O týden později proběhly naše oslavy filipojakubské noci. Mladí
hasiči se sešli u hasičské zbrojnice, kde společnými silami vyrobili

Tradiční čištění požární nádrže připadlo na sobotu 21. května.
Od rána probíhaly různé práce, jako vyvážení bahna, likvidace
plevelu či čištění okolí nádrže. Po vyvezení všech nánosů přišla
na řadu těžká technika a za pomoci požární stříkačky byla
nádrž dočištěna od nánosů bahna. Na závěr nás čekalo výborné
občerstvení. Děkujeme všem, kteří se této akce účastnili,
a pomohli tak udržet naši nádrž čistou.

Na závěr bychom rádi poděkovali občanům Velimi a Vítězova,
kteří sběrem železného odpadu přispěli na činnost mladých
hasičů a na akce pro děti. Děkujeme! 
Milan Bug ml.
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Ohlédnutí za „pinčesovou“
sezónou 2021/2022
Uplynulý ročník byl úspěšný především díky výkonům našich
mužstev a mládeže. Po dvou letech nás konečně covid-19 nechal
dohrát celou sezónu bez omezení. A ta byla velice dobrá.
Naše „A“ mužstvo (P. Petřík, P. Jeřala, P. Sixta, J. Svoboda), hrající
Regionální soutěž 1. třídy, se jen o několik bodů nedostalo
do konečné fáze soutěže play off, a utekla mu tak možnost bojovat
o postup do krajských soutěží. V konečném pořadí tabulky
mu tedy náleží krásné 5. místo. V dnešní velké konkurenci to
je velice pěkný výsledek a možný příslib dobrých výsledků
i v následujících sezónách. Velimské „B“ mužstvo (M. Škopek,
P. Opl, F. Vejtruba, P. Balouš, R. Sahulka, R. Dulík, P. Sedláček),
které hraje Regionální soutěž 2. třídy, skončilo v konečné tabulce
taktéž na 5. místě.
Velimský stolní tenis se může pochlubit 10. hráčem žebříčku
Regionální soutěže stolního tenisu Kolín Petrem Petříkem a dále
i Radkem Sahulkou, který obsadil celkově 2. místo v letošním
5. ročníku Kolínského poháru žáků.
Mužstvo stolního tenisu pořádalo několik velice povedených
turnajů. Velimská sokolovna hostila Kolínský pohár žáků,
Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů, Vánoční oddílový turnaj
TOP12 a Velikonoční turnaj čtyřher. V pořádání těchto turnajů
hodláme i nadále pokračovat.
Náš oddíl samozřejmě myslí i na budoucnost, a proto
v sokolovně probíhá trénink mládeže a dorostu. K dnešnímu dni
máme celkem 12 mladých hráčů, kteří dokazují svůj zápal pro
hru na regionálních turnajích stolního tenisu. Z těchto turnajů
pravidelně domů vozíme cenná vítězství a další dobrá umístění.

Duben a květen v MŠ

Rád bych poděkoval všem hráčům a trenérům za aktivní přístup
a snahu udržet tento sport v naší obci. Velký dík patří i Sokolu
Velim, který nám poskytuje prostory a zázemí.
Sportu (pinčesu především) zdar! 
P. Petřík
RS 1. TŘÍDA

RS 2. TŘÍDA

Z našich škol

Celý duben jsme prožili opět naplno. Zhlédli jsme divadelní
představení, před Velikonocemi předškoláci pletli pomlázky
a s paní Krčmářovou jsme si zase vyzkoušeli netradiční zdobení
vajíček. Konec měsíce patřil jako vždy čarodějnicím. Celý týden
probíhal projekt v pavilonech a v pátek se všichni převlékli
za nejrůznější čarodějné postavy, vzali hůlky, lektvary a vyřádili
se na diskotékách v jednotlivých třídách.
V květnu nás opět navštívilo divadélko. Dětem se pohádka moc
líbila, jako vždy se mohly zapojit do děje, zatancovat si a zazpívat.
Pak už následovaly výlety – děti z modrého pavilonu byly
ve skanzenu v Kouřimi, kde si prohlédly chaloupky vyzdobené
a připravené na máje. Vyfotily se u krále a přivezly si domů
na památku zakoupené předměty.

Děti z áčka a déčka se společně vydaly do Starých Hradů. Hrad
a zámek Staré Hrady leží u Jičína asi hodinu cesty z Velimi.
Do pohádek čaroděje Archibalda I. nás zavedly pohádkové
bytosti. Nejvíc jsme si užili létání na koštěti, což si vyzkoušely
i paní učitelky.
Některé naše děti předvedly pásmo na místním obecním úřadě
při Vítání občánků, které se jim velice povedlo a dostaly sladkou
odměnu.
Příště vás seznámíme s výlety malých dětí a dalšími zajímavostmi
z naší školky.
M. Nykodemová
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Sport ve škole

Během dubna a května jsme se zúčastnili mnoha sportovních
akcí. Některé turnaje již byly kvalifikací na KSD, jiné se konaly
tradičně po dlouhé covidové přestávce.
Atletika: Atletický čtyřboj žáků 8. a 9. tř. – družstvo dívek
i družstvo chlapců obsadily shodně 5. místo. Atletický trojboj
žáků 4. a 5. tř. – L. Jiřička – 2. místo v běhu na 50 m a 2. místo
v celém trojboji. Pohár rozhlasu pro kat. III a IV (6. – 7. a 8. – 9.
tř.) – naši mladší žáci celkově obsadili 12. místo, mladší žákyně
11. místo, starší žáci 7. místo a starší žákyně 9. místo.
Florbal: florbal žáků 4. a 5. tř. – 6. místo, florbal mladších žáků,
mladších žákyň a starších žákyň bez postupu ze skupiny, starší
žáci obsadili 2. místo a kvalifikovali se do finálové skupiny
na KSD.
Fotbal: minikopaná 6. a 7. tř. – 10. místo, minikopaná 8. a 9. tř.
– 9. místo, McDonalds cup 4. a 5. tř. - 7. místo, McDonalds cup
1. až 3. tř. – 3. místo.

Olympiáda z anglického jazyka

Ve čtvrtek 12. 5. se v Kladně konalo krajské kolo olympiády
v anglickém jazyce, do kterého postoupil J. Kosička. Ve velké
konkurenci obsadil 10. místo. Gratulujeme!

Výlety a exkurze

Dne 17. 5. byli na výletě v Šestajovicích prvňáci a druháci
a ve stejný den navštívili IQ Landii v Liberci páťáci a šesťáci.
V pátek 20. 5. byli třeťáci v planetáriu v Hradci Králové. Dne 26. 5.
se na Kokořín vypravili čtvrťáci. V úterý 31. 5. byla 3.B na exkurzi
ve Velimi u pana Longa, který jim ukázal, jak se vyrábí tofu. 8.A
byla ve dnech 30. 5. - 1. 6. na výletě ve Zbraslavicích.

Přístavba v plném provozu

Od dubna je v plném provozu nová přístavba. V prvním patře
jsou 2 nové učebny a spojovací tunel s novou budovou. V přízemí
je odborná učebna chemie a fyziky (viz foto) a velký kabinet
s kuchyňkou.AH

Velimská abeceda (list 165)
Topič bylo povolání důležité od nepaměti. Zájem o zkušené
topiče se začal projevovat za průmyslové revoluce, kdy se uhlí
stalo hlavním zdrojem tepelné energie. Celkový počet topičů
a jejich pomocníků ve velimské továrně od doby založení
do jejího zániku nedokáže dnes nikdo vyčíslit. Nejznámějším
topičem ze starší generace byl Antonín Sahulka z č. 210. Po něm
vykonával toto řemeslo jeho syn Josef, následovali Bedřich
Mužík, Václav Cinek, Jan Skala a další. Pomocníci se střídali

častěji a je zajímavé, kdo jmenovitě tuto práci zastával. Byli to
Josef Myška, Josef Rada, Jaroslav Kuzďas, František Melezinek,
Josef Sommer, Antonín Grunza, Karel Chládek, Ladislav Kučera.
Ladislav Grunert, Miloslav Sova, Jiří Sixta, Bohumil Malý,
Miroslav Švesták, Josef Seifert st., Miroslav Čábelka, Jaroslav
Skala, Jiří Lepič, Vladimír Schránil, Josef Horák, Slávek Souček,
Lubomír Linhart a řada dalších.
Topol je rychle rostoucí strom vysokého vzrůstu, který potřebuje
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velké množství vody. Topoly se stávají přirozenými bleskosvody.
Důkazem toho jsou jizvy, vedoucí od korun ke kořenům.
Ve Velimi byly bleskem nejvíce zasaženy topol na „Mršníku“
a Novákův topol pod drahou. Ještě v prosinci 1980 trčel do výše
obrovitý pahýl tohoto velikána. 21. srpna, tedy více jak po půl
roce, se strhla obrovská vichřice, při které byl mimo jiné k zemi
stržen i Novákův topol, vlastně již jen jeho několikametrové
torzo.
Toronay Mikuláš byl čtvrtým evangelickým farářem ve Velimi.
Pocházel z města Medáše v Maďarsku, jeho první farností
byla Borová u Poličky. Do Velimi se přistěhoval 28. října 1800.
Nastoupil zde po Janu Breznayovi, jednom ze 13 kazatelů,
kteří přijeli do Čech v červnu roku 1783. Za Toronaye byl
r. 1806 dostavěn evangelický kostel ve Velimi a roku 1821 zřízen
i evangelický hřbitov. Příslušné pole pro tento účel prodal sedlák
Jan Funda z čp. 24 za 300 fl. w. c. o rozloze 1 míry a 2 mázů.
Toronay zemřel v 72 letech dne 7. března 1829 po 46 letech
služby. Jeho nástupcem se stal Jozef Rimany.
Totalita, slovo, které nabylo významu politického útlaku
(totální – úplný). U nás je spojeno s obdobím německé okupace
a stalinského způsobu ovládání Československa, počínaje
padesátými léty minulého století.
Totální nasazení bylo akcí německého řízení okupovaných
oblastí Evropy za 2. světové války. Cílem bylo nahradit německé
pracovníky dělníky z okupovaných zemí. V protektorátu Čechy
a Morava byl totálním nasazením nejvíce postižen ročník 1924,
a to muži i ženy. Ženy se mohly vyhnout nasazení sňatkem.
Z Velimi a Vítězova byly totálně nasazeny desítky osob. Nábory
kandidátů probíhaly způsobem podobným vojenským odvodům,
včetně důkladných zdravotních prohlídek.

Továrna na piana ve Velimi byla založena podnikatelem Brožem
roku 1920. Předtím byla na témže místě již od roku 1908
v provozu výrobna amerických zahradních houpaček a po ní
zde působil potravinářský podnik. Jmenoval se Lada a vyráběla
se v něm marmeláda, kandity a sušilo se ovoce a zelenina. Brož
přišel do Velimi z Vídně. S ním se sem dostali i odborníci znalí
výroby pian. Brožové byli vlastně tři bratři. Ve velimském závodě
šéfoval Karel, kdežto Josef měl na starosti prodejní sklad v Praze.
Třetí bratr František byl zápasníkem a živil se samostatně.
Továrna značky Brož zaměstnávala desítky lidí z Velimi a okolí.
Poslední piana zde byla vyrobena po konci 2. světové války. Poté
se výroba přemístila do Kolína-Zálabí a nakonec stroje přešly
k firmě Petrof v Hradci Králové.
Tovární vilky pro zaměstnance závodu Standard (velimská
továrna) byly ve výstavbě od roku 1951, a to v Palackého ulici
(v té době Julia Fučíka) mezi Dlabačovou vilou a měšťankou.
Cihly na ně vyráběli a pálili sami zaměstnanci ve Vítězově
v Kůrkově cihelně. Z devíti plánovaných vilek se postavilo jen
osm. Kůrkovu cihelnu pak převzalo JZD Vítězov, strhlo plechový
komín a zdivo cihelny zlikvidovalo.
Továrny ve Velimi vznikaly od 19. století. Jako první byl
založen roku 1867 spolkový cukrovar. Roku 1869 založili
bratranci Szalatnayové továrnu na kávové náhražky, čokoládu
a cukrovinky. V jejím sousedství založil Ludvík Uhlíř továrnu
na cementové zboží. Kolem roku 1908 byla v Tylově ulici zřízena
továrna na americké houpačky, která byla roku 1913 proměněna
na potravinářský podnik Lada. Po něm zde od roku 1920 vyráběl
podnikatel Brož piana. Dále byly ve Velimi menší podniky a dílny
jako Kolářova slévárna, Radoňova strojírna, Baštova, Součkova,
Kůrkova cihelna a další.

FC Velim

Výsledky a tabulky:
A: Tuchlovice – Velim 2:1, Velim – Lhota 4:1, Povltavská
FA – Velim 4:2, Dobrovice – Velim 1:2, Velim – Český
Brod 5:1, Nespeky – Velim 0:1, Velim – Klíčany 0:0, Vlašim
– Velim 4:0
B: Velim – Krakovany 2:1, Nučice – Velim 2:1, Velim –
Libodřice 2:0, Velim – Bečváry 6:0, Ratboř – Velim 1:2,
Velim – Plaňany 5:1, Jestřabí Lhota – Velim 1:2, Velim –
Zásmuky 8:0
Dorost (st. a ml.): Nymburk – Velim 2:1 a 4:0, Velim –
Č. Brod/Vyžlovka 4:5 a 1:2, Poděbrady – Velim 1:0 a 7:2
Starší žáci: Straky/Všejany – Velim 6:1, Velim – Loděnice
4:0, Mladá Boleslav – Velim 6:2, Velim – Lhota/Doksy 3:4,
Velim – Kročehlavy 1:4, Sadská – Velim 3:1, Dobrovice –
Velim 2:0, Velim – Dobříš B 2:1, Kazín/Dolní Mokropsy
– Velim 4:0
Mladší žáci: Velim – Tuchoraz 22:0, Kouřim – Velim 2:3,
Velim – Tři Dvory 4:2, Cerhenice – Velim 5:12, Velim –
Krakovany 6:3, Sendražice – Velim 7:4, Velim – Dobré
Pole 3:7, Dolní Chvatliny – Velim 0:9

Více na
www.fotbal.cz
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