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Milan Rastislav Štefánik
Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880
– 4. 5. 1919), spolu s T. G. Masarykem
a E. Benešem zakladatel Československé republiky a její první ministr
války, zemřel před 100 lety. Narodil se
v Košiariskách v rodině evangelického
faráře jako šestý z dvanácti dětí.
Již v dětství byl obklopen knihami,
neboť otec byl vzdělaným kazatelem
a slovenským vlastencem. Mladý
Štefánik studoval na Karlově univerzitě
stavební inženýrství a zde se seznámil
s myšlenkami T. G. Masaryka, který tehdy na univerzitě přednášel.
Pokračoval ve studiu astronomie na Filozofické fakultě UK, poté
v Zürichu, obhájil dizertační práci na téma Nové hvězdy z doby
předtychonovy a Nová Cassiopea a získal titul PhDr. Působil
na hvězdárně prof. Janssena v Meudonu a pod jeho vedením
publikoval své práce v časopise francouzské akademie věd.
S francouzskými vědci se dostal do Turkestánu na pozorování
zatmění Slunce, zastavil se na hvězdárně v Petrohradu a v Jasné
Poljaně. Za hvězdami putoval do Alžírska, na Saharu, do Tuniska
a Kartága, na Tahiti pak pozoroval Halleyovu kometu.
Francouzská vláda mu udělila Kříž rytíře čestné legie. V březnu
1914 se podrobil operaci žaludku ve Švýcarsku a po zotavení ho
zastihla zpráva o vypuknutí války.
Štěfánik uvažoval, že spolu s Čechy by bylo možné
osamostatnění Slovenska, a nastoupil do vojenské letecké
školy v Chartres, kde získal diplom pilota a hodnost desátníka.
Na západní frontě sloužil v průzkumné peruti MF 54 a v té funkci
zaváděl i meteorologickou službu. Opakované žaludeční potíže
léčil v Římě. Zabýval se myšlenkou česko-slovenského státu.
Po návratu do Paříže se setkal s E. Benešem a spolu s Masarykem

XIX. Velimský ples
Letošní Velimský ples byl posunut až na duben, ale to
návštěvníkům v jejich zábavě a taneční vášni nijak nevadilo.
Ples proběhl v tradičním duchu za hudby Faust Bandu.
Vystoupila děvčata ze Školního aerobik klubu se skladbami
Havaj a Star girls pod vedením Báry Krauseové.
Čím se ples opravdu mohl pochlubit, byla bohatá tombola.
Kdo si své štěstíčko koupil, snad nemohl odejít s prázdnou.
Velmi děkujeme všem sponzorům a organizátorům akce.
Slibujeme, že si pod svá křídla vezmeme i příští, a to jubilejní
20. ročník obecního plesu.
Vám všem, kteří jste dorazili, děkujeme za návštěvu a těšíme
se na Vás při další příležitosti.

Za organizátory Ž. Svobodová a M. Kyncl

pak zřídili Centrum pro společný odboj Slováků a Čechů
a pracovali s myšlenkou, jak zřídit samostatné československé
vojsko. V únoru 1916 vzniká Československá národní rada
v čele s Masarykem, s místopředsedy Štefánikem a Durichem
a generálním tajemníkem Benešem. Začíná organizovat
československé vojsko v zahraničí.
Dne 25. srpna 1916 odjíždí Štefánik do Ruska, jedná s carem
Mikulášem a získává podporu ve vojenských kruzích. V červnu
1917 je v USA, kde organizuje první dobrovolníky v počtu
3000. V Itálii pak v dubnu 1918 podepisuje smlouvu o vytvoření
česko-slovenské armády, která bude podléhat ČSNR. V březnu
1918 odjíždí (od 20. června 1917 již generál) Štefánik do Ruska
navštívit a organizovat práci legií, které měly již na 50 000
příslušníků. Dne 14. října 1918 byla vyhlášena česko-slovenská
vláda s ministerským předsedou Masarykem, min. vnitra
Benešem a min. války Štefánikem. Masaryk uveřejňuje Vyhlášení
nezávislosti Československa, tzv. Washingtonskou deklaraci.
A 28. října 1918 je vyhlášena samostatná Československá
republika. Štefánik se vrátil z Ruska do Paříže v lednu 1919
a zabýval se budováním československého letectva. V květnu
byl v Itálii, odkud se měl vrátit do republiky. 4. května nastoupil
do letadla s dvěma italskými letci a mechanikem. Přistát měli
ve Vajnorech u Bratislavy. Před přistáním se letadlo náhle
zřítilo nedaleko Ivanky nad Dunajem. Všichni z posádky byli
na místě mrtvi. Havárie letadla se dodnes nevysvětlila. Uvažuje
se o špatném počasí, technické poruše, výbuchu letadla, ale
i o tom, že letadlo bylo považováno Maďary za nepřátelské a bylo
sestřeleno…
Milan Rastislav Štefánik je pochován v mohyle na Bradle, která
je dílem arch. Dušana Jurkoviče. „Gen. PhDr. Milan Rastislav
Štefánik se zasloužil o vznik společného státu Čechů a Slováků“
(Zákon č. 117/1990 ze dne 23. dubna 1990).
MČ
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 10. 4. 2019
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Zasedání ZO probíhalo v budově základní školy. Před
zahájením zasedání se uskutečnila prohlídka stavu
ZŠ Velim (nově vznikající sportovní haly, učeben, šaten,
jídelny, kuchyně a sociálního zařízení). Zastupitele provedl
a komentář k probíhající stavbě podal pan ředitel Mgr. Petr
Karpeta.
Při stavbě v ulicích Karlova, Palackého, Václavská,
Novoveská - obnova nn-knn, dem. nn (investor stavby ČEZ
Distribuce, a. s.) dojde k demontáži venkovního vedení NN,
které bude nahrazeno novým kabelovým vedením NN.
Přechody komunikací budou řešeny překopem a protlakem.
Pan starosta oznámil ZO, že panu Radechovskému budou
doplněny podmínky a požadavky do uvedené smlouvy.
Pan starosta předložil ZO položkový rozpočet rekonstrukce
dvou podkrovních bytů, který nechal vypracovat. Pan Kasal
doporučil rozepsat cenový rozpočet materiálu a dopsat
požadovaný materiál (např. okna Velux, vodovodní
baterie). Pan Kostka navrhl oslovit další firmy a požaduje,
aby v podané nabídce na rekonstrukci bytů byly rozepsány
výměry a standardy materiálů.
Pan starosta předložil ZO rozpočet na opravu chodníku
v ulici Palackého před kavárnou Mattylda 99, finanční částka
činí vč. DPH 38 435,89 Kč.
Pan Kostka seznámil ZO s jednáním ohledně lokality
Piánka – Brownfield, které proběhlo na OÚ Velim za účasti
pp. Semeráda, Kostky, Müllera a starosty. Na příštím zasedání
ZO bude předložen návrh projektu studie, kterou vypracuje
projektant pan Dobiáš.
Pan Müller učinil dotaz na finanční částku projektové
dokumentace na komunikaci kolem MŠ Velim. Pan starosta
předal panu Müllerovi veškeré materiály k prostudování.
Pan starosta požádal pana Müllera o vrácení projektové
dokumentace a kopií zápisů.
Pan starosta upozornil, že na spojnici Velim – Sokoleč,
kde dochází k prořezům stromů, zůstávají naházené větve.
Starosta zajistí obhlídku místa.
ZO schválilo nabídku firmy Violaflora – R. Hanuš, Klipec,
na údržbu zeleně Velimi a Vítězova pro rok 2019 (údržba
náměstí a pomníku, …). Cenová nabídka služeb pro Velim
72 355 Kč, pro Vítězov 7 690 Kč, celkem 80 045 Kč. V ceně je
zahrnuta veškerá doprava a odvoz rostlinného odpadu.
Ohledně Vítězova se rozvinula diskuze, ve které pan
Kostka navrhl, aby se ZO zaměřilo více na obec Vítězov,
na možné opravy a dotace - rekonstrukce hasičárny, budova
bývalého OÚ, revitalizace náměstí a zvoničky. Pan Müller
doporučuje ZO připravit vítězovským občanům dotazník
ohledně vybudování vodovodního řadu ve Vítězově
a jednotlivých přípojek, které by občané hradili z vlastních
prostředků ve výši cca 50 000 Kč (dle údajů z okolních
vesnic). Pan starosta upozornil, že v současné době
neznáme finanční rozpočet na vybudování vodovodního
řadu ve Vítězově a tuto alternativu zavrhl. Prioritou bude
urgování vodohospodářského sdružení ohledně vybudování
vodovodního řadu ve Vítězově.
VODOS Kolín zaslal Roční zprávu o stavu provozovaného
vodohospodářského majetku obce Velim a Oznámení
o změně statutárního orgánu společnosti.
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Společnost Artendr, s. r. o., prostřednictvím PhDr. Bc. Marka
Semeráda, MBA, zaslala návrh příkazní smlouvy na podání
žádosti – Smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci
na akci „Revitalizace Brownfieldu Pianka ve Velimi - výstavba
veřejného sportoviště pro spádovou oblast Kolínska“. Cena: a)
42 000 Kč bez DPH do 10 dnů od odevzdání žádosti o dotaci,
b) 40 000 Kč bez DPH do 10 dnů od provedení výběrového
řízení, c) 2% odměna v případě přidělení dotace z výše
přiznané dotace. JUDr. Těmín, Ph.D., a pan Müller prověří
jednotlivé body smlouvy a požadavky případných oprav
a doplnění předloží ZO na příštím zasedání.
Dále společnost Artendr, s. r. o., zaslala cenovou nabídku
na opravu komunikace, na jejíž rekonstrukci žádáme dotaci
z MMR. Rozpočet na opravu komunikace činí 3 459 878 Kč
bez DPH (4 186 452 Kč včetně DPH). ZO vzalo tuto nabídku
na vědomí.
MUDr. Josef Slabý zaslal žádost o spolupodílení se
na vynaložených finančních nákladech „Rozšíření
parkovacích míst před lékařskou ordinací na adrese Velim,
Václavská 207“. Náklady na vybudování činily 49 865 Kč
bez DPH. ZO schválilo uhradit polovinu výše uvedených
nákladů.
ZO obdrželo pozvánku na Jarní koncert v evangelickém
kostele ve Velimi v neděli 14. 4. 2019 od 16.00 hodin.
Pan starosta upozornil ZO na pozemek na náměstí Obránců
míru u potravin Central, na kterém je třeba vyřešit odvod
dešťové vody a opravit část asfaltového povrchu. Zároveň
předložil cenovou nabídku oprav cca 143 487,12 Kč. ZO se
před příštím zasedáním sejde na místě samém k posouzení
opravy výše uvedeného pozemku.
JUDr. Těmín, Ph.D., informoval ZO o konečné fázi, ve které
obec odkoupila pozemky p. č. 413/3, 1255 a které jsou již
vedeny ve vlastnictví obce Velim a mohou být zahrnuty
do brownfieldu.
Pan Müller navrhl obnovit starou cestu z Velimi do Nové Vsi
přes pole okolo horní části lomu, která navazuje na pozemek
ve vlastnictví Nové Vsi. Hovořil s panem starostou Nové Vsi,
který není proti. Upozornil na pozemek, který je v územním
plánu veden v majetku obce (jedná se o cestu vedenou od tzv.
velimského mlýna do novoveského lomu). Tento pozemek
je zorán a obhospodařován neznámým zemědělcem. ZO
pověřuje pana starostu zjistit, zda má tento obecní pozemek
někdo propachtovaný, případně kdo obhospodařuje sousední
pozemky. Obecní pozemek bude opět vytyčen, případně
osázen stromy.
Dále sdělil, že dotační možnosti na brownfield budou
pravděpodobně vyhlášeny v následujících pěti letech
opakovaně a tento titul by mohl být použit i na faru a přilehlé
pozemky. Pokud bychom chtěli v rámci brownfieldu provést
demolici všech objektů, musela by se provést změna umístění
plánované plochy pro hřbitov v ÚP.
Pan Kostka doporučil prodiskutovat návrhy týkající se fary
(včetně využití celého areálu) s architektem panem Dobiášem
a panem Těmínem.
V rámci opětovné diskuze ohledně hřbitova navrhl pan
Nezavdal revizi stávajících nevyužitých hrobových míst. Pan
Kaftan upozornil i na kritický stav ostatních hřbitovních zdí.
Pan Müller se vrátil k cyklostezce do Vítězova. Sdělil, že
v případě neúspěchu na MAS Mezilesí bude další možností
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žádat na SFDI. Příjem žádosti na rok 2020 bude v září, nejdéle
v říjnu. Výsledek z MAS Mezilesí bude pravděpodobně
znám v průběhu léta. Jelikož by následně nebyl čas projekt
přepracovat, navrhl, aby souběžně běželo přeprojektování
pro SFDI. Pan Kostka zajistí cenovou nabídku na úpravu
projektu cyklostezky (od p. Dobiáše).
Pan Müller se zeptal, kdo kontroluje uvedení komunikací
do původního stavu po stavebních pracích (např. vodovodní
přípojky). Pan starosta mu doporučil, aby nafotil poškozené
komunikace. Pan starosta pak bude jednat s majiteli, aby
poškozený pozemek uvedli do původního stavu.
Ing. Štěpánek navrhl prodloužit chodník v ulici U Koupaliště
u paní Kopecké a případně vybudovat přechod pro
chodce. Pan Kaftan odpověděl, že do příštího zasedání
zjistí na příslušných institucích, zda je možné tento záměr
zrealizovat.
Ing. Štěpánek dále učinil dotaz na odstraněnou pouliční
lampu v ulici Palackého. Pan starosta odpověděl, že oprava se
řeší v rámci pojistné události.
Pan Kostka oznámil, že v rámci přístavby ZŠ Velim je v řešení
i financování nového oplocení a předělání stávající školní
jídelny na výuku dílen a cvičnou kuchyňku pro žáky ZŠ.
Pan Kasal upozornil na časté dotazy od občanů, kteří jsou
přesvědčeni, že za úbytek spodních vod je odpovědná firma
Ball Aerocan CZ, která čerpá a vypouští velké množství vody.
Pan starosta upozornil, že na pozemku firmy BFK vyvěrá
voda z prasklé artésky. Pan starosta bude jednat s ředitelem
firmy Ball Aerocan CZ. Pan Kostka zjistí, zda by bylo možné
provést nový hydrogeologický průzkum.
Mgr. Kyncl informoval ZO o podané žádosti na Povodí Labe
Kolín ohledně vyčištění potoka.
Mgr. Karpeta podal ZO informaci o zápisu dětí do 1. ročníku
s tím, že budou otevřeny dvě první třídy.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 24. 4. 2019
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Pan starosta oznámil ZO, že nabídka na rekonstrukci dvou
podkrovních bytů bude vyvěšena na úřední desce.
ZO byl předložen statický posudek na katolickou faru.
Ohledně rozšíření hrobových míst na pronajatých
pozemcích, které jsou ve vlastnictví Arcibiskupství církve
římskokatolické, JUDr. Těmín informoval, že na 7. 5. 2019
je sjednána schůzka s pověřeným pracovníkem pražského
arcibiskupství.
Pan Müller doporučil u nově zhotoveného chodníku v ulici
Palackého před kavárnou Mattylda 99 vybudovat zábradlí.
ZO zábradlí odsouhlasilo s tím, aby byl zachován chodník.
Pan starosta seznámil ZO se změřenými metry (chodník)
v Karlově ulici, které činí cca 228 m2 a 240 m2. ZO doporučuje
s vybudováním chodníků prozatím vyčkat (dle finančních
prostředků a vývoje příjmu obce v půlce roku).
Pan Kostka předložil ZO zpracovaný návrh studie projektu
lokality Piánka – Brownfield, ke kterému poskytl podrobný
výklad (projektová studie obsahuje realizaci demolice budov,
vybudování parkoviště, dětského hřiště (cca 580 m2) a kluziště
(40x20 m), včetně dřevostavby (sklad na mantinely), garáže
(rolba), chlazení, vše propojené chodníkem okolo „artésky“
až na „Skalku“. Kluziště lze v letních měsících využít např.
jako sportovní hřiště. ZO schválilo výše uvedený předložený
návrh.
Ohledně prosby o spolupráci obce s přesunutím jízdního řádu
- spoje 27067911 (linka 679), kterou zaslal vítězovský občan,
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bylo provedeno šetření počtu žáků, kteří se takto dopravují.
Celkový počet vítězovských žáků je 24. Ranní autobusovou
linku z Vítězova využívá cca 6–12 žáků. ZO při příští změně
jízdního řádu autobusových linek bude požadovat spoj
Velim – Vítězov ve 13.00 hodin. Jiné připomínky od občanů
k novému jízdnímu řádu nebyly podány.
Pan starosta provedl obhlídku spojnice Velim – Sokoleč, kde
po prořezu zůstávají naházené větve. Oznámil, že chtěl klestí
sám zlikvidovat, ale v současné době je vydán zákaz pálení.
Upozornil ZO, že pokud bude nadále platit výstraha ZHS
Středočeského kraje o zákazu pálení ohňů, bude o zákazu
informovat místním rozhlasem občany, neboť se blíží
„čarodějnice“.
JUDr. Těmín, Ph.D., prostudoval návrh příkazní smlouvy
na podání žádosti – Smlouva o zabezpečení přípravy žádosti
o dotaci na akci „Revitalizace Piánka – Brownfield ve Velimi
– výstavba veřejného sportoviště pro spádovou oblast
Kolínska“ od společnosti Artendr, s. r. o. Doplnil formulační
záležitosti a smlouvu upravil tak, aby byla vázána pokyny
obce dle daných zákonů. Pan Müller se zeptal, zda v případě,
že by akce nevyšla a žádost byla předkládána znovu příští rok,
budeme opět platit výše uvedenou finanční částku. Odpověděl
starosta, že částka by byla menší. JUDr. Těmín, Ph.D., uvedl,
že tato smlouva končí podáním žádosti. ZO schválilo obsah
projektu regenerace území brownfieldu a také podání žádosti
o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj na realizaci akce
„Revitalizace Piánka – Brownfield ve Velimi – výstavba
veřejného sportoviště pro spádovou oblast Kolínska“.
Konkrétně se jedná o program: 117D082 Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití, DT3 - Revitalizace.
ZO se před zasedáním sešlo před obchodem Central, aby
posoudilo stav plochy s ohledem na cenovou nabídku oprav
(cca 143 487,12 Kč). Bylo dohodnuto, že se panu Dobiášovi
zadá vypracování návrhu jednoduché situační studie využití
dané plochy (cca 420 m2) .
K návrhu pana Müllera na obnovení staré cesty z Velimi
do Nové Vsi přes pole okolo horní části lomu pan starosta
zjistil, že na těchto polích hospodaří pp. Krupička a Zapletal.
ZO doporučuje dát po sklizni obecní pozemek zaměřit
a osázet stromy.
K návrhu ing. Štěpánka ohledně prodloužení chodníku
v ulici U Koupaliště u paní Kopecké a vybudování přechodu
pro chodce přes komunikaci ul. Palackého zjišťoval možnosti
pan Kaftan. Uvedl, že chodník lze prodloužit a přechod
vybudovat, ale s podmínkou vybudování předpisového
veřejného osvětlení. Na odbor dopravy v Kolíně bude
odeslána žádost o povolení a specifikaci podmínek.
ZO závazně schválilo informace uvedené v zaslaném
vyplněném dotazníku od Vodohospodářského rozvoje
výstavby, a. s., Praha, Vodohospodářské sdružení Kolín.
„Dotazník pro vyhodnocení nároků na Skupinový vodovod
Kolín“ bude sloužit zpracovateli „Aktualizace analýzy
vodárenských poměrů ve vybraných oblastech (č. 1 a č. 2)
okresu Kolín“ jako hlavní podklad pro posouzení stávajícího
Skupinového vodovodu Kolín a k následnému návrhu
nutných technických opatření pro zajištění dodávek pitné
vody v budoucnu.
Dobrovolný svazek obcí Pečecký region zaslal Zveřejnění
závěrečného účtu DSO Pečecký region za rok 2018, včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Návrh bude
vyvěšen po dobu zákonné lhůty.
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zaslala Smlouvu č. 9120136234
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o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci
- pozemek p. č. 946/1 v k. ú. Velim, který je ve vlastnictví
obce Velim. ZO navrhuje stavbu provést na jiném pozemku
a pověřuje starostu k dalšímu jednání.
ZO povolilo udělení výjimky z doby nočního klidu v k. ú.
Velim na Den sousedů 2019 pořádaný v Tylově ulici.
Žádost o dotaci na příměstský tábor byla podána MAS
Mezilesí v měsíci březnu s pořadovým číslem CZ.03.2.65/0
.0/0.0/16_047/0011421 s názvem „Péče o děti – příměstské
tábory“. Žádost úspěšně prošla prvním kolem posouzení.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2019.
ZO schválilo žádost, kterou předložil pan starosta. „Žádost
o vydání stanoviska k návrhu na změnu územního plánu
Velim“ bude zaslána na Krajský úřad Středočeského kraje,
Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11,
Praha 5 – Smíchov. Za vlastníka pozemkových parcel
č. 1096/3, 413/1, 413/9, 413/11 a navazujících v k. ú. Velim
žádáme o vydání stanoviska podle § 55a odst. 2 písm. d)
a písm. e) stavebního zákona k připravovanému návrhu
na změnu územního plánu Velim. Jedná se o území bývalých
kasáren ve Velimi u lokality Skalka. Dříve zde stávala tzv.
Piánka – výrobní plocha určená v platném územním plánu
k přestavbě na plochu obytnou (brownfield) - ozn. BI-P21
a BI-P22. Návrh na změnu územního plánu spočívá ve změně
funkčního využití plochy P22 na hlavní využití pro bytový
dům se sociálními byty a sportovním hřištěm a v úpravě
regulativů plochy P21 – minimální velikost pozemku
od 700m2. Návrh na změnu by neměl mít významný vliv
na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Jelikož
se jedná o přestavbovou plochu v zastavěném území,
nepředpokládáme ani požadavek na posouzení z hlediska
vlivů na životní prostředí.
ZO také schválilo druhou „Žádost o vydání návrhu
na změnu územního plánu“, která bude zaslána na Krajský
úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí
a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov. Za vlastníka
pozemkové parcely č. 490/3 v k. ú. Velim, žádáme o vydání
stanoviska podle § 55a odst. 2 písm. d) a písm. e) stavebního
zákona k připravovanému návrhu na změnu územního
plánu Velim. Jedná se o území bývalého „hliníku“ ve Velimi
u příjezdu do obce od jihu. Dříve zde stávala cihelna
– výrobní plocha je určená v platném územním plánu
k přestavbě na plochu obytnou (brownfield) – ozn. BV-Z29.
Návrh na změnu územního plánu Velim spočívá ve změně
funkčního využití části plochy Z29 na plochu pro technickou
infrastrukturu – pro umístění obecního vodojemu. Velikost
nové plochy bude cca 1500 m2 podél účelové komunikace
p. č. 979/1. Návrh na změnu by neměl mít významný vliv
na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Jelikož
se jedná o přestavbovou plochu v zastavěném území,
nepředpokládáme ani požadavek na posouzení z hlediska
vlivů na životní prostředí.
ZO zamítlo nabídku na výrobu odznaků (znak obce Velim).
Pan starosta informoval o upozornění firmy Nykos, a. s.,
Ždánice, že při svozu bioodpadu bylo na skládce zachyceno
velké množství odpadu, který do bioodpadu nepatří. Tento
odpad nelze ukládat do kompostárny, ale jako směsný
komunální odpad, jehož uložení je podstatně dražší.
Upozornění bylo občanům napsáno do Velimských novin
i s článkem „Co patří do hnědého kontejneru aneb co je
BIOODPAD“. Poslední dobou se v obci objevují v kontejnerech
na plasty např. pneumatiky, které patří do nebezpečného
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•

odpadu, ale i uschlá cibule atd. Někteří spoluobčané nám
přímo zakládají soukromou skládku u kontejnerů (staré
oblečení, atd.). Přitom v obci jsou kontejnery na ošacení
a od jara do léta jsou občanům každou sobotu k dispozici
velkoobjemové kontejnery. Pokud budou občané nadále
neukáznění, bude ZO zvažovat o zdražení poplatku za odvoz
komunálního odpadu. Pan Müller požaduje zaslat fotografie
z radimské skládky, kam byl bioodpad uložen.
Pan Müller dále učinil dotaz, zda musí obec nejprve
uhradit na brownfield celkovou finanční částku z vlastních
prostředků. Obec hradí pouze poměrnou část (spoluúčast),
zbytek (70 %) pokrývá dotace. Další vývoj investic bude dle
finančního stavu obce, uvidíme v letních měsících.
ZO schválilo podání žádosti o schválení dotace pro MŠ Velim
– Chůva jako personální podpora DVPP a další dle návrhu
paní Ž. Svobodové, DiS.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Kohoutek Břetislav, Velim
Dvořáková Marie, Velim
Fojtů Alena, Velim
Šmíd Jiří, Velim
Rovenský Jiří, Velim
Zedník Václav, Velim
Funda Ivan, Velim
Synek Miroslav, Velim
Mareš Jaroslav, Velim
Cinek Václav, Velim
Sixta Jiří, Velim
Kettnerová Jolana, Velim
Svoboda Josef, Velim
Jeřábková Ivanka, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Narodili se:
Vojtěchová Berenika, Velim
Němec Antonín, Velim
Prokeš Vojtěch, Velim
Slavík Lukáš, Velim
Hemmer Patrik, Velim
Váchová Eliška, Velim
Vintrlík Aleš, Velim
Machalová Natálie, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Kostřica Vladimír, Velim
Fundová Jaroslava, Velim
Lukášová Lenka, Vítězov
Skala Pavel, Velim
Čest jejich památce!

Přání
Přejeme našim rodičům, manželům Moučkovým, k 60ti společně
prožitým letům mnoho zdravíčka. Děkujeme za vše, co pro nás
celý život dělají, a těšíme se na další roky s nimi.
Díky za vše. Dcera Míla, synové Láďa a Petr a všichni, kteří
k nám patří. PS: Děkujeme OÚ za milou návštěvu a dar.

Jak to vidí občan: Proč by naše obec měla zveřejňovat
způsob výběru dodavatele i u veřejných zakázek
malého rozsahu (při nákupu majetku nebo služby)?
Od 1. července 2018 je povinností všech ministerstev používat
při zadávání veřejných zakázek, tedy i veřejných zakázek malého
rozsahu (od „1 Kč“ do 2 mil. Kč) Národní elektronický nástroj.
Pomocí tohoto elektronického tržiště, jehož využívání je zcela
zdarma, lze nezávisle oslovit neomezený počet dodavatelů
v rámci celé ČR. Ti se pak mohou přihlásit do výběrového řízení
na zakázku, a to dle přesně specifikovaných požadavků zadavatele.
Specifikace požadavků, samotný průběh a výsledek této soutěže
o zakázku, při které by měla být jedním z nejdůležitějších
kritérií výběru především výsledná cena, je pak transparentně
zaznamenán k možnému dohledání pro jakéhokoliv zájemce.
V souvislosti s výše uvedeným je rovněž nutné podotknout, že
tento způsob výběru dodavatele není zatím povinný pro obce,
jako je ta naše. Stejně tak není povinností naší obce zveřejňovat
uzavřené smlouvy s dodavateli nad 50 000 Kč v uzákoněném
Registru smluv provozovaném Ministerstvem vnitra ČR. Naše
obec tyto možnosti však může využívat dobrovolně, a jak jsem
již uvedl, zcela zdarma.
Přesto musí zadavatel (naše obec) dodržovat základní
zásady platného zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy
transparentnost (přesně stanovit kritéria výběru a postupovat
tak, aby nevznikla pochybnost o objektivním výběru vítěze),
rovné zacházení (stanovit stejné podmínky všem potencionálním
dodavatelům, a to předem), zákaz diskriminace (nesmí se
neoprávněně zvýhodnit jeden z potencionálních dodavatelů)
a přiměřenost (nastavení parametrů s přihlédnutím k technické
složitosti a výsledné ceně zakázky). V této souvislosti bych tedy
viděl jako zcela samozřejmé zveřejňovat na webu obce minimálně
předem stanovená kritéria, podle kterých se bude vybírat
- záznam o výběru dodavatele včetně originálů obdržených
nabídek od jednotlivých uchazečů a uzavřenou smlouvu, a to
u všech zakázek na nákup majetku a služeb nad 50 000 Kč.
Zakázky nepatrného rozsahu, tj. do zmíněných 50 000 Kč, pak
můžou klidně dostat např. místní OSVČ takzvaně napřímo, to
jest bez jakéhokoliv výběrového řízení (přímá podpora místních
malých a středních podnikatelů).
Zajímá Vás, jak se v místních podmínkách hospodaří s daněmi
odvedenými z našich platů?
A. Ruznar

Duben u hasičů
Začátek měsíce probíhal v duchu zdravovědy. 10. dubna jsme
pro naše nejmenší hasiče připravili kurz první pomoci, a to
pod vedením zkušeného záchranáře Středočeského kraje Jana
Veselého. Zábavnou formou dětem vysvětlil, jak se zachovat
v krizové situaci a především jak poskytnout první pomoc.
Po přestávce si na figurantech, kteří měli naznačená různá
zranění, vyzkoušeli ošetřit například otevřenou zlomeninu nebo
tepenné krvácení. Dále následoval kurz pro dospělé, kde byla
představena nová záchranářská brašna naší jednotky, kterou
věnovala obec Velim. Myšlenkou uspořádání kurzu byla právě
tato záchranářská brašna. Chtěli jsme, aby všichni vítězovští
hasiči věděli, kam sáhnout pro náplast s dinosaury nebo krční
límec, a uměli jej použít. Kurz byl velice zajímavý, přínosný,
plný dotazů a možností vše si vyzkoušet. Doufáme, že nové
poznatky nebudeme potřebovat, a těšíme se na příští rok, až si
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kurz zopakujeme.
V sobotu 13. dubna proběhl sběr železného odpadu. Rádi
bychom poděkovali všem občanům, kteří nám trochu železa dali
a přispěli tak na družstvo mladých hasičů a Den dětí ve Vítězově.
27. dubna jsme absolvovali první soutěž, a to běh na 60 m a 100 m
překážek v Klučově. Naši mladší a starší žáci předvedli výborné
výkony a ukázali, že SDH Vítězov není slabý sbor. V kategoriích
dorostu a dospělých to potvrdila Eliška Bugová, která si ze
soutěže přivezla 3. místo. Její šance na postup se tak přiblížila.

Poslední dubnový den patřil pálení čarodějnic a my si ho
ve Vítězově náramně užili. Počínaje pátou hodinou odpolední
jsme se scházeli u hasičské zbrojnice. Společnými silami děti
postavily čarodějnici a za pokřiku „Upálit!” ji odnesly na hranici,
která se nacházela v blízkosti požární nádrže. Po upálení
čarodějnice následovala bojovka pro nejmladší návštěvníky,
které po splnění úkolů čekal poklad plný sladkostí. Po zbytek
večera se opékaly buřty a popíjelo pivo. Chtěli bychom poděkovat
za hojnou účast a doufáme, že se příští rok opět sejdeme.

Milan Bug ml.

Čarodějnice
Po dlouhotrvajícím suchu
nakonec přece jenom zapršelo
a byl odvolán zákaz pálení
ohňů ve Středočeském kraji.
Tradiční pálení čarodějnic
30. 4. tak mohlo proběhnout ve
Velimi i Vítězově (nebo třeba i
jen skromněji na zahradách
spojené s grilováním...). AH
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Šipkovaná v Sokole
V pondělí 15. 4. 2019 jsme pro
děti z oddílu tancování, oddílu
sokolské všestrannosti a míčových
her uspořádali hru „ŠIPKOVANÁ“.
Zúčastnilo se jich 50. Jako první šly
starší děti, které vyznačily šipkami
trasu od sokolovny na fotbalové
hřiště. Menší děti (v počtu 35)
musely celou trasu projít a přitom
najít ukryté dopisy, kde byly napsané úkoly, jež musely splnit
(např.dřepy, běhání slalomu mezi stromy, zazpívání písničky).
V cíli (na fotbalovém hřišti) byl pak schován poklad, který
musely najít. Na závěr dostali všichni malé občerstvení a společně
si poklad rozdělili. Všem se hra velmi líbila. Počasí se vydařilo
a odpoledne jsme si moc užili. 
Jana Jiřičková

Valná hromada Sokola Velim
V sobotu dne 30. března se sešla valná hromada Tělocvičné
jednoty Sokol Velim. Velimský Sokol má 240 členů, z toho 100
dospělých. Má 8 oddílů, které se věnují soutěžním i rekreačním
sportovním aktivitám, klub rodáků pak aktivitám společenským,
kulturním a vzdělávacím. Valnou hromadu zahájil a řídil S. Jakl.
Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů přednesli: za oddíl sokolské
všestrannosti Ž. Svobodová v zastoupení I. Homokyové, za oddíl
stolního tenisu F. Vejtruba, za oddíl nohejbalu B. Filoun, za oddíl
juda S. Jakl, za oddíl petanque A. Klouda, za úspěšný oddíl florbalu
P. Urban, za klub rodáků Z. Richterová. Informaci o kondičním
cvičení žen a o cvičení maminek s dětmi doplnily J. Kopecká a
Ž. Svobodová. S aktuálním stavem členské základny seznámil
přítomné místostarosta P. Sixta a konstatoval, že potěšující nárůst
počtu členů trvá už několik let, a to dětí i dospělých.
Zprávu o hospodaření jednoty přednesla sestra J. Kopecká
a zároveň seznámila valnou hromadu s rozpočtem na r. 2019.
Vzhledem k realizaci opravy fasády severního průčelí sokolovny
vzrostly oproti předchozím letům i celkové výdaje. Předsedkyně
revizní komise J. Janoušková pak konstatovala, že komise
po kontrole všech podkladů týkajících se hospodaření a správy
majetku jednoty nenalezla žádné nedostatky. Zprávu o činnosti
výboru přednesl starosta jednoty J. Radoň, který seznámil
přítomné s jednotlivými body činností, jež v průběhu roku výbor
řešil. Za úspěchy označil naši účast na 16. všesokolském sletu,
velimskou veřejností velmi dobře přijatou oslavu 150. výročí
Sokola Velim a dále dokončení oprav pláště budovy. Ocenil práci
vedoucích oddílů a rovněž velmi dobrou spolupráci s SDH Vítězov.
Dále vyzdvihl velmi dobrou spolupráci se Zastupitelstvem obce
Velim a p. starostou J. Seifertem. Ta Sokolu přináší mj. i zásadní
finanční podporu na provoz sokolovny nebo na nákup vybavení
pro pořádání kulturně společenských akcí, včetně např. úhrady
nákladů za hudbu na Sokolském plesu.
Důležitým bodem jednání VH byly i nové volby výboru
Sokola a volba starosty jednoty, kterým byl opětovně zvolen
J. Radoň. Volby potvrdily stávající složení výboru v podstatě
beze změny, a to J. Bačina, místostarosta, P. Sixta, místostarosta,
S. Jakl, jednatel, J. Kopecká, hospodářka, V. Černý, M. Škopek a
B. Filoun jako členové. Náčelnicí jednoty byla znovu zvolena
I. Homokyová. Na závěr valné hromady bylo přijato usnesení,
které za návrhovou komisi zapsal a přednesl B. Filoun.

Ing. Zdena Richterová

Zástupkyně klubu rodáků na VH: H. Šotolová, H. Fuchsová,
D. Kučerová a Z.Richterová

Den Země – Den Ball
V pátek 26. dubna 2019 uspořádali zaměstnanci místní
společnosti Ball Aerosol Packaging CZ, s.r.o., u příležitosti
mezinárodního Dne Země akci „Ukliď Velim!“. Jelikož je území
obce pravidelně uklízeno zaměstnanci OÚ, zaměřili se na okolí
závodu a přilehlých lokalit.
Na trase příjezdové komunikace od Poděbrad se povedlo nejen
vyčistit přilehlé škarpy, ale i odstranit převážnou část letité černé
skládky, která se nacházela v lesíku hned v první zatáčce za obcí.
Jednalo se převážně o plasty, sklo a směsný odpad. V druhé
uklízené lokalitě kolem ČOV, která je umístěna přímo naproti
závodu Ball, se na celkem malé ploše cca 200m2 sesbíralo
neuvěřitelných 18 pytlů plastů, 5 nádob skla, 5 pytlů směsného
odpadu a další objemný odpad, který v lokalitě ležel několik
posledních (možná i desítek) let. Nakonec se uklízela polní
cesta za vlakovým nádražím (směrem k přejezdu Fajberk a zpět).
Zde byly s velkým úspěchem odstraněny tři letité černé skládky,
kde opět výrazně převažoval plast, ale našly se zde i v hojném
zastoupení předměty typu matrace, lednice, pneumatiky,
koberce, lina, oděvy, obuv, židle, stavební materiál atd. Během
tříhodinové akce bylo celkem sesbíráno tolik odpadu, že s ním
mohl být naplněn celý jeden velkoobjemový kontejner.
Rády bychom touto cestou poděkovaly všem zaměstnancům
společnosti Ball, kteří se úklidu ve svém volném čase zúčastnili
a letitý odpad z ne příliš viditelných míst obce odstranili. Dále
bychom chtěly moc poděkovat panu starostovi za pomoc při
organizaci a zaměstnancům OÚ, kteří sesbíraný odpad svezli
obecní multikárou do prostor místní ČOV a postarali se o jeho
následný odvoz na skládku.
Naposledy, ale o to s větší důležitostí bychom rády vyzvaly
občany Velimi a okolí, aby důsledněji využívali kontejnery
na tříděný, směsný či bio odpad k tomu v obci určené a nevozili
odpad do přírody, kde nejen hyzdí okolí, ale postupem času se
částečně rozkládá, proniká do půdy a spodních vod a může mít
tak nedozírné následky na zdraví nás všech.
M. Štěpánková a T. Houdková

7

Z našich škol
Duben – ještě tam budem. Kde? V MŠ.

Všechny naše pavilony zalilo slunce a nám všem napovědělo,
že jaro dorazilo v plné síle. V půlce měsíce k nám přijelo jako
každý rok divadlo. Moc jsme si představení užili a vydováděli
se při něm. Konec měsíce patřil jako vždy čarodějnicím. Celý
týden probíhal projekt v pavilonech. V pátek se všichni převlékli
za nejrůznější čarodějné postavy, sebrali hůlky, lektvary a různou
havěť, která je zdobila, a při diskotékách ve třídách se vyřádili. Už
se těšíme na květen, čekají nás výlety. 
M. Nykodemová

mladších (1. – 3. tř.) i starších (4. – 5. tř.), štafeta 8x 200 m byla
věkově smíšená. Celkový čas 9:26,10 nám stačil na bronzovou
příčku! Běželi: M. Čech, R. Sixta, P. Mikulovský, J. Langmajer,
L. Pekařová, E. Mládková, P. Nezavdalová, T. Voslařová, P. Divecký,
P. Kostka, T. Wasserbauer, J. Krause, A. Málková, M. Čechová,
E. Nollová, T. Mašínová. Kromě toho se ještě konaly doplňkové
soutěže, kde jsme také získali pódiová umístění. Ve skoku
dalekém získala 1. místo E. Mládková a 2. místo P. Nezavdalová.
V hodu plným míčem získal 1. místo J. Langmajer, 2. místo
R. Sixta, 2. místo P. Nezavdalová a 3. místo E. Nollová. Vyhlašováni
byli pouze vítězové, ale výborné byly i výkony ostatních. Celkově
jsme v doplňkových disciplínách skončili na 2. místě.
AH

Florbal Velim
Dne 7. 4. 2019 se naši chlapci z kategorie Ib zúčastnili finálového
turnaje Přeboru ČOS ve florbalu, který se konal v Tyršově domě
v Praze. Náš tým ve složení J. Holzbauer, L. Sixta, M. Kowalczyk,
Š. Esterle, M. Jeřábek, D. Vokněr, M. Vlachovský, D. Urban a
T. Wasserbauer dokázal postoupit ze skupiny, ale ve čtvrtfinále ho
zastavil silnější tým z Dalešic. K výbornému výkonu gratulujeme
a rodičům děkujeme za podporu a pomoc s dopravou.
ME

Středočeský taneční pohár

V pátek 5. 4. 2019 se naše dívky zúčastnily okresního kola
Středočeského tanečního poháru, který pořádal DDM
Poděbrady. V týmu mladších skupin soutěžily se skladbou
Havaj A. Čáslavová, K. Víšková, P. Nezavdalová, A. Handlířová,
E. Klozová, A. Slavíková, N. Müllerová, V. Šturmová a
T. Veverková. V soutěži mladších minitýmů soutěžily se skladbou
Star Girls M. Čechová, E. Nollová, A. Málková a N. Křivánková.

Dopravní hřiště

Ve dnech 15. a 16. 4. byli na dopravním hřišti v Kolíně čtvrťáci
a páťáci. Akce pořádaná BESIPem zahrnovala proškolení, testy
a jízdu na cvičném hřišti.

Štafetový pohár

Skvělého úspěchu dosáhlo naše družstvo dne 25. 4. 2019
na Štafetovém poháru v Kolíně. Štafetu 8 x 100 m běželo družstvo

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Ž. Svobodové a
M. Kynclovi za nelehkou a přesto výbornou organizaci
Velimského plesu a panu starostovi za podporu všech kulturních
akcí v obci. Dále pak I. Homokyové a jejímu sokolskému týmu
za každoroční výšlap na „Beďák“, prohlídku hasičské zbrojnice
a opékání buřtíků. Jsme rádi, že mezi sebou máme ochotné a
schopné lidi.
J. a M. Klingrovi

Poděkování sponzorům Velimského plesu
Geosan – L. Kostka, VPP Group, KAS – okna – P. Kasal, Zebra,
s. r. o., Mudr. J. Slabý, KOV Velim, BFK Zásmuky, Ball Aerocan
CZ, s. r. o., Fajberáci, Tex Service – J. Horák, Pivovar Nymburk –
J. Janoušek, Z. Gregor kovovýroba, s. r. o., Autodoprava Siřínek,
Würth, spol. s r. o. – M. Bug, K+G Tranzit, s. r. o. – J. Kaftan,
V. Radoň a spol. Strojírna Velim, v. o. s., Kovoobráběčství – V. Hýbler,
Chci se vdát – Š. Kaftanová, STAVMIKA – M. Kaftan, Sony – A. Srp,
Dům barev – J. Nezavdal, Truhlářství – F. Kratochvíl, Kadeřnictví
– I. Seifertová, Kadeřnictví Michaela – M. Nováková, Zetor –
J. Kuchař, Restaurace Stará Rychta, Salima družstvo Velim, Pivovar
Trautenberk - V. Kaprálek, Truhlářství – M. Hron, STK Velim,
Autoservis Čepelák, Potraviny Anděl, Potraviny Central, Savas,
spol. s r. o., Autoservis Kozák a Herzog, Autoservis Michník,
Pragom, Tattoo Soukup, Pedikúra Drahoňovská, Hasicí přístroje
– J. Minarčík, Textil J. Slavíková, Mattylda 99, Bree – L. Seifert,
Kopecký – sádrokartony, Keramický kroužek ZŠ Velim, D. Long,
P. Hrabal, R. Chlád, Z. Richterová, V. Vojtěch, J. Šafr, Z. Hála,
M. Macháček, M. Zákostelecký, R. Bunc, I. Homokyová, M. Esterle,
J. Fikeis, E. Kyncl, D. Minarčík, D. Eschlerová, A. Kotek, J. Kolář,
H. a J. Müllerovi, H. Thielová, KOVE Tools, Č. Kukal
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Výsledky a tabulky:
A: Poděbrady – Velim 1:1 (na PK 4:3), Velim – Slaný 1:0, Lhota
– Velim 3:0, Velim – Poříčí n/S 0:0 (na PK 2:4)
B: Velim – Bečváry 3:1, Tuchoraz – Velim 1:3, Velim – Dobré Pole
6:0, Tři Dvory – Velim 1:0
Dorost (st. a ml.): Lety – Velim 1:3 a 3:3, Slaný – Velim 0:2
a 2:5, Velim – Říčany 6:1 a 6:2, Nymburk – Velim 3:0 a 6:1,
Velim – Králův Dvůr 2:1 a 2:7
Starší žáci: Velim –
Mnichovo Hradiště
2:2, Vrdy – Velim 0:2,
Velim – Křinec 2:0,
Suchdol – Velim 0:2,
Velim – Straky 3:1

Mladší žáci: Velim
– Tuklaty 3:2, Velim
– Český Brod 0:6,
Velim – Dolní
Chvatliny 5:2, Dobré
Pole – Velim 2:0

Více na www.fotbal.cz
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