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V březnu tohoto roku jsme si připomínali 80. výročí vzniku
protektorátu a okleštění hranic republiky, po kterém následovaly
roky zatýkání, věznění, strachu, povinného učení se německému
jazyku, lidé se ocitali v nebezpečí pro poslouchání západního
rozhlasu, pro nedostatečně zatemněná okna, nepovolený chov
domácích zvířat – těch důvodů bylo mnoho. Na veřejných
prostranstvích visely česko-německé plakáty s oznámením
jmen popravených pro „nepřátelství k Říši“. Nikdo si nebyl jist,
nezazvoní-li v noci zvonek či neuslyší-li rány na dveře, za kterými
bude stát gestapo. Postupně následovaly další zákazy, které se
týkaly zvláště spolků, neboť shromažďování lidí kdekoli bylo pro
nepřítele nebezpečné.
Ve Velimi – jako všude jinde v obcích a městech – byla k červnu
1939 zakázána veškerá veřejná činnost. Je překvapující, kolik
takových spolků ve Velimi a Vítězově bylo.
Byly to: Tělovýchovný a jízdní spolek Sokol, Farní jednota
Cyrillská, Vzdělávací spolek Jarosť, Spolek dobrovolných hasičů,
Místní odbor Národní jednoty Severočeské pro Velim a okolí,
Zemská jednota zřízenců drah v Království Českém ve Velimi,
Místní skupina mládeže Křesťanské sociální, Katolický vzdělávací
spolek pro Velim a Vítězov, Dělnická tělocvičná jednota, Odbočka
organizace zřízenců a dělníků cukrovarnických se sídlem
ve Velimi, Místní skupina Družiny čs. válečných poškozenců

ve Velimi, Místní odbočka Hospodářského sdružení českých
křesťanských zemědělců pro stát Československý ve Velimi,
Jednota čs. Orla, Federovaná dělnická tělových. jednota,
Místní jednota čsl. obce legionářské, Odbor Kostnické jednoty
evangelíků, Mužský odbor spolku pro postavení Husova domu
v Praze, Místní skupina Svazu dělnictva průmyslu lučebního
v Rakousku.
Ve Vítězově to byl Spolek divadelních ochotníků Tyl (založen
15. 12. 1925, kde se vystřídali předsedové Josef Horák a František
Vendl, jednatelé Josef Jangl a František Najman, pokladníci
Josef Zimbera a Josef Závorka), Hasiči Vítězov (zal. 14. 5. 1925,
starosta Bedřich Kreml, velitel Josef Kratochvíl a pokladník Josef
Škopek, od r. 1933 Fr. Chlád, Jos. Brodský a Jos. Blecha).
U každého z této řady spolků je zvlášť uvedeno datum zrušení
30. 6. 1939. Některé ze spolků byly později i povoleny, avšak
zrušení sloužilo okupantům zejména k tomu, aby měli přehled
o činnosti lidí v celé republice, kterou samozřejmě poté co
nejcitelněji omezili. A funkcionáře mnohdy i pronásledovali
a věznili.
Nejen ve dnech a letech výročních, ale vždy si máme připomínat
historii našich předků, neboť znalost dějin je důležitá pro to, aby
se něco podobného již nemohlo opakovat, aby naši potomci
mohli žít v časech klidnějších a mírových. 
MČ

Březen – měsíc knihy
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny
bojují o zájem dětí a dětské čtenářství. Dnešní způsob života
dětské četbě příliš nepřeje – knihy soupeří s mnoha akčními
lákadly (sledování televize, počítačové hry...). Tento stav kritizuje
široká veřejnost, nám všem se zdá, že dnešní děti nečtou. První
Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské
knihovně, na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství
v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. V tomto
ročníku vzniklo logo akce a díky finančnímu příspěvku MK ČR
mohly vzniknout pamětní samolepky. Mezi děti zavítalo mnoho
živých spisovatelů i jejich „duchů“, pohádkové postavy, živá
i plyšová zvířátka, užili si to všichni!
A co je nejdůležitější – nikde nezapomněli na pohádky. A to
je moc dobře. Řečeno slovy Zdeňka Svěráka: „Všechny děti
potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši.“
/zdroj – internet/

Večer s Andersenem v knihovně

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 proběhl v naší knihovně již tradiční Večer
s Andersenem. Odpoledne bylo určené pro předškolní děti.
Ty pozorně poslouchaly pohádky, vyráběly si záložky do knih
a večerníčkovské čepice. Také soutěžily a plnily pohádkové úkoly.

Podvečer patřil školákům, kteří se letos zúčastnili v hojném
počtu, naši knihovnu naplnili k prasknutí. Poslechli si
i zajímavé pohádky a příběhy, nadšeně soutěžili, navíc ještě
tvořili ve skupinkách pohádkové obrazy. Nakonec si také složili
čepice, ve kterých se všichni vyfotili. Byli odměněni dárečky
a sladkostmi, poté se spokojeně rozešli do svých domovů.
Letošní účast byla veliká, přišlo celkem 64 dětí. Závěrem bych
chtěla poděkovat pomocnicím, které mi ve svém volném čase
pomohly zajistit bezpečnost a hladký chod večera.
jb
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JUDr. T. Těmín, Ph.D., předložil ZO dva návrhy obecně
závazné vyhlášky obce Velim č. 1/2019 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. V návrhu
vyhlášky je ještě nutno doladit způsob vymezení pozemků
veřejného prostranství. Pan Těmín bude kontaktovat
Ministerstvo vnitra ČR ohledně způsobu vymezení pozemků.
Pan starosta přečetl vytipované ulice Palackého, Riegrova,
Pražská. Do vyhlášky budou ještě doplněny sankce za její
porušení a následně bude návrh zaslán na Ministerstvo vnitra
ČR ke schválení.
Pro stavbu s názvem Velim, Karlova, Palackého, Václavská,
Novoveská, obnova nn-knn, dem. nn, při níž dojde
k demontáži venkovního vedení NN, které bude nahrazeno
novým kabelovým vedením NN, zaslal AZ Elektrostav, a. s.,
Nymburk žádost o vyjádření k existenci sítí a k zpracované
trase pro projekt stavby, smlouvu o budoucí smlouvě a souhlas
se stavbou. Přechody komunikací budou řešeny překopem
a protlakem. Pan starosta nedoporučil podepsat smlouvu,
dokud do ní nebudou dopsány požadavky obce. Pan Těmín
zajistí zapsání požadavků obce do smlouvy (např. týkající se
chodníků), kterou zašle panu Radechovskému. Pan starosta
informoval ZO o jednání s panem Radechovským, který mu
sdělil, že pokud nebudou soudně vyřešeny pozemky, jejichž
majitelé již nežijí, nelze dál v této věci postupovat.
Ohledně rekonstrukce dvou podkrovních bytů předložil KG
servis nabídku. ZO požaduje ještě její úpravu. Budou osloveny
ještě dvě firmy na zpracování nabídky.
Zastupitelé připraví na příští zasedání ZO návrhy
na rekonstrukci fary a pozemků. Studie fary od Ing. Kroláka
bude vytištěna v následujících VN.
Stavební HP, s.r.o., Kolín zaslala návrh na pořízení změny
územního plánu v k. ú. Velim, p. č. 284/1, 285/4, 285/1 (vše
vedeno jako ovocný sad). Navrhovaná změna se týká zařazení
pozemku do plochy, která umožní výstavbu bytového domu.
Jako důvod pro pořízení změny územního plánu se uvádí
výstavba nových bytů, kde vznikne bydlení pro občany obce
Velim. Firma navrhuje při pořízení změny územního plánu
hradit poměrnou část nákladů. V případě potřeby by bylo
možné se na způsobu a výši úhrady následně dohodnout. ZO
vzalo tento návrh na vědomí.
Obci Velim byla zaslána nabídka k odkoupení obecního
pozemku (chodník) p. č. 367/14 v k. ú. Vítězov za náklady,
které byly vynaloženy za znalecký posudek (17 600 Kč),
fakturu za vypracování znaleckého posudku (1 000 Kč), vklad
na katastr (1 000 Kč) a za služby právníka (kupní smlouva –
1 500 Kč). ZO doporučilo odkoupit výše uvedený pozemek
za symbolickou 1 Kč. S nabídnutou finanční částkou ZO
nesouhlasí. Pan starosta jednal s majitelem pozemku, který
jako další možnost uvedl oplocení svého pozemku.
Základní škola T. G. Masaryka Velim podala žádost o schválení
účetní závěrky. Na základě účetní závěrky sestavené ke dni
31. 12. 2018 byl výsledek hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ T. G. Masaryka Velim za hlavní činnost
755,90 Kč a za hospodářskou činnost 24 679 Kč. Dle zákona
č. 250/2000 Sb., žádá ředitel školy Mgr. P. Karpeta zřizovatele
o schválení účetní závěrky a následně o souhlas s převedením
těchto prostředků do rezervního fondu organizace. Fond
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bude využit ve smyslu § 30 odst. 3 zejména k dalšímu
rozvoji činnosti školy. Také MŠ Velim prostřednictvím její
ředitelky Ž. Svobodové, DiS., požádala o schválení účetní
závěrky. Na základě účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12.
2018 byl výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ
Velim 3.551,54 Kč. Ke schválení účetní závěrky je následně
podána žádost o převedení výše uvedené finanční částky
do rezervního fondu, který bude využit zejména k dalšímu
rozvoji. Vyvěšeno na úřední desce po dobu zákonné lhůty, ZO
schválilo obě účetní závěrky.
ZO schválilo žádost o opravu chodníku z důvodu nerovnosti
povrchu před kavárnou Mattylda 99, Velim, Palackého 431.
ZO schválilo dělení pozemků KN 237/1 v k.ú. Velim na žádost
dotčených osob.
ZO schválilo žádost o vyjádření se k dělení pozemků na
LV 571, p. č. 237/39, 237/138, 237/140 a 237/4 v k. ú. Velim.
ZO vzalo na vědomí žádost o změnu územního plánu. Změna
se týká zařazení pozemků, které jsou nyní vedeny jako orná
a ostatní plocha, do bytové zástavby. Jedná se o pozemky
p. č. 1083/1, 1083/2, 1084/1, 1084/6, 1084/7, 1084/8,
1084/10, 1084/11, 1092/2, 1092/9, 1092/10 v k. ú. Velim.
Dále pak pozemky, které jsou v územním plánu zařazeny
do plochy zemědělské s využitím orná půda a ostatní plocha,
převést na plochy výroby a skladování. Jedná se o pozemky
p. č. 275/3, 275/4, 1175, 277/7, 277/1, 277/3 v k. ú. Velim.
Náklady na obě změny územního plánu budou hradit majitelé.
Pan Nezavdal se omluvil a požádal o jmenování náhradníka
na otevírání obálek k akci „Cyklostezka Velim–Vítězov“ dne
14. 3. 2019 od 13.05 hodin na OÚ Velim. Jako náhradník byl
určen p. Kasal.
Pan Kostka předložil ZO orientační návrh cenové nabídky
zajištění projektové dokumentace na akci „Obec Velim –
lokalita Piánka Brownfield“ a návrh cenové nabídky zajištění
projektové dokumentace na akci „Obec Velim – lokalita
Piánka – sociální bydlení“, lokalita p. č. 413/2 k. ú. Velim.
Pan Kostka zajistí ještě dvě projekční firmy k vypracování
cenových nabídek.
Ohledně chátrající budovy u nádraží byli osloveni majitelé
nemovitosti.
Optický kabel CETIN je položen v Palackého ulici k ústředně
pošty a v části ulice Riegrova.
Pan architekt Ing. Krolák podrobně vysvětlil stávající územní
plán obce Velim a možnosti vyhlášení změny č. III územního
plánu. Pan Krolák uvedl, že dle platného územního plánu
včetně změn č. I a č. II a územní studie na parcelaci lokality
Velim Baierverk obec nemůže finančně hradit jakoukoliv
veřejnou infrastrukturu (elektřina, plyn, kanalizace, včetně
vybudování komunikace a chodníků), toto musí plně zajistit
majitelé, případně investor. V uvedených dokumentech je
rovněž popsána etapizace a další podmínky realizace výstavby,
dle kterých stavební úřad dále rozhoduje, a vlastník pozemku
by si měl být těchto důležitých informací vědom. ZO schválilo
obecné zahájení pořízení změny č. III územního plánu Velim,
vybralo pana starostu Seiferta jako určeného zastupitele
pro spolupráci s pořizovatelem a uložilo mu podat žádost
o pořizování změny na MěÚ Kolín – odbor regionálního
rozvoje.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. IV-2019 týkající se úprav
v rozpočtu z důvodu navýšení dotace na správu (v rozpočtu
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byla odhadem, nyní srovnáno dle přípisu krajského úřadu)
a z důvodu zaúčtování loňské faktury (finanční prostředky
na nákup ryb).
ZO schválilo inventarizaci veškerého majetku, pohledávek
a závazků k 31. 12. 2018.
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2019 o poskytnutí
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (Fotbalový
kemp Horní Bradlo).
ZO schválilo finanční dar na rok 2019 na žádost Diakonie
ČCE, středisko Západní Čechy, Plzeň, v hodnotě 5000 Kč.
ZO odsouhlasilo žádost vítězovského občana o bezúplatný
převod pozemků (ohledně státní cesty vedoucí k jeho
parcele ve Vítězově), které jsou ve vlastnictví státu (pozemky
p. č. 358/14 a 358/54 v k. ú. Vítězov).
Pan starosta seznámil ZO s jednáním se starostou SDH
Vítězov Františkem Kratochvílem o možnosti úpravy
zvoničky a jejího okolí ve Vítězově a následně navrhl možnost
rozsvícení vánočního stromu u zvoničky ve Vítězově.
Pan Nezavdal se zeptal, kolik zbývá majitelů pozemků
k vykoupení cyklostezky Velim–Cerhenice. Pan starosta
odpověděl, že už jen jeden.
Ing. Štěpánek požádal o ověření, zdali není někdo trvale
hlášen na adrese Velim, Vítězovská 1 (fara).
Paní Svobodová, DiS., informovala ZO o spolupráci MŠ,
ZŠ a SDH Vítězov na projektu týkajícího se vysázení zeleně
a posbírání odpadků, to vše v součinnosti s OÚ Velim. Pan
starosta informoval, že o podobné akci uvažuje i společnost
Ball Aerocan CZ.
Mgr. Kyncl informoval ZO o ústní žádosti o pokácení dvou
stromů (ořechů). Pan starosta odpověděl, že na kácení
stromů musí být podána písemná žádost. Zároveň pan Kyncl
vyzval zastupitele k návrhům vysazení jiné dřeviny místo
pokáceného smrku u pošty.
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 27. 3. 2019
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ZO rozhodlo, že rekonstrukce fary není prioritní a návrhy
budou podávány výhledově.
Oprava chodníku před kavárnou Mattylda 99, kterou schválilo
ZO na minulém zasedání, je již objednána, předpokládaná
cena zhotovení je cca 28 000 Kč.
Pan Müller doporučuje projít i chodník v Karlově ulici
a vytipovat místa, na kterých by byly provedeny nejnutnější
opravy. Pan Kostka navrhuje vypracovat rozpočet (změřit m2)
na celkovou rekonstrukci chodníku v Karlově ulici.
Na žádost o rekonstrukci bytu (topení) nájemnice bytu
K Sídlišti 541, Velim, odhlasovalo ZO zakoupení nových
akumulačních kamen.
Pan starosta Seifert seznámil všechny přítomné se zprávou
o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Cyklostezka Vítězov–Velim” (výběrové řízení se uskutečnilo
14. 3. 2019 na OÚ Velim). Byly podány tyto nabídky: Dočkal
CZ, s. r. o., Polní Voděrady – 5 799 744,34 Kč bez DPH, 3K
Značky, s. r. o., Říčany – 5 977 099,69 Kč bez DPH, Prostav,
s. r. o., Poděbrady – 5 861 557,07 Kč bez DPH, Swietelsky
Stavební, s. r. o., Kolín – 5 850 887,61 Kč bez DPH a KGServis, spol. s r. o., Velim – 5 815 569,89 Kč bez DPH. ZO
vzalo na vědomí protokol o posouzení a hodnocení nabídek
a na doporučení výběrové komise rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka firmy DOČKAL CZ,
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s. r. o., se sídlem Polní Voděrady 6, 280 02 Kolín, IČ: 24715247,
se kterou doporučuje uzavřít smlouvu o dílo.
MUDr. Slabý si před ordinací zhotovil tři parkovací místa.
ZO v současné době neplánuje u ZŠ vybudování dalších
parkovacích míst ani instalaci zákazu zastavení.
ZO schválilo bezúplatný převod pozemků p. č. 358/21, 358/55
a 394 v k. ú Vítězov.
Pan starosta doporučil vysadit u pošty za pokácený smrk lípu.
ZO schválilo účetní odpisový plán podle SU a AU vč. transferů
po čtvrtletích pro rok 2019 za období od 01/2019 do 12/2019.
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 4 o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Velim na rok 2019 ve výši 200 000 Kč, která
bude využita na sportovní, společenské a kulturní činnosti
TJ Sokol Velim.
ZO byly předloženy tyto cenové nabídky na zajištění
projektové dokumentace na akci „Obec Velim – lokalita
Piánka–Brownfield“: Sater – Projekt, s. r. o., Kolín – 917 180 Kč
s DPH, AZ Project, spol. s r. o., Kolín – 986 150 Kč s DPH
a Ing. Zdeněk Žiško, Kolín – 997 000 Kč s DPH. Pan Kostka
předložil souhrnou tabulku s porovnáním jednotlivých
položek z předložených cenových nabídek. Pan Müller se
zeptal, zda je návrh ideové studie na Brownfield konečný nebo
lze ještě provádět úpravy. Pak Kostka sdělil, že je to návrh,
který se nyní bude zpracovávat a lze upravit. V následné
diskuzi byly řešeny návaznosti na případnou rekonstrukci
budovy na sociální byty (eventuelně její demolice),
navrhovaná volnočasová hřiště a zakreslené parcely, které
nejsou součástí Brownfield. Pak Kostka vysvětlil, že do doby
přijetí dotace bude obec pravděpodobně vědět podmínky pro
dotační titul na byty v piance a dle následného rozhodnutí
může být projekt Brownfield ještě zastaven v proinvestované
částce cca 450 000 Kč. Následně každého oslovil s otázkou, zda
do Brownfield zakomponovat i tři plánované parcely směrem
k nádržce. Všichni zastupitelé souhlasili. ZO schválilo nejnižší
nabídku a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s firmou
Sater – Projekt, s. r. o., Kolín. ZO pověřuje místostarostu
Kostku k jednání s projektantem firmy o změně projektové
dokumentace na zakomponování prostoru tří plánovaných
parcel do Brownfield.
ZO schválilo Dodatek č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě uzavřené podle
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů (linka PID č. 675).
Na OÚ Velim byla doručena prosba vítězovského občana
o spolupráci obce ohledně přesunu v jízdním řádu – spoj
27067911 (linka 679) od 11. 3. 2019 s novým odjezdem
v 11.49 hodin od ZŠ Velim směr Vítězov zpět na odjezd
cca ve 13.00 hodin (tedy po páté vyučovací hodině). Výše
uvedený přesun odjezdu autobusu může být totiž realizován,
dle slov ombudsmana integrované dopravy Středočeského
kraje, pouze na základě oficiální žádosti z úrovně obce Velim.
Pan starosta seznámil ZO s dopisem z roku 2018, který byl
zaslán Integrované dopravě Středočeského kraj, p. o., Praha,
kde byly sděleny připomínky k jízdnímu řádu autobusových
linek. Mgr. Karpeta informoval ZO o nevhodných časových
spojích autobusové dopravy týkajících se dojíždějících žáků
ZŠ Velim a navrhl varianty úprav jízdního řádu. Pan starosta
a Mgr. Karpeta podají na Pražskou integrovanou dopravu
písemnou žádost o úpravu jízdního řádu. Pan Müller
informoval o plánované úpravě jízdního řádu linky 675
a předá panu starostovi kontakt na kompetentní osobu řešící
jízdní řády linky 675 a 679.
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ZO odsouhlasilo Smlouvu o budoucí smlouvě s ČEZ
Distribucí, a. s., Děčín, o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-6024240/01, Velim, nám. Obránců
míru, kNN p. č. 945.
Pan Seifert seznámil ZO s návrhem vybavit účtárnu OÚ
Velim kancelářským nábytkem.
Pan Kostka pozval ZO o příštím zasedání na prohlídku stavby
v ZŠ Velim.
Pan Müller učinil dotaz na finanční částku projektové
dokumentace na komunikaci kolem MŠ Velim. Pan starosta
předal panu Müllerovi veškeré materiály k prostudování.
Pan Müller upozornil, že na spojnici Velim–Sokoleč dochází
k prořezům stromů, po kterém tam zůstávají naházené větve.
Pan starosta zajistí obhlídku místa.
Paní Svobodová, DiS., pozvala ZO na XIX. Velimský ples
pořádaný dne 6. 4. 2019 od 20.00 hodin.
Dále informovala o návštěvě paní B. Urbánkové ohledně
pokácení stromů u pana Chláda. Pan starosta odpověděl, že
pokácení zdravých stromů nepovolí.
Mgr. Kyncl informoval ZO o návštěvě paní B. Urbánkové,
která požaduje vyčistit potok na jejím pozemku. Pan Kyncl
jednal s panem Kubelkou, potok vyčistí na své náklady Povodí
Labe, Kolín.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ
KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Starosta obce Velim podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 – budova OÚ Velim, náměstí
Obránců míru 120, velká zasedací místnost – pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ulice Pražská,
Sokolská, tř. Krále Jiřího, Riegrova, Ve Dvoře, Vítězovská, Polní,
nám. Obránců míru, Za Fajberkem
ve volebním okrsku č. 2 – Základní škola Velim, K Sídlišti 563,
přízemí – pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: ulice Palackého, Armádní, Dolní Nouzov, Horní
Nouzov, l. máje, Dvořákova, K Sídlišti, Karlova, Krátká, Křížová,
Zahradní, Na Skalce, Na Skále, Nádražní, Novoveská, Okružní,
Školní, Tylova, U Hřiště, U Koupaliště, Václavská, Sadová
ve volebním okrsku č. 3 – budova bývalého OÚ Vítězov čp. 29
– pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Vítězov
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem). Volič, který je
občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební
místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.
4. Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem konání voleb
hlasovací lístky (lhůta zkrácena dle § 55 zákona).
5. Na žádost voliče vydá okrsková volební komise ve dnech voleb
za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Josef Seifert, starosta obce Velim

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Hanuš Vladimír, Velim
Bednář Josef, Velim
Skalová Jaroslava, Velim
Chrpa Josef, Velim
Němcová Stanislava, Velim
Podhradská Marie, Velim
Vlček Vlastimil, Velim
Svobodová Květoslava, Velim
Svobodová Blanka, Velim
Švarcová Milada, Velim

Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Zemřeli:
Makovská Věra, Velim
Výborná Růžena, Velim
Marek Vladimír, Vítězov
Vlachá Ludmila, Velim
Kršňák Květoslav, Vítězov
Čest jejich památce!

Poděkování
Děkuji panu starostovi Seifertovi a paní Slabé za přání a dárek
k mým narozeninám.
Vlček Vlastimil
Děkujeme panu starostovi J. Seifertovi a paní M. Slabé za přání
a dárek k 95. narozeninám naší babičky paní Olgy Kratochvílové.

Z. Plachá s rodinou

Svoz bioodpadu
Vážení občané, na základě upozornění společnosti NYKOS, a. s.,
Ždánice, Vám sdělujeme, že při svozu bioodpadu bylo na skládce
zachyceno velké množství odpadu, který do bioodpadu nepatří.
Tento odpad tudíž nelze ukládat do kompostárny, ale jako
směsný odpad, jehož uložení je podstatně dražší. Pokud se tato
situace bude opakovat, povede to ke zvýšení ceny za odpady
nebo k pozastavení svozu bioodpadu. Proto Vás znovu žádáme,
abyste do biopopelnic vhazovali pouze odpad, který tam patří.
Informace, co do bioodpadu patří, jsou stále dostupné
na stránkách obce a v následujícím článku.

Co patří do hnědého kontejneru aneb
co je BIOODPAD
Biologicky rozložitelné komunální odpady:
• odpady z domácnosti – to znamená zbytky a slupky ovoce
i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, pečivo,
vaječné a ořechové skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, čistý
starý papír, lepenka, papírové kapesníky, zbytky vlasů a vousů,
popel ze dřeva
• odpady ze zahrady – posekaná tráva, listí, větvičky, drny,
trus býložravých hospodářských zvířat, stará zemina i hlína
z květináčů, piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpka, spadané
ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny
DO BIOODPADU NEPATŘÍ:
• kosti, maso a kůže
• mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy
• plasty, sklo, sutě a kameny
• chemické látky a jejich obaly
• pytlíky z vysavače, cigarety, textil, jednorázové pleny
• omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje

Jak to vidí občan: Proč by měl být obecní
vodovod zaveden i do Vítězova?
V této věci narážím momentálně na tři názorové proudy. Ten
první a negativní je založen na argumentaci vlastnictví studny
s dostatečným a „zdravým“ zdrojem, tudíž s momentálně
neomezenou možností bezplatně čerpat vodu. Ten druhý,
samozřejmě zcela opačný, vyjadřují obyvatelé s omezeným
nebo naprosto zdravotně či chuťově nevyhovujícím pramenem.
A pak je zde třetí skupina, jejíž postoj k problematice je zatím
nevyhraněný.
Můj názor na věc však vyhraněný je. Aniž si to mnohdy
uvědomujeme (zvláště ti z nás, kteří vlastní „bezednou
skleničku“ v podobě vždy volně dostupného kohoutku s pitnou
vodou), je voda z dlouhodobého pohledu primárně strategická
surovina. Nedostatek vody, zejména té pitné, v různých oblastech
zeměkoule může být a možná už i je příčinou konfliktů, válek
a migrace milionů obyvatel. Uvědomme si, že v době loňského
letního sucha jsme již i na území České republiky zaznamenali
jeho třetí nejzávažnější typ, tzn. socioekonomické sucho. Tak
jak vypovídá název, má tento typ sucha vliv na to, že minimálně
část obyvatelstva měla problémy se zásobováním pitnou vodou.
Naprosto se tudíž ztotožňuji s názorem autora projektu Pravda
o vodě v tom smyslu, že „prodat monopol správy strategické
suroviny soukromým podnikatelům by rozumný hospodář
neudělal, takže v jednání politiků byly a jsou jiné motivy“, tj.
hospodaření s vodou by mělo zůstat výhradně v rukou státu
a místních samospráv. Dobrá zpráva pro nás je, že alespoň
vlastnictví vody samotné si naštěstí stát zatím ponechal.
V této souvislosti se tedy snaha o zavedení vodovodu do Vítězova
jeví jako jednoznačně logický počin. Na vedení obce pak zbude
nelehký úkol zabezpečit transparentní kontrolu konstrukce ceny
vodného a stočného v čase a také to, aby soukromý dodavatel
neodčerpával místní vodní zdroje ve svůj prospěch a pak
nám občanům vodu následně neprodával zpět s neúměrně
přemrštěným ziskem.
A. Ruznar

Březen u hasičů
Na začátku března zahájilo sportovní družstvo SDH Vítězov
novou sezónu uspořádáním brigády na úklid hasičské zbrojnice
a jejího okolí. V první řadě bylo nutné uklidit prostory zbrojnice,
natřít zábradlí v okolí klubovny, shrabat listí a upravit podrost
u lip. Za celodenní dřinu byla zaslouženou odměnou voňavá
klobása z udírny.
O týden později se konala tradiční schůze, na které členové sboru
zhodnotili uplynulý měsíc a diskutovali o nadcházejících akcích.
Hlavním tématem byla příprava Hasičského dne pod lipami.
Hasiči se rozhodli uspořádat tradiční Den dětí, při němž si děti
užijí spoustu soutěží, budou si moci prohlédnout hasičskou
techniku, zhlédnou divadelní představení a zažijí pořádnou
pěnovou párty. Den bude pokračovat příjemným posezením
ve stínu lip s možností popovídat si s členy Klubu rodáků a přátel
Velimi a Vítězova. Následovat bude večerní zábava, při této
příležitosti zahraje kapela ECHO91. Tyto hasičské slavnosti se
budou konat v sobotu 1. června.
Po jarních prázdninách se družstvo mladých hasičů vydalo
na vrch Bedřichov. Cestou jsme si povídali o historii bitvy
u Kolína a na Bedřichově vyhlídce se mládež učila topografii
a také číst z map. Při návratu do Vítězova jsme uklízeli stezku
po nepořádných návštěvnících a nasbírali dva pytle odpadků.
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V sobotu 17. března úspěšně absolvoval velitel JPO V. M. Bug st.
v Ovčárech školení velitelů pod záštitou HZS ČR Kolín. Dozvěděl
se důležité informace jak postupovat při zásahu a osvěžil si
znalost Bojového řádu jednotek PO. S příchodem slunečných
dnů se mládež přesunula s tréninky na tartan u mateřské školy,
kde piluje disciplínu 60m překážek. První soutěž v požárním
sportu nás čeká již 27. dubna v Klučově.
Milan Bug ml.

Zemřel velimský rodák Ing. Štěpán Sixta
Vážení přátelé, v neděli 3. 3. 2019 nás opustil ve věku nedožitých
94 let Ing. Štěpán Sixta (18. 8. 1925–3. 3. 2019), rodák z Velimi,
velimský, ostravský a spořilovský patriot; vnuk Masarykova
velimského přítele a spolupracovníka Bedřicha Sixty, syn Švehlova
přítele a rolníka Štěpána Sixty a Jiřiny, roz. Jarkovské, vězněné
v době stalinismu v Kolíně, bratr dosud žijící dokumentaristky
a průkopnice ekologických filmů Mgr. Olgy Růžičkové
(*10. 2. 1921) a bratranec sochaře doc. Pavla Jarkovského;
také scénárista, příležitostný publicista a člověk odsouzený
a perzekuovaný za komunistického režimu, v době nacismu pak
nuceně nasazený v Říši.
Loni mu vyšel jeho román Zlatý dolar, který vydalo nakladatelství
Nová Forma a v jehož závěru nastiňuji Štěpánův život i osudy.
Své připravované
povídky, básně i
další literární práce (např. povídání
o stycích B. Sixty
s TGM) už bohužel nestihl dokončit. Kdo jste ho
znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.
 Radovan Lovčí

56

Bety opět zazářila v Moskvě

Alžběta Kvapilová se s tanečním klubem Crossdance Kolín
zúčastnila v březnu 2019 již potřetí její velmi oblíbené
mezinárodní taneční soutěže organizace WADF (World art dance
federation) v Moskvě. Klub se účastní tuzemských i zahraničních
soutěží a na tuto jezdí všichni velmi rádi, protože je zde kvalitní
konkurence ve všech kategoriích, účastní se jí mnoho zemí např.
Ukrajina, Polsko, Kazachstán, Litva, Maďarsko, Itálie aj.
Soutěž byla pro Bety velmi úspěšná. Získala 8 zlatých
medailí za sólový jive, karibské sólo „Michael Jackson“,
za latinskoamerické sólo „Samba v Riu“, za tým „Kovbojky“,
„Otrokyně“, „Armagedon“, „Survive“, „Heart Atack“ – v různých
tanečních kategoriích jako je LA styl, karibský, contemporary
a zároveň minitým, velká formace apod. Dále má na kontě
2x stříbro za duet v salse shine a párový tým „Stepfordské
paničky“, 4 bronzové medaile za salsu solo, contemporary solo
„2 tváře“ a dua v merengue a v contemporary „Jailbreak“. Největší
radost má asi z úspěchu v karibském sólu „Michael Jackson“,
kde sklízí zlaté medaile ve všech soutěžích (Siofok – Maďarsko,
u nás Liberec, Jablonec), a ze zlata s jivem, kde měla za soupeřky
63 juniorek. Také v sólové salse, kde získala bronz, bylo kolem
50 účastnic. U ostatních sólových tanců jako bachata, merengue,
chacha a jiné měla finálová umístění (tedy 4. - 6. místo). V těchto
disciplínách se tančí až 4 kola, což vynásobeno počtem disciplín
znamená poměrně velké množství odtančených hodin. Je fajn, že
ji tento koníček velmi baví a medaile jsou motivací a příjemným
bonusem, za kterým stojí měsíčně desítky hodin tréninků.
Kromě zmiňovaného ME WADF v Moskvě, které se konalo 13. 18. 3. 2019, se Bety již na podzim zúčastnila MS WADF v Liberci
(18. - 24. 11. 2019) a SP WADF v Siofoku (30. 8. - 1. 9. 2019).
Z Liberce přivezla 5 zlatých, 5 stříbrných a 2 bronzové medaile,
z Siofoku 5 zlatých, 8 stříbrných a
6 bronzových medailí. 
eve

Š. Pena, J. Karbusický, T. Sova, A. Kotek, V. Sukdolák, R. Fojtů
a L. Veit). V nejstarší kategorii III obsadil náš tým ve složení
L. Rambousek, P. Horák, R. Sixta, D. Antuš a D. Hrabák 2. místo
Na konci března (30. - 31. 3. 2019) se konal florbalový turnaj
v Pečkách. Tento turnaj byl nominační pro republikové finále
v Praze, postupoval pouze vítězný tým. Proto jsme nastoupili
v nejsilnějších sestavách. Chlapci z kategorie Ia v sestavě
T. Těmín, P. Mikulovský, V. Houdek, M. Čech, V. Pauš, T. Polák a
V. Kuchař díky nešťastnému gólu obsadili 3. místo. V kategorii Ib
naši chlapci zazářili a zvítězili. Družstvo ve složení J. Holzbauer,
M. Kowalczyk, L. Sixta, Š. Esterle, T. Wasserbauer, D. Urban,
M. Vlachovský, M. Jeřábek a D. Vokněr postoupilo na dubnové
finále do Prahy (na fotografii). V kategorii II a III obsadila obě
naše družstva 4. místo.
ME

Mladší žáci FC Velim
Zajímavé přátelské utkání sehráli v sobotu 16. 3. 2019 mladší
žáci FC Velim. Zahráli si proti týmu FC Nebušice, který je
složen z chlapců asi 9 národností. Za mrazivého počasí jsme sice
prohráli, ale zato jsme si zopakovali angličtinu.
AH

Florbal Velim
V neděli 17. 3. 2019 se konal další florbalový turnaj ve Velimi.
V nejmladší kategorii Ia obsadil tým Velim A (T. Těmín,
P. Mikulovský, V. Houdek, M. Čech, V. Pauš a V. Kuchař) 2. místo,
T. Těmín byl navíc vyhlášen nejlepším hráčem. V kategorii
Ib obsadil náš tým Velim A (J. Holzbauer, M. Vlachovský,
T. Wasserbauer, J. Sukdolák, M. Herzog, J. Alexa, ?. Pospíchal)
3. místo, rovněž bronzoví byli chlapci z kategorie II (P. Horák,

inzerce

Nabídka pracovního místa

Přijmeme do květinářství v Praze 9 a v Úvalech u Prahy
prodavače/čku – floristu/tku nejlépe
na plný úvazek, ale dle domluvy
je možná brigáda nebo poloviční
úvazek. Požadavky na praxi nejlépe 2letá praxe v oboru, ale není
podmínkou. Nástup možný ihned!
Kontakt: Michaela Malíšková, mob.:
608 982 711, e-mail: eringin@seznam.cz

Z našich škol
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Březen – za kamna vlezem. My z MŠ ale nee.

V březnu to totiž u nás v MŠ žilo. Nejprve jsme se vyfotili,
abychom udělali maminkám a babičkám radost. Všichni se
hodili do gala a moc nám to slušelo. V půlce března nás čekala
naše oblíbená akce pro školáky – Zápis nanečisto, kde si děti
za přihlížení svých rodičů vyzkoušely, co je může potkat při
zápisu do ZŠ. Akce je hojně navštěvovaná, a tak i letos se jí kromě
jednoho dítěte zúčastnili všichni předškoláci s rodiči. Dále nám
jedna moc hodná maminka namalovala dle našeho výběru
krásné masky na obličej – celý den jsme si užili.
Jako každý rok k nám přijela paní na kontrolu zraku. Další akcí
pro naše rodiče bylo pokračování přednášek paní logopedky
Weisnerové s následnou diskuzí. Těšíme se na duben a s ním
na Velikonoce. 
M. Nykodemová

O nejlepší pohybovou skladbu

Tradiční soutěž pohybových skladeb se konala v pátek 29. 3.
v Kolíně. V kategorii 1. stupně týmy obsadily A. Čáslavová,
K. Víšková, P. Nezavdalová, A. Handlířová, E. Klozová,
A. Slavíková, N. Müllerová, V. Šturmová a T. Součková se
skladbou Havaj těsně 4. místo, M. Čechová, N. Křivánková,
E. Nollová a A. Málková se skladbou Star Girls 5. místo.
V kategorii 2. stupně duo obsadily D. Bartošová a T. Holzbauerová
se skladbou Last Dance také 4. místo.
AH

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 14. března se žáci naší školy zúčastnili okresního kola
recitační soutěže Dětská scéna 2019. Do krajského kola jsme sice
nepostoupili, ale R. Soukup a A. Vachtová získali čestná uznání.
Dalšími soutěžícími byli T. Těmín, A. Čáslavová a A. Matějková.
Na soutěži panovala přátelská atmosféra a všichni si ji moc užili.

Sálová kopaná

V úterý 12. 3. se v Kolíně konal turnaj v sálové kopané pro 8. a
9. ročník. Naše družstvo ve složení Dočkal V., Endler J.,
Rambousek L., Korenc A., Pych J., Fojtů P., Zelený M. a Korenc K.
postoupilo do osmičlenné finálové skupiny, která následně sehrála
utkání ve čtvrtek 21. 3. Naši chlapci obsadili 5. místo a postoupili
na KSD 2019. Méně se už dařilo mladším žákům (6. a 7. tř.),
kteří svůj turnaj odehráli 26. 3. Náš tým ve složení Hrabák D.,
Pena Š., Holzbauer J., Kostelecký D., Tvrzník S., Esterle Š.,
Sixta L. a Vedral D. skončil těsně na 4. místě ve skupině.

Osecká laťka

Ve čtvrtek 28. 3. jsme se zúčastnili tradiční Osecké laťky.
Přivezli jsme 3 medaile – 1. místo D. Vedral (135 cm, kat.
6. tř.), 2. místo D. Hrabák (135 cm, kat. 7. tř.) a 2. místo R. Sahulka
(160 cm, kat. 8. tř.).

Den učitelů

Ve čtvrtek 28. 3. jsme oslavili Den učitelů. Deváťáci nastoupili
jako učitelé do tříd a zjistili, že učit není vůbec jednoduché. Žáci
mohli přijít oblečeni jako „bezdomovci“, na toto téma budou
následně probíhat přednášky a diskuze.

Radim Sixta vítězí v Poděbradech
Radima Sixty si můžete nejčastěji všimnout, když pobíhá na hřišti
za míčem. Nejen v utkáních
Kolína, za jehož přípravku
hraje, ale vlastně všude – fotbal
má rád. V sobotu 30. 3. jsme
ho mohli vidět v televizi, kde
na ligovém utkání SK Slavia
Praha – FC Slovan Liberec byl
jedním z dětí, které přiváděly
hráče. Šikovný je i na další
sporty, „sudičky“ mu nadělily
sportovní nadání. Odmala také
cvičí gymnastiku. V sobotu
23. 3. zvítězil na gymnastických
závodech
„Poděbradská
cvička“. A to nejen ve víceboji,
ale také ve speciální disciplíně
nazvané
„hvězdování“.
Gratulujeme.hk
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FC Velim

Výsledky a tabulky:
A: Velim – Tuchlovice 2:2 (PK 3:4), Libušín – Velim 2:3, Velim
– Nespeky 0:2, Vykáň – Velim 1:5, Velim – Poříčany 1:1 (PK
2:4), Kutná Hora – Velim 3:1, Velim – Nové Strašecí 4:1
B: Nučice – Velim 0:0 (PK 1:4), Velim – Tuklaty 0:0 (PK 2:4),
Kouřim – Velim 1:2, Velim – Žiželice 4:1, Krakovany – Velim 3:2
Dorost (st. a ml.): Velim – Slaný 4:2 a 13:1, Kosmonosy –
Velim 4:0 a 3:3, Velim – Beroun 6:0 a 5:1, Kunice – Velim
2:3 a 0:4, Velim –
Povltavská FA 9:0
a 5:1, Červený Újezd
– Velim 3:1 a 2:1,
Velim – Mělník 7:4
a 7:1
Starší žáci: Straky
– Velim 0:2, Velim
– Velký Osek 2:2,
Jestřabí Lhota –
Velim 0:6, Velim –
Mladá Boleslav 5:1,
Dobrovice – Velim 1:2
Mladší žáci: Radim
– Velim 2:1, Vrbová
Lhota – Velim 2:2

Více na www.fotbal.cz

inzerce
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