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Sokolský ples

číslo 2/2019

10 Kč

Plesová sezóna

Plesovou sezónu ve Velimi zahájil tradičně Sokolský ples. A bylo
to již po 107., kdy TJ Sokol Velim uspořádal ples pro širokou
veřejnost. Přes sto účastníků se spokojeně bavilo po celý večer.
K tanci a poslechu hrála kapela Faust Band.
Taneční kreace vysoké úrovně předvedli v rámci předtančení
tanečníci z Taneční školy Bohuslava Matiáše pod vedením
Romany Podhrázké. Parket byl zaplněn od samého počátku
tancechtivými páry až do druhé hodiny ranní. Bohatá tombola
s hodnotnými cenami (vysavač, akuvrtačky, zahradní nábytek,
toustovač, rychlovarná konvice a dalších 250 cen) potěšila takřka
všechny účastníky plesu.
Občerstvení zajišťovala hostinská paní Marta Havrdová se svými
pomocníky. Velké poděkování patří všem, kteří ples připravovali,
a všem sponzorům za ceny do tomboly.
Za výbor Sokola Velim P. Sixta

Maškarní ples

Opravdu vydařený ples plný masek všeho druhu, tak by se
několika slovy dal popsat letošní maškarní ples pro dospělé.
V únoru ještě příroda odpočívá během zimního spánku, ale lidé
se chtějí bavit. Důkazem toho byl sál místní sokolovny praskající
ve švech. Masky se předháněly v úsměvech, ale vyhrát mohl vždy
jen jeden, a tak v kategorii jednotlivec zvítězila „krabička sirek“
a v kategorii skupina to byla „piva“. Vždy se sluší poděkovat všem
organizátorům a sponzorům, proto opravdu díky za podporu!
Letos bych chtěla navíc poděkovat zvlášť všem těm úžasným lidem,
kteří se přišli bavit a vytvořit krásnou a pohodovou atmosféru
letošního plesu. Nezapomeňte i na naše nejmenší a přiveďte své
děti na jejich karneval 23. 3. 2019. Budeme se na Vás těšit.
Oddíl volejbalu děkuje obecnímu úřadu za finanční podporu
i za veškerou spolupráci.
žas

Večer s Andersenem
Knihovna Velim opět pořádá
Večer s Andersenem, tentokrát
ve čtvrtek 28. března 2019.
Od 15.00 do 16.00 h pro děti
do 7 let, od 17.00 do 19.00 h pro
školní děti.
Děti budou potřebovat:
polštářek na sezení, přezůvky,
pití v uzavíratelné lahvi,
pastelky, nůžky …
Kontaktní telefon: 607 846 895,
J. Bartošová

Rezervace míst na tel. 604 835 789
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 5. 2. 2019
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Pan starosta seznámil ZO s tím, že SDH Vítězov podal žádosti
o granty a zakoupil dvě hasičské helmy.
JUDr. Těmín, PhD., 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. JUDr. Těmín, PhD., bude kontaktovat
ministerstvo vnitra ohledně způsobu vymezení pozemků.
Pan Müller požaduje dopsat do vyhlášky sankce za porušení
vyhlášky.
Na předminulém zasedání ZO byly řešeny cenové nabídky
na vchodové dveře (vstupy) pro bytový dům, K Sídlišti 541,
Velim. Pan Kasal zjišťoval technické parametry samozamykacího zámku, který byl uveden v nabídce od firmy
Everlast, a nedoporučuje jeho použití z důvodu nedostatečné
kvality a nízké ceny. Pan Müller se k panu Kasalovi připojil
s tím, že dle technických parametrů je životnost cca 200 000
otevíracích cyklů a pravděpodobně není vhodný pro bytové
domy. ZO rozhodlo a schválilo nabídku od firmy KASOKNA, s. r. o., třída Krále Jiřího 301, Velim. Pověřilo pana
starostu podepsáním smlouvy.
ZO pověřilo pana starostu podpisem smluv se společností
ARTENDR, s. r. o., Kolín (jednatel PhDr. Bc. Marek Semerád,
MBA) na akce „Rekonstrukce hřbitovní zdi v obci Velim“
a „Rekonstrukce místní komunikace v obci Velim“. Pan
starosta oznámil, že projektová dokumentace k oběma
smlouvám je v ceně příkazní smlouvy a o dotace může obec
žádat každý rok. Nyní byla vybrána komunikace v ulici Horní
Nouzov podél MŠ Velim směr Vítězov. Současné zaměření
silnice je neúplné a tato komunikace musí být nově zaměřena
(cena zaměření je cca 8 000Kč).
Pan ing. Štěpánek zaslal panu starostovi seznam majitelů
nemovitostí, kteří ještě nepodepsali s firmou AZ Elektrostav,
a. s., smlouvy o smlouvě budoucí ve věci uložení elektrického
vedení do země v ulici Karlova, Palackého, Novoveská
a Václavská. Pan starosta zašle panu Radechovskému
aktualizovaný seznam majitelů nemovitostí.
Mgr. Jan Váňa zaslal žádost o finanční příspěvek pro rok 2019
ve smyslu zlepšení sportovních tenisových podmínek v obci
Velim. Pan starosta s ním bude jednat na podzim tohoto roku.
Pan starosta oznámil, že na příštím zasedání bude předložen
seznam žadatelů o byt a společně s p. Kaftanem půjdou
na obhlídku dvou půdních bytů ohledně možné rekonstrukce.
Pan starosta informoval o prohlídce katolické fary s některými
členy ZO a při té příležitosti položil zastupitelům otázku,
jakou mají představu o využití fary. Byly dány tyto návrhy
– společenská místnost se zázemím, knihovna, klubovna.
JUDr. Těmín, PhD., informoval o rozhovoru s panem
Semerádem a o možnosti využití dotace na rekonstrukci
veřejných budov (70% dotace – max 10 mil. Kč). Pokud
bychom chtěli žádat o dotace v roce 2020, musel by být projekt
hotov nejpozději do července, aby se mohlo požádat o stavební
povolení. Pan starosta doporučil kontaktovat projektanta
pana Kroláka, který má vypracovanou studii na katolickou
faru. Pan Müller doporučil vypracovat statistický posudek
na objekt fary.
Kvůli vytékajícím fekáliím do potoka u Vítězova pozval pan
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starosta firmu Vodos Kolín na vyčištění kanalizace, přičemž
bylo zjištěno, že na vině je vítězovský občan, který pouští
do kanalizace vše, co tam nepatří (olej, pleny atd.), čímž byla
zacpána signalizační čidla v přečerpávací jímce. Nefungovala
čerpadla a fekálie tekly přepadem do potoka. Jsou k dispozici
fotografie, které doporučuje zveřejnit v příštích Velimských
novinách. Pracovníci Vodosu Kolín prohlásili, že obdobná
situace je ve třídě Krále Jiřího. Pan starosta zajistí pročištění
potoka od Vítězova k rybníku.
Pro plánovaný sběrný dvůr má obec připravené kontejnery
a v roce 2020 chce zažádat o dotaci. Sběrný dvůr by byl
v původně plánovaném místě – ČOV Velim.
ZO schválilo Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb
č. 2991000271 (Nykos, a. s., Ždánice 71). Nedílnou součástí
tohoto dodatku je příloha č. 1 – Ceník poskytovaných služeb.
Z Nykosu přišlo porovnání a odůvodnění zvýšení cen svozu
o 1,7 % proti roku 2018 a současně zvýšení cen uložení
odpadu na skládce Radim o 93 Kč za tunu směsného odpadu
a o 30 Kč za tunu bioodpadu (ceny bez DPH), celkově se
bude jednat o cca 100 000 Kč. Pan Müller navrhl zamyslet se
na možné spolupráci s městysem Cerhenice, který má svůj
vlastní Kuka vůz. Pan starosta upozornil na možnost poruchy,
městys vlastní jen jeden vůz a není za něj náhrada. Pan Kaftan
dodal, že jejich Kuka vůz mají několikrát do měsíce v dílně,
kde odstraňují závady, takže komunální odpad vyvážejí někdy
dva až tři dny po termínu.
ZO schválilo Dodatek č. XI. ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na roky
2009–2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů s Okresní autobusovou
dopravou Kolín, s. r. o., Polepská 867, Kolín.
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019 o poskytnutí
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů – Letní
rekreace pro děti ZŠ Velim v Horním Bradle v období od 1. 7.
do 31. 8. 2019 (poskytnutí dotace v celkové částce 80 000 Kč).
ZO schválilo dohody o provedení práce (např. pořádání
obřadů...) v rozsahu maximálně 300 hodin na dobu určitou
(nejpozději do 31. 12. 2019) těmto zastupitelům obce:
Mgr. Petr Karpeta, Žaneta Svobodová, DiS., Jiří Müller.
ZO rozhodlo, že se nepřipojí k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“ (žádost spolku Lungta, Praha).
Státní pozemkový úřad (Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj a Hlavní město Praha, pobočka Kolín) zaslal
žádost o projednání navrhované změny katastrální hranice
při KoPÚ Pňov a KoPÚ Předhradí. Jedná se o komplexní
pozemkovou úpravu v našem a okolních k. ú., neboť
na základě výsledků geodetického zaměření a šetření v terénu
bylo zjištěno, že současná katastrální hranice nerespektuje
skutečný stav terénu a je vedena mimo stávající krajinné
prvky. Je vhodné tuto hranici vyrovnat podle zaměřeného
stavu v terénu – hran otevřených melioračních příkopů,
remízů, krajnic stávajících a nově navržených polních cest.
Současně je bilancována výměra, aby nedošlo k její změně
ani u jednoho z obou dotčených k. ú. ZO navrhované změny
katastrálních hranic odsouhlasilo.
ZO odsouhlasilo uzavření smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN),
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č. 19_SOBSO1_4121487427, kterou zaslala ČEZ Distribuce,
a. s., Děčín. Jedná se o odběr elektřiny na adrese nám.
Obránců míru, k. ú. Velim, p. č. 945/1, např. pro potřeby
osvětlení vánočního stromu nebo pouti.
ZO odsouhlasilo uzavření dočasné smlouvy o umístění
a provozování stavby SUPS/4006/2018 s ČEZ Distribuce,
a. s., Děčín. Jedná se o dočasnou stavbu dřevěného podpěrného
bodu (sloupu) – úprava NN u čp. 338 v k. ú. Velim.
ZO rozhodlo na žádost obyvatel ulice Václavská o dočasném
odstranění zbylých retardérů v této ulici po dobu přístavby
školy z důvodu průjezdu nákladních vozidel, která by měla
vyjíždět z této ulice směrem k poště, ale nemohou vyjet
kvůli zaparkovaným osobním automobilům před ordinací
MUDr. Slabého.
Na OÚ Velim byla opětovně doručena žádost o nákup
a instalaci stojanů na psí exkrementy. Podle žadatele nebyla
jeho žádost podaná 26. 9. 2018 pod č. j. 670/2018 doposud
projednána. Jím předložená cenová nabídka v hodnotě
36 990 Kč bez DPH za 15 ks těchto stojanů není nijak závratná
a neohrozí rozpočet obce pro rok 2019. Hlavními důvody
žádosti jsou znečištěné chodníky a silnice v naší obci. Dle
JUDr. Těmína, PhD., je třeba zjistit, kde by měli být stojany
umístěny. Pan Müller doporučil na stávající koše koupit držáky
(zašle panu starostovi odkaz z internetu). Pan starosta zajistí
do příštího zasedání ZO označení stávajících odpadkových
košů do mapy a navrhne místa, kde chybějí.
PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, jednatel společnosti Artendr,
s. r. o., Kolín, zaslal „Smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti
o dotaci na akci: Kofinancování přístavby ZŠ Velim“. Jde
o dotaci z programu SK – Infra fond 2018 a 2019. Pan Müller
navrhl dopsat do smlouvy podmínku, že pokud by byla dotace
zamítnuta z důvodu křížení dotací, nebude firmě vyplácena
finanční odměna. ZO schválilo tuto smlouvu s výše uvedenou
podmínkou a s cenovými podmínkami odměn: 30 000 Kč bez
DPH do 10 dnů od odevzdání žádosti o dotaci a 2% odměna

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Souček František, Velim
Šafrová Marie, Velim
Bradáč Stanislav, Vítězov
Slabý Jiří, Velim
Šotolová Hana, Velim
Kosičková Marie, Velim
Slavíková Jana, Velim
Cudlín Zdeněk, Vítězov
Fuchsová Hana, Velim
Peroutková Jana, Velim
Keilová Ludmila, Velim
Kratochvílová Olga, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Narodili se:
Farkašová Barbora, Velim
Bláha Daniel, Velim
Janoušek Josef, Velim
Jeřábková Emily, Velim
Abaffyová Viktorie, Velim
Linhart Jan, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Křehlová Magdalena, Velim
Valenta Roman, Velim
Bouma Václav, Velim
Holub Karel, Velim
Čest jejich památce!

Svoz bioodpadu
První svoz bioodpadu (hnědé popelnice) proběhne dne 3. 4. 2019
a poté každý sudý týden ve středu. Od měsíce listopadu bude
svoz probíhat dle klimatických podmínek (bude upřesněno).
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v případě přidělení dotace z výše přiznané dotace. Zároveň
pověřilo pana starostu k dalšímu jednání.
Pan Müller se zajímal, v jakém stavu je příprava
na cyklostezku do Vítězova. Pan starosta odpověděl, že nyní
čekáme na podmínky dotace z MAS Mezilesí a pokud by
tato dotace byla neúspěšná, bude opět jednáno se Státním
fondem dopravní infrastruktury, pro který bude muset
být zpracován nový projekt. Pan Kostka dodal, že dle
současných podmínek SDFI požaduje protažení cyklostezky
ke křižovatce. Pro žádost od MAS by stačil původní projekt,
který končí u hřiště.
Pan ing. Štěpánek se zeptal, jak často se čistí potok protékající
obcí. Pan starosta odpověděl, že obec si ho bohužel čistí sama,
protože dohoda se správcem toku (povodí Labe) je špatná –
chybí finance, výběrové řízení na zhotovitele atd. Navrhl, že
na příštím zasedání ZO předloží finanční částku na vyčištění
potoka v k. ú. Velim a Vítězov.
Dále pan ing. Štěpánek upozornil na suchý smrk před poštou.
Pan starosta tento problém vyřeší do měsíce.
Pan Kaftan doporučil odstranit zábradlí v Palackého ulici
(u bývalé restaurace Růžek). Toto zajistí pan starosta.
Pan Kasal navrhl přispět finanční částkou na kulturní
akce, které pořádají místní spolky (zafinancování hudební
produkce). Pan starosta odpověděl, že obec zafinancovala
hudební produkci na plese TJ Sokol Velim a podpoří
i pořádání karnevalu pro dospělé i děti.
Paní Svobodová doporučila zkontrolovat všechny plastové
kontejnery a následně jednat s firmou Nykos, a. s., Ždánice,
o výměně některých poškozených kontejnerů.
Dále informovala ZO o připravovaném příměstském táboru,
který bude pořádán v týdnu od 15. do 19. 7. 2019. Pro
příměstský tábor se pokusí vypracovat projekt na získání
dotace.
Informovala ZO o 17. výroční schůzi SDH Vítězov, které se
zúčastnila.

Informace o poplatcích v roce 2019
Sazba poplatku za odvoz komunálního odpadu činí 750 Kč
za osobu na 1 rok. Tento poplatek je splatný jednorázově, a to
nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Úleva ve výši 250 Kč se poskytuje poplatníkovi, který dovršil
věk 75 let, a to od roku následujícího po dovršení této hranice,
a osobám ubytovaným v DPS obce Velim.
Od poplatku se osvobozují:
– osoby s průkazem ZTP/P
– osoby, kterým vzniká poplatková povinnost narozením – tyto
osoby jsou osvobozeny pouze za kalendářní rok, ve kterém se
narodily
– osoby, které mají trvalý pobyt na ohlašovně obecního úřadu
a prokazatelně se v obci nezdržují
Poplatek za psy:
50 Kč za 1 psa na 1 rok, za každého dalšího psa +75 Kč
Úhradu lze provést:
– na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách hotově
– od 1. 2. 2019 převodem na účet obce 929151/0100, pro platbu
za odpad VS 1340, pro platbu za psa VS 1341, za tato čísla uveďte
číslo popisné domu, příp. do poznámky uveďte příjmení a číslo
popisné.
Známku na popelnici si budete moci vyzvednout na podatelně
po připsání platby na účet obce.
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Termíny a místa umístění kontejnerů
Sobota od 9.00 hodin do 10.00 hodin.
30. 3. a 6. 4. 2019		
ulice Okružní, Vítězov
13. 4. a 20. 4. 2019
třída Krále Jiřího, ulice Tylova
27. 4. a 4. 5. 2019		
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
11. 5. a 18. 5. 2019
třída Krále Jiřího, Vítězov
25. 5. a 1. 6. 2019		
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
8. 6. a 15. 6. 2019		
ulice Tylova, Vítězov
22. 6. a 29. 6. 2019
třída Krále Jiřího, ulice Okružní

Tajná volba – jak to bylo
Ve VN 1/19 v článku Slovo starosty byl uveden následující text:
Ustavující schůze zastupitelstva, která proběhla dne 29. 10. 2018,
jasně ukázala, jak s námi „patrně“ opozice hlasovala. Naprosto
jsem nechápal, proč čtyři zvolení zastupitelé - jeden za KDUČSL a tři za „Změnu“ – navrhovali tajnou volbu.
Byl jsem požádán, abych věc tajné volby uvedl na pravou míru,
a tedy činím toto oznámení. Tajnou volbu jsem navrhoval pouze
já jako jeden ze dvou zákonem dovolených způsobů volby. Důvod
jsem veřejně sdělil a je zaznamenán v zápise zastupitelstva obce.
Osobně mi událost, která zavdala příčinu k mému rozhodnutí
navrhnout tajnou volbu, není příjemná, nyní ji již však považuji
za vyřešenou a nechci se k ní vracet.
William Shakespeare v jednom sonetu napsal i pro nynější
březnové počasí příznačný verš: „Očernit blankyt vrány
nemohou“. Přál bych si tak, aby chmury, které mnohé z nás
sžíravě trápí, pomluvy, které proudí každým tmavým koutem,
a pohledy, které křičí urážkou, v naší obci ustaly, a pokud se tak
zatím úplně nestane, aby je všichni přijali s velkorysostí jako
pomíjivou čerň vran, která nikdy nepošpiní jasný blankyt našeho
ustavičného snažení o lepší život v naší obci. 
T. Těmín

Jak to vidí občan:
Proč by i ve Vítězově měla vlát státní a obecní
vlajka alespoň o významných svátcích?
Používání vlajek a praporů obcí a zemí má tradici sahající
do hluboké historie. Existence na žerdi upevněných předmětů je
doložena už na počátku 3. tisíciletí př. n. l. v Egyptě. S rozvojem
heraldiky ve 12. století se symbolika šlechtických znaků
přenášela i na prapory, vlající zpodobnění předmětu typické
na výšku protáhlým obdélným tvarem. Na vývoj státních vlajek
měla významný vliv i francouzská revoluce. Trikolora se svislými
pruhy v barvě modré, bílé a červené, která se v té době zrodila, se
stala symbolem svobody a ovlivnila podobu řady státních vlajek,
tedy i té naší.
Historickou vlajku Čech tvořily dva stejně široké pruhy, a to
bílý a červený. Tato takzvaná bikolóra měla svou historickou
tradici v erbu Českého království. Podle heraldických pravidel
se na českém praporu objevovala v horní polovině bílá barva
(symbolizující stříbrného českého lva) a v dolní polovině červená
barva (symbolizující červené pole štítu). Dodatečně vložený
a ve světě vlajek celkem ojedinělý modrý klín odsouhlasený
ústavním zákonem z roku 1920 býval vykládán jako symbol
Slovenska, po přisvojení vlajky Českou republikou po roce 1993
je symbolem Moravy.
V této souvislosti mě rovněž napadají dva výstižné citáty, a to
novináře Marcuse Garveye: „Lid bez znalosti své historie,

původu a kultury je jako strom bez kořenů.“ a antického politika
Marca Tullia Cicera: „Žádné místo ti nemá být milejší než vlast.“
A protože se cítím vlastencem a navíc miluji historii (zvláště pak
její významné a ne vždy snadno dosažené milníky, jako je třeba
uznání Českého království a později pak vznik samostatného
československého státu), není mi zcela lhostejná skoro absolutní
absence (mimo volby) užívání těchto státních a obecních
symbolů v rámci vsi Vítězova, která bezprostředně a ani vizuálně
nepřiléhá ke svému správnímu středisku obci Velim. Takto se ves
Vítězov jeví jako bohem zapomenuté a bezprizorní místo bez
historie a hrdosti na svou příslušnost (minimálně pro náhodně
projíždějícího turistu).
Navíc byť i trvalému vyvěšení státní nebo alespoň obecní vlajky
nic nezamezuje. Příslušný zákon totiž mimo jiné stanovuje, že
všechny fyzické a právnické osoby a organizační složky státu
mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem
kdykoliv.
A. Ruznar

Osobní reakce ZMĚNY na „Slovo
starosty I a II“
Vážení spoluobčané, po delší a velmi pečlivé úvaze jsme se přece
jenom rozhodli zareagovat na sloupky „Slovo starosty I a II“,
které se objevily v minulých Velimských novinách. Odvážit se
otevřeně říci svůj názor se v naší obci moc nenosí, přesto bychom
rádi zareagovali na několik témat, která ve svém sloupku nastínil
pan starosta. Když jsou části informací poskytnuty neúplně
či dokonce nesprávně, je prostě naší povinností zareagovat
a zprostředkovat občanům jasný pohled na věc. Naším cílem
není vytvářet problémy ani šířit špatnou náladu, ani neustále
kritizovat, ale jak už bylo řečeno, přivést „svěží vítr“ a změnu
do současného systému, i kdyby to měla být prozatím jen lepší
a detailnější informovanost občanů. Vždyť i několik zastupitelů
nám řeklo, že se novým nápadům, myšlenkám a otázkám vůbec
nebrání, ba naopak je vítají a těší se na ně. Důvod ke změně je
jednoduchý, každý je časem zcela logicky zasažen určitou profesní
slepotou, kontinuitou rozhodování, několikaletými zaběhnutými
pořádky apod. Protože existuje sebereflexe řady staronových
zastupitelů a protože nevnímáme dosavadní spolupráci v rámci
zastupitelstva jakkoli dramatickou a konfliktní,byli jsme tónem
a věcným obsahem příspěvku pana starosty velmi zaskočeni
a překvapeni.
Téma „Vodos a poplatky“
Ano, poplatky za stočné doplněné poplatky za svoz komunálního
odpadu byly skutečně jedním ze „spouštěčů“, proč se Změna
pro Velim a Vítězov zformovala. Tyto poměrně vysoké platby
se dotýkají v podstatě všech občanů naší obce, a proto bylo a je
naším cílem toto téma řešit. Z toho důvodu jsme se pokusili
i přes reakce typu „Dělejte si s tím Vodosem co chcete, stejně
nic neuděláte,“ zjistit více informací. Našimi několika kroky byly
prostudování dané smlouvy s Vodosem, oslovení konkrétního
úředníka na Vodosu, výměna několika e-mailů a objednání
se na pracovní schůzku na Vodosu. Musíme konstatovat, že
konkrétní úředník byl velmi ochotný, věcný a trpělivý. Na vše nám
odpověděl a poskytl nám naprosto veškeré podklady, o které jsme
požádali. Zde se sluší mu velmi upřímně poděkovat a současně se
mu omluvit, že do tohoto tématu byl následně „zatažen“. Závěry
jednání jsme se v avizovaném článku Velimských novin 1/2019
po několika letech nevědomostí a tápání pokusili občanům
obce alespoň detailněji vysvětlit, aby již nebylo třeba dohadů
a spekulací. To, že byla obci Velim cena kalkulace na rok 2019
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zaslaná v nějaké částce, a to, že týden po naší návštěvě byla tato
cena kalkulace na rok 2019 snížena tak, že SE STOČNÉ PROSTĚ
ZVYŠOVAT NEBUDE, je holý fakt. To se prostě jen stalo. A jestli
toto je dílem chyby kalkulace, možným snížením provozního
zisku, zpochybňovaným zájmem tří zastupitelů obce o věc či jen
prostým zázrakem nebo nějakým jiným přírodním úkazem, tady
za sebe jako za občany říkáme: „Velké díky za to!!“ My můžeme
říct, že se budeme o tyto „zázraky mezi nebem a zemí“ pokoušet
i v následujícím období, a to nejen u stočného, ale i v poplatcích
za odvoz komunálního odpadu. Opět jsme navrhli a otevřeli
možnost zavedení např. čtrnáctidenních známek za odvoz
odpadu s odpovídající výší poplatku, byť s konstatováním, že
„Letos to už změnit nejde,“ a s očekávaným dovětkem „To už tady
bylo a nefungovalo to.“ My se ale budeme i nadále snažit opět
toto téma na další rok 2020 na jednání zastupitelstva v letošním
roce otevřít, neboť věříme, že tuto možnost část občanů uvítá.
Prostě uvidíme.
Téma „Volba starosty a místostarosty“
Dále nám pan starosta věnoval několik řádků týkajících se
volby starosty a místostarosty. Musíme konstatovat, že jestli nás
nějaké téma překvapilo, asi toto nejvíce. Pokud jde o zvolený
způsob tajné volby nového starosty, rozhodně ho nenavrhla
Změna, jak bylo chybně uvedeno. Vše podstatné bylo řečeno
na ustavující schůzi 29. 10. 2018 a je možné si vše přečíst v zápise
na elektronické úřední desce OÚ Velim. Pro vysvětlení lze uvést,
že ze záměru, programu a dalších kroků Změny bylo naprosto
zřejmé, že se naše hnutí poměrně otevřeně vymezovalo vůči
původnímu vedení obce a z tohoto titulu nemohl nikdo očekávat,
že budeme hlasovat s potlačením vlastního názoru. Tento náš
názor jsme nakonec vyjádřili i ve veřejném hlasování a rozhodně
se nebojíme (stejně jako pan starosta) pravdě podívat do očí.
Ovšem zatímco my jsme se při volbě starosty a místostarosty
„zdrželi“ a výsledek bez ohledu na nás dopadl stejně, zbylých
7 členů dalo našemu kandidátovi na místostarostu jasné NE. Také
se nikoho neptáme proč. Každopádně náš požadavek na pozici
místostarosty jsme brali jako reflexi nějakého stavu, potřeb
a hlavně výsledku voleb.Volbu jsme respektovali a můžeme si jen
všichni myslet své. Prostě „jedeme dál“ a uvidíme, kde budou
hranice naší pravomoci.
Téma „Komentáře a vyjádření na facebooku“
Obecně lze považovat sociální sítě za jeden z nejsilnějších
komunikačních prostorů této doby. Na našem facebooku jsou
(resp. byly) prezentovány komentáře v reakci na narychlo
svolané mimořádné jednání obecního zastupitelstva pouhé dva
dny před konáním voleb s cílem podepsat smlouvu s vítězem
výběrového řízení na stavbu přístavby ZŠ Velim. Pro upozornění
- v daném čase bez jakýchkoli dalších veřejných informací. Kdyby
obec průběžně informovala o záměru a stavu tohoto projektu,
nemuselo k takové situaci dojít. (Kolik z Vás vidělo projekt dřív
než v předvolebních VN?) Zde samozřejmě upozorňujeme, že
nikdo z nás nikdy neřekl, že je proti jakékoli přístavbě základní
školy, o tom totiž daný problém vůbec není. V návaznosti na to
došlo obratem k řadě reakcí. Následná vyjádření na našem
facebooku k této situaci nebyla asi z našeho pohledu úplně
šťastná, nicméně nikdo po nás nemůže chtít a očekávat jakoukoli
cenzuru. Pokud je nám známo, v tomto konkrétním případě se
dotyčný za svá vyjádření osobně omluvil. Takže žádné „mlčení či
osočování“, ale naopak více „veřejných informací občanům“ by
stoprocentně eliminovalo mnohé, nejenom na facebooku.
No a nakonec Téma „Dárek pod stromek v podobě 6 mil.
korun (navýšení dotace) na přístavbu základní školy“
Zde bychom chtěli uvést, že i když nám je s posměchem

podsouvána „vyšší informovanost a transparentnost“, přesto
považujeme informování občanů za důležitou věc. Pokud obecní
zastupitelstvo přijme jakékoliv usnesení, jejich obecné sdělování
občanům rozhodně není o žádném „dárku pod stromeček“.
Informace byla velmi obecná a neutrální a samozřejmě pro občany
obce pozitivní. Takže i v tomto případě zcela nepochopitelná
reakce. Pokud jde o adresování zásluh panu starostovi, dobrá,
není problém, ale pak by bylo od něj velmi férové uvést, kdo tato
jednání zahájil, kdo konkrétně a kolikrát je vedl, kdo se jakých
jednání zúčastnil a kdo nakonec samozřejmě dané dokumenty
podepsal. Objektivně však uvádíme, že toto nepovažujeme úplně
za nejšťastnější a rozhodně nechceme jít touto cestou!
Mimochodem, o úvěry, splátky a obecné zatížení obce jsme
se zajímali a vyžádali si je již na ustavujícím zastupitelstvu.
Samozřejmě jsme rádi, že pan starosta podepsal lepší úvěr, což
jsme odsouhlasili hlasováním. Přesto stojíme za svým tvrzením,
že refinancování původních úvěrů mohlo být uskutečněno již
mnohem dříve.
Pokud má pan starosta s námi nějaký osobní problém,
rozhodně se nebráníme jakékoli diskusi nebo jednání. A pokud
má potřebu prezentovat ve Velimských novinách „Slovo
starosty“, bylo by záhodno komentovat „osobní“ hodnocení
aktivit všech jednotlivých uskupení a stran zastoupených
v obecním zastupitelstvu. Důvod je jednoduchý, nejenom
„Změna“ prezentovala svůj program, ale i ostatní hnutí a strany
naslibovaly mnoho, chcete-li slovy pana starosty, úplně stejné
„modré z nebe“. Pokud by se do tohoto plošného hodnocení
stran a hnutí panu starostovi přece jenom nechtělo, dovolíme
si s velkým a respektovaným dovolením mu „poradit“. Místo
velmi osobních komentářů k osobám, které vždy úplně nesdílí
jeho názory, a osobních úvah, by mohl ve „sloupku starosty“
ve Velimských novinách pravidelně – samozřejmě s nadhledem,
autoritou, respektem, letitou zkušeností řízení obce, znalostí
místních poměrů a problémů nezaujatě prezentovat aktuální
dění z jednání zastupitelstva, krátkodobé a dlouhodobé záměry
obecního zastupitelstva apod. V ten okamžik by naše facebookové
nebo webové stránky měly nulovou návštěvnost a články tohoto
typu by vůbec nemusely vznikat.
Pokud jste dočetli článek až do těchto míst, jednakVám upřímně
děkujeme, že jste ochotni přijmout i jiný názor, a pak věřte, že
rozhodně není naším cílem se takto přes noviny dohadovat,
poučovat, opravovat či vysvětlovat nesprávné interpretace.
Svůj čas chceme věnovat smysluplnějším věcem.Můžeme ale
konstatovat,tedy minimálně z našeho pohledu, že dosavadní
jednání obecního zastupitelstva probíhala velmi věcně,
konstruktivně, bez negativních emocí a věříme, že i s dobrými
výsledky pro obec a naše spoluobčany. A to vnímáme jako velmi
pozitivní a v podstatě mnohem důležitější.
Na závěr nám dovolte prezentovat osobní přesvědčení, že dle
našeho názoru jsou v Zastupitelstvu obce Velim velmi zkušení
zastupitelé, kteří mají společný cíl – pracovat ve prospěch našich
občanů, nevyvolávat emoce, naslouchat, diskutovat, přijímat
konstruktivní kritiku a posouvat naši obec dále. Přijďte se sami
přesvědčit na jednání obecního zastupitelstva. Pan starosta
v jednom ze svých komentářů uvedl: „Doufám, že nám jde
o jednu důležitou a společnou věc – aby Velim a Vítězov byly
dobrým místem k životu pro naše občany a aby vše fungovalo
k jejich spokojenosti.“ Věříme tedy, že máme společné cíle,
je to už jen krůček k tomu, abychom mohli všichni společně
uvedených cílů dosáhnout.
M. Štěpánek, J. Müller, J. Nezavdal
(www.zmenaprovelim.cz)
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Nový systém dopravy

Od neděle 10. března 2019 bude spuštěna integrace veřejné dopravy
v oblasti Poděbradska, Kolínska (Velimsko) a Nymburska. Systém
PID (Pražská integrovaná doprava), ve kterém lze na jednu
jízdenku využívat vlaky, autobusy i městskou hromadnou
dopravu, se tak rozšíří o dalších 6 autobusových linek, které
budou navazovat na vlaky v Nymburce, Poděbradech, Kolíně,
Pečkách, Cerhenicích nebo Velimi a které nahradí 8 stávajících
linek SID. Naší obce se týkají tyto nové autobusové linky PID:
675 Kolín – Nová Ves I – Velim – Cerhenice – Cerhenice,
Cerhýnky – Dobřichov – Pečky
679 Poděbrady – Sokoleč – Oseček – Pňov-Předhradí – Velim –
Velim, Vítězov – Kolín
Zrušené linky: 230055 (G55) Kolín – Nová Ves I – Chotutice
		
230056 (G56) Kolín – Velim – Poděbrady
Nové názvy zastávek ve Velimi: Velim, Obecní úřad (dříve Velim,
ObÚ), Velim, Karlova (dříve Velim, ÚNZ), Velim, Novoveská
(dříve Velim, záv.)
Linka 675 pojede až do Dobřichova po stávající trase linky
G55, avšak namísto do Radimi a Chotutic bude od Dobřichova
odkloněna do Peček k železničnímu nádraží. Při projektování
jízdních řádů byl kladen důraz na navázání linek na vlaky, a to
na lince 675 v Pečkách na osobní či spěšné vlaky z/do Prahy
a na lince 679 v Poděbradech na rychlíky z/do Prahy a ve Velimi
na osobní vlaky z/do Prahy.
Linka 679 částečně nahradí linky H39 a G56 a nově propojí obec
Sokoleč s Kolínem přímým spojením.
Spojení z Velimi do Kolína zajišťované linkami 675 a 679 bude
koordinováno tak, aby bylo zajištěno přímé spojení do Kolína
ráno i odpoledne v intervalu 30 – 60 min.
Nově budeme moci využívat víkendového spojení do Poděbrad
i Kolína díky sobotnímu a nedělnímu provozu na lince 679.
Hlavní výhodou linek PID je cena, kterou zaplatíte. Řada lidí bude
nově cestovat levněji. Jízdenky, které si koupíte u řidiče (platit lze
i kartou), jsou přestupní, můžete tak přestoupit na další autobusy
i na vlak. Jedna jízdenka na autobus a vlak je vždy levnější než
dvě samostatné. Také můžete použít aplikaci PID Lítačka, která
vám cenu nejen spočítá, ale můžete si v ní jízdenku rovnou přes
mobil i koupit. V autobusech i vlacích platí státní slevy 75 % pro
děti, studenty a seniory nad 65 let. Děti do 6 let jezdí ve vlacích
a autobusech zdarma. Senioři nad 70 let mohou jezdit zdarma
všemi autobusy PID. Pokud chcete ušetřit na pravidelných
cestách, vyplatí se časové kupony PID, ty jsou měsíční, čtvrtletní
nebo roční. Veškeré informace k cenám, předplatním kuponům
i k vyhledávání spojení najdete na webových stránkách Pražské
integrované dopravy www.pid.cz

Tamara stříbrná na MČR juniorů
Nový rok už podruhé oslavila v Birminghamu na nejprestižnějším
juniorském squashovém turnaji. „Zde je to hlavně o sbírání
zkušeností, podívat se, jak hraje světová špička“, říká Tamara,
která hned v 1. kole nastoupila proti nejlepší Angličance, ale
nedala jí nic zadarmo. „Nejlepší jsou Egypťané, Malajsijci,
Indové, z Evropanů jsou velmi dobří Angličané, moji kategorii
vyhrála Američanka,“ říká dívka, která se na světovém žebříčku
v G17 pohybuje okolo 30. místa. V půlce ledna se konal v Praze
další mezinárodní turnaj Super Serie – Czech Junior Open. Los
jí již ve čtvrtfinále přivedl do cesty pozdější vítězku, ale 6. místo
v těžké konkurenci bylo velkým úspěchem. První únorový víkend
se pozornost soustřeďuje na domácí vrchol sezóny, kterým je
MČR juniorů. Tamara Holzbauerová je trojnásobnou mistryní
republiky postupně v kat. G11 (2014), G13 (2016) a G15 (2018),
v „lichých“ letech ještě medaili nezískala, protože hraje s věkově
staršími dívkami (nyní je v kategorii G17 teprve 5 měsíců).
Na dvě nejtěžší rivalky se však dotahuje a obě je už dokázala
porazit. E. Jičínskou porazila v prosinci na turnaji v Ostravě,
T. Širokou, která byla doposud jedničkou, porazila v semifinále
MČR juniorů. Pětisetové utkání, které trvalo přes hodinu, bylo
tak tvrdé, že obě dívky byly v jeho průběhu ošetřovány. Na finále
už nezbyly síly, ale stříbrná medaile byla zaslouženou odměnou.
Díky svým výkonům je v 15ti letech nominovaná jako náhradnice
na ME juniorů kat. G19. Stále častěji pokukuje i po turnajích
žen. V únoru obsadila 2. místo na „béčkovém“ turnaji žen
v Praze, kde prohrála až ve finále s Veronikou Gaultier (sestra
Jana Koukala, našeho historicky nejlepšího squashového hráče,
a zároveň manželka Grégory Gaultiera, francouzského hráče
světové špičky). S Veronikou by se nyní měla setkávat častěji,
a to v pražském extraligovém týmu SC OTEC, za který by měla
na jaře nastoupit. A „na zkušenou“ půjde i na MČR žen, na které
se kvalifikovala a které se bude konat v březnu v Praze. „Také se
musím připravit na přijímací zkoušky na střední školu,“ přidává
Tamara k nejbližším plánům. Co ji mrzí je, že se squash opět
nedostal i přes velkou kampaň na OH. A to budou v roce 2024
v Paříži, ve Francii, kde je tento sport velice populární. „Dostal se
tam breakdance. Tancuju ráda, ale squash mám radši...,“ uzavírá
Tamara. 
eve

Z našich škol
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Únor v MŠ

školy byla plná dojmů, veselé konverzace a smíchu. S přáním, aby
nám masopust příští rok vyšel alespoň tak, jako ten letošní, jsme
se rozloučili se všemi přihlížejícími rodiči, prarodiči, příbuznými
a občany naší obce a rozešli jsme se do svých pavilonů na oběd.
V březnu k nám pravidelně jezdí k dětem, jejichž rodiče mají
zájem o kontrolu zraku v rámci prevence hodná paní. O tuto akci
je každoročně mezi rodiči veliký zájem. Již se nyní všichni těšíme
na březen a pak na Velikonoce a na to, co se u nás v MŠ bude dít,
ale o tom všem zase příště.
M. Nykodemová

Exkurze v planetáriu

3. místo a D. Bartošová byla čtvrtá. O několik dní později (12. 2.)
přišli na řadu angličtináři. Naše škola měla jednoho zástupce
v kategorii 6. – 7. třída. S. Tvrzník obsadil 5. místo. Všem
blahopřejeme.AH

I naše mateřská škola měla v únoru napilno. Navštívilo nás
Klemprdovo divadlo s pohádkovým blokem, který probíhal
ve všech pavilonech. Společně jsme zachraňovali pohádky.
Přesvědčili jsme se, že povídat si a číst pohádky nás stále baví,
a proto jsme je zachránili i pro příští děti. Přestože nám letos
počasí 26. února příliš nepřálo (bylo dost větrno), vyrazil
v dopoledních hodinách masopustní průvod od mateřské školy.
Nedočkavost dětí se stupňovala minutku od minutky. Když jsme
byli kompletní, vyrazili
jsme do velimských ulic.
Mnoho dětí se zodpovědně
převléklo do masek a s nimi
i jejich třídní učitelky. Celý
průvod ukončila návštěva
obecního úřadu, kde jsme
zazpívali a zarecitovali
a za to nás čekala sladká
odměna. Malé děti popřály
a zazpívaly ve školní jídelně.
Cesta zpět do mateřské

Netradiční předávání vysvědčení měli žáci 6. třídy. Stalo se tak
na exkurzi v planetáriu v Praze 31. 1. 2019.

Recitační soutěž

Dne 7. 2. proběhlo u nás školní kolo recitační soutěže, které
bylo nominačním pro okresní kolo, jež se bude konat v Kolíně.
V nejmladší kategorii (1. – 3. tř.) postoupil T. Těmín, v kat. 4. a
5. tř. A. Čáslavová a A. Vachtová a v kat. 6. – 7. tř. R. Soukup.

Volejbalový turnaj

V pátek 22. 2. 2019 se v Kolíně uskutečnil volejbalový turnaj
pro chlapce 8. a 9. tříd. Náš tým ve složení Horák P., Růžička J.,
Rambousek L., Kadlec K., Pych J., Sahulka R., Zelený M. a Korenc
K. obsadil 3. místo.

Olympiády v cizích jazycích

Olympiády v německém jazyce, která se konala v DDM Kolín, se
6. 2. zúčastnili 3 naši deváťáci. J. Bulgr obsadil 2. místo, J. Jeřábek

Sponzoři – Maškarní ples

Sponzoři Sokolského plesu

P. Kasal, manželé Nezbedovi, Geotek, s. r. o., Dang Long, P. Hrabal,
Kadeřnictví M. Nováková, J. Janoušek, Ing. Jan Radoň, T. S.
TATTOO, J. Slavíková, J. Kolář, Salima Velim, Tex-Service Group,
a. s., J. Nezavdal, Z. Sandholc, Potraviny Anděl, R. Čepelák, VPP
GROUP, a. s., KOV Velim, Autodoprava M. Siřínek, KG Tranzit,
A. a S. Kotkovi, H. Thielová, KOVE TOOLS, s. r. o., VP Stavebniny,
Kadeřnictví I. Seifertová, D. Eschlerová, Kosmetika a pedikúra
Drahoňovská, BEST BRANDS COMPANY, PROFOAM –
obalový materiál, M. Esterle, M. Kvapil – zemní práce, J. Kopecká,
Květinový Atelitér G. Kissová, FSV MOTO, Kobal Packaging,
s. r. o., Mattylda 99, R. Chlád, RE/MAX, Profitting, Statek Kutlíře,
Gepard finance na život, manželé Markovi, Domov důchodců
Předhradí, OÚ Velim, Nemám co na sebe.cz

Janoušek J. - Pivovar Nymburk, Horák J. – TEXACO, Čepelák R.
– autoopravna, Nezavdal J. - Dům barev, Sixta P. - FSV MOTO,
Vojtěch V. – stavitelství, Kaftan J. - Tranzit Velim, Jandák S. –
lakýrnictví, Slavíková J. – textil, Kuchař J. – ZETOR, Kvapil M.
- zemní práce, Kasal P. - Kas OKNA, Filoun B. – projekční
práce, Hrabal P. - restaurace Na Hřišti, Kolář J. – farma,
Sixtová J., Thielová H., Janoušková J., Svobodová E., Krutská M.,
Siřínková I., Eschlerová D., Keramika Horáček, Lučební závody
Kolín, Zahradnictví Hruška, Autodoprava Siřínek, Potraviny
Anděl – M. Jeřábek, Samba půjčovna lodí Český Šternberk,
PETTIS, Salima družstvo Velim, SAVAS Velim, Ball Aerocan CZ,
s. r. o., REMAX G8 Reality – T. Babiák, GEPARD – L. Hudousková,
Herman – omítky, V. RADOŇ a spol. Strojírna Velim
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SDH Vítězov má opět mladé hasiče

Myšlenka obnovit družstvo mladých hasičů přišla s úspěchy
na poli požárního sportu vítězovských dorostenců. Tento nelehký
úkol odstartovala Eliška Bugová, která se stala třetí nejrychlejší
závodnicí v disciplíně na 100 m překážek okresního kola v Kolíně.
Bohužel v disciplíně dvojboj neuspěla a na krajskou soutěž
dorostu, která se konala ve Vlašimi, nepostoupila. Pro nás to byl
impuls uspořádat historicky první soutěž v požárním sportu Vítězovskou stovku. A právě 16. 9. 2018 na Vítězovské stovce
(ve sportovním areálu u mateřské školy) opět vzniklo družstvo
mladých hasičů. Začátky byly nelehké, ale nadšení obrovské.
Ve spolupráci s SDH Cerhenice jsme se v říjnu poprvé zúčastnili
soutěže za hranicemi kolínského okresu, a to v Uhlířských
Janovicích. Také jsme uspořádali Hasičské dýňování, kde si děti
vydlabaly dýně a společně tak rozsvítily náves ve Vítězově. Poté se
konal lampionový průvod zakončený opékáním buřtů s oslavou
sportovních úspěchů. Koncem roku mladí hasiči (jako jedni
z prvních) vystoupali na Bedřichovu vyhlídku, kde se zúčastnili
jejího slavnostního otevření a statečně absolvovali strašidelnou
bojovku. S novým rokem přišly i pravidelné schůzky, při nichž
se naši nejmladší hasiči zdokonalují v hasičských dovednostech
(například vázání uzlů) a učí se, jak se zachovat v krizových
situacích a poskytnout první pomoc jako zkušený záchranář.
Mladí hasiči navštívili začátkem února hasičskou zbrojnici
v Pečkách, kde si mohli prohlédnout moderní, ale i historickou

techniku. Hasičárnu „prošmejdili“ doslova od sklepa po střechu,
ale jejich zrak a nekonečné otázky se stále vracely k vyprošťovací
technice a chemickému světlu. Dnes se můžeme chlubit deseti
mladými hasiči nejen z Velimi a Vítězova, ale i z blízkého okolí.
Vedou je M. Bug ml. a J. Makyda. Již se nemůžeme dočkat
hasičských závodů a prvních sportovních úspěchů našeho
mladého družstva, dalších výletů či kurzu první pomoci, který
nás čeká začátkem dubna.
M. Bug ml.
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