V E L I M SK É
NOV I N Y
Ročník XXXVI.

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu

číslo 11, 12/2018

10 Kč

Mikuláš a Vánoce

Dne 1. 12. 2018 jsme na velimském
„náměstíčku“ slavnostně rozsvítili vánoční
strom. Za krásně nazdobený nový strom
děkujeme OÚ Velim. Po úvodním přivítání
a přání pana starosty vystoupily děti z MŠ
a ZŠ. Poté se rozsvítil strom a nad ním zazářil
ohňostroj. V živém betlému účinkovali
tradičně žáci 9. ročníku, další prodávali
vánočky ze školní jídelny. A samozřejmě jsme
se mohli do vánoční atmosféry naladit něčím
dobrým nebo zakoupit vánoční dekorace.
Děkujeme všem, kteří se každoročně podílejí
na organizaci.AH

Čerte, čerte, čertíku...
Vážení spoluobčané Velimi a Vítězova,
dovolte mi, abych Vám jménem OÚ, ZO a jménem
svým popřál šťastné, veselé a příjemné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v roce 2019. 
Josef Seifert, starosta
Vážení čtenáři,
ráda bych Vám jménem redakční rady popřála klidné
vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2019.

Alena Holzbauerová, šéfredaktorka

Mikuláš ve škole a školce
Ve čtvrtek 6. 12. navštívil naši
školu, ale také mateřskou školu
Mikuláš se svými pomocníky –
anděly a čerty. Žáci 9. ročníku
byli rozděleni do třech skupin
a pod vedením paní učitelky
E. Veselé se rozešli do MŠ a
obou budov ZŠ, kde tradičně
potěšili a postrašili svoje
spolužáky. Za básničky a
písničky byly děti odměněny
dárečky. A zlobivé děti byly
odneseny do pekla...
AH

Tradiční mikulášská nadílka proběhla
letos zase v místní sokolovně
za přihlížení asi 400 návštěvníků.
K vidění bylo vystoupení malých
sokolíků, také dívek z kroužku aerobiku
ZŠ Velim. Pak na scénu přišli čerti,
tentokrát vyrazili na dovolenou, protože
co čert nechtěl, děti na zemi přestaly
zlobit a nebylo do čeho píchnout.
Lucifer tu nerušenou dovolenou ale
bohužel musel utnout, přece jen se našly
děti, které zlobit nezapomněly. Převahu
čertů ukončil vstup Mikuláše s andílky,
na kterého děti společně zavolaly.
Děkujeme všem sponzorům za bohaté

balíčky i všem, kteří příjemně
zpestřili tento večer.
žas
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 14. 11. 2018
•
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•

•

•
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•

Zasedání ZO zahájil a s programem jednání seznámil všechny
přítomné pan starosta Josef Seifert. Oznámil, že jednání se
bude nahrávat.
ZO schválilo členy těchto výborů: výbor finanční (předseda
Mgr. Martin Kyncl) – Ing. Zdeňka Richterová, Petr Kubelka,
výbor kontrolní (předseda Jiří Müller) – Lukáš Herman,
Aleš Ruznar, výbor dopravní (předseda Josef Kaftan) –
Zdeněk Chotěbor, Milan Souček, výbor školský a kulturní
(předseda Žaneta Svobodová, Dis.) – Miloslava Nykodemová,
Ilona Kasalová. Dále ZO rozhodlo, že pro toto volební období
nebudou zřízeny výbor sociální a bytový a výbor ekologický,
jejich agenda bude spadat do působnosti pana starosty.
ZO schválilo návrh smlouvy o koupi pozemků v k. ú. Velim –
pozemek p. č. st. 413/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
77 m2, na níž je umístěna stavba bez č.p., a pozemek p. č. 1255,
jiná plocha, o výměře 754 m2. Obsah smlouvy vypracoval
a objasnil JUDr. Tomáš Těmín, Ph.D., který byl zároveň
pověřen panem starostou Seifertem k dalšímu jednání.
ZO projednalo návrh rozpočtu obce pro rok 2019, bude
vyvěšen na úřední desce po dobu zákonné lhůty.
Výdaje za rok 2019 – celkem 124 878 652 Kč
Příjmy za rok 2019 – celkem 84 163 652 Kč
Financování v roce 2019 – celkem 40 715 000 Kč
Na základě požadavku zástupců Změny pro Velim a Vítězov
byl návrh projednán dle jednotlivých položek, které objasnila
účetní OÚ Velim paní Jitka Bernardová. Pan Müller upozornil
na skutečnost, že oproti loňskému roku byla v položce 3419
„Ostatní tělovýchovná činnost (TJ, FC)“ snížena částka
o 480 000 Kč, což ve svém důsledku znamená podporu ve výši
0 Kč pro TJ Sokol Velim i pro FC Velim. Z pohledu fungování
zejména TJ Sokol Velim je tento návrh nepřijatelný a je proto
nutné hledat finance pro navýšení, např. z činnosti místní
samosprávy. Po následné debatě pan starosta navrhl z položky
6171 (činnost místní správy) přesunout 200 000 Kč do položky
3419 (TJ Sokol Velim). A dále pan místostarosta Kostka navrhl
z položky 6112 (ZO) přesunout 200 000 Kč do položky 3419
(FC Velim).
ZO odsouhlasilo návrh pana Kostky, který doporučil
na poskytnutí úvěru ve výši 29,5 mil. Kč (Přístavba Základní
školy T. G. Masaryka ve Velimi) Československou obchodní
banku, a. s., Kolín, kde by se jednalo o stejný úvěr jako
u Komerční banky, a. s., Kolín, ale za výhodnějších podmínek.
ZO pověřilo pana Kostku k jednání s KB, a. s., Kolín a ČSOB,
a. s., Kolín ve věci vyjednání výhodnějších nabídek pro
poskytnutí úvěru ve výši 29,5 mil. Kč a následně i možnosti
refinancování stávajících úvěrů.
Pan Štěpánek se ohledně rozpočtu dotázal na skutečnost,
zda existuje na příští rok nějaká finanční rezerva pro účely
nečekaných výdajů. Obec čeká příští rok projekt výstavby
sportovní haly a bývá relativně běžné, že u takových typů
zakázek může teoreticky dojít k vícenákladům. Pan Kostka
na dotaz zareagoval a upozornil, že u této zakázky žádné
vícenáklady nebudou.
ZO vzalo na vědomí výhled střednědobého rozpočtu na roky
2020–2021, bude vyvěšen na úřední desce po dobu zák. lhůty.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. IX-2018.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4-2018 pro MŠ Velim,
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ke kterému podal vysvětlení pan Mgr. Petr Karpeta.
ZO schválilo Plán inventur na rok 2018.
Nykos, a. s., Ždánice, zaslal aktualitu ohledně odpadového
hospodářství. Od 1. 4.2019 budou obce a města muset zajistit
svoz biologicky rozložitelného odpadu po celý rok (nyní
probíhá svoz od dubna do října v pravidelném 14tidenním
intervalu). Od příštího roku bude muset probíhat svoz
biologicky rozložitelného odpadu v období od listopadu
do března, avšak svozy budou přizpůsobeny klimatickým
podmínkám. Od 1. 1. 2020 musí mít každá obec zajištěný
svoz jedlých olejů a tuků. Tuto službu poskytuje firma zdarma
s tím, že po objednání proběhne odvoz do 14ti dnů. Odpad je
veden v evidenci.
Na OÚ došla žádost o odstranění retardérů v okolí školy
po dobu výstavby v areálu školy, jelikož ve Václavské ulici je
po velmi suchém létě řada domů staticky poškozena značným
množstvím prasklin, které jsou zřejmě způsobeny sesycháním
jílovitého podloží, a zvýšený provoz těžkých automobilů tuto
situaci prohlubuje. Pan starosta odpověděl, že výše uvedený
retardér je již odstraněn.
Sbírka pro Diakonii Broumov, sociální družstvo, se
uskuteční dne 21. 11. 2018 na OÚ Velim od 16.00 – 18.00 h
a ve Vítězově v hasičské klubovně od 16.30 – 18.00 h.
ZO pověřilo pana starostu Seiferta přešetřením stavu
Nouzovského potoka na žádost obyvatele Na Skalce.
ZO pověřilo pana Pavla Kasala zpracováním návrhu řešení
umístění nových dveří a sestavením návrhu cenové nabídky
na výměnu, popř. opravu vchodových dveří u obou vchodů
bytovky K Sídlišti 541, Velim, na žádost jejich obyvatelů
(do příštího zasedání ZO).
ZO řešilo stížnost na provoz živnosti v obytné zóně Velim,
ulice Karlova. Po seznámení s obsahem stížnosti pověřilo
pana starostu jednat s oběma stranami a následně postoupit
tuto stížnost Přestupkové komisi, kterou pro obec Velim
zajišťuje MěÚ Pečky.
Pan starosta Seifert seznámil ZO s nabídkou bezúplatného
převodu pozemku p. č. 944/9 v k. ú. Velim. ZO s tímto převodem
souhlasí za podmínek, že nebude hradit znalecký posudek.
Pan starosta informoval ZO o jednání na Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových Kolín, kde byli
projednáváni nedostatečně určení vlastníci u některých
pozemků v obci Velim a Vítězov, kteří již prokazatelně
zemřeli a pravděpodobně nemají dědice. Tyto pozemky
jsou blokovány a ani obec, ani obyvatelé nemohou na těchto
pozemcích budovat inženýrské sítě. V našem případě se jedná
o žádost k vybudování vodovodní přípojky. Tuto skutečnost
není možné vyřešit bez souhlasu vlastníka pozemku. Bylo
doporučeno, aby obec zažádala místně příslušný soud
o dodatečné projednání dědictví, případně žádost doložit
a prokázat, zda jsou opravdu těmi vlastníky, které je možné
doložit evidenčními kartami. Soud zahájí šetření a v případě,
že se nenajdou žádní příbuzní, majetek dědí stát, který
pozemky převede na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Poté není problém bezúplatně převést pozemek
na obec – týká se komunikací atd. Vyřízení této záležitosti
trvá cca 1–2 roky. ZO pověřilo pana starostu ve spolupráci
s JUDr. Těmínem, Ph.D., k řešení této záležitosti.
Pan starosta informoval o rozsvícení vánočního stromu. Je
plánována změna vánočního stromu a jeho ozdobení.
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Pan Müller informoval ZO o pozvání na kontrolní den akce
„Přístavba ZŠ T. G. MasarykaVelim“, kde zajistí kamerový
dohled na průběh stavby, který bude k dispozici na webu
ZŠ Velim a obce Velim. Instalace, nastavení a dohled budou
z větší části provedeny svépomocí, pronájem koncových
zařízení půjde na vrub stavby.
ZO vzalo na vědomí Návrhy rozpočtu na rok 2019
a střednědobého výhledu na roky 2020–2021 MŠ Velim a
ZŠ T. G. Masaryka Velim. Dokumenty budou vyvěšeny
po dobu zákonné lhůty na úřední desce.
ZO schválilo směrnici č. 2019/1 k poskytování věcných darů
Obce Velim.
Po skončení jednání byly panu Müllerovi i pánům Nezavdalovi
a Štěpánkovi předány kopie zápisů z jednání ZO za období
2014–2018. Stále platí požadavek zpětného uveřejnění těchto
zápisů na úřední desce OÚ Velim.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 3. 12. 2018
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Smlouvy o koupi pozemků v k. ú. Velim p. č. st. 413/3 a p. č.
1255 jsou s majitelkami vyjednány a čeká se na potvrzení
o uhrazení finanční částky na jejich účet. ZO poté pověřuje
starostu podepsáním smluv, ale až po podpisu smluv
majitelkami výše uvedených pozemků.
Sbírka pro Diakonii Broumov se uskutečnila dne
21. 11. 2018 na OÚ Velim a ve Vítězově.
Pan Kasal předložil cenovou nabídku na výrobu a dodávku
plastových oken a dveří v obou vchodech bytovky
č. p. 541, ulice K Sídlišti, ve dvou variantách – jednokřídlé
a dvoukřídlé. ZO navrhlo oslovit další dvě firmy pro
předložení nabídky ve dvoukřídlé variantě.
Okresnímu soudu v Kolíně byla zaslána žádost o otevření
dědictví v případech blokovaných pozemků v k. ú. Velim,
které pravděpodobně nemají dědice a nelze na nich vybudovat
inženýrské sítě.
ZO schválilo rozpočet MŠ Velim na rok 2019, střednědobý
výhled MŠ Velim na roky 2020–2021, rozpočet ZŠ Velim
na rok 2019 a střednědobý výhled ZŠ Velim na roky 2020–
2021.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. IX-2018.
ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 9 o poskytnutí dotace
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, na finanční
příspěvek na rehabilitační pobyt Centrum Paraple a zdravotní
pomůcky pro imobilního občana z Velimi v celkové částce
10 000 Kč.
Pan Kostka vysvětlil podmínky úvěru na akci „Přístavba
ZŠ T. G. Masaryka ve Velimi“ dvou bank. ČSOB navrhuje
výhodnější podmínky než KB. Navrhl přijmout úvěr
od ČSOB s pevnou fixací na období 5 let, kde je fixační
sazba 2,56 % p. a. včetně nových smluvních podmínek,
ve kterých bude zakotvena možnost refinancování. Pan
Müller přečetl část smluvních podmínek ze smlouvy o úvěru
od KB (na kanalizaci). Je definována nutnost požádat banku
o písemný souhlas v případě čerpání úvěru od jiné banky.
Pan Nezavdal dodal, že všechny smlouvy je možné předčasně
splatit. Pan Kostka na to reagoval, že s ČSOB je dohoda
o možnosti refinancování všech původních úvěrů. Vysvětlil
možnosti a navrhl pověřit starostu uzavřením úvěrové
smlouvy s ČSOB do 21. 12. 2018 a dalším jednáním ohledně
refinancování úvěrových smluv vedených u KB, které musí
předcházet podepsání smlouvy o úvěru na přístavbu ZŠ.

ZO souhlasilo s výše uvedeným návrhem.
ZO projednalo a schválilo rozpočet obce Velim na rok 2019.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na veřejně přístupné úřední
desce obce od 16. 11. 2018 do 3. 12. 2018 a obsah úřední
desky obec zveřejnila i způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Jelikož zatím nedošlo k podepsání úvěrové smlouvy
a obec má jen závazný příslib úvěru, bude návrh rozpočtu
upraven následovně: §3639 snížen o 29 500 000 Kč, §3639
pol. 6121 ORG 1487 snížena o 29 500 000 Kč, pol. 8123 ve výši
29 500 000 Kč zrušena.
Schválení rozpočtu obce Velim na rok 2019:
ZO schválilo rozpočet obce Velim pro rok 2019 jako schodkový
v členění na závazné ukazatele a schodek rozpočtu ve výši
12 905 000 Kč bude uhrazen ze zůstatků minulých let pol. 8115.
Celkové příjmy rozpočtu 84 163 652 Kč
Celkové výdaje rozpočtu 95 378 652 Kč
Financování		
12 905 000 Kč
ZO schválilo závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy č. 1 zápisu ze
zasedání ZO – schválený rozpočet.
ZO schválilo příspěvek pro PO Mateřská škola Velim na rok 2018
ve výši 932 500 Kč a příspěvek pro PO Základní škola Velim na rok
2018 ve výši 1 944 500 Kč.
ZO schválilo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu:
Na příjmové straně rozpočtu:
a) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy).
Tyto prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů, ale rozpočtují se
do financování. O jejich případném zapojení do výdajů rozhodne
zastupitelstvo.
b) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové
příjmy) a třídy 3 (kapitálové příjmy) do výše 500 000 Kč. Tyto
prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů rozpočtu kromě
účelově určených darů.
c) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté
dotace) u rozpočtového zapojení účelových dotací v případě, že
zastupitelstvo schválilo účast obce při podání žádosti o transfer
nebo jsou transfery poskytovány na základě právních předpisů.
Tyto prostředky starosta zapojuje do výdajů. Starosta může zapojit
do příjmů i výdajů schválené účelové dotace, dotace na volby,
na hasiče a další.
Na výdajové straně rozpočtu:
a) Navýšení závazného ukazatele do výše 200 000 Kč v období
mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. Tato pravomoc se
vztahuje i na závazné ukazatele „příspěvky na provoz“ zřízeným
příspěvkovým organizacím. Navýšení jednoho závazného
ukazatele musí být kompenzováno snížením jiného závazného
ukazatele na výdajové straně rozpočtu, aby rozpočtovým
opatřením nedošlo ke snížení přebytku nebo ke zvýšení schodku
schváleného (upraveného) rozpočtu.
b) Přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné
výdaje) a třídou 6 (kapitálové výdaje) u akcí, které byly schváleny
zastupitelstvem, ale u kterých je nutné po uskutečnění plnění
výdajů provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou.
(Tuto pravomoc starosta využije v situaci, kdy např. zastupitelstvo
schválí technické zhodnocení budovy školy, výdaj se narozpočtuje
na odpa 3113, třída 6 - kapitálové výdaje, ale z dokumentace pak
vyplyne, že se nejednalo o technické zhodnocení, ale opravu a je
třeba výdaj zatřídit do třídy 5 - běžné výdaje. Tuto pravomoc má
starosta bez ohledu na výši výdaje.)
c) Navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby
•
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vyšší než 200 000 Kč, a to jen v případech, kdy se jedná o výdaj
nutný k zajištění chodu obce nebo jí přímo řízené organizace,
v případech havárií nebo stavu nouze, k odvrácení možných
škod, dále pokud je včasné neprovedení úhrady vázáno penalizací
a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady a k dalším případům zabránění škod. Dále
v případě úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy
je nezbytné schválení rozpočtového opatření a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.
d) ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém
opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším
zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou.
ZO stanovilo rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění
rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. (je v kompetenci
účetní obce). Případy, kde se upravuje rozpis rozpočtu v rámci
schválených závazných ukazatelů rozpočtu, budou v kompetenci
účetní obce.
• ZO schválilo střednědobý výhled v rozpočtu obce Velim
na roky 2020–2021.
• ZO schválilo kompetence pana starosty Josefa Seiferta
k provedení rozpočtových opatření v prosinci 2018.
• Pan Müller učinil dotaz kolik, má OÚ Velim pracovních
úvazků. Paní Bernardová odpověděla, že v roce 2018
zaměstnává Obec Velim 13 osob na pracovní smlouvy,
11 osob na stálou dohodu + dohody na obřady + dohody
na příměstský tábor (MŠ), 3 brigádníky, 22 osob na volby
(letos se uskutečnily 2x) a 11 zastupitelů.
• Pánové Müller a Štěpánek informovali dne 25. 11. 2018
e-mailem pana starostu o problému hromadících se
páchnoucích fekálií v potoku pod mostkem Na Skalce
a navrhli, aby tento problém byl nahlášen na Vodos Kolín.
Pan starosta odpověděl, že Vodos Kolín byl objednán
ihned po minulém ZO a dne 27. 11. 2018 došlo k vyčištění
a odstranění fekálií. Dále osvětlil novým zastupitelům, že
důvodem úniku byla zacpaná kanalizace.
• Česká pošta, sp. Praha, požádala o souhlas s technickým
zhodnocením pronajatých prostor, z důvodu výměny
snímačů čipových karet je nutné rozšíření stávající kabeláže
– datové sítě. ZO souhlasilo.
• Vodos Kolín zaslal návrh kalkulace pro rok 2019, kde je
navrženo nájemné ve výši 1 527 752 Kč. Pan starosta oznámil,
že mu paní ekonomka z Vodosu Kolín nabídla zúčastnit se
jednání ZO, kde by vysvětlila princip kalkulace. Pan Müller
informoval ZO, že s panem Nezavdalem navštívili Vodos
Kolín, kde je zajímala výše uvedené kalkulace pro rok 2019.
Pan Ing. Nauš je informoval o podmínkách koncesní smlouvy.
Z důvodu čerpání dotací na dobudování kanalizace ze státního
fondu životního prostředí (SFŽP) je obec povinna ukládat
na zvláštní účet finance na obnovu vodohospodářského
majetku. Tyto peníze putují formou nájemného vypočteného
SFŽP do obce provozovatele (Vodosu), který je započítává
do ceny stočného. Pro příští rok to znamená pravděpodobné
zvýšení ceny cca o 5,50 Kč s DPH/m3/osobu (v této ceně je
i zvýšení cen na straně Vodosu Kolín, které může být max.
7 %). Do roku 2022 bude nájemné stoupat o cca 200 000 Kč
ročně. ZO vzalo kalkulaci na stočné pro rok 2019 na vědomí.
• ZO zamítlo žádost MěÚ Kolín o spolupráci na projektu –
Destinace Kutnohorsko a Kolínsko, z. s.
• MAS Podlipansko, o. p. s., zaslalo podklady a pozvánku
na Valnou hromadu MAS Podlipansko, o. p. s., která se
uskuteční 6. 12. 2018 od 15.30 hodin v KS Pečky.
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ZO obdrželo stížnost na nevyhovující stav chodníků v ulici
Karlova a žádost o projednání a zařazení do oprav obce.
Pan starosta vysvětlil, že v této ulici bylo v plánu v roce 2019
ze strany ČEZ položení venkovního vedení do země pod
chodníky (pokud dojde k podepsání smluv se všemi majiteli
nemovitostí v této ulici, kde se tento stav řeší již druhým
rokem a stále nejsou všechny smlouvy podepsány). Zároveň
by měl být Obci Velim zaslán návrh smlouvy od ČEZ, kde se
zavazuje zafinancováním zámkové dlažby. Současná oprava
chodníků v Karlově ulici je nereálná.
ZO obdrželo návrh, než proběhne soudní řízení ohledně
pozemků (vybudování inženýrských sítí), které nemají
majitele, zda by mohl pan JUDr. Těmín, Ph.D., stavebnímu
úřadu zajistit u notáře potvrzení, kdo jsou potencionální
dědici pozemků, na kterých mají být vybudované inženýrské
sítě. Pan starosta odpověděl, že na Okresní soud v Kolíně již
byly zaslány všechny podklady ke znovuotevření dědictví.
Sbor dobrovolných hasičů ve Vítězově požádal o příspěvek
na obnovu materiálu a ochranné pomůcky, na které jsou
dle nového nařízení kladeny velké nároky, v celkové částce
29 000 Kč na jednoho člena jednotky požární ochrany
(investice cca 10 let). Jednotka musí mít 9 proškolených
členů, 1x lékárnu EK-30/HZS/II-ruksak vybavený. V případě
nesplnění těchto podmínek není možné nadále zajišťovat
chod jednotky pro Velim a Vítězov. Dále uvedl, že v roce
2019 je poslední možnost získat z pětiletého grantu dotaci
na dopravní automobily – vozidlo určené pro dobrovolné
hasiče kategorie JPO V a III. ZO vzalo tyto informace
na vědomí a SDH Vítězov bude řešit dle zůstatku v rozpočtu
na rok 2019.
Pan Seifert informoval ZO o výsledcích protokolu
veřejnoprávní kontroly ROP STŘEDNÍ ČECHY projektu
„Rekonstrukce Mateřské školy Velim“ a „Rekonstrukce
místní komunikace v obci Velim“. V obou případech bylo
v protokolu uvedeno, že kontrolní skupina nezjistila žádné
nedostatky.
JUDr. Těmín, Ph.D., požaduje dořešit vyhlášku o konzumaci
alkoholu na veřejných místech. Pan starosta odpověděl, že se
musí vyčlenit přesná parcelní čísla pozemků. Paní Slabá bude
pověřena dodáním podkladů k vyhlášce.
Pan Nezavdal upozornil ostatní členy ZO na poslední
vyvěšené zápisy ZO na webových stránkách obce Velim,
za které poděkoval, a dodal, že staré vyvěšeny nebyly. Pan
starosta reagoval, že zpětné zveřejnění na web zastupitelstvo
neodsouhlasilo. Na úřední desce byla zveřejňována usnesení,
zápisy jsou ve Velimských novinách a ze zákona se zveřejňovat
na úřední desce nemusely. Zápisy se nově budou zveřejňovat.
Paní Studená dodala, že v rámci GDPR budou muset být
některé osobní údaje anonymizovány, pan JUDr. Těmín,
Ph.D., dodal, že se na tuto problematiku soukromě podívá
a příště sdělí možnosti.
Pan Štěpánek učinil dotaz, zda jsou dohledatelné přílohy
k zápisům. Paní Studená odpověděla, že všechny přílohy
za daný rok jsou uloženy.
Pan Müller doporučuje od ledna 2019 vyvěsit Velimské
noviny v den vytištění na web obce Velim. V diskusi pan
starosta navrhl paní Svobodové, aby požádala redakční radu
Velimských novin o jejich vkládání na webové stránky obce
na přání zastupitelstva. Paní Svobodová souhlasila, zajistí
schůzku. Tištěná forma v současné placené měsíční verzi
prozatím zůstane zachována, následné možnosti budou
projednány.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Mikšovská Jana, Vítězov
Hoffmann Pavel, Velim
Němec Bohumír, Velim
Kotková Lenka, Velim
Urbánková Marie, Velim
Škopek Josef, Velim
Farkaš Josef, Velim
Jahoda Miloš, Vítězov
Sudoměřická Marie, Velim
Krupičková Marta, Velim
Korencová Irena, Velim
Mojžíšová Marie, Velim
Miňovský Jiří, Velim

Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Kamínková Ema, Velim
Přikryl Josef, Velim
Těmín Jonáš, Velim
Zaferová Emma, Velim
Kosinová Alice, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Vlachý Josef, Velim
Švesták Josef, Velim
Čest jejich památce!

Kavárna Mattylda 99
Určitě jste si všimli pomalovaného baráčku u železničního přejezdu.
Je nepřehlédnutelný. Skrývá se v něm spousta věcí. Píši teprve
po osobní návštěvě. Ani jsem nestačila vychutnat kávu s větrníkem.
Proč? Všude kolem to totiž hýří nápady, barevností. Co mě dostalo
nejvíc? Tabulka, kde bylo napsáno, které jméno je právě v kalendáři,
a dále židličky s mikulášskými kulíšky. Netřeba se více rozepisovat,
protože má Mattylda své stránky na facebooku. Tam je všechno.
Pro ty, co nepodlehli „fejsu“, jsem pořídila alespoň jednu fotografii.
Přeji milým provozovatelům hodně štěstí a spokojených zákazníků.
Je to od nich každopádně smělý počin a já jim tleskám.
Při té příležitosti zavzpomínám na cukrárnu minulou. Byla malá,
ale pro nás děti a později slečny určitě důležitá. Pamatuji paní
Strnadovou, později paní Jarušku Sahulkovou. Tehdy samozřejmě
nebylo tolik lákadel jako dnes. Stačilo nám mejdlíčko, v létě
zmrzlina. Pamatuji na ananasovou s kousky ananasu. Z vlaků ve tři
hodiny z obou směrů chodili lidé tehdy p ě š k y a nešlo cukrárnu
přehlédnout. V čase výplaty zarazili a vycházeli s nadýchaným
balíčkem dobrot.
Po napsání těchto řádků si jdu alespoň pro jogurt a trochu si ho
ještě přisladím.
IBAB

Velim a svět před půl stoletím (listopad
a prosinec 1968)
3. listopadu navečer, když se mládež vracela z velimských čajů
pořádaných v sokolovně, došlo za vsí na cerhenické silnici
k tragédii. Čtyři hoši z Cerhenic chtěli odjet na vypůjčeném
motocyklu. Čtvrtý se na motocykl již nevešel, a tak šel pěšky.
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Motorku řídil Kosina. Na konci dlážděné silnice se při nadskočení
stroje vytrhla z rukou řidiče řidítka. Jezdci pak narazili v plné
rychlosti do sloupu telefonního vedení. Kosina byl na místě
mrtev. Další zemřel v nemocnici.
6. listopadu po 22 h se vracel Václav Cinek v „embéčku“
z Předhradí. Před velimskou lékárnou narazil ve velké rychlosti
do telefonního sloupu, který se přerazil. Následného dne byl
Václav Cinek převezen do kolínské nemocnice, protože si
stěžoval na následky předchozí havárie.
8. listopadu se velimský zvěrolékař MVDr. Jiří Kačín vrátil
do Velimi z několikaměsíčního pobytu v Mongolsku. Účastnil
se mezinárodní akce pomoci rozvojovým zemím v živočišné
výrobě.
12. listopadu uvedla Svoboda, že toho týdne nevyjde týdeník
Politika. Bylo to způsobeno zásahem úřadu pro tisk a informace
– cenzurou.
18. listopadu byla v Sokolči po posvícení „zlatá“. V odpoledních
hodinách se utkal fotbalový klub Atom z Velimské továrny
na sokolečském hřišti s místními fotbalisty v přátelském zápase
a vyhrál 5:3.
20. listopadu se z USA vrátila Emilie Kurková z Pražské ulice
č. 35. Byla tři měsíce na návštěvě u svého švagra Josefa Kurky.
1. prosince zemřela v kolínské nemocnici paní Kubelková. Před
2. světovou válkou byli manželé Kubelkovi zaměstnáni ve Velimi
u Vozábů v Pražské ulici č. 35 v zemědělství (dnes MVDr. Václav
Kurka). Po Květnové revoluci se Kubelkovi přestěhovali
do pohraničí. Jako důchodkyně se paní Kubelková vrátila sama
do továrny jako uklízečka.
2. a 3. prosince se ve Velimské továrně a kolem velimského
nádraží pohybovali 4 příslušníci VB. V závodě po něčem pátrali.
Přihlíželi i nakládání zboží určeného na export.
17. prosince 1968 se v Kluku u Poděbrad konal pohřeb řídícího
učitele ve výslužbě Klose ze Sokolče. Klos skrýval roku 1941
u Senic (mezi Poděbrady a Městcem Králové) po dobu 10 dnů tři
československé parašutisty vyslané z Velké Británie.
21. prosince v 13,51 h odstartovala americká kosmická loď
Apollo 8 se třemi kosmonauty na palubě. Zpět se vrátila
27. prosince v 16,51 h 10 vteřin.

Odhalení pamětní desky ve Velimi
Klub rodáků a přátel Velimi a Vítězova pořádal v sobotu
3. listopadu v 15 hodin malou oslavu v Pražské ulici u domu
čp. 78. Byla zde odhalena pamětní deska významným velimským
rodákům - Josefu a Františku Dobiášovým, účastníkům 1. a
2. odboje. Zajímavé skutečnosti ze života těchto velimských
rodáků si přišlo poslechnout mnoho občanů i přímých
příbuzných. Všechny zaujal příspěvek M. Čábelové, která poutavě
vylíčila životní příběhy těchto dvou bratrů.
Josef i František Dobiášovi vystudovali teologii. Mladší
Josef dostudoval v USA, protože musel opustit vlast kvůli
pronásledování rakouskou policií – spolupracoval totiž jako
spojka s T. G. Masarykem. Mladší František působil jako
evangelický farář v Semtěši, a protože vystavil parašutistům
Bartošovi, Valčíkovi a Potůčkovi falešné křestní listy, byl zatčen
gestapem. Přežil věznění v Pardubicích, Terezíně, Buchenwaldu
i Dachau a šťastně se vrátil domů.
Jsme hrdi, že naše obec Velim má ve své historii i takovéto
významné a statečné osobnosti. V klubu rodáků jsme všichni rádi,
že se akce vydařila a že tyto události bude deska stále připomínat.
Ing. Z. Richterová
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Z našich škol
Poslední dva měsíce v roce v MŠ

Na listopad a prosinec se děti vždy moc těší, a nejen ony, i učitelky.
V listopadu jsme se fotili již s vánočním pozadím. Sváteční pocit
v nás vyvolal kytarový koncert, který proběhl ve třídách naší MŠ.
Byl to opravdu velký zážitek. Do programu se zapojily i děti, a to
rozhodně naplno. Výborný kytarista p. Kauferst je všechny moc
pochválil. První sobotu v prosinci jsme se zúčastnili rozsvěcení
vánočního stromu u obecního úřadu, kde naše děti vystoupily
s nacvičeným pásmem o Vánocích. No, a když už jsme se
přehoupli do prosince a byl tu 6. den tohoto měsíce, všichni jsme
věděli, že dnes asi něco bude. Tento den začal pro děti v mateřské
škole jako každý jiný. Napětí a netrpělivost ale začaly sílit, když
se děti sešly ve dvou pavilonech a očekávaly příchod Mikuláše.
Z dálky už bylo slyšet řinčení řetězů a v očích dětí se najednou
objevil strach. Po chvíli do třídy majestátně vešel Mikuláš
doprovázen bělostnými andílky a za nimi do třídy vběhli černí
a chlupatí čerti. Děti pověděly Mikulášovi básničky, které si pro
něj připravily. A protože nikdo, ale opravdu nikdo nezlobil, byli
všichni nakonec obdarováni štědrými balíčky. Toto setkání se
uskutečnilo ve spolupráci se žáky 9. třídy z velimské základní
školy, kterým tímto děkujeme! Hned druhý den si dva pavilony
nejstarších dětí s pořádnou vervou zabubnovaly. Každý měl před
sebou svůj bubínek a dle zadání vyluzoval různé zvuky. Přiblížil
se konec prosince a hlavně Vánoce. Ve všech třídách proběhly
besídky, Ježíšek všude nadělil mnoho dárků, a tak radost a hraní
nebraly konce. Rodiče poseděli u cukroví a vyměňovali si
výchovné zkušenosti. Zhlédli jsme dvě divadelní představení,
při nichž děti ani nedýchaly. Takže co dodat – celý rok si děti
užily, učitelky se pro ně snažily připravit příjemné prostředí,
do kterého se denně těší. Všechny zaměstnankyně naší školky
Vám přejí krásné Vánoce se svými blízkými a pevné zdraví v roce
2019. Samozřejmě děkujeme všem sponzorům, firmám Aerocan,
KG Tranzit, Auotoservis Čepelák, Potraviny Jeřábek, autobusová
přeprava p. Siřínka a také všem rodičům, kteří přispěli Ježíškovi
na dárky do všech tříd, a v neposlední řadě za výjimečnou
spolupráci obecnímu úřadu. Těšíme se na další spolupráci se
všemi v novém roce.
Mgr. M .Nykodemová

Florbal

Dne 22. 10. jsme se zúčastnili turnaje ve florbale 4. a 5. tříd,
který se konal v Kolíně. Na tomto turnaji musí být vždy na hřišti
1 dívka. Naše družstvo ve složení T. Wasserbauer, J. Němeček,
P. Šárovec, D. Vokněr, J. Kadlec, M. Franc, M. Herzog,
M. Čechová a A. Málková skončilo na 5. místě ve skupině.

Již poněkolikáté se naše škola zúčastnila florbalového turnaje
ČEPS Cup pro žáky 1. stupně, který pořádá Český florbal. Náš
tým ve složení T. Wasserbauer, D. Vokněr, P. Šárovec, M. Košnar,
T. Těmín, R. Sixta, M. Čech a V. Houdek obsadil 8. 11. v okresním
kole v Pečkách 2. místo.
Historického úspěchu dosáhlo družstvo našich florbalistů ze
6. a 7. třídy. Tým ve složení D. Hrabák, J. Holzbauer, D. Kostelecký,
Š. Pena, L. Sixta, Š. Esterle, J. Houdek, J. Kadlec a D. Urban
dokázal porazit všechny soupeře a zvítězil v okresním kole, které
se konalo 27. 11. 2018 v Kolíně, a postoupil do krajského finále,
které se konalo 10. 12. 2018 v Kladně. Po okrskovém kole (13. 11.
v Týnci nad Labem) jsme postoupili z 1. místa do osmičlenného
finálového turnaje. Družstva byla rozdělena do 2 skupin, my
jsme v té naší postupně porazili 7. ZŠ Kolín 2:0, 3. ZŠ Kolín 4:3
(na poslední chvíli jsme obrátili skóre z 1:3) a 5. ZŠ Kolín 1:0.
Do nejlepší čtveřice s námi postoupila 5. ZŠ Kolín (výsledek 1:0
ze skupiny se započítával), poté jsme nastoupili k utkání s našimi
největšími rivaly ze 4. ZŠ Kolín, které jsme porazili 3:2. A již
tímto výsledkem jsme zvítězili. Na závěr jsme přidali výhru 5:3
nad Gymnáziem Kolín. V krajském kole, kde jsme byli jedinou
vesnickou školou, jsme neuspěli, ale drželi jsme krok s velkými
městy jako Mladá Boleslav, Kladno, Příbram, Rakovník...
Úspěšné bylo i tažení našich nejstarších dívek. V pondělí
3. 12. se náš tým ve složení M. Němečková, T. Holzbauerová,
A. Kosičková, K. Kadlecová, D. Velechovská, T. Skalická,
S. Kratochvílová, N. Havránková, A. Urbánková, D. Fořtová,
T. Makulová a J. Kořínková zúčastnil turnaje v Kolíně. Nejprve
dívky postoupily ze 2. místa ze skupiny do finálové šestky, kde
obsadily konečné 5. místo a vybojovaly postup na KSD 2019.
Mezitím (5. 11.) se uskutečnil turnaj pro žáky 7. – 9. tříd
na naší škole. Každé družstvo muselo mít vždy jednu dívku.
Přihlásilo se 6 družstev, z čehož jedno bylo družstvo učitelů.
Vítězem se stal tým Big Dyks (L. Rambousek, D. Kokoška,
K. Kadlec, P. Horák, J. Růžička a D. Fořtová), na 2. místě tým Vegas
(D. Hrabák, J. Holzbauer, Š. Pena, J. Slabý, S. Tvrzník, R. Soukup,
A. Hromádková a E. Kuklíková) a na 3. místě Učitelé (J. Pospíšil,
M. Kyncl, P. Karpeta, M. Kopáček a A. Holzbauerová).

Bobřík informatiky

Ve dnech 5. – 9. 11. proběhl již 11. ročník soutěže Bobřík
informatiky – kategorie Mini (4. a 5. tř.) a Benjamin (6. a 7. tř.).
Kategorie Kadet (8. a 9. tř.) soutěžila o týden později ve dnech
14. – 16. 11. Pro připomenutí – v kategorii Mini je 12 otázek
a maximální počet bodů 192. Úspěšným řešitelem se stává ten,
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kdo má nejméně 120 bodů. V kategorii
Benjamin a Kadet je 15 otázek,
maximální počet bodů 240 a jako
úspěšný řešitel musíte získat 150 bodů.
Našimi úspěšnými řešiteli se stali:
kat. Mini – Němeček J. (192 b.), Hamar
V. (176 b.), Wasserbauer T. (176 b.),
Orgoň F. (176 b.), Herzog M. (172 b.),
Alexa J. (167 b.), Saiver K. (160 b.), Čada D. (144 b.), Křivánková
N. (144 b.), Vachtová A. (140 b.), Bednář J. (140 b.), Slavíková A.
(140 b.), Čáslavová A. (136 b.), Míchal M. (136 b.), Salavová V.
(126 b.), Stejskal L. (124 b.), Slabina F. (124 b.), Nollová E.
(124 b.), Kesner O. (120 b.) a Poula J. (120 b.)
kat. Benjamin – Kadlec J. (188 b.), Holzbauer J. (181 b.),
Kuklíková E. (180 b.), Šturmová N. (172 b.), Tvrzník S. (164 b.)
a Urban D. (152 b.)
kat. Kadet – Horák P. (196 b.), Růžička J. (193 b.), Bulgr J.
(182 b.), Storchak I. (168 b.) a Holzbauerová T. (157 b.)

Ježíškova vnoučata

Školní družina se zapojila do projektu „Ježíškova vnoučata“.
Paní Jiřinka z domova pro seniory v Krnově si přeje od Ježíška
obrázky od dětí. Proto se děti v družině pustily do kreslení
a hotové obrázky jsme i s přáním krásných Vánoc do Krnova
poslali.

Vánoční laťka

V úterý 18. 12. se konaly tradiční školní závody ve skoku
vysokém s názvem Vánoční laťka. Zúčastnili se jich žáci
2. - 9. třídy za mohutného povzbuzování svých spolužáků.
A zde jsou výsledky: kat. I dívky - 1. P. Nezavdalová (110 cm),
2. K. Růžičková (100 cm), 3. L. Kulifajová (100 cm), kat. I chlapci
- 1. J. Langmajer (105 cm), 2. P. Mikulovský (105 cm), 3. R. Sixta
(100 cm), kat. II dívky - 1. E. Nollová (110 cm), 2. A. Málková
(108 cm), 3. N. Müllerová (105 cm), kat. II chlapci - 1. P. Kostka
(115 cm), 2. T. Wasserbauer (113 cm), 3. P. Divecký (110 cm),
kat. III dívky - 1. T. Hronová (125 cm), 2. M. Müllerová
(125 cm), 3. A. Hromádková (120 cm), kat. III chlapci 1. D. Vedral (140 cm), 2. D. Hrabák (135 cm), 3. L. Kaluskyj
(123 cm), kat. IV dívky - 1. T. Holzbauerová (130 cm),
2. M. Němečková (125 cm), 3. D. Bartošová (120 cm),

kat. IV chlapci - 1. R. Sahulka (150 cm), 2. V. Dočkal (145 cm),
3. M. Zelený (145 cm).
AH

Tamara na evropských turnajích
Během letních prázdnin byla Tamara Holzbauerová
na squashovém turnaji v Německu a po krátkém odpočinku
absolvovala měsíční přípravný kemp. Poslední turnaj
v „patnáctkách“ Slovak JO absolvovala v září v Bratislavě
a vyhrála. V říjnu postoupila do věkové kategorie G17 (dívky
do 17 let), čímž je ovšem v této kategorii nejmladší. Čekaly ji tedy
těžké zápasy. Na své narozeniny odjela na turnaj Nordic JO (SS),
který se konal ve švédském
Malmö. Zde obsadila 7. místo,
o 3 týdny později na Belgien JO
(SS) v Bruselu 8. místo. Na Polish
JO (GP), který se konal 16. – 18. 11.
ve Wroclavi, vyhrála, když
překonala
mistryni
Polska
D. Lubiňskou a ve finále poprvé
porazila Slovenku K. Köhlerovou
– z nepříznivého stavu 0:2
otočila na 3:2. Tyto výsledky
ji v současnosti vynesly na
8. místo evropského žebříčku.
Nyní ji hned na začátku ledna
čeká odlet na nejprestižnější
juniorský turnaj British JO, který
se koná v Birminghamu.
eve

Jak to vidí občan:
Bude vybudována cyklostezka mezi Velimí a Vítězovem do roku 2021?
NEBUDE! Proč? Argumenty jsou jednoduché:
1) Uzavřená smlouva se zhotovitelem a dodatek k této smlouvě
vypršel v únoru 2018. Nový dodatek nebyl a pravděpodobně ani
nebude v dohledné době schválen.
2) Ve Střednědobém výhledu rozpočtu obce na roky 2018–2020
(schváleném minulým zastupitelstvem) nenaleznete na tuto akci
naplánovány žádné peníze.
3) Příjmová a výdajová stránka rozpočtu (viz dále „saldo“) je
plánována s minimálním přebytkem 1 690 000 Kč.
4) Prioritou pro toto volební období, alespoň dle slov pana
starosty, je výstavba vodojemu a s tím spojených rozvodů vody
po obci včetně Vítězova.
Zde je férové podotknout, že řízení finančního zdraví obce
funguje podobně jako domácí rozpočet. Na jedné straně jsou
pravidelné příjmy a na straně druhé pravidelné výdaje. Rozdíl
mezi těmito příjmy a výdaji je provozní saldo, což je nejdůležitější

údaj vyjadřující co obci zbývá z pravidelných příjmů po úhradě
povinných výdajů. Započítáme-li i mimořádné příjmy a investiční
výdaje, tedy shrneme-li celkové příjmy a celkové výdaje od 1. 1.
do 31. 12. běžného roku, dostaneme saldo rozpočtu. Platí zásada,
že by toto saldo mělo být dlouhodobě vyrovnané. Což se, díky
bohu, v naší obci celkově daří.
Když tedy zakalkuluji všechny výše uvedené argumenty, vychází
mi z toho jednoduchý závěr, a to pokusit se v reálném čase
znovu naprojektovat a vybudovat bezpečnou spojnici pro pěší
a cyklisty mezi Velimí a Vítězovem levněji než za stávajících cca
6 milionů korun (např. použitím staré dlažby z renovovaných
chodníků nebo realizací pouze sypaného povrchu s možností
úprav do pevného povrchu až v budoucnosti po roce 2030, když
bude náhodou přebytek prostředků). V opačném případě se
vybudování této spojnice (a schválně nepíšu cyklostezky) dočkají
možná až moji pravnuci.
Aleš Ruznar
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Výsledky a tabulky:
A: Velim – Příbram 3:1, B: Libodřice – Velim 1:1 (PK 5:4),
Dorost (st. a ml.): Velim – Poděbrady 0:2 a 2:1, Starší žáci:
Velim – Suchdol 0:0

Florbalový turnaj Nymburk
V neděli 4. 11. se konal florbalový turnaj v Nymburce.
V nejmladší kategorii Ia obsadil náš tým ve složení
T. Těmín, M. Košnar, M. Čech, V. Pauš, V. Houdek
a V. Kuchař 2. místo. V kategorii Ib přidal 3. místo
tým ve složení J. Houdek, T. Wasserbauer, Š. Esterle,
D. Urban, L. Sixta, M. Kowalczyk, J. Holzbauer, M. Jeřábek a
D. Vokněr. Na 3. místě skončili také chlapci z kategorie II
- A. Kotek, R. Fojtů, J. Karbusický, T. Sova, T. Karásek a
J. Nezavdal. Dne 10. 11. hrála kategorie III a tým ve složení
I. Storchak, D. Tůma, J. Kyncl, R. Sixta, D. Antuš a
R. Čábela obsadil 2. místo.
ME

Poděkování za krásné akce
Rády bychom poděkovaly za Mikulášskou besídku
a za vánoční hodinu v Sokole. Opět se všechno vydařilo.
Děti byly spokojené, rodiče nadšeni, co všechno se jejich
ratolesti pod vedením cvičitelek naučily. Jsou to všichni
moc velcí šikulové a za to patří cvičitelkám obrovský
dík. Vystoupení čertů bylo tradičně originální a velmi
povedené, zkrátka naprostá pecka. Jsme moc rády, že tu
máme tak báječné lidi, kteří svůj volný čas věnují našim
dětem.
spokojené maminky

Poděkování sponzorům

Sokol Velim – Vánoční besídka
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inzerce

Naše děti ze Sokola, z všesokolské všestrannosti i z tanečků či z cvičení
rodičů s dětmi (od nejmenších až po ty nejstarší) si mohly užít krásné
vánočně laděné cvičení a tancování se svými cvičitelkami i spolu s rodiči.
Letošní rozloučení s rokem se konalo za hojné účasti, většina dětí dorazila
i vánočně červeno - bíle sladěná. Přípitek, který celé odpoledne uzavíral,
byl nejen cinknutím nakonec, ale předznamenával, že od ledna se znovu
obujeme do tenisek a hurá do Sokola. Za všechny organizátorky této
akce bych ráda popřála všem krásné a klidné svátky a hlavně hodně štěstí
a zdraví do celého nového roku.
žas

Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na Mikulášskou
besídku: OÚ Velim, pan Josef Kaftan, BBR CZ, s. r. o.,
manželé Minarčíkovi, Sokol Velim, pan Pavel Kasal,
manželé Křivánkovi, manželé Chotěborovi, pan Miroslav
Siřínek, manželé Nezbedovi, manželé Markovi, manželé
Rovenských, manželé Součkovi, manželé Košnarovi,
manželé Klingrovi, manželé Kořínkovi, pan Miroslav
Esterle, REMAX, pan Petr Homoky .

