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číslo 2/2022

10 Kč

Projekt Pianka
Vážení občané,
na zveřejněných fotografiích můžete vidět
podobu finální části projektu Pianka.
Jedná se o architektonickou studii stavby
bytového domu Pianka ve Velimi v prostoru
bývalé továrny na piana, která později
sloužila jako výcvikové středisko VÚ. Celý
prostor je revitalizován, větší část v rámci
akce „Revitalizace brownfieldu“. Objekt je
rozdělen do dvou bloků – sekcí, označených
A, B. Sektory jsou výškově odskočeny
o polovinu výšky podlaží. Celkově je
v objektu 35 bytových jednotek. Převážná
část parkovacích stání bude vybudována již
před započetím stavby. Jedná se o 23 stání,
z toho 2 budou pro ZTP, jižním směrem
od bytového domu a 7 parkovacích stání východním směrem.
Dalších 7 stání vznikne na pozemku bytového domu a následně

bude doplněno o další 3 místa.
Josef Seifert, starosta
/zdroj Architektonická studie, SATER PROJEKT/
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 9. 2. 2022
•

•

•

•
•

•
•

•

•

ZO schválilo Revokaci Usnesení č. 1-2022 bod 2 – výběr
dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem ZŠ T. G. Masaryka Velim Přístavba nových učeben
– Interiérové vybavení stavby – Dodávka kuchyňské linky
včetně spotřebičů. Zároveň schválilo výběr dodavatele
na veřejnou zakázku malého rozsahu na tuto akci.
Podle výsledku hodnocení nabídek byla ekonomicky
nejvýhodnější společnost ELNAR, spol. s r. o., Zbuzany. Pan
Müller se zeptal, zda budou oba protokoly z otevírání obálek
uloženy. Pan starosta odpověděl, že ano.
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2022 o poskytnutí
dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů – FC
Velim.
ZO schválilo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
pro rok 2022 na letní dětskou rekreaci v Horním Bradle
ve výši 80 000 Kč. Zároveň schválilo Veřejnoprávní
smlouvu č. 2/2022 o poskytnutí dotace dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na tuto akci.
Pan Müller se dotázal, zda je již vyřešena situace
s Mgr. Pospíšilem ohledně pojištění tábora a zaštítění
tábora organizací. ZO pověřilo Mgr. Kyncla k projednání
podmínek s Mgr. Pospíšilem.
ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 7700102750_2/BVB se společností GasNet, s. r. o.
ZO vzalo na vědomí oznámení Integrované dopravy
Středočeského kraje Praha o dlouhodobém omezení
provozu na železničních tratích v úsecích Poříčany – Kolín
a Poříčany – Nymburk.
ZO schválilo žádost J. B., Velim, o vybudování vjezdu
k nemovitosti čp. 52 na vlastní náklady.
JUDr. Těmín, Ph.D., se zeptal na stav jednání mezi obcí
Velim a Pozemkovým úřadem Praha v záležitosti odkoupení
rybníka u Vítězova. Pan starosta odpověděl, že Pozemkový
úřad Praha čeká na vyjádření římskokatolické církve, která
vlastní v této lokalitě pozemky a doposud se nevyjádřila.
Pan starosta obnoví s příslušnými orgány jednání o možném
odkoupení rybníka.
Pan Müller požádal o doplnění chybějícího dopravního
značení u Mateřské školy Velim. Pan Kaftan odpověděl,
že odcizené dopravní značení již bylo osazeno. Pan
Müller uvedl, že myslí dopravní značení, které bylo
navrženo v projektu. Pan Kaftan odpověděl, že dopravní
značení se změnilo, neboť původně byla komunikace
určena pro jednosměrný provoz. Pan Kaftan a pan
starosta zkontrolují kolaudační rozhodnutí a informaci
sdělí na příštím ZO.
Pan Müller otevřel otázku bytového hospodářství
v obecních bytech týkající se zvýšení ceny vodného
a stočného, které je v současné době hrazeno paušální
částkou v nájmu a jehož cena neodpovídá paušálu, který
je stanoven Energií AG Kolín (občan/rok). Navrhuje
revizi stávajících smluv a pověření právníka obce
pana Thelena vypracováním nových nájemních smluv,
do kterých by byla zapracována nová finanční částka
za vodné a stočné.

Zajímavosti z mimořádného zasedání ZO Velim konaného
dne 2. 3. 2022
• Ředitel ZŠ T. G. Masaryka Velim Mgr. P. Karpeta požádal
o zaslání zbylé části příspěvku na provoz školy na rok
2022 v měsíci březnu (1,75 mil. Kč z celkové částky
2,45 mil. Kč schválené v rozpočtu). Objasnil, z jakého
důvodu žádá o změnu zasílání příspěvku na provoz pro
rok 2022 od obce Velim. Zdůraznil, že nejde o navýšení
příspěvku, ale o změnu splátkového kalendáře. Jako
důvod uvedl, že státní rozpočet není ještě schválený
a státní dotace je dle rozpočtového provizoria zasílána jen
v minimální míře. Vše bylo konzultováno a domluveno
s paní účetní obce Velim. Ing. Štěpánek konstatoval, že
rozpočtové provizorium se týká i obce, a vznesl dotaz,
zda správně pochopil, že obec má finanční prostředky
týkající se této změny. Odpověděl pan místostarosta,
že ano. Pan Müller vznesl dotaz, zda jsou tyto finanční
prostředky určeny na provoz školy. Mgr. Karpeta
odpověděl, že ano a uvedl, že více než polovina je určena
na uhrazení částky za energie. Pan Müller se zeptal, kdo
určil splátkový kalendář, když ZO žádný neschvalovalo.
Mgr. Karpeta odpověděl, že vždy záleželo na dohodě
mezi školou a obcí, a pan Kostka dodal, že neschvalovalo,
protože se historicky posílalo zálohově. ZO tuto změnu
schválilo.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Kozáková Jiřina, Velim
Karbusický Josef, Velim
Hrabalová Hana, Velim
Beníšková Eva, Velim
Podhrázská Eugenie, Velim
Hrabal Josef, Velim
Král Lubomír, Velim
Babická Irena, Velim
Strnadová Alena, Velim
Minarčík Josef, Velim
Sixtová Marie, Velim
Cudlín Zdeněk, Vítězov
Štulajterová Libuše, Velim

Fuchsová Hana, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Kovačová Ema, Velim
Kyncl Matěj, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřela:
Škopková Marie, Velim
Čest její památce!

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis do 1. ročníku naší školy se uskuteční v pátek 1. 4. 2022
od 12.30 do 17 h ve staré budově školy (vchod od parku).
Žádost o přijetí (příp. o odkladu) si můžete stáhnout
na webových stránkách
školy (zs.velim.cz). K zápisu
je nutné přinést rodný list
dítěte a předložit občanský
průkaz zákonného zástupce.
V případě jakýchkoli dotazů
volejte na telefonní číslo
603 467 773.

Občané odpovídají starostovi
Vážený pane Seiferte,
v minulém čísle Velimských novin jste se zaměřil na čtyři
velimské občany, kteří mají společné to, že se zajímají o dění
v obci a nebojí se o něm mluvit. Společně Vám tímto odpovídáme
a děkujeme, že jsme se při tom mohli seznámit.
Na té samé titulní straně, kde jste ještě před měsícem přál
čtenářům vánoční pohodu, jmenujete čtyři konkrétní občany,
kteří podle Vás „přitápí pod kotlem“ a „přihřívají si polívčičku“.
Není právě tento dopis živým důkazem toho, že „přitápíte pod
kotlem“ a „přihříváte si svou polívčičku“ především Vy sám?
Připomínáte spoluobčanům, kdo za koho kdy kandidoval,
vášnivě spekulujete, kdo za koho kandidovat bude. A tím jen
všem ukazujete, jak intenzivně prožíváte blížící se komunální
volby opět zejména Vy samotný.
Reagujete na jednu z mnoha debat ve skupině „Naše Velim“
na Facebooku, která se dotkla katolické fary, a nejsilnější sdělení,
které v ní zaznělo, bylo, že „fara není Vaší prioritou“. Sotva by se
našel normálnější popis skutečnosti. Pokud by fara prioritou obce
byla, bylo 11 let dost dlouhou dobou na to, aby si vedení obce
(ideálně spolu s občany) alespoň vyjasnilo, co a pro koho zde
má být. Kdykoli jste se přitom mohli opřít o většinu, kterou máte
v zastupitelstvu. Když jste byl loni v létě po jednání zastupitelů
na faru dotázán, namísto odpovědi jste jen prohlásil: „Největší
zlo je tady Změna pro Velim.“
Starosta Cerhenic Marek Semerád nedávno publikoval
na internetu půlhodinové (!) video pro občany. Podobně aktivní
je také starosta Sokolče Marián Sipajda. Oba se snaží trpělivě
a věcně vysvětlovat občanům, co se v jejich obcích děje, a tím
vytváří dobrou a dělnou atmosféru ve svých komunitách.
Zatímco Vy chodíte na Facebook potají a podněty, které tam
zazní, si často vykládáte jako osobní útok. Přitom občané tam
na diskusi s Vámi čekají, jsou jí otevřeni a byli by za ni vděčni.
Váš dopis v nás vzbuzuje znepokojení. Stěží si lze představit, že
starostové jiných obcí by si takto vyřizovali účty s konkrétními
občany na přední straně novin hrazených z obecního rozpočtu.
Koho si vyberete příště? Na čí manželku, otce, dceru nebo syna
se zaměříte v březnu, dubnu nebo v květnu? A budou mít šanci
se na stejném místě bránit?
Vážený pane Seiferte, ve svém dopise, který jste nám adresoval,
píšete, že starosta je tu od toho, aby se choval „slušně a přátelsky“
a „naslouchal občanům“. Příležitost dokázat, že to nejsou pouhá
slova, máte každý nový den – v úřadě, na zastupitelstvu, při psaní
do Velimských novin i na sociálních sítích.
Pokud jde o nás, budeme nadále mluvit o tom, co se v obci děje, co
by se zde mohlo zlepšit, co se povedlo a co se naopak nepovedlo.
A bránit tuto demokratickou výsadu pro každého v obci.
Jan Jüptner, Jitka Těmínová, Jiří Drahovzal

Starosta odpovídá trojici občanů
Velimi
Je smutné, že takto reagujete na můj článek „Slovo starosty”.
1. Článek kolínských novin z roku 2013, který jste použili, jsem
vám vysvětlil tak, že se bohužel za ta léta i přes několik návrhů,
co s bývalým objektem fary udělat, nenašla v ZO shoda. To je
zkrátka fakt, se kterým jsem nemohl nic dělat. Proto nevím, proč
mě z toho stále viníte.
2. Proč jako iniciativní občané (jak se sami nazýváte) nepodáte
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na ZO podnět, co s bývalým objektem fary dál?
3. Proč se ohrazujete, že jsem si dovolil zmínit vaši kandidaturu
do obecního zastupitelstva?
4. Není zřejmě „náhodička”, že ve vaší odpovědi občané
nenajdou reakci na rozpracované projekty. Proč, když tak moc
chcete mluvit o tom, co se v obci děje. Proč nejste spravedliví
a proč neustále jen hledáte v „historii”, abyste vyzdvihli věc, která
se z nějakého důvodu neuskutečnila? Proč nemluvíte o tom,
co se také povedlo? Pro připomenutí – akce, které má obec
Velim rozpracované: sběrný dvůr, brownfield Pianka, vodovod
a hasičská zbrojnice ve Vítězově, vodojem ve Velimi, přístavba
ZŠ, stavební parcely Na Skalce, rekonstrukce některých místních
chodníků.
5. Připomínáte sousední starosty, s vykřičníkem zmiňujete
starostu PhDr. Bc. Semeráda, MBA, že hovořil na videu půl
hodiny. Je vidět, že mě opravdu neznáte nebo silně podceňujete.
Dokázal bych hovořit i hodinu. Ale já preferuji osobní komunikaci
s občany před „dohady” na sociálních sítích. Nemám prostor ani
zájem celé dny opravovat nepravdy.
Jako příklad uvedu nedávný příspěvek na stránkách „Naše
Velim” od správce zmiňované facebookové skupiny. Přestože
byl osobně na mimořádném zasedání ZO přítomen,
do komentáře k videu napsal nepravdivou informaci,
která naprosto zkresluje veškerý výsledek zasedání.
Po připomínkách dvou pracovnic OÚ pan správce napsal, že
si celé zasedání četl knihu o zahrádkaření, a tudíž nedával
pozor. Jak si toto nemám brát osobně? Tohle je minimálně
opovrhování a výsměch práci členů ZO.
Píšete, že na stránky „Naše Velim” chodím potají. Potají? Co
to znamená? Můžete mi to vysvětlit? Mohu vás ujistit, že tam
nechodím vůbec. Bohužel nebo bohudík se ke mně dostane
spousta informací i bez „chození na Facebook potají”.
Pane správce, chtěl bych se Vás zeptat, zda si o mně „potají”
sháníte informace? V roce 2013 jste zde ani nežil, ale víte
do dnešního dne přesně, co jsem kde řekl.
S pozdravem Josef Seifert

Hlavně zdravý rozum
Myslím, že je na čase se zastavit a trochu se nadechnout. Mám
pocit, že v té naší krásné Velimi se dějí trochu divné věci. Zásluhy,
zásluhy, zásluhy. Tohle slovo mně teda už dost vadí. Přece není
důležité, kdo, co a kdy udělal, ale aby se tu dobře žilo. Mnoho
starých lidí vůbec neví o tom, že ten pomlouvá toho a ten chce
něco prosadit, a to za každou cenu, ať to stojí, co to stojí. Střední
generace se vše dozvídá od svých dospělých potomků. Mnozí
ale vůbec neznají ani jména aktérů, ani původ sporů, ani důvod,
proč se nám ten zdravý rozum vytrácí.
Jsem rodilá Velimačka, žiji zde drahně let, a když si teď hrajeme
na ty patrioty, řekla bych, že již mohu porovnávat. Určitě se
zde dělá mnoho dobrého pro děti i dospělé. Jen si vzpomeňme
na Sokol, na rodáky, na hasiče, na tábory školy a školky, na máje
ve Fajberku. Toto ale dělají pořád stejní lidé, zdarma a ve svém
volném čase. Přidal se k nim někdo další? Ne, nepřidal. Každý
občan Velimi se může svobodně rozhodnout, jestli bude pomáhat
a aktivně se zapojí do života obce, anebo bude sedět doma u PC
a ventilovat své postoje vůči okolí.
Díky všem, kteří pracují navzdory házení klacků pod nohy.
Vytrvejte a nenechte si znepříjemnit život, vždyť někdo píše,
někdo koná. A hlavně zdravý rozum.
Mgr. M. Nykodemová
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Jak to vidí občan: Proč si myslím, že by
bylo dobré v některých případech ustoupit
možnosti okamžitého výdělku?

V nedávné době jsem se z online přenosu jednání zastupitelstva
obce dozvěděl o dalším postupu využití parcely po zbourání
bývalé Piánky (a teď se mi totéž potvrdilo na základě právě
uveřejněných Velimských novin č. 1/2022) toto, cituji doslova:
„Pan Kostka vyzval ZO k zamyšlení nad využitím pozemku po
dokončení revitalizace brownfieldu Piánka ve Velimi. Navrhl
4 varianty: 1) pozemek v kasárnách ponechat a osázet zelení, 2)
prodat v stávajícím stavu – pokud by k této variantě došlo, neměla
by obec kontrolu nad nově vzniklým projektem, 3) dokončit projekt
a následně prodat, čímž obec získá kontrolu, 4) vypracovat projekt,
zrealizovat výstavbu a nabídnout k prodeji. JUDr. Těmín, Ph.D.,
se dotázal, zda se bude jednat o panelový dům a jestli to bude
jediná stavba. Pan Kostka odpověděl, že se jedná o bytový dům
(a následně předložil ZO navrženou studii k výstavbě bytového
domu) a dvě stavební parcely, které jsou určeny k prodeji.
JUDr. Těmín, Ph.D., navrhl, zda by bylo možné místo 2 rodinných
domů vystavět další bytový dům. Pan Kostka odpověděl, že tuto
možnost zjistí. Pan Kostka upřednostňuje varianty č. 3 a 4, protože
jsou pro obec ekonomicky nejvýhodnější. Do příštího zasedání ZO
budou zastupitelům zaslány další informace.“
A opět mě téměř okamžitě napadla kacířská myšlenka. Docela
by mě totiž zajímal názor jednotlivých zastupitelů, ale i většiny
obyvatel samotné obce na dosud nevyřčenou variantu 5), a to
postavit startovací malometrážní byty zcela ve vlastnictví obce
k pronájmu pro mladé páry (začínající rodiny s jedním dítětem)
a pro osamělé všeho schopné důchodce.
Nikdo z členů zastupitelstva totiž zatím pořádně nedokázal
zdůvodnit, proč o ní neuvažovat. Obec nepotřebuje byty
ve svém vlastnictví pro nalákání přílivu mladých perspektivních
obyvatel? Zdejší továrny a podnikatelé nebudou potřebovat
obměnit generaci zaměstnanců? Zastupitelé a obyvatelé obce
mají všichni tolik vlastních prostředků, že zajistí bydlení svým
potomkům ze svých platů?
Navíc když se hned od počátku nastaví rozumné nájmy
výhodnější než v Praze, Pardubicích nebo Hradci Králové
(samozřejmě ekonomicky rozumně vybalancované k místnímu
trhu), lidé se, dle mého skromného názoru, jenom pohrnou.
Minimálně mi tedy teď a tady chybí alespoň širší diskuse o této
variantě podepřená sofistikovanou argumentací. Znamenalo by
to mnoho starostí pro vedení obce? To ale není relevantní důvod,
proč do toho nejít. Málo okamžitého hmatatelného výdělku?
Vždyť při nastavení rozumného komerčního nájemného by to
byl i pro obec solidní pravidelný měsíční přivýdělek do budoucna
na dobu minimálně 50 let. Nemůžeme přece jako lidé, jejichž
krédem je trvalá prosperita naší republiky, pořád uvažovat
v intencích podnikatelů 90. let ve smyslu „okamžitě co nejvíce
vydělat za každou cenu a po nás potopa“.
Že na to nejsou dotace EU a obec by si musela vzít úvěr? No tak
ať, úvěr se uhradí postupně z pravidelně placeného nájemného
ze všech nemovitostí ve vlastnictví obce. A určitě při troše dobré
vůle mohou pomoci i zdejší střední a velcí podnikatelé mající
zájem na generační obměně zaměstnanců. A za tuto pomoc si
naopak třeba budou moci klást podmínky nájemného v podobě
délky pracovního závazku nájemníka.
Stále je však ve hře jen jedna stěžejní varianta, a to parcelu
jednorázově prodat (i když s projektem obce). Pokud tedy
obecní zastupitelstvo na svém jednání ze dne 9. února 2022
už nerozhodlo jinak. (Online přenos se k ostudě našich

investigativních novinářů a k lítosti nás tří pravidelných diváků
bohužel tentokrát neuskutečnil.) Sice připouštím, že jednorázově
prodat je ta nejjednodušší varianta, navíc to bude koncem roku
dobře vypadat v účetnictví, ale z dlouhodobého hlediska to nic
nepřinese, protože jednorázové peníze se v mžiku „rozfrcají“
za nějaký okamžitý nápad momentální většiny na radnici.
A stávající mladé lidi to v obci neudrží a nové nepřivede. Ku
škodě nás všech.
Aleš Ruznar

Druhý ročník Zimní Velimi
Oddíl nohejbalu TJ Sokola Velim uspořádal v sobotu 22. 1.
2022 druhý ročník turnaje trojic Zimní Velim. Od prvního
ročníku vzhledem ke covidové situaci uplynuly nečekaně
dva roky. I pořádání 2. ročníku bylo ovlivněno covidovými
opatřeními. Po různých odhláškách se nakonec sešlo
17 týmů z blízkého i dalekého okolí. Týmy byly opět sestaveny
s možností hrát s jedním hráčem vyšší soutěže, než je okres,
nebo s hráčkou, u které úroveň nerozhodovala. Žen se
tentokrát sešlo sedm. Opět se tak na jednom turnaji setkali
hráči různých úrovní. Už ve skupinách byly předváděny
skvělé zákroky a každé utkání a každý bod rozhodoval.
Ve skupině A získaly všechny trojice jedno vítězství, jednu
remízu a jednu prohru, a tak rozhodoval počet získaných
bodů v setech. Rozdíl byl také těsný. Budoucí vítěz ve skupině
D, by případnou prohrou v posledním utkání vypadl, a zůstal
tedy v turnaji poslední. Z toho je patrné, že se muselo hrát
naplno i ve skupinách. Na vyšší úroveň bylo nutné přepnout
hned od prvního utkání ve vyřazovací části. Samozřejmě
došlo i na překvapivé prohry a postupy.
Ve finále se z vítězství radovala Sázava B (Církva, Greg,
Ptáček), která přehrála Rodinku (Maška, Mašková, Kačírek)
2:1. V malém finále o třetí místo zvítězili Bálkovi (Bálková
L., Bálek F., Bálek O.) nad Vršovicemi (Marek, Nováček,
Tůmová) 2:1. Bálkovi tak obhájili třetí místo z prvního
ročníku. Nejlepší hráčkou byla vyhlášena Lucie Bálková,
nejlepším hráčem Kačírek.
Od čtvrtfinále se hrálo na jedno hřiště, hráči tak měli více
času na odpočinek. Hrálo se urputně, dohrávaly se všechny
míče, takže v některých chvílích míč poletoval po celé hale.
Organizaci a přípravu turnaje zajišťovali hráči oddílu
nohejbalu TJ Sokol Velim. Partnery turnaje byly TJ Sokol
Velim, Pivovar Nymburk, internetový obchod mamaobchod.
cz, Z. Hála – kácení stromů, FSV moto – prodej a oprava
motocyklů.
B. Filoun

Únor v MŠ
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Z našich škol

I naše mateřská škola měla v únoru napilno. Celý únor probíhal
ve všech pavilonech pohádkový blok, ve kterém paní učitelky
předváděly loutkové hry, v opravdových kostýmech jsme si hráli
na divadlo, vyráběli jsme loutky a velké děti se už seznamovaly
s termíny jako hlediště, jeviště, opona, diváci, herci a odtajnilo se
jim mnoho dalších, dosud neznámých slov. Přesvědčili jsme se, že
povídat si a číst pohádky nás stále baví. Vzhledem ke covidovým
opatřením si každý pavilon uspořádal svůj masopust ve třídách.
Masek bylo opravdu plno, rej se vydařil, děti si zatančily,
zaskotačily a předvedly se v maskách v ostatních pavilonech.
Přejeme si, aby nám masopust příští rok vyšel a my se mohli projít
po obci v maskách jako dřív.
Další akcí bylo společné bubnování celé třídy na krásných velkých
bubnech za doprovodu pana Suchánka, které si tedy děti opravdu
užily, stejně tak jako divadelní pohádku, kterou měly možnost
zhlédnout v naší MŠ. V MŠ nás netrápí pouze covid, ale ve velkém
množství i neštovice, a tak se všichni těšíme na jaro, kdy se situace
určitě zlepší.
M. Nykodemová

Školní výtvarná soutěž - Masopust

Vítězné obrázky - nahoře M. Drahovzal, dole E. Pavlíčková

Informatika nově

Od září 2021 dochází k postupnému přechodu na nové pojetí
informatiky. Více než na uživatelské činnosti vy se měla zaměřit
na robotiku, programování, práci s daty, kódování, šifrování atd.
My jsme už začali, robůtky stavíme z lega a ovládáme je tabletem.
AH

V pondělí 28. 2. se na naší škole konala výtvarná soutěž na téma
Masopust. Zúčastnilo se jí 28 žáků z 5. – 9. ročníku. Jejich
práce hodnotili ostatní žáci i učitelé. V hodnocení žáků zvítězil
M. Drahovzal, druhá byla E. Pavlíčková a třetí A. Buráňová.
V hodnocení učitelů byli na prvním místě E. Pavlíčková,
na druhém M. Drahovzal a na třetím T. Součková.
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Kino pro děti

Po období covidu se konečně mohly rozjet akce pro děti. Tuto příležitost si Sokol Velim
s SDH Vítězov nemohly nechat ujít. Jako první se mohlo uskutečnit již na podzim
avizované kino pro děti. Dětí přišlo hodně, atmosféra byla uvolněná a bylo zřejmé,
že se všichni opravdu rádi vidí, což platilo i pro dospělé účastníky a organizátory.
Za všechny si přejeme, aby tato akce byla jednou z mnoha, které jmenované
spolky pro děti v letošním roce uskuteční. Budeme si držet palce. Poděkování patří
obci
Velim
za
finanční
podporu celé akce, Ing.
P. Vavruškovi
a firmě Koli,
sodovkárna
Kolín, za sponzorské
dary,
dále všem, kteří celou akci
uspořádali,
a i těm, kteří ji svou přítomností podpořili. Už teď
se všichni těšíme na další
setkání.žas

Zimní cena Kolína
– střelba

Na 12. ročníku střeleckých
závodů Zimní cena Kolína,
které se konaly 26. 2. 2022 se
v kategorii vzduchová puška –
30 ran vleže (do 14 let) umístila
na 2. místě Amálie Bičáková ze
7. třídy naší školy Gratulujeme.

inzerce
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