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Hurá, opět jsme byli na horách
Ve dnech 2. – 9. 1. 2022 jsme se po dvou letech vydali na lyžařský výcvik
na chatu Viktorka v Peci pod Sněžkou. Přestože tomu předcházelo
hodně práce v souvislosti se stále novými nařízeními kvůli covidu-19,
nakonec jsme vše i s rodiči zvládli a v neděli odjeli. Lyžařský výcvik
byl tentokrát trochu jiný, odjely totiž dva ročníky – klasicky sedmáci
a letošní osmáci, kteří loni o výcvik přišli. Zprvu nepříznivá předpověď
počasí nás nezastavila a v pondělí jsme již brázdili sjezdovky. Zastavil
nás až celodenní úterní déšť. A tak se soutěžilo a hráli jsme hry. Z úterý
na středu přituhlo a napadl sníh a příznivé počasí již vydrželo po zbytek
týdne. Zajímavostí bylo, že s námi na chatě bydlela herečka M. Bočanová
a stavil se i P. Rychlý, oba se s dětmi ochotně vyfotili. Velice děkujeme panu
L. Kostkovi, který opět dětem sponzoroval pobyt a stravu.
AH

Slovo starosty
Vážená Mgr. Těmínová, vážení manželé Jüptnerovi,
nemohl jsem přehlédnout vaše komentáře na facebookových
stránkách Naše Velim. Jelikož ze mě děláte viníka a občanům
sdělujete nepravdy ohledně naší obecní fary, kterou jsme
odkoupili 11. 5. 2010, s dovolením se k tomu také vyjádřím.
Je pravda, jak tvrdíte, že jsem pro Kolínský deník v roce 2013
poskytl rozhovor o možnostech využití bývalé fary. Záměr
na zasedání ZO nebyl přijat nadpoloviční většinou zastupitelů.
Od té doby uběhlo dalších devět let a na zasedání se toto téma
otevíralo již několikrát. Bohužel jakýkoli návrh (zbourat dle
návrhu statika, prodat, nebo opravit, ale za dvojnásobnou cenu)
nebyl většinou zastupitelů schválen.
Proto bych byl rád, aby vaše příspěvky na sociálních sítích byly
pravdivé, nebyly vytržené z kontextu a neuváděly tuto situaci
jako neschopnost starosty.
Jistě víte, že starostou obce jsem se stal již v roce 2002
a za uplynulých 20 let jsme se zastupitelstvem udělali pro Velim
a Vítězov spoustu dobrého.
V letošním roce budou komunální volby a vy Mgr. Těmínová,
a pane Jüptnere, budete zřejmě opět kandidovat v naší obci
za KDU-ČSL a je mi jasné, že budete postupně, jak se říká
„přitápět pod kotlem”.
Prosil bych ale, abyste psali pravdu. Píšete, že stovky lidí mně
uvěřily, a proto mě zřejmě volily. Mohl bych si dát tu práci
a rozepsat se o vašem volebním programu, kterému naopak
stovky lidí neuvěřily, jak bylo vidět dle volebního výsledku
strany, za kterou jste kandidovali, ale neudělám to.
Pro naše občany totiž řeším důležitější věci a nebudu si „přihřívat
polívčičku”, jako to děláte vy. Jak si můžete níže všimnout, není
toho málo. Tímto děkuji místostarostovi a všem zastupitelům,
kteří mi jsou v těchto věcech nápomocni.
- sběrný dvůr
- brownfield Piánka

- vodovod a hasičská zbrojnice ve Vítězově
- vodojem ve Velimi
- přístavba ZŠ
- stavební parcely v ulici Na Skalce
- rekonstrukce některých místních chodníků, které plánujeme
na letošní rok
Jsem starosta, který je tady proto, aby se choval slušně, přátelsky,
naslouchal našim občanům a vykonával svou funkci ve spolupráci
s ostatními zastupiteli ke spokojenosti všech. V poslední době
se soužití některých občanů rapidně změnilo (viz sociální sítě),
je až s podivem, co na sítích dokáží někteří napsat, ale osobní
konfrontace se bojí. Bohužel další „kauzou” jsou naše chodníky...
Vážený pane Drahovzale (kandidát za „Změna pro Velim”),
na stránkách Naše Velim jste sdílel záznam z vědomostní soutěže
ČT1, kde pan Černoch, ulice Tylova, který je na invalidním
vozíku (což je mi samozřejmě velice líto), prohlásil, že starosta
mu slíbil nové chodníky.
Na posledním zasedání ZO bylo rozhodnuto, že se provede
rekonstrukce místních chodníků, a to v ulici Karlova po obou
stranách, v ulici Novoveská po pravé straně směrem k ulici
Na Skalce. Dále Ing. Štěpánek navrhl chodník v ulici Sokolská
od křižovatky k evangelickému kostelu. Pokud vše dobře půjde,
tyto chodníky se zrekonstruují v letošním roce.
Máme zde další čtyři imobilní občany, které podporujeme
(vybudování příjezdových cest k jejich domu, spoluúčast na
nákupu invalidního vozíku a lázeňská rehabilitace). Tyto služby
jsme nabídli i panu Černochovi za jeho přítomnosti na jednání
zastupitelstva obce. Bohužel bylo následně zjištěno, že pan
Černoch zde nemá trvalé bydliště. Jak jistě chápete, pravidla pro
finanční pomoc musí platit pro všechny stejně. A tím pravidlem
je, že finanční podporu poskytuje zastupitelstvo obce pouze
občanům s trvalým bydlištěm ve Velimi a Vítězově.
S pozdravem Josef Seifert, starosta
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 15. 12. 2021
•

ZO schválilo rozpočet obce Velim pro rok 2022 jako
přebytkový v členění na závazné ukazatele:
celkové příjmy rozpočtu 72 849 552,97 Kč
celkové výdaje rozpočtu 67 506 462,00 Kč
financování 5 343 090,97 Kč
• ZO schválilo příspěvek pro PO Mateřská škola Velim na rok
2022 ve výši 1 150 000 Kč a příspěvek pro PO Základní škola
Velim na rok 2022 ve výši 2 450 000 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 následucím 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
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 když včasné neprovedení úhrady je 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
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.

d) Zastupitelstvo 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, že rozpis schváleného rozpočtu do plného
třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je
v kompetenci účetní obce. Případy, ve kterých se upravuje
rozpis rozpočtu v rámci schválených závazných ukazatelů
rozpočtu, budou v kompetenci účetní obce.
• ZO schválilo střednědobý výhled obce Velim na roky 2023–
2024.
• ZO schválilo rozpočet MŠ Velim na rok 2022. Rovněž
schválilo jeho střednědobý výhled na roky 2023–2024.
• ZO schválilo rozpočet ZŠ T. G. Masaryka Velim na rok
2022. Rovněž schválilo jeho střednědobý výhled na roky
2023–2024.
• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 11/2021.
• ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odvozu odpadu
kontejnerem Obce Radim a uložení odpadu na řízenou
skládku. Dodatek se týká článku č. IV. Cena: a) Cena
za dopravu: jízdní výkon 35 Kč/km (kontejner do 20 m3),
jízdní výkon 40 Kč/km (kontejner nad 28 m3).
• ZO vzalo na vědomí informaci Energie AG Kolín o změně
ceny pro vodné od 1. 1. 2022. Pitná voda bude dodávána
za cenu vodného ve výši 45,85 Kč/m3 bez DPH, tj. 50,44Kč/m3
včetně DPH. Cena vodného bude účtována v jednosložkové
formě.
• Domácí hospic Srdcem, z. ú., poslal žádost o spolupráci –
finanční dar. ZO rozhodlo, že organizaci bude zaslán dopis
s dotazem na počet jejich klientů v katastru obce Velim
a Vítězov.
• ZO schválilo Příkazní smlouvu, Dodatek č. 1, s BF
Stavitelstvím, s. r. o., Čelákovice, Ing. Buriánek, „Revitalizace
brownfieldu Piánka ve Velimi“. Předmětem smlouvy je
činnost zhotovitele v rámci technického dozoru investora,
zajištění výkonu činnosti TDS nad prováděním stavby
v období 9 měsíců, to je od 12/2021 do 08/2022. Odměna
za celkový výkon činnosti po dobu trvání 9 měsíců je dle
této smlouvy 162 000 Kč bez DPH.
• ZO schválilo ve věci výběru dodavatele v rámci podlimitní
veřejné zakázky „ZŠ T. G. Masaryka Velim – Přístavba
nových učeben – Interiérové vybavení stavby“ tyto
dodavatele v jednotlivých částech: A. Dodávka nábytku
– společnost Drevotvar.com družstvo, Hradec Králové.
B. Dodávka IT – společnost AV MEDIA SYSTEMS, a. s.,
Praha. Pan starosta oznámil členům ZO, že na výběr
dodavatele v části C. Dodávka kuchyňské linky včetně
spotřebičů bude vypsáno nové výběrové řízení ve zkráceném
termínu.
• Pan starosta seznámil ZO s dopisem od pana Sixty, týkajícím
se příjezdové komunikace na pozemcích p. č. 55/1, 55/3
a 57/1 v k. ú. Velim. Pan starosta navrhuje změnu zapracovat
do územního plánu č. 5. Pan místostarosta Kostka osloví
projektanta firmy Sater-Projekt, s. r. o., Kolín, Ing. Dobiáše
ohledně pasportizace příjezdové komunikace k příjezdovým
bytovým domům čp. 520, 564 a 565 v k. ú. Velim.
• Pan starosta seznámil ZO se Zápisem z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Velim za rok 2021 – při přezkoumání
hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly
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zjištěny chyby a nedostatky.
Pan starosta popřál všem členům ZO vše nejlepší do nového
roku.
Pan místostarosta Kostka navrhl odměnu ve výši
dvojnásobku platu zastupitelům a panu starostovi. Tato
odměna byla navržena za intenzivní práci při získávání
dotací, dohlížení nad probíhajícími investičními akcemi,
údržbě veřejné zeleně a za spolupráci se zájmovými spolky.
ZO výše uvedenou odměnu schválilo.
Pan Müller se zajímal, zda bylo již jednáno s panem Mgr. et
Bc. Pospíšilem ohledně pořádání letního tábora v Horním
Bradle a pod jaký statutární orgán tábor bude přiřazen.
Pan starosta odpověděl, že jednání dosud neproběhlo
a pravděpodobně jako statutární orgán bude uvedena obec.

•

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 26. 1. 2022
•

•

•

•

•

•

•

ZO schválilo ve věci výběru dodavatele v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem – ZŠ T. G. Masaryka
Velim – Přístavba nových učeben – Interiérové vybavení
stavby“ v části C. Dodávka kuchyňské linky včetně
spotřebičů společnost ELNAR, spol. s r. o., Zbuzany.
JUDr. Těmín, Ph.D., vznesl dotaz, zda při otevírání
obálek bylo zmíněno, že jeden z majitelů vítězné firmy je
v příbuzenském vztahu s manželkou pana starosty, a proč
tato skutečnost nebyla zapsána do protokolu z otevírání
obálek. Na dotaz odpověděla paní Svobodová, DiS., která
byla členkou výběrové komise. Tato skutečnost se zjistila
až po otevření obálek před komisí. Po otevření obálek
pan starosta výběrovou komisi informoval o zmíněném
příbuzenském vztahu a prohlásil, že není ve střetu zájmů.
ZO vzalo na vědomí informaci Energie AG Kolín o změně
ceny pro stočné od 1. 1. 2022. Služba čištění odpadních
vod za cenu stočného bude ve výši 60,23 Kč/m3 bez DPH,
tj. 66,25 Kč/m3 včetně DPH. Cena stočného bude účtována
v jednosložkové formě.
ZO schválilo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Velim na rok 2022 – Sportovní klub – kopaná, FC Velim,
z. s., ve výši 280 000 Kč na Oddíl kopané – tréninková
a závodní činnost, účast v soutěžích SKFS a OFS Kolín,
sportovní rozvoj, zdravý životní styl a pravidelný fotbalový
kemp – sportovní soustředění pro děti.
ZO schválilo Smlouvu o poskytování právních služeb
s advokátní kanceláří TFP Legal, s. r. o., Praha,
Mgr. D. Thelen, jednatel. Výše odměny za každou hodinu
je stanovena na 1 500 Kč. Příslušné služby jsou pro účely
zákona o DPH považovány za dílčí zdanitelná plnění.
ZO schválilo dohodu s firmou Nykos, a. s., Ždánice,
o poskytnutí jednorázové slevy za odvoz druhotných surovin
– papír. Jednorázová sleva bude ve výši 950 Kč/t bez DPH
za množství převzatého separovaného papíru. JUDr. Těmín,
Ph.D., požádal o zjištění možnosti mimořádného svozu
papíru.
ZO schválilo Dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě uzavřené
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů (linka PID č. 675). Předmětem tohoto
dodatku je ukončení smlouvy k 31. 12. 2021 z důvodu
převzetí objednávky výkonů objednavatelů – obcí
Středočeským krajem.
Paní Svobodová, DiS., informovala ZO o plánované akci
SDH Vítězov (pan Milan Bug) „Ukliďme Velim a Vítězov“,

•
•

který tímto žádá o součinnost obce.
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 projektu, 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.
Mgr. Karpeta informoval ZO o současném chodu v základní
škole.
JUDr. Těmín, Ph.D., se zeptal, zda by se příští zasedání ZO
mohla přesunout do malé zasedací místnosti.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Svoboda Petr, Velim
Chládová Alena, Velim
Funda Bohuslav, Velim
Jeřábková Dagmar, Velim
Dvořáková Dagmar, Velim
Bačinová Marcela, Velim
Jelínek Jiří , Vítězov
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Narodili se:
Kasalová Natálie, Velim
Hála Viktor, Velim
Rodičům blahopřejeme!

Covid-19, varianta Omikron
Varianta Omikron, která dle předpovědí zasáhla svět, se do Česka
dostala na přelomu roku. Její nevýhodou je rychlé šíření
(snadnější přenášení), výhodou je, že zpravidla nezpůsobuje
nejvážnější stavy. Pokud jsme minule napsali, že čísla byla
na podzim rekordní, Omikron překonal vše. Nebyl však důvod
k panice, protože nemocnice nebyly zahlcené a průběh ve většině
případů a obzvláště u očkovaných mírný. Novinkou bylo, že se
opět začali testovat všichni, tedy i očkovaní nebo s prodělaným
onemocněním. A do karentény, naštěstí pouze pětidenní, museli
při kontaktu také všichni. Ve škole jsme tedy měli průběžně
stále někoho v karanténě, ale i vzhledem k zahlcení laboratoří
a KHS se většinou jednalo o den či dva, během nichž třída přešla
na distanční výuku. Tady je nutné poděkovat učitelům, kteří
pružně reagovali na nastalé změny a okamžitě připravovali online hodiny. V neposlední řadě patří velké poděkování rodičům,
kteří se školou maximálně spolupracovali a spolupracují. Pokud
byli žáci posláni do karantény nebo pokud byli antigenně
vytestováni, neodkladně si je vyzvedávali a naopak hlásili, pokud
byl někdo z dětí pozitivně PCR testován během týdne. Díky
tomu všemu se nám tato doba překonává snadněji. A všichni se
těšíme, že bude lépe.
AH

4

Jak to vidí občan: Proč si myslím, že v době
covidové není nutné tlačit na pilu a to ani
v základním školství?

Od roku 2019 si společně do sytosti užíváme světové pandemie
a jsme občas tu a tam vrženi do absurdních situací na něž
nemáme sebemenší vliv, ale které dokáží narušit naši duševní
rovnováhu. A zde jsem mimoděk, tak jak to už v životě bývá,
narazil i na různý přístup pedagogů k výuce a to nejenom k té
distanční.
Ačkoliv jsem byl na home office a měl jsem své práce do sytosti,
přesto jsem byl mimoděk nucen občas vnímat i dění kolem
distanční výuky dcery. Nemáme totiž bezdrátovou multifunkční
tiskárnu umístěnou v domě na neutrální půdě, takže jsem musel
mnohokrát ustoupit u svého PC dceři, když si potřebovala
vytisknout školou poslané dokumenty k výuce. A samozřejmě
jsem, díky tomu že jsem byl zrovna pár centimetrů od tohoto
PC, měl možnost a prostor více sledoval vzájemnou komunikaci
žáků a pedagogů na Bakalářích a online Teamsech oproti době,
kdy denně chodím do práce.
Předesílám, že já osobně dodnes a s velkou láskou vzpomínám,
a díky tomu si i pamatuji příjmení, na paní „soudružky učitelky“
(a teď to tady zmiňuji bez jakéhokoliv ideologického akcentu)
Svobodovou, která mě provedla jako velmi laskavá mateřská
bytost prvním stupněm ZŠ a paní Ambrožovou, která byla
zdánlivě velmi přísná, ale s vrozenou empatií vždy věděla
na kterou strunu v nás uhodit, aby z nás vymáčkla co nejlepší
výsledky na stupni druhém.
Takoví učitelé (vyspělé osobnosti) samozřejmě jsou i na zdejší
základní škole. Nechci však být adresný, abych někomu zcela bez
uvážení a jaksi mimoděk nezkomplikoval život. Snad zde můžu
jmenovat, ze dne na den odejivší, paní učitelku Veverkovou
(anglický jazyk). Její přístup k dětem byl opravdu mimořádný
a nadstandardní.
Jako naprostý pedagogický laik vnímám základní školu, a to
i na základě svých osobních zkušeností, jako instituci, která
má za primární úkol vypravit do praktického života stůj co
stůj pestrou směsici dosud nevyprofilovaných lidských bytostí
s různým přístupem k nabízenému vzdělávání. Tedy hybnou
aktivitu v rámci základního školství přisuzuji primárně
učiteli než žákovi. Teprve na střední a posléze vysoké škole
vidím nezbytnost převážení samostatné studijní aktivity nad
aktivitou pedagoga ze strany studenta. Na základní škole však
pro dohánění a výpadky (byť okolnostmi vynucené) klasické

základní výuky individuálním samostudiem ze strany žáka
nevidím absolutní důvod, prostor a ani potenciál vzhledem
k mentální vyspělosti žáků a časem vytracených znalostí jejich
mnohdy přezaměstnaných rodičů. Zde současně zcela pomíjím
fakt, že jsem byl ze dne na den, jako ostatně všichni rodiče
kolem, uvržen do role domácího asistenta pedagoga, bez kterého
se distanční výuka prostě neobejde (ve stylu prosím tatíí zapoj,
nainstaluj, zprovozni, vysvětli, pomož, douč atp.). Já osobně jsem
byl celkem v pohodě, asi proto že jsem utrpěl 18 let intenzivního
vzdělávání na různých vzdělávacích institucích a navíc jsem
měl zrovna vzdálenou kancelář doma. Co však mimo domov
pracující rodiče mladších žáků (o profesionálních příslušnících
záchranných a zdravotnických složek ani nemluvě)? Tito,
alespoň dle mého názoru, dostali nejenom po této stránce docela
psychicky zabrat.
Uvědomuji si současně, že zcela nepromyšleným plošným
lockdownem (za vyhlášení kterého samotní pedagogové
nenesou žádnou odpovědnost) bylo na dětech této generace
napácháno, již nikdy nedohonitelné, vzdělávací bezpráví. Velkým
překvapením mi však je, proč se někteří pedagogové (samozřejmě
čest ostatním) snaží dohnat stůj co stůj nucený výpadek někdy
až úporným tlakem na žáky a to především formou (někdy až
freneticky nesmyslného) známkování „za každou cenu“ a to
bezprostředně po návratu k běžné výuce? Chybí jim snad tolik
potřebný životní nadhled, neumí se vypořádat s neobvyklou
situací jinak nebo je jejich práce (spočívající na tomto stupni
vzdělávání, a to dle mého názoru, především v tom za každou
cenu něco naučit i toho největšího floutka ve třídě a vypravit
ho bez větších problémů do dalšího života) už jen rutina?
Naopak mi z jednání některých pedagogů unikl lidský rozměr
celé věci. Vždyť neadekvátním přístupem k řešení okolnostmi
vynuceného výpadku ve studiu lze nasměrovat mladého člověka
zcela nežádoucím směrem a to mnohdy s celoživotními následky.
Dosud jsem bral zaměstnání pedagoga jako formu životního
poslání, stejně jako v případě požárníka, zdravotníka, policistu či
vojáka. Jakákoliv krize však obvykle obnaží podstatu problému.
Jít ve šlépějích pana Komenského, stejně jako Dona Quijotea či
d’Artagnana, ale pravděpodobně není zdaleka pro všechny.
Aleš Ruznar
Článek otištěn bez veškerých úprav – redakce nesouhlasí
s vyjádřením pana Ruznara a distancuje se od něj. Ani nebude
na jeho názory reagovat.

Stolní tenis pro neregistrované
18. 12. 2021 se odehrál v sokolovně 8. ročník turnaje žáků
ve stolním tenise, který má již dlouholetou tradici. Letos byla
účast bohužel poznamenána pandemií covidu-19. Zúčastnilo
se 10 žáků, byly k vidění opravdu hezké výměny, kluci také
poctivě trénují. Celé klání nakonec skončilo v pořadí 1. Polák
Filip, 2. Vedral Daniel, 3. Drahovzal Šimon. Moc gratulujeme.
Ten samý den odpoledne patřila sokolovna také tradičnímu
turnaji mezi dospělými. Tady byla účast ještě více
poznamenána striktními opatřeními ohledně covidu. Již
28. ročníku se zúčastnilo pouhých 7 hráčů. Všichni si ale
opravdu zahráli a z klání vyšli na stupně vítězů tito: 1. Kolařík
František, 2. Bulgr Jan, 3. Vaňková Amy. I jim gratulujeme.
Budeme doufat, že se všichni ti, kteří měli turnaj zapovězený
kvůli covidovým opatřením, budou pilně připravovat
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na 29. ročník v tomto roce.
Poslední turnaj ve stolním tenise proběhl 28. 12. 2021. Byl to
již 18. ročník turnaje pro registrované hráče. Na této akci se
sešlo 10 hráčů, všichni registrovaní. Pěkné a dlouhé výměny
daly vědět o kvalitě hráčů, ale vyhrát mohl pouze jeden. Tady
na stupně vítězů vystoupali: 1. Petřík Petr, 2. Sixta Pavel ml.,
3. Svoboda Jan. Všem patří gratulace.
žas

Vánoční soutěž

Z našich škol

Děti ze školičky mohly s rodiči před svátky ai v jejich průběhu
hlasovat o nejhezčí vánoční osvětlení, které viděly při svých
toulkách Velimí a Vítězovem. Zasílaly fotky, psaly do společné
skupiny WhatsApp, házely lístky s návrhy do schránky. Po sečtení
všech hlasů se těsnými vítězi stali Chotěborovi ve třídě Krále
Jiřího s krásnou bílomodrou světelnou parádou. Gratulujeme a už
se budeme těšit na příští rok, až se Velim a Vítězov zase společně
rozsvítí.žas

Vánoční laťka

Kvůli pandemii covidu-19 probíhala letos Vánoční laťka neboli
soutěž ve skoku vysokém trochu jinak. Soutěžilo se v rámci
hodin tělesné výchovy jednotlivých tříd a výsledky se pak daly
dohromady.
Kat. I dívky (1. – 3. tř.): 1. A. Marková (105 cm), 2. B. Čepeláková
(105 cm), 3. A. Jiřičková (100 cm), kat. I chlapci (1. – 3. tř.):
1. D. Chotěbor (120 cm), 2. M. Michalíček (115 cm), 3. K. Zvěřina
(100 cm), kat. II dívky (4. – 5. tř.): 1. L. Hrůzová (105 cm),
2. K. Matějková (105 cm), 3. V. Valentová (105 cm), kat. II
chlapci (4. – 5. tř.): 1. T. Hos (125 cm),2. L. Jiřička (122 cm),
3. V. Fuňák (122 cm), kat. III dívky (6. – 7. tř.): 1. A. Kmoníčková
(120 cm), 2. A. Matějková (115 cm),3. L. Kulifajová (115 cm),
kat. III chlapci (6. – 7. tř.): 1. V. T. Nguyen (125 cm), 2. M. Čech
(120 cm), 3. P. Mikulovský (120 cm), kat. IV dívky (8. – 9. tř.):
1. P. Steinbrecherová (145 cm), 2. T. Hronová (130 cm),
3. E. Nollová (130 cm), kat. IV chlapci (8. – 9. tř.): 1. D. Vedral
(150 cm), 2. P. Divecký (145 cm), 3. D. Vokněr (140 cm)

Lyžařský výcvik

Výsledky všech soutěží:
Slalom
7. třída dívky: 1. A. Handlířová, 2. A. Matějková, 3. V. Salavová

7. třída chlapci: 1. M. Košnar, 2. J. Poula, 3. J. Junek
8. třída dívky: 1. E. Nollová, 2. M. Čechová, 3. A. Málková
8. třída chlapci: 1. T. Wasserbauer, 2. D. Čada, 3. P. Kostka
celkem starší: 3. místo L. Sixta
Běh na lyžích
7. třída dívky: 1. A. Matějková, 2. A. Handlířová , 3. A. Bičáková
7. třída chlapci: 1. J. Kadlec, 2. J. Junek , 3. M. Farat
8. třída dívky: 1. M. Čechová, 2. V. Sedlárová, 3. E. Nollová
8. třída chlapci: 1. P. Kostka , 2. M. Drahovzal, 3. D. Čada
celkem mladší: 1. R. Sixta
celkem starší: 1. L. Sixta
Miss a Missák 2022
7. třída dívky: 1. A. Handlířová, 2. A. Slavíková, 3. A. Bičáková
7. třída chlapci: 1. J. Junek, 2. D. Botoš, 3. M. Farat
8. třída dívky: 1. V. Hromádková, 2. A. Málková, 3. M. Čechová
8. třída chlapci: 1. M. Franc, 2. J. Alexa, 3. T. Wasserbauer
Soutěž pokojů: N. Křivánková, V. Sedlárová, V. Hromádková,
M. Čechová, E. Nollová, A. Málková, A. Sedláčková, N. Přikrylová
Soutěž družstev: M. Čechová, V. Sedlárová, D. Vokněr, T. Matějec,
M. Farat, A. Bičáková, R. Sixta
AH
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Práce v „kasárnách“ pokračují

inzerce
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