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Velimský advent

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

10 Kč

Přání
Vážení občané Velimi a Vítězova,
dovolte mi, abych Vám jménem svým
a všech zastupitelů popřál příjemné
prožití vánočních svátků, hodně štěstí,
zdraví a mnoho osobních i pracovních
úspěchů v novém roce.

Josef Seifert, starosta
Vážení čtenáři,
i já bych Vám ráda popřála nejen
za sebe, ale i za celou redakční radu
krásné a pokojné vánoční svátky
a vše nejlepší do nového roku 2019.
 Alena Holzbauerová, šéfredaktorka

Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu
se konalo 30. 11. 2019 na náměstíčku ve Velimi.
Letos se sešel rekordní počet lidí, aby zahájili
advent a nasáli začínající vánoční atmosféru.
Na začátku popřál všem hezké svátky pan
starosta J. Seifert, poté vystoupili děti z mateřské
školy a žáci 1. stupně základní školy. Žáci 8. a 9.
ročníku vytvořili živý betlém, rozdávali cukroví
i sladkosti pro děti. Vánoční atmosféru doplnily
stánky, ve kterých bylo možné nakoupit vánoční
dekorace i různé dobroty. Po rozsvícení stromu
zazářil na obloze ohňostroj. Děkujeme všem, kteří
se podílejí na přípravě této oblíbené akce.
AH

Mikulášská besídka

Mikuláš ve škole a školce

Jako každým rok navštívili v pátek 6. 12. Mikuláš, čerti a andělé naši základní školu
i mateřskou školu. Děti byly za básničku či písničku odměněny balíčkem sladkostí od
našich deváťáků.
hk
Letos zavítal Mikuláš i se svým
čertovským doprovodem do sokolovny
ve Velimi trošičku v předstihu. Čertům
se přihodilo něco nečekaného. Někdo
jim ukradl dárky. Nakonec dárky našli.
A to bylo radosti! Po hlasitém volaní
všech dětí mohl konečně Mikuláš
majestátně vstoupit a rozdat velmi
bohaté dárečky. Na besídce vystoupily
také velimské děti i děvčata se svým
tanečním programem. všem sponzorům
velmi děkujeme!
žas
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 20. 11. 2019
•
•

•
•

•
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JUDr. Těmín, Ph.D., předložil vypracovaný návrh směrnice
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. ZO rozhodlo
projednat návrh výše uvedené vyhlášky na příštím zasedání ZO.
Pan Kasal navrhuje, aby u vyústění cyklostezky na silniční
komunikaci bylo dáno dopravní značení na zpomalení
rychlosti, nebo zde byla umístěna zábrana. ZO pověřilo
pana Kaftana o prověření dané situace. Pan Kaftan uvedl,
že dopravní značení je součástí projektu, a pokud by ZO
navrhlo doplnění dopravního značení, možné to je, ale až
po kolaudaci cyklostezky.
Pan starosta a pan Kaftan zkontrolují stav všech místních
komunikací. Komunikace v ulici Na Skále byla opravena
(směr k horní vile).
ZO vydalo podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst.
5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, změnu
č. 3 územního plánu Velim po ověření, že není v rozporu
s Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 3,
s Úplným zněním zásad územního rozvoje Středočeského
kraje ani se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu
Středočeského kraje.
ZO schválilo návrh OZV č. 2/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Velim. Návrh vyhlášky
bude zaslán k posouzení na MV a po dobu zákonné lhůty
vyvěšen na úřední desce.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 13/2019.
ZO vzalo na vědomí návrh Střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2021 a 2022. Návrh bude vyvěšen po dobu zákonné
lhůty na úřední desce.
ZO vzalo na vědomí informace Vodohospodářského
sdružení Kolín - návrh a zdůvodnění ceny pro vodné na rok
2020 pro město Kolín: voda pitná - 46,62 Kč včetně DPH,
voda předaná - 24,94 Kč včetně DPH.
Energie AG Kolín zaslala návrh ceny stočného pro rok
2020 - navrhovaná cena stočného ve výši 53,95 Kč/m3 bez
DPH, tj. 62,04 Kč/m3 včetně DPH. ZO vzalo tuto informaci
na vědomí a zároveň bude na žádost pana Müllera zaslán
požadavek na firmu Energie AG Kolín o rozúčtování položky
– opravy infrastrukturního majetku pro obec Velim.
Na výzvu Státního pozemkového úřadu Kolín odsouhlasilo
ZO přistoupení k řízení o komplexních pozemkových
úpravách v k. ú. Klipec.
ZO vzalo na vědomí informaci MěÚ Kolín, Odbor
životního prostředí a zemědělství, o rozhodnutí o přepisu
jednorázového finančního odvodu ve výši 22 037 Kč za trvalé
odnětí půdy ze zemědělského fondu za účelem novostavby
rodinného domu v k. ú. Velim.
ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-126009098/VB/1, název stavby: Velim, Skalka, TS, kVN, kNN
a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6009100/VB/1,
název stavby: Velim, Garáže, TS, kVN, kNN, které obdrželo
od SEG, s. r. o., Praha 8 - Pavel Fiala.
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR sdělilo ZO, že
v Integrovaném regionálním operačním programu
ve výzvě č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“ došlo
k uvolnění finančních prostředků ve výši 18 209 004,25 Kč.
Tato částka přesahuje 30 % dotace z EFRR projektu CZ.06.2.
67/0.0/0.0/16_063/0004202 „Přístavba (dostavba) ZŠ obce
Velim“, a proto se Řídící orgán IROP rozhodl nabídnout
v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce
uvolněné finanční prostředky ve výši 18 209 004,25 Kč,
což činí 100 % požadované dotace z EFRR. Rovněž bude
obdržen odpovídající příspěvek ze státního rozpočtu.
V případě, že ZO bude souhlasit s nabídnutou částkou
a má zájem projekt podaný ve 47. výzvě nadále realizovat,
je nutné zaslat dopisem odpověď do 15 pracovních dnů. ZO
nabídku schválilo za podmínky, že bude projekt realizován
v souladu s pravidly o poskytování dotace.
Pan Nezavdal navštívil s paní Svobodovou, DiS., zástupce TJ
Sokol Velim Ing. Radoně a Ing. Jakla. Zároveň předložili ZO
vypracované příjmy a výdaje TJ Sokol Velim za rok 2018,
které jim byly předloženy. Částka 200 000 Kč přidělená
z rozpočtu Obce Velim je určena výhradně na pokrytí
energií TJ Sokol Velim. Zastupitelé byli pověřeni, aby
požádali zástupce TJ Sokol Velim o řešení opravy stávajících
veřejných WC a o vypracovaní finančního rozpočtu nákladů
rekonstrukce.
Pan starosta sdělil, že se v roce 2020 bude konat již
20. Velimský ples, a požádal Mgr. Kyncla, paní Svobodovou,
DiS., a místostarostu pana Kostku o spolupráci.
Ing. Štěpánek se zeptal, v jaké fázi je projekt přechodu pro
chodce u obchodu pana Jeřábka v Palackého ulici. Pan
starosta prověří, v jaké fázi řešení je zpracování projektu.
Dále navrhl zvážit do dalšího jednání ZO výši poplatků
za svoz komunálního odpadu, resp. revizi vyhlášky
č. 2/2012. Navržená změna by měla odrazit skutečnost, že
se v roce 2020 sníží frekvence svozu komunálního odpadu
z týdenního intervalu na čtrnáctidenní. V této souvislosti
dává do příštího jednání ZO ke zvážení jednak zvýšení
poplatku za odvoz komunálního odpadu pro rekreační
objekty a dále snížení poplatku pro občany s trvalým
pobytem. Pan Müller navrhl zvážit i případné zvýšení
poplatku občanům s trvalým pobytem, kteří odmítnou
nádoby na plast a papír (nebudou třídit). Paní Studená
rozešle stávající vyhlášku o poplatku a návrh z ministerstva
na vyhlášku novou. Zastupitelé si do příště připraví návrhy
a připomínky.
Pan Müller učinil dotaz na pana starostu, kdy dojde
k zaměření cesty Velim „Mlýn“ – Nová Ves I. Pan starosta
odpověděl, že v pátek 22. 11. 2019.
Dále informoval ZO o vykácení uschlých stromů v obecním
lese (cca 1 300 kusů) a požádal Ing. Štěpánka o prověření
správné skladby při vysázení či dosázení stromů v obecním
lese.
Ohledně vybudování chodníků ve Vítězově u čp. 1 bude
třeba učinit dotaz na ČEZ ohledně odstranění stávajícího
elektrického sloupu tak, aby tato skutečnost nebyla
v budoucnu problémem pro budování chodníku. Tuto
záležitost je nutné řešit včas. Pan starosta odpověděl, že
nejprve musí být vypracován projekt. Pan Kostka dodal, že
předá podnět projektantovi.
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Pan starosta pověřil pp. Kaftana a Müllera (na podnět pana
Müllera) o vytipování nejvíce poškozených úseků chodníku
v Karlově ulici, které budou následně opraveny. Vybudování
nového chodníku bude realizováno po vyřešení elektrického
vedení v zemi. Opravu zajistí pan Kaftan.
Na dotaz pana Nezavdala, kdy bude opravena silniční
komunikace v Pražské ulici, odpověděl pan Kaftan, že
rekonstrukce silniční komunikace u krajského úřadu
neprošla z důvodu havarijního stavu mostního propustku.
Nyní se zpracovává projekt na kompletní rekonstrukci
vozovky, včetně mostního propustku.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 11. 12. 2019
•

Pan Kostka informoval zastupitele o schůzce
na vodohospodářském sdružení ohledně vybudování
vodovodního řadu ve Vítězově. Proběhlo zde jednání
o možnosti vybudování vodojemu ve Velimi a vodovodu
ve Vítězově. ZO schválilo zadání výzvy na zpracování
projektové dokumentace vybudování vodojemu ve Velimi
a vodovodu ve Vítězově z vlastních prostředků (cca
900 000 Kč). Budou osloveny 3 projekční firmy.
• JUDr. Těmín, Ph.D., předložil ZO vypracovaný návrh
Směrnice č.1/2019 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu. Návrh směrnice bude přepracován a schválen
v opraveném znění:
Kategorie: Výše předp. hodnoty zakázky: Předmět plnění zakázky:
I. kategorie od 0 Kč do 200 000 Kč
dodávky a služby
od 0 Kč do 600 000 Kč
stavební práce
II. kategorie nad 200 000 Kč do 2 000 000 Kč dodávky a služby
nad 600 000 Kč do 6 000 000 Kč
stavební práce
• Ohledně obecního lesa navrhuje pan starosta v současné
době nedosazovat stromy.
• Opravy nejvíce poškozených míst na chodnících v Karlově
ulici budou provedeny příští týden.
• Návrh OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu –
Ing. Štěpánek navrhl upravit sazbu stávajícího poplatku,
a to konkrétně snížení ze 750 Kč na 650 Kč/osobu/rok,
osobám, které si vyzvednou nádoby na tříděný odpad
(plast, papír), a zároveň navrhl zvýšení poplatku na 900 Kč/
osobu/rok osobám, které si nádoby na tříděný odpad
nevyzvednou, a tudíž nebudou třídit. Důvodem návrhu
je reakce na zcela nová pravidla související s tříděním
odpadu, dále motivace občanů zajistit si zvláštní sběrné
(barevné) nádoby a následně i třídit a nakonec navržené
snížení poplatku (částečně) reflektuje skutečnost snížení
frekvence svozu směsného odpadu z týdenního intervalu
na čtrnáctidenní. ZO tento návrh Ing. Štěpánka neschválilo.
Ing. Štěpánek dále navrhl upravit čl. 6 odst. 3 písm. a). Jde
o stanovení věku poplatníka, kterému se poskytuje úleva
250 Kč od základního poplatku, konkrétně navrhuje snížit
věk ze 75 let na 70 let. Tento návrh ZO schválilo. Návrh
vyhlášky bude zaslán k posouzení na MV a po dobu zákonné
lhůty vyvěšen na úřední desce.
• ZO schválilo návrh OZV č. 4/2019 o místním poplatku
ze psů. Návrh vyhlášky bude zaslán k posouzení na MV
a po dobu zákonné lhůty vyvěšen na úřední desce.
• ZO projednalo rozpočet obce Velim na rok 2020. Návrh
rozpočtu byl zveřejněn na veřejně přístupné úřední desce
obce od 8. 11. do 12. 12. 2019 a obsah úřední desky obec

zveřejnila i způsobem umožňující dálkový přístup. ZO
schválilo rozpočet obce Velim pro rok 2020 jako přebytkový
v členění na závazné ukazatele a přebytek rozpočtu ve výši
6 788 983,46Kč bude na položkách financování 8xxx.
Celkové příjmy rozpočtu 42 080 333,46 Kč.
Celkové výdaje rozpočtu 35 291 350,00 Kč.
Financování 6 788 983,46 Kč.
• ZO schválilo závazné ukazatele rozpočtu.
• ZO schválilo Příspěvek pro PO Mateřská škola Velim na rok
2020 ve výši 1 150 000 Kč a Příspěvek pro PO Základní škola
Velim na rok 2020 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 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. 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
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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 rozpočtu obce na roky
2021–2022.
• ZO schválilo rozpočet MŠ Velim na rok 2020.
• ZO schválilo střednědobý výhled MŠ Velim na rok 2021–
2022.
• ZO schválilo rozpočet ZŠ T. G. Masaryka Velim na rok 2020.
• ZO schválilo střednědobý výhled ZŠ T. G. Masaryka Velim
na rok 2021–2022.
• ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 14/2019.
• ZO schválilo zrušení usnesení č. 13-2019 bod 6 ze dne
25. 9. 2019 – Myslivecký spolek Velim – nájemní smlouva
na pozemek p. č. 308/2 v k. ú. Vítězov (oplocený areál bývalé
čističky u Vítězova, včetně nebytového prostoru, obslužného
skladu). Zároveň vzalo na vědomí záměr obce o pronájem
tohoto pozemku.
• ZO schválilo opravu usnesení č. 16-2019 bod 7 ze dne
6. 11. 2019, který se týkal návrhu Mgr. Kyncla na finanční
odměnu panu starostovi ve výši 2,5násobku současného
platu. Správně má být uvedeno: „finanční odměna ve výši
2násobku současného platu“.
• ZO schválilo Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě, Obec Velim,
Witero, s. r. o., Praha. Smlouva ze dne 9. 6. 2016 se týká
zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Rozšíření
Základní školy v obci Velim“, předmětem dodatku bod f)
je uhrazení 20 000 Kč do 15ti dnů od zpracování a podání
celkové administrace žádosti o změnu.
• ZO vzalo na vědomí cenovou nabídku Sater-Projektu, s. r. o.,
Kolín, na zajištění projektové dokumentace a AD. Cena
úpravy byla stanovena odborným odhadem s použitím
průměrných jednotlivých cen ve stavebnictví, a to ve výši:
cyklostezka před MŠ – parkovací pruhy – 782 000 Kč bez
DPH, cyklostezka před MŠ – chodník – 689 000 Kč bez
DPH, celkem – 1 471 000 Kč bez DPH.
• ZO schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo týkající se
stavby s názvem „Cyklostezka Vítězov – Velim“ s firmou
Dočkal CZ, s. r. o., Polní Voděrady. Předmětem plnění je
provedení veřejného osvětlení podél cyklostezky za cenu
ve výši 1 548 999 Kč bez DPH.
• Energie AG Kolín zaslala Rozpis nákladů na opravy a údržbu
kanalizace – stav k 30. 9. 2019 – celkem 500 802 Kč. Rozpis
nákladů na opravy a údržbu ČOV – stav k 30. 9. 2019 –
celkem 165 917 Kč.
• AZ Elektrostav, a. s., Bobnická 2020, Nymburk, zaslala Žádost
o vyjádření k existenci sítí a k zpracování pro projekt stavby,
smlouva o budoucí smlouvě, souhlasné prohlášení. Název
stavby: Velim, Karlova, Palackého, Václavská, Novoveská,
obnova nn-knn, dem.nn. Investor stavby: ČEZ Distribuce,
a. s., Děčín. ZO výše uvedenou smlouvu neschválilo,
požaduje zaslat od firmy smlouvu v elektronické podobě,
do které obec doplní své požadavky.
• M. K., Vítězov, zaslal návrh na pořízení změny ÚP Velim.
Předmětem navrhované změny ÚP Velim je změna
využití pozemku p. č. 140/5 v k. ú. Vítězov. KÚSK nemá
k navrhované změně žádné připomínky. ZO tento návrh
bere na vědomí. Bude přiložen do připomínek změn ÚP,
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které se připravují. Termín ukončení podání připomínek je
stanoven k 31. 12. 2020.
Na OÚ Velim byla zaslána žádost obyvatelů Pražské ulice
o vybudování klasické autobusové zastávky v dané ulici.
Pan starosta informoval o jednání se zástupci Integrované
dopravy Středočeského kraje, kde mu bylo sděleno, že
správa linkového vedení a jízdních řádů by případnou
novou zastávku v této oblasti na lince 675 akceptovala.
ZO pověřuje pana starostu k dalšímu jednání (zadat
vypracování projektové dokumentace + rozpočet, stanovit
vhodné umístění, atd.).
Mgr. Karpeta požádal pana starostu o zjištění data zasílání
připomínek k novému jízdnímu řádu linkových autobusů.
ZO vzalo na vědomí Žádost o finanční podporu na akci
„Dětský sportovní den s TAJV“, který se bude konat na jaře
roku 2020 v našem regionu.
Energie AG Kolín zaslala změnu ceny pro vodné od
1. 1. 2020. Pitná voda bude dodávána za cenu vodného
ve výši 40,54 Kč/m3 bez DPH, tj. 46,62 Kč/m3 včetně DPH.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2019 pro MŠ Velim
a Rozpočtové opatření č. 4/2019 pro ZŠ T. G. Masaryka
Velim.
ZO vzalo na vědomí zveřejnění záměru obce Velim o prodeji
hmotného majetku, který je veden v účetnictví obce. Jedná
se o Traktor HQ-316TS AWD Rieder + žací lišta(hlava žací
Combi 103-r16/18/15t/300
ZO schválilo Dodatek č. 1/2020 – Svoz směsného
komunálního odpadu, BIO, NO, VO a Dodatek č. 1/2020 –
Svoz separovaného odpadu od firmy Nykos, a. s., Ždánice.
Na základě rozhodnutí ZO ze dne 23. 10. 2019, č. usnesení
2019/15/11, předložila Československá obchodní banka,
a. s., Kolín, Dodatek ke smlouvě o úvěru – prodloužení
čerpání úvěru do 20. 12. 2020. Z nečerpané části úvěru, která
je aktuálně 13 394 078,35 Kč, obec neplatí a nebude platit
žádnou závazkovou provizi, tzn. že se platí pouze úroky
z vyčerpání části úvěru. Splácení úvěru od 20. 1. 2020 bude
v souladu se smlouvou o úvěru. Účel úvěru bude v dodatku
rozšířen o obecné značení „investiční akce Velim“. ZO
pověřilo pana starostu podpisem dodatku.
Pan starosta informoval ZO o návštěvě paní Sobotkové
z firmy Nykos, a. s., Ždánice, která mu sdělila, že
z technických důvodů se nepodaří dodat obci v měsíci
lednu 2020 nádoby 240 l na plast a papír do domácností.
Pan starosta navrhl zachovat v 1. čtvrtletí roku 2020 (leden–
březen) stávající vývoz komunálního odpadu (tj. 1x týdně).
Dále seznámil zastupitele s informací od Energie AG Kolín
o dočasném přerušení vydávání souhlasných stanovisek
k napojování nových vodovodních přípojek na vodovod
pro veřejnou potřebu v obci Velim. Pan starosta a pan
místostarosta zahájí jednání ohledně tohoto sdělení.
Pan Kostka poděkoval ZO za spolupráci a popřál všem
příjemné prožití vánočních svátků.
Ing. Štěpánek poděkoval všem organizátorům akce
Rozsvícení vánočního stromu na velimském náměstí.
Dále upozornil na nepřehlednost některých místních
komunikací týkající se dání přednosti v jízdě či pravidla
pravé ruky. Pan Kaftan navrhuje požádat o konzultaci týkající
se dopravního značení a projít všechny místní komunikace.
JUDr. Těmín, Ph.D., ještě dodal, aby se k této konzultaci
připojila i možnost vytyčení přechodů pro chodce ve Velimi
a Vítězově. Pan Müller se zeptal na přechod ve Vítězově.
Pan Müller poděkoval ZO za čerpání zkušeností a těší se
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na další spolupráci v roce 2020.
Pan Kasal informoval ZO o vytyčení obecní cesty ze „Mlýna“
do Nové Vsi I a doporučil vést stezku v linii obecních
pozemků. Pan starosta navrhl zachovat levou stranu, zde
vyměřit 6 m, což jsou obecní pozemky, na kterých můžeme
případně vysázet stromy.
Paní Svobodová, DiS., oznámila zastupitelům termín
Velimského plesu 28. 3. 2020.
Mgr. Kyncl popřál zastupitelům hezké prožití vánočních
svátků.
Mgr. Karpeta poděkoval zastupitelům za podporu při
budování sportovní haly a přístavby ZŠ Velim.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Hulinko Miloš, Velim
Krulová Dana, Velim
Skala Bedřich, Velim
Trinaca Pavel, Velim
Hronová Alenka, Vítězov
Kaluská Daniela, Velim
Bednariková Ludmila, Velim
Kolařík Vladislav, Velim
Kraus Zdeněk, Velim
Kafka Petr, Velim
Hájková Eva, Velim
Blechová Dagmar, Velim
Nouzovská Lenka, Velim
Růžičková Věra, Velim
Svoboda Štěpán, Velim
Pelichovský František, Velim

Lingerová Jaroslava, Velim
Krupičková Marta, Velim
Zejdová Věra, Velim
Mojžíšová Marie, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Fořt Jiří, Velim
Rudolfová Ivana, Vítězov
Rodičům blahopřejeme!
Zemřely:
Kolářová Vlasta, Velim
Horáčková Marie, Velim,
Čest jejich památce!

stále 750 Kč za osobu, pouze zastupitelstvo obce schválilo snížení
poplatku občanům od 70 let ze 750 Kč na 500 Kč (dříve bylo až
od 76 let). V současné době se projektuje sběrný dvůr, který bude
v areálu ČOV ve Velimi.
Dalšími akcemi, které by měly následovat v příštím roce, jsou:
Revitalizace „Piánky“, stavební parcely „Na Skalce“, žádat budeme
znovu i o dotaci na chodníky podél hlavní silnice ve Velimi i
ve Vítězově. Ve Vítězově se chystá rekonstrukce křížku a oprava
zvoničky.
Já osobně ale považuji za prioritu vybudovat pro obec Velim
a Vítězov vodojem a následně rozšířit vodovodní řad do Vítězova.
V neposlední řadě bych chtěl zmínit, že zastupitelstvo podporuje
po finanční stránce nejen různé spolky, sportovní a kulturní akce
ve Velimi a Vítězově, ale i handicapované občany z naší obce
a v jejich podpoře bude pokračovat i nadále.
Na závěr bych rád poděkoval členům zastupitelstva a všem
zaměstnancům obce za jejich dosavadní práci a popřál vše dobré
v roce 2020.
Josef Seifert, starosta

Pozvání

Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte mi, abych zrekapituloval letošní rok, jaké byly investice
a jaké máme plány na rok 2020.
Největší investice, která se ve Velimi v letošním roce uskutečnila
a která je největší investiční akcí v rámci naší obce vůbec je
„Přístavba Základní školy T. G.Masaryka Velim“. Byla slavnostně
otevřena 2. 9. 2019 a slouží nejen žákům základní školy, ale i široké
veřejnosti, která využívá především moderní víceúčelovou halu.
Další investiční akcí, která se konečně podařila a je momentálně
realizována, je „Cyklostezka Vítězov –Velim“. V současné době je
z velké části hotov asfaltový povrch a probíhá instalace veřejného
osvětlení. V příštím roce bude osazen mostek přes potok
a po kolaudaci budou moci občané tuto cyklostezku konečně
plně využívat.
Projekty dvou dotačních titulů, na které jsme nedosáhli, jsou –
oprava komunikace u sportovního centra za MŠ Velim směrem
na Vítězov a oprava zdi u katolického hřbitova. Nicméně o tyto
dotační tituly budeme i nadále usilovat .
Velkou změnou pro Vás občany bude v příštím roce díky tlaku
EU na třídění odpadu skutečnost, že do každé domácnosti
dostanete k černé a hnědé popelnici ještě žlutou na plasty
a modrou na papír. Podle vytříděného odpadu, kde každá obec
musí splnit určité procento třídění, se budou odvíjet poplatky
pro obec Velim. Cena za komunální odpad se zatím nemění, je

Tipy na akce v Kolíně
• 21. 12. Betlémské světlo 11–14.30 h, Vodárna
• 25. 12. Živý betlém od 14 h, Komenského park
• 26. 12. České Vánoce s Cantores Cantant od 16 h, chrám
sv. Bartoloměje
• 31. 12. Silvestrovský běh od 10.30 h, atletický stadion Borky
• 1. 1. Novoroční ohňostroj od 18 h, Kmochův ostrov, lávka přes
Labe
• 5. 1. Tříkrálové zastavení od 16 h, Karlovo náměstí
• Výstava „Vánoce v měšťanském domě“, Regionální muzeum
Kolín, po celé prázdniny
• Výstava „Socialistický sen“, Regionální muzeum Kolín, po celé
prázdniny
/zdroj – Zpravodaj města Kolína/
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Sokol Velim – Vánoční turnaj
ve stolním tenise

V sobotu 14. 12. se ve velimské sokolovně uskutečnil vánoční
turnaj oddílu stolního tenisu. Dopoledne patřilo mladým,
kterých se zúčastnilo 22, a bylo se na co dívat. Předváděli velmi
tuhé boje. Vítězem kategorie registrovaných hráčů se stal Petr
Balouš, 2. místo Jan Bulgr a 3. místo Radek Sahulka. V kategorii
neregistrovaných zvítězil David Kostelecký, 2. místo Filip Polák,
3. místo Matěj Mén. Odpoledne patřilo dospělým hráčům,
kterých se zúčastnilo 21. Pro dospělé to byl již 25. ročník
vánočního turnaje. Účastníci nebyli jen z Velimi, ale i z blízkého
okolí. Velmi nás těší, že je o turnaj zájem. Vítězem se stal Josef
Kuba, 2. místo David Zeman, 3. místo František Kolařík.
Organizátorům z řad registrovaných hráčů patří poděkování
za zvládnutý sportovní den a budeme se těšit za rok na další
ročník vánočního turnaje.
F. Vejtruba

Vánoční volejbalový turnaj
Letos oddíl volejbalu využil ke svému turnaji nově zbudovanou
halu v areálu ZŠ. Týmů se sešla hezká řádka, a tak se
v dopoledních hodinách mohlo začít. Všichni si turnaj užili,
zahráli si a zafandili. Sportovní duch mohl jásat. Vítězně vyšel
tým Velimáků a my samozřejmě gratulujeme. Všechny vás příště
rádi uvidíme na velikonočním turnaji, přijďte si s námi také
zahrát.žas

Dětské kino na kolečkách
Sokol Velim a SDH Vítězov spojily síly a bylo to ku prospěchu
věci. Koncem listopadu uspořádaly společně kino pro děti.
Na pohádku s vánoční tematikou přišly děti za doprovodu
rodičů. Všichni byli z akce nadšeni a už se ptali, kdy bude kino
příště. Můžeme za všechny organizátory slíbit, že s dětskými
akcemi jsme neskončili. Pro koho pořádat podobná setkání, když
už ne pro děti? Na všechny se budeme těšit příště!
žas

Divadlo z pohádek
Aby toho letos neměly děti málo, uspořádal Sokol ještě divadelní
představení, které bylo takovou tečkou v letošním cvičebním
roce. Jedna pohádková postava střídala další a nakonec si děti
mohly zatancovat, vyfotit se s Olafem nebo se Spongebobem. Na
závěr společně nástoupili všichni, kteří do Sokola patří. S přáním
hezkých svátků a šťastného vykročení do nového roku si všichni
společně připili, dostali dárek a za zvuku vánočních koled se
všichni sokolíci rozešli.
žas

Sokol Velim, oddíl florbalu

Dne 24. 11. se konal florbalový turnaj na domácí půdě ve Velimi,
tentokrát v nové sportovní hale. Výhodou je, že mladší kategorie
mohou hrát na 2 menších hřištích, starším se mantinely přestaví na
1 velké hřiště. Již od října zde oddíl florbalu Sokola Velim
pravidelně trénuje. V kategorii Ia vybojoval 1. místo náš tým
ve složení Hron L., Bunc A., Šuk A., Mašínová A., Čech M.,
Nezavdalová P., Sixta R., Malinovskyj M., Hodan J. a Kuchař V.
R. Sixta byl vyhlášen nejlepším střelcem. V kategorii Ib jsme opět
nenašli přemožitele, a to dokonce dvakrát, neboť tým Velim A
zvítězil ve finále nad týmem Velim C. Velim A: Wasserbauer T.,
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Sixta L., Houdek J.,
Šafránek V., Pospíchal J., Esterle Š.,
Jeřábek M., Vlachovský M. Velim C: Sixta R., Houdek V., Těmín T., Kuchař V.,
Čech M., Polák T., Mikulovský P., Křehla P., Pauš V. a Košnar M.
V této kategorii se nejlepším střelcem stal T. Wasserbauer. Další
kategorie nám přinesla stříbro, o které se zasloužili Horák P.,
Slabý J., Holzbauer J., Hrabák D., Nezavdal J., Karásek T. a Pena Š.
V nejstarší kategorii obsadili chlapci 4. místo. 
M. Esterle

Velimská abeceda (list 155)
Šprýmaři jsou lidé znalí šprýmů, žertů, legrace, rošťáren,
lumpáren, poťouchlostí, šoufků, šprťouchlat, no prostě srandy.
Jsou to veselé kopy, lišky podšité, prostě čtveráci každým coulem,
kterým šibalství kouká z očí. I Velim bývala na takové ptáčky
bohatá. Zde nad jiné vynikali obvodní lékař MUDr. Václav Kryf,
věčný student Karel Franc a celá řada dalších.
Šrotování je v podstatě nedokonalé mletí obilí určeného
ke krmení dobytka. Šrotovníky vlastnili mnozí zemědělci. JZD
Velim mělo centrální šrotovník v bývalé Součkově stodole v č. 24.
Stabilně u něho bývaly zaměstnány dvě ženy. Poslední provozní
činností mlýna Horní Nouzov nebylo mletí, ale šrotování. To po
1. světové válce také ustalo.
Šrouby koňské byly několikacentimetrové ocelové předměty,
nezbytné doplňky podkov. Samotné kování koní bylo odbornou
kovářskou činností. Kovář musel vědět, jak hluboko smí snížit
rohovinu kopyta. Samotný šroub byl zhotoven z čtyřhranné tyče,
seřízlé na patřičnou délku. Jednu stranu šroubu tvořil závit shodný
s otvorem v ploše podkovy, na druhé straně byl dotekový tvar volený
podle prostředí, ve kterém kůň pracoval. V zimě se šrouby vyměňovaly
za ostré, které se zasekávaly do ledu a zabraňovaly uklouznutí.
Štace (zastávka) je označení místa, které po jisté době znovu
navštěvovali herci, loutkoherci, kouzelníci, provazolezci a podobní.
Tak tomu bývalo i ve Velimi, kam se po jisté době vracela divadelní
společnost paní Kočárkové, provazolezci Třískové, kouzelník Iši –
Tomo, Simkovo loutkové divadlo a jiní.
Štafetové plavání na 100 m organizované TJ Sokolem Velim
na velimském koupališti (u bývalého mlýna Dolní Nouzov)
se uskutečnilo 15. 7. 1984, a to za velmi nepříznivého počasí.
Účastnilo se ho 32 plavců, z toho 12 vojáků z místní posádky.
Šternberkové (Sternbergové) jsou potomky české šlechty z rodu
Divišovců. Své jméno odvozují od osmicípé zlaté hvězdy v modrém
poli, kterou dostali do znaku. Jejich předek Zdeslav ze vsi Divišova
postavil r. 1241 hrad Český Šternberk. Další hrad téhož jména

postavili u Olomouce a další, který zanikl, v Telči. Nás zajímá
především jejich zámek v Zásmukách a jejich spřízněnost se Střely
ze sousedních Cerhenic. Dokládá to i složený znak na kostelíku
Na Beránku, kde je též šternberská hvězda. Naši spoluobčané se při
pobytech v povodí Sázavy mohli setkat se členy rodiny Šternberků
(s Boskou, Kutem, Rézou, Filipem či Kašparem). Nejznámější
z nich je současný majitel hradu, nejstarší syn Zdeněk, kterého si
Švandrlík neprávem přivlastnil do svých Černých baronů, ačkoli je
známo, že Zdeněk Šternberk podstatnou část své tříleté vojenské
služby strávil u těžkých PTP u 3. roty (setniny „M“) v táboře
Sovinec v Karviné, kde pracoval na dole Františka.
Šťastná Běla byla učitelka nižšího stupně školy. Učila na různých
místech, například i v Ústí nad Labem. Naposledy to bylo ve Velimi,
odkud odešla v roce 1966 do důchodu. Měla syna Martina a dceru
Bělu. Zemřela 23. 10. 2004 ve věku 92 let v Kolíně.
Šťastná Marie, dorostenka Sokola Velim, narozená r. 1931.
Byla dcerou čokoládníka, později vrátného z Velimské továrny.
V prosinci r. 1945 jela na jízdním kole z Velimi do Nové Vsi pro
ryby. Srazilo ji a usmrtilo nákladní auto příslušníků Rudé armády.
Šťastný Dražen, archeolog, spolupracovník vedoucího výzkumu
lokality Skalka ve Velimi PhDr. Miloše Vávry, CSc. D. Šťastný
pocházel z Křečhoře a bydlel v Kolíně. Roku 1998 získal titul
bakaláře. Ve Velimi na Skalce poprvé pracoval na vykopávkách
jako student v roce 1986. Stal se terénním technikem –
dokumentaristou. Zemřel náhle 22. 8. 2019.
Šťastný Václav, nar. 1867, zemřel 8. 5. 1939. Byl katolickým
farářem ve Velimi a děkanem konsistorní rady. Ve Velimi byl
zmiňován kolem r. 1912. Byl oddaným katolíkem. Ve Velimi
zakládal Mariánskou jednotu a Orla, působil na činnost
„reifeisenky“ a výkupního družstva. Byl ve vedení Lidové
strany. Účastnil se politického soutěžení, které počátkem
minulého století ještě mnohdy vyúsťovalo do ostrých politických
a náboženských střetů.
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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 s vánočním pozadím. Také
nás navštívila paní Lhotáková se svým divadélkem. Poslední
sobotu v listopadu jsme se zúčastnili rozsvěcení vánočního
stromu u obecního úřadu, kde naše děti vystoupily s nacvičeným
pásmem o Vánocích.

Všechny zaměstnankyně naší školky Vám přejí krásné Vánoce
se svými blízkými a pevné zdraví v roce 2020. Samozřejmě
děkujeme všem sponzorům: firmě Ball Aerosol Packaging,
Potravinám Jeřábek, autobusové přepravě pana 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

Během podzimu se konají školní turnaje ve florbale, které jsou
zároveň kvalifikační na KSD. Letos jsme dokonce chlapecká
okrsková kola mohli hostit v naší nové sportovní hale. Do finálové
skupiny (a tedy s postupem na KSD) se probojovalo družstvo
chlapců kat. IV (8. a 9. roč.) ve složení Fojtů P., Holzbauer J.,
Hrabák D., Karbusický J., Kostelecký D., Kotek A., Mén M., Pena Š.,
Pych J., Sahulka R., Veit L. a Zelený M. a družstvo dívek kat. III
(6. a 7. roč.) ve složení Buráňová A., Hronová T., Křivánková N.,
Latislavová E., Málková A., Mašínová T., Nollová E., Paucová S.,
Steinbrecherová P., Tvrzníková N. a Velechovská S.
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 byl slyšet
lehounký cinkot zvonečků 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, byly
všichni nakonec obdarováni štědrými balíčky. Toto setkání se
uskutečnilo ve spolupráci se žáky 9. třídy z velimské základní
školy, kterým tímto děkujeme!

Veslování

Ve středu 27. 11. jsme se již podruhé zapojili do projektu Česko
vesluje. Na veslařských trenažérech si žáci 6. – 9. ročníku
zajeli časy, které mohou porovnat s ostatními školami. Více
na ceskovesluje.cz

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
pan Kauferst je všechny moc pochválil. Děti se také pobavily
při vystoupení varieté Cecilka. Vystupovala i živá zvířata, a to je
moc bavilo. 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. Předškoláci navštívili
divadlo v Kolíně a zažili vánoční atmosféru při Hvězdičce
betlémské. Takže co dodat? Celý rok si děti užily, učitelky se pro
ně snažily připravit příjemné prostředí, do kterého se denně těší.

Vánoční laťka

Tradiční Vánoční laťka neboli soutěž ve skoku vysokém se konala
ve čtvrtek 12. 12. A zde jsou výsledky:
kat. I dívky (1. – 3. tř.) – 1. K. Matějková (100 cm), 2. T. Pečenková
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(95 cm), 3. V. Štěpánková (95 cm), kat. I chlapci (1. – 3. tř.) –
1. L. Jiřička (110 cm), 2. V. Fuňák (105 cm), 3. J. Dolejš
(100 cm), kat. II dívky (4. – 5. tř.) – 1. P. Nezavdalová (115 cm),
2. L. Kulifajová (110 cm), 3. N. Müllerová (105 cm), kat. II
chlapci (4. – 5. tř.) – 1. Š. Drahovzal (118 cm), 2. P. Mikulovský
(110 cm), 3. J. Poula (110 cm), kat. III dívky (6. – 7. tř.) –
1. P. Steinbrecherová (140 cm), 2. T. Hronová (135 cm),
3. M. Čechová (120 cm), kat. III chlapci (6. – 7. tř.) – 1. D. Vedral
(140 cm), 2. L. Kaluskyj (125 cm), 3. Z. Polák (123 cm), kat. IV
dívky (8. – 9. tř.) – 1. A. Kvapilová (135 cm), 2. M. Müllerová
(135 cm), 3. M. Němečková (125 cm), kat. IV chlapci (8. – 9. tř.)
– 1. R. Sahulka (155 cm), 2. V. Dočkal (153 cm), 3. M. Zelený
(150 cm)

Alžběta Kvapilová – nová Miss Kolínska
V úterý 26. listopadu se v kolínském divadle konal již
19. ročník soutěže Miss Kolínska. Vítězkou se stala žákyně
8. třídy naší základní školy Alžběta Kvapilová, která získala ještě
Cenu publika. Gratulujeme!
hk

Další akce

6. 11. Írán – zahalená krása – vzdělávací program v kolínském
Kině 99 pro žáky 7. – 9. tříd
14. 11. SPŠ stavební Kolín uspořádala technická praktika pro
naše deváťáky
19. 11. Exkurze ve sklárnách Crystal Bohemia Poděbrady –
9. třída
25. 11. Divadlo Kolín – představení Velké dobrodružství malého
brouka - 4.A a 4.B
26. 11. Muzeum Kolín – Advent – 5. třída
30. 11. vystoupení žáků 1. stupně na akci Rozsvícení vánočního
stromu ve Velimi
1. 12. vystoupení dívek kroužku aerobiku na Mikulášské besídce
ve velimské sokolovně
3. 12. Dopravní výchova – 4.A a 4.B
5. 12. Čertí škola – vyučování i pro rodiče – 4.B
5. 12. Exkurze Týnský chrám v Praze – 8. třída
6. 12. Mikuláš ve škole a školce
9. 12. Mobilní planetárium – žáci 1. stupně
18. 12. Muzeum Kolín - Vánoce v měšťanském domě – 4. A a 4.B
18. 12. Skanzen Kouřim – 3.A a 3.B
Vánoční strom na Staroměstském náměstí v Praze
a naši osmáci

Tamara Holzbauerová v top 10 žen
V září začala pro Tamaru Holzbauerovou nová squashová
sezóna. A je zatím asi ze všech nejnáročnější. Tamča nyní
patří do kategorie do 17 let, ale hraje i nejstarší juniorskou do
19 let. A od loňského roku už se pravidelně účastní turnajů žen
a hraje také extraligu žen, nyní za Fotorobot Praha. Přidáme-li
mezinárodní turnaje (cca 1x za měsíc), je to obrovský zápřah.
„Od začátku sezóny jsem měla asi dva volné víkendy,“ říká
Tamara a s úsměvem dodává, že jí do toho ještě zacházejí
taneční. „V pátek večer na podpatcích a v sobotu v 9 h na kurtu
v Ostravě ... je to těžké i pro mamku, která mě vozí.“ Tamča už
se těší na trochu odpočinku a můžeme ji pochválit za výsledky:
v kategorii G17 drží 1. místo, na evropském žebříčku 7. místo.
V ženách se v prosinci poprvé dostala do top 10 a s extraligovým
týmem vedou tabulku.
Během podzimu byla na 3 zahraničních turnajích – v říjnu
na Nordic JO (nejvyšší turnaj SS), ve švédském Malmö obsadila
7. místo, o měsíc později na Belgien JO (také SS), který se konal
v belgickém Herentalsu, byla třetí. V listopadu jezdí pravidelně
do polské Wroclawi na Polish JO (GP), letos se přihlásila do vyšší
kategorie G19 a obsadila 3. místo. Tamní squashové centrum
Hasta la Vista je největší v Evropě, má 32 kurtů. Gratulujeme
a přejeme hodně dalších úspěchů.
eve
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Poděkování

Děkujeme panu starostovi Seifertovi a paní Slabé za milé
blahopřání k naší zlaté svatbě. 
Manželé Hájkovi
Zároveň děkuji paní Chládové, která mi blahopřála za OÚ k mým
kulatým narozeninám. 
Eva Hájková
Děkuji panu starostovi a paní Slabé za blahopřání k mým
narozeninám. 
Jaroslava Lingerová
Základní škola T. G. Masaryka Velim děkuje panu Z. Gregorovi
– kovovýroba, s. r. o., Velim, za sponzorský dar.

Rodáci děkují firmě Ball Aerosol Packaging
A nejen této firmě, ale i Obecnímu úřadu Velim, hlavně panu
starostovi Seifertovi, který si vzal nad akcí výsadba stromů ve Velimi
záštitu. Již dva roky spolupracuje Klub rodáků a přátel Velimi
a Vítězova s obecním úřadem na akci „Znovu zelená Velim“. Ball
Aerosol Packaging se zavázal, že i v roce 2020 přispěje na výsadbu
zeleně v obci, která má přínos pro všechny občany, a nejen pro ty,
před jejichž domy je vysázena. Obce a spolky si na ministerstvu
pro místní rozvoj mohou žádat o dotace na výsadbu zeleně a její
následnou údržbu. V naší obci bude o tuto dotaci žádat Sbor
dobrovolných hasičů Vítězov. Pokud se podaří dotaci získat, určitě to
přispěje ke zlepšení klimatu v našich obcích. Ball Aerosol Packaging
jde dobrým příkladem i ostatním úspěšným firmám, které podnikají
ve Velimi a Vítězově. Poděkování patří i zaměstnancům, kteří vlastní

výsadbu realizovali. Těšíme se na další spolupráci.
Za KRPVV - 4. oddíl Sokola Velim ing. Z. Richterová

Poděkování sponzorům
Děkujeme Všem sponzorům, kteří přispěli na Mikulášskou
besídku (1. 12. 2019): OÚ Velim, PROFOAM Czech, s. r. o.,
A C S Trans - pan R. Zámiš, pan P. Hrabal, pan Z. Sandholc,
KG Tranzit – pan J. Kaftan, JUDr. T. Těmín, Ph.D., Autodoprava
M. Siřínek, pan M. Esterle, manželé Nezbedovi, manželé
Kořínkovi, Praktik Velim – MUDr. J. Slabý, Sokol Velim,
Potraviny Central – Van Doan Dao, pan P. Kasal a další

Poděkování cvičitelkám Sokola Velim
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