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Naši žáci na KSD 2022
V pondělí 6. 6. byly po dvouleté pauze zahájeny
Kolínské sportovní dny ZŠ. Po tradičním
nástupu všech škol na atletickém stadionu
v Kolíně začaly první soutěže v atletice,
stolním tenisu, házené 1. – 3. tříd a florbalu
4. – 5. tříd. Naše škola měla zastoupení všude.
V atletice jsme získali dvě bronzové medaile
– D. Vokněr v běhu na 1 000 m a A. Málková
ve vrhu koulí. Bodově přispěl ještě L. Jiřička
5. místem ve čtyřboji. Celkově jsme v atletice
obsadili 12. místo.
Ve stolním tenise býváme tradičně
úspěšní a několik medailí jsme přivezli
i letos. V kategorii III vybojoval 2. místo
Š. Drahovzal, v kategorii IV 2. místo
F. Polák a 3. místo J. Kosička, zlato pak
přidal mix F. Polák – V. Hromádková. Dalšími body za
5. – 8. místo ve svých kategoriích přispěli: A. Abaffyová,
S. Gregorová, L. Kulifajová, V. Hromádková a mixy T. Míchal –
A. Abaffyová a Š. Drahovzal – L. Pekařová. Celkově jsme
ve stolním tenise obsadili 4. místo.

Také se rozběhl turnaj
v házené kategorie
I. Náš tým obsadil
4. místo (J. Klingr,
M. Mlčoch, A. Plaček,
K. Zvěřina, D. Funda,
M. Michalíček, J. Houžvička a Š. Jirušová).
Na svůj turnaj odjeli i florbalisté kategorie II, kteří obsadili
9. místo. Po prvním dni jsme byli na průběžném 7. místě.
V úterý 7. 6. přišel na řadu aerobik a volejbal. V aerobiku
bodovaly ve svých kategoriích K. Víšková (11. místo) a
M. Čechová (9. místo). Celkově jsme v aerobiku obsadili 9. místo.
Ve volejbale jsme soutěžili ve všech kategoriích kromě
nejmladších. V oranžovém volejbale obsadily naše týmy 9. místo,
v modrém tým R. Sixta, M. Čech, P. Mikulovský a K. Matějková již

bodoval 7. místem a nejstarším smolně utekl boj o medaile a tým
ve složení T. Hronová, A. Málková, E. Nollová, J. Kadlec, L. Sixta,
T. Wasserbauer J. Houdek a Š. Esterle skončil na bodovaném
5. místě. Celkově jsme ve volejbale obsadili 9. místo. Po druhém
dni jsme klesli na průběžné 9. místo.
Ve středu 8. 9. jsme soutěžili ve fotbale kategorie I a II, kam
se naše týmy kvalifikovaly z McDonald´s Cupu, a nejstarší
chlapci se kvalifikovali na turnaj ve florbale. Ve florbale jsme
nezačali nejlépe. Úvodní prohra však kluky „nakopla“, pak již
nezaváhali a díky tomu si dokráčeli pro zlato. Tým hrál ve složení
M. Jeřábek, J. Houdek, L. Sixta, Š. Esterle, J. Kadlec, D. Urban,
T. Wasserbauer, F. Slabina, P. Divecký, M. Herzog a P. Šárovec.
Celkově jsme ve florbale obsadili 10. místo.

Nejmladší fotbalisté (A. Hlavatý, J. Sýkora, M. Štěpánek,
T. Kafka, R. Kosík, A. Plaček, M. Mlčoch, J. Klingr a
M. Souček) skončili těsně pod stupni vítězů, ale 4. místem přinesli
pěkné body. Jejich starší spolužáci (T. Hos, P. Kimmel, J. Dolejš,
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L. Svoboda, L. Jiřička, M. Slavík,
J. Kubíček, a F. Kimmel)
obsadili 3. místo. Celkově jsme
ve fotbale obsadili 6. místo.
Po třetím dni jsme zůstali
na průběžném 9. místě.
Ve čtvrtek 9. 6. se plavalo a hrál
se korfbal. V plavání se nám
velice dařilo. Z bazénu jsme
vylovili 6 medailí. Zasloužili
se o ně: T. Hronová – 1. místo
50 m Z a 3. místo 50 m VZ,
V. Sedlárová – 2. místo 50 m
P, J. Hodan – 3. místo 50 m
P, A. Korečková – 50 m VZ a
T. Rusnáková – 50 m Z. Dalšími
body přispěli: D. Svobodová –
4. místo 100 m VZ a 5. místo
50 m Z, R. Čepelák – 5. místo
50 m Z a 5. místo 100 m VZ,
P. Šárovec – 6. místo 50 m
VZ, A. Málková – 6. místo
100 m VZ, M. Čechová –
7. místo 50 m VZ, Š. Drahovzal –

8. místo 50 m P, M. Drahovzal –
8. místo 50 m P, T. Wasserbauer
– 8. místo 100 m VZ a štafeta
(M. Drahovzal, P. Šárovec,
T. Hronová a A. Málková) –
8. místo 4x50 m VZ. Celkově jsme
v plavání obsadili 5. – 6. místo.
Korfbalisté startovali v kategoriích I a II. V nejmladší
kategorii byl náš tým ve složení
J. Klingr, M. Mlčoch, A. Plaček,
B. Čepeláková, A. Jiřičková,
A. Marková a Š. Jirušová nejlepší
a přivezl zlato. Jejich starší
spolužáci skončili na 10. místě.
Celkově jsme v korfbale obsadili
4. místo. Po čtvrtém dni jsme
postoupili na průběžné 8. místo.
V pátek 10. 6. se konal na Kmochově
ostrově
tradiční
cyklistický
závod, žáci kategorie II vyrazili
na házenou a želízkem v ohni byl náš
basketbalový tým, který se blýsknul
v březnové kvalifikaci 3. místem.
V cyklistice přivezly medaile

výhradně dívky: B. Čepeláková – 2. místo, A. Jiřičková
– 3. místo, E. Nollová – 3. místo. Bodově ještě přispěli
6. místem L. Jiřička a 7. místem T. Součková. Celkově
jsme v cyklistice obsadili 6. místo.
V házené v kategorii II obsadil náš tým 9. místo. Celkově
jsme v házené obsadili 7. místo.
V basketbale nejstarších chlapců jsme
ze skupiny postoupili
ze 2. místa (po
1 porážce). Pak se
hrál „pavouk“ a my
jsme bojovali s vítězi
2. skupiny. Ty jsme však přehráli a ve finále si již vítězství
nenechali vzít. Historické basketbalové zlato pro naši
školu získali L. Sixta, J. Krause, L. Kaluskyj, J. Kosička,
J. Kadlec, J. Houdek a P. Šárovec. Celkově jsme
v basketbale obsadili 10. – 12. místo. Po pátém dni jsme
postoupili na konečné 7. místo.

V pondělí 13. 6. se v amfiteátru na Kmochově
ostrově konalo slavnostní vyhlášení. Pro
ocenění si došli naši nejúspěšnější medailisté.
Obsadili jsme tedy konečné 7. místo
z celkového počtu 20 zúčastněných škol a opět
potvrdili pověst nejlepší vesnické (či spíše
„mimokolínské“) školy (před námi skončilo
6 kolínských škol). Všem zúčastněným žákům,
kterých bylo 116 (tedy 38,5 % všech žáků
školy), gratulujeme k předvedeným výkonům
a pedagogům i rodičům děkujeme za pomoc
a trpělivost. 
AH

Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 15. 6. 2022
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ZO požadovalo ohledně akce ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
– stavba Velim, Karlova, Palackého, Václavská, Novoveská,
obnova nn-knn, dem. Nn, IE-12-6007473, aby veškeré
stavební práce na komunikacích obce byly provedeny pouze
protlakem. Pan Radechovský, AZ Elektrostav, a. s., Nymburk,
zaslal vyjádření k výše uvedenému rozhodnutí ZO: „Protlak
nelze provádět, protože správci sítí požadují obnažení
daného zařízení, aby zjistili, zda nedošlo k jeho poškození.“
V příloze zaslal ověření pro plyn, to samé platí i pro vodu,
kanalizaci i CETIN. Pokud při vytyčení daného zařízení
nelze určit jeho hloubku, nelze protlak provést z důvodu
nedodání informací o hloubce křížení daného zařízení. ZO
pověřilo pana starostu jednáním s firmou AZ Elektrostav,
a. s., Nymburk, a doporučilo projít místa ohledně protlaků
a překopů s panem projektantem Ing. Dobiášem.
ZO neschválilo Dohodu o promítnutí palivového příplatku
s firmou Nykos, a. s., Ždánice.
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce k 31. 12. 2021.
Současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku
za rok 2021 ve výši 10 497 505,52 Kč na SÚ 432 – výsledek
hospodaření předcházejících účetních období.
ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2021
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok
2021 a dalších příloh vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením obce, a to bez výhrad.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2022.
ZO schválilo paní Mgr. Alenu Holzbauerovou na pracovní
místo ředitele/ředitelky Základní školy T. G. Masaryka
Velim s nástupem od 1. 8. 2022. ZO byl předložen Zápis
z konkurzního řízení konaného dne 2. 6. 2022. Přihlášen byl
jediný uchazeč. Osmičlenná konkurzní komise se usnesla,
že podle § 5 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., na základě
odst. 2, je paní Mgr. Alena Holzbauerová vhodná pro výkon
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy
T. G. Masaryka Velim.
ZO schválilo Smlouvu o nájmu pozemku p. č. 1/1, p. č. 970/1
a část pozemku p. č. st. 1 v k. ú Velim s panem V. S., Velim.
Pan Jüptner, Ph.D., Velim, podal návrh na bod jednání ZO
ohledně oplocení obecní cesty „Uličajdy“ v k. ú. Velim. Pan
starosta přečetl dopis od pana Jüptnera a konstatoval, že
navštívil pana K., který následně zaslal obci dopis, jejž pan
starosta také přečetl. ZO pověřilo pana starostu jednáním
s panem K. na kterém by mělo být určeno datum odstranění
plotu po stavebních pracích (cca do 1 měsíce). Dále ZO
navrhuje tuto pěšinu po sklizni zaměřit a vybudovat cestu.
ZO schválilo Smlouvu o dodávce služeb uzavřenou dle
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
s firmou Sofis Grant, s. r. o., Praha, na zpracování
a organizaci kompletního koncesního řízení na výběr
provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu obce Velim
za cenu 105 000,- Kč bez DPH.
Ing. Z. P., Křečhoř – Kutlíře, zaslal žádost o vyjádření
k záměru koupě části parcely č. 265/15 v k. ú. Vítězov –
vyjádření ke zhotovení geometrického plánu a následnému
oddělení části pozemku p. č. 265/15. ZO rozhodlo, že žádost
k dělení pozemku musí podat všichni vlastníci, nebo dát
plnou moc panu P. k vyřízení této žádosti.
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ZO vzalo na vědomí rozhodnutí MěÚ Kolín (odbor
životního prostředí a zemědělství) o přepsání finančního
odvodu za trvalé vynětí půdy p. č. 237/162 v k. ú. Velim ze
zemědělského půdního fondu.
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-6021055/VB/1, Velim, Palackého, nová
DTS pro č.p. 421 a Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-6026845/VB/2, Velim, kNN č. p. 283/4
s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín.
Paní H. Š., Praha 8, zaslala žádost o odkoupení části obecního
pozemku p. č. 945/1 v k. ú Velim. Paní Š. seznámila ZO se
záměrem, který by uskutečnila na vlastní náklady na daném
pozemku. ZO rozhodlo, že bude právníkem sepsána
smlouva o pronájmu. K nájemní smlouvě stačí plánek.
ZO schválilo rozšíření příjezdové cesty k rodinnému domu
na pozemku ve vlastnictví obce Velim na vlastní náklady
na žádost L. K., třída Krále Jiřího, Velim.
ZO vzalo na vědomí opravenou žádost Energie AG Kolín,
a. s. (z důvodu administrativní chyby) o omezení užívání
pitné vody formou opatření obecné povahy, a to na dobu
od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022.
ZO schválilo smlouvu o dílo s firmou KG-Servis, spol. s r. o.,
Velim, na opravu chodníků v ulicích Karlova a Novoveská
v celkové výši 4 483 450,53 Kč včetně DPH.
ZO schválilo uhrazení finanční částky 90 663 Kč MěÚ Kolín,
odbor životního prostředí a zemědělství, ochrana ZPF –
Velim, ulice 1. máje (dodatečné povolení stavby místní
komunikace).
ZO schválilo roční prolongaci za odběr zemního plynu pro
obec Velim na návrh M. Kulhavého, Innogy. Cena se řídí
standardním ceníkem. Pan Müller doporučuje energetický
audit.
ZO pověřilo pana starostu, aby s právníkem připravili návrh
smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání paní
R. F., Velim – pronájem pozemku p. č. 268, jehož součástí je
stavba čp. 177 v k. ú. Velim (Textil).
Výzva k podání nabídky na pořízení rolby – zadávací
podmínky, zadavatel Obec Velim, smluvní zástupce
zadavatele Artendr, s. r. o., Velký Osek. ZO schválilo
zadávací dokumentaci a členy hodnoticí komise: předseda
komise pro otevírání obálek – J. Seifert, další členové komise
– J. Müller, Mgr. M. Kyncl (náhradníci - JUDr. T. Těmín,
Ph.D., Mgr. P. Karpeta). První zasedání hodnoticí komise se
bude konat na OÚ Velim dne 1. 7. 2022 v 11.00 hodin. Pan
Müller navrhuje do smlouvy zapracovat časovou podmínku
na servis.
ZO schválilo žádost Ing. J. J., Velim, o povolení výjimky
z doby nočního klidu dne 6. 8. 2022 od 22.00 do 1.00 h
v místě bydliště z důvodu rodinné oslavy.
ZO vzalo na vědomí žádost Vodohospodářského sdružení
Kolín o zveřejnění dokumentů na úřední desce obce Velim
– Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení
Kolín za rok 2021.
ZO schválilo žádost J. V., Vítězov, o udělení výjimky z doby
nočního klidu dne 9. 7. 2022 od 22.00 do cca 24.00 h.
ZO schválilo žádost FC Velim, z. s., o poskytnutí dotace
50 000 Kč z rozpočtu obce Velim na rok 2022 na akci Oslavy
90 let fotbalu v obci.
Pan starosta přečetl zastupitelům žádost obce Velim
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o převod katolického hřbitova na obec Velim zaslanou
Římskokatolické farnosti Kolín. Dále zastupitele informoval
o jednání se zástupcem římskokatolické církve panem
Dvořákem.
Pan místostarosta Kostka informoval ZO o připravované
smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s firmou Gemec
– Union, a. s., Jívka.
Dále seznámil ZO s probíhajícími pracemi na brownfieldu
v bývalé Piance.
Pan Müller požádal pana starostu o zajištění posekání trávy
v lipové aleji.
Také informoval o jednání s paní Vítovou ohledně přístupové
cesty ke „cvičáku“. Paní Vítová zašle zastupitelům dopis. Pan
starosta odpověděl, že již dopis obdržel, ale neobsahoval
žádné řešení ani nabídku spolupráce týkající se přístupové
cesty na „cvičák“.
Paní Svobodová, DiS., informovala o zápise dětí do MŠ
Velim.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 29. 6. 2022
•
•

•
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•

•

•

Zasedání ZO se konalo v ZŠ T. G. Masaryka Velim. Před
zahájením se uskutečnila prohlídka přístavby nových
učeben s výkladem pana ředitele Mgr. Karpety.
ZO požaduje ohledně akce ČEZ Distribuce, a. s., Děčín –
stavba Velim, Karlova, Palackého, Václavská, Novoveská,
obnova nn-knn, dem. Nn, IE-12-6007473 dopsat
do podmínek smlouvy: „Před realizací stavby po vytyčení
stávajícího podzemního zařízení bude prověřena možnost
změny překopu vozovky na protlak za předpokladu, že to
bude technicky možné provést protlakem“.
ZO schválilo Dohodu o promítnutí palivového příplatku
s firmou Nykos, a. s., Ždánice, s datem od 1. 7. 2022.
ZO schválilo kupní smlouvu s J. a Z. K., Velim, na pozemek
p. č. 73/2 a pozemek p. č. st. 1423 v k. ú. Velim.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2022.
ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 5/2022 o poskytnutí
dotace na akci Oslavy 90 let fotbalu v obci.
ZO schválilo smlouvu o nájmu prostor sloužících
k podnikání (Textil) s paní R. F., Velim.
ZO schválilo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy
s firmou Gemec-Union, a. s., Jívka, na pozemek p. č. 496/9
v k. ú. Velim. (Rozdělení předmětného pozemku GP č. 151190/2022, vybudování přístupové komunikace k budoucí
stavbě vodojemu.) Předpokládaná kupní cena je 23 250 Kč.
ZO schválilo Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne
20. 11. 2020 na akci „Revitalizace brownfieldu Pianka
ve Velimi“ s firmou VPP Group, a. s., Velim. Předmět
smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle přiložených
změnových listů č. 45–47 v celkové ceně 499 129 Kč bez
DPH. Cena tedy činí dle SoD a dodatku č. 1, 2, 3, 4 celkem
40 500 744 Kč bez DPH.
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti se Správou železnic, státní organizace, Praha,
na pozemku p. č. 1021/17 v k. ú. Velim. Jedná se o zřízení
a provozování inženýrských sítí, kabelovou trasu, centrum
telematiky a diagnostiky, vše v rozsahu stanoveném GP
č. 987-170985/2018 v k. ú. Velim.
ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-6025696/VB/01 na pozemcích p. č.
237/33, 237/34, 237/36, 238/3, 953/5 v k. ú. Velim s ČEZ
Distribucí, a. s., Děčín.
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ZO schválilo nabídku firmy BF Stavitelství, spol. s r. o.,
na realizaci a činnost TDS v rámci zakázky „Oprava
chodníků Karlova a Novoveská Velim“. Cenová nabídka
na činnost TDS (v rozsahu dle předpokladu) činí 23 700 Kč
bez DPH za každý měsíc výkonu činnosti TDS po dobu
trvání realizace činnosti TDS – 4 měsíce (07/2022-10/2022).
Pan starosta Seifert navrhl panu místostarostovi Kostkovi
finanční odměnu za výkon neuvolněné funkce místostarosty,
na kterou má nárok, ve výši 20 000 Kč. ZO uvedený návrh
schválilo.
Pan Nezavdal seznámil zastupitele s finančními podmínkami
na pronájem rolby (+ servis, zaškolení a doprava).
Pan starosta informoval ZO o dvou volných obecních
bytech s tím, že před nabídnutím zájemcům o byt budou
muset být v daných bytech vyměněna střešní okna, která
jsou v havarijním stavu.
Dále informoval, že bude zadáno firmě Artendr, a. s., Velký
Osek, výběrové řízení na vybudování přechodu pro chodce
v Palackého ulici. ZO doporučilo dle obecní směrnice, aby
výběr na zhotovitele zařídil pan starosta.
Ing. Štěpánek požádal Mgr. Karpetu, zda by se našlo
technické řešení přístřešku u školní jídelny, kde děti čekají
na oběd. Mgr. Karpeta odpověděl, že tento požadavek je
řešitelný.
ZO schválilo návrh firmy K+G Servis, spol. s r. o., Velim,
na opravy místních komunikací: krajnice Velim – ulice
Vítězovská (cena 76 930,75 Kč bez DPH), lokální oprava
povrchu komunikace Velim – ulice Vítězovská (cena
135 035,26 Kč bez DPH) a oprava povrchu komunikace
Velim – ulice K Sídlišti – rektifikace povrchových znaků
IS (cena 39 466,65 Kč bez DPH). JUDr. Těmín, Ph.D.,
doporučil panu starostovi obnovení korespondence mezi
obcí Velim a Středočeskou správou a údržbou silnic ohledně
oprav státních komunikací.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Marešová Jana, Velim
Konrád Roman, Velim
Mojžíšová Zdeňka, Velim
Šibrava Jaroslav, Velim
Drahovzalová Eva, Velim
Radoň Jan, Velim
Malá Ivana, Velim
Třepinová Václava, Velim
Dong Long, Velim
Dvořák Pavel, Velim
Seifertová Věra, Velim
Jurkovičová Květoslava, Velim
Urbánková Božena, Velim
Havelková Jana, Velim
Vlk Jiří, Velim

Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Abaffyová Valerie, Velim
Kopecká Eliška, Velim
Kotýza Sebastián, Velim
Smyčka Josef, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřela:
Eva Součková, Velim
Čest její památce!

Sběrný dvůr – otevírací doba
o prázdninách
Sběrný dvůr – Palackého (ČOV Velim) bude v červenci a srpnu
otevřen pouze o sobotách od 9.00 hodin do 10.00 hodin.

Na kolínské radnici proběhlo
ocenění dobrovolníků
Ve středu 20. dubna byli oceněni Českým červeným křížem
a vedením města Kolína dobrovolníci, kteří aktivně pomáhali
v posledních letech v době covidu a uprchlické krize. Oceněn
byl také vítězovský dobrovolný hasič Milan Bug ml. a vítězovská
rodačka Jitka Dobruská. Za redakci se přidáváme ke gratulaci
a děkujeme za jejich dobrovolnickou práci.
žas

Spousta akcí pro děti

Sokol Velim se opravdu činí. Po nevyžádané covidové přestávce
se všichni vedoucí vrhli doslova po hlavě do akcí pro děti. Těch
chodí opravdu hodně. Na Bedřichov si udělalo výšlap asi 75 dětí,
spolu s dospělými si užily soutěžení u mohyly, krásné výhledy
z rozhledny i společný čas strávený v sokolovně, kde už na ně
čekaly vuřtíky, limoška a zasloužený odpočinek. Další tradiční
společnou akcí byla soutěžní šipkovaná. Jedna skupina vymýšlela
trasu s úkoly, druhá úkoly plnila. Nakonec děti společně našly
sladký poklad a strávily sportovně laděné odpoledne na hřišti.

5
Zúčastnilo se přes 80 sokolíků. Starší děti ze Sokola Velim vyrazily
na výlet, tentokrát do ZOO Chleby, kde si prohlédly expozice a
zařádily si v prolézacím parku. Celý autobus dětí dorazil domů
až odpoledne. Slavnostně jsme naše celoroční počínání zakončili
při oslavách MDD. Děti si svůj den užily, zhlédly ukázku práce
záchranné služby a SDH Vítězov, zasoutěžily si o sladké odměny,
zatančily si, dobře se najedly a k večeru se více než stovka dětí
spokojeně rozešla. Velké díky patří všem sponzorům, vedoucím,
kteří se dětem ve svém volném čase věnují, i všem ostatním, kteří
chodí pomáhat, kdykoliv je potřeba. Dovolte všem vedoucím
popřát příznivcům a přátelům Sokola Velim krásné léto a v září
se zase všichni společně uvidíme v sokolovně.
žas

56

Červen u hasičů

V neděli 29. května se naši dva dorostenci účastnili Okresního kola
soutěže dorostu. Chlapci podali neskutečné výkony a překonali
několik svých osobních rekordů. Petr Kostka získal druhé místo
a Jakub Pospíchal si odvezl zlato a s ním i postup do krajského
kola. Běh na 100 m překážek se započítával do Kolínského
poháru, kde kluci opět uspěli. Jakub získal druhé místo, Petr
místo třetí. O dva týdny později jsme se vypravili na Krajské kolo
dorostu v Čelákovicích. Jakub byl celou dobu favoritem soutěže
a v průběžném hodnocení se držel na druhém místě. Bohužel
jedna chyba v testu požární ochrany ho odsunula na místo páté.
Požární sport není jen o rychlosti, ale i o znalostech. Stále se
máme co učit, ale páté místo v krajské soutěži je krásné. Příští
rok kraj určitě vyhrajeme!

V sobotu 11. června proběhl tradiční Dětský den pod lípami.
Pro děti byl připravený bohatý program v podobě stanovišť,
kde si děti zasportovaly nebo se něco přiučily. Nejen malým
účastníkům zamotalo hlavu kouzelnické představení a na závěr
děti čekala pěnová párty. Děkujeme obci Velim za finanční
podporu dětského dne.

Ve středu 29. června proběhla rozlučka mladých hasičů. Pořádná
oslava s koncem sezóny je třeba! Vždyť jsme toho společně
za těch 10 měsíců tolik zažili: nespočet tréninků, soutěže po celé
ČR, výlety, zimní soustředění a té legrace a přátelství! Chtěl
bych poděkovat všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podporují
a fandí nám.
M. Bug ml.

S mladými hasiči jsme v červnu navštívili hned dvě soutěže,
a to 4. června v Českém Brodě a 26. června ve Starém Kolíně.
Pro někoho to byly první soutěže, pro někoho to bylo ladění
časů na Kolínský pohár. Další soutěž, která nás čeká, je na naše
Vítězovská stovka 10. září ve Velimi.

Velký úspěch v soutěži Požární
ochrana očima dětí
Každý rok Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci
s Hasičským záchranným sborem České republiky pořádají
výtvarnou a literární soutěž Požární ochrana očima dětí.
I tohoto ročníku se zúčastnily děti z Velimi a Vítězova a v okrese
doslova všechny převálcovaly. Výherci byli pozváni 10. června
na slavnostní vyhlášení okresního a krajského kola soutěže
k rozhledně Maják na Kmochově ostrově v Kolíně. Ceremonie se
účastnili náměstkyně Krajského sdružení hasičů Středočeského
kraje a starostka Okresního sdružení hasičů Kolín Kamila
Havlínová, ředitel Územního odboru Kolín HZS Středočeského
kraje plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman a starosta města Kolína
Mgr. Michael Kašpar. Po předání medailí a cen byli výherci
pozváni k malému občerstvení v podobě špekáčků, limonády
a koláčků. Největším překvapením byla projížďka v záchranném
člunu HZS Kolín. Děti měly unikátní příležitost prohlédnout
si Kolín z jiné perspektivy, a to z hladiny Labe. Plavba začala
prohlídkou kolínské vodní elektrárny a poté následovala
adrenalinová jízda s otočkami a skákáním ve vlnách směrem
ke Klavarům.
Se svými výtvarnými pracemi v okresním kole v kategorii
MŠ1 obsadila 2. místo L. Fialová, v kategorii ZŠ 2 skončila na
2. místě B. Trnková a na 3. místě E. Franclová, v kategorii ZŠ 3 na
1. místě A. Matějková a na 2. místě V. Salavová, v kategorii ZŠ
3 na 1. místě D. Čada, na 2. místě E. Pavlíčková a na 3. místě
V. Sedlárová. Jejich práce postoupily do krajského kola, kde byly
znovu posuzovány. Ve svých kategoriích zde uspěly E. Franclová
(2. místo), A. Matějková (2. místo) a E. Pavlíčková (1. místo).
Soutěž probíhala také v literárních pracích a digitálních
technologiích. V kategorii DT1 soutěžil za SDH Vítězov
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P. Kostka, který v okresním kole zvítězil.
Velké poděkování patří všem zúčastněným dětem z MŠ a ZŠ
Velim a SDH Vítězov. Gratulace patří vítězům za skvělé práce
a reprezentaci Velimi a Vítězova. 
Milan Bug ml.

SOKOLGYM 2022
Tisíce sokolů se těšilo na červnový víkend 10. – 12. 6. v Brně,
kde probíhala tradiční akce Sokolské Brno, která patří do
celorepublikového projektu SOKOLGYM. Tento projekt je
součástí oslav 160 let od založení Sokola, které si připomínáme
celý letošní rok. Hned další víkend 17. – 19. 6. následovala akce
SOKOLGYMU v Pardubicích. Z ní je možno zhlédnout záznam
na tvcom.cz. Náš Sokol Velim byl zastoupen ve 3 hromadných
skladbách – Chlapi opět spolu (muži), Optimistky (ženy) a
Spějme dál (Věrná garda). Cvičili bratři Bačina, Radoň, Nezavdal
a Macháček a sestry Esterlová a Škopková.
D. Esterlová

Z našich škol
Červen v MŠ

V červnu nás čekaly výlety pavilonů B a C. Než se
na ně ale děti vydaly, prožily opět ve spolupráci se
ZŠ krásné dopoledne plné her a soutěží v rámci
oslav Dne dětí.
Pak už následovaly výlety – děti z pavilonu B se
spolu s učitelkami projely drážkou v Sendražicích
a třída C byla ve skanzenu v Kouřimi.
Na zahradě proběhlo slavnostní rozloučení
s předškoláky. Přišli se podívat rodiče i prarodiče,
pásmo dětí bylo tentokrát v pirátském duchu.

Všichni jsme popřáli dětem šťastný vstup
do školy a krásné poslední školkové prázdniny.
Kdo by chtěl zhlédnout tablo budoucích
prvňáčků, najde ho ve vitríně před obecním
úřadem. Někteří stateční předškoláci přespali
jednu noc ve školce.
Opět jsme tento rok zvládli díky vstřícnosti
a spolupráci rodičů a celého kolektivu MŠ.
Děkujeme všem sponzorům a těšíme se na další
spolupráci. Krásné prázdniny všem.

M. Nykodemová
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Nová informatika - robotika

Také do 9. třídy dorazila v rámci nové informatiky
robotika.

Dětský den

Dne 1. 6. se tradičně oslavoval Den dětí. Třídní
učitelé vymysleli program pro svou třídu,
nejstarší žáci pomáhali v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Výlety a exkurze

I během měsíce června probíhaly výlety a exkurze jednotlivých
tříd. 2. 6. byli třeťáci a čtvrťáci v kolínském kině na filmu Myši patří
do nebe. Ve dnech 1. – 3. 6. byli sedmáci na výletě v Mladějově.
Ve středu 8. 6. vyšláply 6. třídy na Říp. Ve středu 15. 6. absolvovali
exkurzi na Pražském hradě naši páťáci. Dne 15. 6. odjeli deváťáci
do Jumpparku v Praze. Ve dnech 14. – 17. 6. si užili turistický
kurz v Harrachově šesťáci. Ve dnech 20. – 22. 6. byli na výletě
v Jinolicích deváťáci a spolu s nimi se tam vypravili ve stejném
termínu i žáci 8.B. Během posledních dní před vysvědčením třídní
učitelé vymýšleli pro žáky program. Žáci 3.B a 4. třídy vyrazili na
Bedřichov, 7., 8.B a 9. třída byly ve Vodním světě Kolín, šesťáci se
vypravili na kolách do Vrbové Lhoty, kde se také vykoupali.

Exkurze 4. třída

Na exkurzi na kriminálním oddělení Policie ČR v Nymburce
byli ve čtvrtek 23. 6. naši čtvrťáci. Viděli laboratoř a prostředky
k vyšetřování, jako vyšetřovatelé museli splnit úkoly, u Poříčního
oddílu si prohlédli výbavu pro potápěče a svezli se po Labi na
lodi. Poté exkurzi zakončili procházkou po hradbách.

Poslední školní den

Poslední školní den se rozdávalo vysvědčení, žáci předávali dárky
učitelům za jejich celoroční péči a loučili se naši deváťáci. Přejeme
všem hezké prázdniny, hlavně zdraví a odpočinek.
AH
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Textil paní Jany Slavíkové
Pokud se zamyslíme nad tím, co má mít „správná“ obec, jistě
nás napadne škola, lékař, pošta, hospoda, obchod s potravinami
a mnoho dalšího. V naší obci do tohoto výčtu patří i obchod
s textilem, který spoustu let vedla paní Jana Slavíková. Byl tu totiž
pro nás od nepaměti. Ale je nutno upozornit, že to samozřejmostí
není. Tedy… jsme rádi, že ho v obci máme a že bude pokračovat
i po odchodu paní Slavíkové do důchodu. Té také děkujeme také
za každoroční sponzorské dary pro naše prvňáky i na různé
kulturní akce. A pro naše čtenáře s ní přinášíme rozhovor.
Můžete nám popsat Vaše začátky?
1. 4. 1981 jsem nastoupila po mateřské dovolené jako prodavačka
k paní Oraské. Nebylo to jednoduché, mladšímu synovi bylo
14 měsíců a hlídal ho dědeček. Obchod zde existoval už od
50. let, paní Oraská tam prodávala téměř celý život až do roku
1987. Původně byl obchod menší, rekonstrukce proběhla v roce
1989, od té doby má obchod tuhle podobu. Po zániku státního
podniku Textil šlo všechno vybavení do aukce, v lednu 1992 jsem
ho vydražila a zařídila si živnostenský list.
Jak vzpomínáte na Vaše zaměstnance?
Nejdéle u mě jako zaměstnanec pracovala Lenka Zalabáková,
z dalších vzpomínám na N. Hroudovou, J. Rovenskou,
J. Fundovou a Z. Listoňovou. Pak jsem měla ještě na výpomoc
I. Kasalovou a I. Nouzovskou. Se všemi jsem dobře vycházela
a obchod „šlapal“.
S čím jste se jako začínající podnikatelka potýkala?
V 90. letech bylo největším problémem sehnat zboží. Museli
jsme objíždět výrobce, všechno se měnilo, podniky přecházely
do soukromých rukou. Dvakrát do roka jsme jezdili na veletrh
Styl-Kabo v Brně. Dnes už je to jinak, zboží nabízejí dealeři.
Dalším problémem bylo vedení firmy – účetnictví, výplaty, to vše
se dělalo nejprve ručně s kalkulačkou.

jsem hlavně záclony a ty se musely odebírat po 35 m, časem tuto
normu snížili na 20 m, takže jsem tento prodej zachovala až
do letošního ledna.
Pocítila jste dopad rozmáhajících se e-shopů a velkých obchodních
center?
Nebylo to nic výrazného, mysleli jsme, že nám tržby sníží i bývalý
obchod Sen, ale zákazníci zůstali.
A co covidová doba?
Samozřejmě, že jsme ze začátku nevěděli, co bude, a faktury se
vršily. Bylo objednáno letní zboží, naštěstí po úplné uzávěře bylo
v létě povoleno otevřít a zákazníci nás v tom nenechali.
Koneckonců děti rostou, oblečení je nutnost a vy jste vždycky vyšla
vstříc, když bylo potřeba. Ale potom se znovu zavřelo. Jak jste to
viděla do budoucna?
Nejvíc jsem litovala začínající podnikatele, já jsem věděla, že
to „přežiju“. Obec mi pomohla odpuštěním nájmu a zároveň se
před Vánocemi otevřelo, takže celkově můžu říct, že tržby za ty
covidové roky byly velmi dobré.
Myslím, že zákazníci oceňovali i to, že jste jim dokázala sehnat,
co bylo potřeba, a že jste jim i půjčila zboží na vyzkoušení domů.
Vždyť to známe, dostat chlapa
do obchodu, natož aby si tam
něco zkoušel…
Ano, když bylo potřeba
a zákazníci řekli dopředu,
zboží jsem sehnala a objednala
– třeba stejná trička na tábor
v MŠ atd. Jelikož většinu
zákazníků dlouho znám,
nebylo pro mě problémem
půjčit zboží domů a i určit
velikost, už jsem je měla
„v oku“.
Takže jste nekončila třeba kvůli
podnikatelským problémům?
Vůbec ne, nemohla jsem
si stěžovat, ale už dva roky
„důchodově přesluhuji“, tak budu ráda, když to převezme paní
Romana a já si budu užívat vnoučat a doufejme i klidného
důchodu.AH

Poděkování

Foto z roku 1992

A co nová moderní technika?
Musela jsem se naučit na počítači např. objednávat zboží,
účetnictví jsem si už nechala zpracovávat. Pak samozřejmě
internetové bankovnictví, vyšla jsem vstříc i požadavkům
na platby kartou a pak se přizpůsobit i nařízené EET.
Jací byli zákazníci a jak byli spokojení?
Chodily všechny věkové kategorie a jim jsem přizpůsobovala
sortiment. Vytvořila jsem si docela široký okruh klientely, jezdili
sem i zákazníci z okolí.
Jak konkrétně jste tedy přizpůsobovala sortiment a jak se to měnilo?
Po klasickém textilu jsem přidala oděvy – bundy, rifle, kabáty
atd. Jeden čas jsem prodávala i obuv, ale její distribuce byla
problematická, musel být velký odběr. Taktéž metráž – měla

Ve VN č. 4,5/2022 poděkovala paní Jana Slavíková svým
zákazníkům. Já bych zase ráda ocenila její práci v tomto obchodě.
41 let v jednom zaměstnání si zaslouží obdiv (z toho 30 let jako
OSVČ).
My, poněkud starší, si ji pamatujeme jako usměvavou slečnu
po boku paní Oraské. Předvánoční návaly v obchodě měly svoji
atmosféru. Zboží sice nebylo tolik jako dnes, ale určitě vládla
srdečnější nálada. Každý si odnesl v balíčku malou radost pro
své blízké. Následující léta pak paní Jana statečně čelila nástupu
velkých textilních firem, v posledních letech pak e-shopům.
Nákup u paní Slavíkové měl však svoji tradici.
Zboží vybírala s citem a smyslem pro kvalitu a zároveň
respektovala přání zákazníků. Nikdy se nestalo, že by měla
nečekaně zavřeno. Svým zákazníkům změny vždy oznámila
a pracovní dobu dodržovala přímo vzorně.
Myslím, že pro ni budou další léta bez „Textilu Jana Slavíková“
i trochu smutná. Jano, vykročte naposledy z obchodu v Novoveské
ulici pravou! 
ibab
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FC Velim

Výsledky a konečné
tabulky:
A: Velim – SK Polaban
Nymburk 3:0
B: TJ Kouřim – Velim
3:7
Starší žáci: Velim –
SKP Mladá Boleslav
4:3, SK Votice – Velim
7:0
Mladší žáci: Velim –
FLT Podlipansko 0:11

Více na
www.fotbal.cz

Pomoc rodinným pečujícím
Pečujete doma o svého blízkého s poruchou paměti? Pak jsme
tu právě pro vás! Organizace Dementia poskytuje své služby již
ve 25 středočeských městech. Nabízíme všestrannou odbornou
pomoc a doprovázení i vám, kteří na Kolínsku pečujete
o blízkého člověka s Alzheimerovou nemocí či některým
typem demence. Poskytujeme sociálně právní poradenství,
psychosociální podporu, vzdělávání v oblasti každodenní péče
a komunikace s nemocnými.
Zajistíme testování paměti,
aktivizaci vašeho blízkého
a vám pomůžeme zorientovat
se v konkrétních praktických
záležitostech (jak a kde
žádat o příspěvek na péči,
jak si zajistit potřebné
kompenzační pomůcky...).
Veškeré služby jsou pro vás
zcela zdarma!
Podporu pečujícím poskytujeme v terénu, tj. u vás
doma, nebo v příjemném
prostředí nového Komunitního centra v Kolíně
na Zálabí v ulici Mnichovická
1630. Zde nás najdete
každé úterý od 11 do 16 h.
Nabízíme též on-line formu
komunikace, která vám ušetří
čas. K dispozici vám jsou
odborníci například z oblasti
sociální práce a péče, práva,
neurologie,
psychiatrie,

výživy a duchovní péče.
Pokud vás trápí problémy spojené s domácí péčí, můžete
se na nás obrátit prostřednictvím telefonu 608 865 772 či
775 403 350, e-mailu kolin@dementia.cz nebo využít možnost
chatu na https://dementia.cz/chat.
Těšíme se na vás.

M. Siblíková a E. Malovcová
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