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Velim má novou restauraci

Téma: Kultura v obci
Plesová sezóna začala – Sokolský ples
V sobotu 29. ledna se uskutečnil v pořadí jiţ 99. Sokolský ples, první ples ve Velimi v tomto
roce. Do sokolovny dorazilo téměř 170 lidí různých věkových kategorií. K tanci a poslechu hrála
kapela Unikát pod vedením pana Karla Brtka se svou zpěvačkou, Velimačkou Terezou Klingrovou.
Soubor měl jako obvykle velký ohlas a na parketu se tančilo do pozdních nočních hodin. Díky
štědrým sponzorům, kterým tímto Sokol Velim děkuje, bylo v tombole mnoho krásných cen, kvůli
kterým jistě stálo za to si
alespoň jeden lístek zakoupit. A
kdo nevyhrál, toho mohl hřát
příjemný
pocit
z podpory
velimského Sokola. Občerstvení
v kuchyňce
zajistila
I. Homokyová, která nabízela
mimo
nápoje
také
něco
k zakousnutí. Tradiční „Peklo“,
slouţící
k obnovení
sil
tanečníků, zajistil za oddíl
stolního tenisu a petangu
V. Černý. Letošní ples se vydařil
a lze doufat, ţe ten příští,
jubilejní stý, bude stejně tak
úspěšný jako tento.
JB

Pozvánka
XI. VELIMSKÝ PLES
se bude konat
v sobotu 12. března 2011
od 20.00 hodin
v místní sokolovně.
K tanci a poslechu hraje
hudební skupina UNIKÁT
pod vedením Karla Brtka.
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Kdyţ jsem obdrţela letáček informující o
otevření restaurace Na Staré rychtě, odloţila
jsem ho ke kupě ostatních tiskovin. Na tento
počin jsem postupně zaslechla názory
vzájemně si odporující. Někteří, kdo restauraci
navštívili, byli spokojeni, část druhá nikoliv. Já
bohuţel uţ alkoholu holdovati nemohu a
zaţívací ústrojí jiţ také „nebere“. Nicméně ráda
si dělám úsudky sama, vypravila jsem se tam
ala televizní hvězda Zdeněk Pohlreich.
První dojem z rekonstrukce je příznivý.
V duchu jsem si vybavila, kterak jsme tam
absolvovali schouleni do kabátů různé schůze,
kamna
uprostřed
většinou
kapacitně
nepostačovala. (Většina velimských občanů uţ
na to z různých důvodů pozapomněla, já se
upamatovala.) O WC snad raději pomlčet. Nyní
je místo kamen pěkný krb, právě tak jako
velice hezky vymyšlený bar. Záchody voňavé,
hlavní místnost vybavena novým nábytkem.
Samozřejmě, ţe do restaurace se chodí
zejména za jídlem. Pizza mi chutnala, domů
jsem si objednala v originál krabici další. Zjistila
jsem, ţe ji připravuje mladý soused Martin,
který tam před nedávnem nastoupil. Kávy více
druhů, dokonce i zmrzlinové poháry. Pravda,
mnoho návštěvníků tam nebylo – coţ je
ostatně problém více restaurací. Tím spíš
takové, která dosud nemá své renomé.
Nevychovaně jsem nakukovala do talířů hostů.
Jejich obsah se mi nutno říci zamlouval.
Personál restaurace tvoří mladí z Velimi a
okolí. Přála bych jim, aby se dařilo, jde
samozřejmě také o pracovní uplatnění. Mladý
je také majitel a jeho paní. Působí velice
skromně a mile a určitě se všichni snaţí, aby to
„šlapalo“. My, Velimáci, můţeme být rozhodně
pyšní, ţe v naší nevelké vesnici je tak velká
restaurace. Jak dlouho se budeme pyšnit, je
přímo úměrné počtu „štamgastů“.
IBAB

ZPRÁVY ZE ZO

Mgr. Karpeta
- Poţádal starostu o úklid sněhu před starou školou a na parkovišti
v ulici K Sídlišti.
Mgr. Češpiva
- Informoval o problému s vraty u č. p. 452. Starosta odpověděl, ţe
vrata budou na jaře opravena.
Mgr. Kyncl
- Poţádal o nasolení zmrazků na chodníku u školy.

Z jednání ZO Velim konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací
místnosti OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. - Seifert, Slabá, Mgr. Karpeta, Mgr. Češpiva, Kostka,
Kotek, Mgr. Kyncl, Kaftan, JUDr. Těmín
1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny
přítomné pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, ţe je přítomna
nadpoloviční většina členů ZO. Hlasování o programu: pro 9 – proti
0 – zdrţel se 0.

Z jednání ZO Velim konaného dne 5. 1. 2011 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. - Seifert, Slabá, Mgr. Karpeta, Mgr. Češpiva, Kotek,
Kaftan, Mgr. Kyncl, JUDr. Těmín, Mgr. Bartošová, Kubelka

2. Kontrola minulého zápisu
- Byl vyvěšen rozpočet DSO Pečecký region na rok 2011 a schválen
příspěvek ve výši 82 290 Kč za obec Velim.
- Byl objednán geom. plán na PK p. p. č. 236/5 v k. ú. Velim.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.

1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny
přítomné pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, ţe je přítomna
nadpoloviční většina členů ZO. Hlasování o programu: pro 10 –
proti 0 – zdrţel se 0.

3. Rozpočtové opatření č. IV
Pan starosta seznámil všechny přítomné zastupitele s rozpočtovým
opatřením č. IV. Výdaje byly navýšeny o poloţku: 155 000 Kč – nákup
akukamen do MŠ Velim, 56 000 Kč – nákup vybavení do kanceláře
starosty a obřadní síně, 37 000 Kč – nákup autobusové zastávky,
300 000 Kč – úklid sněhu. O tuto částku bude sníţena poloţka
rezervy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdrţel se 0.

2. Kontrola minulého zápisu
- Byly doobjednány dva kontejnery (zvony) na sklo. Jeden byl
umístěn k obchodu Eden, druhý k obchodu U Anděla.
- Vodné a stočné pro rok 2011 bylo vyvěšeno na úřední desku a na
elektronickou úřední desku.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.
3. Došlá pošta
- Obec Višňová – Poděkování za podporu při srpnových povodních
a přání všeho nejlepšího v roce 2011. ZO bere na vědomí.
- č. j.687/2010 ARBOR – Ţádost o vyjádření k výstavbě základnové
stanice mobilní sítě Teléfonica O2 v areálu AEROCAN CZ, s. r. o.
Společnost dodala poţadovaná vyjádření. ZO nemá proti stavbě
námitek a vydává souhlasné stanovisko k výstavbě výše uvedené
základnové stanice. Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdrţel se 0.
- č. j.709/2010 Zelená úsporám – Akceptování ţádosti o podporu ze
SFŢP ČR v rámci programu Zelená úsporám. Název projektu –
Zateplení objektu Mateřské školy Velim. ZO bere na vědomí.
- č. j. 717/2010 SFŢP – Schválení prodlouţení lhůty reg. listu
č. 1151120311 pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace – akce
Dobudování kanalizace Velim. ZO bere na vědomí.
- č. j. 718/2010 SFŢP – Kontrola zadávací dokumentace a
Oznámení o zakázce před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z OPŢP č. 09031061 na akci Dobudování kanalizace Velim.
ZO bere na vědomí.
- č. j. 721/2010 Středočeský kraj – Oznámení úprav jízdního řádu
linky Poděbrady – Velim – Kolín – linka 230056 – rušení málo
vyuţívaných spojů o víkendech. ZO ke zrušení výše uvedených
spojů nemá námitek.
- č. j. 01/2011 H. Skřípalová, Velim – Ţádost o umístění do DPS.
Rozhodnutí ZO: Zařadit do seznamu ţadatelů.
- č. j. 03/2011 MŠ Velim – Oznámení závad v MŠ Velim. ZO bere na
vědomí.
- č. j. 07/2011 J. Kolářová, S. Hemmer – Ţádost o dělení pozemku
PK p. č. 305 v k. ú. Velim dle geom. plánu č. 737-166/2010 na
stav. parcely. Rozhodnutí: ZO souhlasí s dělením pozemku v k. ú.
Velim dle geom. plánu č. 737-166/2010. Hlasování: pro 7 – proti 0
– zdrţel se 3.
- TJ Sokol Velim – Ţádost o půjčku – Oprava průčelí sokolovny. ZO
navrhuje zatím rozhodnutí odloţit a na příští zasedání 12. 1. 2011
pozvat zástupce TJ Sokola Velim.
- SDH Vítězov – Ţádost o příspěvek na činnost (technika a
vybavení). ZO rozhodlo, ţe uhradí opravu čerpadla u motorové
stříkačky PS 12. Ostatní poţadavky budou řešeny při sestavování
rozpočtu. Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdrţel se 0.
- Tewiko system, s. r. o. – Nabídka zpomalovacího semaforu –
semafor na červenou. ZO opět projednalo tuto nabídku a na
základě konzultace zatím o dotaci v tomto termínu nepoţádá z
důvodu nesplnění poţadovaných podmínek v této výzvě.

4. Došlá pošta
- č. j. 571/2010 H. Březinová, Jíloviště, L. Šura, Senoţaty,
J. Vadroň, Praha – Ţádost o dělení pozemků PK p. č. 237 a PK p.
č. 305 v k. ú. Velim na jednotlivé stavební parcely dle přiloţeného
návrhu. Zastupitelstvo obce znovu projednalo ţádost o dělení výše
uvedených pozemků a rozhodlo, ţe s dělením pozemků souhlasí.
Pozemky určené dle územního plánu jako plánované komunikace
o šířce 12 m v lokalitě mezi třídou Krále Jiřího a ulicí Karlovou
zakreslené v návrhu na dělení pozemků zůstanou v majetku
současných vlastníků. Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdrţel se 3.
- č. j. 687/2010 ARBOR, s. r. o. – Ţádost o vyjádření – výstavba
základnové stanice mobilní sítě Teléfonica O2 v areálu AEROCAN
CZ, s. r. o. Odpověď: ZO se zatím k výše uvedené stavbě
nevyjádří, dokud nebude dodán hygienický výpočet a poţárně
bezpečnostní řešení.
- č. j. 692/2010 J. Šmíd, Velim – Ţádost o příspěvek na podporu
včelařství v obcích Velim a Vítězov v celkové výši 40 000 Kč
(nákup cukru a dvou inseminovaných matek). Rozhodnutí: ZO
schvaluje fin. příspěvek včelařům z Velimi a Vítězova ve výši
40 000 Kč. Tato částka bude zahrnuta do rozpočtu obce v roce
2011. Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdrţel se 2.
- č. j. 698/2010 FSČCE Velim – Poděkování za finanční příspěvek
na obnovu kulturní památky – evangelické fary. ZO bere na
vědomí.
- č. j. 699/2010 NYKOS, a. s. – Informace o odměně za separ. sběr
za III. Q 2010 ve výši 65 586,50 Kč. ZO bere na vědomí.
- č. j. 700/2010 MŠ Velim – Oznámení o uzavření MŠ Velim ve
dnech 23. 12. a 27. – 31. 12. 2010. ZO bere na vědomí.
- č. j. 701/2010 I. Kočovská, Sv. Mikuláš – Ţádost o vyjádření k akci
Velim, přípojka nn pro č. p. 275 dle situačního plánku. Rozhodnutí:
ZO nemá námitek. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdrţel se 0.
- č. j. 703/2010 J. Čábela, Kolín – Poděkování za spolupráci
(FSČCE Velim) a blahopřání panu starostovi k jeho znovuzvolení.
ZO bere na vědomí.
- TJ Sokol Velim – Poděkování za podporu činnosti TJ Sokol Velim
a blahopřání starostovi a zastupitelům. ZO bere na vědomí.
- Vodos Kolín – Kalkulace vodného a stočného pro rok 2011
k vyvěšení. ZO bere na vědomí, informace budou vyvěšeny na
úřední desku a elektronickou úřední desku.
- Tewiko system, s. r. o. – Nabídka zpomalovacího semaforu –
semafor na červenou. ZO bere na vědomí, k nabídce se vyjádří na
zasedání dne 5. 1. 2011.
- King Air, s. r. o. – Nabídka PD – přechody pro obec Velim.
Odpověď: ZO v současné době nepotřebuje zpracování cenové
nabídky na zpracování PD – přechody pro chodce.

4. Diskuse
Pan starosta
- Seznámil ZO s novelou o sníţení platů starostů a místostarostů a
pracovníků OÚ Velim.
JUDr. Těmín
- Poţádal o posypání silnice a chodníku ve Václavské ulici.
Mgr. Karpeta
- Seznámil ZO s výsledky kontroly plnění usnesení a úkolů pana

5. Diskuse
Pan starosta
- Informoval ZO o úklidu sněhu z komunikací a chodníků, který
probíhá bez větších problémů. Poděkoval bývalému, ale i
současnému zastupitelstvu za spolupráci v roce 2010 a popřál vše
nejlepší v roce 2011.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

starosty Seiferta, které mu byly uloţeny ZO. Dále byla prohlédnuta
i sloţka došlé a odeslané pošty týkající se ZO a kontrola činnosti
sociálního a bytového výboru. Při kontrole nebyly zjištěny ţádné
závaţné chyby a nedostatky.
- Dále Mgr. Karpeta informoval o zápisu dětí do základní školy, který
se uskuteční 21. 1. 2011 od 12.00 do 17.00 hodin v budově I.
stupně ZŠ T. G. Masaryka.
Mgr. Bartošová
- Zeptala se, v jakém stadiu je plánovaná cyklostezka Velim –
Vítězov. Pan starosta odpověděl, ţe cyklostezka byla zahrnuta do
nového zpracování územního plánu obce a na příštím
zastupitelstvu budou předloţeny podklady týkající se pozemků, na
kterých je plánována.
Mgr. Češpiva
- Informoval ZO o plánovaném Velimském plesu, který nebude
pořádat školská a kulturní komise, ale redakční rada Velimských
novin. Pan starosta navrhl na příští zasedání pozvat organizátorky,
aby upřesnily své návrhy a poţadavky.
- Dále poţádal o doplnění domovního řádu do obecních domů.

SPOZ OZNAMUJE
Významná ţivotní jubilea oslavili:
Zákostelecká Marcela, Velim
Krupičková Marta, Velim
Füssyová Erika, Velim
Kolář Jaromír, Velim
Dvořák Petr, Velim
Bednářová Ladislava, Velim
Kratochvílová Anna, Velim
Makovská Věra, Velim
Vlková Jana, Velim
Beneš Přemysl, Velim
Homoky Vincent, Velim
Drábek František, Velim
Hůlková Marie, Velim
Cinková Jiřina, Velim
Maček Emil, Velim
Vedralová Zdeňka, Velim
Zvěřina Josef, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

Z jednání ZO Velim konaného dne 12. 1. 2011 v zasedací
místnosti OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. - Seifert, Slabá, Mgr. Karpeta, Mgr. Češpiva, Kotek,
Kaftan, Mgr. Kyncl, JUDr. Těmín, Mgr. Bartošová, Kubelka, Kostka

60 let
85 let
75 let
70 let
60 let
60 let
80 let
80 let
70 let
70 let
65 let
70 let
70 let
70 let
60 let
60 let
60 let

Narodili se:
Bouma Jakub, Vítězov
Havelka David, Velim
Hrůzová Laura, Velim
Jiřička Ladislav, Velim
Rodičům blahopřejeme!

Hosté: Ing. Jaroslav Bačina, Ing. Stanislav Jakl, Ing. Jan Radoň a
Jarmila Kopecká za TJ Sokol Velim
1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny
přítomné pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, ţe jsou přítomni
všichni členové ZO. Hlasování o programu: pro 11 – proti 0 –
zdrţel se 0.
2. Kontrola minulého zápisu
- Byly připomenuty ostatní zprávy.
Pan starosta přivítal zástupce TJ Sokol Velim. Pan ing. J. Radoň
nejprve poděkoval panu starostovi za dosavadní spolupráci a poté
předal slovo ing. S. Jaklovi, který ZO informoval o přidělení dotace na
rekonstrukci jiţního průčelí sokolovny od Státního zemědělského
intervenčního fondu. TJ Sokol Velim ţádá obec o půjčku, jelikoţ
slíbené finanční prostředky budou uhrazeny TJ Sokol Velim aţ po
realizaci projektu a závěrečné hodnoticí zprávě (ZO byla doloţena
kopie dohody o poskytnutí dotace). ZO poţaduje po TJ Sokol Velim
záruky na vrácení fin. prostředků. Pan starosta navrhuje, ţe do
příštího zasedání zjistí podmínky, za kterých můţe obec půjčku
poskytnout, a zároveň poţádal JUDr. Těmína, aby připravil návrh na
půjčku, která bude podmíněna předloţenou kopií a zřízením zást.
práva na sokolovnu.
3. Došlá pošta
- Zastupitelstvo obce Velim schválilo kalkulaci vodného (VODOS, s.
r. o., provozovatel) pro obec Velim v roce 2011 v částce 29,06
Kč/m³ včetně DPH (kalkulace vodného byla vyvěšena na úřední
desce v termínu od 17. 12. 2010 do 3. 1. 2011). Hlasování ZO: pro
8 – proti 0 – zdrţel se 3.
- Zastupitelstvo obce Velim schválilo kalkulaci stočného (VODOS, s.
r. o., provozovatel)pro obec Velim v roce 2011 v částce 34,17 Kč
/m³ včetně DPH (kalkulace stočného byla vyvěšena na úřední
desce v termínu od 17. 12. 2010 do 3. 1. 2011). Hlasování ZO: pro
8 – proti 0 - zdrţel se 3.
- č. j. 19,20/2011 MěÚ Kolín – Oznámení o společném jednání
projednat návrh územního plánu Velim, které se koná 26. 1. 2011
v 10.00 hod. na MěÚ v Kolíně. Do 30 dnů od jednání mohou
dotčené orgány a okolní obce vznést své připomínky. ZO bere na
vědomí a ţádá pana starostu Seiferta o zprostředkování schůzky
s ing. arch. P. Krolákem, autorem návrhu nového ÚP Velim.
4. Diskuse
Pan starosta
- Předloţil ZO nový návrh ÚP, na kterém je vyznačena plánovaná
cyklostezka Velim – Vítězov. Po krátké diskusi se ZO rozhodlo, ţe
nechá zpracovat dvě varianty projektů na výše uvedenou
cyklostezku.
- Pan starosta navrhuje v letošním roce terénní úpravy na hřbitovech
a dále vypracování programu obnovy vesnice.
Mgr. Češpiva
- Upraví domovní řád pro č. p. 452.
Mgr. Kyncl
- Navrhuje vytvoření domovního řádu pro všechny obecní budovy a
určení zodpovědných osob.

Zemřeli:
Urbach Viktor, Velim
Urbánková Blanka, Velim
Leško Mikuláš, Velim
Čest jejich památce!
Sňatek uzavřeli:
Mezihorák Václav a Masluková Ludmila
Blahopřejeme!

Poplatky v roce 2011
Poplatek za svoz komunálního odpadu činí 500 Kč za osobu a rok.
1. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci:
– osoby s průkazem ZTP/P
– osoby, kterým vzniká poplatková povinnost narozením. Tyto osoby
jsou osvobozeny pouze za kalendářní rok, ve kterém se narodily.
2. Úleva ve výši 40 % poplatku bude poskytnuta poplatníkovi, který
dovršil věk 75 let, a to od roku následujícího po dovršení této hranice.
Poplatník uhradí částku 300 Kč / 1 osoba / 1 rok.
Úleva 40 % poplatku bude poskytnuta osobám ubytovaným v domě
s pečovatelskou sluţbou. Poplatník uhradí částku 300 Kč / 1 osoba /
1 rok.
Majitelé rekreačních domů zaplatí za svoz komunálního odpadu v obci
Velim jednorázový poplatek 500 Kč / nemovitost.
Poplatek ze psa platí drţitel (ne majitel) psa. Drţitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České
republiky.
Sazby poplatků za rok:
za prvního psa
za druhého psa a kaţdého
dalšího téhoţ drţitele
1) sazba poplatku
50 Kč
+ 75 Kč (2 psi = 125 Kč)
za psa chovaného v rodinném domku
2) sazba poplatku
150 Kč
+ 75 Kč (2 psi = 225 Kč)
za psa chovaného v náj. domě se dvěma a více byty (bytové domy)
Poplatek ze psa se platí od tří měsíců stáří psa.
Poplatník je povinen zaplatit poplatky do 28. února každého roku.
Pokud poplatník neuhradí poplatek do 28. února, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem a můţe zvýšit včas
nezaplacené poplatky aţ na trojnásobek částky.
Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost
určenou obecně závaznou vyhláškou, lze dluţné částky vyměřit do tří
let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková)
povinnost vznikla. Bude-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon
směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běţí tříletá lhůta znovu
od konce roku, v němţ byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu
písemně informován.
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hudební nástroj. Zhlédli jsme také několik tanečních vystoupení. Mohli
jsme obdivovat jak tanec lidový, tak i moderní nebo orientální.
Nechyběl ani aerobik. Všechny děti i paní učitelky si za svou snahu
zaslouţily velký potlesk. Příjemné odpoledne s malými školáky jsme
zakončili přáním krásných Vánoc a společným zpíváním vánočních
koled.
(Za vybrané dobrovolné vstupné byly dětem koupeny malé dárečky.)
AHol

Z NAŠICH ŠKOL
Vánoce v mateřské škole
16. 12. 2010 byla pro děti v mateřské škole připravena vánoční
nadílka spojená s milým posezením. Ve třídě A se v hojném počtu
sešlo obecenstvo sloţené z rodičů, prarodičů, sourozenců a známých
všech dětí, které předvedly krátké vystoupení pro radost všech
přítomných. Pak se všichni rozutekli do svých tříd, kde na ně uţ
čekaly dárečky od Jeţíška. Nechyběly ani tradiční prskavky, cukroví a
společný zpěv koled. Nic nevynahradí to nadšení v dětských očích,
kdyţ ve tmě svítí vánoční stromeček a pod ním uţ čekají dárky
k rozbalení. Bylo to milé rozloučení s rokem 2010.
A tímto bychom i za děti z mateřské školy chtěli poděkovat všem
sponzorům, kteří nám v minulém roce byli nakloněni, a doufáme, ţe
tato spolupráce bude pokračovat i v příštím roce. Děkujeme!
ŢAS

Poslední klapka
Jako kaţdý rok i letos si ţáci 9. třídy naší školy připravili vánoční
program pro ţáky niţších ročníků i pro absolventy ZŠ a nazvali ho
„Poslední klapka“.
Besídku zahájila třídní učitelka 9. třídy Mgr. Martina Matiášová
první filmovou klapkou a dále provázeli Martin Jeřábek a Elen
Racková. Program byl pojat formou televizního vysílání. Po hlavních
událostech následovaly sportovní noviny s Markem Kynclem a
samozřejmě počasí.
Představení bylo plné zábavných scének, které všechny pobavily.
Nejvíce asi překvapil svým kouzelnickým vystoupením David Dang,
který neváhal zapojit i pana učitele Kyncla. Na konci následovaly
tradiční vánoční koledy, které byly zpestřeny hudebním doprovodem
Václava Šímy na akordeon a Elen Rackové na saxofon. I kdyţ je zde
zmíněno pouze několik ţáků, na vánočním programu se podíleli
všichni ţáci deváté třídy a někteří učitelé. Vánoční besídku zakončila
paní učitelka Matiášová poslední klapkou …
Všem divákům se besídka líbila a deváťáci sklidili úspěch
vyjádřený silným potleskem.
Kateřina Coufalová, 8. B

Aerobik
V úterý 14. 12. 2010 se konala vánoční besídka aerobiku spojená
se školními závody. Výsledky:
Kategorie I: 1. A. Kvapilová, 2. N. Grimová, 3. A. Kosičková
Kategorie II: 1. T. Holzbauerová, 2. Z. Zapletalová, 3. J. Hájková
Kategorie III: 1. K. Chládová, 2. T. Bucková, 3. S. Fořtová
Kategorie IV: 1. K. Kaprálková
AH

Vánoční laťka
Dne 15. 12. 2011 proběhly tradiční školní závody ve skoku vysokém
nazvané Vánoční laťka. Zde přinášíme výsledky:
Kategorie II - dívky: 1. A. Vostoupalová (105 cm), 2. J. Vosecká
(100 cm), 3. A. Literová (95 cm)
Kategorie II - chlapci: 1. J. Ceral (117 cm), 2. M. Vácha (110 cm),
3. U. Cakolli (100 cm)
Kategorie III - dívky: 1. K. Fialová (125 cm), 2. I. Homokyová (120
cm), 3. A. Filounová (110 cm)
Kategorie III - chlapci: 1. M. Kasal (130 cm), 2. Z. Trumpus (125 cm),
3. M. Trumpus (120 cm)
Kategorie IV - dívky: 1. M. Nezbedová (130 cm), 2. I. Nádějová
(120 cm)
Kategorie IV - chlapci: 1. T. Minařík (165 cm), 2. P. Fořt (150 cm),
3. F. Vlčík (145 cm)
AH

Vánoční Radim
Dne 16. 12. 2011 jeli ţáci 1. aţ 6. třídy na exkurzi na zámek v Radimi.
Zhlédli zde divadélko, absolvovali vánočně laděnou prohlídku zámku
a na závěr si ozdobili perníčky a viděli práci mistra řezbáře. Páťáci a
šesťáci byli ještě navíc na prohlídce v muzeu v Kolíně.
AH

Olympiáda německého jazyka 2011
Začal nový kalendářní rok a s ním opět
odstartovala
okresní
kola
předmětových
olympiád. Ve čtvrtek 20. ledna se zúčastnily
okresního kola Olympiády v německém jazyce
dvě ţákyně 9. ročníku. Obě dívky naši školu
vzorně reprezentovaly. Eliška Kuncová (na
fotografii) ve své kategorii vyhrála a postupuje do
krajského kola, které se bude konat v Kladně.
Michaela Nezbedová skončila na hezkém 4.
místě. Děvčatům k úspěchu gratulujeme a
přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu.
hka

Lyžařský výcvik 2011
Vánoční akademie

Jak uţ je v naší škole zvykem, odjíţdějí vţdy ţáci sedmého
ročníku na „lyţák“. I letos tomu nebylo jinak. V sobotu 15. ledna jsme
odjeli do Pece pod Sněţkou. Druhý den nás rozřadili do tří druţstev,
ve kterých jsme lyţovali celý týden. Učili jsme se sjíţdět ze svahu,
vyzkoušeli jsme si i běţky. Těţké to nebylo. Na hory s námi odjeli: pan
učitel Kyncl, pan ředitel, paní učitelky Holzbauerová a Matiášová, pan

V pondělí 20. prosince 2010 se v budově I. stupně ZŠ konala
Vánoční akademie. Ţáci I. – IV. třídy předvedli rodičům, prarodičům a
známým svá vystoupení. Představili se jako herci a vypravěči
v pohádkách, zpívali písničky, recitovali a někteří zaujali hrou na
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převzala čs. armáda. Za tu dobu se v této Hospodářské a
Hospodyňské škole, která mnohokrát měnila své názvy, vystřídaly
stovky ţáků a ţákyň. Zhruba 20 let po uzavření školy se bývalí ţáci a
ţákyně počali sdruţovat na svých sjezdech pořádaných
v Druţstevním domě v Kolíně (dnes Obecní dům). Později přešli do
hotelu American, který však byl v poslední době sám postiţen
důsledky krize. Svolávací výbor H+H školy se z kdysi početného
řídícího orgánu sníţil vymíráním na současných pět členů. Počet
účastníků sjezdů se pak závratně sníţil z trojciferných čísel na
dvojciferná. Bylo tedy definitivně rozhodnuto dle pravidla umět odejít
včas, ţe vůbec poslední 37. sjezd absolventů Hospodářské a
Hospodyňské školy z Kolína – Šťáralky se uskuteční v sobotu 7.
května 2011 od 10 do 18 hod. v Obecním domě v Kolíně (tedy nikoli
v Americanu, kde je v současnosti omezen provoz). Okleštěný výbor
spoléhá na účast všech dosud přeţívajících ţákyň a ţáků a těší se na
toto vůbec poslední historické setkání.
Vytkl jsem si úkol pořídit nevelký seznam bývalých ţákyň a ţáků
z Velimi a Vítězova, kteří chodili do těchto škol. Byl jsem mile
překvapen, ţe jejich počet stoupl přes čtyři desítky. Mám za to, ţe i
čtenáři Velimských novin projeví zájem o jejich jmenný seznam:
Baláček Bohuslav – Velim, Brodská (Zemínová) Věra – Vítězov, Brtek
Václav – Velim, Budilová (Karbusická) Jar. – Velim, Cinek Václav –
Velim, Funda Bedřich – Velim, Funda Ladislav – Velim, Funda
Lubomír (MVDr.) – Velim, Horáček Václav – Vítězov, Hrabcová
(Bartošová) Pavla – Velim, Chlád Václav – Velim (Bošice), Chlád
Zdeněk – Velim, Kadeřábek František – Velim (Tři Dvory), Karbusická
(Řeháková) Jarm. – Velim, Karkoš Josef – Vítězov, Karkošová Vlasta
– Vítězov, Kott Vlastimil – Velim, Mach Bohuslav – Vítězov, Martinek
Josef (JZD) – Velim, Mikšovský Bedřich – Velim, Mikšovský Josef –
Velim, Mikšovský Josef – Vítězov, Mojţíšová (Pomichálková) Marie –
Vítězov, Nejedlý Josef – Velim, Seifertová (Špinarová) Růţena –
Vítězov, Sixta Bedřich – Vítězov, Sixta Jiří – Velim, Sixtová Zdeňka –
Velim (Sixtová – Bač.), Strnad Vladimír – Velim, Strnadová Marie –
Velim (ul. Praţská), Škopek Jan – Velim, Škopková (Rovenská)
Zdeňka – Vítězov, Ulman Jaroslav (JZD) – Velim, Urbánek Karel –
Velim (Havířov), Vokřál Václav – Velim, Vokřálová Hedvika – Velim,
Vokřálová (Smrkovská) Marie – Velim, Vozáb Jan – Velim (Kroučová),
Vozábová Marie (Synková) – Velim, Vozka Otto – Vítězov, Zedník
Václav – Velim a moţná i další (?)
Závěrem vzkaz všem dosud ţijícím: „Přijďte všichni, kdo jste schopni
přijít.“ To Vám vzkazuje svolávací výbor.
Bohuslav Baláček

Kostka a pan Havlíček. Kaţdý večer jsme hráli zábavné hry. Nejvíce
se nám líbily soutěţe Miss a Missák. Miss sedmé třídy vyhrála K.
Kaprálková a Missáka M. Adámek. Celý týden jsme si pěkně uţili.
Kristýna Škopková a Karolína Fialová
Jako doplnění přinášíme výsledky lyţařských disciplín:
Slalom chlapci celkově: 1. Svoboda J., 2. Smejkal J., 3. Kosina O., ze
7. třídy 1. Kasal M., 2. Adámek M., 3. Kopecký D.
Slalom dívky celkově: 1. Filounová A., 2. Nováková Z., 3. Nejedlá M.,
ze 7. třídy 1. Filounová A., 2. Kaprálková K., 3. Fialová K.
Běh na lyţích chlapci celkově: 1. Svoboda J., 2. Smejkal J., 3. Šíma
V., ze 7. třídy 1. Kasal M., 2. Nechanický P., 3. Kopecký D.
Běh na lyţích dívky celkově: 1. Farkašová I., 2. Kaprálková K.,
3. Filounová A., ze 7. třídy 1. Kaprálková K., 2. Filounová A.,
3. Škopková K.

Velimské proměny XI
V roce 1869 byla zaloţena továrna na cikorii (přísada do kávy).
Zakladatel byl Maďar Szalatnay, který později prodal závod Glaserům.
Adolf Glaser továrnu rozšířil (viz foto) a byla započata výroba
cukrovinek a některých levných druhů čokolád. Vzpomínáte na
výborná Pedra, Baja, Sevaky a třeba teplou čokoládu?
kvak

Klub rodáků hlásí
Zpráva o tom, ţe v Cerhenicích vydali kníţku o jejich rodačce
Blance Waleské, podnítila náš velimský klub rodáků k návrhu
uskutečnit akci: „Podruhé za Blankou Waleskou“. S její realizací se
počítá ještě v době vegetačního klidu. Stane se tak některou příští
sobotu se startem v 9 hod. od křiţovatky „na rohu“, poblíţ sokolovny.
Bude to pěší vycházka. Jejím cílem bude návštěva pamětní síně
Blanky Waleské v Cerhenicích a prohlídka okolí rodiště jmenované.
Podmínky budou podobné akcím v minulosti. Přáním pořadatelů je
podobná účast mladých i ostatních, jaká bývá na koulení vajíček.
Přesné datum se dozvíme z místního rozhlasu.
Klub rodáků

Tadeáš Baláček na Mistrovství České
republiky v šachu 2010
18. prosince se v Praze v Kongresovém centru ČVUT hrálo
Mistrovství České republiky v bleskovém šachu (5 minut pro kaţdého
hráče). Tadeáš startoval v kategorii juniorů do 18 let, kam postoupili
junioři narození v roce 1992 a mladší. Tadeáš narozený v roce 1995,
reprezentant Sokola Kolín, patřil na turnaji k nejmladším z 38 hráčů.
Tím cennější je jeho 9. místo mezi většinou osmnáctiletých a první
místo pro hráče z ročníku 1995. Tadeáš děkuje touto cestou všem
čtenářům Velimských novin, kteří mu drţeli palce. Na obrázku je
Tadeáš s Martinem Pospíšilem z klubu Biomedika Říčany při tréninku
před začátkem mistrovství.
Šachovou sezonu roku 2010 ukončil Tadeáš na „Štěpána“ v Lysé nad
Labem, kde vyhrál 1. místo a krásný putovní pohár v VIII. ročníku
memoriálu Františka Hroudy. Hrálo se tempem 9 minut na partii + 6 s
na tah. Obhajoval zde 1. místo z ročníku 2009, coţ na půdě jednoho
z nejlepších klubů Středočeského kraje nebylo právě lehké.
PB

Velimská továrna na čokoládu na počátku 20. st.

Bývalá velimská továrna na čokoládu na počátku 21. st

Konec jedné pohádky
Několik let po zaloţení Československé republiky vyvrcholilo úsilí
polabských zemědělců poskytnout svým dětem patřičné vzdělání,
hodné lidí, kteří převezmou roli ţivitelů národa. Tak byla ve dvacátých
letech minulého století v Kolíně na Šťáralce postavena nová školní
budova, která přerušovaně slouţila svému účelu do února 1952, kdy ji
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Vánoční volejbalový turnaj

Poděkování sponzorům

Jako jiţ tradičně proběhl mezi svátky 27. 12. 2010 volejbalový
turnaj v sokolovně. Zúčastnilo se ho 8 smíšených druţstev. Celá akce
byla
doprovázena
dobrou
náladou, společným nadšením
pro sport a také chutí vyhrát.
Ale to se podaří vţdy jen
jednomu a pro tento ročník to
byl tým „Fajberských pralinek“.
Smutný ale nemusel být nikdo,
organizace byla skvělá, takţe
všichni odešli alespoň s cenou
útěchy. S příslibem, ţe se opět
setkáme
při
Velikonočním
turnaji, jsme se rozloučili.
Sportu zdar a volejbalu zvláště!
ŢAS

Sokol Velim by tímto chtěl poděkovat sponzorům za ceny do tomboly.
Ceny nebo finanční příspěvek věnovali: Aerocan ČR, s. r. o.,
Autodoprava M. Siřínek, Autodoprava V. Plachý, p. Čepelák Jiří –
autoopravna, p. Dang Duc Long, p. Esterle Miroslav, pí Esterlová
Dana, Geosan Velim, p. Hruška – Ovocné a okrasné školky, Ing. Bína
Jan – TEXACO, Ing. Janoušek Josef – Pivovar Nymburk, K+G Tranzit
Josef Kaftan, p. Kaftan Miloš – Stavmika, p. Kasal Pavel, Keramika
Horáček, Kolářové Jaromír a Jan sdruţení, pí. Kubíčková – statek
Vítězov, p. Kuchař Jan – Zetor, p. Kunc Josef – Hasicí přístroje, p.
Kvapil Miroslav, p. Len Nguyenová, Lučební závody Kolín, Mero ČR,
a. s., MVDr. Kurka Václav, p. Nezavdal Jaroslav ml., Potraviny Černý,
Potraviny Jeřábek, Salima Velim, SAVAS Velim, Statek Sixta
Chotutice, Strojírny Radoň, pí Svobodová Eva, p. Škopek Karel –
autodoprava, Textil J. Slavíková, Truhlářství Kratochvíl, Vinařství
Procházka, p. Vojtěch Václav.

Inzerce

Stolní tenis
Sokol Velim A stráví krátkou zimní přestávku v poklidném středu
tabulky Regionálního přeboru Kolínska se ziskem 12 bodů, čímţ dal
zapomenout na loňskou nevydařenou sezonu (pouhých 5 bodů ve 22
zápasech). Koncovku úvodní fáze přeboru zahájili velimští hráči
jasnou prohrou ve Starém Kolíně 3:15 (Dej 2, Škopek 1). Následovala
domácí remíza v infarktovém utkání se Sokolem Kolín A 9:9 (čtyřhra
1, Dej 3, Vejtruba 2, Petřík 2, Škopek 1), kdyţ soupeř vyrovnal ze
stavu 7:9 vítězstvím 14:12 v pátém setu posledního střetnutí večera.
Cennou výhru zaznamenal celek velimského Sokola po venkovní
výhře nad Klučovem C 10:8 (čtyřhra 1, Dej 4, Škopek 3, Vejtruba 2).
Velimský B - tým si v závěru první poloviny Regionální soutěţe 2. třídy
připsal dvě výhry na domácí palubovce. V duelu druhého celku
tabulky s prvním si domácí borci snadno poradili se Sokolem Kolín B
16:2 (čtyřhry 2, Sixta 4, Vejtruba 4, Kopecký 4, L. Jeřala 2). Tuto výhru
pak druţstvo „béčka“ potvrdilo v zápase se Sokolem Starý Kolín B po
výsledku 14:4 (čtyřhry 2, Kopecký 4, L. Jeřala 3, Sixta 3, Vaňková 2).
B - tým jde do druhé části soutěţe s reálnou šancí na postup, neboť
na vedoucí Sokol Kolín B ztrácí pouhý bod.
V sobotu 18. prosince se v malém sále velimské sokolovny uskutečnil
jiţ 16. ročník Turnaje pro neregistrované hráče ve stolním tenise. Z 10
zúčastněných se nejlépe dařilo Zhijing Vaňkové, která ve finále
zdolala 3:1 na sety Davida Zemana. Bronzovou medaili pak získal po
urputné bitvě do svého drţení Jiří Drahovzal.

Komplexní ochrana před rizikem a
finančními ztrátami ve všech oblastech
života (úraz, nemoc, smrt, důchod,
auto, dům, odpovědnost za škodu
občanská a profesní)

Ing. Ilona HOMOLKOVÁ
finanční poradce
Mob.: 732 48 74 10
Karolíny Světlé 146, 280 02 Kolín
e-mail: homolkova@sms-as.eu
registrační číslo ČNB: 086278PPZ

SMS finanční poradenství, a. s.
IČ 25381512
reg. čísla ČNB: 016179PA, 016180PM
e-mail: info@sms-as.eu
http://www.sms-as.eu

Penzijní připojištění, stavební spoření,
hypotéční úvěry, investice
Komplexní analýza finančních produktů a
smluv, které platíte jako jednotlivec
nebo rodina a pomoc s nalézáním
smysluplného a finančně optimálního
řešení
Pečlivý výběr produktů důvěryhodných
finančních institucí každému na míru,
dle jeho potřeb
Konzultace a pomoc klientům při
vyřizování pojistných událostí

Inzerce

-Kácení a ořez stromů pomocí stromolezecké a horolezecké
techniky, zpracování dřevní hmoty.
-Opravy, nátěry a čištění střech, okapů a komínů.
-Ptačí zábrany.
-Odklízení sněhu ze střech.

foto: medailisté a nejmladší účastník Turnaje pro neregistrované
oddíl stolního tenisu

FC Velim

VELIMSKÉ NOVINY - občasník vydávaný OÚ ve Velimi
INTERNET: www.velim.cz
E-MAIL: redakcevn@seznam.cz

„A“ muţstvo si letos pro zápasy zimní přípravy vybralo 5. ročník
zimního turnaje na Vyšehradě. Tento turnaj je velice dobře obsazen.
Náš tým se ve skupině utká s týmy FK Viktoria Ţiţkov, FK Slavoj
Vyšehrad, Bohemians 1905, FC Graffin Vlašim a FK Dukla Praha.
Naše muţstvo má v tuto chvíli za sebou tři zápasy ve skupině:
FC Velim – FK Viktoria Ţiţkov
1:1
FC Velim – FK Slavoj Vyšehrad
0:1
FC Velim – Bohemians 1905
2:4
O dalším působení našeho muţstva na turnaji Vás budeme
informovat v příštím čísle VN. Pro úplnost dodávám, ţe první jarní
mistrovský zápas sehraje FC Velim na domácí půdě v neděli 13. 3. od
14.30 hod. Soupeřem bude tým SK Jičín.
PK

Redakční rada:

Příjem zpráv:

Mgr. Alena Holzbauerová – šéfredaktorka
Mgr. Eva Veselá (korektura, zprávy ze ZŠ)
Mgr. Hana Kaprálková (korektura)
Bc. Kateřina Kvapilová (zprávy od občanů)
Jana Bartošová (zprávy od občanů)
Ţaneta Svobodová (zprávy od občanů)
Bc. Martina Wasserbauerová (zprávy od občanů)
Bc. Petra Sixtová (účetnictví, přepisy, inzerce)
e-mail: redakcevn@seznam.cz, členové RR

Uzávěrka je 21. den v měsíci. Příspěvky zaslané v elektronické
podobě mají přednost. Příspěvky došlé po uzávěrce i příspěvky
nevytištěné z kapacitních důvodů vyjdou v dalším čísle VN. Příspěvky
mohou být upravené, obsah zůstane nezměněn (nevyţádané rukopisy
nevracíme). Za obsah článků zodpovídá autor.

Dotaz
Někteří naši občané se dotazují, proč Velim nemá jako okolní obce
Eko vodu. Artéska dle posledního chemického rozboru, který byl kdysi
uveřejněn ve Velimských novinách, jiţ není původní artéskou. Co vy
na to, naši zastupitelé? Nestojí za úvahu Eko voda? Zároveň ţádáme
o zveřejnění posledního chemického rozboru.
BX

Tisk: ROTAtisk, Roháčova 194, 280 02 Kolín 3, tel./fax: 321 724 338,
e-mail: rotatisk@reklamniservis.cz, www.reklamniservis.cz
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