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Téma: Začíná březen – Měsíc knihy
Knihovna Velim
Jiţ v Československu mého mládí byl březen Měsícem knihy. Vzpomeňme na fronty, které se
kaţdý čtvrtek tvořily před obchody s knihami. Novinky kniţní tvorby se tehdy do socialistické reality
dostávaly totiţ jen kaţdý čtvrtý den v týdnu. V padesátých letech minulého století bylo rozhodnuto,
ţe jeden měsíc v roce bude věnován nejširší propagaci knih. Účelem bylo, aby kniha pronikla do
všech vzdálených koutů naší vlasti a stala se denní potřebou našich občanů. Tato zvláštní akce se
pod záštitou ministerstva kultury a Svazu československých spisovatelů konala poprvé v březnu
1955.
Dnes jiţ nemusíme stát fronty určitý
den, na pultech všech knihkupectví je
stále nepřeberné mnoţství knih všech
ţánrů. Bohuţel ale rapidně narostly
ceny nejen knih, ale všeho. Tudíţ si
mnoho z nás nemůţe dovolit koupit
kaţdou knihu, která ho zaujala a
upoutala. V tuto chvíli můţe všem těm,
jiţ ještě nepropadli počítačům a
televizním seriálům, splnit jejich touhu
po knize knihovna.
Ta naše má něco přes 240 věrných
čtenářů, pro které je zde cca 16 000
knih. Stále je doplňujeme o nové a
čtenáři poţadované knihy. A ještě tu
máme k dispozici cca 1000 knih
z výměnného fondu kutnohorské a kolínské knihovny. Pokud ani tak nenajdete to, co zrovna
potřebujete, je ještě moţnost zapůjčení knih včetně většiny učebnic z Národní knihovny v Praze.
Pokud má poţadovanou knihu volnou, zašle ji do tří dnů. Jestliţe kniha volná není, zašlou ji hned,
jak se jim vrátí.
A tak si u nás dospělý čtenář za poplatek 70 Kč za rok a děti za 45 Kč můţou půjčit knih tolik,
kolik chtějí a potřebují. Je smutné, ţe jsou v naší obci i takoví čtenáři, kteří ani přes několikeré
upomínání knihy nevrací a okrádají tím ostatní
Knihovna Velim – otevírací doba:
čtenáře. Je jenom velká škoda, ţe ubývá
Středa: 8.00 – 11.30, 12.00 – 16.00 hod.
mladých čtenářů. Vychází pro ně mnoho
Čtvrtek: 9.00 – 11.30, 12.00 – 15.30 hod.
krásných a zajímavých knih. Chtěla bych ocenit
První středa v měsíci 18.00 – 19.00 hod.
snahu učitelek z mateřské školy, které se svými
tel. 603 522 603
třídami minulý měsíc knihovnu navštívily. Velice
e-mail: knihovnavelim@seznam.cz
mile mě překvapilo a potěšilo, kolik toho o
knihách, spisovatelích a ilustrátorech tak malé
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děti dokázaly naučit.
Doufám, ţe i do budoucna budou přibývat
čtenáři – obzvláště ti mladí, protoţe s knihou
se člověk můţe přenést do jiného světa, stát
se někým jiným a zároveň načerpat mnoho
vědomostí a rozšířit si slovní zásobu. Tímto
bych chtěla pozvat ty, kteří rádi čtou a ještě
nenašli cestu do naší knihovny, nebo ani
nevědí, ţe v naší obci nějaká je.
JaBa

Školní knihovna
při ZŠ T. G. M. Velim
I v naší základní škole mohou ţáci
navštěvovat školní knihovnu. Obsahuje
především literaturu pro děti a mládeţ. Děti si
mohou bezplatně půjčovat knihy kterýkoli den
v týdnu, upřednostňují dobrodruţnou literaturu.
Knihovna bývá vyuţívána i učiteli v rámci hodin
literatury.
hka
Školní knihovna – otevírací doba:
Středa: 12.45 – 13.45 hod.
(po domluvě kdykoli)

odpověděl, ţe prořez stromů zajistí odborná firma a pracovníci OÚ
Velim.
Mgr. Karpeta
- Podal zprávu o zápisu pro školní rok 2011 – 2012, který se
uskutečnil v pátek 21. 1. 2011 v budově I. stupně Základní školy
T. G. Masaryka Velim. K zápisu se dostavilo 30 dětí, do první třídy
nastoupí 25 dětí a stejný počet ţáků odejde na konci roku z deváté
třídy.
Mgr. Bartošová
- Zeptala se, zda byli osloveni vlastníci pozemků u Vítězovského
rybníka z důvodu vykoupení pozemků (jedna varianta cyklostezky).
Starosta odpověděl, ţe úkol trvá.
Pan Kaftan
- Poukázal na nevhodné parkování automobilů v třídě Krále Jiřího
v blízkosti křiţovatky třída Krále Jiřího – Praţská – Sokolská. Pan
starosta Seifert odpověděl, ţe výše uvedená plocha bude na jaře
zrekultivována a osázena zelení.
Pan Kotek
- Zeptal se, jaká je záruka na nově zhotovenou silnici, a navrhl, ţe by
se měla na jaře reklamovat (praskliny na několika místech).
Mgr. Češpiva
- Upravil domovní řád pro č. p. 452 a poţádal o pozvání všech
nájemníků k projednání nového řádu na OÚ Velim. Dále informoval
o problému s vchodovými dveřmi na poště. Pan starosta odpověděl,
ţe nájemníky č. p. 452 pozve k projednání nového domovního řádu
a dveře budou na jaře vyměněny.

ZPRÁVY ZE ZO
Z jednání ZO Velim konaného dne 26. 1. 2011 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Slabá, Mgr. Karpeta, Mgr. Češpiva, Kotek,
Mgr. Kyncl, Kaftan, Mgr. Bartošová, Kubelka
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.
2. Kontrola minulého zápisu
- Podmínky půjčky TJ Sokol byly zjištěny na KÚSK, do příštího
zasedání bude připraven návrh smlouvy. ZO se dohodlo na
poskytnutí bezúročné půjčky. Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdrţel
se 0.
- Pan starosta informoval o schůzce na Městském úřadu Kolín
z důvodu projednání návrhu územního plánu obce Velim. Ing. arch.
Krolák přijede do 14 dnů a vysvětlí ZO provedené změny.
- Úpravy na hřbitovech budou řešeny na jaře.
- Plán obnovy obce bude zhotoven do začátku léta.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.
3. Došlá pošta
- č. j. 31/2011 SAJP elektro – A. Salák – Ţádost o vyjádření k projektu
stavby ke stavebnímu povolení na akci: Cerhenice, Nádraţní FVE
3MW pro FERBO-IV-12-6011822. Rozhodnutí: ZO nemá námitek,
nedochází ke styku se zařízením ve správě obce.
- č. j. 39/2011 I. Kočovská, Sv. Mikuláš – Ţádost o podepsání smlouvy
o smlouvě budoucí na akci Velim, přípojka nn pro č. p. 441 dle
překresleného situačního plánku. Rozhodnutí: ZO zatím návrh
neschvaluje a předává plánek J. Kaftanovi ke zpracování cenové
kalkulace – jedná se o přeloţení části nového chodníku z důvodu
umístění sloupu, který do něho částečně zasahuje.
- č. j. 40/2011 MAS Podlipansko, o. p. s. – Pozvánka na Valnou
hromadu MAS Podlipansko, o. p. s., 10. 2. 2011 od 15.00 hodin
v Kostelci nad Černými lesy. ZO bere na vědomí, účastí pověřuje
starostu nebo místostarostu.
- č. j. 44/2011 Majitelé byt. jednotek č. p. 564 a 565, Velim – Ţádost o
opravu příjezdové cesty k výše uvedeným domům. Odpověď: ZO
začalo tuto záleţitost řešit ještě před podáním ţádosti, v současné
době je zpracováván projekt na rekonstrukci místních komunikací,
kde je zahrnuta i rekonstrukce této komunikace.
- č. j. 49/2011 V. Beníšková, Velim – Ţádost o povolení umístění
4 informačních cedulí na sloupy VO. Rozhodnutí: ZO s umístěním
poutačů souhlasí, cedule nebudou umístěny na sloupech
s dopravními značkami. Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdrţel se 0.
- č. j. 57/2011 I. Kočovská, Sv. Mikuláš – Ţádost o podepsání smlouvy
o smlouvě budoucí na akci Velim, přípojka nn pro č. p. 275 dle
situačního plánku. Rozhodnutí: ZO nemá námitek. Hlasování ZO:
pro 9 – proti 0 – zdrţel se 0.
- č. j. 62/2011 TJ Sokol Velim, oddíl volejbalu – Ţádost o finanční
příspěvek na maškarní ples na zaplacení hudby. Rozhodnutí: ZO
s finančním příspěvkem souhlasí. Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 –
zdrţel se 0.
- č. j. 63/2011 AEROCAN CZ, s. r. o. – Ţádost o podpis smlouvy –
Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby a provedení stavby –
Instalace dvou nových výrobních linek a spalovacích zařízení.
Rozhodnutí: ZO souhlasí a pověřuje pana starostu Seiferta
k podpisu smlouvy. Hlasování ZO: pro 7 – proti 0 – zdrţel se 2.
- č. j. 64/2011 St. Stejskal – Dopravní projekce – Návrh smlouvy o dílo
– Vypracování projektu pro ohlášení stavby na akce – Velim –
komunikace (na pozemcích 974/2, 968/1, 950/1, 1029) v k. ú. Velim
(výškopisné a polohopisné zaměření 31 800 Kč a komunikace
celkem 185 160 Kč). Rozhodnutí: ZO s výše uvedenou smlouvou
souhlasí. Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdrţel se 0.
- ATLAS SOFTWARE – V. Wolf – Nabídka software Profidata a
Codexis online (právní informační software s pravidelnou
aktualizací). Odpověď: ZO momentálně nevyuţije nabídku na
zakoupení výše uvedeného software.
- EKOPOINT – Nabídka zpracování projektové dokumentace na
pořízení komunální čisticí techniky. Odpověď: ZO momentálně tuto
nabídku nevyuţije.

Z jednání ZO Velim konaného dne 9. 2. 2011 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Slabá, Mgr. Karpeta, Mgr. Češpiva, Kotek,
Mgr. Kyncl, Kaftan, Mgr. Bartošová, Kubelka, Kostka
Hosté: Ing. arch. P. Krolák s asistentkou a paní D. Esterlová
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.
Pan starosta dále přivítal přítomné hosty a nejprve předal slovo paní
Esterlové. Paní D. Esterlová poukázala na problém týkající se odtoku
podzemních vod v ulici Praţská, který obyvatele této lokality trápí jiţ
třicet let. Dále se zeptala na konkrétní termín zhotovení kanalizace
v této části obce. Pan starosta odpověděl, ţe dotace na dobudování
kanalizace v obci byla přiznána jiţ v roce 2009, nicméně zatím se
termín stále prodluţuje, v současné době společnost Allowance
dokončuje výběrové řízení na zhotovitele. Jelikoţ ještě nebylo
ukončeno, momentálně není schopen sdělit přesný termín začátku
akce. Po krátké diskuzi mezi paní Esterlovou a dalšími členy
zastupitelstva (místostarosty Kostkou a Kubelkou) předal slovo
Ing. arch. P. Krolákovi, který názorně vysvětlil a ukázal na projekčním
plátně veškeré úpravy a změny v nově zpracovaném územním plánu
obce Velim. Po zodpovězení všech dotazů zastupitelstvu sdělil, ţe nový
územní plán by mohl být dokončen v první polovině roku 2011.
2. Kontrola minulého zápisu
- Valné hromady MAS Podlipansko se zúčastní místostarosta
P. Kubelka.
- Plán obnovy obce bude zhotoven do začátku léta.
- Jasany a lípy byly prořezány.
- Plánovaná schůzka s nájemníky pošty týkající se domovního řádu
se uskuteční ve středu 16. 2. 2011 v 16.00 hod.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.
3. Došlá pošta
- č. j. 39/2011 I. Kočovská, Sv. Mikuláš – Ţádost o podepsání smlouvy
o smlouvě budoucí na akci Velim, přípojka nn pro č. p. 441 dle
překresleného situačního plánku. Rozhodnutí: ZO smlouvu
schvaluje. Po posouzení situace bylo zjištěno, ţe chodník zůstane
neporušen, neboť na umístění sloupu je dostatek místa mezi zdí a
chodníkem (drenáţ v podobě kačírku šíře cca 1 m). Rozhodnutí: ZO
souhlasí s podpisem smlouvy. Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 –
zdrţel se 0.
- č. j. 68/2011 V. Slabá, Velim – Ţádost o ořezání větví na katolickém
hřbitově u hrobu Slabých. Odpověď: ZO pověřuje pana starostu
Seiferta a St. Kotka k vyřešení této záleţitosti.
- č. j. 72/2011 J. Pešková, Lubná – Vyřešení spoluvlastnického vztahu
k nemovitostem v k. ú. Velim. Odpověď ZO: Z důvodu nepřítomnosti
právníka obce se tato záleţitost odkládá na příští zasedání ZO, které
se uskuteční 2. 3. 2011.

4. Diskuse
Pan Kubelka
- Poţádal o prořez jasanů a lip v ulici Václavská v době vegetačního
klidu, větve zasahují do komunikace a do hřiště. Pan starosta
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č. j. 83/2011 A. Tomášová, MŠ Velim – Oznámení o dosaţení věku
k nástupu do starobního důchodu, nabídnutí funkce ředitelky MŠ
k dispozici a zváţení přípravy konkurzu na tuto funkci. Odpověď: ZO
děkuje za informaci, dle zákona můţe paní A. Tomášová vykonávat
funkci ředitelky další čtyři roky, ZO o konkurzu na tuto funkci zatím
neuvaţuje.
č. j. 85/2011 FSČCE, Velim – Ţádost o odprodej 13 m² pozemku
(z p. p. č. 945/10 – schody před evangelickým kostelem) a ţádost o
podpis kupní smlouvy. Rozhodnutí: ZO souhlasí. Hlasování ZO: pro
10 – proti 0 – zdrţel se 0.
č. j. 86/2011 KAS Okna, Velim – Cenová nabídka PP028-11 na
zhotovení dveří v obecním domě č. p. 452. Rozhodnutí: ZO
souhlasí. Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdrţel se 0.
č. j. 93/2011 B. Baláček, KRPV – Ohlášení akce – Pěší výlet do
Cerhenic nazvaný Podruhé za Blankou Waleskou (v sobotu
26. 2. 2011). Odpověď: ZO bere na vědomí.
Na základě informace společnosti Allowance, s. r. o., která pro obec
Velim zajišťuje výběrové řízení, Zastupitelstvo obce Velim jakoţto
Zadavatel veřejné zakázky zadávané v uţším řízení dle zák.
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
„Dobudování kanalizace v obci Velim“, vyhlášené v informačním
systému veřejné správy pod značkou 60049780, vylučuje z účasti
v zadávacím řízení dle ust. § 60 zákona uchazeče: společnost VPK
Suchý, s. r. o., sídlo Zásmuky, Komenského náměstí 135, PSČ
281 44, IČ: 270 85 201, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vloţka 95134. Uchazeč nesplnil
kvalifikační předpoklady dle Zadávacích podmínek (viz příloha).
Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdrţel se 0.

Narodili se:
Antoš Radek, Velim
Franclová Eliška, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřela:
Baštová Marie, Velim
Čest její památce!
Sňatek uzavřeli:
Viktor Pojdyn a Ţaneta Kálaiová
Blahopřejeme!

Z NAŠICH ŠKOL
Letem světem z naší školy …
10. 2. 2011 vystoupily dívky ŠAK na maturitním plese Střední
odborné školy Liblice, který se konal v MSD v Kolíně.

4. Diskuse
Pan starosta
- Navrhl strţení zadní zdi hřbitova, která se částečně zřítila, a místo
zdi zatím natáhnout plot. Dále navrhuje pozvat statika, který zjistí
stav fary.
Kubelka
- Informoval ZO o schůzce přípravného výboru XI. Velimského plesu.
Cena vstupného bude 80 Kč, obec uhradí hudbu, pronájem
sokolovny, energie a OSU. Další schůzka se bude konat
28. 2. 2011.
Mgr. Karpeta
- Přednesl ţádost Základní školy T. G. Masaryka Velim o převedení
finančních prostředků z roku 2010 do rezervního fondu a poţádal
ZO o schválení. Fond bude vyuţit k dalšímu rozvoji činnosti školy.
Rozhodnutí: ZO souhlasí s převedením finančních prostředků na rok
2011. Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdrţel se 1.
Kaftan
- Upozornil, ţe pan Šecl, který dozoruje přechod, musí mít reflexní
čepici.
Mgr. Kyncl
- Poţádal o schválení příspěvku na Letní dětskou rekreaci v Horním
Bradle v částce 70 000 Kč k uhrazení zálohové faktury. Rozhodnutí:
ZO souhlasí. Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdrţel se 0.

15. 2. 2011 se druţstvo našich mladších ţáků ve sloţení Dejmek D.,
Červenka T., Trumpus Z., Trumpus M., Kasal M., Řehák K., Nechanický
P., Adámek M. a Kopecký D. zúčastnilo turnaje v sálové kopané
v Pečkách. Chlapci obsadili 3. místo.
AH

Velimské proměny XII

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
SPOZ OZNAMUJE
Významná ţivotní jubilea oslavili:
Podhrázská Eugenie, Velim
Voňková Zdeňka, Velim
Pospíšilová Marie, Velim
Kanalošová Milada, Velim
Bínová Jarmila, Velim
Kurka Václav, Velim
Hoffmann Václav, Velim
Lanc Jaroslav, Velim
Ďoubal Josef, Velim
Procházka Jaroslav, Velim
Bunc František, Vítězov
Nechojdomová Vlasta, Vítězov
Urbánek Milan, Velim
Bláhová Květoslava, Velim
Křehla Pavel, Velim
Baško Ladislav, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

Lékárna na pohlednici z roku 1935. Zahájila svou činnost ve Velimi roku
1912, a to jako lékárna „U Anděla". Vedl ji pan magistr Vilém Peřina.
80 let
65 let
60 let
60 let
75 let
60 let
60 let
96 let
65 let
65 let
80 let
92 let
60 let
65 let
65 let
75 let

Současná podoba lékárny. Děkuji za informace panu MUDr. Josefu
Slabému.
kvak
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na rohu Karlovy ulice vedle Dlabačovy vily.
Uvědomili jsme si, ţe i naše obec má své význačné osobnosti, na které
často zapomínáme. Slíbili jsme si, ţe se budeme snaţit o jejich
připomínání – např. na internetových stránkách obce – aby se i mladší
a noví obyvatelé seznamovali s historií.
MČ

Velimská abeceda (list 110)
Ságner Čeněk, důstojník rakouskouherské armády, se zapsal do
povědomí národa zásluhou spisovatele Jaroslava Haška, který jej uvedl
v Osudech dobrého vojáka Švejka. Ságnerovy ostatky nechal jeho zeť,
kolínský lékárník Novotný, přemístit do rodinné hrobky na kolínských
hřbitovech.
Salava Jan byl k roku 1902 jediným řádně přihlášeným hodinářem
působícím ve Velimi.
Salima je druţstvo ustavené po rozpadu Jednotného zemědělského
druţstva ve Velimi po listopadové revoluci. Obhospodařuje polnosti,
které nebyly vráceny původním majitelům. Podstatnou činností
velimské Salimy je mimo běţné zemědělské produkty pěstování cibule.
Salonky jsou druhem vánočních bonbonů, balených do pestře
barevného třepeného motýlkovitého obalu. Bonbony samy jsou
vyrobeny z fondantu. Salonky se pouţívají jako ozdoba na vánoční
stromky. Za první republiky se v Glasrově Velimské továrně vyráběly
v hojné míře a jejich výroba trvala ještě několik let po revoluci. Dnes se
s nimi můţeme setkat jiţ jen jako se součástí vánoční kolekce.
Samochyn Vladimír, nar. r. 1930 byl synem ruského zajatce z 1. sv.
války. V době 2. sv. války bydlela rodina ve Vítězově. Kdyţ mu ve
velimské měšťance učitel Kašík napsal z němčiny nedostatečnou, běţel
ke kolejišti s úmyslem spáchat sebevraţdu. Dva spoluţáci ho však
doběhli a strhli před projíţdějícím rychlíkem. Samochyn se vyučil
prodavačem a stal se vedoucím v jedné kolínské prodejně. Později byl
číšníkem v restauraci U Mědínků v Kutné Hoře. Naposled se stal
vedoucím restaurace „Na 12 kopách“ v Kolíně. Zde v domnění, ţe svým
jednáním způsobil velké manko, spáchal sebevraţdu oběšením.
Samandari Abdul Wahid, trumpetista a učitel hudby Základní
umělecké školy Františka Kmocha v Kolíně. U nás v Česku získal
politický azyl. Svou pílí se vypracoval na vynikajícího interpreta. Ve
velimské sokolovně vystupoval několikráte, například 30. října 1993
nebo 25. října 1997.
Sanitas, národní podnik, byl obchodním podnikem s distribucí
zdravotnického materiálu. Měl v pronájmu budovy starého velimského
cukrovaru, které vyuţíval jako sklady. Dne 27. dubna 1950 se například
na veřejné schůzi MNV jednalo o přidělení bytu pro správce Sanitasu.
Samovaz jako vůbec první ve Velimi koupil v roce 1935 Sixta
z Praţské ulice č. 16 (od Čeperky), kterému přezdívali „Ţalmista“. Tento
nový ţací stroj byl po válové sekačce dalším článkem řady
k pozdějšímu kombajnu.
Sanktuská věţ u katolického kostela ve Velimi byla roku 1887 při
velkém povětří značně poškozena. Po 117 letech, v listopadu 2004
poţádala římskokatolická farnost Velim Zastupitelstvo obce Velimi o
finanční příspěvek na její opětnou opravu.
Sarančata zavinila v USA konec podnikatelské činnosti manţelů
Baláčkových. Napadla jejich ranč a tím je připravila o veškerý majetek.
Jednalo se o Baláčka pocházejícího z Velimi od Čeperky. Ten se před
2. sv. válkou při návštěvě ČSR seznámil se svobodnou matkou
Boumovou, která měla nemanţelského syna Václava. Baláček se oţenil
a nechal na své jméno přepsat i syna Václava. Do USA odjel
s manţelkou s tím, ţe po zajištění existence se pro syna vrátí. Mezitím
však vypukla 2. sv. válka a syn Václav zůstal u svých příbuzných Brtků
ve Fajberku. Během války zemřeli v USA jeho rodiče, přesněji matka
s otčímem. Václav Baláček sám zemřel o Vánocích 1995 v jedné
vesnici u Zásmuk.
Sarasáni bylo jméno slavného cirkusu, který v roce 1938 pouhý
jeden den hostoval v Kolíně. Z Velimi se jeho vystoupení zúčastnilo
ţactvo obou velimských škol. Obrovský cirkusový stan byl postaven
v místech dnešního sídliště. Obecně je znám osud celého tohoto
velkého podniku, který po ztroskotání lodi při převozu skončil na
mořském dnu.

Karneval
Počátky karnevalu, který pro nás dnes znamená taneční zábavy a
hýření v maskách, sahají aţ do období středověku. Hromadné
radovánky byly vţdy spojovány s nejrůznějšími rituály, ve starém Řecku
a Římě jim předcházely slavnosti k poctě jejich bohů. Karnevalové
veselí, které oslavuje lidskou radost a pospolitost, se váţe k zimnímu
období – začíná po Třech králích a trvá aţ do Popeleční středy, která
zahajuje velikonoční půst.

Maškarní ples
Sokolský oddíl volejbalistů si letos vzal pod patronát maškarní ples
pro dospělé. Tato tradice se nám v průběhu posledních let vytratila a
její obnovení bylo milým připomenutím končící zimy. Účast byla bohatá
a masek přišlo nad očekávání dost. V průběhu maškarního reje jste
mohli potkat vodníky, čerty i čertice, Marfušu s Nastěnkou, Červené
karkulky, jeptišky, rádce z pohádky Šíleně smutná princezna, pejska a
kočičku, superţenu, ďábla, zdravotní sestřičky, láhev velimského
šedého vína i s hroznem, vraha, úklidovou četu, která se nikdy
nenechala zahanbit a při kaţdé příleţitosti znovu zametla sál,
Fantomase, šaška, čarodějnice a mnoho a mnoho dalších. Za
nejkrásnější masku bylo nakonec zvoleno víno s hroznem (na snímku),
druhý byl vrah a třetí cvičenec, který v průběhu večera bavil všechny
přítomné. Maškarní hemţení skončilo aţ v brzkých ranních hodinách a
lidé se patřičně unavení bujarou zábavou rozešli do svých domovů.
Bylo by moc pěkné tuto veselou tradici udrţet do příštích let. Za
organizaci patří dík všem z volejbalového oddílu a jejich obětavým
pomocníkům.

Dětský karneval
Hned druhý den po maškarním plese pro dospělé se v dopoledních
hodinách začal připravovat maškarní bál pro naše nejmenší. A
odpoledne uţ tu znovu sálem pluly veselé i strašidelné masky, pod
kterými nebylo mnohdy rozeznat vůbec nikoho. Celou akcí provázel
Ivoš Procházka. Přišlo na 180 návštěvníků – rodičů, dětí, babiček a
dědečků. Díky patří všem, kteří byli ochotni tuto tradiční akci
spoluzorganizovat.
ŢAS

Podruhé za Blankou Waleskou
V sobotu dne 26. února uspořádal KRPV exkurzi do Cerhenic, aby
vzpomněl tamní rodačku a herečku Blanku Waleskou. Část účastníků
se vydala pěšky, starší se přepravili autem.
V Cerhenicích jsme vyslechli krátkou zprávu o této osobnosti u jejího
rodného domu a v pamětní síni pobesedovali s p. ing. Růţičkou, který
zachycuje historii Cerhenic i okolí ve svých knihách. Na zpáteční cestě
jsme se zastavili u pomníku kněze – premonstráta, spisovatele, básníka
a vědce Jana Bohumíra Dlabače a kolem bratrského kostelíka Na
Beránku se vraceli domů. Účastníky provázela zajímavými informacemi
téţ pracovnice OÚ pí Mlynářová s dcerou. Všem ze srdce děkujeme za
laskavé přijetí i dar v podobě knih o Blance Waleské (jsou k zapůjčení
v knihovně klubu rodáků).
A jaký vztah měla Blanka Waleská k Velimi? Navštěvovala zde svou
tetu, matčinu sestru, pí Julii Horkou, hospodyni MUDr. Kryfa, v domku

4

který si tak odnesl 2 poháry. Druhý za kategorii do 16 let. Na 2. místě
byl Miroslav Mašek, bronz získala Hana Kubíková.
PB

Zumba vkročila do Velimi
A to v neděli 27. 2. v odpoledních hodinách v prostorách sokolovny.
Reklamu měla rozsáhlou, takţe více jak 60 dívek a dam si dorazilo
zatančit a zahalekat v jiţanských rytmech samby, chachy a dalších
ţhavých tanečních stylů. Pro velký úspěch byla domluvena další neděle
s příjemnou trenérkou J. Minarčíkovou.
Kdo ještě nepronikl do tajů tohoto exotického stylu, jsou pro něho
připraveny následující informace.
Co je ZUMBA?
Zumba vznikla úplně náhodou v roce 1999 v Columbii, kdy Alberto
Perez alias Beto zapomněl aerobikovou hudbu. Jediné, co měl u sebe,
byla latinsko-americká hudba typu salsy, merengue ... Beto neměl jinou
moţnost neţ improvizovat. Z této hodiny vznikl nový revoluční fitness
program – zumba! Stala se jednou z jeho nejpopulárnějších. V roce
1999, kdy měl obrovský úspěch v Columbii, představil ji v USA.
V září roku 2006 uţ bylo více neţ 2000 instruktorů po celém světě.
Zumba kombinuje zábavné s efektivním. Tento druh tance je zaloţený
na časových sekcích, kde se střídá rychlá část s pomalou a v této
kombinaci dochází ke spalování tuku a tvarování celého těla. Cílem
zumby je ukázat lidem, ţe zhubnout lze s radostí, zábavně a bez
stresu.
V lednu roku 2008 bylo prodáno okolo 3 milionů DVD, vyškoleno
bylo okolo 11 000 instruktorů. Zumba je tedy tanec, kroky, choreografie.
Je to velká taneční párty.
kvak (zdroj: www.zumba.estranky.cz)

Aerobik

JUDO

Dne 6. 3. 2011 pořádalo Fit studio Jitky Brachovcové v Kutné Hoře
jiţ tradiční závody v aerobiku dětí i dospělých s názvem Hvězdičkový
aerobik. Skvělé 2. místo v nejmenší kategorii 4 – 6 let (Jahůdky)
obsadila naše Alţběta Kvapilová (na snímku). Gratulujeme!
AH

Jedním z oddílů TJ Sokol Velim je oddíl JUDO. Je sloţen převáţně
z dětí. Dospělí zajišťují vedení oddílů a jejich trenéry. Oddíl je
kolektivním členem Českého svazu JUDO Praha a oblastního svazu
judo se sídlem v Kolíně. Ten sdruţuje: TJ Start 3. ZŠ Kolín, DDM
Poděbrady, JUDO Chlumec nad Cidlinou, JUDO Nový Bydţov a Velim.
Je organizátorem Polabské ligy ţactva, šestikolové soutěţe. Mimoto se
oddíly mohou účastnit turnajů vypisovaných jinými oddíly.
I. kolo 24. ročníku Polabské ligy ţactva a 18. ročníku otevřeného
přeboru Sokolské ţupy Tyršovy se konalo v sobotu 22. ledna 2011 ve
velimské sokolovně. Do bojů na tatami se zapojilo 168 dětí ze
sedmnácti oddílů: Hořovice, Hradec Králové, Vršovice, Košíře, Česká
Skalice, Poděbrady, Nový Bydţov, Chlumec nad Cidlinou, Start 3. ZŠ
Kolín, Česká Třebová, Mladá Boleslav, Litoměřice, Vlašim, Trutnov,
Turnov a Čáslav.
V současné době je velký zájem o kolektivní členství a tedy
pravidelnou účast v soutěţi.
Soutěţ začala v 10.45 hod. a skončila v 16.30 hod. Závodníci, kteří
se umístili na 1. – 3. místě, obdrţeli diplom, medaili a pozornost, kterou
zajistili: Geosan Kolín, KOVO Hybler Velim, Kuchař Velim, MAS
Podlipansko, MERO Praha, Texaco Praha a ZZN Kolín. KOV Velim, OÚ
Velim a Sokolská ţupa Tyršova poskytly technické zázemí. Na závěr
kaţdého kola je vyhlašováno umístění jednotlivých oddílů. Na 1. místě
se umístila Česká Třebová, na 2. místě Nový Bydţov a na 3. místě
Chlumec nad Cidlinou. Velim obsadila 12. – 14. místo, coţ povaţujeme
za úspěch.
Celý turnaj by nebyl úspěšný bez pomoci ostatních, kteří se
zaslouţili o jeho bezproblémový průběh. Především děkuji
MUDr. Josefu Kroupovi z kolínské nemocnice, který ve Velimi jiţ
počtrnácté zdarma ošetřil zranění vzniklá během soubojů na tatami.
Poděkování patří také lidem, kteří zde strávili celé odpoledne a svůj
volný čas věnovali turnaji. Děkuji Renatě Jeřábkové, která zajistila
diplomy. Bezproblémový průběh zajišťovali také ing. Jakl a Štěpán Jakl,
který obětavě přijel z Brna. Dík patří početné skupině rozhodčích,
vedených J. Musilem a ing. Proxem.
Oceňujeme trpělivost mnoha rodičů, kterých se do velimské
sokolovny dostavilo zhruba sto.
KS

Šachový Turnaj všech generací
České veřejnosti a českým šachistům připomnělo občanské
sdruţení Sokrates 2001 a Šachový klub Smíchov 105. výročí narození
legendární šachistky Věry Menčíkové uspořádáním „Turnaje všech
generací“ k uctění její památky. Věra Menčíková se narodila 16. února
1906. Turnaj všech generací byl sehrán v sobotu 12. února na
Smíchově za účasti 111 šachistů všech věkových kategorií.
Věra Menčíková, která měla československou státní příslušnost,
byla mimořádně talentovaná. Jiţ jako sedmnáctiletá se zúčastňovala
mezinárodních soutěţí muţů, coţ bylo v té době velmi neobvyklé.
V červenci 1927 zvítězila v Londýně v prvním mistrovství světa ţen.
Titul mistryně světa obhajovala postupně v roce 1930 v Hamburku,
1931 v Praze, 1933 ve Folkestone, 1935 ve Varšavě, 1937 ve
Stockholmu a 1939 v Buenos Aires. Na těchto mistrovstvích sehrála
Věra Menčíková celkem 83 partií, z nichţ 78 vyhrála! Titul mistryně
světa udrţela aţ do konce svého ţivota v roce 1944, kdy dne
27. června zahynula při náletu na Londýn.
Manţel Věry Menčíkové, R. H. Stevenson, se kterým uzavřela
sňatek v roce 1937, byl sekretářem britského šachového svazu. Snad
to bylo důvodem, proč v poválečném období nebyly její mimořádné
výkony a přínos pro rozvoj šachu ve světě v bývalém Československu
příliš publikovány. Proto je ţádoucí, aby dnes šachové kluby a jejich
funkcionáři organizovali besedy a přednášky a informovali v tisku o této
vynikající osobnosti a jejím přínosu pro rozvoj šachu a prezentaci
Československé republiky a České republiky ve světě.
Absolutním vítězem smíchovského Turnaje všech generací v Praze
se stal ziskem 7 bodů ze 7 junior, KM, Tadeáš Baláček ze Sokola Kolín,

Na snímku je Matěj Šmíd z oddílu Velim. Foto Vl. Šťastný.
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Stolní tenis

Poděkování

Poslední velimskou „stolnětenisovou“ akcí v kalendářním roce 2010
byl tradiční turnaj TOP 12, který je určen registrovaným hráčům.
Františku Dejovi se podařilo obhájit loňské prvenství, coţ se mu
povedlo jako vůbec prvnímu hráči v dosavadní historii tohoto klání. Dej
ve finále zdolal Pavla Jeřalu 3:0 na sety. Třetí místo překvapivě obsadil
Luděk Pych ml. z Nové Vsi, jenţ v boji o bronzovou příčku přetlačil
těsně 3:2 Františka Vejtrubu.
Velimské áčko po zdařilé podzimní části v novém roce ustoupilo ze
svých pozic, čemuţ hodně napomohly absence několika hráčů ze
zdravotních důvodů. V úvodním duelu roku 2011 podlehli velimští stolní
tenisté na palubovce FK Kolín F 7:11 (Petřík 3, Kopecký 2, Sixta 1, WO
1). Vzhledem k situaci v hráčském kádru byl pak úspěchem alespoň
jednobodový zisk za remízu 9:9 s Kostelcem nad Černými lesy C
(Petřík 3, Vejtruba 3, Sixta 1, Kopecký 1, čtyřhra 1). V dalším kole se
hrálo derby utkání v Nové Vsi, které opanovali v poměru 12:6 tamní
borci (Dej 3, Sixta 1, Petřík 1, čtyřhra 1). Následovala další domácí
plichta, tentokrát se silným týmem Klučova B (Dej 3, Petřík 2, Vejtruba
2, Sixta 1, čtyřhra 1). Výčet nepříliš povedených zápasů zatím uzavírá
prohra s FK Kolín E 4:14 (Vejtruba 1, Dej 1, WO 2).
B – tým vstoupil do odvetné fáze výtečně a po pěti vítězstvích v řadě
má reálnou šanci svou soutěţ vyhrát. Béčko postupně zdolalo Novou
Ves D venku 12:6 (Kopecký 4, Svoboda 2, Sixta 2, L. Jeřala 2, čtyřhry
2), doma Týnec nad Labem C 13:5 (Sixta 4, L. Jeřala 3, Kopecký 3,
Svoboda 1, čtyřhry 2), venku Sokol Kolín C 12:6 (Vejtruba 4, Sixta 3, L.
Jeřala 2, Kopecký 1, čtyřhry 2), doma Viktorii Radim D 17:1 (Sixta 4, L.
Jeřala 4, Kopecký 4, Svoboda 2, Vaňková 1, čtyřhry 2) a venku Sokol
Velký Osek C 14:4 (Kopecký 4, Sixta 4, L. Jeřala 3, Vaňková 1, čtyřhry
2).
oddíl stolního tenisu

Děkujeme panu L. Kostkovi za dlouholeté příspěvky na nákup knih pro
naši místní knihovnu.
Za knihovnu a její čtenáře J. Bartošová

Oznámení
MUDr. K. Dvořáková ordinuje ve dnech 14. 3. - 25. 3. 2011 pouze od 7
do 10 h.

Inzerce
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
Privát: Dolní Nouzov 465, Velim
Office: Karolíny Světlé 146, 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

FC Velim – zahájení jarní části
soutěže
A je tady začátek jarních klání o mistrovské body. Před přehledem
úvodních zápasů našich muţstev ještě krátká zastávka u přípravných
zápasů A muţstva.
Tým se zúčastnil velice kvalitně obsazeného zimního turnaje v Praze
na Vyšehradě. V základní skupině dosáhl následujících výsledků:
FC Velim – FK Viktoria Ţiţkov 1:1, FC Velim – FK Slavoj Vyšehrad 0:1,
FC Velim – Bohemians 1905 2:4, FC Velim – FK Dukla Praha 1:1,
FC Velim – FC Graffin Vlašim 1:5.
Zisk pouhých dvou bodů stačil ve skupině jen na poslední místo.
V utkání o konečné 11. – 12. místo pak naši hráči podlehli muţstvu FK
Mladá Boleslav poměrem 1:5.
Posledním přípravným zápasem byl zápas v Neratovicích, ve kterém
se muţstvo konečně dočkalo vítězství – 2:0.
Do jarních zápasů o body vstoupí naše muţstva postupně –
v sobotu 12. 3. hostí ţáci doma Brandýs n/L. Začátek zápasů je v 9.30
a v 11.10 hod. V neděli 13. 3. čeká mistrovská premiéra A muţstvo,
které hostí Jičín. Začátek utkání je ve 14.30 hod. Dorost zahajuje
v sobotu 26. 3. od 10.15 hod. v Polepech a B muţstvo v neděli 27. 3. od
15.00 hod. v Nových Dvorech. Informace o B dorostu a přípravce
přineseme v příštím čísle Velimských novin. Do jarních bojů o
mistrovské body přejeme našim hráčům hodně úspěchů.
PK

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.

Chycen při činu!
V pondělí 28. 2. 2011 se u Základní školy T. G. M. ve Velimi
odehrála scéna jako z akčního filmu. Pan školník společně s policisty
z OOP Pečky zadrţeli v areálu školy při krádeţi zloděje, který se právě
pokoušel odcizit měděné svody. Následně policisté zjistili, ţe se jedná o
třicetiletého muţe s bohatou trestní minulostí, který je členem
čtyřčlenné party zlodějů a pro podobné krádeţe je trestně stíhán
kriminální policií v Kolíně. Po zadrţení byl muţ obviněn a vzat do vazby.
MW

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

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)

Příjem zpráv:

e-mail: redakcevn@seznam.cz, členové RR

Poděkování sponzorům
Děkujeme všem sponzorům maškarního reje. Sponzoři: OÚ Velim,
p. Pavel Kasal, DD DOMY, s. r. o., p. Milan Nezbeda, autodílna
Michník, p. Janoušek, p. Gregor, pí Hana Černá, Aréna Fit Studio,
p. Siřínek, Tetovací studio T. Soukup, SAVAS, s. r. o., p. Miroslav
Esterle, Potraviny Anděl, pí Jarmila Kopecká, pí Jana Horáková, statek
Kutlíře, p. Jiří Fojtů, p. Petr Červeňák, p. Jaroslav Nezavdal, p. Pavel
Pena, Motorest R1 – Milan Červeňák, p. Petr Hrabal, KOPOS, pí Vlasta
Fundová, SALIMA, p. Long, EUROCYCLES, pí Slavíková, p. Kluger,
pí Jana Sixtová, pí Lenka Michníková, p. Pavel Sixta, MONDEX, p. Jiří
Hruška, pí MUDr. Alena Rabová, p. Lahoda, pí Eva Rybářová,
p. Zdeněk Kosík, oddíl volejbalu.

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

6

