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Jaro a detoxikace jater

Masopust neboli karnevalové období trvá od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou
začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na
masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. V některých
regionech (Chodsko, Hlinecko aj.) je ještě dnes součástí oslav obřadní průvod masek, který
obchází s muzikou vesnici. Účastníci jsou ustrojeni ve specifických maskách, nesmí chybět
smrtka, baba, kůň, šlaufr a mnozí jiní. Mnohde se vybírá do košíku kořalka, vejce, slanina, koblihy
nebo boţí milosti. Vše je pak společně konzumováno v hospodě během večerní zábavy. Poslední
dny tohoto období byly tak dříve ve znamení dobrého pití, tučného jídla, vepřových hodů a
zabíjaček, kde nesměly chybět jitrnice, jelítka, ovar a škvarky, protoţe pak následoval předlouhý
čtyřicetidenní půst.
Za první republiky i u nás ve Velimi chodíval průvod masek, ale tuto tradici nemilosrdně přetrhla
válka a od té doby se k nám jiţ nevrátila. Tak vzpomínají pamětnice.
Masopustní pranostiky:
Masopust na slunci – pomlázka u kamen. Masopust na slunci – pomlázka v senci. Konec
masopustu jasný – len krásný. Krátký masopust – dlouhá zima. Na ostatky luţky – budou jabka,
hrušky. Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc. Bude-li příjemné povětří, bude dosti
hrachu. Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok na len. Bude-li v úterý
masopustní neb v středu (Popeleční) vítr aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude.

Masopust v Písničce
Přestoţe nám letos počasí příliš nepřálo, vyrazil dne 11. 3. v dopoledních hodinách od mateřské
školy do velimských ulic masopustní průvod. Nedočkavost dětí se stupňovala minutu od minuty,
moc jsme se všichni těšili.
Zazpívali jsme nebo zarecitovali
a dostali spoustu dobrot. Celý
průvod
ukončila
návštěva
obecního úřadu, kde na nás také
čekala sladká odměna. Cesta
zpět do mateřské školy byla plná
dojmů, veselé konverzace a
smíchu. S přáním, aby nám
masopust příští rok vyšel alespoň
tak jako ten letošní, jsme se
rozloučili se všemi přihlíţejícími
rodiči, prarodiči a příbuznými a
rozešli jsme se do svých
pavilonů.
ŢAS
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Jaro je milé nejen větším mnoţstvím
denního světla, kterého se nám konečně po
dlouhé zimě dostává, ale je to také vhodné
období pro nastolení nových reţimových
pravidel, pro zahájení drobných ţádoucích
změn v našem ţivotním stylu.
Na jaře se tradičně prováděly různé očistné
kúry, a to zejména v předvelikonočním období.
Naše tělo si po zimě, kdy jsme si dopřávali
koncentrovanější a někdy i tučnější potraviny,
nese řadu nánosů, které je dobré v předjaří
sejmout, aby nám nebránily v aktivním proţitku
dalších částí roku.
Dle výţivy podle elementů neboli Feng Shui
výţivy je kaţdé roční období spjato s některým
z našich tělesných orgánů. Příslušná doba je
dobou nejvyšší zranitelnosti daného orgánu a
zároveň nejvhodnější dobou pro jeho
detoxikaci a léčbu. V této době se zároveň
nejsnáze projevuje dysfunkce v dané oblasti.
(pokr. na str. 3)

vyhodnocena jako zatím neřešitelná, náprava proběhne při budování
kanalizace vybudováním dešťového svodu.
Pan Kotek
- Informoval o poradě s panem ing. Věchetem ohledně výsadby
nových stromů a keřů. Celkem bude vysazeno cca 80 ks.

ZPRÁVY ZE ZO
Z jednání ZO Velim konaného dne 1. 3. 2011 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Mgr. Karpeta, Kotek, Kaftan, Kubelka, Kostka,
JUDr. Těmín, Mgr. Bartošová

Z jednání ZO Velim konaného dne 16. 3. 2011 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin

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 8 – proti 0 – zdrţel
se 0.
2. Kontrola minulého zápisu
- Úkoly dle minulého zápisu byly splněny.
- Pan JUDr. Těmín vysvětlil moţnosti řešení problému s paní
Peškovou. Podal návrh na písemnou odpověď pí Peškové. P. Seifert
navrhl OÚ odkoupení nemovitosti nebo nabídnout pí Peškové
odkoupení nemovitosti s věcným břemenem pro paní Kanalošovou.
- Akce Sokola Velim z 26. 2. 2011 byla zhodnocena jako úspěšná.
- Zadní zeď hřbitova byla strţena, úkol pro statika trvá.
- Příprava plesu probíhá dle plánu ve spolupráci s p. Kubelkou.
- Finanční příspěvek na tábor byl převeden.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.

Přítomni: pp. – Seifert, Mgr. Karpeta, Kotek, Kaftan, Kubelka, Kostka,
JUDr. Těmín, Mgr. Bartošová, Slabá, Mgr. Češpiva, Mgr. Kyncl
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
- Úkoly dle minulého zápisu byly splněny.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.
3. Schválení rozpočtu pro rok 2011
Pan starosta Seifert poţádal přítomné o schválení rozpočtu pro rok
2011, který byl vyvěšen na úřední desce po dobu zákonné lhůty.
Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdrţel se 2.

3. Inventarizační zápis za rok 2010
Pan starosta přečetl ZO zápis o provedené inventarizaci majetku ve
správě Obecního úřadu ve Velimi za rok 2010, dle zákona č. 563/91 Sb.
Inventarizace majetku a peněţních prostředků byla provedena
k 31. 12. 2010. ZO bere na vědomí.

4. Došlá pošta
- č. j. 134/2011 Geodézie Česká Třebová, s. r. o. – Ţádost o
podepsání smlouvy – Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IE-12-6001576/VB/01, Vítězov u RD čp. 19, úprava NN
KNN. Rozhodnutí: Po prověření situace ZO smlouvu schválilo.
Hlasování ZO: pro 11 – proti 0 – zdrţel se 0.
- č. j. 165/2011 I. Pukšová, Velim – Ţádost o instalaci kukátka u dveří
v bytě v DPS. Rozhodnutí: ZO nemá námitek a souhlasí s instalací
dveřního kukátka.
- č. j. 174/2011 I. Králová, Velim – Ţádost o přidělení obecního bytu.
Rozhodnutí ZO: Zařadit do seznamu ţadatelů.
- č. j. 176/2011 K. Špalková, Č. Janovice, M. Štěpánková, Velim –
Ţádost o dlouhodobé poskytnutí přízemních prostor v budově OÚ
Velim za účelem zřízení a provozování o. s. Rodinného centra
Špalíček. Odpověď: ZO nabízí vhodnější umístění pro rodinné
centrum v prostorách Mateřské školy Velim v budově knihovny a
navrhuje prohlídku uvedených prostor.
- č. j. 181/2011 Allowance, s. r. o. – Oznámení zadavatele, ţe
omezování počtu uchazečů bude prováděno náhodným výběrem
losem. ZO bere na vědomí.
- č. j. 183/2011 J. Kubátová, Kolín – Ţádost o umístění do DPS.
Rozhodnutí ZO: Zařadit do seznamu ţadatelů, přednost mají
velimští občané.

4. Příprava rozpočtu pro rok 2011
Pan starosta Seifert seznámil všechny přítomné s návrhem rozpočtu
pro rok 2011. JUDr. Těmín upozornil na podstatné sníţení rozpočtu na
bytové hospodářství, starosta poukázal na moţnost rozpočtového
opatření. Návrh rozpočtu pro rok 2011 bude vyvěšen na úřední desce
po dobu zákonné lhůty. ZO bere na vědomí čerpání rozpočtu roku
2010.
5. Došlá pošta
- č. j. 117/2011 Oddíl volejbalu – Poděkování za příspěvek na hudbu.
Výtěţek z maškarního plesu bude pouţit na odměny pro děti.
- č. j. 119/2011 R. Čepelák, Velim – Ţádost o vyjádření k dělení
pozemku p. č. 238/18 v k. ú. Velim. ZO souhlasí s dělením pozemku.
Hlasování ZO: pro 8 – proti 0 – zdrţel se 0.
- č. j. 120/2011 J. Tvaroh, Kolín – Ţádost o prodej obecního pozemku
p. č. 491/7 v k. ú. Velim. ZO pověřuje p. starostu k dalšímu jednání.
- č. j. 121/2011 NYMCO, s. r. o. – Oznámení výtěţku z výherních
hracích přístrojů za rok 2010 ve výši 21 247 Kč. ZO rozhodlo, ţe
prostředky z výherních hracích přístrojů budou vyuţity pro imobilní
občany a také pro sportovce, kteří reprezentují obec. Hlasování ZO:
pro 8 – proti 0 – zdrţel se 0.
- č. j. 126/2011 Zdravotní ústav se sídlem v Praze – Hodnocení
protokolu o zkoušce č. 1608/2011 – rozbor vody v artéské studni
v ulici Palackého u „Nádrţky”. Výsledky nevyhovují pro pouţívání
k pitným účelům z důvodu vysoké hodnoty ţeleza a následného
zabarvení. Výsledky rozboru budou oznámeny ve Velimských
novinách a vyvěšeny u artéské studny.
- č. j. 134/2011 Geodézie Česká Třebová, s. r. o. – Ţádost o
podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č.
380 v k. ú. Vítězov kvůli uloţení kabelu. ZO zatím smlouvu
neschválilo a pověřuje pana starostu Seiferta k dalšímu jednání.
- č. j. 145/2011 Vodos, s. r. o. – Návrh mandátní smlouvy – technický
dozor pro akci Dobudování kanalizace v obci Velim – 230 000 Kč
bez DPH+ náklady a poplatky vynaloţené při plnění závazku
odsouhlasené objednatelem (soudní poplatky, průzkumy a popl. za
vydání veřejnoprávním orgánům). Hlasování ZO: pro 8 – proti 0 –
zdrţel se 0.
- č. j. 146/2011 Folbeset plus, s. r. o. – Návrh mandátní smlouvy na
zabezpečení přípravy pro získání dotace na Kompletní rekonstrukci
Mateřské školy Velim (p. starosta a p. Kostka informovali ZO o
moţnosti čerpání dotace ve výši 40 000 Kč). Hlasování ZO: pro 8 –
proti 0 – zdrţel se 0.
- č. j. 147/2011 Folbeset plus, s. r. o. – Návrh mandátní smlouvy na
zabezpečení přípravy pro získání dotace na Místní komunikace
v obci Velim (p. starosta a p. Kostka informovali ZO o moţnosti
čerpání dotace ve výši 40 000 Kč). Hlasování ZO: pro 8 – proti 0 –
zdrţel se 0.

5. Diskuse
Pan starosta
- Zorganizuje schůzku se zástupci Vodosu. Důvodem je řešení
problému s vytékající vodou z pozemku SALIMY.
- Dále pan starosta informoval o jednání s majiteli Cirkusu Rodolfo,
kteří mají zájem v naší obci uskutečnit svou produkci. Pan starosta
nabídl prostor na kraji sídliště Skalka v prostorách bývalých kasáren.
- Seznámil ZO s pravidly lovu ryb na rybníku ve Vítězově a na
Nádrţce ve Velimi v roce 2011. Rybolov bude povolen celoročně.
Drţitelé průkazu ZTP/P mají povolenku zdarma.
- Pan starosta poţádal ZO o jmenování komise pro otevírání obálek a
hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu zadané dle
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
„Technický dozor pro projekt: Dobudování kanalizace v obci Velim.“
Otevírání obálek s nabídkami k výběrovému řízení se uskuteční dne
4. 4. 2011 ve 14 hodin na OÚ Velim. Jako členové komise byli
navrţeni: Josef Seifert, Petr Kubelka, Mgr. Andrea Bartošová,
Ing. Kristýna Filípková, Monika Slabá. Jako náhradníci byli navrţeni:
Ing. Zdeňka Richterová, Josef Kaftan, Jaroslava Studená,
Mgr. Martin Kyncl, JUDr. Tomáš Těmín, Ph.D. Hlasování ZO: pro 10
– proti 0 – zdrţel se 1.
Pan Kubelka
- Poděkoval obecnímu úřadu a škole za spolupráci při organizování
XI. Velimského plesu a zhodnotil ho jako velmi úspěšný.
Pan Kostka
- Oznámil ZO, ţe byly podány dvě ţádosti o dotace – na rekonstrukci
MŠ a na rekonstrukci místních komunikací.
Mgr. Kyncl
- Informoval ZO, ţe v MŠ a ZŠ Velim byla provedena finanční komisí
kontrola hotovosti.
- Dále oznámil, ţe regulace nájmů proběhne v předpokládaném
termínu v roce 2012.

6. Diskuse
JUDr. T. Těmín
- Připomněl situaci s vytékající vodou v ulici Sokolské, situace byla
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Paní Slabá
- Poţádala o výměnu starého plotu a vysetí trávy na dětském hřišti.
- Oznámila, ţe sbírka pro Diakonii Broumov se uskuteční v měsíci
květnu.

V Cerhenicích bude otevřen nový
bezbariérový stacionář
Cerhenický stacionář (zařízení pro krátkodobý pobyt se zajištěnou
odbornou péčí) byl slavnostně otevřen 1. 2. 2011 občanským
sdruţením Spirála pomoci, které se kromě jiného zabývá osobní
asistencí a terénní odlehčovací sluţbou pro seniory a zdravotně
postiţené.
Cílovou skupinou jsou senioři a občané starší 27 let, kteří z důvodu
omezené mobility nebo poruchami paměti nemohou ţít samostatně
doma. Podmínkou jejich přijetí do stacionáře je částečná mobilita.
Cílem činnosti je umoţnit klientům proţívat plnohodnotný ţivot
v prostředí, které je podobné rodinnému.
Stacionář je otevřen v pracovních dnech vţdy od 7 do 17 hodin.
Klient se do stacionáře dopraví sám nebo v doprovodu druhé osoby,
případně si zajistí dovoz na určitou hodinu. Ve stacionáři je zajištěno
stravování, dohled, v případě potřeby lékařská pomoc, pečovatelská i
sociální pomoc.
Program dne je vţdy uzpůsoben momentálnímu zdravotnímu stavu
klienta – vychází se z jeho individuálního plánu. Nezapomínáme ani na
„povinné“ odpočinkové chvíle.
Všechny uvedené sluţby najdete pod jednou střechou v Cerhenicích
ve Školské ulici ve druhém patře domu (s výtahem), v němţ sídlí téţ
obecní úřad. Kromě standardního vybavení mohou klienti vyuţít
masáţní křeslo, videotéku, sluţbu pedikérky, masérky, kadeřnice a
případně i další sluţby. A jaká je cena poskytovaných sluţeb? Při
celodenním pobytu ve stacionáři zaplatí klient 300 Kč na den. V ceně
není započítáno stravování, případná doprava a osobní sluţby
(pedikúra, masáţ nebo kadeřnice).
Pro bliţší informace volejte na tel. číslo 773 600 497 – paní
Mgr. Alena
Remešová
nebo
pište
na
e-mail:
stacionarcerhenice@spirala-pomoci.cz.
Jiţ několik let funguje také osobní asistence – sociální péče pro lidi,
kteří potřebují pomoc druhé osoby. Kontakt: paní Jana Šímová,
tel. 773 600 496.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
SPOZ OZNAMUJE
Významná ţivotní jubilea oslavili:
Koutová Jana, Velim
Káninská Jaroslava, Velim
Sixta Bedřich, Velim
Šustová Eliška, Velim
Procházka Václav, Velim
Karbusická Anna, Velim
Havlíčková Hana, Velim
Machánová Věra, Velim
Jiráňová Jiřina, Velim
Švestáková Zděnka, Velim
Pukšová Irena, Velim
Synková Jiřina, Velim
Kubečková Josefa, Velim
Sixta Jaroslav, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

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

Termíny a místa umístění kontejnerů
SOBOTA OD 9,00 hodin do 10,00 hodin
9. 4. a 16. 4. 2011
23. 4. a 30. 5. 2011
7. 5. a 14. 5. 2011
21. 5. a 28. 5. 2011
4. 6. a 11. 6. 2011
18. 6. a 25. 6. 2011

ulice Okruţní, Vítězov
třída Krále Jiřího, ulice Tylova
ulice Okruţní, ulice Ve Dvoře
třída Krále Jiřího, Vítězov
ulice Okruţní, ulice Ve Dvoře
ulice Tylova, Vítězov

Z NAŠICH ŠKOL
Divadla v mateřské škole

Jaro a detoxikace jater
(pokr ze str. 1)
Jaro jako roční období patří játrům a jejich párovému orgánu –
ţlučníku. Játra jsou především orgánem detoxikace, ale samozřejmě i
metabolismu. Kvalita činnosti a vitality jater má vliv na zdraví a kvalitu
zraku, mnoţství a kvalitu krve, na stav periferních nervů, vaziva, šlach,
kyčelních kloubů, šíje a krku, výkonnost a vitalitu (proto potenciální jarní
únava). Jejich dysfunkce se projevuje sklony k alergiím (záněty
spojivek), ekzémům, bolestem hlavy, autoimunitou. V rovině emocí a
povahy se patologická jaterní energie projevuje nezvládnutelným
hněvem,
předpojatostí,
ţárlivostí,
permanentní
naštvaností,
přecitlivělostí na hluk.
Můţeme kompenzovat jednak vhodnou stravou – zejména
následujícími druhy jarní zeleniny - řapíkatý celer, rukola, listové saláty,
strouhaná ředkev i ředkvička (veškerá vláknitá zelenina odhleňuje),
zelená cibulka i s natí, kedlubna, brokolice, v tomto období i zelený
ječmen a chlorela a spirulina, naklíčená zelenina – zejména řeřicha,
pickles – kysaná nakládaná zelenina a kysané zelí, blanšírovaná – tj.
krátce povařená zelenina, z lučních rostlin medvědí česnek a
pampeliška.
Játrům pomáhá v jejich regeneraci kyselá chuť. Nejlepšími
reprezentanty jsou kysané zelí a šťáva z citrónu. Pozor na alkohol,
tučné maso, smetanu, vejce, čokoládu, kávu, chemické látky
v potravinách.
To, ţe máme v dnešní době tolik našponované jaterní emoce a
vnímáme permanentně určité vnitřní napětí, není jen plodem
nevhodného stravování. Především je to výsledek nastavení naší
společnosti a respektování pravidel společného souţití. Konvence nám
přikazují, ţe není vhodné se s někým poprat, okamţitě a srdečně si
zanadávat, vlepit někomu políček, a přestoţe uvnitř cítíme silné nutkání
něco takového udělat a vyplavují se nám adekvátní hormony, v realitě
není patřičná odezva. Pro jaterňáky tedy rozhodně platí vzít si k srdci
doporučení a jednak nepřikládat dále pod kotel (viz potraviny výše) a
zároveň najít si ventil, kterým lze nahromaděné napětí rozvolňovat. Pro
jednu skupinu to můţe být sport, pro jinou fyzická práce (třeba na
zahradě), pro další tvořivá ruční činnost. Je dobré poslouchat svou
vnitřní intuici, k čemu nás to táhne. Hlavním cílem je odvádět
patologickou emoci agrese jiným směrem neţ vůči našim blízkým nebo
proti našemu vlastnímu tělu.
Příjemné jarní dny s citronádou přeje
Radka Krejčová, poradce pro výţivu a terapeut řízené detoxikace
podle doktora Jonáše

Pravidelně kaţdý měsíc zhlédneme v mateřské škole alespoň jedno
divadelní představení. Ani tento měsíc tomu nebylo jinak. 2. 3. přijelo
divadélko naučit děti zahrát pohádku s názvem „Jak se hraje
Otesánek“, 17. 3. jsme si poslechli příběh „Jak šla vrána do světa“ a
23. 3. nám paní Lhotáková zahrála divadlo o tom, jak se veverka
Zrzečka připravila na jaro. Všechna tato divadelní představení byla
velmi poučná a dětem se líbila. Naučí se u nich nejen vědomě
naslouchat mluvenému slovu, ale také správnému chování při
vystoupení druhého.

Karneval v Kolíně
Nejstarší děti MŠ navštívily 9. 3. Městský společenský dům v Kolíně.
Dopoledne bylo plné zpívání, soutěţení, hraní a tancování. Děti si to
opravdu uţily se vším všudy a ty nejšikovnější si mohly odnést drobné
ceny.

ŢAS

Sport v ZŠ
8. 3. 2011 druţstvo starších ţáků ve sloţení Smejkal J., Táborský T.,
Kosina O., Ramšák M., Svoboda J., Hykš A., Starý D., Jeřábek M. a
Fořt P. zvítězilo na turnaji v sálové kopané v Pečkách. Chlapci
postoupili do okresního kola, které se konalo 11. 3. 2011 v Kolíně. Zde
obsadili 5. místo.

3

21. 3. 2011 jsme se zúčastnili turnaje ve vybíjené v Kolíně s názvem
Preventan Cup. Hráli ţáci a ţákyně 3. - 5. třídy. Chlapci skončili ve
skupině na třetím místě a do dalších bojů nezasáhli, dívky vyhrály svoji
skupinu, v semifinále prohrály a v konečné bitvě o 3. místo těsně
prohrály v prodlouţení, takţe obsadily 4. místo.

Vystoupení na plese
Dne 12. 3. 2011 se konal jiţ 11. Velimský ples. Vystoupili na něm i
ţáci naší školy - mladší a starší dívky ŠAK, krouţek břišních tanců a
Pavel Kocúr se svou jízdou na kole - flatland. V neděli 13. 3. 2011
vystoupily mladší dívky ŠAK se skladbou Luna na dětském karnevalu
na Ohradě.

Ţupanový den
28. 3. se slaví Den učitelů. Letos ţáci 9. ročníku uspořádali
Ţupanový den. To znamenalo, ţe ţáci 1. stupně přišli v pyţamech a se
svými plyšovými mazlíčky, ţáci druhého stupně přišli v ţupanech.
Deváťáci se ujali výuky, zkoušeli, dělali pokusy (v chemii) i soutěţe pro
malé ţáčky. Také popřáli všem učitelům, kteří jim v přípravách
pomáhali a předali jim kytičku.

Aerobik

Cirkus Rodolfo

Dne 18. 3. 2011 se dívky ŠAK zúčastnily závodů v Kolíně s názvem
O nejlepší pohybovou skladbu. V kategorii mladších (1. stupeň) uspěla
skladba Piráti, ve které cvičí D. Bartošová, T. Bucková, D. Fořtová,
S. Fořtová, T. Holzbauerová, K. Kostelecká a Z. Zapletalová. Dívky
obsadily 3. místo a postupují do celorepublikového finále v Opavě, které
se bude konat 28. 4. 2011. Také zacvičily skladbu Luna, která skončila
na 4. místě (D. Bartošová, T. Bucková, D. Fořtová, S. Fořtová, T.
Holzbauerová, K. Kostelecká, N. Šmejkalová a Z. Zapletalová). Ve
starší kategorii (2. stupeň) naše dívky se skladbou Dance (choreografie
T. Krejčová) zvítězily a také postupují do celorepublikového finále
v Opavě. Tančily: D. Březinová, I. Farkašová, K. Fialová, A. Chládová,
K. Kaprálková, B. Krauseová, T. Krejčová, B. Kvapilová a M. Nejedlá.
Gratulujeme!
AH

Také jste se vypravili do cirkusu? Ve dnech 23. 3. a 24. 3. předvedl
své vystoupení Cirkus Rodolfo, který postavil své „šapitó“ ve Velimi Na
Skalce. Mohli jsme vidět
kozy, poníky, hady, psy
atd., ale nejvíce se nám
líbil pes převlečený za
slona.
Na
konci
představení, které trvalo
přibliţně 90 minut, jsme se
mohli
vyfotit
s hady,
plyšovým lvem nebo Mickey
Mousem.
A. Ramšáková a I. Sandholcová
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Klub rodáků hlásí

Velimské proměny XIII

Blíţí se Velikonoce a naše děti se opět těší na vycházku do
Rybniček. Koulení vajíček se stalo tradicí, která je pouze naší –
velimskou. Sraz na tuto akci, pořádanou 4. oddílem Sokola Velim –
klubem rodáků, bude o Velikonočním pondělí 25. dubna ve 14 hod. u
křiţovatky poblíţ sokolovny. Na polovině cesty vyslechnou účastníci
pověst o loupeţném rytíři Košineckém. Po příchodu na loučku se dětí
ujmou zkušené cvičitelky, aby řídily jejich hry a soutěţe. Vyvrcholením
bude koulení vajíček, která si nikdo z dětí nesmí zapomenout doma.
Kdyby selhalo počasí, půjdeme do sokolovny. Přijďte všichni!
KRPV

Tadeáš Baláček v Koutech nad Desnou
V Koutech nad
Desnou v hotelu
Dlouhé stráně se
konalo ve dnech
12. – 19. 3. 2011
mistrovství České
republiky
mládeţe, juniorů a
dorostenců do 20
let. Současně zde
probíhal otevřený
turnaj
„FIDE
Open“, kterého se
účastnili i dospělí
hráči.
Částečně
hráli
přítomní
rodiče a trenéři, kteří tvořili doprovod mladých šachistů, část tvořili hráči
volně přihlášení do turnaje, ve kterém se bojuje o získání bodů pro
mezinárodní hodnocení šachistů Elo Fide. Zde nastoupil i Tadeáš
Baláček z Velimi, reprezentující mateřský oddíl Sokol Kolín.
V 9 sehraných utkáních podlehl pouze jedenkrát, skončil jako 4.
v celkovém hodnocení a stal se nejlepším juniorem turnaje.
Potvrdil tak svou současnou vynikající formu, o které nejlépe svědčí
jeho výsledky na 2. šachovnici Krajského přeboru Středočeského kraje.
Zde v letošní sezoně sehrál jiţ 10 utkání za Sokol Kolín B a ani jedno
z nich neprohrál. Vede tak tabulku 138 šachistů Středočeského kraje,
účastníků soutěţe (podle získaných bodů).
Začátkem dubna nastoupí Tadeáš na 1. šachovnici za druţstvo
Gymnázia Jiřího z Poděbrad v celostátním finále ve Štědroníně u
Orlické přehrady. Jeho zásluhou se druţstvo gymnázia probojovalo do
tohoto finále poprvé ve své historii.
Ve dnech 15. – 17. dubna se zúčastní závěrečných bojů mistrovství
České republiky Extraligy dorostu. Tentokrát nastoupí na 1. šachovnici
za druţstvo TJ Spartak Vlašim, kde hostuje. Budeme mu i oběma
oddílům drţet palce, aby přivezli medaile.
PB

Cementárna
Závod na výrobu cementového zboţí byl zaloţen v roce 1888. V roce
1893 byla postavena patrová administrativní budova a roku 1909 další
dílny na výrobu betonových ţlabů. Foto je cca ze začátku 20. století.

Dnešní foto – po 100 letech jsou zde obytné domy.
kvak

XI. Velimský ples
Letošní plesová sezona byla úspěšně zakončena XI. Velimským
plesem, kde panovala veselá atmosféra. Taneční parket byl stále
obsazen mladými i dříve narozenými. Ples byl obohacen vystoupením
roztomilých břišních tanečnic, propracovaným vystoupením dívek
aerobiku a cyklovystoupením. Výhry ze zajímavé tomboly potěšily
nejeden taneční pár. Ples se vydařil, hosté se bavili do ranních hodin a
domů odcházeli aţ po doznění posledních tónů. Děkujeme pořadatelům
a těšíme se na příští rok.
MP

Florbalový turnaj
V neděli 13. 3. se mladí velimští sokolové zúčastnili ţupního turnaje
ve florbale. Akce se konala ve Sporthale Pečky. Sestavili jsme dva
týmy, abychom obsadili dvě věkové kategorie. První tým – miniţáci 8 –
10 let (ve sloţení Marek Vácha, Radek Čábela, Antonín Vostoupal,
Šimon Vácha a Radek Sixta) nakonec vybojoval třetí místo
v konkurenci týmů Peček, Nymburka (2x) a Poděbrad. Přitom chybělo
jen málo, aby tým v posledním utkání udrţel vedení a tím i naději celý
turnaj vyhrát. Minutu před koncem však Nymburk B z trestného úderu
srovnal na 1:1 a ohromné překvapení se nekonalo.
Podstatně sloţitější situaci měl tým mladších ţáků 11 – 13 let
(sloţen z hráčů: Pavel Nechanický, Jan Coufal, Vojtěch Coufal a Lukáš
Roudnický). Soupeři byli velice silní, bylo vidět, ţe hrají pravidelnou
soutěţ. Velimáci dřeli a přehráli týmy Poděbrad i Peček. Výsledné třetí
místo za týmy Cerhenic a Sokolče je jednoznačným úspěchem.
Martin Čábela

Poděkování sponzorům

Aerocan CZ, s. r. o., Anna Sixtová, Autodoprava Josef Hron,
Autodoprava Siřínek, Autodoprava Václav Plachý, Autoservis –
Pneuservis Josef Herzog, Autoservis Čepelák, C & F Manufacturing,
s. r. o., Dušan Minarčík, Elektrorevize – p. Macháček, Emil Kyncl,
Enduraining – Ing. Radka Krejčová, Eurowin plast, s. r. o., Vítězov,
František Kratochvíl – truhlářství, Geosan – L. Kostka, Hana Thielová,
Hruškovy ovocné a okrasné školky, Jan Kuchař – Zetor, Jana Slavíková
– Textil, Jaromír Kolář, Jaroslava Dvořáková – krejčová, Josef Minarčík,
K+G Tranzit, s. r. o. – Josef Kaftan, kadeřnictví Michaela, Keramický
krouţek – pí Benešová, Kopos Kolín, a. s., KOV – B. Kolář a synové,
Lena Longová, Lenka a Ivan Farkašovi, M. Kvapil – zemní práce,
Martina a Pavel Penovi, MUDr. Alena Rabová, MUDr. Josef Slabý,
MUDr. Zdeňka Král’ovská, MVDr. Václav Kurka, Nevo – J. Nezavdal,
p. Hybler – obrábění kovů, Pavel Kasal, Petr Červeňák, JUDr. Tomáš
Těmín, Pivovar Nymburk, Plzeňský prazdroj, Potraviny Anděl, Potraviny
Eden, restaurace Na Staré rychtě – p. Lemešev, Salima druţstvo Velim,
Savas, s. r. o., Skřivánek, s. r. o., Sony – A. Srp, Stanislav Jandák,
Stanislav Kotek, STK Velim, Tex service – J. Horák, Texaco – J. Bína,
TouchStudio – kadeřnictví, Truhlářství Miloš Hron, Uniwin, V. Radoň a
spol. Strojírna Velim, v. o. s., Václav Vojtěch, vinotéka U Beníšků,
Vodos, s. r. o., VP Procházka, s. r. o., Würth, s. r. o. – M. Bug,
Zámecká kavárna – Zámek Radim, Zdeněk Hála, Zebra, s. r. o.

Velimská abeceda – oprava
Ve VN č. 185 ve Velimské abecedě (list 110) uvedl autor BB informaci:
„SALIMA je druţstvo ustavené po rozpadu JZD ve Velimi po
listopadové revoluci. Obhospodařuje polnosti, které nebyly vráceny
původním majitelům ..." Toto se nezakládá na pravdě. Všechny polnosti
byly navráceny původním majitelům a byly od nich pronajaty nebo
odkoupeny.
Ing. Z. Richterová
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FC Velim

Inzerce

Výsledky utkání:

VINOTÉKA U BENÍŠKŮ
KARLOVA 524, VELIM

A muţstvo: Velim – Jičín 4:2, Semily – Velim 1:1, Velim – Letohrad 3:5
B muţstvo: N. Dvory – Velim 0:1
Dorost: Velim – Polepy 2:0
Ţáci (st., ml.): Velim – Brandýs-Bol. 0:4, 5:1, Říčany – Velim přel. na
13. 4., Velim – Hořovicko 0:1, 4:1

stáčené víno 1l – 54 Kč
NOVÉ ROČNÍKY LAHVOVÝCH VÍN
od p. Horta a p. Tichého
NOVINKA: stáčené růţové víno Zweigeltrebe rosé
polosuché, pozdní sběr od p. ing. Tichého
1 l – 60,- Kč

FC Velim – tabulky:
Mužstvo B - I.B třída sk. C

Mužstvo A - Divize C
1.

Letohrad

11

2

4

35:17 35

1.

Velim B

11

2

1 45:15 35

2.

Velim

10

3

4

28:27 33

2.

Milovice

9

3

2 31:18 30

3.

AFK Chrudim

10

2

5

33:17 32

3.

Sokoleč

8

2

4 35:20 26

4.

Kolín

7

6

3

24:13 27

4.

Lysá

8

1

5 28:19 25

5.

Náchod

7

5

5

27:16 26

5.

Roţďalovice

6

3

5 26:23 21

6.

Horní Měcholupy

8

2

7

21:19 26

6.

Ostrá

6

3

5 31:30 21

7.

Nová Paka

8

2

7

21:27 26

7.

Poříčany

6

2

6 30:30 20

8.

Hradec Králové B 6

6

4

29:18 24

8.

Jirny B

6

1

7 23:23 19

9.

Pěnčín-Turnov

7

3

6

22:26 24

9.

Tupadly

5

3

6 21:30 18

10. Dvůr Králové

6

5

6

25:21 23

10. B.Podolí

5

1

8 32:40 16

11. Ústí n.Orlicí

7

2

8

23:22 23

11. Sadská

5

1

8 29:39 16

12. Trutnov

6

0

11 29:34 18

12. Nymburk B

4

3

7 33:34 15

13. Nový Bydţov

4

4

9

16:33 16

13. Libodřice

4

3

7 30:43 15

14. Semily

3

5

9

23:38 14

14. N.Dvory

0

2

12 9:39

15. Jičín

2

1

14

8:36

Dekorační věnce a dárkové krabičky.
www.vinobenisek.cz

Inzerce
Restaurace Na Staré rychtě
Provozní doba:
po – čt
11,00 – 22,00 hod.
pá
11,00 – 23,00 hod.
so
12,00 – 23,00 hod.
ne
12,00 – 22,00 hod.
po – pá 11,00 – 15,00 denní menu od 63 Kč
Moţnost pořádání akcí: svatby, rauty, srazy, narozeniny …
Rozvoz jídel, pizzy a točeného piva – Velim a okolí (Cerhenice, Vítězov,
Klipec, Nová Ves) ZDARMA
Objednávky na telefonním čísle: 774 51 21 51
e-mail: naStareRychte@seznam.cz
www.stararychta.cz
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St. žáci - Krajský přebor st. žáků

Dorost - I.A třída dorostu C
1.

AFK Pečky

13

0

1

61:11 39

2.

Velim

12

0

2

61:21 36

3.

Říčany

9

2

3

43:18 29

4.

U.Janovice

8

3

3

35:16 27

5.

Polepy

8

1

5

34:22 25

6.

Radim

7

3

4

28:26 24

7.

Tupadly

5

3

6

30:29 18

8.

Úvaly

4

4

6

25:30 16

9.

Malešov

4

4

6

16:38 16

10. FK Kolín

4

2

8

34:44 14

11. Kouřim

3

3

8

21:41 12

12. Č.Pečky

2

4

8

18:34 10

13. Tuchoraz

1

3

10 15:57 6

14. Č.Brod

1

2

11 28:62 5

1.

Nymburk

13

1

3

82:18 40

2.

Vlašim

13

1

3

57:29 40

3.

12

3

2

70:16 39

13

0

4

58:21 39

5.

M.Boleslav B
BrandýsBoleslav
Benešov

11

2

2

49:14 35

6.

Čelákovice

9

4

4

48:27 31

7.

Sp Příbram

7

4

6

36:33 25

8.

Říčany

7

3

7

34:39 24

9.

Kunice

40:29 22

4.

6

4

7

10. Hořovicko

6

1

10 35:41 19

11. Kosmonosy

6

1

10 22:38 19

12. Lysá

5

2

9

13. P.Mělník

4

1

11 18:50 13

14. V.Borek

3

2

12 26:53 11

15. Velim

3

1

13 20:59 10

16. K. Hora

1

0

16 11:11
7

Akce:
22. 4. 2011 od 18 hod. se v restauraci „NA STARÉ RYCHTĚ“ koná
posezení s hudbou! Vstup zdarma, obj. na tel. č. 774 512 151

Inzerce

28:50 17

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

3

Ing. Ilona HOMOLKOVÁ
finanční poradce

Ml. žáci - Krajský přebor ml. žáků

Více informací na www.fotbal.cz

1.

M.Boleslav B

15

1

1 81:15 46

2.

Benešov

15

0

0 102:2 45

3.

Velim

13

1

3 51:25 40

4.

Vlašim

12

2

3 46:14 38

5.

Kosmonosy

10

1

6 39:31 31

6.

Nymburk

10

0

7 48:27 30

7.

Říčany

9

0

8 44:42 27

8.

K. Hora

7

2

8 37:38 23

9.

Brandýs-Boleslav

6

2

9 22:33 20

10. Kunice

5

4

8 30:46 19

11. Hořovicko

6

1

10 25:44 19

12. Sp Příbram

5

1

11 30:46 16

13. P.Mělník

4

3

9 14:70 15

14. Čelákovice

3

0

14 17:61 9

15. V.Borek

2

1

14 15:53 7

16. Lysá

2

1

13 17:71 7

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

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

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

Pozvánka
III. Velikonoční turnaj ve volejbale se bude konat v sobotu 16. 4. 2011
od 9 hod. v sokolovně.
Kontakt: Ivana Homokyová – 723 172 520

Redakční rada:

Pozvánka
Opět se blíţí svátky jara, rádi bychom Vás všechny pozvali na
Velikonoční výstavu, konanou ve dnech 16. a 17. dubna 2011 od 13 do
17 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Velim.

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.

Oznámení
Maminky a děti, P O Z O R!!
Od 1. dubna je otevřeno zrekonstruované dětské hřiště, kde se můţete
pobavit kaţdý den od 9 do 19 hodin. K dispozici vám jsou nejen známé
pískoviště a skluzavka, ale i nové houpačky a jiné herní prvky.

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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