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Aktuálně: Podzimní tradice
Podzim znamená pro některé z nás protivné šedivé období, pro jiné má nezaměnitelné kouzlo.
Bývá nejen nejbarevnějším obdobím v roce, ale je také opředen mnoha pranostikami, pověstmi a
zvyky. Právě mezi nimi si uţ i u nás získává své místo Halloween. Tento svátek má kořeny
v prastaré tradici dávných Keltů a je symbolickým rozloučením s létem. V noci, která lámala říjen a
listopad, probíhaly bujaré oslavy. Všude hořely obrovské ohně a lidé si na sebe oblékali masky,
aby se tak chránili proti zlým duchům. Věřili, ţe duchové zemřelých mohou tuto noc pomáhat
přátelům nebo škodit nepřátelům, ohně měly duším zemřelých svítit na cestu do světa. Přestoţe
se Halloween slaví především v anglicky mluvících zemích, kde děti vycházejí do ulic ve
strašidelných kostýmech a „koledují“ o sladkosti, jen těţko byste ve svém okolí mohli přehlédnout,
co je pro něj typické. Jsou to duchové, kostlivci, různé příšery a samozřejmě vyřezané dýně.
Strašidelný obličej pak oţiví svíčka umístěná uvnitř dýně, která dodá dekoraci magickou
atmosféru. Dýně ale nebyla vţdy symbolem tohoto pohanského svátku. V jeho počátcích se
vyřezávaly tváře duchů do vydlabané řepy nebo brambory.
Zapálená svíčka je však také symbolem svátku Památka zesnulých,
který má v naší zemi hlubokou tradici. Dušičky slavené 2. listopadu jsou
oproti Halloweenu svátkem poklidným, kdy vzpomínáme na ty, kteří nás uţ
navţdy opustili. Navštěvujeme hřbitovy, upravujeme místo jejich
posledního odpočinku a tichou vzpomínkou uctíváme jejich památku. Oba
svátky mají stejný historický základ – mají kořeny v keltských zvycích
z doby, kdy lidé neuměli měřit čas, neznali kalendář a měli jen dvě roční
období. Světlé, kdy seli, a tmavé, kdy sklízeli. Katolická církev pak
v 6. století zavedla svátek Všech svatých a později Památku zesnulých.
Myslíte, ţe můţeme současně vzpomenout na blízké zesnulé
zapálením svíčky a poloţením květin či věnců na hrobech a zároveň do
našich tradic vpustit „nové“ halloweenské zvyky, které udělají radost především dětem?
MW

Velimween
V pondělí 31. 10. uspořádali ţáci
9. třídy jiţ tradiční strašidelný průvod
Velimween.
Deváťáci
stylizovali
kostýmy do podoby mumií. Na výzdobě
školní zahrady se podíleli i ostatní ţáci,
kteří vyřezávali o hodinách pracovních
činností svítilny z dýní. Letošního
Velimweenu, v pořadí uţ pátého, se
zúčastnil rekordní počet dětí, a to
necelých 400 (nejen z Velimi).
Po úvodním přivítání dostalo kaţdé
strašidýlko lízátko a razítko na cestu. Ta
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Říjen 2011

vedla ulicemi Palackého, Ke Koupališti, Na
Skalce, Novoveská, Karlova a Václavskou
ulicí zpět ke škole. Průvod trval asi hodinu.
Všichni jsme si společně strašidelný večer
uţili, cestou jsme si pěkně zahulákali.
Za 9. B K. Coufalová

Říjnový dlabanec pošesté
V sobotu 15. 10. 2011 odpoledne se na
hřišti sešli maminky a tatínkové s dětmi k jiţ
tradičnímu dlabání a zdobení dýní. Počasí
nám přálo, nálada byla výborná, výtvory se
podařily. Děti si zasoutěţily a dostaly nejen
sladké odměny.
AH

ZPRÁVY ZE ZO

Z jednání ZO Velim konaného dne 5. 10. 2011 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin

Z jednání ZO Velim konaného dne 21. 9. 2011 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin

Přítomni: pp. – Seifert, Kotek, Kubelka, Mgr. Bartošová, Mgr. Češpiva,
Mgr. Kyncl, Mgr. Karpeta, Slabá, Kaftan, JUDr. Těmín, Ph.D., Kostka
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 11 – proti 0 – zdrţel
se 0.

Přítomni: pp. – Seifert, Kotek, Kubelka, Mgr. Bartošová, Mgr. Češpiva,
Mgr. Kyncl, Mgr. Karpeta, Slabá, Kaftan, JUDr. Těmín, Ph.D., Kostka
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 11 – proti 0 – zdrţel
se 0.
2.
-

2. Kontrola minulého zápisu
- Bude zaslán dopis stavebnímu technikovi na Arcibiskupství praţské,
a to z důvodu zborcené zdi u katolického hřbitova. Zeď je v majetku
katolické církve a obec stále nemá vyjednané podmínky, kdo tuto
stavbu zafinancuje. Obec v současné době zatím na své náklady
opravila pilíř a usadila nová vrata. Obec zároveň upozorní, ţe
stávající zeď je v havarijním stavu.
- Zábradlí ul. Palackého (proti bývalé Čoko) – úkol trvá.
- Zájem manţelů Dvořákových o parcelu p. č. 1231 v k. ú. Velim trvá,
je třeba vyvěsit záměr o prodeji pozemku a schválit návrh kupní
smlouvy.
- Advokátce paní Peškové bylo odpovězeno. Zajištění zabezpečení
domu ze 2/3 bude obec respektovat.
- Plot u školy je natírán.
- Pan architekt Krolák byl osloven – viz návrh smlouvy.
- Silnice byla reklamována, v současné době byly vyříznuty
poškozené díly, které budou opraveny.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.

Kontrola minulého zápisu
Vrata u katolického hřbitova byla usazena.
Zábradlí u výjezdu od řadovek bude natřeno.
Zvonky na poště fungují.
Byly připomenuty ostatní zprávy.

3. Vnitroorganizační směrnice k zajištění účetnictví v obci Velim
Pan starosta seznámil všechny přítomné s vnitroorganizační směrnicí,
kterou připravily účetní obce Velim. ZO výše uvedenou směrnici
schvaluje. Hlasování ZO: pro 11 – proti 0 – zdrţel se 0.
4. Došlá pošta
- č. j. 606/2011 NYKOS, a. s., Ţdánice – Oznámení výše odměny za
separovaný sběr v II. Q 2011 ve výši 64 228,50 Kč. ZO bere na
vědomí.
- č. j. 618/2011 M. Semerádová, Vítězov – Oznámení o výpovědi
z pronájmu orné půdy o výměře 0,40 ha p. č. 358/1 v k. ú. Vítězov.
Odpověď: ZO výpověď akceptuje, nabídne pozemek jinému zájemci.
- č. j. 620/2011 A. Dvořák, H. A. Dvořáková, Praha 4 – Ţádost o koupi
stavebního pozemku p. č. 1231 v k. ú. Velim. Odpověď ZO: Pozvat
ţadatele k projednání podmínek a případně připravit smlouvu.
- č. j. 621/2011 ÚZSVM ČR – Souhlasné prohlášení týkající se
historického majetku obce p. č. 350/5 o výměře 20 m 2 v k. ú. Velim.
ZO bere na vědomí.
- č. j. 629/2011 BFK service, a. s., Zásmuky – Ţádost o vyjádření
k dělení pozemků v k. ú. Velim dle geometrického plánu č. 762132/2011. Rozhodnutí: ZO souhlasí s dělením pozemku dle
geometrického plánu č. 762-132/2011. Hlasování ZO: pro 9 – proti 0
– zdrţel se 2.

3. Rozpočtové opatření č. V
Pan starosta seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením č. V
dle přílohy tohoto zápisu. ZO výše uvedené rozpočtové opatření
schvaluje. Hlasování ZO: pro 11 – proti 0 – zdrţel se 0.
4. Schválení záměru obce – prodej nemovitého majetku – pozemek
p. č. 1231 v k. ú. Velim o výměře 1004 m2
Pan starosta Seifert poţádal o schválení záměru obce prodat nemovitý
majetek – pozemek p. č. 1231 o výměře 1004 m2 v k. ú. Velim. Záměr
bude vyvěšen na úřední desce obce Velim po dobu zákonné lhůty.
Rozhodnutí: ZO souhlasí. Hlasování ZO: pro 11 – proti 0 – zdrţel se 0.
5. Došlá pošta
- č. j. 637/2011 P. Svoboda, Velim – Ţádost o povolení vybudování
vjezdu před domem čp. 648 ve Velimi. Rozhodnutí: ZO souhlasí
s vybudováním vjezdu na vlastní náklady. Hlasování ZO: pro 11 –
proti 0 – zdrţel se 0.
- č. j. 641/2011 Ing. arch. P. Krolák – Nabídka pana ing. arch. Kroláka
na poskytování průběţných technických konzultací OÚ Velim
(veškeré info týkající se ÚP Velim). Odpověď: ZO zatím tuto nabídku
nepřijímá.
- č. j. 642/2011 M. Semerádová, Vítězov – Zrušení výpovědi
z pronájmu orné půdy o výměře 0,40 ha p. č. 358/1 v k. ú. Vítězov.
Odpověď: ZO zrušení výpovědi akceptuje, pozemek bude ponechán
nájemci.
- č. j. 656/2011 Ing. arch. P. Krolák – Nabídka pana ing. arch. Kroláka
na zpracování Územní studie na části rozvojové plochy z platného
ÚP (prostor v kasárnách Velim) včetně příjezdové komunikace a veř.
prostranství. Cena za sluţby 50 000 Kč bez DPH. Rozhodnutí: ZO
souhlasí s výše uvedenou nabídkou. Hlasování ZO: pro 10 – proti 0
– zdrţel se 1.
- č. j. 658/2011 J. Miňovský, Velim – Ţádost o příspěvek na vozík
(Comet) od firmy Sivak. Rozhodnutí: ZO navrhuje přispět částkou
10 000 Kč. Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdrţel se 1.
- Pan starosta předloţil ZO návrh kupní smlouvy týkající se prodeje
obecního pozemku p. č. 1231 v k. ú. Velim. Rozhodnutí: ZO kupní
smlouvu schvaluje. Hlasování ZO: pro 11 – proti 0 – zdrţel se 0.
- Pan starosta Seifert předloţí ZO objednávku na provedení zemních
prací strojem G1300 + T815 S včetně dodání perforované roury o
průměru 600 mm pro sportovní hřiště za MŠ Velim (Geoindustrie,
s. r. o.). Rozhodnutí: ZO s výše uvedenou objednávkou souhlasí.
Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdrţel 1.

5. Diskuse
Pan starosta
- Informoval o stavbě kanalizace a o průběhu kontrolního dne – zatím
bez problémů. Ke změně došlo v harmonogramu prací, a to
z důvodu uzavírky hlavní komunikace, která bude trvat aţ do konce
října.
- Dotázal se JUDr. Těmína na případ pí Pešková vs. pí Kanalošová.
- Dále se pan starosta zeptal p. Kubelky, v jaké fázi jsou jednání o
pozemcích pod čp. 541 ve Velimi. P. Kubelka odpověděl, ţe
v současné době probíhají úspěšná jednání o převodu těchto
pozemků.
Mgr. Karpeta
- Poţádal o natření plotu a vrat u školy.
Pan Kostka
- Zeptal se na pozemky v kasárnách. Pan starosta odpověděl, ţe
zemina v kasárnách byla rozhrnuta, nyní bude vyuţita jako deponie
na kanalizaci. Pan Kostka navrhl oslovit p. architekta Kroláka, který
vytvářel nový územní plán pro obec Velim, aby připravil projekt na
pozemky pro výstavbu rodinných domů.
Pan Kaftan
- Dotázal se, zda byla reklamována poškozená silnice u Rychty a u
školy. P. starosta odpověděl, ţe písemně poţádal o nápravu SÚS
Kutná Hora.
Mgr. Kyncl
- Informoval ZO o finančních kontrolách, které provedl
s ing. Richterovou. Byla kontrolována redakční rada VN – chybějící
doklady budou dodány. Proběhla kontrola 11. Velimského plesu a
ZŠ T. G. Masaryka Velim – v pořádku. MŠ bude zkontrolována
v úterý 27. 9. 2011. Dále bude provedena kontrola u vítězovských
hasičů.
Paní Slabá
- Do nádob u lékárny byla objednána zeleň a do konce týdne bude
vysazena. Také bude provedena dosadba ovocných stromů.

6. Diskuse
Pan starosta
- Informoval o objednání GP se zaměřením pozemků – Skalka, bývalá
kasárna, Vítězov, Karlova ulice.
- Dále upozornil, ţe je soustavně ničena autobusová zastávka u
pošty. Jakmile tam budou přítomni lidé, kteří necestují OAD, uhradí
škody vzniklé na tomto majetku.
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Dále ZO oznamuje, ţe tomu, kdo 3x za sebou nezaplatí nájem
v obecních bytech, bude zrušena smlouva na nájem bytu.
Mgr. Bartošová
- Poţádala o posekání trávy ve Vítězově za točnou autobusu, v úseku
na Kolín a kolem koupaliště.
Pan Kubelka
- Seznámil ZO se stíţností manţelů Třepinových na hluk ze hřiště.
Pan starosta odpověděl, ţe stíţnost mají zaslat písemně.
Pan Kostka
- Informoval o financování faktur za budování kanalizace. Upozornil,
ţe je třeba posekat trávu u nádrţky.
-

-

-

-

-

Z jednání ZO Velim konaného dne 19. 10. 2011 v zasedací
místnosti OÚ Velim od 18.00 hodin

-

Přítomni: pp. – Seifert, Kotek, Kubelka, Mgr. Bartošová, Mgr. Češpiva,
Mgr. Kyncl, Mgr. Karpeta, Slabá, Kaftan, Kostka
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.

-

č. j. 690/2011 SFŢP ČR – Zelená úsporám – Ţádost o podporu
z programu Zelená úsporám – akce 00045207 – dosaţení
70.9 bodu. Projekt nebyl vybrán.
č. j. 691/2011 SFŢP ČR – Zelená úsporám – Ţádost o podporu
z programu Zelená úsporám – akce 00092107 – dosaţení
75.2 bodu. Projekt nebyl vybrán.
č. j. 693/2011 MěÚ Kolín, Odbor region. rozvoje a územ. plánování –
Oznámení o vydání ÚP Velim – ÚP Velim opatřený záznamem o
účinnosti byl vydán. ZO bere na vědomí.
č. j. 696/2011 Ţádost o vyjádření k dělení pozemků v k. ú. Vítězov
dle geometrického plánu č. 106-106/2008. Rozhodnutí: ZO souhlasí
s dělením pozemku dle geometrického plánu č. 106-106/2008.
Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdrţel se 1.
č. j. 697/2011 Společná advokátní kancelář Vítek a Mrázek,
Mgr. Prokůpková – Vyřešení spoluvlastnického vztahu k nemovitosti
ve Velimi čp. 371 (J. Pešková – M. Kanalošová). Nový návrh na
vypořádání spoluvlastnického vztahu k nemovitosti čp. 371. ZO
nabídku nepřijímá. Hlasování ZO: pro 8 – proti 0 – zdrţel se 2.
ZO pověřuje starostu a místostarostu Kostku k jednání ohledně
zajištění provozního úvěru.

6. Diskuse
Pan starosta
- Seznámil ZO s problémem týkajícím se vzrostlých lip v ulici U Hřiště.
- Dále informoval o postupu prací na budování kanalizace. Zbývá
dokončit ulice Sokolskou, Praţskou a cca 30 m v ulici Nádraţní.
Mgr. Bartošová
- Retardér do Vítězova – bude přidělán v polovině ulice. Hlasování
ZO: pro 6 – proti 1 – zdrţel se 3.
Pan Kotek
- Informoval o neutěšeném stavu skládky směr Cerhenice. Navrhuje
oslovit Salimu Velim, která je majitelem pozemku.
Mgr. Kyncl
- Poţádal o sepsání článku do VN, aby byl dodrţován zákaz pálení
listí.
Paní Slabá
- Sbírka pro Diakonii Broumov se uskuteční ve středu 9. 11. 2011 od
16.00 do 18.00 h ve Velimi a 10. 11. 2011 od 16.00 do 18.00 h ve
Vítězově.

2. Kontrola minulého zápisu
- Pilíř byl dozděn. Pan Čech, stavební technik římskokatolické
farnosti, byl kontaktován. Uskutečnila se schůzka s panem
L. Bulínem, který předloţil panu starostovi nájemní smlouvu týkající
se římskokatolického hřbitova ve Velimi. ZO tuto smlouvu
neakceptuje a navrhuje další jednání. Hlasování ZO: pro 10 – proti 0
– zdrţel se 0.
- Zábradlí – úkol trvá.
- Silnice byla opravena.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.
3. Projednání inventarizace
Pan starosta seznámil všechny přítomné s plánem inventur
k 31. 12. 2011 a se směrnicí č. 2/2011 týkající se inventarizace
majetku. ZO schvaluje plán inventur k 31. 12. 2011 a směrnici č. 2/2011
týkající se inventarizace majetku. Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 –
zdrţel se 0.
4. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí
ČR v rámci OPŢP č. 09031061-CZ.1.02/1.1.00/09.03699 Dobudování
kanalizace v obci Velim podepsané dne 7. 10. 2011 zástupcem fondu a
přijetí dotace
Pan starosta Seifert poţádal ZO o schválení smlouvy o poskytnutí
podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci OPŢP č.
09031061-CZ.1.02/1.1.00/09.03699 Dobudování kanalizace v obci
Velim. ZO schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního
fondu ţivotního prostředí ČR v rámci OPŢP č. 09031061CZ.1.02/1.1.00/09.03699 Dobudování kanalizace v obci Velim.
Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdrţel se 0.
Pan starosta Seifert poţádal ZO o přijetí dotace na realizaci akce
CZ.1.02/1.1.00/09.03699 Dobudování kanalizace v obci Velim dle
smlouvy o poskytnutí dotace č. 09031061 ze dne 7. 10. 2011. ZO
souhlasí s přijetím dotace na realizaci akce CZ.1.02/1.1.00/09.03699
Dobudování kanalizace v obci Velim dle smlouvy o poskytnutí dotace č.
09031061 ze dne 7. 10. 2011. Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdrţel
se 0.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
SPOZ OZNAMUJE
Významná ţivotní jubilea oslavili:
Urbánek Otakar, Velim
Kolářová Marcela, Velim
Procházková Emilie, Velim
Šustová Miroslava, Velim
Svoboda Miloš, Velim
Němcová Boţena, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

65 let
70 let
91 let
65 let
60 let
80 let

Narodila se:
Grimmerová Lucie, Vítězov
Blahopřejeme!
Mezi velimské občany byly přivítány tyto děti:
Veronika Štěpánková, Laura Hrůzová, Jakub Bouma, David Havelka,
Eliška Franclová, Lucie Straková, Matyáš Slavík, Barbora Trnková,
Tomáš Hos, Luboš Svoboda

5. Došlá pošta
- č. j. 666/2011 F. a V. Třepinovi, Kolín (Velim) – Stíţnost na
neutěšenou situaci týkající se bydlení v blízkosti fotbalového hřiště
ve Velimi – hluk, hlasitá hudba, zakopávání míčů na pozemek.
Odpověď: ZO pověřuje pana starostu a JUDr. Těmína k vypracování
odpovědi.
- č. j. 667/2011 J. Miňovský, Velim – Poděkování za příspěvek na
nákup elektrického skútru Comet. ZO bere na vědomí.
- č. j. 668/2011 P. Baláček, Velim – Poděkování za poskytnutí
podpory pro Tadeáše Baláčka na rok 2011 a informace o jeho
nominaci jako reprezentanta za ČR na šachovou olympiádu
čtyřčlenných druţstev. ZO bere na vědomí.
- č. j. 674/2011 ROP
Střední Čechy
–
Zamítnutí projektu
Rekonstrukce místních komunikací v obci Velim. ZO bere na
vědomí.
- č. j. 680/2011 SUDOP PRAHA, a. s. – pozvánka na jednání –
Dopravně technická studie sil. I/38 na uspořádání 2 + 1 v úseku
Poděbrady (II/611) – Kolín (I/12) – 25. 10. 2011 v 10.00 h na MěÚ
Kolín v zasedací místnosti. Pan starosta se zúčastní osobně.
- č. j. 682/2011 KRPV – B. Baláček – Ţádost o finanční příspěvek na
oslavu zaloţení ČSR. ZO navrhuje finanční částku 5 000 Kč.
Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdrţel se 0.

Z NAŠICH ŠKOL
Vítání občánků
V sobotu 15. 10. 2011 přivítal v obřadní síni OÚ Velim pan
místostarosta Petr Kubelka 10 nových občánků naší obce. Kulturní
program připravila s dětmi z MŠ Písnička paní ředitelka A. Tomášová.
Obec potěšila děti dárkem na památku a maminky květinou.

Vystoupení dětí MŠ
V sobotu 22. 10. 2011 pořádal Klub rodáků a přátel Velimi oslavu u
příleţitosti 93. výročí zaloţení ČSR. K prohlédnutí zde byla připravena
mimo jiné i výstava výtvarných prací dětí MŠ Písnička na téma Podzim,
která se dospělým velmi líbila. Všechny přítomné potěšily děti
v pestrém hudebně-recitačním pásmu, které s nimi připravila paní
učitelka Koláčná.
HM
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Je libo výlet s obědem a dáreček?
Pokud ano, dejte si prosím velký pozor, s jakou firmou se chcete
svézt. Nedávno jsme si s několika kamarádkami udělaly výlet s firmou
Swiss Natur Solution z Mělníka a zúčastnily se jejich předváděčky. Byly
jsme však velmi znechucené, ba přímo zděšené. Po příjezdu autobusu,
kterému cesta z Velimi do Mělníka trvala více neţ dvě hodiny, nesměl
nikdo z autobusu vystoupit, aţ kdyţ si nás vyzvedl jeden ze
zaměstnanců této firmy. Ten nás nahnal jako „zvěř do chlívku“ do
nějakého sálu nad hospodu, kde nás zamkli, aby nikdo nemohl odejít.
Pak nastalo další zděšení. Zájezdu se účastnili většinou důchodci a
starší lidé. Jednání pánů organizátorů bylo šokující. Automaticky začali
tykat všem hostům, nehledě na to, ţe většina jich byla nejméně o dvě
generace starší neţ organizátoři. Poté pan Petr prohlásil, ať si koukají
rychle něco koupit, protoţe do roka uţ budou určitě na hřbitově. Paní,
které bylo min. 70 let, se chtěla na něco zeptat. Zmíněný pán jí řekl:
„Buď ticho, ty kozo od Kolína!“ A pánovi, jenţ si dovolil odkašlat, bylo
řečeno: „ Aby jsi se nepo…“ Poté začalo vnucování jejich produktů a
opět sprosté uráţky lidí, kteří měli nějakou otázku nebo připomínku.
Před obědem si začali volat jednotlivce na různá místa v salonku a
vnucovali smlouvy takovým způsobem, ţe méně otrlí jednotlivci se
nezmohli na odpor a smlouva jim byla vnucena, aniţ by dostali byť
malou chviličku na její přečtení. Dokonce tam došlo k pokusu o sexuální
obtěţování. Pak nastal čas oběda, to uţ většina těch, kteří nebyli
připraveni a nevezli si s sebou zásoby řízků a termosku s pitím, hlady
uţ ani neviděla. Od deseti do půl druhé nikdo neměl moţnost si
objednat něco k pití nebo jídlu. Zájezd se jmenoval Kachní hody a na
propagačním letáku uváděli, ţe k obědu bude polovina kachny
s knedlíky a zelím. K obědu nám předloţili vysušený řízek a pár
suchých brambor. Opět bez moţnosti objednat si pití. Kdyţ jsme se
poté jiţ patřičně rozhořčené rozhodly, ţe si dojdeme pro pití dolů do
hospody, byly jsme častovány velice sprostými a uráţlivými
připomínkami. Dále proběhlo ještě jedno kolo nucení smluv a příkaz, ţe
kdo si neobjednal zboţí, tak ať si kouká koupit alespoň lanolin, ţe tam
nebudeme zadarmo. Dárečky, které propagovali na letáku, se ani
zdaleka nepodobaly těm, které nám z okna házeli cestou k autobusu,
ani kvalitou věcí, ani mnoţstvím. Nikdo nedostal ani třetinu slíbeného. A
tak bych chtěla tímto upozornit důvěřivé důchodce, případně jejich
příbuzné, aby je včas varovali a této firmě se zdaleka vyhýbali. Byl to
opravdu záţitek na celý ţivot a nechceme ho nikdy více zaţít.
JB

Kinderiáda
Dne 5. 10. jelo naše druţstvo dětí z 1. stupně ZŠ reprezentovat na
Kinderiádu do Kladna (krajské kolo). Za 2. třídu (60 m a skok daleký
z místa) – V. Cyrani, T. Holzbauerová, za 3. třídu (60 m a hod
medicinbalem) – T. Kmoch a P. Fundová, za 4. třídu (60 m a hod kriket.
míčkem) – P. Štros a V. Němcová a za 5. třídu (60 m a skok daleký) –
P. Písek a B. Kvapilová. Nejlepší umístění – T. Holzbauerová a
V. Němcová - 4. místo. Naše škola skončila celkově na 12. místě.

Přespolní běh
10. 10. 2011 se v Kolíně konalo okresní kolo v přespolním běhu
ţáků 4. – 9. tříd. Nejlepším výsledkem bylo vítězství druţstva dívek
v nejmladší kategorii (4. a 5. roč.). O to se zaslouţily: S. Dejmková
(2. místo), B. Kvapilová (5.), N. Kokošková (6.), A. Literová (7.),
V. Němcová a P. Vedralová.

Stolní tenis
Dne 13. 10. se v Býchorech konalo okresní kolo ve stolním tenise
druţstev ţáků 6. – 9. tříd. Druţstvo dívek ve sloţení I. Farkašová,
K. Fialová a N. Dundychová obsadilo 2. místo.

Exkurze „České dějiny“

Velimské proměny XVIII

Ve čtvrtek 13. 10. 2011 byla 6. a 7. třída na exkurzi „České dějiny".
Nejprve jsme zastavili v Praze, prošli Karlův most a Staroměstské
náměstí. Navštívili jsme výstavu obřího leporela obrázků z českých
dějin (autorka L. Seifertová), která se konala v galerii Klementina. Poté
nás autobus odvezl k hoře Říp, na kterou jsme vystoupili a navštívili
rotundu sv. Jiří.

Bývalý místní národní výbor (MNV), později pekárna

Výstava historických loutek
V úterý 18. 10. přijela k naší škole pojízdná výstava historických
loutek. Výstavu si prohlédli ţáci naší školy, podívat se přišly i děti z MŠ.
AH

Poklad ve Velimi
Ráda bych doplnila podstatnou informaci pro všechny „keškové“
nadšence. Nejbliţší poklad je nejen ve Vítězově, ale i ve Velimi poblíţ
nádherného místa zvaného Velimský lom. Snad mohu prozradit, ţe je
to keška o ţvýkačce Pedro a jeho dalších následovnících (Bajo, Zajo,
Sevak aj.). Informuje o továrně ve Velimi, její „sladké“ výrobě a zavede
nás na pěknou vyhlídku, ze které je vidět tento závod. Další blízké
kešky jsou o bitvě u Kolína, jeţ se také odehrála poblíţ Velimi. Všechna
tato místa stojí za návštěvu i kratší výlet. Zbyde-li Vám tedy ještě nějaký
hezký letošní den, vydejte se na procházku a třeba i lov . Hodně
úspěchů!
kvak

Nová fotka cca po 60 letech. Co dodat...
kvak
(Pozn. redakce: ZO se o stav budovy aktivně zajímá, několikrát
apelovalo na majitele kvůli jejímu havarijnímu stavu. V nedávné době
proběhla draţba tohoto objektu, které se neúspěšně zúčastnila i obec
Velim. Předpokládejme tedy, ţe nový majitel zjedná nápravu.)
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podnikateli. V tomto partnerství nejde jen o přípravu a vlastní realizaci
projektu, ale zároveň o zásadu tzv. „udrţitelnosti projektu“. To znamená
další péči o sokolovnu, její vyuţívání k předpokládaným účelům, tedy
pro sportovní, kulturní a společenské aktivity.
Základním posláním Sokola je zvyšování tělesné zdatnosti členů,
jejich výchova k čestnému jednání v ţivotě soukromém i veřejném,
k národnostní, rasové a náboţenské snášenlivosti, k demokracii a
humanismu a úctě k národnímu dědictví. V rámci své činnosti TJ Sokol
Velim poskytuje zázemí pro tělovýchovné, společenské a kulturní
aktivity svých členů i ostatních občanů, společenských organizací,
Obce Velim i místní základní školy (15 cvičebních hodin týdně, cca 100
dětí). Tělocvičná jednota Sokol Velim sdruţuje 151 členů. Věnuje se
sportovní a kulturní činnosti. Sportovní aktivity jsou sdruţeny v oddílech
OSV (cvičení ţen, aerobic, cvičení rodičů s dětmi), judo, petanque,
stolní tenis, volejbal, nohejbal, všestranná cvičení. Kaţdoročně je ve
velimské sokolovně pořádán otevřený turnaj judo Ţupy Tyršovy, který je
zároveň součástí oblastní soutěţe Polabská liga (třicetiletá tradice).
Tohoto turnaje se účastní oddíly z celé České republiky. Oddíl stolního
tenisu se zúčastňuje oblastních soutěţí, oddíl petanque i mistrovství
republiky. Objekt bude nadále vyuţíván pro všechny tyto aktivity.

„Péče o dědictví – rekonstrukce jiţního
průčelí“
Touto cestou chceme informovat veřejnost a příznivce Sokola Velim
o významné akci v oblasti péče o historickou budovu Sokola ve Velimi,
kterou se podařilo v letošním roce uskutečnit.
K historii sokolovny ve Velimi
Původní sokolovna byla postavena v roce 1921 z prostředků místní
sokolské jednoty. Po letech vyuţívání byla za okupace po násilném
zastavení činnosti Sokola zabrána německou armádou jako sklad.
Těsně před koncem války v květnu 1945 byla budova zničena poţárem.
Díky obětavosti občanů obce byla v letech 1945 – 47 obnovena.
V následujících 40 letech byla prováděna údrţba objektu podle
dostupných moţností, takţe se jeho stav postupně zhoršoval. Po roce
1989 a obnovení ČOS se sokolská jednota snaţila napravit dluhy
předchozího období, ale vzhledem k potřebám financování byly její
moţnosti omezené. Běţně dostupné finanční prostředky stěţí pokryly
základní činnost Sokola a provozní náklady (energie, údrţba). Přesto se
podařilo zajistit některé nutné opravy a úpravy (např. instalace
plynových kotlů ústředního topení, dostavba sociálního zařízení
tělocvičny, výstavba skladu nářadí, oprava západní fasády, instalace
nových oken tělocvičny, oprava osvětlení a elektroinstalace apod.).
V roce 2011 se Tělocvičné jednotě Sokol Velim po delším úsilí podařilo
realizovat projekt nazvaný „Péče o dědictví – rekonstrukce jiţního
průčelí“. Byla provedena komplexní stavební oprava fasády, instalace
nových oken (celkem 7 ks), rekonstrukce paty průčelí s výměnou
sklepních oken. Významnou a náročnou součástí byla i rekonstrukce
hlavního vchodu. Touto akcí byl alespoň částečně vyrovnán dluh
nezbytných oprav celého objektu, který je zázemím pro sportovní i
společenské aktivity jiţ po několik generací.
Potřebné finanční prostředky se podařilo získat na základě grantu
z Programu rozvoje venkova v rámci osy IV LEADER administrovaného
SZIF – prostřednictvím a s významnou pomocí MAS Podlipansko.
Tento grant je tvořen z 90 % prostředky z evropských fondů a z 10 %
prostředky ze státního rozpočtu ČR. Toto financování jsme se pokoušeli
získat jiţ v roce 2010, neboť vzhledem k současným finančním
moţnostem ČOS není naděje získat prostředky na nutné rozsáhlé
opravy z vlastních zdrojů. Provoz sokolovny i pořádané akce jsou
financovány z příspěvků členů, ale především s pomocí sponzorů. Tak i
samotné financování v průběhu akce bylo komplikováno podmínkou
grantu tzv. financování „ex post“, tedy nutností uhradit veškeré náklady
akce z vlastních zdrojů ještě před poskytnutím dotace.
Nedílnou součástí projektu je partnerství TJ Sokol Velim jako
investora s obcí, občanskými spolky, místní školou, firmami a

Partneři projektu:
Obecní úřad Velim
V. RADOŇ a spol., Strojírna
Velim
K&G TRANZIT Velim
Základní škola
T. G. Masaryka Velim
Sbor dobrovolných hasičů
Velim
Český svaz zahrádkářů
Velim
Maminky sobě – Vzdělávací
centrum Pečky
Tělocvičná jednota Sokol
Velim děkuje i touto cestou
všem, kteří přispěli ke zdaru
realizace projektu „Péče o
dědictví – rekonstrukce
jiţního průčelí“.
SJ

Inzerce

A D V O K Á T N Í
K A N C E L Á Ř
Mgr. Tomáš Klinecký, advokát
• občanské právo • převody nemovitostí • obchodní právo •
• obchodní společnosti • rodinné právo • pracovní právo •
• zastupování před soudy a jinými orgány •
• právní konzultace • sepis smluv a jiných písemností •
adresa: Český Brod, Tuchorazská 1433/17 (areál bývalého pivovaru)
telefon: 723 440 574 email: advokat@klinecky.cz
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Tadeáš Baláček kapitánem šachového olympijského
druţstva ČR

Ve dnech 23. 10. – 1. 11. 2011 probíhá v Turecku šachová světová
olympiáda druţstev do 16 let. Čtyřčlenné druţstvo České republiky
vede kapitán z 1. šachovnice Tadeáš Baláček (s nejvyšším
ohodnocením). Turecká šachová federace organizuje turnaj v horském
středisku „Green Park Karpete“ cca 130 km od Istanbulu. Světového
klání se účastní asi 30 druţstev z 25 zemí. Tadeáš si tak bude moci
zahrát v 10ti kolech s nejlepšími hráči Indie a Ruska, které jsou
šachovými velmocemi, ale i s hráči Malaisie, jiţní Afriky, Spojených
arabských emirátů a dalších vzdálených zemí. Drţme mu palce!
PB

FC Velim
„A“ tým vyměnil trenéra

Velimské áčko vyměnilo trenéra. Pro naše fanoušky to není tvář
úplně neznámá. Pan Jaroslav Němec, bývalý československý
reprezentant, měl v minulosti k velimskému fotbalu velmi blízko, před 4
lety trénoval naši rezervu – B tým.
Nyní převzal naše áčko v nelehké situaci. Moc se nedařilo, pětkrát
v řadě se prohrálo, k úplnému dnu tabulky byl jen krůček. Najednou
jsou kluci jako polití ţivou vodou, impulz v podobě nového trenéra byl
rozhodně krok správným směrem. V uplynulých zápasech se ještě
neprohrálo, fotbal je pohledný, sebevědomější a to týmu opravdu sluší.
A co na to trenér? „Kdyţ jsem kluky převzal, v kabině byla špatná
atmosféra. Hráči byli psychicky dole. Hodně si brali ty mizerné výsledky
(s Dvorem Králové 0:7, s Ústí nad Orlicí 0:5). Teď uţ je to ale jinak.
Hoši uţ se nechtějí prát o udrţení, chtějí stoupat tabulkou výš. Líbí se
mi jejich proměna. Teď jsou schopni poradit si i s nepříznivým stavem,
to před tím neexistovalo,“ říká trenér Jaroslav Němec. K úplné
spokojenosti chybí ale ještě něco, kádr hráčů není úplně podle jeho
představ. „Přišel jsem aţ po přestupním termínu. Sestava by chtěla
vylepšit na dvou aţ třech místech. Musím si momentálně vystačit s tím,
co mám,“ zkonstatoval Němec. A jaké umístění by se mu líbilo po
podzimní části? „Teď jsme šestí a alespoň udrţení tohoto postu bych
povaţoval za dobré.“ Snad budu mluvit za všechny fanoušky našeho
fotbalu, kdyţ popřeji celému týmu hodně štěstí do dalších zápasů.
ŢAS

St. žáci - Krajský přebor st. žáků

Ml. žáci - Krajský přebor ml. žáků

1.

Neratovice

11

2

0

51:9 35

1.

Sedlčany

12

1

2.

Brandýs-Bol.

10

1

2 50:24 31

2.

Neratovice

11

0

3.

Kosmonosy

9

1

3 38:28 28

3.

Velim

10

1

0 108:2 37
3
2 135:2
33
6
2 75:36
31

4.

Nymburk

8

1

4 62:22 25

4.

Brandýs-Bol.

8

1

4 56:36 25

5.

Tn Rakovník

8

1

4 35:18 25

5.

Tn Rakovník

7

3

3 48:37 24

6.

Čelákovice

7

2

4 24:15 23

6.

K. Hora

7

2

4 63:29 23

7.

K. Hora

7

1

5 38:32 22

7.

Hořovicko

7

2

4 56:34 23

8.

Lysá

5

4

4 34:25 19

8.

Čelákovice

7

2

4 57:40 23

9.

Kunice

5

4

4 26:22 19

9.

Nymburk

7

1

5 52:49 22

10. Říčany

5

2

6 27:18 17

10. Sp Příbram

6

2

5 42:53 20

11. Sp Příbram

4

3

6 33:38 15

11. P.Mělník

3

2

8 24:47 11

12. Velim

4

2

7 21:33 14

12. Říčany

3

1

9 28:48 10

13. Sedlčany

3

3

7 10:19 12

13. Lysá

2

1

10 32:63 7

14. P.Mělník

2

1

10 18:41 7

14. Kunice

1

3

9 28:61 6

15. V.Borek

1

0

12 23:52 3

15. Kosmonosy

2

0

11 12:75 6

16. Hořovicko

1

0

12 11:10 3
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16. V.Borek

0

0

13 5:164 0

Přípravka - OP starší přípravky
1.

FK Kolín B

9

0

2.

AFK Pečky

9

0

3.

FK Kolín A

7

0

0 123:2 27
6 27
2 123:5
6 21
3 105:4

4.

Velim A

7

0

2 21
2 96:37

5.

Č. Brod

5

0

3 83:33 15

6.

Zásmuky

5

0

4 98:60 15

7.

J. Lhota

4

0

3 63:54 12

8.

Velim B

4

0

6 64:77 12

9.

Štítarský SK

3

0

10. Kšely

1

0

7 39:10 9
4
8 46:10
3

11. FŠ V. Osek

1

0

12. Č. Pečky

0

0

Ţádáme občany, aby nepálili spadané listí. Listí
připravte k odvozu, který probíhá průběţně.
OÚ Velim

A muţstvo: Admira Praha – Velim 1:1, Velim – Jablonec B 6:1,
Pardubice B – Velim 0:1, Velim – N. Bydţov 5:2, Polepy – Velim 0:5
B muţstvo: Velim – Dl. Lhota 4:0, Zásmuky – Velim 1:1, Velim –
Kostelec u Kř. 2:0, Č. Pečky – Velim 1:1, Velim – Radim 4:0
Dorost: Velim – Říčany 2:2, Zásmuky – Velim 0:2, Velim – Záboří 1:1,
Č. Pečky – Velim 4:1, Velim – Radim 1:2
Dorost B: Velim – Veltruby 13:0, Krakovany – Velim 5:5, Velim –
Tuchoraz 4:3, Nučice – Velim 0:4, Velim – Sendraţice 7:0
Ţáci (st., ml.): Brandýs – Velim 6:0, 4:2, Velim – Lysá 1:1, 6:3,
Čelákovice – Velim 5:1, 4:2, Velim – V. Borek 5:3, 10:0, Kosmonosy –
Velim 1:0, 0:4
Přípravka: Velim A – Kšely 18:3, Velim B – FŠ V. Osek 15:1, Kšely –
Velim B 4:10, Č. Brod – Velim A 4:7, Velim A – Zásmuky 16:2, Velim B
– Č. Brod 4:7, Zásmuky – Velim B 13:3, FK Kolín A – Velim A 4:6,
Velim B – FK Kolín B 3:2, Velim A – Č. Pečky 29:0
Mužstvo A - Divize C
Mužstvo B - I.A třída sk. B
Převýšov

10

0

3

31:12 30

1.

Klecany

11

0

2

2.

Kolín

8

2

3

26:11 26

2.

Poděbrady

8

4

1

28:6

3.

Ústí n.Orlicí

7

3

3

21:18 24

3.

Zásmuky

8

2

3

26:14 26

4.

Dvůr Králové

6

4

3

32:15 22

4.

D.Lhota

8

1

4

26:22 25

5.

Velim

7

1

5

26:23 22

5.

Benešov B

7

2

4

24:17 23

6.

Polepy

6

2

5

22:25 20

6.

Velim B

6

4

3

29:19 22

7.

Admira Praha

6

2

5

18:22 20

7.

Semice

6

1

6

29:26 19

8.

Hradec Králové B 5

4

4

21:19 19

8.

Č.Pečky

4

4

5

28:25 16

9.

Nová Paka

4

4

5

17:15 16

9.

Brandýs-Bol.

5

1

7

26:26 16

10. Jablonec B

5

1

7

25:29 16

10. Kostelec

5

1

7

27:32 16

11. Pěnčín-Turnov

4

4

5

19:24 16

11. Týnec

5

0

8

24:36 15

12. Mšeno

4

3

6

19:23 15

12. Bakov

4

2

7

11:16 14

13. Náchod

3

5

5

14:20 14

13. Jílové

4

1

8

18:27 13

14. FK Pardubice B

4

1

8

19:23 13

14. Radim

3

3

7

20:23 12

15. Nový Bydţov

3

2

8

12:28 11

15. Zeleneč

2

3

8

14:38

9

16. Trutnov

1

4

8

11:26

16. U.Janovice

2

3

8

18:43

9

7

Dorost - I.A třída dorostu C

Rozsvícení vánočního stromu
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na velimském náměstí se bude
konat první adventní neděli 27. 11. 2011 od 17 hodin.

Mikulášská besídka
Sokol Velim tradičně pořádá Mikulášskou besídku. Bude se konat
v sobotu 3. 12. 2011 od 15 h v místní sokolovně.
IH

Vánoční výstava
10. 12. 2011 a 11. 12. 2011 od 10.00 h do 17.00 h
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

34:12 33
28

Poděkování
Děkuji členům KRPV při Sokole Velim, panu starostovi Seifertovi a
všem, kteří se účastnili odhalení pamětní desky mého bratra Václava
Nouzovského, i za hezkou vzpomínku na něho.
Kateřina Dvořáková
VELIMSKÉ NOVINY - občasník vydávaný OÚ ve Velimi
INTERNET: www.velim.cz
E-MAIL: redakcevn@seznam.cz
Redakční rada:

Dorost B - Okresní přebor dorostu

1.

AFK Pečky

10

0

1

63:16 30

1.

Tuchoraz

8

1

2

44:20 25

2.

Č.Pečky

8

2

1

38:14 26

2.

Cerhenice

7

1

2

43:13 22

3.

Teplýšovice

8

0

3

37:19 24

3.

Velim B

6

3

0

51:17 21

4.

Říčany

7

2

2

41:15 23

4.

Nučice

6

0

5

32:30 18

5.

U.Janovice

7

1

3

44:15 22

5.

Týnec/nL

5

1

4

56:45 16

6.

Velim

5

3

3

28:17 18

6.

V. Osek

5

0

5

40:40 15

7.

Tupadly

5

1

5

23:27 16

7.

Veltruby

5

0

5

32:58 15

8.

SK Kostelec

4

1

6

27:27 13

8.

T.Dvory

4

1

5

38:36 13

9.

Mnichovice

Krakovany

3

2

6

23:40 11

9.

3

3

4

25:28 12

10. Záboří

3

1

7

15:44 10

10. Ovčáry

3

0

7

28:43 9

11. Zásmuky

3

0

8

12:42 9

11. Bečváry

2

3

5

21:37 9

12. J.Lhota

2

2

7

17:49 8

12. Sendraţice

2

1

6

13:19 7

13. Radim

2

1

8

15:38 7

13. Dobřichov

1

2

7

15:52 5

14. Kouřim

1

2

8

29:49 5

Více informací na www.fotbal.cz

Výzva

Výsledky utkání a tabulky:

1.

4
8 19:13
3
0
9 12:14
0
8

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, DiS (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.
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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