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Ohlédnutí za pohostinstvím ve Velimi
Při slově hospoda, hostinec
nebo
restaurace
si
dnes
představíme
zařízení,
kam
zamíříme občerstvit se zlatavým
mokem, dobře se najíst nebo jen
posedět s přáteli. Pohostinství
má kořeny už ve starověku a jeho
úroveň se zvyšovala především
s rozvojem obchodu a cestovního
ruchu. Zpočátku šlo o bezplatné
poskytnutí noclehu a občerstvení
poutníkům, postupně se z něho
ale stalo podnikání s cílem
dosažení výdělku.
Ve Velimi fungovala hustá
síť hospod a pohostinství již ve
třicátých letech minulého století,
jak s námi vzpomíná velimská
rodačka.
Za
čokoládovnou
byla pošta zároveň s hospodou
Šplíchalových.
Manželé
Šplíchalovi vlastnili prostory,
ale provozovateli byli manželé
Jedlánkovi. V této době se
ve Velimi začala rozmáhat
železniční doprava, díky tomu se
zvyšovala produkce cukrovaru
a úměrně s tím rostl také počet
zaměstnanců fabriky. Podnikavý
pan Funda koupil parcelu na

Hostinec Ed. Fundy (foto archív)

rohu ulice Palackého a Novoveská
a vystavěl hostinec U Fundů,
zajišťující obědy zaměstnanců
cukrovaru i veřejnosti. Po
rodinné
poradě
pronajali
Fundovi hospodu Jedlánům.
Mezi vzpomínky pamětnice patří
i to, jak pan Jedlánek pravidelně
chodil prodávat do čokoládovny
rohlíky a párky v proutěném
koši. Ani Šplíchalova hospoda
nezůstala neobsazena. Pronajali
si ji Kolmanovi, kteří se do Velimi
přistěhovali. Bohužel po válce
přestala fungovat a Kolmanovi se
vrátili zpět do pohraničí. Další
pohostinství, které s malými
přestávkami funguje dodnes, byl

hostinec Na Rychtě, který původně
patřil statkářům Šmejkalovým.
Stodoly jejich statku se táhly až
na kopeček ke hřbitovu. Tehdejší
příbytek rychtáře je nynější
restaurace Na Staré rychtě. Další
ve výčtu velimských hospod je
sokolovna a orlovna, tzv. „Lidový
dům“, později kino, ve kterých
se pořádaly kulturní akce. Také
ve Fajberku fungovala Skalova
hospoda, ve které byl i koloniál.
Nesmíme
zapomenout
ani
na hospodu U Krásenských,
kterou proslavil svou návštěvou
a přednáškou sám T. G. Masaryk.
Na jeho počest a památku
byla na zdi hospody vyvěšena

pamětní deska k 80. výročí jeho
narození. Poslední z hospod,
o které se zmíníme, bude hospoda
Urbánkových,
kterou
dnes
připomínají pouze obvodové zdi
domu. Mnozí z nás ani netuší, že
toto torzo má i svou společenskou
minulost.
Míst, kde se mohli lidé sejít,
posedět a mnohdy se chutně
najíst, bylo v minulosti tedy
poměrně hodně. Ale i v dnešní
době je kam vyrazit a popít,
co hrdlo ráčí. Pohostinství
U Minarčíků, hostinec Na Hřišti,
restaurace Na Staré rychtě nebo
hostinec v sokolovně nabízejí
hostům různé značky točeného
piva a pochutiny k němu.
Nově je možné využít denní
nabídku hotových jídel k obědu
v restauraci Na Staré rychtě,
která je nejstarším hostincem ve
Velimi.
Hospody lákají odjakživa
a jejich provozovatelé by se měli
i dnes snažit své hosty přilákat,
přestože uspokojovat všechna
jejich přání jistě není snadná
práce.
žas, mw

Velim a svět před půl stoletím (14. díl - únor 1963)
V tomto období již nebyla
katolická fara ve Velimi trvale obsazena farářem. Byla administrována z Předhradí Dr. Františkem
Kopejskem. Ten nastoupil svůj
úřad v roce 1961 po velimském
rodáku Janu Černém působícím
v Předhradí.
Evangelickým farářem ve Velimi
byl Jan Zlatohlávek. Ten tu působil
24 let. Nastoupil zde v roce 1951
po faráři Jiřím Vojtěchovském.
Předsedou JZD Velim byl Jaroslav Šulc z Křečhoře. Tuto funkci
zastával po dobu 11 let. Jeho

nástupcem se stal v roce 1972 Jaroslav Mužík.
Tělocvičná jednota Sokol Velim užívala již několik let název
Tělovýchovná
jednota
Slavoj
Velim.
Lidová milice ve Velimské
továrně měla spolu s několika
členy z jiných podniků (STS) něco
přes 20 příslušníků.
Do konce roku byl hostinským
ve velimské sokolovně František
Marek. Po něm převzali hostinec
manželé Keilovi z Vítězova.
V Československu byl preziden-

tem Antonín Novotný (+ 1975).
V tomto období a později
probíhala u nás „Internacionální
dětská hra“, která od účastníků
vyžadovala šestinásobné opsání znění textu instrukčního
dopisu a jeho rozeslání dalším
účastníkům. První adresa měla být
vynechána, na poslední místo měla
být uvedena adresa účastníka.
Za 24 dnů měl účastník obdržet
24 pohlednic.
Své úspěchy slavila britská beatová skupina čtyř mladíků Beatles,
která započala svou dráhu roku

1960 v Liverpoolu.
Od roku 1963 byl Eugen Andrew Cernan (původně Černan)
členem oddílu amerických kosmonautů. Narodil se 14. března
1935. Jeho děd byl Slovák a matka
Češka. V roce 1966 letěl do kosmu
na lodi Gemini 9 A, v r. 1969 na
lodi Apollo 10 a v roce 1972 na lodi
Apollo 17, přičemž se stal druhým
člověkem, který stanul na Měsíci.
Nigerie byla vyhlášena republikou.
Roku 1963 zuřila v Guatemale
občanská válka.
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Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 30. 1. 2013
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Zasedání se zúčastnili zástupci z řad včelařů - pp. Synek, Šmíd
a Stehlík.
ZO schválilo inventarizaci veškerého majetku, pohledávek
a závazků k 31. 12. 2012.
ZO schválilo odpisování majetku pro rok 2013, které bylo
provedeno dle Českého účetního standardu č. 708/2011. Zvolen
byl rovnoměrný způsob odpisování dle bodu 1, kdy je známá cena
majetku a doba zařazení majetku do používání. Majetek bude
odpisován čtvrtletně.
Pan starosta Seifert seznámil ZO s návrhem zrušit účty
č. 19-7151440267/0100 (Fond rozvoje bydlení) a č. 433277220237/0100 (účet zřízený při rekonstrukci náměstíčka)
z důvodu, že účty nejsou využívány k původnímu účelu a zbytečně
se platí poplatky. Finanční prostředky z těchto účtů budou
převedeny na hlavní účet obce Velim 929-151/0100. Zároveň
informoval ZO, že obec má povinnost do 31. 3. 2013 zřídit u ČNB
účet k zasílání dotací. 
ZO výše uvedené schválilo.
Pan starosta podepsal na žádost společnosti AZ Elektrostav,
a. s., Nymburk smlouvu IE-12-6002319/01 (věcné břemeno). Akce
byla realizována v r. 2012.
ZO dále řešilo stížnost paní H. Vedralové na p. J. Vyšatu z důvodu
neustálého obtěžování její svěřenkyně paní M. Kanalošové. ZO
doporučilo řešit tuto situaci s přestupkovou komisí v Pečkách.
ZO projednalo žádost p. Kosteleckého o prodej části obecního
pozemku (o výměře 100 m2) před domem č. p. 60 ve Vítězově.
Zastupitelstvo nechá pozemek zaměřit a zpracovat znalecký
posudek, pan starosta s p. Kosteleckým projedná podrobnosti.
Zastupitelstvo odsouhlasilo podepsání budoucí smlouvy
č. IV - 12 6015461/2 na akci Velim, Krátká knn pro p. č. 311/4 v k.
ú. Velim (věcné břemeno).
ZO obdrželo informaci o zrušení financování internetového
připojení knihoven Ministerstvem kultury - od 28. 3. 2013
a zajištění financování této služby zřizovatelem (OÚ Velim)
a zároveň nabídku od společnosti Radiocom, s. r. o. O nabídce
bude uvažovat.
Pan starosta požádal ZO o jmenování komise pro otevírání obálek
a hodnotící komise ke koncesnímu řízení „Výběr provozovatele
vodohospodářského majetku obce Velim” vyhlášenému ve
Věstníku veřejných zakázek. Organizátorem této veřejné zakázky
je společnost Allowance, s. r. o.
Jako členové komise pro otevírání obálek byli navrženi: Ing. Tomáš
Hejl, Mgr. Michaela Merglová a Josef Seifert.
Jako náhradníci byli navrženi: Ing. Karel Janda, Ing. Jindřiška
Moudrá a Mgr. Eva Kaiserová. Otevírání obálek se uskuteční
4. 3. 2013 v 15.00 hodin v sídle společnosti Allowance.
Jako členové hodnotící komise byli navrženi: Josef Seifert, Luděk
Kostka, Petr Kubelka, Ing. Karel Janda a Ing. Tomáš Hejl. 
Jako náhradníci byli navrženi: Stanislav Kotek, Monika Slabá, Josef
Kaftan, Mgr. Andrea Bartošová a Ing. Michaela Blatová. Zasedání
hodnotící komise se uskuteční 14. 3. 2013 v 16.00 hodin v budově
OÚ Velim. Zastupitelstvo výše uvedené schválilo.
Dále pan starosta informoval ZO, že obec Velim zažádá katastrální
a pozemkový úřad o výpisy z knihovních vložek psaných na
obec Velim a Vítězov z pozemkové knihy pozemkového katastru
a z knihy přídělů do konce roku 1949. ZO bere na vědomí.
Předložil i ZO nabídku firmy KG SERVIS, spol. s. r. o., na zhotovení
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•

přístřešku u dětské ordinace MUDr. Jitky Bramborové ve výši
29 150 Kč bez DPH. ZO s výše uvedenou nabídkou souhlasí.
V závěrečné diskusi vystoupil pan Jiří Synek, který položil ZO
několik dotazů. Především poukázal na špatný stav vozovky a části
chodníků ve třídě Krále Jiřího. Starosta odpověděl, že opravy jsou
plánovány v průběhu roku 2013 a částka na opravu komunikací
bude posílena v rozpočtu obce .
Dále se zmínil, že včelaři by se rádi zúčastnili zasedání, na němž se
bude schvalovat rozpočet. Starosta odpověděl, že všechna zasedání
zastupitelstva jsou veřejná, tudíž nevidí problém. 
Další dotaz se týkal pozemku u železnice, který vlastní paní
Coffey a který je zarostlý vysokým plevelem. Starosta odpověděl,
že již kdysi tento problém bezvýsledně řešila bývalá zastupitelka
pí Podhradská. Nicméně slíbil, že o stavu pozemku bude jednat
s majitelkou .
Pan Synek dále upozornil na špatný stav staré cesty za tratí podél
železnice vedoucí z Fajberku k nádraží. Starosta odpověděl, že
úprava staré cesty by byla finančně velmi náročná a v současné
době musí obec řešit spíše opravy místních komunikací, které jsou
frekventované. 
Zeptal se na nevzhlednou budovu před místním nádražím. Starosta
odpověděl, že budova má svého majitele, tudíž obec nemá možnost
o stavu budovy rozhodovat. 
Poslední dotaz se týkal skládky za Fajberkem. Starosta odpověděl,
že do příštího zasedání situaci prověří .
Na závěr pan starosta Seifert rozdal zastupitelům návrh
rozpočtu obce Velim pro rok 2013 k prostudování do příštího
zasedání.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 13. 2. 2013
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Zasedání se zúčastnili zástupci z řad včelařů - p. Synek, Šmíd
a Douděra.
Pan starosta jednal s p. Kosteleckým ohledně koupě pozemku ve
Vítězově, dohodli se na zaměření ocenění pozemku a vytyčení IS.
Majitelka pozemku u nádraží je v zahraničí, jednání ohledně
pozemku proběhne po jejím příjezdu.
Dle neověřených informací je plánována demolice budovy
u nádraží.
Pozemek za Fajberkem bude na jaře zrekultivován.
ZO odsouhlasilo dělení pozemků dle geom. plánu č. 138-27/2012
v k. ú. Vítězov (panu F. Kratochvílovi).
Dále projednalo návrhy pana Baláčka na oslavu založení ČSR
spojenou s odhalením pamětních desek – plastiky T. G. Masaryka
a sourozenců Součkových 26. 10. 2013. ZO pověřuje pana starostu
k dalšímu jednání.
Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční dotaci na chov včel
ve Vítězově. Velimští včelaři požádali již v lednu. Do rozpočtu byl
zařazen příspěvek pro včelaře ve výši 100 Kč na včelstvo.
ZO odsouhlasilo dělení pozemků dle geom. plánu č. 131-45/2012
v k. ú. Vítězov (pí Bednaříková).
Pan J. Štěpánek zaslal dotazy týkající se kontejnerů na plasty a papír.
ZO pověřilo pana starostu Seiferta, který tazateli odpoví písemně.
Základní škola T. G. Masaryka požádala o převedení finančních
prostředků z roku 2012 do rezervního fondu. Fond bude využit
k dalšímu rozvoji činnosti školy. ZO souhlasilo s převedením
finančních prostředků na rok 2013.
ZO odsouhlasilo dělení pozemku dle geom. plánu č. 818 - 4/2013
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v k. ú. Velim (P. Konečný, Ostrava-Zábřeh).
Pan starosta Seifert seznámil všechny přítomné s návrhem rozpočtu
pro rok 2013. Připomínky byly akceptovány. Návrh rozpočtu pro
rok 2013 byl vyvěšen na úřední desce .
ZO schválilo záměr obce - prodat nemovitý majetek - pozemek
p. č. 1172 o výměře 750 m2 (dle geom. plánu 771-158/2011)
v katastrálním území Velim. Záměr byl vyvěšen na úřední desce
obce Velim.
Pan starosta předložil ZO návrh Pravidel lovu ryb pro rok 2013
a oznámil, že cena povolenky zůstává stejná jako v minulém roce.
Poté oznámil zastupitelstvu, že ve Velimských novinách nechal
zveřejnit informaci o změně územního plánu, která je plánována
v letošním roce. Veškeré požadavky ke změně územního plánu
mohou občané písemně podávat na podatelně obce do 31. 3. 2013.
P. Kubelka informoval o jednání Pečeckého mikroregionu.
Mgr. Karpeta - podal zprávu o zápisu pro školní rok 2013–2014,
který se uskutečnil v pátek 18. 1. 2013 v budově I. stupně Základní

Tisková zpráva
V obci Velim byla ukončena
realizace projektu „Dobudování
kanalizace v obci Velim“.
Projekt
výstavby
kanalizace patří mezi projekty
spolufinancované
Evropskou
unií prostřednictvím Operačního
programu Životní prostředí
(OPŽP) v programovém období
2007-2013. Řídícím orgánem bylo
Ministerstvo životního prostředí
(MŽP)
a
zprostředkujícím
subjektem Státní fond životního
prostředí České republiky (SFŽP).
Projekt byl podán v rámci
7. výzvy Operačního programu
Životní prostředí a na konci
roku 2009 byl schválen ke
spolufinancování. Po schválení
projektu
následoval
výběr
zhotovitele projektu, kterým se stala
společnosti Geosan Group, a. s.
Po
podpisu
smlouvy
s vybraným zhotovitelem a po
podpisu smlouvy se SFŽP začala
dne 22. 6. 2011 realizace projektu,
která trvala do 13. 4. 2012, kdy

bylo dílo předáno žadateli.
Předmětem realizace projektu
byla dostavba nové oddílné
gravitační
splaškové
stokové
sítě s kombinovaným systémem
přečerpávání pro neškodné odvádění
splaškových vod z jednotlivých
nemovitostí. Cílem projektu bylo
zkvalitnění odkanalizování stávající
zástavby a zvýšení životní úrovně
obyvatel. Celkem bylo vybudováno
4 351 metrů nových kanalizačních
sítí.
Nyní poběží žadateli povinná
desetiletá udržitelnost, v rámci
které má povinnost zabezpečit
řádné plnění účelu, pro který byl
projekt zrealizován tak, aby byly
udrženy cíle projektu.
Celkové výdaje dle Rozhodnutí
o poskytnutí dotace činily
24 642 416 Kč, přičemž způsobilé výdaje byly ve výši 24 302
416 Kč, z čehož dotace z Fondu soudržnosti činila 14 868
947 Kč a dotace ze SFŽP byla
874 643,94 Kč.
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školy T. G. Masaryka ve Velimi.  K zápisu se dostavilo 32 dětí, do
první třídy se počítá s 28 žáky.
Mgr. Bartošová navrhuje znovu oslovit majitele pozemků z důvodu
zhotovení cyklostezky Velim - Vítězov. (Dědické řízení jednoho
zesnulého majitele předmětných pozemků bylo již ukončeno.)
Stále se nabízejí 2 varianty (podél silnice nebo kolem Vítězovského
rybníka). P. Kubelka prověří situaci kolem pozemků (pozemkový
fond).
Pan Kostka navrhuje z důvodu častých dotazů ohledně odpadů
zvážit vytypování sběrného dvora v obci Velim (lokalita ČOV
Velim nebo kasárna).
Pan Kotek poukázal na špatnou kvalitu chodníků v ulici Novoveská
(propadají se) a v ulici Karlova. Starosta odpověděl, že nejprve
bude dokončena rekonstrukce chodníku v ulici Václavská a poté
budou dle finančních možností plánovány další rekonstrukce.
Mgr. Kyncl poděkoval za příspěvek na Letní dětskou rekreaci
v Horním Bradle (částka je uvedena v rozpočtu na rok 2013).

Dub u domu s pečovatelskou
službou
Nádherně vzrostlý a nepřehlédnutelný strom se tyčí na
křižovatce při příjezdu do Velimi
od hlavní silnice na Prahu a Kolín.
Tento mohutný dub má pro mě
zatím tajemný původ. Fakticky
jsem totiž zatím žádný neobjevila.
Poslední majitel parcely, na které
dub stojí, zemědělec pan Vít
Funda již nežije a parcela po dceři
Jaroslavě (s původním stavením)
propadla státu.
Děkuji velmi panu Baláčkovi za
milý dopis, kde má snahu mi
původ alespoň trochu přiblížit.
Nikdo jiný informovaný se zatím
neobjevil. Pan Baláček došel při
svém pátrání k tomuto závěru.
Cituji: „ Dub má asi opravdu
původ v semenu žaludu, jenž
vypadl z hromady dřeva, které

Fundovi přivezli ze sokolečských
lesů…“ A také zmiňuje, že on jako
83 letý již od dětství pamatuje
dub jako vzrostlý strom, takže věk
dubu by mohl být také zajímavý.
Víte-li někdo více, popř. znáte
někoho, kdo by mohl cokoli
vědět, ozvěte se mi prosím na tel.
731 820 050 nebo na redakční mail.
kvak

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Souček Jiří, Velim
60 let
Beneš Jaroslav, Velim
70 let
Seifert Josef, Velim 
75 let
Galčíková Jiřina, Velim
60 let
Skala Jindřich, Velim
65 let
Pagačová Anna, Velim
65 let
Kirchhov Jaroslav, Velim
60 let
Táborská Jana, Velim
70 let
Dyrčík František, Velim
70 let
Sixtová Anna, Velim
65 let
Fuchsová Hana, Velim
85 let
Urbánek Jaroslav, Velim
65 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

Narodily se:
Čierná Tereza, Velim
Čechová Eliška, Vítězov
Chládová Eliška, Velim
Zemřeli:
Daněk Vlastimil, Velim
Totka Milan, Velim
Kuchař Jan, Velim
Čest jejich památce!
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Ze školy

Představení v družině
28. 1. se konalo v družině zábavné představení zaměřené na lidské
smysly.

Klub rodáků hlásí
Dne 1. dubna v Pondělí
velikonoční se ve 14 hodin
sejdou děti a jejich rodiče na
křižovatce poblíž sokolovny
k tradičnímu koulení vajíček
v Rybničkách. Zveme srdečně
všechny příznivce k této první
vycházce do probouzející se

přírody! V cílovém místě se
děti zúčastní soutěží a her, které
vyvrcholí koulením vajíček.
Připomínáme, aby si děti vzaly
vajíčka s sebou! V případě
špatného počasí se uchýlíme do
velimské sokolovny. Na hojnou
účast se těší pořadatelé.

Oddíl volejbalu pořádal ples

Sálová kopaná
Družstvo mladších žáků ve složení - Ceral J., Krejčí D., Sýkora D.,
Adámek M., Kubelka K. a Horák J. se 4. 2. zúčastnilo okrskového kola
turnaje v sálové kopané, které se konalo v Pečkách. 18. 2. probíhal
stejný turnaj i pro starší žáky. Za naši školu byli nominováni Dejmek
D., Červenka T., Horník M., Trumpus Z., Trumpus M., Řehák K.,
Adámek M., Nechanický P. a Kopecký D. Obě družstva obsadila
3. místo.
Olympiády v cizích jazycích
Dne 5. 2. se konalo okresní kolo
Olympiády v německém jazyce
v Kolíně. Náš žák Hieu Le Minh
(na fotografii vpravo) zvítězil
a postoupil do krajského kola.
Olympiáda v anglickém jazyce
proběhla 14. 2. a nejlepším
umístěním v početné konkurenci
bylo 16. místo A. Filounové.
Gratulujeme.

Dne 23. února 2013 se místní sál sokolovny zaplnil maskami.
Volejbalový oddíl Velim zde pořádal již třetí Maškarní ples, který se znovu
vydařil. K tanci a poslechu hrála skupina Echo 91, která se posluchačům
moc líbila, a proto byl taneční parket stále plný.
O půlnoci došlo k vyhlášení tří nejlepších masek pro jednotlivce
a skupiny. Vítězové si odnesli zajímavé ceny.
Díky sponzorům bylo v tombole mnoho atraktivních cen
(LCD televize, tablet, kávovar a další), takže málokdo odešel domů
s prázdnou.
Druhý den se konal dětský karneval, na který se děti převlékly za
všelijaké masky. Bylo tu nepřeberné množství víl, princezen, pirátů
a motýlků, kteří se za doprovodu svých rodičů vydali na rej masek.
Všichni s radostí tančili a bavili se u různých soutěží, kde získaly sladkou
odměnou.
Už nyní se těšíme na příští rok, který přinese spoustu nových masek.
Chtěli bychom poděkovat všem našim sponzorům:
Pavel Kasal, manželé Nezbedovi, Hana Černá, manželé Kolářovi,
KOV Velim, MUDr. Alena Rabová, Pavlína Pošíková, Petr Hrabal,
Josef Janoušek, Petr Urban, Tomáš Soukup, Jaroslav a Veronika
Valentovi, Jana Slavíková, VP Procházka Velim, Libor Sixta, Salima
Velim, Zahradnictví Hruška, Zdeněk Kosík, Miroslav Esterle, Jaroslav
Nezavdal, Savas Velim, Potraviny Anděl, Dang Long, Statek Kutlíře, a. s.,
Milan Červeňák, Petr Červeňák, Lenka Fundová, Marie Svobodová,
Jarmila Kopecká, Podlipansko, Petr Funda – Geotek, Nářadí Klemak,
Masna Fanda Velim, Ball Aerocan, Autodoprava M.Siřínek, TexService Group ,a.s., Dana Esterlová, Denisa Scheuterová, manželé
Penovi, Ložiska Vokoun, Pečovatelské služby Pňov-Předhradí,
studentský server Zapni mozek.cz, oddíl volejbalu

Chvaletická laťka
Dne 13. 2. jsme se zúčastnili
dalšího kola Polabské výškařské
tour. Na Chvaletické laťce nejlépe
uspěla 2. místem ve své kategorii
Barbora Kvapilová.
REDAKČNÍ RADA VELIMSKÝCH NOVIN VE SPOLUPRÁCI S OÚ VELIM
Vás srdečně zvou na

XIII. VELIMSKÝ PLES
pořádaný v sobotu 16. března 2013 ve 20.00 hodin
v místní sokolovně.
K tanci a poslechu hraje
hudební skupina UNIKÁT pod vedením Karla Brtka.

vVystoupení Aerobik klubu ZŠ Velim
vPřekvapení

Vstupné 80,- Kč

Vhodný společenský oděv

- 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.
inzerce
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inzerce
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Velimská abeceda (list 122)
Slintavka
je
infekční měl prodejnu ve Vítězově, a sám
onemocnění skotu vyskytující se přestěhoval do Svojšic, kde
se často souběžně s kulhavkou. opět vedl prodejnu VKD. Roku
Prostřednictvím
mléka 1978 se F. Slivánský stal správcem
je přenosná i na člověka. budov kláštera ve Svojšicích. Syn
V minulosti se mnohokrát a dcera emigrovali do Švýcarska.
vyskytovala i ve Velimi a Vítězově.
Slivovice je destilát získaný
Byla činěna mnohá opatření, ze švestek. Tato kořalka se
včetně izolace místa výskytu, v minulosti pokoutně pálila i ve
vysypávání vchodů nehašeným Velimi, zvláště za druhé světové
vápnem,
omývání
rukou války. S její výrobou je spojena
dezinfekcí apod. Jedno postižení řada veselých příhod. Před
Velimi
slintavkou
připadlo Květnovou revolucí vyměnila
v minulosti na období voleb. paní Broučková z Pražské ulice
Způsobilo to četné problémy. doma
vyrobenou
slivovici
Strážník
Kadeřábek
musel s podomním prodavačem za
vyměňovat různé písemnosti obraz. Po jisté době prošel
s národním výborem přes okna. prodavač u Němci obsazené
Poslední opatření proti slintavce obecné školy průchodem mezi
v našem okolí bylo uplatněno ostnatými dráty. Zastavil se
v Cerhenicích v roce 1980.
u německého vojáka střežícího
Slívy jsou ovocné stromy a také vchod ,
klepal mu prstem
jejich plody. Zahradník Funda je na helmu a vulgárně nadával
z obchodních důvodů pěstoval nacistům. Voják se smál a vyvedl
ve třech formách: vysokokmen, ho z drátů. U Jelínkových
polokmen a zákrsek, a to v cenách prodavač uklouzl, upadl do louže
12, 10 a 10 Kčs. V roce 1939 se a všechny skleněné obrázky
u Fundů s příbuznými druhy rozbil. Při výrobě „lavorenky“
švestek a špendlíků prodávalo 31 v jednom domě u Čeperky došlo
druhů tohoto zboží.
k výbuchu a následnému ohni.
Slivánský
František
byl Požár byl však včas lokalizován.
obchodníkem, který se dostal Jiný občan V. Š. dostal od
do Velimi v době německého důchodové kontroly pokutu
obsazení Sudet (pohraničí). 20 000 Kč za neoprávněné pálení
Zpočátku bydlel v Pražské ulici lihovin. Za německé okupace
č. 78. Stal se prodavačem VKD byla ve Velimi známa řada
– Všeobecného konzumního občanů, kteří slivovici pálili.
družstva, které mělo prodejnu
Slohy jsou způsoby projevů
v tzv. Kvízově chalupě v Pražské umění v jistém období. Mohou
ulici č. 18. Spolu s ním zde se týkat urbanistiky, výtvarného
prodávala
i jeho žena (1915– umění, hudby apod. Mnohdy se
- Kácení a ořez stromů pomocí stromolezecké a horolezecké
1959). techniky,
Později zpracování
postavili poblíž
vyznačují výraznými určujícími
dřevní hmoty.
- Opravy,
a čištění střech,znaky.
okapů a komínů.
lékárny
vilku č.nátěry
472. Slivánských
Gotika je obrazem
- Ptačí zábrany.
měli - Odklízení
dva
potomky.
Po rytířského období, je starší,
sněhu
ze střech.
ovdovění prodal Slivánský vilu strnulejší a vyznačuje se například
obchodníkovi Kuchařovi, který lomenými oblouky. Baroko je

Kácení a řez rizikových
stromů stromolezeckou
technikou
tel.: 606 527 091
e-mail: arborista@centrum.cz
inzerce

projevem
protireformačního
období a jeho tvary jsou spíše
zaoblené. A tak i u nás ve Velimi
v katolickém kostele můžeme
rozlišit prvky gotické a barokní.
Sloupy elektrického vedení
byly původně dřevěné. Fajfkově
stočené silné prodloužené vruty
byly hladkými konci zality
do
masivních
keramických
izolátorů. Tyto izolátory pak
byly šroubovány do vrchních
částí stojících sloupů. Dřevěné
sloupy byly po čase nahrazeny
betonovými a ty pak železnými.
Železné sloupy byly skládanými
konstrukcemi z válcovaných
profilů VTU apod. Větší
konstrukce byly stavěny pomocí
koňských potahů s využitím
kladkostrojů. První jednoduché
vedení u nás bylo instalováno
přímo přes ves ve směru Nová
Ves – Velim – Cerhenice. Další
míjelo ves těsně při jižním

okraji a soudobé elektrické
vedení určené k napájení Velimi
bylo posunuto ještě více k jihu.
Dálkové
vedení
vysokého
napětí bylo stavěno kolem roku
1938 zhruba ve směru Klipec –
Ratenice. Kolem r. 1958–60 bylo
mezi topolnicí a Sokolčí zdviženo
dosud největší dvojstožárové
vedení, kopírující směr předešle
popisovaného.
Sloupy
telefonní
sítě
v minulosti vyzrazovaly podle
hustoty izolátorů i počty
účastníků. V druhé polovině
20. století byly dřevěné sloupy
s množstvím železných nosníků
a
keramických
izolátorů
zlikvidovány
a
nahrazeny
zakopanými
kabely.
Velim
využila dřevěných sloupů jako
nosníků k instalaci osvětlení
hokejového kluziště na Nádržce.
Zásluhu na tom měl sportovní
nadšenec Jaroslav Vedral.

Poděkování
Děkuji panu starostovi Seifertovi a paní Slabé za gratulaci k mým
80. narozeninám. 
Lev František, DPS Velim

Blahopřání
Paní Jaroslava Růžičková (rozená Plachá), rodačka z Vítězova, oslavila
letos v lednu 101 let. K jejímu významnému životnímu jubileu
blahopřejeme.

Pozvánka
Velikonoční výstava se koná 23. 3. 2013 od 13.00 do 17.00 hod.
v Knihovně Velim.
JB
Žáci ZŠ ve Velimi Vás srdečně zvou na Velikonoční jarmark, který se
koná v sobotu 23. 3. 2013 od 14.00 do 15.30 hod. v budově II. stupně ZŠ.

Omluva
V čísle 1 jsme otiskli článek pana Rovenského s názvem Nezájem,
neschopnost nebo neúcta k velimskému fotbalu? Díky pozornému
čtenáři panu Káninskému jsme objevili tiskovou chybu, za niž se
omlouváme. Beseda s reprezentanty J. Masopustem, L. Novákem
a Sv. Pluskalem, stříbrnými hráči z MS v Chile, se nekonala 6. června
1962, neboť v té době probíhalo právě ono pro nás úspěšné MS v Chile.
Beseda se uskutečnila o měsíc později - 6. července 1962.
RR

