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Blíží se vánoční svátky
Rozsvícení vánočního stromu

Již počtvrté se občané Velimi společně
sešli o první adventní neděli u rozsvícení
vánočního
stromu.
Stejně
jako
v předchozích letech se na velimském
náměstí shromáždil hojný počet
návštěvníků, kteří se mohli zahřát nebo
si jen pochutnat na svařeném vínu. Jako
další připomenutí blížících se Vánoc bylo
připraveno cukroví pro děti a různorodé
vánoční dekorace, které si mohli přítomní
zakoupit a odnést si tak domů novou
výzdobu. Jako obvykle přivítal všechny pan
starosta, popřál obyvatelům Velimi klidné
prožití vánočních svátků a v novém roce
spokojenost a pevné zdraví. K dokreslení
sváteční vánoční atmosféry přispěly
především děti z naší mateřské a základní
školy, které pod vedením svých třídních
učitelek zazpívaly koledy a předvedly
malé divadelní vystoupení. Nechyběl ani
živý betlém, tradiční prskání prskavek

Mikuláš v mateřské škole

5. prosinec je datum velmi známé – mezi
lidi chodí Mikuláš, andělé a čerti, aby zjistili,
kdo si zaslouží dáreček a kdo metličku.
Tato „chasa“ přišla také do naší školičky,
kde jsme mikulášskou nadílku měli
rozdělenou do dvou učeben. Třídy starších
dětí „A“ a „D“ se sešly společně ve žlutém
pavilonu, kde se Mikuláši, andělovi
a čertům pochlubily pásmem básniček
a písní. Třídy mladších dětí „B“ a „C“
měly sraz v modrém pavilonu. Říkadla
a hlavně písničky zpívané ustrašenými
hlásky dětí podpořila hrou na kytaru paní
učitelka Tomášová. Všem dětem pak byla
odměnou pochvala za statečnost a hlavně
balík dobrůtek od Mikuláše. Nakonec
se děti nebály s Mikulášem, andělem
i čerty vyfotografovat – vždyť tam s dětmi
nebyly jen paní učitelky, ale přišli také
rodiče a další příbuzní. Letošní mikulášská
nadílka se opět vydařila, všechny děti
zůstaly ve školce, protože hodné děti čerti
nechtějí – a ty naše děti jsou nejhodnější ze
všech.
A. Tomášová

a letos poprvé barevný ohňostroj na závěr.
Za podporu a pomoc děkujeme všem,
kteří se na přípravách jakkoli podíleli.
MW

Do sokolovny vešlo peklo

6. 12. po patnácté hodině začal
v sokolovně program mikulášské
besídky. Na úvod zatančila děvčata
z taneční skupiny DC Glow z Peček,
dále byla představena nová hra Kinball, vystoupil aerobik Velim a všichni
přítomní zhlédli několikaminutové
video Oddílu sokolské všestrannosti
Sokola Velim – cvičení dětí. Na závěr
milého odpoledne dorazila i čertí
banda, tentokrát s pekelnou pohádkou
a efektivním slaňováním do pekla
ze světa lidí. Hodný Mikuláš spolu
s andílkem a pekelníky rozdali dětem
bohaté balíčky a po zazpívání písniček
a tanečku se zase na rok rozloučili. Díky
patří všem vystupujícím, sponzorům
(JUDr. T. Těmín, Ph.D., P. Kasal, J. Kaftan,
Z. Sandholc, OÚ Velim, D. Minarčík,
manželé Nezbedovi, ZEBRA, s. r. o.,
Velim, oddíl volejbalu, P. + P. Homokyovi,
Sokol Velim, Autodoprava M. Siřínek)
i organizátorům celé akce.
žas

Mikulášská nadílka v ZŠ

Žáci devátého ročníku se jako každý rok
přestrojili za Mikuláše, anděly a čerty.
Rozdělili se do čtyř skupin a vyrazili
na první a druhý stupeň základní školy
a do školky. Vše dopadlo na výbornou
a myslím si, že se nadílka všem líbila.
J. Rejholec

Přání

Vážení občané Velimi a Vítězova,
klidné a spokojené svátky vánoční,
pevné zdraví, mnoho štěstí, rodinné
pohody a hodně pracovních i osobních
úspěchů v novém roce 2015 Vám všem
jménem zastupitelstva obce, obecního
úřadu a jménem svým přeje
Josef Seifert, starosta
Dovolte i mně jménem celé redakční rady
popřát Vám všem klidné prožití vánočních
svátků a vše nejlepší do nového roku
2015. I spolu s Velimskými novinami...
Alena Holzbauerová, šéfredaktorka
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Zajímavosti ze ZO
Ustavující zasedání ZO Velim konané dne 5. 11. 2014

Přítomni: Josef Seifert, Luděk Kostka, Žaneta Svobodová, Dis.,
Mgr. Martin Kyncl, Mgr. Petr Karpeta, Petr Kubelka, Pavel Kasal,
Monika Slabá, JUDr. Tomáš Těmín, Ph.D., Martin Škopek,
Josef Kaftan
Hosté: Jiří Müller, Josef Nejedlý
• Zasedání ZO Velim bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadním
starostou panem Josefem Seifertem, který do zvolení funkce
starosty pověřil vedením zasedání pana Mgr. Petra Karpetu
(dále jen předsedající).
• Všichni členové zastupitelstva obce obdrželi osvědčení
o zvolení člena zastupitelstva obce podle § 53 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění.
• Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno
tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do
15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu
na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne
24. 10. 2014), žádný návrh podán nebyl.
• Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných
členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno
11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením
slibu upozornil předsedající členy zastupitelstva, že odmítnutí
složit slib má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů,
v platném znění).
Žádný člen zastupitelstva složit slib neodmítl.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.
Navržený program:
1. Složení slibu zastupitelů (dle ust. § 69 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb.)
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu (v souladu s ust. § 95 odst. 1, zákona
č.128/200 Sb.) a zapisovatele
4. Volba starosty a místostarosty
a) Určení způsobu volby starosty
b) Volba starosty
c) Určení počtu místostarostů a způsob jejich volby
d) Volba místostarostů
5. Zřízení následujících výborů: finanční, kontrolní, sociální
a bytový, dopravní, ekologický, školský a kulturní
a) Určení počtu členů výborů
b) Určení způsobu volby předsedů výborů
c) Volba předsedů výborů
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (v souladu s ust. § 72 zák. č. 128/2000 Sb.)
7. Diskuse
Výsledek hlasování: pro - 11, proti - 0, zdržel se - 0
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli paní Moniku Slabou
a pana Mgr. Martina Kyncla. Jako zapisovatelku navrhl paní
Jaroslavu Studenou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Výsledek hlasování: pro - 9, proti - 0, zdržel se - 2
Volba starosty a místostarosty
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla
vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné
návrhy nebyly vzneseny. Předsedající navrhl ZO způsob zvolení
starosty veřejným nebo tajným hlasováním.
Výsledek hlasování pro veřejné zvolení do funkce starosty:
pro - 10, proti - 1, zdržel se - 0
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů
na funkci starosty. Byl podán následující návrh: člen zastupitelstva
pan Luděk Kostka navrhl zvolit do funkce starosty pana
Josefa Seiferta. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: pro - 9, proti - 1, zdržel se - 1
Pan starosta Josef Seifert byl zvolen do funkce starosty.
Po zvolení starosty převzal pan starosta Josef Seifert vedení
zasedání. Sdělil ZO, že obec Velim pro toto volební období
zvolí dva místostarosty. JUDr. Tomáš Těmín podal protinávrh,
ve kterém navrhoval pro toto volební období zvolit jednoho
místostarostu.
Výsledek hlasování pro navržení dvou místostarostů: pro - 9,
proti - 2, zdržel se - 0
Pan starosta vyzval členy k podání návrhů na funkci
místostarosty. Byly podány následující návrhy: Pan Mgr. Karpeta
navrhl na funkci místostarosty pana Petra Kubelku.
Výsledek hlasování: pro - 10, proti - 0, zdržel se - 1
Pan Josef Seifert navrhl na funkci místostarosty pana
Luďka Kostku.
Výsledek hlasování: pro - 9, proti - 1, zdržel se - 1
Pan starosta přečetl navržené výbory: finanční, kontrolní,
sociální a bytový, dopravní, ekologický, školský a kulturní.
Volba předsedů výborů
Výbor finanční: Mgr. Martin Kyncl
Hlasování: pro - 10, proti - 0, zdržel se - 1
Výbor kontrolní: Mgr. Petr Karpeta
Hlasování: pro - 10, proti - 0, zdržel se - 1
Výbor sociální a bytový: Monika Slabá
Hlasování: pro - 10, proti - 0, zdržel se - 1
Výbor dopravní: Josef Kaftan
Hlasování: pro - 10, proti - 0, zdržel se - 1
Výbor ekologický: Petr Kubelka
Hlasování: pro - 10, proti - 0, zdržel se - 1
Školský a kulturní: Žaneta Svobodová, Dis.
Hlasování: pro - 10, proti - 0, zdržel se - 1
Určení počtu členů výborů
Pan starosta navrhl do každého výboru 2 členy.
Výsledek hlasování: pro - 11, proti - 0, zdržel se - 0
Rozhodnutí o odměnách za výkon a funkci neuvolněných členů
zastupitelstva
Pan starosta Josef Seifert navrhl, aby neuvolněným členům
zastupitelstva náležela odměna v souladu s § 72 zákona o obcích
a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev.
Zastupitel bez výboru: 540 Kč
Zastupitel s výborem: 1840 Kč
Místostarosta: 12 250 Kč
Výsledek hlasování: pro - 10, proti - 1, zdržel se - 0
Diskuse
Pan starosta
Poděkoval ZO za zvolení do funkce starosty a konstatoval, že
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následující zasedání ZO se uskuteční 19. 11. 2014 od 18.00 hodin
na OÚ Velim.
JUDr. Těmín
Požaduje, aby mu 7 dní před konáním ZO byly e-mailem zaslány
naskenované záležitosti, které se budou na daném zasedání
ZO řešit. Pokud se bude konat mimořádné ZO, chce být vždy
pozván. Dále požaduje předložení obecních nájemních smluv
na pronájem pozemků.
Mgr. Karpeta
Podal návrh určení náhradníků na obřady (uzavření
manželství, vítání občánků). Pan starosta navrhl tyto členy
ZO: pana Mgr. Petra Karpetu, pana Petra Kubelku a paní
Žanetu Svobodovou, Dis.
Výsledek hlasování: pro - 8, proti - 0, zdržel se - 3
Pan Luděk Kostka
Vyzval všechny členy zastupitelstva, aby hájili zájmy občanů
a aby atmosféra zastupitelstva byla pouze pracovní.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 19. 11. 2014
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. IV.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. V.
Zastupitelstvo schválilo Plán inventur na rok 2014.
Dalším bodem jednání bylo schválení členů jednotlivých
výborů.
Výbor finanční: předseda Mgr. Martin Kyncl
členové: Ing. Zdeňka Richterová, Vladimír Havlíček
Výbor kontrolní: předseda Mgr. Petr Karpeta
členové: Mgr. Lenka Hrabalová, Jaroslava Studená
Výbor sociální a bytový: předseda Monika Slabá
členové: Ing. Radka Krejčová, Jana Hykšová
Výbor dopravní: předseda Josef Kaftan
členové: Stanislav Kotek ml., Mgr. Andrea Bartošová
Výbor ekologický: předseda Petr Kubelka
členové: Stanislav Kotek st., František Štěpánek
Výbor školský a kulturní: předseda Žaneta Svobodová, DiS.
členové: Mgr. Miloslava Nykodemová, Ilona Kasalová
ZO projednalo žádost M. Semerádové týkající se odstoupení
od smlouvy o nájmu pozemku p. č. 358/1 o výměře 0,40 ha
v k. ú. Vítězov. ZO vzalo informaci na vědomí, běží roční
výpovědní lhůta.
Zastupitelstvo projednalo žádost V. Plachého, který
má zájem o pronájem orné půdy p. č. 358/1 o výměře
0,40 ha v k. ú. Vítězov. Zastupitelstvo žádost zamítá z důvodu
roční výpovědní lhůty. Poté může být žádost znovu podána
a nabídnuta cena za pozemek.
Dále ZO projednalo žádost sdružení Cesta životem bez
bariér o podporu a o vyvěšení letáků. Odpověď: ZO
podporuje handicapované občany z našich vesnic, leták je
vyvěšen na vývěsce obce Velim.
ZO schválilo příspěvek na účast na světových soutěžích
v latinskoamerických tancích pro dcery paní K. Kvapilové
ve výši 3 000 Kč a požaduje doložit, na co byly finance
použity.
ZO schválilo Rozpočet DSO Pečecký region na rok 2015,
který byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední
desce obce Velim.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o ukončení
činnosti praktické lékařky MUDr. Aleny Rabové, o nové
nastupující lékařce MUDr. Aleně Fraškové a změně adresy
ordinace – Velim, ulice Václavská čp. 207, od 1/2015.
Zastupitelstvo se opět zabývalo žádostí J. Milbachové
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a V. Fišera o odstranění retardéru v ulici Václavská.
Zastupitelstvo nesouhlasí s odstraněním retardéru a trvá
na svém původním stanovisku.
ZO nesouhlasí se stavbou oplocení manželů Horelových
před vchodem RD domu ve Velimi, trvá na svém původním
stanovisku.
Zastupitelstvo pověřilo JUDr. T. Těmína, Ph.D., vyřízením
záležitosti týkající se žaloby na určení vlastnického práva
trafostanice ve Velimi.
Zastupitelstvo neschválilo stavbu plechové garáže u čp. 487
ve Velimi a pověřilo starostu k dalšímu jednání s žadatelkou
M. Kuchařovou.
Zastupitelstvo projednalo vyjádření Státního pozemkového
úřadu k trvalému záboru pozemku (cyklostezka) a pověřilo
místostarostu Kubelku k dalšímu jednání.
Zastupitelstvo odsouhlasilo stavbu otevřeného přístřešku
na pozemku u RD manželů Müllerových ve Velimi a zároveň
souhlasí jako majitel sousedního pozemku s umístěním
stavby.
Zastupitelstvo schválilo zřízení vjezdu na obecním pozemku
p. č. 318/23 v k. ú. Velim na náklady žadatelů manželů
Müllerových.
Zastupitelstvo schválilo navýšení příspěvku z rozpočtu obce
pro rok 2014 o 50 000 Kč pro MŠ Velim z důvodu otevření
nového pavilonu (náklady na úklidové prostředky atd.).
Zastupitelstvo odsouhlasilo Smlouvu č. 55 mezi obcí
Velim a obcí Radim o uložení odpadu na řízenou skládku
v Radimi. Navrhovaná cena pro rok 2015 = 895 Kč/t + DPH
(stejná jako v minulém roce).
Zastupitelstvo odsouhlasilo Smlouvu č. 1007 mezi obcí
Velim a obcí Radim o odvozu odpadu kontejnerem obce
Radim a uložení odpadu na řízenou skládku v Radimi.
Navrhovaná cena pro rok 2015 = jízdní výkon 28 Kč/km,
výkon v místě 90 Kč/ks, měsíční nájem kontejneru
280 Kč/ks, popl. za uložení 895 Kč/t + DPH (stejné jako
v minulém roce).
Operativně bylo navrženo rozpočtové opatření č. VI, které
zastupitelstvo schválilo.
Rozpočtové opatření se týkalo navýšení příspěvku MŠ
Velim v částce 50 000 Kč a příspěvku v částce 3 000 Kč
na latinskoamerické tance.
Pan starosta předal JUDr. Těmínovi, Ph.D., k prostudování
smlouvu a dodatek smlouvy od společnosti EKO KOM
(řešeno již v dubnu 2014).
Dále předložil zastupitelstvu Nařízení č.1/2014 o zákazu
podomního prodeje. Po krátké diskusi zastupitelstvo
nařízení č.1/2014 schválilo. Nařízení je vyvěšeno
na elektronické úřední desce a na úřední desce obce Velim
a nabývá platnosti 8. 12. 2014.
Poté starosta upozornil všechny zastupitele, aby doma
prostudovali návrh sazebníku úhrad nákladů za poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 a také návrh nového
jednacího řádu obecního zastupitelstva obce Velim
sestaveného dle § 96, zákona č.128/2000 Sb. o obcích.
Případné připomínky budou zapracovány do dokumentů.
Informoval o dílčím auditu obce Velim, který se uskutečnil
29. 10. 2014. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Dne 12. 11. 2014 se uskutečnila veřejnoprávní kontrola
z ÚRRRS Střední Čechy na akci Rekonstrukce Mateřské
školy Velim CZ.1.15/3.3.00/67.01488 na Obecním úřadě
ve Velimi a v Mateřské škole ve Velimi. Kontrola požadovala
doplnění dokumentu o povolení navýšení kapacity
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a fotodokumentaci k zateplení budovy.
Na závěr starosta informoval o stavu rekonstruované silnice
ve třídě Krále Jiřího. Živice byla položena v termínu, budou
dobudovány přechody pro chodce a retardéry ze zámkové
dlažby.
JUDr. Těmín, Ph.D., předložil ZO Vyjádření KÚSK, odboru
dopravy k dopisu ve věci stavby I/38 Nová Ves I, most
ev. č. 38-034 přes trať ČD - objízdná trasa. Zastupitelstvo
vzalo informaci na vědomí.
Pan Kasal se zeptal, zda je plánováno parkování u nové
ordinace obvodní lékařky v blízkosti ZŠ Velim, kde bývá
vždy ráno špatná dopravní situace. Starosta odpověděl, že
dopravní opatření budou konzultována a řešena s dopravní
komisí.
Paní Slabá sdělila požadavek paní Břečkové, která má
problém s těsněním oken.
Opět se zeptala, kdy bude vyřešena oprava fasády budovy
OÚ Velim, kterou poničili ptáci.
Na závěr pan starosta předal slovo panu Šmídovi, který se
zeptal, zda by bylo možné hlásit předem v rozhlase termín
zasedání zastupitelstva. Starosta odpověděl, že program
bývá vyvěšen a bude vždy vyhlášen v obecním rozhlase.
Dále pan Šmíd upozornil na velký hluk a používání petard
při fotbalových zápasech. Pan Kostka odpověděl, že fanklub
bude upozorněn.
Poté upozornil na volně pobíhající psy především v ranních
hodinách, kdy chodí z noční směny. Starosta odpověděl, že
obec zatím nemá OZV o zákazu volného pobíhání psů, tudíž
majitelé zatím nemohou být postiženi.
Dalším dotazem pana Šmída bylo, jak je obec zadlužena.
Starosta odpověděl, že přesnou částku sdělí na dalším
zasedání dle evidence paní účetní. Sdělil, že v rozpočtu je
každoročně počítáno s rezervou, ze které jsou během roku
dofinancovány plánované, ale i neplánované výdaje, splátky
úvěrů jsou každoročně zahrnuty do rozpočtu a jsou pevně
stanovené.
Na závěr se zmínil o článcích, které vyšly ve dvou posledních
vydáních Velimských novin a které vyvolaly spoustu reakcí.
Starosta vzal připomínku na vědomí.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Bartoš Jan, Vítězov
Svoboda Miroslav, Velim
Holub Karel, Velim
Šátek Miroslav, Velim
Krulová Dana, Velim
Chyba Lubomír, Velim
Skala Bedřich, Velim
Vlachá Ludmila, Velim
Kaluská Daniela, Velim
Bednáriková Ludmila, Velim
Kolář Bohuslav, Velim
Kolařík Vladislav, Velim
Kraus Zdeněk, Velim
Kafka Petr, Velim
Hájková Eva, Velim
Blechová Dagmar, Velim
Cudlínová Ludmila, Vítězov
Nouzovská Lenka, Velim
Růžičková Věra, Velim
Šotola Jaroslav, Velim
Pelichovský František, Velim
Lingerová Jaroslava, Velim
Zejdová Věra, Velim
Fundová Jaroslava, Velim
Rusinková Viktoria, Velim
Mojžíšová Marie, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
Zemřeli:
Surovec Jaroslav, Vítězov
Švestáková Zděnka, Velim
Čest jejich památce!

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

Mezi velimské občany byly přivítány tyto děti:
Tomáš Kafka, Richard Kosík, Ema Kosíková, Lucie Koutová,
Josef Vokoun, Denny Gregor, Gabriela Káninská,
Alena Štěpánková, Tomáš Němec

Ve Velimi byla dokončena realizace projektu „Rekonstrukce místní
komunikace v obci Velim“ CZ.1.15/1.1.00/74.01723

„Rekonstrukce místní komunikace v obci Velim“
číslo projektu CZ.1.15/1.1.00/74.01723

Zhotovitelská firma K+G tranzit, spol. s. r. o., dokončila práce
na rekonstrukci místní komunikace ve třídě Krále Jiřího v termínu,
tedy 30. listopadu 2014, a motoristé již mohou obnovenou
komunikaci používat. Doufejme, že nejen občané žijící ve třídě
Krále Jiřího, ale i ostatní Velimáci a vítězovští občané, kteří tudy
budou projíždět, budou s výsledkem rekonstrukce spokojeni.
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Z našich škol
Kulturní akce

3. 11. byli čtvrťáci v kolínském divadle na představení
Fimfárum a 7. 11. prvňáci a druháci na představení Divadýlka
Michaely Nademlýnské.

Florbal

Turnaj ve florbale mladších žáků (6. a 7. tř.) se konal 4. 11.
v Kolíně. Družstvo ve složení Kmoch T., Vostoupal A., Vokřál O.,
Koděra D., Nejedlý D., Němec T., Sixta R., Vácha Š. a Hrabák D.
obsadilo 3. místo v okrskovém kole. Turnaj nejmladších žáků
(1. stupeň) se konal 7. 11. v Pečkách. Družstvo ve složení
Storchak I., Horák P., Lanc M., Mén M., Dočkal V., Fojtů P.
a Pych J. obsadilo 2. místo ve skupině. Ve středu 19. 11. odjelo
družstvo nejmladších dívek na florbalové utkání do Čáslavi. Tým
ve složení: Bartošová D., Holzbauerová T., Fořtová D., Makulová T.,
Kadlecová K. a Urbanová T. obsadil 2. místo. 20. 11. odjeli
na turnaj nejstarší žáci (8. a 9. tř.). Družstvo ve složení Horák J.,
Kubelka K., Tůma D., Kyncl J., Vácha M., Ceral J., Čábela R.,
Krejčí D. a Roudnický L. obsadilo 4. místo v okrskovém kole.

Sedmáci na výstavě Můj stát

12. 11. 2014 navštívily třídy 7. A a 7. B výstavu Můj stát,
která se konala v Hrzánském paláci v Praze. Tato výstava je
určena žákům základních škol. Kreslenou formou, dětem lépe
srozumitelnou, představuje české státní symboly, jejich původ,
význam a možnosti použití. Na výstavě se nám moc líbilo
a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého. Cesta zpět na nádraží
vedla uličkami, kterými projížděli naši králové, v Nerudově ulici
jsme si připomněli našeho významného spisovatele a pokračovali
přes Karlův most směrem na Staroměstské náměstí. Přestože
jsme některé památky obdivovali již loni, opět nás zaujaly svou
nádhernou architekturou.
S. Fořtová a Z. Sahulková, 7. B

Minivolejbal

Ve čtvrtek 13. 11. se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili turnaje
v minivolejbale (oranžády). Trojice Holzbauer J., Kostelecký
D. a Sahulka R. obsadila 12. místo, dvojice Dočkal V. a Fojtů P.
13. místo, dvojice Pych J. a Pena Š. 16. místo, dvojice Hrabák D.
a Nezavdal J. 18. místo. V úterý 19. 11. proběhl turnaj v barevném
minivolejbale (modrásci) pro žáky 5. a 6. tříd. Družstvo Hrabák D.,
Vácha Š. a Náděje A. obsadilo 6. místo, družstvo Kmoch T.,
Pena A. a Noll L. 10. místo, družstvo Beňa J., Vrkota P. a Horák P.
12. místo, družstvo Červeňák V., Havelka O. a Fundová P.
14. místo.

Bobřík informatiky

Ve dnech 12. – 14. 11. 2014 proběhla i na naší škole soutěž
Bobřík informatiky. Žáci 4. – 9. ročníku vyplňovali test
na počítači. V kategorii Mini (4. – 5. tř.) je maximální počet
192 bodů, v kategoriích Benjamin (6. a 7. tř.) a Kadet (8. a 9. tř.)
je maximum 240 bodů. Úspěšnými řešiteli se stali: kat. Mini
– Jeřábek J. (136), Růžička J. (137), Holzbauerová T. (157),
Kratochvílová S. (125), Horák P. (125), Kůtková P. (121),
Bartošová D. (162), Endler J. (130) a Dočkal V. (130), v kat.
Benjamin – Bucková T. (225), Němcová V. (193), Šůchová K. (188),
Veitová K. (172) a Pena A. (161), v kat. Kadet –
Horák J. (200), Čábela R. (161), Ceral J. (160) a Bíšková V. (158).
Blahopřejeme.

Exkurze do Olomouce podruhé

Ve dnech 2. až 4. prosince se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili
exkurze do Olomouce, která měla obdobný program jako
předešlá exkurze šesté třídy. Tradiční průběh kurzu se vymkl
běžnému průběhu již v samém počátku, kdy kolabovala doprava
po celé České republice. Vše dobře dopadlo a frekventanti
dorazili do Olomouce, kde byli za hvězdy, že vůbec dojeli.
Účastníci kurzu navštívili vánoční trhy a měli možnost zabruslit
si na ledové ploše v historickém centru města. Žákům patří
poděkování a pochvala za bezproblémový průběh kurzu
a aktivitu. Účastníci byli velmi pozitivně hodnoceni od ostatních
lektorů, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s pořádáním kurzů
a mohou tak porovnat žáky několika základních i středních škol
z celé České republiky. 
J. Pospíšil

Vystoupení na mikulášské v sokolovně

V sobotu 6. 12. vystoupily dívky ŠAK Velim na mikulášské
besídce v sokolovně. Obě vystoupení byla na stepech, mladší
tým ve složení J. Poláková, A. Bartošová, B. Saiverová,
M. Müllerová, N. Müllerová, B. Málková, A. Málková a E. Nollová
předvedl skladbu Čerti a andělé, starší dívky - D. Bartošová,
T. Holzbauerová, D. Fořtová, S. Fořtová, K. Chládová a
K. Kostelecká - zacvičily skladbu Havaj.

Vánoční laťka

V úterý 9. 12. se na naší škole konaly tradičně závody ve skoku
vysokém s názvem Vánoční laťka. Zde přinášíme výsledky: kat. I
(2. a 3. tř.): 1. Kvapilová A. (95 cm), 2. Bartošová A. (95 cm),
3. Steinbrecherová P. (90 cm), 1. Nezavdal J. (95 cm), 2. Hrabák D.
(95 cm), 3. Vedral D. (95 cm), kat. II (4. a 5. tř.): 1. Fořtová D.
(119 cm), 2. Holzbauerová T. (110 cm), 3. Málková B. (100 cm),
1. Dočkal V. (110 cm), 2. Zelený M. (110 cm), 3. Slabý J.
(110 cm), kat. III (6. a 7. tř.): 1. Němcová V. (130 cm),
2. Sahulková Z. (125 cm), 3. Fundová P. (120 cm), 1. Koděra D.
(130 cm), 2. Němec T. (130 cm), 3. Štros P. (120 cm), kat. IV
(8. a 9. tř.): 1. Kvapilová B. (135 cm), 2. Černochová J. (130 cm),
3. Fialová T. (125 cm), 1. Sýkora D. (145 cm), 2. Ceral J. (145 cm),
3. Cakolli U. (140 cm).

Vánoční akce

Ve čtvrtek 11. 12. navštívili žáci 3. a 5. třídy zámek Radim, kde
pro ně byl připraven program o historii Vánoc a vánočních
zvycích. Také si vytvořili starodávnou vánoční ozdobu a zhlédli
divadelní představení.
Vánoční pořad pro žáky 1. stupně proběhl v kostele sv. Vavřince
v pátek 12. 12. Uvedl ho kolínský farní vikář M. Sklenář
a vystoupili P. Jaroslav Konečný (farář z Vlašimi) se svým
kamarádem Tomášem Najbrtem. Zahráli na historické hudební
nástroje a povídali o křesťanských Vánocích. 
AH
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Velim a TGM

S úctou a slavnostně jsme dne 25. října t. r. vzpomněli
96. výročí vzniku republiky a 100. výročí vyhlášení Velké války,
ve které bojovali a umírali i velimští a vítězovští muži. Tato válka
přinutila budoucího prvního československého prezidenta ještě
jako profesora Univerzity Karlovy odejít do exilu, aby se svými
spolupracovníky – mezi nimiž nechyběl ani velimský rodák,
student teologie Josef Dobiáš – bojoval za svobodnou vlast.
Tomáš Garrigue Masaryk znal Velim již z doby předválečné,
kdy zde přednášel. To připomíná nově instalovaný kámen
s pamětní deskou na velimském náměstí. Víme, že si Masaryk
právě v roce 1901 dopisoval s Bedřichem Sixtou. O tom se píše
i v Masarykově sedmidílném životopise Stanislava Jelínka: TGM
- za ideálem a pravdou, str. 84:
„Ještě před prázdninami 1901 přišel dopis od velimského
rolníka Bedřicha Sixty. Evangelický věřící žádá Masaryka, aby mu
sdělil svůj názor na církevní kázeň. V pracovním shonu na konci
letního semestru odpověděl Masaryk jen krátce: „Za poměrů
našich pro kázeň, tj. vykonávání kázeňské dohlídky, nejsem.
Protože není té církevní výchovy, která by kázeň ospravedlňovala.

Dějiny církevní podávají ze všech zemí příkladů dost, jak přísný
dohled se neosvědčil. Kdo chce působit na duši, musí se duší
zabývat stále. Vykonávat kázeň bez toho vnitřního působení
znamená lidu policajtovat a omrzí ho to brzy.“ – A Masaryk
nabídl k zapůjčení i literaturu – bohužel jen cizí, neboť česká ještě
neexistovala.“
Není bez zajímavosti, jak se dále píše, že Masaryk začal
intenzivně studovat teologickou literaturu.
(Text Masarykova dopisu B. Sixtovi z 1. 7. 1901 je v majetku
Podlipanského muzea v Českém Brodě. V dopise občana
Karbusického Masarykovi z 5. 7. 1901 čteme poděkování
jménem B. Sixty s prosbou o možnost zveřejnění Masarykovy
odpovědi. Na to Masaryk odpověděl přímo Sixtovi: „Myslíte-li,
pane Sixto, že uveřejnění prospěje nějak, uveřejněte způsobem,
jakým uznáte. – Vám oddaný Masaryk.“
Všimněme si dat: TGM odpověděl Sixtovi na jeho dopis ihned,
reagoval Karbusický a opět Masaryk – to vše v průběhu téměř
jednoho týdne. Obdivuhodné!
MČ

Poděkování Klubu rodáků a přátel Velimi a Vítězova
Listopadové číslo Velimských novin přineslo informaci o již
tradiční oslavě vzniku Československé republiky, kterou napsala
paní Monika Slabá. Chtěl bych jí touto cestou poděkovat.
Na počátku příprav výstavy k výročí vypuknutí 1. světové
války jsme se obávali, že se nepodaří získat dostatek zajímavého
materiálu k vystavení. Jak se návštěvníci mohli přesvědčit,
nakonec bylo vystaveno tolik zajímavých věcí, které si asi většina
účastníků ani nestihla prohlédnout.
Poděkování patří studentu Janu Nechanickému, který
připravil řadu dokumentů a fotografií rodiny Glaserů. Ve válce
přišel o ruku člen této rodiny. Pro židovský původ rodina
mnoho vytrpěla. Mohli jsme se seznámit s jejich pohnutými
osudy a s osudy některých jejich přátel. V souvislosti s tím
je třeba poděkovat obecnímu zastupitelstvu. Důstojné přijetí
zahraničních účastníků bylo nad síly klubu rodáků a ochotně se
tohoto úkolu ujal obecní úřad.
Další poděkování patří za samostatnou prezentaci památek
rodiny Blažkovy, které tvořily velice poutavý a dojemný celek.
Obdivovali jsme krásný oltářní obraz, který namaloval voják,
jenž padl a mohl býti významným malířem. Tuto část výstavy
připravila paní Filounová.
K dobrému ozvučení sokolovny velmi pomohla aparatura
zapůjčená Spolkem dobrovolných hasičů z Vítězova.
Poprvé po mnoha letech mohl sokolník vyvěsit státní vlajku
na nové žerdi opravené sokolovny. Ta se postupně stává
důstojným stánkem nejen pro sportovní aktivity, ale i pro
aktivity kulturní. Nenápadná a houževnatá práce výboru Sokola
za pomoci starosty a obecního zastupitelstva přinesla dobré
ovoce.
Projev paní dr. Lenky Neřoldové přinesl posluchačům mnoho
informací o tom, jak naše obec a její obyvatelé prožívali těžké
válečné období.
Tradičně zvolený kulturní program dětí z mateřské školy
a mažoretek z Kolína si získal opět uznání velimského publika.
Přítomní cizinci (více než 10) a jejich doprovod neskrývali
nadšení a uznání. Bylo od nich příjemné slyšet, že v Kanadě
a Spojených státech by nic podobného nedokázali. Třešničkou

na programovém dortu byla trubka Adama Kotka.
Nelze vyjmenovat úplně všechny osoby, které nám pomohly.
Na výstavě zaujaly artefakty z velimské čokoládovny, kterými
přispěli manželé Fořtovi. Zmiňme ještě například předměty
a korespondenci od Korencových nebo Sixtových a květinovou
výzdobu Hany Šotolové.
K důstojnému předávání květin přispěl sponzorský dar 702 Kč
od paní Dany Eschlerové jako vzpomínka na dědečka Františka
Oheru, legionáře v 1. světové válce.
Jestli jsme mohli posedět dlouho po programu s přáteli u kávy
a zákusků, za to je třeba poděkovat členkám klubu rodáků, ale
i ženám a dívkám, které s naší činností sympatizují a přinesly
cukroví. Mimořádně byla otevřena restaurace sokolovny, která
pomohla uspokojit některé neabstinentské požadavky.
Příští rok chceme oživit historii hasičů ve Velimi a Vítězově
výstavou, a to ve spolupráci s vítězovským spolkem dobrovolných
hasičů. Před 4 lety slavili Vítězovští úctyhodných 100 let od svého
vzniku a jejich kontinuita nebyla přerušena. Zato ve Velimi spolek
zanikl, i když měl také dlouhou tradici. Prosíme touto cestou
veřejnost opět o pomoc. Věříme, že v některých domácnostech
se zachovaly památky na hasičskou aktivitu našich předků.
Mohou to být části jejich vybavení, průkazy, diplomy, medaile
nebo fotografie. Dejte nám vědět. Snad se také povede získat pro
výstavu zajímavé věci, jako se to povedlo u výstavy letošní.

Jak vařily naše prababičky
Důležitou potřebou života je jídlo, jeho
dostatek a kvalita. Dnes žijící generace
mají potravin takový dostatek, že dochází
často k plýtvání. Tak tomu nebylo vždycky
a dostatek jídla nebyl samozřejmostí.
K jídlu se sedávalo s modlitbou a chléb,
než se nakrojil, se pokřižoval jako boží dar.
Když mne napadlo napsat do Velimských
novin o vaření našich prababiček, chtěl
jsem využít staré kuchařky poschovávané
v domácnostech. Hodně mi v tom pomohly
členky klubu rodáků. Domníval jsem
se, že bude stačit je prostudovat a vybrat
zajímavá jídla. Jak se ukázalo, takový
pohled by byl zavádějící. Při četbě někdy
i značně opotřebovaných kuchařek jsem
přišel na to, že chceme-li zavzpomínat,
jak se dříve na venkově vařilo a jedlo,
nestačí opsat staré zachované recepty.
Je třeba se seznámit s dřívějšími zcela
odlišnými možnostmi vaření a pečení
a také s dostupností surovin, které až
na výjimky byly značně odlišné. Téma se
mi tak značně zkomplikovalo, ale stalo se
najednou ještě zajímavějším. Také jsem
poznal rozsah problematiky, která se
rozhodně nedá vtěsnat do jednoho článku.
V první čtvrtině minulého století nebyly
dostupné plynové nebo elektrické sporáky,
žádné rychlovarné konvice či mikrovlnky.
Chladničky a mrazničky, kuchyňské
roboty a jiné dnes samozřejmé přístroje
do kuchyně ještě nebyly. Elektřina byla
do Velimi zavedena až v roce 1919.
Zpočátku však sloužila ke skromnému
svícení. Prvním elektrickým vařičem
byla spirála odporového drátu otevřeně

položená v keramické podložce.
Kamna
Obvyklým vybavením každého stavení
byla velká kachlová kamna s plotnou
z litinových plátů a kachlovou nástavbou
s jednou, nebo dvěma troubami. Součástí
kamen byl také kamnovec, litinová vana
krytá víkem, která sousedila přímo
s ohništěm. Podle velikosti kamen se
vešlo do kamnovce cca 20 – 30 litrů vody,
která byla po celou dobu topení teplá stále
k dispozici. Voda sloužila k urychlení
vaření a k mytí nádobí. Vedle kamen stála
často pec, kterou v zimě procházel kouř,
který ji ohříval. Horní plocha pece sloužila
k sušení, ale dalo se na ní pěkně v teple
ležet. Odtud pochází hezké slovo „ pecivál“
(ten, kdo se jenom povaluje na peci).
Tuto pec však nemůžeme zaměňovat se
skutečnou pecí, o které bude ještě řeč.
Nástavba s troubami mezi pecí a plotnou
byla vysoká, často nahoře vyzdobená hrnci
a dalším kuchyňským vybavením. Nad
kamny byla od stropu zavěšena dřevěná
tyč sloužící k sušení utěrek nebo věcí
po dešti. Nepostradatelnost kachlových
kamen dokládají obrázky Josefa Lady,
který je namaloval i ve vodnické světnici
pod hladinou rybníka.
V některých velkých domech se ještě
uchovala „ černá kuchyně“, což bylo volné
ohniště umístěné obvykle pod komínem.
Oheň ohříval nádoby zavěšené na řetězech
nebo umístěné na trojnožkách nad ohněm.
Ve velkých domech to bylo volné ohniště
uprostřed místnosti a komínový otvor byl
ve stropě. Není divu, že zdivo a strop byly
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začouzené, a proto uvedený název. Pro
vaření v černých kuchyních a na plotnách
bylo i jiné nádobí. Velmi mne zaujal
například starý litinový „papiňák“, který je
na obrázku.

Nepotřeboval žádné gumové těsnění.
Tlak v něm byl regulován ventilem, zcela
bezpečným, za použití závaží. Přebytečná
pára šla vypustit mosazným kohoutem. Šel
nejen postavit na kamna, ale za mohutná
ucha se dal pověsit nad oheň černé
kuchyně.
Pec a udírna jsou další vybavení, bez
kterých se nedalo obejít.
Jejich popis a používání jsou ještě
zajímavější než obyčejná kamna. Vydají
na další článek, který doufám čtenáře
zaujme.
Petr Baláček

Bylo nebylo
Obec Malé Svatoňovice v trutnovském
okrese leží na úpatí Jestřebích hor. Téměř
dvě stě padesát let se tu dolovalo černé
uhlí, kvůli němuž postavili železnici až
z Josefova. Obec je známým poutním
místem. K Panně Marii, která se kdysi
zjevila pasáčkovi v koruně třešně,
chodívala procesí zbožných poutníků.
Jedno takové popsala Božena Němcová
v knize Babička. V Malých Svatoňovicích
najdeme i Muzeum bratří Čapků. Hoši
tu prožili dětství a mladší Karel se tady
dokonce narodil.
V Malých Svatoňovicích je starostkou
paní Eva Hilmarová. Ta spolu s několika
nadšenci každoročně pořádá vánoční
výstavu U Studánky, jejímž zlatým hřebem
je vyřezávaný Rtyňský betlém Adolfa
Kábrta. Rtyňský občan sice v betlému

vypodobnil své městečko Rtyni se známou
dřevěnou zvonicí, betlém však věnoval
Muzeu bratří Čapků. Pravidelně v těchto
dnech končícího roku bývám už hodně
unaven a nejinak tomu bylo i tentokrát.
S ulehčením jsem odevzdal poslední práci
ve Svatoňovicích a těšil se, jak si konečně
odpočinu. Při loučení mi paní starostka
s omluvou rozpačitě naznačila, že by
přece jen ještě něco potřebovala, nějakou
drobnost, moc bych ji tím potěšil. Jak
odmítnout té předobré ženě drobné
potěšení? Nechce toho moc. Ten Kábrtův
Rtyňský betlém totiž nemá pozadí, stále
za něj věší modrou látku, kterou už ale
nemůže ani vidět. Kdybych mohl jen tak
několika čarami vypodobnit Jestřebí hory.
No copak. Náhodou mám vhodný karton,
náhodou na to mám vhodné akrylové
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barvy, náhodou… O jak velkou plochu se
jedná? Karton je v roli vysoké sto dvacet
centimetrů, to by šlo. Ale délka betlému
je šest a půl metru, pravila s lehkým
uzarděním paní starostka. Zalapal jsem
po dechu – a chcete to do – do Za týden výstavu otvíráme, doplnila
věcně paní Hilmarová. Náhodou mám
panoramatický snímek Jestřebích hor,
náhodou vím o před časem zrušené školní
jídelně, na jejíž podlaze mohu roli papíru
rozvinout. Jenže jsem si neuvědomil, že
malovat budu muset v předklonu, což se
jistě nebude líbit mým zádům, že budu
muset malířsky vyřešit přechod krajiny
letní ve spodní části v krajinu zasněženou
v části horní. Že musím namalovat dole
den a nahoře noc.
Přesto jsem se s vervou pustil do díla.
Pochybovačům ukážu, že to dokážu!

Jenže brzy se ozvala záda a za nic se nedala
přemluvit. Tedy jsem k malbě poklekl
a střídal kolena. Jednou na pravém,
podruhé na levém, a tak dokola. Co
platno, fyzické potíže se stupňovaly tak, až
jsem bolestí upadl do bezvědomí…
Cítím se báječně, nic nebolí, prostor
je naplněn příjemnou hudbou, blíží se
ke mně oslnivé světlo, v jehož středu je
- ano - sama Panna Maria Svatoňovická,
jak ji znám z vyobrazení v koruně
třešně. Avšak co to? Tu se podoba mění,
teď už spíše připomíná paní starostku
Evu Hilmarovou, jež se na mě usmívá
a laskavě i zároveň rázně říká: „Ty to
dokážeš!“ Přelud mizí, probouzím se
na studené podlaze bývalé školní jídelny.
Vidění se opakovalo vždy, když jsem byl
na pokraji sil a chtěl už vše vzdát. Poslední
krize se dostavila, když jsem na temnou

oblohu nad Jestřebími horami měl
nakonec namalovat kometu a množství
hvězdiček. Tu se mi vybavila scénka
z filmu Jiřího Menzela Slavnosti sněženek,
kdy tlustý řezník, funící a hekající leží
na boku mezi záhonky a volnou rukou
namáhavě jednotí mrkev. Použil jsem
tuto již osvědčenou metodu při malování
noční oblohy pro Rtyňský betlém a malbu
dokončil včas. A tak „nemožné se stalo
skutkem“ také díky pomoci Panny Marie
Svatoňovické a zřejmě i díky tomu, že
jsem se před začátkem práce napil vody ze
zázračné studánky…
Teprve po zhlédnutí hotového díla jsem
si uvědomil, že malba pozadí Rtyňského
betlému mohla být klidně o půl metru
delší. Ne tedy šest metrů padesát, ale
rovných metrů sedm.
Jiří Škopek (psáno v roce 2013)

Vyznejte se ve Vašich penězích (4)
V dnešním článku najdete informace, které mají bez nadsázky
cenu zlata. Dozvíte se, jak si sami sestavíte jednoduchý finanční
plán, který Vám může vydělat statisíce. Sestavte si jednoduchý
finanční plán v pěti krocích a budujte Vaše rodinné a osobní
bohatství.
1. Udělejte si „inventuru“ Vašeho majetku. Pomůže Vám k tomu
kalkulačka s názvem „výpočet čistého jmění“, kterou si můžete
stáhnout na webu uvedeném na konci článku v sekci „Ke stažení“.
Zjistíte, jak se Vám daří tvořit Vaše rodinné bohatství. Výsledkem
by mělo být kladné číslo, které může být u mladých rodin nízké,
ale čím jste starší, tím by se mělo zvyšovat.
2. Udělejte si mapu Vašich finančních cílů. Popište si s Vaším
partnerem, jaké finančně náročné cíle Vás v budoucnu čekají.
Může to být pořízení nemovitosti, rezerva pro děti na studium
nebo pro start do života. Každému z nás běží čas, a proto bychom
měli plánovat i zajištění příjmu na dobu, kdy se nám nebude chtít
nebo nebudeme moci pracovat. Sedněte si s partnerem večer
ke kávě a zkuste si tyto cíle pojmenovat. Jak bude vypadat rezerva
pro děti? Chceme pro ně vůbec nějakou? Na studia nebo na start
do života? Kolik to má být? Kolik bude stát studium na vysoké
škole? A co Váš život v penzi? Budete čekat na státní důchod
nebo to bude dřív? A co budete dělat? Kolik Vás to bude stát? Kde
budete bydlet? Budete jezdit na dovolené? Jak často? A kam? Jak
se budete oblékat? Budete jezdit autem? Zkuste si spočítat, jaký
budete s partnerem potřebovat příjem v penzi, abyste mohli žít
podle Vašich představ. Jak vysokou rentu budete potřebovat?
3. V další části si udělejte „inventuru“ pravidelných investic.
V rámci inventury si ověřte dva důležité parametry Vašich investic:
a) Jsou Vaše pravidelné investice dostatečně vysoké? Budou takto
vytvořené rezervy stačit na pokrytí stanovených cílů?
b) Investujete do správných investičních nástrojů?
Investiční nástroje s vyšším výnosem jsou zároveň i více rizikové.
Toto riziko je ale eliminováno dobou trvání, proto je vhodné
tyto nástroje použít pro dlouhodobé cíle (nad 8 let). Jako příklad
takové investice lze uvést akciové fondy.
Investiční nástroje s nižším výnosem jsou zajímavé tím, že
jsou zatížené nižší mírou rizika. Nízké riziko je ale vykoupené
nízkým výnosem. Jsou vhodné pro zajištění krátkodobých cílů

(do jednoho roku). Jako příklad lze uvést např. spořicí účty
v bankách.
Pro střednědobé cíle jsou vhodné investiční nástroje se střední
mírou rizika i výnosu. Sem patří například dluhopisové fondy.
Nejčastější chybu dělají lidé v tom, že dlouhodobé cíle zajišťují
nástroji s nízkou mírou rizika a tedy i nízkým výnosem. Pokud
si budete na penzi odkládat po dobu třiceti let 5 tisíc korun
měsíčně do akciového portfolia při 8 %, budete mít na konci
7,3 milionů. Pokud budete totéž dělat prostřednictvím např.
penzijního fondu, budete mít při zhodnocení 3,5 % na konci
3,3 milionů. Spoříte stejnou sumu, ale výsledek na konci je
poloviční. Vyzkoušejte si spočítat výnosy svých aktuálních spoření.
Pro tyto výpočty si stáhněte kalkulačky v sekci „Ke stažení“. Při
výpočtech nezapomeňte na vliv inflace – stáhněte si kalkulačku
pro přepočet inflačních vlivů.
4. Udělejte si mapu rizik. Zjistěte, zda máte pojištěná důležitá
rizika – ztráta nebo zničení majetku, život, invalidita. Důležitá
rizika mějte pojištěna. Podrobnější informace najdete na níže
uvedeném webu v sekci „Vyznejte se v pojištění“.
5. Dejte svým blízkým dispozice pro případ, že nebudete moci
disponovat svým majetkem v případě dlouhodobé nemoci či
úrazu. Plánujte i svoje dědictví. Je to součást Vašeho finančního
plánu. Přemýšlejte o tom, jak mají Vaši potomci zacházet s Vámi
vybudovanou firmou, s nemovitostí, s kapitálem, s Vaším
rodinným bohatstvím. V případě smrti přecházejí aktiva
na dědice. Pokud jsou aktiva zatížena dluhy, budou chtít věřitelé
svoje peníze. Přemýšlejte o tom, bohatí lidé to dělají po celé
generace...
Další rady a tipy najdete na: www.ilonahomolkova.cz
Ilona Homolková

Pozvánka
VII. Vánoční turnaj ve VOLEJBALU se bude konat v sobotu
27. 12. 2014 od 8.00 h ve velimské sokolovně. Účastnický poplatek
je 50 Kč. Účast potvrďte, prosím, nejpozději do 20. 12. 2014. Info:
I. Homokyová – 723 172 520. Občerstvení zajištěno.
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Velim a svět před půl stoletím

Velký úspěch velimského florbalu

(listopad a prosinec 2014)

Dne 9. listopadu se ve Velimi na domácí půdě konal sokolský
župní turnaj ve florbalu. A třeba říci, že to byl turnaj nadmíru
úspěšný.
Sokol Velim uspěl nejen po stránce sportovní, ale také po stránce
organizační. Zejména díky pomoci několika obětavých
florbalových maminek a tatínků se ve výborném zázemí velimské
sokolovny podařila uspořádat celodenní soutěž pro 21 týmů
ve třech věkových kategoriích. V kategorii těch nejmladších
(ročníky narození 2005-2007) obsadil SOKOL Velim první dvě
místa! Pikantní finále obou velimských týmů, ve kterém celou
dobu Velim A pouze dotahovala jednobrankový náskok lépe
hrající Velimi B, se rozhodlo až po penaltách. Štastnějším se stalo
družstvo Velim A. Nejlepším střelcem turnaje byl Majer z Peček
a nejlepším obráncem Jakub Houdek z domácí Velimi.
V kategorii I.B (chlapci narození 2002-2004) se odehrálo
21 dramatických zápasů, z nichž nejúspěšnější byl tým
Sokolče, který tak navázal na první letošní vítezství na župním
turnaji v Nymburce. Na krásném druhém místě se umístila
Velim A a náš druhý zástupce v této kategorii obsadil čtvrté místo.
Nejvíce branek vsítil Martin Dymeš ze Sokolče a nejméně branek
ze všem týmů (pouhé dvě) obdržel Ivan Storchak, opět z domácí
Velimi.
Kvalitním završením celého dne bylo odpolední vystoupení
chlapců, respektive mladých mužů, ročníků 1998-2001. Tito
po všech stránkách již hotoví florbalisté předvedli svým menším
kolegům, jak se hraje „velký florbal“. Vítězem se stal oddíl z Peček
a Velimští, pod skvělým vedením Martina Čábely, doplnili
do bohaté sbírky úspěchů velimského florbalu pohár za třetí
místo. Nejlepším střelcem se stal hráč Janeček a nejlepším
brankářem hráč Krnáč, oba z Peček.
Všechny týmy odjely z Velimi nejen s diplomem a velkou taškou
dárků, ale hlavně s radostným pocitem z příjemně strávené
neděle při sportu, který mají rádi.
Děkujeme panu Václavu Vojtěchovi a obci Velim za finanční
podporu našeho turnaje. 
Za oddíl florbalu M. Esterle.

Kompletní vedení účetnictví
MARKÉTA DONÁTOVÁ
třída Krále Jiřího 263, Velim
tel: 731433903
e-mail : marketa.donatova@email.cz
Daň z příjmu pro fyzické i právnické osoby
Silniční daň
Mzdy
Veškerá daňová evidence
Vše na domluvě a pracuji NON - STOP!!!
Dále nabízím, službu vyzvednutí podkladů u Vás ve společnosti
nebo doma. Tím Vám ušetřím Váš čas!
Ceny dle domluvy. Například daň z příjmu:
fyzických osob
od 800,-Kč včetně DPH
právnických osob od 1200,-Kč včetně DPH
DPH měsíční
800,-Kč včetně DPH
DPH čtvrtletní
600,-Kč včetně DPH

inzerce

Dne 16. listopadu 1964 byla dle zachovaných zpráv buldozerem
zahrnována takzvaná Hluboká, avšak poměrně mělká cesta
ve Velimi v poloze Za Dvorem, která vedla směrem od Vítězova
od domu Švarcových k západu k Baštově stodole.
V listopadu 1964, po více jak půlročním zastavení provozu hostince
Na Staré rychtě, bylo přistoupeno k zednickým pracím. U sálu byla
vyzděna nová okna. Byl také zazděn původní vchod do hostince,
který vedl do budovy z ulice přímo od kostela. V budově rychty
uchovávali rychtáři Vokřálové vzácnou listinu o právu odúmrtí
vydanou císařem Rudolfem 28. července 1608. Podobnou listinu
na celém Poděbradském panství mělo mimo Velim jen samotné
město Poděbrady. Originál velimského majestátu se ztratil během
třicetileté války.
Dne 25. listopadu 1964 ve večerních hodinách se ve výčepu
velimské sokolovny sešla družná společnost. Mezi hosty byl
i neznámý člověk, který se bavil s přítomnými vojáky. Když
vojáci odešli, zbyl z nich v lokále jen jeden desátník, který
s neznámým mluvil německy. Místní pomocník VB (A. S.)
přistoupil k neznámému a vyzval jej, aby se legitimoval. Neznámý
odmítl. Pomocník VB ohlásil případ veřejné bezpečnosti. Kolínští
příslušníci pak odvezli neznámého k výslechu.
V listopadu 1964 bylo konstatováno, že byla dobrá úroda cukrovky.
Ve Velimské továrně urychleně vyklízeli jeden z prostorných sklepů,
aby v něm jeden ze svazku Kolínských cukrovarů mohl skladovat
cukr, který proti očekávání nemohl vyexpedovat.
Mezi občany se stále mluvilo o zdražování zboží. Od Nového roku
měli zdražit pivo, ale možná i chléb a další zboží. Zavedené ceny bot
nebyly v roce 1964 zvyšovány. Avšak běžné boty z pultů zmizely
a místo nich byly nabízeny nové a podstatně dražší druhy.
Ve čtvrtek 10. prosince 1964 byla ve Velimské továrně kriminálka.
Přijeli tam jeden uniformovaný policista a čtyři civilisté. Tito pak
navštívili několik rodin zaměstnanců továrny a provedli domovní
prohlídky s nevalným úspěchem. Důvodem zásahu bylo udání ze
žárlivosti.
V sobotu 20. prosince 1964 (v noci ze soboty na neděli ve 3 hodiny
ráno) došlo k přepadení paní Vedralové, velimské kronikářky. Stalo
se to v jejím domě čp. 79 (proti poště) na rohu ulic Palackého
a Václavská. Neznámý muž se zde dostal až do ložnice, kde potmě
šátral po stěnách. Paní Vedralová s dcerou vyběhly na ulici a volaly
o pomoc. Muž mezitím zmizel. Byla přivolána policie. Podezření
padlo na jednoho občana maďarské národnosti.
Dne 22. prosince 1964 probíhala ve Velimské továrně v údržbářské
dílně bouřlivá „desetiminutovka“. Jednalo se v ní o úpravě platů
zaměstnanců pracujících v údržbě. Projevila se nespokojenost
údržbářů, protože dle jejich přesvědčení byly odměny rozdělovány
nespravedlivě. Platové třídy byly některým odňaty a naopak jiným
přidány.
S datem 29. prosince 1964 vydalo vedení závodu Velim
zlepšovatelské osvědčení údržbáři závodu Zdeňku Rovenskému
z Velimi za podaný zlepšovací návrh. Jednalo se o bezpečnostní
zajištění balicích strojů.
K 31. prosinci 1964 bylo v ČSSR 551 000 Maďarů, 135 000 Němců,
70 000 Poláků a 56 000 Ukrajinců a Rusů.
V roce 1964 bylo v ČSSR odsouzeno k trestu smrti 9 osob. Trest
byl vykonán u 6 osob.
Během roku 1964 bylo z ČSSR vyvezeno přes 2500 kg raků, což se
rovná počtu asi 40 000ks.
Roku 1964 bylo v USA v provozu 16 000 počítačů.
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FC Velim

A:
Luštěnice – Velim 3:1
Velim – Jesenice 0:0
B:
Velim – Tuchoraz B 14:1
Cerhenice – Velim 3:0
Dorost:
Městec Králové – Velim 1:1
Velim – Libice 2:1
Žáci:
Velim – Čelákovice 1:3 a 0:3
Sedlčany – Velim 5:0 a 8:3

MUDr. A. Frašková
Vážení spoluobčané,
jak jste se již mohli dozvědět z nedávno zveřejněného článku
paní doktorky Rabové, od ledna 2015 budu pracovat jako Váš
praktický lékař. Na vzájemnou spolupráci se těším a věřím, že vše
bude pokračovat stejně dobře jako za dlouhodobého působení
paní doktorky.
Na provozu ordinace se mnou bude úzce spolupracovat
MUDr. Josef Slabý, internista a kardiolog, kterého mnozí znáte,
a dále částečně i můj manžel MUDr. Roman Fraško, chirurg.
Kromě ordinace praktického lékaře je do budoucna v plánu
zřízení samostatných ordinačních hodin internisty a chirurga
v podvečerních hodinách, což umožní nám i Vám rychlejší
a snadnější přístup ke komplexní péči, bez dlouhého čekání
v nemocničních ambulancích.
Protože i v mém životě došlo k tomuto kroku poměrně nečekaně,
budu v prvních měsících ještě částečně vázána předchozími
pracovními povinnostmi a bude nutná určitá úprava ordinačních
hodin, na které jste byli zvyklí. Rozšířením ordinační doby
v odpoledních hodinách chceme vyjít vstříc všem, kteří potřebují
vyřešit plánovanou péči po pracovní době. Mimo ordinační dobu
budete mít také možnost využít hodiny určené k telefonickým
konzultacím a návštěvní službu. V horizontu příštího roku,
po zavedení internistické a chirurgické ambulance, dojde
k definitivní úpravě časového rozsahu ordinací. Vaše přání
a připomínky budou vítány. Více informací se od poloviny prosince
dočtete na našich webových stránkách Praktik.Velim s.r.o.
Na shledanou se těší MUDr. Alena Frašková

Poděkování
Velice rádi bychom chtěli pochválit místního obyvatele (jméno
nám není známo), který nás v úterý 2. prosince ohromně potěšil
a mnohým lidem pomohl. Cestovali jsme z Prahy do Ostravy
pendolinem a zůstali jsme mimo provoz celou noc ve Vaší
železniční stanici. Ráno jsme se přemístili z vlaku do čekárny.
Kolem 8. hodiny ráno přijel Váš občan s bednou jídla, pití
a přáním dobrého dojezdu do našich domovů. Klobouk dolů
před tímto občanem. Kéž by bylo více takových lidí, jako je tento!
Rádi bychom mu chtěli moc poděkovat. Ještě jednou děkujeme.
S pozdravem Mgr. Jan Rosypal
Pozn. Redakci se podařilo vypátrat jméno dotyčného občana.
Jedná se o JUDr. Tomáše Těmína.
ZŠ T. G. M. Velim děkuje p. Jeřábkovi (Potraviny Anděl)
za sponzorský dar na mikulášskou nadílku pro děti.
Děkujeme skupině Unikát za zapůjčení aparatury na akci
Rozsvícení vánočního stromu a K. a V. Kaprálkovým za ozvučení.

Po celou provozní dobu bude v ordinaci přítomna sestra, můžete
se telefonicky objednávat nebo informovat.
Lékař bude kromě ordinační doby k dispozici k telefonickým
konzultacím ve stanovené hodiny.
Návštěvní služba po telefonické domluvě.

Dětské středisko Cerhenice oznamuje
Vánoční provoz:
22. 12., 29. 12., 31. 12. 2014 7.00 – 10.00 h Plaňany
23. 12., 30. 12. 2014
7.00 – 10.00 h Cerhenice
2. 1. 2015 dovolená
Od 6. ledna 2015 do března 2015 uzavřeno z důvodu rekonstrukce.
Ordinační hodiny 2015:
Po + St + Pá 7.00 – 12.00 h Plaňany
Út + Čt 7.00 – 10.30 h Chotutice
12. 1. – 16. 1. 2015 dovolená - zastupuje MUDr. Bramborová
ve Velimi.
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