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Začíná rekonstrukce mateřské školy
Koncem února začala rekonstrukce mateřské školy. Nejprve bylo
nutné zorganizovat přípravné práce spočívající v přepojení všech
sítí tak, aby poslední pavilon, který teď slouží dětem mateřské
školy, byl po celou dobu rekonstrukce funkční. Celý areál bude
oplocen, aby byla zajištěna bezpečnost. Demoliční práce by měly
trvat přibližně měsíc, pak by měla být na stávajících základech
vystavěna nová budova školy. Měla by být věrnou kopií školy
zbourané. Součástí areálu bude opět knihovna, pouze dětská lékařka
MUDr. Bramborová zůstane v nově zrekonstruovaných prostorách
budovy lékárny. Knihovna je nyní provizorně přemístěna do velké
zasedací místnosti v přízemí budovy OÚ Velim. Otevírací doba
knihovny zůstala nezměněna.
Celková rekonstrukce mateřské školy byla již opravdu zapotřebí.
Stávající MŠ byla otevřena v březnu 1982 a její životnost ani na
32 let nebyla počítána. V době, kdy se škola stavěla, byla moderní,
funkční a všichni, kdo se na jejím otevření podíleli, mohli být na
sebe náležitě hrdí, vždyť jim doslova pod vlastníma rukama vyrostla
chlouba Velimi. Ale zub času zapracoval, a nejen on, i rozmary
počasí a stěhovaví ptáci, kterým se u nás líbilo, a samozřejmě i děti,
které celý areál opravdu využívaly do posledního koutečku.
Teď jsme ukončili jednu etapu školy, která čítala několik desítek
generací dětí, kamarádů, spoluobčanů, partnerů, a vcházíme do
druhé, která bude ve znamení celkové rekonstrukce a rekultivace
zahrady a přilehlých prostor. Všichni jistě máte na školku řadu

vzpomínek a my je rozhodně nikomu nechceme brát, chceme Vám
je spíš připomenout, oživit a doufat, že tomu tak bude u dalších
generací. Těšte se s námi na společnou budoucnost v novém.
Touto cestou bych opět ráda poděkovala všem, kteří s námi
přiložili ruku k dílu.
Ptala jsem se za všechny pana starosty J. Seiferta:
Pane starosto, rekonstrukce mateřské školy začala, ráda bych se
zeptala, kdy bude pravděpodobně ukončena?
Celá stavba by měla být zkolaudována do konce listopadu 2014.
Bude–li to dřív, budeme jedině rádi.
Bude tímto krokem navýšen počet dětí v MŠ?
Ano, druhá etapa spočívá v tom, že knihovna se přestěhuje místo
MUDr. Bramborové a částečně do zázemí MŠ a čtvrtý pavilon, kde
dříve byla knihovna, bude využit jako další prostor MŠ. Navýšení
tak plánujeme o 25 míst. Všechno záleží na okolnostech, ale
s největší pravděpodobností to tak bude.
Kdo celou rekonstrukci financuje a jaká je spoluúčast obce?
Stavba je financována z větší části z regionálního dotačního
programu EU. Dotační titul je 17 milionů Kč a spoluúčast obce je
4,5 milionu Kč.
Děkuji za informace, na shledanou.
žas
Na fotografii vlevo upravené prostory pro děti v pavilonu knihovny,
vpravo tento pavilon zvenku a oplocený vyklizený areál připravený na
rekonstrukci, vpravo dole - knihovna v prostorách OÚ Velim.
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Práce na přestěhování MŠ pokračují – v pátek posoudí nové prostory
hygiena a poté bude následovat stěhování.
Zápis do ZŠ – Mgr. Karpeta informoval o velkém zájmu o zápis do
1. třídy – oproti očekávání se dostavilo 36 dětí (mimo velimské a
vítězovské také z Pňova-Předhradí, Nové Vsi I, Cerhenic, dokonce
také z Kolína).
Schůze hasičů ve Vítězově se zúčastnil pan starosta Seifert.
Poděkoval jim za spolupráci, vyčištěnou stráň a také za pomoc
v okolních obcích při povodních v roce 2013.
ZO schválilo inventarizaci veškerého majetku, pohledávek a závazků
k 31. 12. 2013.
ZO schválilo odpisování majetku pro rok 2014, které bude provedeno
dle Českého účetního standardu č. 708/2011. Zvolen je rovnoměrný
způsob odpisování dle bodu 1, kdy je známa cena majetku a doba
zařazení majetku do používání. Majetek bude odpisován čtvrtletně.
Pan starosta Seifert předložil ZO návrh rozpočtu pro rok 2014.
Připomínky budou zapracovány. Návrh rozpočtu pro rok 2014 bude
vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dní.
ZO schválilo dělení pozemku dle geometrického plánu
č. 863-188/2013 (pozemek 946/6 o výměře 164 m2, o který projevila
zájem paní Koutníková).
Zastupitelstvo schválilo záměr prodat nemovitý majetek pozemek
p. č. 946/6 o výměře 164 m2 v k. ú. Velim. Záměr byl vyvěšen na
úřední desce po dobu zákonné lhůty.
ZO obdrželo pozvánku na oslavy založení SDH Plaňany konané
7. 6. 2014 na náměstí v Plaňanech. Pozvánka bude předána SDH
Vítězov.
Obec Velim obdržela od Regionální rady region soudržnosti Střední
Čechy informaci o splnění požadovaných kritérií přijatelnosti a
postupu do dalšího kola – Rekonstrukce místní komunikace v obci
Velim – CZ.1.15/1.1.00/74.01723.
Obec obdržela příkaz od krajského úřadu k vyřízení žádosti
p. Müllera. Starosta požádal a pověřil pana JUDr. Těmína, Ph.D.,
k vypracování odpovědi.
ZO vyhovělo žádosti MŠ Velim a schválilo převedení finanční částky
51 390,48 Kč z roku 2013 do rezervního fondu MŠ Velim, který
bude využit k dalšímu rozvoji činnosti MŠ v roce 2014.
ZO projednalo a nemá námitek ke kácení dřevin (akáty) kolem trati.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení společnosti VODOS
o novele zákona – příplatek obce na realizaci přípojek.
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. VI ke Smlouvě o závazku veřejné
služby ve vnitrostátní linkové dopravě na rok 2014.
ZO obdrželo žádost společnosti ČEZ, a. s., Praha o narovnání
zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí – k budově tech.
vybavenosti na parcele st. p. č. 491 v k. ú. Velim. Pan starosta navrhl
předat celou záležitost JUDr. Těmínovi, Ph.D.
Práce na realizaci nových prostor pro MŠ Velim probíhají v ZŠ
Velim dle plánu, ve čtvrtek je nahlášena hygienická kontrola. Nyní
budou stavební práce přesunuty do budovy lékárny, kde probíhá
úprava prostor pro dětskou lékařku.
Starosta informoval ZO o jednání ohledně úvěru od KB Kolín
na financování projektu rekonstrukce MŠ Velim. Zastupitelstvo
pověřuje starostu k vyřízení této záležitosti.
Dále oznámil, že povolenky k chytání ryb budou prodávány pouze
velimským a vítězovským občanům.
Zastupitelstvo pověřilo pana Kostku k jednání s projektantkou
ohledně zpracování studie o využití posledního pavilonu v MŠ
(knihovna, lékařka a Špalíček).

•

•

Mgr. Karpeta ocenil rychlost a preciznost stavebních prací
(K+G Tranzit Velim) při úpravě prostor pro mateřskou školu, která
bude momentálně umístěna v přízemí I. stupně základní školy
a bude využívat hlavní vchod z ulice. Škola bude zatím používat
vchod ze dvora.
Mgr. Bartošová informovala ZO o podání žádosti o převod pozemku,
která byla odeslána na SPÚ (pozemek pod částí cyklostezky).

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 12. 2. 2014
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Starosta podepsal a odeslal na ÚZSVM ČR smlouvu týkající se KN
p. č. 405 v k. ú. Velim.
ZO projednalo žádost pana Šmída o příspěvek na chov včel
a odpovědělo, že s finančním příspěvkem na chov včel je
v navrhovaném rozpočtu obce Velim na rok 2014 počítáno.
ZO obdrželo návrh JUDr. Martina Kölbla, Praha (zást.
pí Burkettové a p. Marlowe) na odkup pozemků nebo na uzavření
nájemní smlouvy (dva pozemky v kasárnách). ZO pověřilo pana
JUDr. Tomáše Těmína, Ph.D., vyřízením záležitosti ve smyslu, že
obec Velim nemá o nabízené pozemky zájem.
ZO obdrželo oznámení od Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy o výsledku kontroly průběhu zadávacího řízení
hlavního předmětu projektu zakázka na staveb. práce „Rekonstrukce
Mateřské školy Velim“ reg. číslo CZ.1.15/3.3.00/67.01488 a
doporučení k podpisu smlouvy s vítězem VŘ.
ZO souhlasilo s umístěním informačního panelu v NPP V Jezírkách
na pozemku p. č. 914/21 v k. ú. Velim (na žádost AOPKČR – CHKO
Kokořínsko).
ZO schválilo výjimku – sklon střechy 26 stupňů u novostavby RD
ve Vítězově (H. Junášková, Velim). ZO schvaluje výjimku oproti
platnému ÚP Velim, kde musí být sklon střechy 35 stupňů.
Zastupitelstvo schválilo převedení finanční částky ZŠ Velim do
rezervního fondu – 458,04 Kč za hlavní činnost a 77 432,52 Kč za
hospodářskou činnost z roku 2013. Fond bude využit k dalšímu
rozvoji činnosti ZŠ v roce 2014.
Zastupitelstvo projednalo informaci o objížďce a pověřilo pana
starostu Josefa Seiferta k dalšímu jednání ohledně objížďky přes
obec Velim, která je plánována na podzim 2014 z důvodu opravy
novoveského nadjezdu.
ZO schválilo podepsání smlouvy s vítězem veřejné zakázky na
stavební práce pod názvem „Rekonstrukce Mateřské školy Velim”,
reg. č. projektu CZ.1.15/3/3.00/67.01488, kterým je Sdružení
GG+TREPART, vedoucí účastník sdružení GEOSAN GROUP, a. s.,
se sídlem U Nemocnice 430, 280 02, Kolín III, IČ: 25671464.
Pan starosta informoval ZO o stavebních pracích v budově lékárny,
kde jsou prostory připravovány pro dětskou lékařku. Stavební práce
probíhají dle plánu, ale je nutné vyměnit stará dřevěná okna, která
jsou nevyhovující.
Zastupitelstvo odsouhlasilo nabídku společnosti KAS-OKNA,
s. r. o., na výměnu oken vč. parapetů a žaluzií a vstupních dveří
(budova čp. 213 ve Velimi) v částce 104 480 Kč bez DPH.
Starosta Seifert požádá pana J. Foršta o vypracování podmínek pro
lov ryb ve Velimi a Vítězově pro rok 2014.
ZO schválilo projekt na využití pavilonu MŠ (pavilon školky a nová
knihovna) za účelem vydání stavebního povolení.
ZO neschválilo příspěvek v částce 5 000 Kč na zřízení babyboxu
v Kutné Hoře, který navrhla pí Slabá.
ZO projednalo nabídku M. Kuchaře na využití kontejnerů na textil.
ZO nabídku nevyužije, na podzim obdrželo nabídku společnosti
Revenge, a. s., a s touto společností naváže spolupráci.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Hégr Jiří, Velim 
85 let
Souček František, Velim 
70 let
Šafrová Marie, Velim	
65 let
Bradáč Stanislav, Vítězov
75 let
Šotolová Hana, Velim
70 let
Kosičková Marie, Velim
70 let
Cudlín Zdeněk, Vítězov
85 let
Peroutková Jana, Velim
65 let
Keilová Ludmila, Velim
60 let
Kratochvílová Olga, Velim
90 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

Narodila se:
Sovová Sofie, Velim
Rodičům blahopřejeme!
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Hlasovalo se, hodnotilo, ale nakonec nebylo důležité, kdo vyhrál, ale to, že
se všichni dobře bavili, užili si v zajímavé a různorodé společnosti a mohli
protančit celý bezstarostný večer. A samozřejmě patří dík organizátorům
z volejbalového týmu a všem sponzorům, kterých bylo opravdu hodně. A
za rok zase – na shledanou. 
žas

Zemřeli:
Baláček Čestmír, Velim
Nový Jiří, Velim
Čest jejich památce!
Sňatek uzavřeli:
Martin Sahulka a Hana Havelková
Blahopřejeme!

Maškarní plesy
Dětské maškarní odpoledne bylo plné zábavy, písní, tancování a veselí.
K vidění byla celá spousta překrásných masek. Někdo s ostychem,
někdo s vervou vplul na parket a tam už zábrany padaly. Každý z malých
návštěvníků si karneval opravdu užil. Velkým společníkem byla pro děti
dvojice děvčat, která neúnavně tančila celé odpoledne společně s nimi.
Velké díky patří všem sponzorům i oddílu volejbalu, který se o celou akci
postaral.

Týden po dětském karnevalu dostali prostor i dospělí. Letošní ročník
byl opravdu úžasný, maska střídala masku, sešla se opravdu velkolepá
společnost. Byl tam každý, kdo něco znamená, celá parta Rychlých šípů,
čtyři mušketýři, upíři, letušky, Gandalf, Sněhurka s trpaslíky, mouchy nebo
Krakonoš s Trautenberkem. O zdraví všech přítomných se pečlivě staral
tým ARO oddělení, který v okénku poskytoval první i poslední pomoc.

Velim a svět před půl stoletím (únor 1964)
Dne 8. února 1964 prošlo tiskem opatření vlády ČSSR. Jednalo se
jmenovitě o různé zásahy do života země s cílem nalézt prostředky
naplnění státní pokladny. Byla zvýšena cena masa a masných výrobků,
ryb a dalších potravin. Zvýšily se též nájmy z bytů a byly zdaněny
důchody od 700 Kčs. Školním dětem byly odbourány nejdražší pomůcky
jako plnicí pera, rýsovací prkna, kružidla apod. Dělníkům byla odebrána
podpora při společném stravování.
Dne 12. února 1964 najeli v JZD Velim (jako čtvrtí v ČSSR) na nové
pokusné normy pro traktoristy. Tyto normy byly zaváděny prozatím jen
ve třech zemědělských závodech. Mezi velimskými traktoristy způsobily
značné pobouření a netajené projevy odporu. Mzdy se jim podstatně
snížily. Akce měla navázat na zavádění druhých směn, což traktoristé
zavrhovali s odůvodněním, že každý traktorista si má ručit za svůj stroj.
V jednotných zemědělských družstvech se původně odměňovalo
na základě pracovních jednotek, jejichž hodnota byla různě vysoká a
činila často jen několik Kčs. Postupem času se situace zlepšovala. Kolem
12. února 1964 poukazovali mnozí členové JZD Velim na vysoký plat
předsedy JZD Velim Šulce, který bral měsíčně kolem 3 000 Kčs. Za řád
práce, kterým byl vyznamenán před rokem, pobíral měsíčně dalších
1 000 Kč.
V pátek 14. února 1964 mezi 17. a 18. hodinou byl pozorován i u
nás ve Velimi pád velkého meteoritu. Jasně zářící objekt na východní
straně obzoru padal k zemi obloukem zleva doprava a uhasl těsně nad
ní. Meteorit a záře za ním byly od sebe odděleny. Jelikož astronomické
stanice zaznamenávají pády nebeských těles až od 18 h, zveřejnil
astronomický ústav ČSAV v Ondřejově výzvu náhodným pozorovatelům
uváděného jevu, aby o něm podali zprávu. Na tuto výzvu pak došlo do
Ondřejova 390 odpovědí.
Dne 15. února 1964 uspořádali v Sokolči „Konec masopustu“. Tuto
radostnou událost, která zde v minulosti mívala svou dlouholetou
tradici, přijeli filmovat pracovníci televize a natáčet z Československého
rozhlasu.
Dne 18. února 1964 se konaly přípravy na volby do MNV (obcí), ONV
(okresů), NS (Národního shromáždění) a také soudců z lidu, k čemuž
mělo dojít v polovině roku 1964. Připravovalo se také splynutí některých
osad a menších vsí do větších celků.
V únoru 1964 se v Řecku konaly parlamentní volby. Vítěznou stranou
se stala strana Svazu středu vedená G. Papandreem.
Od února 1964 byl v Německé spolkové republice (BRD) předsedou
SPD Willy Brandt.
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O synech a dcerách Davidových
Bible čili Písmo svaté se dělí
na Starý a Nový zákon. Starý
zákon jsou vlastně nejstarší dějiny
židovstva. Bible obsahuje celou
řadu jednotlivých knih, žalmů,
evangelií a epištol a stala se jednou
z nejrozšířenějších knih světa.
Prostí lidé u nás v Česku byli
původně označováni jen křestními
jmény. Pokud místní Židé již měli
vlastní příjmení, vyznačovalo toto
většinou jejich původ. Například
Aškenázyové byli východoevropští
Židé, zvláště němečtí a polští.
U nás ve Velimi byla například
rodina Löwyova, což připomínalo
rod židovských kněží. Rodina
Košerákova zase odvozovala své
jméno od upravovatelů pokrmů
pro náboženské obřady. Císař
Josef II. zavedl povinnost označení
každého poddaného v říši rakouské
vlastním příjmením. Na tato jména
bylo většinou užíváno názvů podle
povolání, povahových vlastností,
bydliště, názvů měst či vsí, kde
dotyčný právě žil. Například
Petschkové zdědili své jméno
podle Peček Poblatných, kterým
se později říkalo „na dráze“, aby
byly odlišeny od Červených Peček.
Nejstarší zápis o Židech ve Velimi
je z roku 1713. Je v něm uvedeno,
že Alexandr Pacovský zde vedl
obchod se smíšeným zbožím. Měl
ženu Blumelii a dceru Edel. Byl
v ochraně vrchnosti. Za chalupu
platil 18 zlatých vrchnostenské
činže (nájmu) a jeho výroční zisk
byl odhadován na 75 zlatých.
Dne 23. ledna 1966 otiskla Svoboda
zprávu, že předek Samuel z Peček

u Kolína měl přidělené německy
psané příjmení Petschek, které po
něm užívala i rodina syna Izraela
i vnuka Mosese (Mojžíše). Ten se
18. března 1853 ženil v Kovanicích
u Nymburka. Později se rodina
psala česky – Pečkové. Jako většina
Židů byl i Moses obchodníkem.
Nejprve obchodoval se starým
železem, později s uhlím. Po roce
1848 začal lidem půjčovat peníze
na desetiprocentní úrok. Jednotlivé
případy mnohdy skončily soudem
a exekucí a figurovali v nich často
i velimští občané. Roku 1876 se na
kolínském náměstí srotili pobouření
dlužníci a před Pečkovým domem
došlo k incidentu. Proto se Pečkova
rodina odstěhovala z Kolína do
Baiervecku – dnešní třídy Krále
Jiřího ve Velimi. Zde se ubytovala
v domě po Václavu a Kateřině
Novotných, který získala po exekuci
pro nezaplacené dluhy. Moses Peček
měl ve Vítězově svého souvěrce,
malého a kulhavého Kleina, který
tam bydlel v sousedství kovárny.
Ten byl Pečkovým výběrčím
daní za propachtovaná pole.
První Košerák, který se usadil ve
Velimi, zde začínal jako obchodník
se smíšeným zbožím. Měl najatý
krámek při statku Součkových
v dnešní třídě Krále Jiřího číslo 243.
Dnes je v tomto čísle zahradnictví
Josefa Hrušky. Zmíněný krámek
stával vpravo od vrat. Za první
republiky měl Košerák již vlastní
domek s obchodem na protější
straně ulice v čísle 352. Starší
manželé Košerákovi se nacistického
běsnění nedožili. Ženu přejel

Jiří Hanuš Velimský

V r. 1553 hospodařil ve Velimi Vaněk Hanuš. Měl 2 lány
polí a o sv. Jiří a sv. Havlu platil
2 kopy a 1 groš úroků. Jeho syn
Václav se přiženil do Kolína do
rodiny Dupáčků. S Kateřinou,
rozenou Dupáčkovou, bydleli
v Labské ulici v č. 60. V Kolíně
dostal Václav přídomek „Velimský“. Syn této dvojice užíval již se
samozřejmostí příjmení Hanuš
Velimský. Asi bychom o něm nic
nevěděli, kdyby se nestal významnou osobností města Kostelce n. L.

Jiří Hanuš Velimský byl učitelem
a později měšťanem v Kostelci.
R. 1607 se stal rychtářem, později
radním písařem, kteroužto funkci
zastával až do r. 1618. Jeho literární
činnost je popsána ve Veleslavínově
Kalendáři historickém z r. 1590.
Sem vpisoval na čisté nevázané listy
Jiří Hanuš Velimský své paměti
o událostech z přelomu 16. a
17. století, čímž vytvořil jakousi
kosteleckou kroniku. V Kostelci žil
Hanuš pravděpodobně někdy od
r. 1586. V roce 1588 se zde oženil.

vlak a její manžel zemřel sešlostí
věkem. Jejich dcera Augusta
se provdala za Julia Löwyho,
administrativního
úředníka
z Kolína. Měli dcery Magdu a Irenu.
Žid Porges byl vdovcem. Proto
u něho sloužila Anna Doležalová
z Předhradí. Jeho tři dcery se
jmenovaly Marta, Štěpána (Štefa)
a Růžena. Nejstarší z nich, Růžena,
narozená asi r. 1895, se vdala za
majitele cihelny Bauera z Ostravska.
Těsně před válkou se odstěhovali do
Palestiny. Prostřední Štěpánka se
provdala za Krause a měli tři dcery.
Krausovi bydleli v Praze, kde měli
obchod se střižním zbožím. Jedna
z jejich dcer, Anička, se po válce vrátila
z Estonska, kde byla internována
v koncentračním táboře. Ve Velimi
navštívila Marii Vavřínovou a
Jaroslavu Srpovou. Teta Růža si ji
pak vzala do Palestiny. Tam jela
Anička již se svým snoubencem,
který se shodou okolností jmenoval
také Bauer. Měli spolu syna,
který se oženil a měl dvě děti.
Vraťme se do období nejhoršího
pro naše občany židovského
původu. Je to druhá světová
válka a holocaust. Ze sedmi a půl
milionu Židů v Evropě okupované
Německem jich v r. 1945 zůstalo
naživu pouhých dvacet procent.
Z každých pěti židovských mužů, žen
a dětí přežil holocaust jeden člověk…
Zámožní Židé – bylo jich z Kolínska
424 - byli již v říjnu a listopadu
1941 posláni do lodžského ghetta.
K těm patřila rodina Glaserova
z Velimi. Od června roku 1942 byly
z kolínské zálabské školy odbavovány

transporty do Terezína a na východ.
Z naší obce byli v červnu 1942
deportováni příslušníci rodiny
Katzových z ulice Dolní Nouzov
- Gustav Katz (1882) s manželkou
Annou (1893), dcerou Josefou
(1928) a synem Pavlem (1935) a
členové rodiny Löwyových ze třídy
Krále Jiřího č. 352 - Julius Löwy
(1883) s manželkou Augustou
(1885) a dcerami Magdou (1912)
a Irenou (1915). Dalšími byli
Richard
Welemínský
(1912),
úředník Glaserovy továrny, a
Werner Guttmann, který přibyl do
Velimi až po německém záboru
Sudet z Ostravska, kde obchodoval
s konfekcí. Ve Velimi se spokojil
s malou pomocnou místností
v Růžičkově domě na návsi v čísle
49 a přijal práci u Baštů na statku.
BB
„Na tuto událost mám osobní
vzpomínku, která mi nikdy
nevymizí. Bylo mi osm let a hrála
jsem si na chodníku před naším
domem, když do ulice – nyní
U Koupaliště – odbočilo auto
– zelený anton – a pokračovalo
do Dolního Nouzova. Maminka
viděla, co se děje, přiběhla
pro mě a strčila mě za dvířka.
Avšak zvědavé dítě nevydrželo,
pootevřelo dvířka a hledělo na
ulici. Za chvíli jelo auto zpět –
a za zadními zamřížovanými
okénky auta se dívaly dvě tváře
– Josefky a Pavla – přímo na
mě. – Ten poslední pohled svých
kamarádů, se kterými jsem
si hrávala, vídám dodnes…“
M. Čábelová

Jeho první ženou byla Anna Říhová,
dcera primátora, která však zemřela
v r. 1612. Manželství zůstalo bezdětné.
Ještě v tomtéž roce uzavřel Jiří Hanuš
Velimský druhý sňatek, a to se
zámožnou Kateřinou Šubrtovou,
dcerou místního kožešníka a
purkmistra. Toto manželství bylo
obdařeno osmi dětmi, z nichž se
delšího věku dožili nejstarší syn
Václav, dále Jiří a dcery Dorota,
Johana a Salomena.
Jiří Hanuš Velimský zapisoval rodinné události, jakousi rodinnou kroniku, vedl kroniku města Kostelce a

skládal i verše, např. epitaf k úmrtí své
dcery Kateřiny a dalších členů rodiny,
básně odsuzující řádění žoldnéřů
krále Matyáše r. 1608, verše k úmrtí
pražského tiskaře Daniela Adama
z Veleslavína, Tadeáše Hájka z Hájku,
zaznamenal i první pitvu, kterou
v Praze provedl r. 1606 Jan Jesenius…
Manželka Kateřina svého muže
přežila. Datum jeho úmrtí neznáme,
ale pozůstalostní řízení se po jeho
smrti konalo 26. listopadu 1641 za
přítomnosti vdovy Kateřiny…
M. Čábelová (čas. Knihy a
dějiny 6, 1999)

Z našich škol
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Sálová kopaná
Dne 6. 2. se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili turnaje v sálové kopané.
Družstvo ve složení: K. Kubelka, P. Holoubek, P. Štros, D. Nejedlý,
O. Vokřál, J. Vokřál, D. Koděra, T. Němec a V. Němcová ani jednou
neprohrálo, přesto nepostoupilo. 27. 2. obsadilo 3.místo družstvo
8. a 9. ročniku ve složení: Ceral J., Adámek M, Krejčí D., Sýkora D.,
Červenka T., Dejmek D. a Kotková M.
Le Minh - vítěz Olympiády v německém jazyce
V DDM v Kolíně proběhlo v úterý 4. 2. 2014 okresní kolo Olympiády
v německém jazyce. Soutěže se i v letošním školním roce zúčastnil žák
naší školy Le Minh Hieu a opět zvítězil. K 1. místu blahopřejeme a
přejeme hodně štěstí v krajském kole, které se uskuteční v Kladně.
eve

Tamara mistryní republiky ve squashi
Ve dnech 6. – 8. 2. 2014 se
v Praze konalo Mistrovství ČR
juniorů ve squashi. Šampionát
probíhal ve dvou sportovních
centrech – Hector a Pro-6.
Hrálo se celkem v šesti věkových
kategoriích dívek a šesti
věkových kategoriích chlapců.
V nejmladší kategorii dívek do
jedenácti let zvítězila Tamara
Holzbauerová. Hraje za Squash
klub Poděbrady, trénuje ji Patrik
Kobera. Položili jsme jí několik
otázek:
Startuješ v kategorii jedenáctiletých. Jak dlouho ještě setrváš v této
kategorii? Jaké jsou pak další?
V nejmladší kategorii (G11) budu hrát do mých narozenin v říjnu,
to mi bude jedenáct. Další kategorie jsou G13, G15, G17, G19
(G z anglického slova girl = dívka, číslo značí věk). Nyní už hraju
souběžně i v kategorii G13, na mistrovství republiky jsem v ní
skončila šestá. I to byl pro mě úspěch. V těchto kategoriích funguje
i republikový žebříček, do něhož se započítávají body z turnajů, které
probíhají celý rok. Podle žebříčku se nasazují hráči v turnajích i na
mistrovství republiky, kde může hrát nejlepších 16.
Jaký máš největší zážitek z mistrovství republiky?
Když jsem přebírala pohár od našeho nejlepšího hráče Jana Koukala.
Jak tě napadlo věnovat se právě squashi?
Protože squash hráli rodiče, taťka hraje stále závodně. A squash se mi líbí.

Kolik času týdně mu věnuješ?
Třikrát týdně trénink a jednou za čtrnáct dnů jsou o víkendu turnaje.
Někdy si jdu zahrát s bráchou a taťkou.
Co je pro tebe při squashi nejtěžší?
Udržet v zápase správnou techniku úderů.
Jaké jsou tvé další sportovní i nesportovní aktivity?
Chodím na sport. gymnastiku, aerobik, na keramiku, hraju na klavír.
Můžeš už říct, že squash je právě ten sport, kterému se budeš chtít věnovat
dlouhodobě jako sportu číslo 1?
Ano, ale baví mě i ostatní věci.
Co tě (kromě squashe) baví nejvíc?
Mám ráda sport – gymnastiku, aerobik, atletiku, jezdím na kole a na
bruslích.
Do které třídy chodíš a co tě ve škole baví nejvíc?
Chodím do 4. třídy. Baví mě tělesná a výtvarná výchova. A taky
přestávky, hrajeme se spolužáky hry.
Přejeme ti hodně zdraví a ať se ti daří i nadále. Budeme držet palce.  PK

Nohejbalový turnaj 2013
Po krátké odmlce uspořádal oddíl nohejbalu při Sokole Velim již osmý
ročník nohejbalového turnaje. Pro velký zájem byl turnaj organizován pro
trojčlenná družstva. Celkem se ho zúčastnilo šest družstev. Převážná většina
účastníků byla ze Sokola Velim, další družstva tvořili tradiční účastníci
nohejbalových turnajů z let minulých a jedno družstvo vyslali hasiči
z Vítězova. Hrálo se systémem každý s každým na dva vítězné sety. Sportovní
úroveň turnaje byla velmi vyrovnaná a i výsledky tomu odpovídaly. Většina
zápasů se rozhodovala až v samém závěru každého setu. Až na vítězný tým,

který ani jednou neprohrál, musely o pořadí ostatních družstev rozhodnout
vzájemné zápasy. Velkým přínosem celého turnaje byla účast mladých
hráčů. Ti předváděli tak kvalitní nohejbal, že možná budou příště bojovat
o vítězství. Bez jediné porážky se zaslouženým vítězem stalo družstvo ve
složení Bohumil Filoun, Tomáš Brant a Lukáš Veselý, na druhém místě
skončili Josef Farkaš, Pavel Sixta st. a Karel Veselý, na třetím místě družstvo
mladých hráčů Petr Funda, Pavel Sixta ml. a Pavel Kopecký.
B. Filoun
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SVAZARM - Střelecký klub

Pokračování článku o činnosti Svazarmu - dnes přinášíme fotografii. Snímek
je ze střeleckého přeboru z roku 1986. V dalším čísle budeme pokračovat
činností Klubu automobilového modelářství SRC.

Poděkování sponzorům dětského
karnevalu
OÚ Velim, JUDr. Tomáš Těmín, Ph.D., Luděk Kostka, Pavlína Pošíková,
KOV Velim a pořádající Sokol Velim a oddíl volejbalu

Poděkování sponzorům maškarního
plesu
Pavel Kasal, manželé Nezbedovi, Hana Černá, Ivan Farkaš, KOV Velim,
MUDr. Alena Rabová, Pavlína Pošíková, Petr Hrabal, Josef Janoušek,
Ing. Radoň, Tomáš Soukup, Jaroslav a Veronika Valentovi, Jana Slavíková,
Květinový ateliér Paucovi, Libor Sixta, Salima Velim, Zahradnictví
Hruška, Zbyněk Sandholc, Emil Kyncl – Podlahy, Jaroslav Nezavdal,
Savas Velim, Potraviny Anděl, M. Němcová, Statek Kutlíře, a. s.,
Ing. Petr Řehák, manželé Červeňákovi, Martina a Zdeněk Gregorovi,
Tex-Service Group, a. s., Jarmila Kopecká, Ložiska Vokoun, Petr Funda
– Geotek, Nářadí Klemak, Masna Fanda Velim, Ball Aerocan, Domov
důchodců Pňov-Předhradí, Autodoprava M. Siřínek, Jaroslava Klocová
– spojovací materiál, Protop Zadina Kolín, oddíl volejbalu

Oznámení

Poděkování

Knihovna Velim oznamuje, že byla z důvodu rekonstrukce MŠ přesunuta
do budovy OÚ.
Otevírací doba zůstává stejná:
středa 8.00 – 11.30, 12.00 – 16.00 h
čtvrtek 9.00 – 11.30, 12.00 – 15.30 h
každá 1. středa v měsíci 18.00 – 19.00 h

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Vlastimilem
Košťálem. Děkujeme též za květinové dary a projevy soustrasti.
Rodina Košťálova a Hyšplerova

- 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.

Velimské noviny jsou občasník vydávaný Obecním úřadem ve Velimi. Internetová adresa: www.velim.cz. E-mail: redakcevn@seznam.cz. Uzávěrka je 21. den v měsíci.
Redakce: Mgr. Alena Holzbauerová (ah) – šéfredaktorka, Mgr. Eva Veselá (eve) – korektura, zprávy ze ZŠ, Mgr. Hana Kaprálková – korektura, Bc. Kateřina Kvapilová (kvak) – zprávy
od občanů, Jana Bartošová (jb) – zprávy od občanů, Žaneta Svobodová, DiS (žas) – zprávy od občanů, Bc. Martina Wasserbauerová (mw) – zprávy od občanů, Bc. Petra Sixtová (psix) účetnictví, přepisy, inzerce. Externí spolupracovníci: Bohuslav Baláček (B.B.), Irena Babická (ibab), Mgr. Petr Karpeta (PK).

inzerce

Kdy a kde: neděle 20. 4. 2014 - prezence v 8.00 hodin, sokolovna Velim
Kategorie: děvčata a chlapci, ročníky narození 2003 až 2007 (v mužstvu
povolen jeden hráč rok narození 2002)
Hra: doba hry 2 x 5 minut (záleží na počtu přihlášených družstev),
4 hráči v poli + 1 brankář, maximální počet v družstvu 8, s každým
mužstvem nutný doprovod starší 18 let
Přihlášky: potvrzení účasti zasílejte do 11. 4. 2014 na e-mailovou adresu:
miroslav.esterle@ceroz.com nebo telefonicky 724 122 905
Občerstvení: jídlo a pití bude během celého turnaje zajištěno
Rodiče, příbuzní, dospěláci, přijďte všichni podpořit vaše malé sportovce!
Zakoupením občerstvení přispějete na nákup florbalového vybavení pro
vaše děti, možnost uspořádání dalších turnajů apod. Těšíme se na vaši
účast. Nazdar!

inzerce

TJ Sokol Velim, oddíl florbalu
pořádá
Velikonoční florbalový turnaj

