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5 Kč

My tři králové jdeme k Vám...

Drazí obyvatelé Velimi, v měsíci lednu
proběhl v naší zemi již 15. ročník tradiční
Tříkrálové sbírky. V naší obci se tato sbírka
konala už podruhé. Rádi bychom Vám nyní
i tímto způsobem vyjádřili vděčnost za Vaši
otevřenost, vstřícnost, štědrost i za to, že jste
byli vůči „vymrzlým“ koledníkům pozorní.
V letošním roce se zde ve Velimi vybralo
18 401 Kč. Všem chceme skutečně upřímně
poděkovat. Vy, kteří jste přispěli, jste mohli
obdržet lístek, na kterém bylo napsáno, jak
budou vybrané peníze využity. Jen bych
zdůraznil jednoduchý princip, který v naší
arcidiecézi platí: 65 % z vybraných peněz

zůstane
ve
farnosti,
ve které sbírka proběhla.
To znamená, že budou
k dispozici farní charitě
Kolín. O jejích aktivitách
se
můžete
kdykoli
informovat na jejích
webových
stránkách:
www.kolin.charita.cz
A nyní dejme prostor
jedné z účastnic této sbírky.
„Loni proběhla Tříkrálová
sbírka ve Velimi poprvé,
nad má očekávání byli lidé
velice vstřícní a ochotní.
Tehdy jsem brala jako samozřejmost, že se
sbírka uskuteční i další rok, snad i ve větším
počtu. K mému překvapení se sbírka měla
zrušit, protože se nenašel nikdo, kdo by si ji
vzal na starost. Nakonec ředitelka kolínské
charity rozhodla, že se sbírka konat bude.
Několik dobrovolníků z Kolína a z Pňova
přijelo do Velimi, aby obešli jednotlivé domy
s kasičkami, do kterých lidé měli možnost
vhodit jakýkoliv příspěvek. Značením domů
tříkrálovým symbolem vyprosili požehnání
pro ty, kteří dům obývají. Po dlouhém
zvažování, jestli se mám sbírky zúčastnit,
jsem se rozhodla, že tuto akci jako místní

podpořím a pomůžu ostatním koledníkům.
Kolem 14. hodiny jsme se všichni i přes
nepřízeň počasí sešli a rozdělili mapu Velimi
na šest částí stejně jako loni. Abychom však
šest skupin vůbec zvládli vytvořit, musely dvě
skupinky chodit bez třetího krále. Já jsem byla
v jedné z nich a naší oblastí byla třída Krále
Jiřího, kde jsem koledovala i předchozí rok.
Mám zkušenosti i s koledováním ve městě
a musím říci, že je to něco úplně jiného než
koledovat na vesnici. Zde jsem se setkala
s větší vstřícností a ochotou lidí otevřít nám
dveře a přispět nemalou částkou na dobrý
účel. Bylo povzbuzující, když koledník
viděl, že už ho lidé vyhlížejí. Jsem vděčná
i těm, kteří nám nabídli sladkost, čaj či něco
jiného na zahřátí. Bohužel jsme tyto nabídky
museli z časových důvodů odmítnout,
protože bychom nestihli navštívit všechny
domy, které jsme měli v plánu. I tak se nám
to nakonec nepodařilo. Po třech hodinách
koledování, když už byla veliká tma, jsme
museli akci ukončit. Tímto se omlouvám
všem, k nimž jsme se nedostali a kteří nás
třeba očekávali.“
Ještě jednou tedy přijměte náš dík. A věříme,
že příští rok už bude koledníků více.
P. M. Sklenář a Z. Klobasová
/pohled od ak. malíře J. Škopka/

Plesová sezóna začala
Letos opět zahájil plesovou sezónu ve Velimi Sokolský ples, který se konal 31. 1. 2015. Únor bude tradičně patřit karnevalům, Dětský
karneval se uskuteční 14. 2. od 14.00 h (vstupné 30 Kč), maškarní ples o týden později a na začátku března zakončíme sezónu Velimským
plesem. Rezervace míst Velimský ples na tel. 604 835 789.
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Byly rozklíčovány položky rozpočtového opatření č. V.
Byl schválen plán inventur 2014.
Žaloba na určení vlastnického práva trafostanice ve Velimi
– JUDr. Těmín, Ph.D., vyzvedne 5. 12. 2014 u Okresního
soudu v Kolíně kompletní žalobu, jelikož nebyla zaslána
úplná, a komplexně se k ní vyjádří.
Místostarosta Kubelka informoval ZO o jednání
na pozemkovém úřadu v Kutné Hoře, které se týkalo
cyklostezky Velim–Vítězov. Po vyplnění formuláře bude
uzavřena smlouva.
Byly podepsány smlouvy o odvozu odpadu.
EKO KOM – odloženo. JUDr. Těmín, Ph.D., požádal
o odsunutí projednání na další zasedání.
Na zasedání zastupitelstva č. 19-2014 byl předložen Sazebník
týkající se úhrad nákladů za poskytování informací podle
zákona č. 106/1999. Jelikož nebyly připomínky, zastupitelstvo
schvaluje výše uvedený sazebník s platností od 1. 1. 2015.
Rekonstrukce komunikace v třídě Krále Jiřího byla
ukončena, bude proveden nástřik parkovacích míst.
Pan starosta odpověděl na otázku pana Šmída (ohledně
zadluženosti obce):
- Úvěr z SFŽP 821 600 Kč (čtvrtletní splátka ve výši
170 000 Kč bude splacena do 31. 12. 2015).
- Úvěr z KB na kanalizaci 5 260 000 Kč (měsíční splátka
60 000 Kč + 14 000 Kč úrok, splaceno bude 31. 3. 2022).
- Úvěr na MŠ I. etapa 4 300 000 Kč (splátky jsou dohodnuty
od 31. 1. 2016, měsíčně 41 800 Kč +úrok, splaceno bude
31. 7. 2024).
ZO schválilo rozpočtové opatření č. VII.
Pan starosta seznámil ZO s rozpočtovým provizoriem
na rok 2015, které bylo schváleno. Do doby schválení
rozpočtu na rok 2015 se budou hradit pouze výdaje, které
jsou nutné k zabezpečení chodu obce a obecního úřadu,
plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých
v minulých letech (splátky jistin a úvěrů, úroků z úvěrů
apod.), úhrady dodavatelských faktur (za energie apod.),
plnění povinností vyplývajících z právních předpisů
(vratky účelových dotací v rámci fin. vypořádání), řešení
havarijních a krizových situací, financování rozjetých
investičních akcí. Zřízené příspěvkové organizace obdrží
1/12 z předpokládaného ročního objemu za každý měsíc
do doby schválení rozpočtu. Mimořádné výdaje budou
schvalovány na zasedání obecního zastupitelstva.
ZO pověřilo starostu obce Velim pana Josefa Seiferta
srovnáním rozpočtu k 31. 12. 2014. Následné rozpočtové
opatření bude schváleno na prvním zasedání ZO v lednu
2015.
Na předchozím zasedání byl předložen návrh jednacího
řádu vypracovaný obecním úřadem a připravený k doplnění.
Na zasedání č. 20-2014 byly navrženy ještě další dvě varianty
jednacího řádu. Jeden vypracovala kancelář AK Těmín (byl
zaslán e-mailem starostovi a místostarostům k posouzení),
další variantu předložil místostarosta Kubelka. Jelikož
se sešlo více návrhů, schválení jednacího řádu se zatím
odkládá, bude projednáno na dalším zasedání zastupitelstva
(všechny návrhy budou rozeslány e-mailem zastupitelům).
Zastupitelstvo projednalo žádost ÚZSVM ČR o sdělení
skutečného stavu a využití pozemků PK č. 147, 186, 879
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a 973, k. ú. Vítězov, doplněno 12. 11. 2014 o pozemky KN
p. č. 315/1317/1, 358/24, 358/37 a 384/1, vše k. ú. Vítězov.
Odpověď ZO: V územním plánu jsou vedeny jako plochy
přírodní – vysoké zeleně, izolační zeleň a doprovodná zeleň
v krajině a lokální biokoridor. O bezúplatný převod výše
uvedených pozemků by měla obec Velim zájem z důvodu
ochrany přírody a péče o životní prostředí.
Okresní soud v Kolíně – Vyrozumění – prohlídka
nemovitosti z důvodu vypořádání podílového vlastnictví
k nemovitostem. ZO bere na vědomí, prohlídky se zúčastní
za obec starosta Seifert a dále JUDr. Těmín, Ph.D.
ZO projednalo a vzalo na vědomí žádost PČR Pečky ve věci
možného přidělení služebního bytu příslušníkovi obvodního
oddělení Policie Pečky. V současné době je uvažováno
i o možnosti obsazení bytu učitelem místní základní školy.
Tato záležitost bude řešena na dalším zasedání.
Zastupitelstvo obdrželo poděkování R. Špringlové
za vyčištění potoka ve Vítězově, především místostarostovi
Kubelkovi a Mgr. Bartošové.
ZO vzalo na vědomí upozornění Regionální Rady regionu
soudržnosti Střední Čechy týkající se žádosti o platbu
u projektu CZ1.15/3.3.00/67.01488-II/611 MŠ Velim.
Investiční dotace ve výši 11 129 268,68 Kč byla odeslána
na účet obce určený na příjem dotací.
Zastupitelstvo projednalo stížnost manželů Špínových,
Baláčkových a Filounových na porušování pravidel
veřejného soužití a nerespektování zákazu vjezdu
motorových vozidel (Statek Kutlíře). ZO navrhuje přeposlat
stížnost panu Pánkovi k vyjádření, poté bude stěžovatelům
odpovězeno.
Zastupitelstvo projednalo žádost VHS Kolín o vyvěšení
rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na období
2016–2017. Rozpočet i rozpočtový výhled budou vyvěšeny
na úřední desce a elektronické úřední desce po dobu
zákonné lhůty.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace nové lékařky
MUDr. Fraškové o provozu ordinace praktického lékaře
v ulici Václavská čp. 207 ve Velimi a ordinačních hodinách.
Informace budou zveřejněny na úřední desce a na www
stránkách obce Velim.
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (K+G
tranzit, spol. s. r. o.) na akci „Rekonstrukce místní komunikace
v obci Velim reg. č. projektu CZ.1.15/1.1.00/74.01723“
(změna ceny za dílo dle změnového listu č. 1 – méně práce).
Starosta informoval ZO o jednání ohledně úvěru od KB
Kolín na financování projektu – Dokončení rekonstrukce
MŠ Velim, pavilon E (úvěr ve výši 4 600 000 Kč).
Zastupitelstvo pověřilo starostu k vyřízení této záležitosti.
Dále pan starosta Seifert seznámil ZO Velim s možností
podat žádost o poskytnutí dotace pro provozovatele
knihoven vyhlášenou Ministerstvem kultury, Odbor umění,
literatury a knihoven (pro místní knihovnu na zakoupení
modulů pro přechod na Veřejné informační služby knihoven
podprogram 3 – Informační centra veřejných knihoven)
a spolufinancovat tuto akci z rozpočtu obce (2015).
ZO Velim schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace
pro místní knihovnu na zakoupení modulů pro přechod
na Veřejné informační služby knihoven 3 a zavazuje se
spolufinancovat tuto akci z rozpočtu obce (2015).
Oznámil zastupitelstvu, že komunikace v třídě Krále Jiřího
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ve Velimi byla předána v termínu. Dále poděkoval všem,
kteří se podíleli na zorganizování akce Rozsvícení vánočního
stromu na velimském náměstíčku, které se jako každý
rok zúčastnilo velké množství velimských a vítězovských
občanů.
Poté pozval všechny přítomné na 7. adventní koncert
smyčcového kvarteta Collegium musicum Kolín, který se
uskuteční v neděli 7. 12. 2014 na evangelické faře ve Velimi.
JUDr. Těmín, Ph.D., upozornil na spadlou zeď u katolické
fary na straně, kde byly vybudovány přípojky elektro a plyn.
Starosta odpověděl, že zeď bude opravena.
Mgr. Karpeta sdělil, že zápis do 1. třídy ZŠ T. G. Masaryka
se uskuteční 16. 1. 2015 od 12.00 do 17.00 hodin v budově
I. stupně ZŠ Velim.
Paní Svobodová, DiS., požádala o ostříhání nebo odstranění
keříků, které brání výhledu při výjezdu z třídy Krále Jiřího.
Paní Slabá oznámila, že od úterý 2. 12. 2014 byl obnoven
dozor u přechodu od pošty k základní škole. Na základě
proškolení bude tuto práci zastávat pan Dvořák.
Oslovila společnost Hamedia, reklamní servis Poděbrady,
která zaslala nabídku na výrobu cedulí týkajících se zákazu
podomního prodeje dle Nařízení č. 1/2014 (pro obec Velim
a Vítězov). Cedule budou vyrobeny do konce prosince,
předběžná cena cca 16 000 Kč.
Cedule s názvem nové ulice Za Fajberkem bude vyrobena
ve Smaltovně v Českém Brodě během prosince–ledna.
Předběžná cena cca 1 000 Kč.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 17. 12. 2014
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Smlouva se společností EKO KOM – opět odložena.
JUDr. Těmín, Ph.D., požádal o odsunutí projednání – nelze
se spojit s kontaktní osobou, JUDr. Těmín, Ph.D., označí
problémovou pasáž ve smlouvě a pan starosta bude dále
jednat.
Zastupitelstvo obce Velim znovu projednalo návrhy
jednacích řádů a po navržených úpravách schválilo jednací
řád předložený JUDr. Těmínem, Ph.D., s drobnými úpravami
od starosty Seiferta.
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1/2015 ke smlouvě
na zabezpečení odpadového hospodářství mezi obcí Velim
a společností NYKOS, a. s.
Zastupitelstvo na návrh Mgr. Karpety schválilo paní
Jaroslavu Studenou a pana JUDr. Tomáše Těmína, Ph.D.,
jako zástupce OÚ Velim do Školské rady ZŠ T. G. Masaryka
ve Velimi.
PČR Pečky – Žádost ve věci možného přidělení služebního
bytu příslušníkovi obvodního oddělení Policie Pečky. ZO
bere na vědomí a rozhodne po předložení celého seznamu
všech žadatelů o byt.
Zastupitelstvo obdrželo vyjádření Statku Kutlíře ke stížnosti
manželů Špínových, Baláčkových a Filounových
na porušování pravidel veřejného soužití a nerespektování
zákazu vjezdu motorových vozidel. ZO pověřuje starostu
Seiferta vyžádáním smluv o přepravě od Statku Kutlíře
a dalším jednáním.
Zastupitelstvo obdrželo žádost KÚSK Praha o vyjádření
k umístění stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Ball
Aerocan. ZO se ztotožňuje s námitkami Středočeského
kraje, JUDr. Těmín, Ph.D., připraví stanovisko.
ZO projednalo žádost ČR – SPÚ o sdělení podle ust. § 6
zákona č. 503/2012 Sb o SPÚ k pozemku p. č. 373/1 k. ú.
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Vítězov. Sdělení bude odesláno na SPÚ.
Dále ZO projednalo žádost A. Bradáčové o úpravu terénu
u domu čp. 78 ve Vítězově. Příkop před domem byl již
vyčištěn, další problém bude vyřešen.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost SALIMY
družstva Velim k rozdělení pozemků p. č. 487, 480/45
a 480/42 v k. ú. Velim dle geom. plánu č. 1017-66/2014.
Zastupitelstvo projednalo nabídku V. Radoň a spol. Strojírna
VELIM, v. o. s., na výměnu patic u VO – Velim a Vítězov
(Velim 76 325 Kč, Vítězov 31 823 Kč) a navrhuje vrátit se
k návrhu při projednávání rozpočtu na rok 2015.
ZO obdrželo výzvu ČEZ Distribuce, a. s., k opravě TS
KO_0813 Velim, p. č. 73/2 k. ú. Velim. Následně OÚ pověřuje
starostu dalším jednáním o odkupu nebo pronájmu TS.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí nové aktuální informace
lékařky MUDr. Fraškové o provozu ordinace praktického
lékaře v ulici Václavská čp. 207 ve Velimi a ordinačních
hodinách. Informace byly zveřejněny na úřední desce
a na www stránkách obce Velim.
Zastupitelstvo projednalo žádost pí Vostoupalové
o přidělení obecního bytu a navrhuje zařadit ji do seznamu
žadatelů, přednost mají velimští a vítězovští občané, kteří
mají zažádáno již delší dobu.
Rozhodnutí: Zastupitelstvo obce Velim schvaluje podání
žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce místních
chodníků v obci Velim“ ze Středočeského fondu rozvoje obcí
a měst pro rok 2015 a zavazuje se spolufinancovat uvedený
projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.
Pan starosta informoval ZO o usnesení ze zasedání
zastupitelstva městyse Cerhenice konaného dne 16. 12. 2014
(č. j. 17/2014) o vypovězení Veřejnoprávní smlouvy uzavřené
mezi obcemi podle zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii,
v platném znění ze dne 1. 11. 2004 dle článku V, bod 4 –
ukončení výpovědní dobou (výpovědní lhůta je 3 měsíce)
mezi Obcí Velim a Městysem Cerhenice.(Hlasování: pro
usnesení 7, proti 0, zdržel se 0.) ZO vzalo na vědomí.
Dále starosta Seifert předložil zastupitelstvu Zadání změny
č. 1 územního plánu Velim a požádal ho o schválení.
Zastupitelstvo zatím výše uvedené neschvaluje a pověřuje
starostu, aby kontaktoval arch. Ing. Kroláka a požádal
o vizualizaci této změny.
Pan Kostka se zeptal, jak vypadá stav cyklostezky. Pan
Kubelka odpověděl, že všechna jednání pokračují podle
plánu.
Mgr. Kyncl upozornil, že je na chodbách pošty cítit plyn.
Pan starosta odpověděl, že tento problém bude prošetřen.
Pan Müller se zeptal, proč ještě není zápis z minulého
zastupitelstva na webových stránkách. Starosta odpověděl,
že tento zápis bude vyvěšen v nejbližších dnech.
Dále pak upozornil na chybné označení značkami nové
komunikace tř. Krále Jiřího. Bude dořešeno v nejbližší době.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 14. 1. 2015
•
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ZO schválilo rozpočet pro rok 2015 a rozpočtový výhled pro
roky 2016–2017 Vodohospodářského sdružení Kolín.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. VIII.
Zastupitelstvo obce Velim znovu projednalo změnu ÚP
Velim s Ing. arch. P. Krolákem, který zodpověděl všechny
dotazy a znovu přiblížil a vysvětlil všechny navrhované
změny.
Poté místostarosta opět předložil zastupitelstvu Zadání
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změny č. 1 územního plánu Velim a požádal o schválení
(č. j. 841/2014).
Zastupitelstvo obce Velim schválilo podle § 84, odst. 2,
písm. y zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 47, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, Zadání změny č. 1 územního plánu Velim.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení SŽDC, Praha
o kácení dřevin – lípa na pozemku p. č. 1021/1 v k. ú. Velim.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost o informace od pana
Müllera. Jedná se o tabulkový seznam došlých faktur
právnických osob, firem a institucí za rok 2014 dle struktury
– č. fa dodavatele, jméno dodavatele, popis předmětu fa,
dat. evidence, celková částka s DPH. Panu Müllerovi bylo
odepsáno, že požadavek bude projednán na ZO 1/2015. ZO
pověřuje starostu k jednání s právníkem Krajského úřadu
Středočeského kraje a na základě jeho doporučení poté
k vyřízení této záležitosti.
ZO vzalo na vědomí oznámení Farní charity Kolín o konání
veřejné sbírky. (Poznámka: ve Velimi se Tříkrálová sbírka
uskutečnila 11. 1. 2015.)
ZO vzalo na vědomí Oznámení OÚ Nová Ves I o vydání
2. změny ÚPO Nová Ves I.
ZO souhlasilo s návrhem cyklotrasy Velim–Cerhenice
mezi železničními přejezdy (železniční přejezd – okruh x
železniční přejezd hlavní trasa Kolín–Praha).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace KÚSK Praha
o zřízení Středočeského povodňového fondu (fin. prostředky
budou určeny na odstraňování povodňových škod a zvýšení
ochrany obyvatelstva a majetku na území Středočeského
kraje).
ZO vzalo na vědomí žádost společnosti Strategy one, Praha
o informace o veřejném osvětlení v obci. Informace budou
odeslány.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyúčtování příspěvku
Římskokatolické farnosti Kolín na restaurování plastik
na parapetu kruchty kostela sv. Vavřince.
Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti SGJW Hradec
Králové, spol. s. r. o., o vyjádření k poloze sítí z důvodu
prodloužení nástupiště u 4. koleje v žst. Velim. Vyjádření
bude odesláno.
ZO akceptuje nabídku spolupráce společnosti dTest – pomoc
při informování občanů naší obce (možnost konzultovat
spotřebitelské problémy s poradenskou linkou či možnost
řešení sporu mimosoudní cestou).
Zastupitelstvo prověřilo odpověď Statku Kutlíře, a. s.,
na žádost o zaslání přepravních smluv s dodavateli a pověřilo
starostu kontaktováním společnosti Tereos TTD, a. s.,
která zajišťuje přepravu cukrovky pro výše uvedený statek
(z důvodu řešení stížnosti manželů Špínových).
ZO obdrželo opakovanou stížnost pí Milbachové na retardér
v ulici Václavská. ZO navrhlo dohledat rozhodnutí
o umístění retardérů z roku 2002. Dále bude záležitost řešit
JUDr. Těmín, Ph.D.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí závazné stanovisko KÚSK
Praha, kterým je souhlas s rozšířením závodu Ball Aerocan
CZ, s. r. o.
Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci KÚSK Praha
o termínu konečného přezkoumání hospodaření obce Velim
za rok 2014, které se uskuteční dne 31. 3. 2015 v sídle obce.
Místostarosta Kubelka informoval ZO o zasedání Pečeckého
mikroregionu a o možnosti objednat vypracování

•
•

•
•

povodňového plánu pro naše obce (varovný informační
systém, digitální povodňový plán, lokální varovný systém –
vodoměrné tyče, srážkoměry, vodoměry) ve výši 65 000 Kč
bez DPH. ZO souhlasí s objednáním výše uvedeného.
Dále přednesl ZO zprávu o přestupcích v obci Velim
řešených přestupkovou komisí Pečky. V roce 2014 bylo
řešeno 18 přestupků.
Poté předložil zastupitelstvu návrhy paní Mgr. M. Čábelové
na text pamětní desky manželů Glaserových. Zastupitelstvo
vybralo návrh č. 2 ve znění:
In memoriam
majitelů továrny na čokoládu
Rudolfa a Vilmy Glaserových
zahynuvších dne 15. 8. 1944
v koncentračním táboře Osvětim
Seznámil ZO s nabídkou týkající se prací mimo dotační titul
na silnici třída Krále Jiřího ve Velimi.
Pan místostarosta Kostka seznámil ZO s možností podat
znovu žádost o dotaci na Sportovní hřiště se zázemím
(vyhlášenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
pro rok 2015) a oznámil, že se zavazuje spolufinancovat
uvedený projekt 30 % z celkových nákladů.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Novák Alois, Velim
Vlk Josef, Velim
Kostková Hana, Velim
Součková Marcela, Velim
Šibravová Marta, Vítězov
Koucká Zdeňka, Velim
Horáčková Zdenka, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
Zemřeli:
Kučera Vladimír, Velim
Kubíčková Jaroslava, Vítězov
Čest jejich památce!

65 let
75 let
70 let
65 let
60 let
91 let
75 let

Velim a svět před půl stoletím (leden 2015)
V lednu 1965 pokračovala přestavba hostince Na Staré rychtě.
V budoucnu zde měla být vývařovna. Nasazený stroj s dlouhým
ramenem umožňoval nakládku suti ze sálu budovy. Původní úvaha
nových uživatelů budovy počítala též s výstavbou většího obytného
domu v blízkém okolí. Z tohoto záměru však sešlo.
Počátkem roku 1965 provádělo JZD Velim v poloze Za Dvorem
úpravy záchytné nádrže na dešťovou vodu. Využilo vyústění bývalé
hluboké cesty do ulice Ve Dvoře. Levý břeh u bývalé cesty byl
nahoře oplocen a nový vjezd do prostoru budovaných kravínů byl
opatřen ochrannými vraty.
25. ledna 1965 byla ve východní části obytné budovy stavení
Na Staré rychtě odbourána jedna místnost čnící do silnice. Zlepšila
se tím přehlednost projíždějících vozidel i jejich bezpečnost. Další
úpravy objektu měly přispět ke změně bývalého hospodářství
na vývařovnu a hostinec zvláště pro členy JZD Velim.
31. ledna 1965 nabídlo vedení Národního divadla v Praze velimské
rodačce Stanislavě Součkové, která v té době působila v Českých
Budějovicích, „záskok“ v opeře Královna noci. Součková však
nabídku odmítla s vlastním odůvodněním.
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Z našich škol
Sběr starého papíru

Ve dnech 3. – 4. 11. proběhl na naší škole sběr starého papíru.
Celkem se ho sebralo 3080 kg. Zde přinášíme výsledky:
1. J. Nezavdal (400 kg), 2. E. Těmínová (216 kg), 3. P. Funda
(201 kg). Za třídy (kolik % žáků třídy se zúčastnilo) – 1. místo
7. A (76,47 %), 2. místo 3. třída (41 %), 3. místo 5. třída (37,5 %).

bedra pan učitel Kopáček. Na závěr zazpívali deváťáci písničku
složenou panem učitelem Kopáčkem. Doufáme, že se všem naše
besídka líbila.
Za 9. tř. Dominik Tůma

Kolínská vánoční laťka

Kolínská vánoční laťka se konala v úterý 16. 12. v hale Spojů
v Kolíně. Nejlepšího umístění dosáhly Z. Sahulková (7. tř., dívky)
– 3. místo za výkon 130 cm a B. Kvapilová (8. tř., dívky) – rovněž
3. místo za výkon 140 cm.

Vánoční akademie 1. stupně

Ve čtvrtek 18. 12. 2014 se na naší škole uskutečnila Vánoční
akademie žáků 1. – 4. ročníku. Samotnému vystoupení dětí
předcházelo pečlivé nacvičování všeho, co chtěly rodičům,
babičkám, dědečkům a vůbec všem hostům předvést. Nebyla
to práce jednoduchá a s blížícím se datem akademie nervozita
stoupala. Halu v budově školy bylo potřeba vánočně vyzdobit,
sněhové vločky a rampouchy z papíru jen umocňovaly vánoční
atmosféru. Na začátku vystoupili naši prvňáci. Na chvilku se
z nich stali zpěváci, tanečníci a herci. Jejich vystoupení měla veliký
úspěch. Pozadu nezůstali ani druháci, kteří písničkou Kluci, kluci
s klukama rozezpívali všechny přítomné. Třeťáci zahráli velmi
pěkně veršovanou pohádku Zvířátka a loupežníci a čtvrťáci
ukázali, že angličtina je baví, a zazpívali dvě anglické písničky a
poté ještě zatancovali. Jednotlivá vystoupení byla proložena hrou
dětí na hudební nástroje, tancem či gymnastickým cvičením.
Na závěr zahrály děti z dramatického kroužku pohádku.
Myslíme si, že se akademie opravdu vydařila. Hostům se ve škole
určitě také líbilo a děti odměňovali velikým potleskem. Dík patří
i maminkám a babičkám, které pomohly s kostýmy. Vstupné
na akci bylo dobrovolné, moc děkujeme všem, kteří dětem
přispěli. Peníze budou samozřejmě použity pro děti. Na úplný
závěr zazněly koledy a čas Vánoc se přiblížil.
P. Karpetová

Lyžařský kurz

3. 1. 2015 odjely třídy 7. A a 7. B na lyžařský výcvik do Pece pod
Sněžkou. Kurz vedla paní učitelka Holzbauerová. Lyžovali jsme
každý den a také běžkovali, absolvovali přednášku p. Kovaříka
z Horské služby. Večer jsme měli zábavný program, plný soutěží
a scének. Také jsme volili miss a missáka. Na konci kurzu byly
vyhlášeny výsledky lyžařských soutěží. Všem se nám v Peci moc
líbilo. 
Za 7. B Z. Sahulková a D. Dočkalová
Výsledky: Missák - 1. M. Urbánek, 2. R. Sixta, 3. D. Antuš,
Miss - 1. T. Bucková, 2. K. Čápová, 3. A. Kotková, slalom (7. tř.)
chlapci - 1. O. Novák, 2. P. Holoubek, 3. T. Němec, slalom (abs.)
chlapci - 1. O. Novák, 2. J. Holzbauer, 3. J. Ceral, slalom (7. tř.)
dívky - 1. Z. Sahulková, 2. S. Fořtová, 3. V. Němcová, slalom (abs.)
dívky - 1. T. Holzbauerová, 2. Z. Sahulková, 3. S. Fořtová, běh
na lyžích (7. tř.) chlapci - 1. A. Vostoupal, 2. J. Hrabal, 3. D. Antuš,
běh na lyžích (abs.) chlapci - 1. J. Horák, 2. J. Ceral, 3. J. Holzbauer,
běh na lyžích (7. tř.) dívky - 1. V. Němcová, 2. K. Šůchová,
3. A. Kotková, běh na lyžích (abs.) dívky - 1. T. Holzbauerová,
2. B. Kvapilová, 3. V. Němcová. 
AH

Olympiáda v německém jazyce

Besídka deváťáků

Ani letos deváťáci nezklamali a jako každý rok připravili
předvánoční vystoupení pro žáky 2. stupně. Dveře nezůstaly
zavřené ani pro žáky bývalé, kteří přišli podpořit své mladší
spolužáky. Téma besídky znělo: „Nikdo není dokonalý“. Žáci
předvedli scénky s hosty a videa se záludnými otázkami
týkajícími se Vánoc. Ve videích nechyběli ani učitelé, kteří
ukázali, že jim nechybí smysl pro humor. Bohužel třídní učitelka
Mgr. Matiášová nemohla ze zdravotních důvodů přípravu
besídky se svou třídou dokončit. Další nácviky převzal na svá

Stejně jako každý rok odstartovala v lednu okresní kola
předmětových olympiád. Ve středu 28. 1. 2015 se konala
olympiáda v německém jazyce. V ní soutěžili žáci základních škol
a gymnázií. Každý soutěžící absolvoval zkoušku z porozumění
mluvenému slovu, rozhovor s porotou, popisoval obrázek
a řešil nějakou situaci. Olympiády se zúčastnil i žák 9. ročníku
Radek Čábela. Vítězem kategorie II. A se stal Kryštof Kaše
(2. ZŠ Český Brod), o druhé až třetí místo se dělí Radek Čábela
(ZŠ Velim) a Dana Nguyen (2. ZŠ Český Brod). 
PeVe
K dosaženému úspěchu Radkovi blahopřejeme. Úspěch je o to
větší, že na stupních vítězů stanul mezi žáky ze školy s rozšířenou
výukou jazyků.
RR
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Slavná Rybova mše ukončila dobu vánoční

Dne 11. 1. 2015 zavítal do naší obce pěvecký sbor Hlahol
z Nymburka. Stalo se tak na pozvání jeho dlouholetého člena
a velimského občana Miloslava Macháčka. Sbor doprovodil
nedělní mši svatou v kostele sv. Vavřince. Pod vedením
sbormistra Tomáše Pergla představil Českou mši vánoční od Jana
Jakuba Ryby, poprvé uvedenou v roce 1796. Hlavní dík patří jistě
varhanici Ivě Trnečkové, která na naše kostelní varhany, jež byly
zhotoveny před téměř 200 lety, předvedla opravdu majestátní hru.
Celou mši doprovodila společně s Josefem Husákem, který vedle
hry na trubku zpíval i tenor. Z ženských hlasů je pak třeba zmínit
soprán Lenky Perglové, bas Jiřího Sebery, v neposlední řadě pak
alt Jany Michlové. Vynikající umělecké provedení ocenili všichni
přítomní, jejichž počet se blížil k číslu 100. Obzvláště si je třeba
cenit toho, že mnozí z nich, ať dospělí či děti, dorazili z okolních
vesnic. Hlavní myšlenkou kázání pak bylo, aby se hodnoty, které
nám dala radost z narozeného Ježíše, nevytratily s koncem doby
vánoční. Několikrát pak bylo připomenuto násilí spáchané

v Paříži a v přímluvách zmíněny rodiny obětí a snaha o ukončení
všech útoků motivovaných fanatizmem. Poděkování nás všech,
kteří byli trpělivými posluchači, patří všem účinkujícím, kteří
obětavě několik hodin ve velmi chladných podmínkách trávili
nedělní dopoledne mimo domov a v nepříznivém počasí
neváhali dorazit v brzkou ranní hodinu. Výkon opravdu za to
stál. Se sborem si radostně potichu prozpěvoval i pan farář.
Po mši měli věřící příležitost pohovořit se členy sboru i mezi
sebou navzájem. K vzájemnému porozumění přispělo i pestré
sladké a slané občerstvení, které pocházelo z kuchyní mnohých
farnic, jimž v neposlední řadě též náleží velký dík. Není možno
s projevem díků zapomenout ani na paní Janu Hosovou
a pracovnice školní jídelny za zapůjčení nádoby na čaj a pana
Václava Bulgra za zapůjčení stolů. Poslední účastníci se rozešli
několik minut před polednem. Přáli bychom si, abychom měli
ještě letošní rok opět možnost sbor Hlahol v naší obci uvítat, a to
nejen o Vánocích. 
Tomáš Těmín

Rozhovor s P. Martinem Sklenářem
Od ledna 2015 se P. M. Sklenář stal obyvatelem naší obce. Poskytl
nám rozhovor do Velimských novin.
Pane farní vikáři, víme, že do Velimi jste poprvé nastoupil v roce
2013. Čtenáře by jistě zajímalo, jaký první pocit jste získal?
V červenci 2013 jsem byl ustanoven jako farní vikář ve farnosti
Kolín, pod kterou Velim spadá. Přesto jsem již kolínskou farnost
trochu znal, protože v roce 2010/11 jsem zde prožil jeden rok
jako jáhen. Právě v tom roce jsem už mimo jiné ve zdejším
kostele uděloval svátost křtu. Můj příchod v červenci 2013 tedy
nebyl první zkušeností.
Přesto jsem se ale s Velimí začal skutečně seznamovat až v roce
2013, kdy jsem do ní začal každý týden dojíždět na nedělní
bohoslužbu. Hned po prvních týdnech jsem upozornil v kostele
na dvě věci (pozdní příchody a sezení v zadní části kostela),
které jsou obecně problémem v katolickém prostředí a s kterými
mnozí kněží svádějí marný boj. K mému překvapení se ale obě
dvě výzvy setkaly s určitou pozitivní reakcí. Takže jeden z mých
prvních pocitů, které jsem i vyjádřil, byl, že nejsem v běžném
prostředí – v tom pozitivním smyslu. A určitým způsobem jsem
tak začal věřit, že v této obci by šlo s lidmi spolupracovat a dělat
mnohé věci.
Proč jste začátkem tohoto roku opustil kolínskou faru a začal
bydlet zde ve Velimi?
Kolínská fara, kde jsem do této doby přebýval, se začala v lednu
rekonstruovat a dostavovat. Musel jsem se tedy přestěhovat. Pan
farář P. Bulín mi zajistil místo na faře ve Veltrubech. Ve Velimi
jsem dostal nabídku, že bych mohl bydlet i zde. A já jsem si tedy
zvolil, že radši budu bydlet v obci, do které každý týden dojíždím
a ve které už lidi alespoň trochu znám a budu moci s nimi
spolupracovat.
Nyní ve Velimi bydlíte, jste tak blíže svým farníkům, mohl byste
sdělit, jaké máte v tomto ohledu plány, nebo co naopak od svých
farníků očekáváte?
Ono to není tak úplně jednoduché. Je třeba stále pamatovat
na to, že na mém ustanovení se nic nezměnilo, že tedy i nadále
platí, že jsem ustanoven v kolínské farnosti (do které Velim
spadá, ale určitým spádovým místem, kde probíhá hlavní část
pastorace, je prostě Kolín) a že jsem zde i nadále ustanoven jako
farní vikář, tedy jako pomocník pana faráře.

Přesto věřím, že to, že nyní bydlím ve Velimi, by se mělo
nějakým způsobem v pastoraci odrazit. Minulý totalitní režim
se nás všechny snažil přesvědčit, že víra je věcí osobní a že kněz
tedy patří do kostela a na faru – tam má být zavřený. Kněz, který
byl do té doby přirozenou součástí života společnosti, obce
i života jednotlivých lidí, tak byl od lidí oddělen, separován. To
ale odporuje křesťanskému kněžství. Kněz má být pastýřem.
Ten nemůže být cítit farou, kostelem…, ten musí být cítit svými
ovcemi. Nemůže být separovaný, ale naopak sjednocený se svým
lidem (jako Ježíš, který se stal člověkem).
Rád bych tedy, v mezích možností, které zde jsou, byl zde
mezi lidmi. Rád bych ničil onu bariéru separace a usiloval
o sjednocování. A to na mnoha rovinách. Rád bych, aby se kostel
znovu stával místem, kde se lidé setkávají, určitým centrem obce.
Aby se zde třeba konaly koncerty, které pomohou k duchovnímu
povznesení člověka. Aby se rozvinula spolupráce se školou (loni
byl pro děti připraven vánoční hudebně-vzdělávací program
o významu křesťanských Vánoc). Byl bych rád, kdybychom byli
nějak pozváni k rozsvícení stromečku (i kostel by se mohl nějak
zapojit) a k ostatním akcím. Bylo by pěkné, kdyby se do Tříkrálové
sbírky zapojili zdejší lidé, případně kdyby se udělalo třeba nějaké
tříkrálové odpoledne (koncert, program pro děti či rodiny
s dětmi…). Rád bych byl v kontaktu s lidmi, navštěvoval je…
Tím se dostávám i k tomu, co očekávám od svých farníků, i těch,
kteří nejsou pravidelnými návštěvníky – že bude bourána ona
bariéra, ona separace.
Víme, že pocházíte z mnohapočetné rodiny z Prahy. Mohl byste
čtenářům sdělit, jak jste strávil dětství a co bylo rozhodující pro
volbu Vašeho poslání?
Jak je již v otázce řečeno, pocházím z Prahy, z Vinohrad, a to
z rodiny s osmi dětmi. Své dětství jsem trávil především se svými
sourozenci při různých hrách. Začátkem léta jsme pak odjížděli
na chalupu, kde jsme, pokud jsme ještě nechodili do školy,
trávili s babičkou a dědou třeba i čtyři měsíce. Na dětství velmi
rád vzpomínám a jsem velmi vděčný především za to, že jsem
z početné rodiny, a to z několika důvodů. Jako sedmé dítě vím, že
v mnoha rodinách bych už nedostal příležitost k životu. Zároveň
jsem ale také vděčný, že jsem se vlastně nikdy nemohl nudit –
vždy se našel nějaký sourozenec, se kterým jsem si mohl hrát či
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s ním trávit čas. A početná rodina mě snad také naučila určité
skromnosti a ohleduplnosti.
Moji rodiče jsou velmi praktikující katoličtí věřící. Do kostela
jsme chodili de facto každý den. Už od mala jsme pomáhali panu
faráři při mši – ministrovali jsme. Domnívám se, že už toto mělo
velký vliv na mé rozhodnutí pro kněžské povolání. Nejdůležitější
je ale stejně vždy období puberty. A v něm měl velký význam
jeden vztah s dívkou. Dále to, že jsem měl klíče od kostela, takže
jsem se mohl jít modlit do kostela třeba i v noci. Byl jsem tam
v tichu a potmě sám.
Je nějaký vzor, který Vás ve Vašem poslání provází?
Odlišil bych dva vzory – vzory živých a zemřelých. Těmi živými
vzory pro mě jistě byli různí kněží, kteří sloužili v naší farnosti.
Ať kněz, který tam byl v době našeho dětství, nebo pak třeba
P. Vojtěch Eliáš, velký kazatel. V semináři pak pro mě byl velkým
vzorem a stále je kněz, který byl naším spirituálem – duchovním
průvodcem.
Z těch, kteří již zemřeli, je tím největším vzorem P. Josef Toufar.
Fascinuje mě na něm propojení kříže a eucharistie (to z toho
duchovního pohledu) a pak také jeho blízkost lidem, nehledě
na vyznání, politickou příslušnost…
Vaše koníčky a zájmy? Jak trávíte volný čas, kterého sice při
náročné službě není nazbyt? Je pro Vás spíše relaxací nebo se
realizujete?
Mým velkým koníčkem je sport. Sport sleduji a, když mohu, také
rekreačně provozuji. Každý týden chodím například na squash.
Jinak ale mám v oblibě skoro všechny sporty. Například dvakrát
do roka hrajeme fotbalový zápas mezi kněžími z Čech a Moravy.

Na toto setkání se vždy velmi těším. Když jsme tento zápas hráli
před lety v Ovčárech, přinesl mi dokonce v místním klubu krátké
fotbalové angažmá.
Jsem také určitým „grafomanem“ – to je na těchto odpovědích
asi vidět. Velmi rád píši různé náboženské texty a dodávám je
na internet. Píši toho hodně, takže mi to zabere mnoho času,
ale nesmírně mě to baví – to je takový koníček, který je určitou
relaxací i realizací.
A co chcete říci na závěr?
Drazí spoluobčané ve Velimi,
raduji se z toho, že mohu
mezi Vámi pobývat a těším se
na různá setkání, ke kterým
snad bude během mého pobytu
zde docházet. Vyprošuji Vám
vše dobré.
Otázky kladl
T. Těmín

Jak jsem se přesvědčil o pravdivosti přísloví „Všeho moc škodí“,
aneb pokrok se nedá zastavit
Alice, sousedka z naší vesnice, pomáhala své babičce na okresním
notářství s prodejem zahrady. Mladý notář Václav byl unesen
nejenom její pružnou postavou, ale i prostotou venkovské dívky.
Tak se stalo, že nedlouho po prodeji zahrady byla Alice mladou
paní.
Václav, který vlastnil ve městě vilku po svých rodičích, zde měl
spoustu známých. Bylo třeba uvést Alici do víru městského života.
Ta, vychovávaná dosud svou babičkou, byla u vytržení z toho, co
všechno v rodinách Václavových známých viděla.
U Sojků se přesvědčila, že dosud dělá velkou chybu, že nepoužívá
filtr na vodu a vaří v obyčejném hrnci. Domácí elektrická varna
dokáže zdravě upravit maso a současně uvařit rýži nebo brambory
a ekologicky připravit zeleninu beze ztrát vitamínů. A tak měl
Václav brzy kávu i čaj z filtrované vody a jídlo poněkud mdlé
chuti, ale velmi zdravé.
Vylepšování kuchyně pokračovalo po návštěvě u Valehrachů.
Alici učaroval stroj na pečení chleba, kam stačilo nasypat večer
podle návodu směs a ráno byl čerstvý chléb k snídani. Také
kávovar dělal zaručeně lepší kávu než tu, kterou Alice dosud
vařila.
Jonášovi, kteří bydleli také ve vilce, se nenamáhali se sekáním
trávy na zahradě. Měli na to „robosekačku“, která sama pojížděla
po zahradě a vyhýbala se překážkám. „Tu musíme také pořídit,
Václave, a jistě nebude problém, aby nám také hrál záchod, když
se sklopí prkénko, a barevně blikalo světlo,“ prosila Alice.
Zástupce ředitele gymnázia měl vášeň pro audio a video
techniku. Při návštěvě u nich zhlédli film „Bitva o Midway“, kde
střelba děl křižníku byla zprava a kulomety pálily zleva. Alice byla

uchvácena, a tak si na to vzali půjčku.
Paní Součková se podivila v obchodě, že Alice nemá dosud ten
parní čistič všeho, od dlaždic až po záclony, a dosud se namáhá
s vysavačem. To oni, když jdou do práce, pustí elektronický
vysavač a večer, když přijdou domů, mají všude čisto. Také mají
masážní křeslo a malé domácí fitcentrum, které jsou při jejich
sedavém zaměstnání pro zdraví nezbytné.
U sousedů měli bazén 4 x 8 metrů se zatahovací střechou, pro
případ nepřízně počasí s vyhřívanou vodou. Když svítilo sluníčko,
ohřev vody zajišťovaly solární panely. Po vzájemné poradě došli
novomanželé k závěru, že když zruší záhon růží a vezmou si další
půjčku, nebude to problém. Navíc údržbu bazénu budou mít rok
zdarma.
Po dlouhé době přijela konečně na návštěvu za Alicí babička.
Vyděšeně vyběhla ze záchodu a přitom zakopla o právě projíždějící
elektronický vysavač. O zhlédnutí detektivky v audio video centru
nechtěla již ani slyšet. Předala bábovku a u kávy se ptala, kdy bude
prababičkou. „Musíš, babi, ještě chvíli počkat. Máme dvě půjčky.“
Ještě než se naplnil druhý rok manželství, začaly drobné neshody.
Václav dával čím dál víc přednost jídlu v restauraci před zdravou,
ale mdlou domácí stravou. Alice zase usoudila, že lepší je jít si
zaplavat do městského bazénu než se nudit ve svém na zahradě.
Václavovi se líbila plavovlasá servírka, a tak se někdy návrat
z restaurace protáhl. Plavčík se dvořil Alici a pozval ji občas
na výlet, když právě neměl službu. Po dvou letech požádali Václav
a Alice o rozvod a dosud není u konce soudní řízení, kdo má platit
půjčky. Babička bude brzy prababičkou a do městského bazénu
bude mít vstup zdarma. 
Petr Baláček
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Velimská abeceda (list 130)

Souček Josef působil ve Velimi v letech 1889 a 90 jako
evangelický vikář. Vypomáhal zde při administrativních
pracích vikáři Josefu Markovi, který do dubna r. 1892
prakticky vedl celý sbor. Bylo to v době, kdy místní farář
J. E. Szalatnay (od r. 1870) byl seniorem a ve Velimi se
vystřídala řada vikářů. Josef Souček se stal kandidátem
farního úřadu evangelické církve v Jestřabí Lhotě.
Součkova cihelna (první na pálení cihel ve Velimi) byla
jednokomorovou pecí. Stála jižně od domku cihlářského
mistra, nedaleko domovní studny. Roku 1890 byla ještě
osamocena. Majitel Matěj Souček však počátkem 20. století
získal konkurenta v Janu Strnadovi, který na západní straně
silnice stavěl již modernější kruhovou cihelnu. Matěje
vystřídal mladý Jaroslav Souček, který v letech 1925 až 26
postavil východně odtud moderní kruhovou cihelnu. Roku
1927 však tragicky zahynul. Cihelny se ujal jeho bratr Otakar,
který až dosud hospodařil v Lochách u Čáslavi. V té době
pracovalo v sezóně v cihelně kolem 20 lidí. Necelá polovina
z nich vyráběla ručně cihly. Mimo to se vyráběly tašky hladké
i dvoupalcové, dlažební kostky s vyšší příměsí jílu i jiné
zboží. Ročně se vyrobilo kolem 1 000 000 cihel. Na počátku
2. sv. války byl provoz zastaven. Začátkem r. 1945 navezla
německá armáda do pecí vojenský materiál – spojovací
techniku. Při její likvidaci ohněm 8. května 1945 vzala za své
i celá Součkova cihelna. Ještě jména několika zaměstnanců:
St. Plaček, rod. Dražilova, Chládova, Mrzenova, Klapkova aj.
Součková Stanislava, operní pěvkyně, se narodila
27. listopadu 1923 ve Velimi, v ulici Krále Jiřího č. 243. Po ní
následovali sourozenci Jiří, Zdena a Jaroslav. Po obecné škole
ve Velimi navštěvovala kolínskou měšťanku. Mezitím však
r. 1936 dostavěli ve Velimi újezdní měšťanskou školu, takže
poslední rok strávila Stanislava v ní. Cvičila v Sokole, studovala
zpěv. Zpěvu se učila v kolínské hudební škole u Josefa a Olgy
Mančalových. Následovala konzervatoř a AMU v Praze. Svou
divadelní dráhu započala v Karlínském hudebním divadle.
Roku 1961 přešla do Českých Budějovic. V Národním divadle
vystupovala jako host. Získala titul zasloužilá umělkyně.
Po sametové revoluci se se svým bratrem Jaroslavem stala
čestnou občankou Velimi. Stanislava Součková zemřela

23. července 1997 v Českých Budějovicích.
Souchotě nebo též souchotiny je nemoc plic, zvaná
tuberkulóza a označovaná zkratkou TBC. Říkalo se o ní, že
je to nemoc chudých. O Jiřím Wolkerovi se nedalo říci, že
vyšel z chudých poměrů, a přece této nemoci podlehl. Bacil
TBC objevil německý lékař Robert Koch. Boj proti TBC byl
úspěšný. V minulosti kosily souchotě tisíce lidí, dnes se téměř
nevyskytují. V době, kdy lidé ještě neznali penicilín, bylo jen
výjimkou, že nemocný vyvázl životem. Jaroslava Mikšovská
z Velimi podlehla TBC v roce 1924. Léčila se společně
s básníky Wolkerem a Bieblem. Jiří Wolker zemřel téhož
roku, ale Konstantin Biebl přežil i německou okupaci. Zajel
pak do Velimi a dlouho stál nad hrobem Jaroslavy Mikšovské.
Poté na její památku napsal báseň.
Soukromě hospodařící rolníci byl pojem, který se u nás
počal užívat počátkem padesátých let minulého století. Bylo
to v době zakládání jednotných zemědělských družstev.
Jednalo se o zemědělce, kteří odmítali vstoupit do JZD. Jako
poslední vstoupil do JZD Velim Josef Nol. Po jistém uvolnění
vystoupili z JZD Velim jiní 3 zemědělci. Ti se po nějaké době
do JZD opět vrátili. K 12. únoru 1979 byli na celém kolínském
okrese pouze 3 soukromě hospodařící rolníci. Dozorem
nad nimi byl pověřen jistý člen zemědělského odboru ONV
v Kolíně.
Soukmenovci bylo souhrnné označení pro členy NSDAP
(Národně socialistická německá dělnická strana – nacisté).
Soukmenovci – příslušníci stejného kmene se považovali
za nadřazenou rasu předurčenou k ovládnutí světa. Svět
naštěstí zavčas rozpoznal zrůdnost jejich ideologie a vyhlásil
jim nekompromisní boj. Nacismus byl v květnu 1945, jak
všichni pevně věříme, definitivně poražen.
Soukup Adolf, prezident Zemědělské rady a poslanec
Národního shromáždění, se narodil r. 1867 v Kutlířích.
Vystudoval Gymnázium v Kolíně, ale právnickou fakultu musel
předčasně opustit, neboť převzal rodný statek po zesnulém
bratrovi. Pak studoval vysokou zemědělskou školu v Halle.
V Kutlířích se stal starostou. Prošel řadou funkcí, až byl
r. 1927 zvolen předsedou všech sekcí Zemědělské rady. Velim
jej nejednou požádala o pomoc.

Vyznejte se ve Vašich penězích (5)
Víte, jak je to se zděděním majetku a dluhů? Dědictví může
přinést majetek, ale také dluhy. Pokud je poměr majetku a dluhů
příznivý, není co řešit. Co ale dělat s dědictvím, když dluhy
významně převyšují majetek? Dědicové ze zákona i ze závěti se
mohou rozhodnout, jestli dědictví přijmou. Není to ale tak, že
by se mohli rozhodnout, že odmítnou dluhovou část dědictví
a aktiva si nechají. Platí zásada: ber, nebo nech být. Ale jako celek.
To znamená, že dědictví mohu přijmout, nebo odmítnout tak, jak
leží.
Obvykle dědictví nebývá zatíženo dluhy, protože většinou se dědí
po starších lidech. Ti už mívají závazky vyrovnané a zanechají
po sobě zpravidla jenom majetek. Jsou ale případy, kdy dojde
k nečekanému úmrtí např. při autonehodě, a potom může dědictví
zatížené dluhem přinést velké starosti.
Pokud si berete dluh, přemýšlejte o tom, jestli Vaši dědici budou
schopni dluh splácet.
Pro názornost si představte, že stojíte před rozhodnutím

přijmout, nebo odmítnout jedno z následujících dědictví:
1) Dědictví, které zahrnuje v pasivech dluh na nemovitost
a v aktivech nájemní dům, jehož výnos pokryje splátku dluhu
a ještě zbude na údržbu domu.
2) Dědictví, které zahrnuje v pasivech dluh na nemovitost
a v aktivech dům, ve kterém bydlíte. Váš příjem ale na splátky
nestačí.
3) Dědictví, které zahrnuje v pasivech dluh na podnikání,
které se nepovedlo, a v aktivech rodinnou usedlost, která se dědí
z generace na generaci a máte k ní silný citový vztah.
Tip pro Vás:
Před zadlužením přemýšlejte o tom, jakou máte představu
o dalším osudu Vašeho rodinného a osobního bohatství. Pokud
dluhy nejsou zajištěny pasivním výnosem z majetku, lze je zajistit
u pojišťoven.
Další rady a tipy najdete na: www.ilonahomolkova.cz
Ilona Homolková
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Finalistkou České Miss je Velimačka
Stále častěji mívá Velim v různých sportovních soutěžích své
zástupce. Někteří se probojují do republikového finále. Nyní máme
své želízko v ohni také v soutěži krásy – České Miss, jejíž letošní
finále se uskuteční 28. března. Je jím dvaadvacetiletá Martina
Karkošová, kterou mnozí z Vás znají osobně. V první polovině
ledna jste Martinu mohli potkat na Kapverdských ostrovech, kam
odcestovalo všech deset finalistek na soustředění. V únoru ji pak
čeká týden workshopů na Čapím hnízdě, kde dostanou soutěžící
dívky další pohybovou průpravu a budou se zdokonalovat v etiketě
a v hlasovém projevu. Martina v současné době studuje Vysokou
školu ekonomickou v Praze. V rozhovoru pro týdeník 5plus2
přiznala, že ji do soutěže přihlásila její starší sestra Michaela. Jejím
oblíbeným jídlem je kuře na paprice, ráda poslouchá rockovou
muziku, hraje squash a ráda cestuje, což by jí úspěch v takové
soutěži nepochybně umožnil. Pro Martinu to není první zkušenost
s volbou královny krásy. V roce 2008 se stala II. vicemiss a zároveň
Miss Sympatie Kolínska a v roce 2010 skončila na druhém místě
v Miss zlatého moku ČR. Martině držíme palce, ať je pro ni
působení v této soutěži příjemnou zkušeností a přejeme co nejlepší
umístění.MW

(Nymburk).
Kategorie II (1998–2001)
1. Pečky, 2. Nymburk, 3. Cerhenice
Nejlepší střelec – 18 branek! – Janeček (Pečky) a nejlepší brankář
– Šimáně (Bobnice).
Za Sokol Velim M. Esterle

Volejbalisté mezi svátky opět protáhli svaly
Jako každoročně se mezi svátky konal volejbalový turnaj. Spousta
velimských i mimovelimských příznivců tohoto sportu si přišla
zahrát. Nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Celý den se nesl
ve znamení dobré nálady, rozesmátých tváří a kvalitních soubojů.
K dalšímu klání, tentokrát velikonočnímu, zvou pořadatelé, kterým
patří díky za vynaloženou práci s pořádáním těchto turnajů. 
žas

Zapomenutá výročí

(foto - zdroj internet: www.revue.idnes.cz )

Velký úspěch velimského florbalu
V neděli 25. ledna uspořádal SOKOL Velim florbalový turnaj
župního přeboru sokolské ligy. Opět to byl turnaj velmi úspěšný
nejen po stránce sportovní, ale hlavně po stránce organizační.
Ve výborném a perfektně udržovaném zázemí velimské
sokolovny se díky pomoci několika obětavých maminek a tatínků
uspořádala akce, která přesahuje běžný rámec sportovních klání.
21 družstev ve třech kategoriích, 150 nadšených mladých
sportovců, stejný počet hlasitě povzbuzujících dospělých,
48 zápasů, 328 vstřelených branek, 15 pohárů a jeden týden
příprav obětavých dobrovolníků – to je (vyjádřeno řečí čísel)
smysluplně strávená neděle ve velimské sokolovně.
Za finanční podporu klubu oddíl florbalu velmi děkuje obci
Velim a pánům Kasalovi, Kowalczykovi, MUDr. Slabému,
Sovovi, Vojtěchovi a Zákosteleckému.
Výsledky turnaje:
Kategorie Ia (2008–2005)
1. Velim A, 2. Pečky, 3. Sadská A
Nejlepší střelec – Majer (Sadská), nejlepší obránce – Houdek
(Velim).
Kategorie Ib (2002–2004)
1. Pečky, 2. Sokoleč, 3. Nymburk
Nejlepší střelec – Barč (Bobnice), nejlepší brankář – Merkner

Česká hymna
R. 1834 napsal J. K. Tyl divadelní frašku s vlasteneckým obsahem
pod názvem Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. Slepý
muzikant Mareš zde zpívá píseň Kde domov můj, která opěvuje
krásu české země. Stalo se, že při této písni lidé vstávali a vzdávali jí
čest - ač hra sama u diváků propadla. Nápěv hymny posléze upravil
skladatel František Škroup a datoval dnem 1. srpna 1860. Mnozí
se pokoušeli o změnu a navrhovali hymnu se slovy i nápěvem
rázným, příp. vojenského typu – avšak neuspěli. I Bedřich Smetana
byl požádán o vytvoření nové hymny, ale řekl: „Kterou píseň lid
sám na svou hymnu vznesl, ať nám zůstane.“ – A tak svou krásnou
hymnu zpíváme již 180 let…
Hana Benešová, manželka druhého prezidenta
Dne 2. prosince 1974, tedy před 40 roky, zemřela v Praze
manželka druhého prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše, paní
Hana Benešová. Se svým manželem prožila nejhorší léta dějin naší
vlasti v minulém století. Přežila svého muže o 26 let (E. Beneš zemřel
3. 9. 1948). Poslední léta života trávila v létě v Sezimově Ústí,
v zimě v pražském bytě.
Paní Hana Benešová odpočívá spolu s manželem v hrobce
na zahradě vily v Sezimově Ústí. Čtyřiadevadesátiletý generál
Ant. Mikuláš Číla pronesl nad jejím hrobem slova: „Tato paní
nikdy neztratila důvěru v naše konečné vítězství a zůstala věrna
svému poslání ženy statečné, oddané své vlasti a národu.“
Vilu v Sezimově Ústí odkázala Hana Benešová Muzeu husitského
hnutí v Táboře s tím, aby byla využita jako muzejní památník.
Nestalo se, pomocí právní kličky se stal majitelem Úřad
předsednictva vlády ČSSR. Bylo zde letní sídlo režimních činitelů.
Až v letech 2006–2008 byla závěť majitelky splněna.
MČ
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Ve čtyřkolovém turnaji „Zimní liga mladších přípravek“ obsadil
náš tým 4. místo. Pořadí bylo těsné, od vítězství nás dělily 2 body.
Turnaje se zúčastnilo 7 týmů (Mladá Boleslav, Pečky, Radim,
Poděbrady, Kolín „07“ a Kolín „08“). Hráči: Kadlec J., Holzbauer J.,
Esterle Š., Houdek J., Divecký P., Vedral D., Herzog M.,
Vokněr D., Vokněr M., Sixta L., Krause J., Kostka P. a Korenc J.
Poděkování patří trenérovi a hlavnímu pořadateli p. Vejsadovi.

Zápis do mateřské školy
Mateřská škola Velim vyhlašuje ve dnech 2. a 3. 3. zápis pro školní
rok 2015/2016. Rodiče se mohou objednat na čísle 774 487 562.
Na všechny se srdečně těší kolektiv mateřské školy.
Mateřská škola Velim děkuje všem sponzorům za spolupráci
v roce 2014.
Žaneta Svobodová, DiS., ředitelka školy

inzerce

PŘIJMEME do KVĚTINÁŘSTVÍ

na Praze 9 (P-východ, směr Kolín) nejlépe na plný úvazek,
prodavačku s minimální 2letou praxí v oboru. Hledáme
spolehlivou, pracovitou, příjemnou, kreativní, zodpovědnou
prodavačku, která svou práci vykonává s radostí a ráda by
pracovala v příjemném kolektivu a v hezkém květinářství
na úrovni. Nabízíme příjemné zázemí kamenného obchodu,
dobrý kolektiv, více než dobré platové podmínky, možnost
uplatnit svoji kreativitu bez omezování s možností sebevzdělávání
na vyšší úrovni. Nástup možný po úspěšném osobním pohovoru
na prodejně od 1. 2. 2015. Volejte PO-PÁ od 8-20h na mobilním
č. 608 982 711.

Projekt Probační a mediační služby
pomáhá obětem trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo
stát zrovna Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či
nespravedlnosti? Nevíte, kam se máte ve Vaší tíživé situaci obrátit o radu
anebo pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu totiž projekt „Proč
zrovna já?“, který po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti.
Obětí zločinu se stala také postarší důchodkyně z Kolínska, pojmenujme
si ji třeba Dana. Paní Dana se stala obětí majetkové trestné činnosti,

kdy od ní pachatel postupně pod různými záminkami jako placení
výživného na početné potomstvo či rekonstrukce bytu vylákal peníze
a šperky v celkové hodnotě 280 000Kč. Muž peníze nevracel a až
na policii paní Dana zjistila, že pachatel má jen jedno dítě, na které navíc
výživné dlouhodobě neplatí, a o vrácení peněz, celoživotních úspor
nepadla ani řeč. U paní Dany se vyskytly silné pocity zostuzení, křivdy,
zneužití a bezradnosti, nevěděla, jak dál postupovat, kromě toho přišla
o dlouho střádané úspory, takže i její sociálně-ekonomická situace se stala
neúnosnou. Obrátila se v Kolíně ve své situaci na poradnu projektu „Proč
zrovna já?“ – nejprve zprostředkovaně, neboť pociťovala stud, strach
a neměla ihned odvahu k přímému setkání, jelikož nevěděla, co může
čekat. Nakonec si domluvila osobní setkání s poradcem. Na schůzce
byla Dana citlivě vyslechnuta, dostala možnost sdílet své vlastní pocity,
dále byla poradcem informována o trestním řízení, vč. možnosti
podání trestního oznámení. Také jí byla nabídnuta možnost doprovodu
na policii. Věci se tak konečně začaly pomalu hýbat. Kromě pravidelných
telefonických konzultací proběhla ještě další dvě osobní setkání, kdy byla
paní Dana vždy citlivě vyslechnuta a informována o průběhu trestního
řízení a o tom, jak požádat o náhradu škody. A jaký byl další vývoj?
Paní Dana podala trestní oznámení na pachatele, došlo k vyšetřování,
nyní probíhá řízení před soudem. Dana našla odvahu přijít k hlavnímu
líčení a o způsobené újmě otevřeně hovořit. Dokázala překonat pocity
bezradnosti, dle svých slov pocítila nesmírnou úlevu, když mohla svůj
příběh s někým sdílet, a velmi pozitivně hodnotila služby poradny, neboť
kromě psychické a sociální podpory se jí dostalo taktéž potřebných
právních informací, a proto již z trestního řízení neměla strach. Dokázala
se odrazit od pomyslného dna, spolupráce s poradnou však není ještě
ukončena, poradce je připraven Daně dále poskytovat poradenství
i pomoc.
Není prázdnou frází, že obětí trestného činu se může stát kdokoliv, aniž
by k tomu dal záminku, jak se ostatně přihodilo paní Daně. Pokud se
tato neblahá událost stane, negativní pocity a obavy z trestního řízení
jsou přirozené, je však důležité situaci řešit, dokázat negativní pocity
překonat a znovu se postavit na vlastní nohy. Podobně jako paní Daně
i Vám může pomoci právě projekt „Proč zrovna já?“. „Tento projekt je
financován Evropským sociálním fondem a je realizován Probační
a mediační službou ČR, působí ve více než 40 městech po celé ČR
a je zaměřen na právní a psychosociální poradenství a pomoc všem,
kteří se cítí být obětí trestného činu, byť se může například jednat jen
o přestupek. Je důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány naprosto
bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí být obětí trestné činnosti
(nehledě na svůj věk, pohlaví či způsobenou újmu). Každá oběť, třeba
i bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní péči, neboť prožívání
újmy může být velmi osobité,“ komentuje smysl a cíl projektu Tomáš
Kellner, regionální koordinátor. V rámci středních Čech působí poradna
i v Kolíně, konkrétně v sídle Probační a mediační služby na adrese
Rimavské Soboty 992. Poradenství poskytují zkušení a vzdělaní poradci,
kteří se snaží o maximálně citlivý, disktrétní a profesionální přístup. „Naši
poradnu lze kontaktovat telefonicky na mobilu +420 734 362 965 nebo
+420 737 247 437, emailem (ebenesova@pms.justice.cz, kfantova@pms.
justice.cz)nebo i osobně bez objednání v pondělí od 14 do 16 hodin
a ve středu od 8 do 10 hodin. Dveře u nás jsou otevřené, snažíme se
maximálně vyjít vstříc a pomoci, uplatňujeme maximálně diskrétní
přístup a naše služby jsou zcela zdarma.
Navíc vzhledem k tomu, že jsme státní organizace, disponujeme také
širokými kontakty na orgány činné v trestním řízení, takže paleta našich
možností je skutečně pestrá,“ uzavírá Eva Benešová, vedoucí střediska
a poradkyně pro oběti.

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), Mgr. Maruše Čábelová (MČ).

