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Nové hřiště za školkou bude sloužit všem
Dozajista každý už dobře ví, že za mateřskou školou
vyrostl krásný nový areál. Primárně bude sloužit dětem
ZŠ T. G. Masaryka, aby se konečně po dlouhém čekání dočkaly
důstojného a hlavně bezpečného místa pro hodiny tělesné
výchovy. Děti budou moci využívat tartanové dráhy, doskočiště
pro skok daleký, prostor pro vrh koulí, travnaté hřiště a hřiště
s umělým povrchem. Samozřejmě je pamatováno i na ostatní

obyvatele Velimi. Budou určeny hodiny pro veřejnost, kdy si
každý sportovec bude moci dát v prostorách areálu dostatečně
do těla, přirozeně při dodržování dohodnutých pravidel. Správce
areálu bude bdít nad návštěvníky, aby nedocházelo ke špatnému
využívání sportoviště či jeho znečišťování. O rozpisu hodin pro
veřejnost a řádu celého areálu Vás budeme informovat.
žas

Září je za námi
Během prvního měsíce letošního školního roku jsme se stihli
rozkoukat, navštívilo nás divadlo V kufru se svou pohádkou
O Budulínkovi, vyfotili jsme se pro radost všech blízkých, aby
viděli, jací z nás přes prázdniny vyrostli velikáni. Naši nejmenší
už se krásně adaptovali, a tak už můžeme opravdu směle vykročit
vstříc novým dobrodružstvím. Akce MŠ jsou na našich webových
stránkách. 
žas

Zdražení Velimských novin
Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2015 došlo po dohodě s OÚ
ke zdražení Velimských novin na 10 Kč. Od tohoto data jsou také
nové ceny inzerce (ceník na www stránkách obce). Děkujeme za
pochopení.
Za RR A. Holzbauerová
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Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 17. 9. 2015
• Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2015
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim pro Rostislava
Ramšáka na pomoc zdravotně postiženým.
• Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2015
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim pro Český
zahrádkářský svaz Velim – zájezd na výstavu do Lysé nad
Labem.
• Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 6.
• Zastupitelstvo schválilo záměr – propachtovat zemědělský
pozemek p. č. 325/1 o výměře 0,40 ha v k. ú. Vítězov.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce po dobu zákonné
lhůty s těmito podmínkami: ZO bude akceptovat nejvyšší
možnou nabídku, uzavírka všech nabídek bude 7. 10. 2015,
minimální cena za ha činí 3 000 Kč.
• Zastupitelstvo obce Velim schválilo dělení pozemků
p. č. 84/1, 85/7 a st. p. č.84/6 v k. ú. Velim dle nákresu.
• ZO vzalo na vědomí uzavírku silnice III/3294 od křižovatky
se silnicí III/3299 ve Velimi přes obec Vítězov ke křižovatce
se silnicí I/12. Informace byly zveřejněny místním rozhlasem
a vyvěšeny na úřední desku. Průjezd k nemovitostem byl
umožněn.
• ZO obdrželo žádost od společnosti SATER PROJEKT
o vyjádření k projektové dokumentaci pro účely vydání
stavebního povolení – Ball Aerocan CZ, s. r. o. Záležitost
bude řešena na příštím ZO.
• Zastupitelstvo obdrželo žádost J. Kubíčka o pronájem
(propachtování) zemědělského pozemku – 325/1 k. ú.
Vítězov (po paní Semerádové). ZO odpovědělo, že na úřední
desce bude vyvěšen záměr (viz výše).
• ZO vzalo na vědomí vyrozumění MěÚ Kolín, odboru
výstavby o podaném odvolání – Ball Aerocan CZ, s. r. o.
Zastupitelstvo bude reagovat po schůzce s vedením Ball
Aerocan CZ, s. r. o.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí Roční zprávu o provozování
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Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Buřil Jaroslav, Velim
Roman Ĺubomír, Velim
Líbalová Marie, Velim
Herman Štefan, Velim
Mojžíš František, Velim
Rovenská Emilie, Velim
Jeřalová Hana, Velim

Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Zemřel:
Jurkovič Jozef, Velim
Čest jeho památce!

vodohospodářského majetku obce Velim, kterou zaslal
a vypracoval Vodos Kolín.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyjádření KŘPSČ k místní
úpravě dopravního značení v obci Velim (souhlas
s posunutím cedule s označením obce Velim za nové hřiště
za MŠ).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení MěÚ Kolín
o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby –
víceúčelového hřiště ve Velimi, která se uskuteční 24. 9. 2015
v 13.15 hodin.
Zastupitelstvo souhlasilo s nabídkou společnosti ČEZ
Prodej, s. r. o., na dodávku elektřiny a plynu pro rok 2016.
Zastupitelstvo schválilo Příkazní smlouvu společnosti
Witero, s. r. o., na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci
na akci „Zateplení budov v obci Velim“ s těmito podmínkami:
a) podání žádosti 30 000 Kč, b) 2,6 % odměna v případě
přidělení dotace z výše přiznané dotace, c) 35 000 Kč
za zadávací řízení na dodavatele dle požadavku fondu.
Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku pana A. Jambora –
Stanovení ceny projektové dokumentace pro DSP – Stavební
úpravy MK – cyklostezka Velim–Vítězov ve výši 88 000 Kč
bez DPH.
Starosta předložil spis pí Kanalošové, JUDr. Těmín se k této
kauze vyjádřil, bude řešeno na dalším ZO.
Pan starosta Seifert předložil ZO Smlouvu společnosti
PRO-COMUNICATION, s. r. o., o umístění bezdrátového
zařízení pro pásma 2,4GHz-86 GHz na střeše obytného
domu – ulice K Sídlišti, č. p. 541 ve Velimi. ZO tuto smlouvu
schválilo.
Mgr. Karpeta informoval o kapacitě jídelny ZŠ, o možném
jednání s KHS a o ukončení vaření pro cizí strávníky.
Pan Kostka předložil Soupis prací nad rámec SOD
objednaných investorem, bude schvalováno na příštím ZO.
Byla dohodnuta schůzka P. Karpety a L. Kostky, kde budou
řešena pravidla používání nově vzniklého areálu veřejností.

Velim a svět před půl stoletím (září 2015)
Dne 5. září 1965 zemřel Albert Schweitzer, francouzský
lékař, spisovatel a hudebník. Narodil se 14. ledna 1875. Byl
protestantským teologem, humanistou a pacifistou. Roku 1913
založil nemocnici v Lambaréné v africkém Gabonu. Roku 1952
získal Nobelovu cenu za mír. Proslul tezí úcty k životu.
Dne 30. září 1965 byl v ČSSR v Rynholci uzavřen Důl
československé armády.
Dne 30. září 1965 byl podniknut nezdařený komunistický
převrat v Indonésii.

Tři postřehy z čísla 7, 8 VN
•
•

Příspěvek paní Moniky Slabé o výstavbě hřiště za školkou.
Okolní obce nám mohou závidět a věřím, že si tento areál
získá oblibu a bude využíván v co největší míře. Dobrý nápad.
Udržení tradice pořádání dětského tábora v Horním Bradle.
Obětavost organizátorů, pro rodiče velká pomoc v době
prázdnin, pro děti (a že jich tam bylo!) smysluplné využití
volného času. V čem vidím hlavní výhodu? Rodiče neposílají

•

své děti do neznáma, ale tým vedoucích zaručuje kvalitní
a zodpovědný dohled.
O novinách a televizi říkáme s oblibou: „Nic tam není!“
Přesto noviny čteme a TV posloucháme. Poslední číslo VN
bylo rychle vyprodáno a hodně čtenářů se po něm shánělo.
Snad v něm přece jenom NĚCO je!
IBAB
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Z našich škol
Exkurze na Říp

V úterý 15. 9. 2015 vyrazily třídy 6., 7., 8. A a 8. B na výlet na horu
Říp. Vystoupili jsme na parkovišti a vydali se pěšinou vzhůru.
Po náročném výstupu jsme si dali zaslouženou pauzu a pak jsme
pokračovali k Rotundě sv. Jiří, kde jsme vyslechli moc zajímavý
a poučný výklad o historii. Všem se výlet moc líbil a přálo nám
i počasí. 
Za 8. B Z. Sahulková

Děkujeme firmě Ball Aerocan CZ, s. r. o., která dětem na exkurzi
věnovala sponzorským darem láhve, aby dodržovaly pitný režim.

Atletický trojboj

Již tradičně zahájili nový školní rok atletickými závody čtvrťáci
a páťáci. I když jsme tentokrát na medaili nedosáhli, rozhodně se
naši atleti neztratili. Soutěžilo se v běhu na 50 m, skoku dalekém
a hodu kriketovým míčkem. Celkově nejlepšími v jednotlivých
kategoriích byli: čtvrťáci – J. Nezavdal (10.), M. Müllerová (26.)
a páťáci – J. Pych (11.), M. Němečková (14.).

Přespolní běh

Přespolní běh se konal 30. 9. 2015 v Kolíně (v Borkách). Soutěžili
žáci a žákyně 4. - 9. tříd. Nejlépe skončily dívky kat. IV (8. a 9. tř.),
kdy družstvo ve složení V. Němcová, S. Dejmková, B. Kvapilová,
D. Kainarová a A. Cakolli vybojovalo 3. místo. Rovněž jsme
v této kategorii získali nejlepší individuální výsledek - 6. místo
V. Němcové. Dobře si vedli i chlapci kat. IV, družstvo ve složení
R. Sixta, K. Kubelka, T. Němec, D. Slabý, P. Holoubek a J. Vokřál
obsadilo 5. místo.
AH

Velimská abeceda (list 131)
Soupisy nejčastěji pořizují úřady v rámci své činnosti. Slouží
též historikům jako dokumenty. Tak je tomu s urbáři, matrikami,
zápisy v kronikách, volebními seznamy apod. Soupisy či
seznamy se týkají například členů různých spolků – Sokola,
Orla, DTJ, hasičů, legionářů, politických stran, církví, ale také
třeba totálně nasazených, nezaměstnaných, obětí války, politicky
nespolehlivých. Soupisy majetku se za písmáka Vaváka nazývaly
„šacuňky“. Za válek byly časté soupisy potravin, hospodářských
zvířat apod. Soupisy se týkají všeho, co existuje.
Soutěže v orbě byly v rámci okresů pořádány mezi jednotlivými
JZD začátkem 70. let minulého století. O soutěži ve Velimi, která
byla uspořádána poblíž velimské skály, se nedochovala zpráva,
máme však zápis o soutěži v orbě ze sousední Sokolče, která se
konala 5. června 1971. Účastnilo se jí 17 traktoristů. Vítězem se stal
Josef Koch z Loučeně. Za Sokoleč startovali Václav Sixta a Václav
Bernard, který v soutěži získal druhé místo.
Soutěže se týkají především sportu a tělovýchovy. Zprávy
o fotbalových soutěžích zabírají celé zadní stránky novin.
Z velimských fotbalových soutěží je z minulosti znám memoriál
Jaroslava Vedrala nebo dorostenecký m. Jardy Mokrého. Soutěže
se účastnila uliční neregistrovaná družstva podivných jmen, jako
Botafogo, Traverza, Ventilek apod. Z tělocvičných soutěží konce
90. let minulého stol. uvádíme memoriál Jiřího Sixty ve velimské
sokolovně. Konal se po několik let. 20. dubna 1996 se ho zúčastnilo
30 soutěžících a 8 rozhodčích. V posledních letech se ve velimské
sokolovně pořádají velké soutěže v šachu a judu za účasti mnoha
hostujících družstev. Dále se soutěží v tenisu, stolním tenisu,
nohejbalu, florbalu a pétanque.
Soutok našich nejbližších řek je u Osečka. Tam se vlévá Cidlina
do Labe. V minulosti u tohoto turisticky zajímavého místa
postavili letní restauraci. Ta se stávala výletním cílem mnoha
obyvatel Poděbrad. Před více než půl stoletím zde podnikala
bývalá manželka našeho spoluobčana Josefa Nováka. Tento bývalý
hraběcí podkoní bydlel za války a po ní v Porgesově domě č. 48
v sousedství bývalého velimského obecního úřadu.
Spalovna odpadu byla zřízena ve Velimské továrně, v její západní

části, na pokraji bývalého tenisového kurtu. Dříve se papírový
odpad spaloval v kotelně. Se stoupající výrobou stoupalo i procento
nezpracovatelného znehodnoceného papíru. Pytle s ním hyzdily
prostory kolem vchodu do výroby. Paličem byl ustanoven vždy
jeden ze zaměstnanců. Vystřídala se jich celá řada, včetně bývalého
ředitele. Jednou za nepřítomnosti zaměstnanců zachvátily
plameny hrazené stanoviště paliče, který se poté bohužel neměl
kam ukrývat před nepohodou. V 80. letech byla spalovna zrušena.
Spánek je útlumem činnosti mozku a je nutný k jeho regeneraci.
Nevyspalý člověk se dopouští chyb, které se mu mohou stát
osudnými. Ztrácí například potřebnou soudnost. Mikrospánek
spojený s únavou zavinil mnoho dopravních nehod. Zkušenosti
s ním mají i naši řidiči.
Spartakiády byly tělocvičnými akcemi nahrazujícími sokolské
slety. Jejich éra započala po Únoru 1948 po tzv. „sjednocení
tělovýchovy“, kdy byly bývalé sokolské jednoty přidělovány
k závodům a měnily své názvy. Závody pak pomocí náborů
zajišťovaly výběr cvičenců ROH pro hromadná vystoupení.
V některých závodech, například v Tesle Strašnice, byli cvičenci
vyčleněni z pracovního procesu na dobu 14 dnů. Po celou tuto dobu
neustále nacvičovali spartakiádní prostná. Daný úkol nácviku
na první celostátní spartakiádu byl včas splněn. Konání spartakiád
se ustálilo do pětiletých period. Spartakiáda r. 1980 například
vykazovala účast 150 000 cvičenců. DSO Slavoj ve Velimské
továrně nacvičoval na spartakiádu prostná v prostorách staré
sušárny cikorky, která byla později upravena na ženské šatny.
Specializace – k ní došlo ve Velimské továrně po roce 1968, kdy
byla zrušena téměř veškerá jiná výroba mimo výrobu žvýkaček
a dalšího ovocného želé. Výroba ostatního, zde dosud vyráběného
sortimentu, byla předána jiným potravinářským závodům, jako
byly Modřany, Rohatec a další.
Spekulantem je člověk, který osobně těží ze schopnosti předvídat
situace. Například lacino nakoupí pole a draho je prodá. Podobné
případy se stávaly i ve Velimi. Jindy věřitel půjčil dlužníkovi peníze
s vědomím, že jeho dům přijde „na buben“ (do dražby). Dům pak
vydražil a s velkým ziskem prodal.
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Ach, ten věk!

Stejně jako já zaznamenali jistě čtenáři VN, že ve Společenské
rubrice je cosi nového. Ano, chybí věk jubilanta. Zřejmě si
někdo v minulosti nepřál zveřejnění věku, či zasáhla Eurounie,
event. vnitřní předpisy pro státní správu?
Ať už jsou důvody jakékoli, k čemu tato skutečnost povede?
Rodinné rozepře, kdy manželka namísto vaření bude
u kamarádky zjišťovat věk té či oné osoby a její manžel bude
hladovět. Dále bude někomu věk přidán, jiný naopak považován
za mladšího.
Všeobecně současná doba ke stáří příliš úcty nemá. Označení
senior zní téměř hanlivě. To, že věk je pojmem relativním, je
známá pravda. Já osobně se cítím o dvacet let starší, zveřejnění
věku skutečného by mě tudíž nijak nerozhodilo. Prožili a přežili

jsme mnohé, jak šel čas. Rodinné a zdravotní problémy,
zvraty v politickém zřízení republiky, zaměstnání
i nezaměstnání atd. atd. Doklopýtali jsme přes šedesátku a jsme
za to vesměs rádi.
To, že ve VN nebude „prozrazován“ věk občanů, není nic
tragického a zvykneme si na to. Ovšem trochu v rozporu
s tímto „tabu“ jsou tzv. sociální sítě. Na Facebooku nás jeho
uživatelé pouští do soukromí dobrovolně. Víme, jak vypadá
jejich kuchyň, jejich děti, kde byli na dovolené, s kým kamarádí.
Mnohdy (a dost často) víme, jaké nosí (či nenosí) spodní
prádlo. Přeju všem jubilantům z VN hodně zdraví, ať už je jim
šedesát nebo sto let!
IBAB

Zahrádkářský spolek opět v Lysé nad Labem
Ano, ani tentokrát jsme nevynechali a díky poskytnuté dotaci
OÚ Velim jsme pod vedením paní Hany Šotolové obdivovali
výpěstky zahrádkářů. O oblibě této akce svědčí plný autobus
i dobrá atmosféra při společném obědě. I Velimáci, jak vidno, se
docela rádi sdružují a popovídají si. Domů si odvážíme oblíbené
lilie a hlavně hezký zážitek. Vzhledem k letošním nevydržitelným
horkům nutno poznamenat, že 9. 7. 2015 bylo příjemně.
Stejné oblibě se těšil zájezd na keramické trhy do Berouna
12. 9. 2015. Paní Hana Thielová opět s obětavostí jí vlastní tento
zájezd organizovala.
IBAB

Opět trochu tance
Ve dnech 16. – 22. 9. 2015 se v Olbia na Sardinii konalo MS
v synchro dance a SP show dance. Kolínské TS Crossdance
opět reprezentovaly velimské tanečnice. A znovu nezůstaly bez
medailí.
Barbora Kvapilová a Simona Dejmková přivezly stříbrné
medaile ze soutěže MS – minitým junior synchro dance, zlato
z MS – formace junior synchro dance a zlato ze SP – minitým
junior show dance (Skeleton party – kostlivci). Ve společném
duetu útočily na „bednu“, ale vystoupení ve finále pokazily,
přesto skvělým výkonem obsadily 7. místo.
Alžběta Kvapilová (foto vpravo dole – první vpravo) se
již o prázdninách (3. – 12. 7. 2015) zúčastnila soustředění
a vystoupení ve španělském Loret de Mare, v Olbii zvítězila
s minitýmem children synchro dance. V duetu synchro dance
vystupovala s „náhradnicí“, protože si její parťačka zlomila ruku.
Desetidenní trénink nemohl stačit, ale i tak z toho bylo hezké
11. místo. Děvčata si užila moře, slunce, partu i atmosféru.
Zeptali jsme se:
Jaký máte největší zážitek ze Sardinie?
S. D.: Nejvíc jsem byla dojatá, když hrála česká hymna (hrála
často). Ostatní záviděli.
B. K.: Můj největší zážitek byl z „megapárty“, kdy jsme oslavovali
naše úspěchy. Pokračovali jsme i v autobuse.
A. K.: Pro mě byl největším zážitkem trajekt, trochu jsem z něj
měla strach, i když jsem jela už podruhé. Super bylo koupání,
voda teplá a moře jenom pro nás.
eve

Jak vařily naše prababičky (8.)
Důležitým materiálem pro vaření a vedení domácnosti bylo
dřevo. Každý pořádný chlap uměl ze dřeva ledacos udělat.
Lepší a kvalitnější výrobky se kupovaly na trhu. Do poloviny
19. století byl sortiment dřevěných výrobků tak rozsáhlý, že
vedle sebe existovalo více řemesel. Nejvíce práce měli bečváři
a bečkaři. Následovali neckáři a korytníci.
Bednář vyráběl běžné dřevěné nádobí z „bílého“ měkkého
dřeva - štoudve, vany, škopky, bečky, necky, dřezy, džbery,
putny, vědra, máselnice, konve apod., přičemž bečka sloužila
i jako stará česká míra objemu, která byla obvykle 70 litrů
(bečka soli, brambor, vína apod.).
Bečvář dělal bečvy, sudy (sudy ležácké bývaly 1000 až 10 000
litrové, sudy transportní 10 až 800 litrové) a kádě (sudům velmi
blízké) z „černého“ tvrdého dubového a bukového dřeva.
Rozdíl byl také v tom, že bednářské nádobí se stahovalo
dřevěnými obručemi březovými, lískovými, habrovými,
dokonce i obručemi z divokého ořechu a bečváři pobíjeli své
černé dílo obručemi kovovými, převážně železnými.
Na neckách a korytech bychom dnes obdivovali jejich velikost
i relativní odolnost, která byla zásluhou výběru správného dřeva
co do kvality, velikosti a umění práce neckářů se dřevem, které
se dědilo z generace na generaci. Dnes již většina necek podlehla
zubu času nebo skončily v ohni. Dřevěné necky z jednoho kusu,
válcového tvaru byly nedílnou součástí venkovských zabíjaček.
Prase se v nich po zabití spařovalo vařící vodou, aby se zbavilo
nečistot a štětin, které se odíraly řetězem podvlečeným pod
prase.
Popisovat vše, co bylo v domácnostech ze dřeva a sloužilo
k vaření a stolování, by bylo na velmi dlouhý seznam. V současné
době se dřevěné výrobky kupují spíše pro jejich vzhled než
užitnou hodnotu. Některé hodnoty dřevěných výrobků upadají
v zapomnění. Ne v každé domácnosti se užívá dřevěná nádoba
na sůl, ve které sůl neztvrdne a nezhrudkovatí. Část dřevěného
sortimentu najdeme i na současných trzích. Nejvíc se ještě
používají dřevěná prkénka nebo vařečky, které se však brzy
pokřiví, protože jejich průmyslová výroba nerespektuje znalosti
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starých řemeslníků.
Můj strýc, který žil u Sázavy, používal při jídle zásadně
dřevěnou lžíci vyrobenou z třešňového dřeva a dřevěný nůž
na krájení hub. Teta pak z hub dělala hubák. Přikládám recept:
Houby rozřežeme dřevěným nožem, opečeme na rozehřátém
sádle a podusíme. Když houby změknou, osolíme, opepříme
a necháme vychladnout. Nakrájíme rohlíky nebo housky
na kostičky, nalijeme na ně trochu mléka a přidáme vychladlé
houby. Rozklepneme do toho vejce (přiměřeně množství
hub), okořeníme majoránkou a je - li potřeba, zahustíme
ještě strouhankou. Promíchané dáme péct do vymazaného,
vysypaného pekáče.
Podáváme teplé nebo i studené, pokud možno na prkénku či
v dřevěné misce. 
Petr Baláček

MOVE Week 2015
Letošního roku jsme opět přijali výzvu sokolečských sokolů
k účasti na sportovní akci v rámci kampaně MOVE Week (Týden
v pohybu) 2015. Sokoleč se stala jednou z 30 žup, které připravily
58 sportovních akcí po celé České republice. Česká obec sokolská
se projektu MOVE Week účastní již potřetí.
MOVE Week je součástí celoevropské kampaně „NowWeMove
– 100 milionů Evropanů v pohybu do roku 2020“ pořádané
Mezinárodní asociací pro sport a kulturu (ISCA). Cílem
této kampaně je propagace a rozvoj pohybových aktivit
(nevýkonnostního sportu) a aktivního přístupu k životu.
Sportovní akce byly rozplánovány v termínu 21. – 27. září 2015.
TJ Sokol Sokoleč se do kampaně zapojil uspořádáním
„Sokolečského běhu“ pro všechny věkové kategorie, a to
v sobotu 26. září 2015. Sokol Velim byl zastoupen 8 účastníky,
kdy naše zástupkyně a zástupci obsadili kategorie mladších
žákyň, mladších žáků, starších žákyň, starších žáků a žen. I při
nízkém počtu jsme se umístěním neztratili. Celkem jsme získali
dvě první místa, kdy v běhu starších žákyň na 800 metrů vyhrála
v posledních metrech Zuzka Sahulková (na fotografii), v ženách
na trati 1800 metrů zvítězila Míša Kadlecová. Druhou příčku

ve své kategorii starších žáků na trati
800 metrů obsadil Pepa Steinbrecher,
v mladších žácích na trati 400 metrů
si výbornou koncovkou vybojoval
Honza Kadlec bronzovou medaili.
Závěrem bych chtěla poděkovat
dětem, které se účastnily „Sokolečského běhu“ a vzorně reprezentovaly
velimský Sokol, kromě výše
jmenovaných také Káje Kadlecové,
Pavlínce Steinbrecherové, Aničce
Sekyrové a Jonáši Krausemu.
Odměnou jim byla příjemná
atmosféra a zázemí TJ Sokol Sokoleč
a krásné podzimní dopoledne
strávené pohybem. 
M. Kadlecová
P. S. Počasí příjemné, v lese
sucho, běželo se na pohodu a párek
po závodě byl vynikající.
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FC Velim

Výsledky a tabulky:
A:
Luštěnice – Velim 1:1
Velim – Klecany 3:2
Dlouhá Lhota – Velim 1:0
Velim – Slaný 0:2
Poříčany – Velim 4:3
Velim – Horky 2:1
Libice n/C – Velim 2:1
Velim – Doksy 3:1
Čelákovice – Velim 1:0
Červené Pečky – Velim 3:0
B:
Velim – Cerhenice 0:0
Tuchoraz – Velim 1:6
Velim – Rostoklaty 4:1
Ždánice – Velim 0:7
Velim – Liblice 1:2
Tuklaty – Velim 0:1
Velim – Dobřichov 8:2
Velké Chválovice – Velim 1:5
Dorost:
Jestřabí Lhota – Velim 0:6
Velim – Sázava 3:1
Tupadly – Velim 1:4
Velim – Jirny 0:1
Pečky – Velim 0:6

Velim – Městec Králové 6:2
Vrdy – Velim 1:2
Červené Pečky – Velim 0:0
Žáci:
Velim – Mělník 5:1 a 2:0
Velim – Kunice 1:0 a 3:3
Sedlčany – Velim 7:1 a 3:5
Velim – Rakovník 7:1 a 0:5
Říčany – Velim 2:1 a 5:0
Čelákovice – Velim 2:3 a 5:3
Velim – Příbram 0:2 a 3:8
Beroun – Velim 1:3 a 2:2
Velim – Poděbrady 0:0 a 1:2
Velim – Mn. Hradiště 7:3 a 6:0
Neratovice – Velim 0:1 a 8:2
Více na www.fotbal.cz

Poděkování
Děkujeme panu starostovi J. Seifertovi a paní Monice Slabé
za milou návštěvu, příjemné posezení a dárek k 60. výročí naší
svatby.Šulcovi

Poradna pro oběti na Kolínsku
stále pomáhá
Více než rok působí na Kolínsku bezplatná a anonymní poradna
pro oběti. Je tu pro každého, kdo se cítí být obětí trestného činu,
nehledě na věk či způsobenou újmu. Za tuto dobu pomohla již
více než 120 osobám při vyrovnávání se s následky trestného
činu. Nejčastěji se na poradnu obracejí oběti násilné a majetkové
trestné činnosti. Poradkyně poskytují zejména právní informace
(informace o trestním řízení, o právech obětí, o náhradě škody)
a psychosociální podporu (vyslechnutí, umožnění sdílení pocitů
či případně psychologickou pomoc).
Služeb poradny pro oběti využila i Jitka, mladá žena ze středních
Čech. Jitka chodila ráda na diskotéky, kde navázala přátelství
se starším mužem, který zde pracoval jako vyhazovač. Jednou
s mužem odjela do jeho bytu pod příslibem krátké návštěvy
(na kávu). Zde však došlo k naprostému zvratu situace. Muž
Jitku zamknul, sebral jí mobil a držel ji v bytě celé tři dny. Jitka
se také dozvěděla, že si muž „odseděl“ 22 let za vraždu, což v ní
vyvolalo ještě větší hrůzu. „V tu chvíli jsem si uvědomila, že tam
klidně můžu umřít a nikdo by se nic nedozvěděl,“ vzpomíná
s hrůzou Jitka. Během těchto tří trýznivých dní muž Jitku bil,
vyhrožoval nožem, až ji třetí den nakonec znásilnil. V nestřežené
chvíli se nebohé Jitce podařilo utéci a vše nahlásit policii. Celá
událost a opakované výslechy u policie Jitku významně duševně
poznamenaly. Své psychické problémy začala řešit užíváním
pervitinu. Do poradny přišla zoufalá, nevěděla, jak si pomoci a jak
se zbavit závislosti na drogách, které poskytují únik. Poradkyně
Jitku citlivě vyslechla a navrhla konkrétní kroky, jak by mohla
svou situaci řešit. Předala jí také kontakt na psychoterapeuta,
který jí se zvládáním této těžké životní situace může bezplatně
pomoci. Ačkoliv Jitčin těžký příběh zdaleka nekončí, dle svých
slov pocítila velkou úlevu, když se takto mohla svěřit. Na poradnu
se i nadále může
kdykoliv obrátit.
„Obětí
trestného
činu se může stát
každý z nás, i ten, kdo
je přesvědčen, že jemu
se to stát rozhodně
nemůže. Služba pro
oběti trestných činů
je určena opravdu pro
každého, kdo se cítí být obětí a kdo potřebuje získat informace,
jak svou situaci řešit,“ říká jedna z poradkyň Kamila Fantová.
Zkušené a empatické poradkyně jsou připraveny pomoci při
řešení následků trestného činu, a to bezplatně a anonymně.
KONTAKTY:
Adresa: Politických vězňů 109,
280 02 Kolín
Poradenské hodiny:
pondělí 14.00 h – 16.00 h
středa 8.00 h – 10.00 h
Poradce: Mgr. Kamila Fantová
Telefon: 737 247 437
E-mail: kfantova@pms.justice.cz

Adresa: Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Středočeského kraje,
Sluneční 76, 280 02 Kolín
Poradci: Mgr. Vlasta Sysalová,
Mgr. Alena Remešová
Telefon: 321 723 933,
774 861 513
E-mail: czp.kolin@seznam.cz
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