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ZPRÁVY ZE ZO

-

čj. 1019 – Fond ohrožených dětí Praha – Žádost o finanční příspěvek. Rozhodnutí ZO: Obec Velim finančně podporuje své imobilní
občany, a proto fondu neposkytne finanční příspěvek.
čj. 1023 – Josef a Drahomíra Svobodovi, Velim – Žádost o vydání
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stanoviska k dělení pozemku p.č. 198 o výměře 384 m v katastrálním území Velim. Rozhodnutí ZO: ZO s dělením pozemku souhlasí.
čj. 1020 – České dráhy, a.s. - Uzlová železniční stanice Kolín –
Žádost o pomoc při řešení bezpečnostní situace v okolí nádraží ČD
Velim. Proti nádraží se nachází objekt, v němž se schází skupiny
osob, které poškozují majetek Českých drah v železniční stanici
Velim. Rozhodnutí ZO: Pan starosta Seifert si sjedná schůzku
s majiteli budovy, seznámí je s daným problémem a o výsledku podá
ČD písemné vyrozumění.
čj. 1030 – Manželé Farkašovi, Velim – Žádost o změnu územního
plánu pro pozemky parcelní číslo 92/2 a 344/11 v katastrálním
území Velim na plochy pro občanskou vybavenost z důvodů plánované výstavby domova důchodců na uvedených pozemcích. Rozhodnutí ZO: ZO se změnou územního plánu souhlasí s tím, že
manželé Farkašovi nebudou požadovat při výstavbě domova
důchodců po obci žádné finanční prostředky.
čj. 1027 – Vodos s.r.o., Legerova 21, Kolín – Návrh na zvýšení
stočného na rok 2006. Rozhodnutí ZO: ZO pověřuje pana starostu
k jednání s panem ředitelem Vodosu Ing. Fišerou.

Z jednání ZO Velim konaného dne 13.12.2005 v zasedací místnosti
FC Velim od 18.00 hodin

-

Přítomni: pp. Seifert, Ing. Richterová, Podhradská, Mgr. Češpiva,
Studená, Kotek, Bartoš, Kubelka, Mgr. Karpeta, Kostka

-

1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil přítomné pan
starosta Seifert. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
členů ZO.
2. Kontrola minulého zápisu
- Vodojem v obci Velim je stále v jednání.
- Do rozpočtu na rok 2006 bude zahrnuta rekonstrukce ordinace
dětské lékařky MUDr. Heleny Šmejkalové.
- Byla zvolena školská rada. Poslední volba se uskutečnila z řad
rodičů, za které byly zvoleny paní Ing. Dagmar Fořtová a paní Eva
Kubelková.
- Umístění stojanu na EKO vodu – firma má obavy, že ve Velimi je
artéská studna a odběr vody z automatu by nebyl rentabilní.
- Kontejnery na papír. ZO rozhodlo, že pro rok 2006 budou objednány
tři kontejnery na papír. Jeden bude umístěn ve Vítězově a dva ve
Velimi.
- Byly připomenuty další zprávy.
3. Rozpočtové opatření č. 4
- Obec obdržela limitku v hodnotě 11 milionů Kč, kterou čerpá u České spořitelny Kolín na akci „Rekonstrukce místních komunikací“.
Tato částka bude zahrnuta do položky příjmů a výdajů za rok 2005.
ZO rozpočtové opatření č. 4 schválilo hlasováním: pro 10, zdržel se
0, proti 0.
4. Rozpočtové provizorium na rok 2006
- Do doby schválení rozpočtu na rok 2006 se budou hradit pouze
výdaje, které jsou nutné k chodu obce a obecního úřadu. Splátky
jistin a úroků z úvěru budou hrazeny dle splátkového kalendáře,
příspěvkové organizace obdrží polovinu z předpokládaného ročního
objemu. Mimořádné výdaje budou schvalovány na zasedání obecního zastupitelstva. ZO rozpočtové provizorium na rok 2006 schválilo
hlasováním: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
5. Došlá pošta
- čj. 992 – Římskokatolická farnost Kolín – Žádost o finanční příspěvek pro rok 2006 na dokončení rekonstrukce sanktusníku kostela sv.
Vavřince ve Velimi. Rozhodnutí ZO: Na výše uvedenou rekonstrukci
bude přidělena částka 50.000,-Kč s tím, že finanční prostředky v rozpočtu pro výše uvedenou organizaci budou vyčerpány i na rok 2007.

-

-

6. Zprávy členů ZO, diskuse
- Pan Seifert – Poděkoval ZO za celoročně vykonanou práci. Navrhl
členům ZO finanční odměnu – dvojnásobek jednoho měsíčního
platu. ZO navrhlo odměnu panu starostovi – dvojnásobek jednoho
měsíčního platu. Hlasování ZO: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
– Dále pan starosta informoval ZO o špatném stavu oken v bytě paní
Koutové na poště.
– Oznámil ZO, že byla ukončena rekonstrukce místních komunikací.
Terénní úpravy budou provedeny na jaře příštího roku. Místní
komunikace je třeba osadit dopravními značkami. Po ukončení
rekonstrukce místních komunikací má obec velký počet panelů. Pan
starosta navrhuje polovinu panelů si ponechat a druhou polovinu
odprodat – 1 ks/ 300,- Kč. ZO bere na vědomí a s prodejní cenou
souhlasí.
– Oznámil ZO, že bude napsán urgentní dopis ohledně oprav
hlavních komunikací v obci, které patří pod Správu a údržbu silnic
v Kutné Hoře. Stejný dopis bude zaslán i na Krajský úřad Středočeského kraje Praha, odbor dopravy. Celé znění tohoto dopisu bude
otištěno ve Velimských novinách.
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-

tak, jak byl oddělen na základě geometrického plánu vypracovaného
společností GON Hradec Králové a.s. se sídlem Zemědělská 897,
PSČ 500 03, Hradec Králové, resp. Ing. Vladimírem Zikou, oprávněným
zeměměřičským inženýrem, z

Pan Kotek – Upozorňuje na to, že je třeba v ulici U Koupaliště
zabudovat kolem potoka zábradlí z důvodů bezpečnosti.

Z jednání ZO Velim konaného dne 3. 1. 2006 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. Seifert, Ing. Richterová, Podhradská, Mgr. Češpiva,
Studená, Kotek, Kubelka, Mgr. Karpeta, Ing. Raba

pozemku parc. č. 302 vedeného ve zjednodušené evidenci – původ
2
pozemkový katastr – o výměře 9.812 m ,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, na LV č. 571 pro
katastrální území Velim, obec Velim, okres Kolín,

1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil přítomné pan
starosta Seifert. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
členů ZO.
2. Kontrola minulého zápisu
- České dráhy, a.s. - Uzlová železniční stanice Kolín – bezpečnostní
situace v okolí nádraží ČD v železniční stanici Velim – schůzka
s majiteli opuštěné budovy, která se nachází proti budově nádraží,
sjednána na 4. 1. 2006.
- Havarijní stav oken v bytě paní Koutové na poště bude řešen
v jarních měsících tohoto roku.
- Byly osazeny dopravní značky na místní komunikace.
- Bude nainstalováno zábradlí v ulici U Koupaliště.
- Byly připomenuty další zprávy.
3. Návrh na zvýšení ceny vodného
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- Vodos s.r.o. Kolín navrhuje zvýšení vodného o 0,60 Kč/m (bez
DPH). Jedná se o zvýšení o 2,7 %. Průměrného odběratele by mělo
toto zvýšení ceny vodného zatížit o cca 2,50 Kč za měsíc. ZO se
zvýšením ceny vodného souhlasí za podmínky, že Vodos s.r.o. Kolín
bude tuto cenu garantovat po dobu 5 let. Hlasování ZO: pro 9 – proti
0 – zdržel se 0.
4. Návrh na zvýšení ceny stočného
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- Vodos s.r.o. Kolín navrhuje zvýšení stočného o 2,55 Kč/m , což
znamená zvýšení o cca 10,- Kč/měsíc/obyvatel. ZO s tímto zvýšením ceny souhlasí za podmínky, že Vodos s.r.o. Kolín bude tuto
cenu garantovat po dobu 5 let. Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdržel
se 0.
5. Zřízení školské rady
- ZO se usneslo o zřízení školské rady při Základní škole ve Velimi
hlasováním: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
6. Došlá pošta
- Technické služby města Kolína – Dodatek č. 4 ke smlouvě číslo
1/36/2002 na úseku přepravy a nakládání s odpady z obce Velim pro
rok 2006. Rozhodnutí ZO: ZO pověřuje pana starostu o prostudování navýšené ceny za služby a další jednání o dodatku č. 4 přesunout
do příštího zasedání ZO.
- čj. 7 – Manželé Vojtíškovi, Velim – Žádost o finanční pomoc pro
syna na finančně nákladné zdravotnické pomůcky. Rozhodnutí ZO:
ZO schválilo finanční částku 4.000,- Kč.
- čj. 1086 – Ing. Stanislav Jakl, Velim – Žádost (a návrh) o řešení
příjezdové komunikace k domům čp. 564 a 565. ZO se tomuto
návrhu nebrání a zároveň pověřuje pana starostu k dalšímu jednání.
7. Zprávy členů ZO, diskuse
- Pan Karpeta – Na základě hygienické kontroly ve školní kuchyni a jídelně musí být provedena rekonstrukce tohoto objektu. Pan Karpeta
připomíná, že finanční částka na rekonstrukci by měla být zahrnuta
v rozpočtu na rok 2006.
- Paní Podhradská – Informovala o návštěvě dětí Horváthových a Korových.
- Pan Raba – Vyslovil pochvalu místním cestářům za úklid sněhu
a chodníků.
– Upozornil na blikající světla veřejného osvětlení.
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b) pozemek parc. č. 237/33 (orná půda) o celkové výměře 555 m v katastrálním území Velim, obec Velim
tak, jak byl oddělen na základě geometrického plánu z
pozemku parc. č. 236 vedeného ve zjednodušené evidenci – původ
2
pozemkový katastr – o výměře 53.945 m ,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, na LV č. 244 pro
katastrální území Velim, obec Velim, okres Kolín,
2

c) pozemek parc. č. 237/36 (orná půda) o celkové výměře 413 m v katastrálním území Velim, obec Velim
tak, jak byl oddělen na základě geometrického plánu z
pozemku parc. č. 298 vedeného ve zjednodušené evidenci – původ
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pozemkový katastr – o výměře 9.502 m ,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, na LV č. 563 pro
katastrální území Velim, obec Velim, okres Kolín,
2

d) pozemek parc. č. 215/6 (zahrada) o celkové výměře 446 m v katastrálním území Velim, obec Velim
tak, jak byl oddělen na základě geometrického plánu z
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pozemku parc. č. 215/2 (zahrada) o výměře 1.758 m ,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, na LV č. 1371 pro
katastrální území Velim, obec Velim, okres Kolín,
2

e) pozemek parc. č. 215/7 (zahrada) o celkové výměře 101 m v katastrálním území Velim, obec Velim
tak, jak byl oddělen na základě geometrického plánu z
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pozemku parc. č. 215/4 (zahrada) o výměře 1.200 m ,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, na LV č. 1153 pro
katastrální území Velim, obec Velim, okres Kolín,
2

f) pozemek parc. č. 237/31 (orná půda) o celkové výměře 909 m v katastrálním území Velim, obec Velim
tak, jak byl oddělen na základě geometrického plánu z
pozemku parc. č. 215 vedeného ve zjednodušené evidenci – původ
2
pozemkový katastr – o výměře 7.140 m ,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, na LV č. 1153 pro
katastrální území Velim, obec Velim, okres Kolín,
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g) pozemek parc. č. 230/3 (orná půda) o celkové výměře 472 m v katastrálním území Velim, obec Velim
tak, jak byl oddělen na základě geometrického plánu z
2
pozemku parc. č. 230 (orná půda) o výměře 52.502 m ,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, na LV č. 1105 pro
katastrální území Velim, obec Velim, okres Kolín,
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h) pozemek parc. č. 238/3 (orná půda) o celkové výměře 1.317 m
v katastrálním území Velim, obec Velim
tak, jak byl oddělen na základě geometrického plánu z
2
pozemku parc. č. 238/2 (orná půda) o výměře 41.103 m ,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, na LV č. 1105 pro
katastrální území Velim, obec Velim, okres Kolín,
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ch) pozemek parc. č. 237/34 (orná půda) o celkové výměře 457 m v katastrálním území Velim, obec Velim
tak, jak byl oddělen na základě geometrického plánu z
pozemku parc. č. 237 vedeného ve zjednodušené evidenci – původ
2
pozemkový katastr – o výměře 53.076 m ,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, na LV č. 1028 pro
katastrální území Velim, obec Velim, okres Kolín,
2
i) pozemek parc. č. 237/38 (orná půda) o celkové výměře 441 m v katastrálním území Velim, obec Velim
tak, jak byl oddělen na základě geometrického plánu z
pozemku parc. č. 305 vedeného ve zjednodušené evidenci – původ
2
pozemkový katastr – o výměře 11.121 m ,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, na LV č. 1028 pro
katastrální území Velim, obec Velim, okres Kolín,
a to každý takový pozemek se všemi jejich součástmi a příslušenstvím,

Z jednání ZO Velim konaného dne 17. 1. 2006 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. Seifert, Ing. Richterová, Podhradská, Mgr. Češpiva,
Studená, Kotek, Ing. Raba, Mgr. Karpeta, Bartoš, Kostka
1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil přítomné pan
starosta Seifert. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
členů ZO.
2. Kontrola minulého zápisu
- Obec Velim jako zřizovatel ZŠ a MŠ Velim vydala zřizovací listinu
školské rady při Základní škole ve Velimi.
- Příjezdová komunikace k domům čp. 564 a 565 bude vybudována
dle požadavku nájemníků těchto domů.
- Byly připomenuty další zprávy.
3. Schválení smlouvy – Technické služby města Kolína
- Technické služby města Kolína předložily ZO „Dodatek č. 4 ke
smlouvě č. 1/32/2002 na úseku přepravy a nakládání s odpady
z obce Velim pro rok 2006“. Cena byla navýšena o tři nové komody
na papír a za následný odvoz. ZO tento dodatek schválilo hlasováním: pro 10 – proti 0 – zdržel se 0.
4. Schválení výkupní ceny pozemků pro vybudování místní komunikace
I. Schvaluje nákup těchto nemovitostí:
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a) pozemek parc. č. 237/37 (orná půda) o celkové výměře 420 m v katastrálním území Velim, obec Velim

2

Rok 2006
Kratochvílová Anna, Velim
Makovská Věra, Velim
Vlková Jana, Velim
Beneš Přemysl, Velim
Homoky Vincent, Velim
Drábek František, Velim
Hůlková Marie, Velim
Cinková Jiřina, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

II. Kupní cena bude určena tak, že bude násobena výměra každého
pozemku odděleného na základě geometrického plánu částkou ve
2
výši 10,- Kč/m . ZO schválilo i možnost směny pozemku. Hlasování
ZO: pro 10 – proti 0 – zdržel se 0.
III. ZO pověřuje pana starostu obce k podpisu příslušné kupní smlouvy
se všemi vlastníky oddělovaných pozemků, k podpisu návrhu na
zápis vkladu vlastnického práva z těchto kupních smluv do katastru
nemovitostí ve prospěch kupujícího a k jednání o uzavření kupní
smlouvy s prodávajícími.
5. Došlá pošta
- čj. 22 – Alena Janoušková, Kutná Hora – Žádost o přidělení bytu.
Rozhodnutí ZO: Zařadit do seznamu žadatelů.
- čj. 32 – Jana Podnecká, Velim – Žádost o výměnu bytu v domě
čp. 452. Rozhodnutí ZO: V tomto domě nebyl v současné době obci
vrácen žádný byt.
- čj. 31 – Město Pečky – Žádost o finanční příspěvek na akci „Jede,
jede mašinka“, která se koná 10. 6. 2006 v Pečkách. Rozhodnutí
ZO: ZO schválilo příspěvek 1.500,- Kč.
6. Zprávy členů ZO, diskuse
- Pan Seifert – Informoval ZO o tom, že v první polovině letošního
roku se budou muset přeladit na jinou frekvenci všechny bezdrátové
vysílací přístroje BOR + ústředna. Obec byla napojena na vysílací
frekvenci hasičů, kteří nám vypověděli smlouvu. Tato akce bude i finančně náročná, předběžný rozpočet je cca 400.000,- Kč. ZO doporučuje panu starostovi zjistit i jiná řešení ohledně vysílání obecního
rozhlasu.
– Dále informoval ZO o výroční hasičské schůzi ve Vítězově.
– Sdělil ZO, že pozemek, na němž stojí plechová hala, změnil
majitele, který má zájem o odkoupení plechové haly, jež je majetkem
obce. ZO schválilo tento prodej haly za 200.000,- Kč novému majiteli
hlasováním: pro 9 – proti 0 – zdržel se 1. ZO pověřuje pana starostu,
aby zadal sepsání smlouvy o prodeji právníkovi.
- Paní Podhradská – Požaduje vyřešit dešťovou kanalizaci v třídě
Krále Jiřího.
- Pan Raba – Doporučuje obnovit požadavek na opravu státních silnic
v obci, a to na „Správu a údržbu silnic v Kutné Hoře“ a na „Krajský
úřad Středočeského kraje v Praze“.
- Pan Češpiva – Informoval o tom, že Velimský ples bude pořádán ve
spolupráci s FC Velim.

Narodili se:
Nezavdal Jaroslav, Velim
Těmínová Eliška, Velim
Pena Štěpán, Velim
Eichlerová Kristýna, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Kašpar Josef, Velim
Nováková Věra, Velim
Čest jejich památce!

Za Jaroslavem Součkem
Dík tobě pěvče za píseň
jež zpívala jak skřivánek
když zjara vítá slunce svit
Dík tobě pěvče za píseň
Dík tobě pěvče za píseň tu
jež byla jako jarní květ
zaháněla zlou samotu
Dík tobě pěvče za píseň tu
Dík tobě pěvče za píseň
jež byla tichou modlitbou
a zaznívala pokorou
Dík tobě pěvče za píseň
Tvůj rodný kraj ti děkuje
bude tě navždy v srdci mít
Až budeš v něm pak spočívat
tvá píseň bude krajem znít ...

Vážení občané Velimi a Vít zova,
v loňském roce jsme provedli ze státní dotace opravu místních komunikací za 11.000.000,- Kč. Občas se ozval hlas, proč investujeme do
těchto komunikací, když ulice Palackého, Riegrova, Pražská a Sokolská
(hlavní trasa) jsou v některých úsecích v havarijním stavu a obec tento
stav komunikací neřeší. Téměř každý rok píšeme žádosti majiteli silnic,
což v našem případě je SÚS Kutná Hora, a Krajskému odboru dopravy.
Proto otiskuji dopis, který jsem v letošním roce zaslal, v plném znění.

-esPro Velimské noviny při příležitosti úmrtí velimského rodáka, zasloužilého umělce Jaroslava Součka.
Praha 8. 1. 2006

Rozloučení s Jaroslavem Součkem
Mezi nejstarší fotografie, které zachycují Járu Součka, patří docela
malý snímek pořízený Františkem Vlčkem při prvních pracích na Němci
vypálené sokolovně. Mimo několik kamarádů je na něm malý Jára
Souček se zednickým kladívkem v ruce. To mu bylo kolem 10 let. V té
době měla Velim za sebou válečné útrapy a snažila se o normální
svobodný život. Na spáleništi sokolovny se vždy k večeru scházely
velimské děti, aby mohly odevzdat své díly k výstavbě nového
tělocvičného stánku – hromádky oškrábaných cihel. Odměna čekala
všechny zanedlouho, kdy jako cvičenci velimského Sokola nastupovali
do cvičebních hodin. Ve vyrovnané řadě stával i Jára Souček. V té době
jeho starší sestra Stáňa úspěšně zdolávala příkrou cestu vlastní
umělecké dráhy. Byl to zpěv, který v rodině panoval od nepaměti. Již
předkové zpívali v církevním i sokolském souboru. Strýc Otakar
z cihelny byl dokonce vedoucím těchto těles. A malý Jára se zájmem
slýchal sborový zpěv i obdivuhodné výkony své starší sestry. Prostě to
s ním šlo od útlého mládí. Doba se však měnila i politicky, a to právě
v čase Járova dospívání. Rozhodování o jeho budoucím životě při
ukončení základní školy bylo v jiných rukou.
Jaroslavu Součkovi bylo jako životní dráha určeno hornické
povolání. Trochu se v tom odrazily i politické poměry. Nastoupil tedy
jako učeň v rámci tzv. lánské akce do hornictví. Po roce na dole Anna
ve Stochově nastoupil na průmyslovou školu v Kladně. Současně s tím
se začal zajímat o studio zpěvu v kladenské hudební škole. Jeho
zkouška na konzervatoř byla úspěšná právě tak jako celé její studium.
Stal se sólistou opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích.
Hostoval i v Komické opeře v Berlíně. Zvolil Brno, kde působil do roku
1979. Poté byl angažován do Národního divadla v Praze, tam setrval 18
let jako sólista opery až do odchodu na odpočinek.
Mezitím po změně poměrů se dne 26. října 1991 účastnil oslavy
výročí založení Československé republiky spojené se sjezdem rodáků
ve velimské sokolovně. Zde byl společně se svou sestrou Stanislavou
prohlášen čestným občanem obce Velim.
Dne 8. prosince 2005 oslavil Jaroslav Souček své sedmdesáté
narozeniny. Necelý měsíc poté, v pondělí 2. ledna 2006, opustil navždy
scénu tohoto světa, zanechav zaopatřené dcery Ivanu, Jolanu a syna

Vážený pane řediteli,
znovu upozorňujeme na špatný stav komunikací ve Vaší správě
v obci Velim. Jedná se o křižovatku ulice Pražská č. 990/1 a Sokolská
č. 1031. U této křižovatky se propadá dlažba a veškerá náprava je
řešena pouze dopravním omezením. Stav křižovatky ulice Palackého
č.990/1 a Novoveská č. 1010 je vážný při každém dešti. Část krajnice je
zatopena vodou a lidé, kteří jdou po chodníku, jsou ohroženi vodou
a blátem od projíždějících vozidel. Tyto komunikace jsou přetěžovány
těžkou nákladní dopravou a na stavu vozovky se také podepsala
objízdná trasa a úplná uzavírka silnice I/12 od 33,532 km do 34,432 km
z důvodu opravy silnice I/12.
S pozdravem

Josef Seifert – starosta obce

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
SPOZ OZNAMUJE
Významná životní jubilea oslavili:
Konec roku 2005
Kafka Karel, Velim
Výborná Vlasta, Velim
Galčíková Anna, Velim
Jirků Jindřich, Velim
Nouzovská Vlasta, Velim
Šusta Jiří, Velim
Urbánková Marie, Velim
Holoubková Marcela, Velim
Nový Josef, Vítězov
Hloušek Alois, Velim
Bečvářová Antonie, Velim
Šmídová Věra, Velim
Krupičková Marie, Velim
Füssyová Erika, Velim
Kolář Jaromír, Velim

75 let
75 let
65 let
65 let
60 let
65 let
65 let
65 let

85 let
60 let
80 let
65 let
60 let
65 let
85 let
60 let
60 let
85 let
75 let
70 let
75 let
70 let
65 let
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Mikuláš ve školách

Martina. V rodné Velimi i ve Vítězově zanechal řadu přátel, zvláště
z řad sokolů a rodáků. Veřejnost se s ním rozloučila ve čtvrtek 12. ledna
2006 v 11 hodin ve foyeru Národního divadla v Praze a doprovodila jej
na poslední cestě v malé obřadní síni krematoria ve Strašnicích ve
14 hodin. Urna s jeho popelem bude uložena do rodinné hrobky na
evangelickém hřbitově ve Velimi. Sbohem, náš drahý Járo.
B.B.

Každý rok slaví děti ve škole Mikuláše, tak tomu bylo i letos. Vybraní
žáci z devátých tříd si měli opatřit masky Mikulášů, čertů a andělů. Úkol
splnili na jedničku. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina se
vydala do školky, kde dětem za pěkné básničky a písničky rozdala
balíčky se sladkostmi.

Poplatky v roce 2006

Druhá parta byla pověřena obchůzkou ve škole. Děti z prvního
stupně byly tak vystrašené, že slíbily i nemožné. Zkrátka u těch malých
to bylo super. Ale ve vyšších ročnících, zejména v sedmém a osmém,
se někteří žáci moc nepředvedli. Dá se říct, že mnohým Mikulášům
pokazili náladu. Přesto byly všechny děti obdarovány. Celý den proběhl
bez větších problémů a žáci v maskách byli rádi, že už mají nadílku za
sebou. Dokážete si asi jistě představit, jaké to je, pohybovat se dvě
hodiny ve vytopených třídách v masce a kožichu. Na závěr bych chtěl
poděkovat paní učitelce Veselé, která nám pomohla s organizací dne.
Petr Funda

Poplatek za svoz komunálního odpadu činí 450,- Kč za osobu a rok.
1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci:
- osoby s průkazem ZTP-P
- osoby, kterým vzniká poplatková povinnost narozením. Tyto osoby
jsou osvobozeny pouze za kalendářní rok, ve kterém se narodily.
2) Úleva ve výši 50% poplatku bude poskytnuta poplatníkovi, který
dovršil věk 75 let, a to od roku následujícího po dovršení této
hranice.
Úleva 50% poplatku bude poskytnuta osobám ubytovaným v domě
s pečovatelskou službou.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Majitelé rekreačních domů zaplatí za svoz komunálního odpadu
v obci Velim jednorázový poplatek 450,- Kč / nemovitost.

V adventním čase uspořádala třída 6.A vánoční výstavku. Na naší
škole se výstavy stávaly pomalu tradicí, ale připravovali je žáci devátých tříd. Letos si na to „troufli“ už šesťáci. Také většinu výrobků
vystavovala třída 6.A. Přestože měla výstava poněkud skromný kabát,
byla velice hezká. Nejvíce bodů dostala za stromeček ze sena Míša
Vojtěchová, která byla patřičně odměněna. Ale ani ostatní neodešli
s prázdnou. Doufáme, že příště se výstava opět rozroste a zapojí se do
ní více žáků.

Poplatek ze psa platí držitel (ne majitel) psa. Držitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České
republiky.
Sazby poplatků za rok:
za prvního
za druhého a každého
psa
dalšího psa téhož držitele
1) sazba poplatku
50,- Kč
75,- Kč
za psa chovaného v rodinném domku
2) sazba poplatku
150,- Kč
225,- Kč
za psa chovaného v náj. domě se dvěma a více byty (byt. domy).

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Poplatek ze psa se platí od tří měsíců stáří psa.

Každý rok před Vánocemi pořádají deváté třídy zábavný program
a ani letos tomu nebylo jinak. Dne 22. prosince 2005 se na naší škole
uskutečnila vánoční besídka. Celý program trval přibližně dvě hodiny
a bylo se opravdu na co dívat. K vidění bylo velké množství scének,
reklam, písniček, soutěží, tanců, ale i různých sportovních dovedností,
nad kterými se tajil dech.

Poplatník je povinen zaplatit poplatky do 31. března každého roku.
Pokud poplatník neuhradí poplatek do 31. března, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené
poplatky až na trojnásobek částky. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou,
lze dlužné částky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve
kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. Bude-li před
uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník
nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit
poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.

Z NAŠÍ ŠKOLY

Školská rada
Usnesením Obecního zastupitelstva č.1/2006 ze dne 3.1.2006 byla
zřízena školská rada při Základní škole Velim. Tím byla splněna
povinnost daná § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Školská rada je ve smyslu výše uvedeného zákona orgánem školy,
který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě
školy.
Školská rada při Základní škole Velim zahájila svoji činnost úvodní
schůzí dne 11.11.2006, na které byl schválen jednací řád a zvolen
předseda a místopředseda. Další schůze je předběžně naplánována na
konec měsíce března.
Členy školské rady jsou: JUDr. Tomáš Těmín, Ph.D. (předseda),
Eva Svobodová – jmenováni zřizovatelem, Mgr. Eva Veselá (místopředseda), Mgr. Hana Kaprálková – zvoleny pedagogickými pracovníky
školy, Ing. Dagmar Fořtová, Mgr. Eva Kubelková – zvoleny zákonnými
zástupci žáků školy.
Mgr. Petr Karpeta, ředitel školy

K našemu překvapení se na besídku přišlo podívat 45 bývalých žáků
naší školy. To nás samozřejmě moc potěšilo. Po skončení programu se
žáci přesunuli do svých tříd a bavili se po svém. Všichni jsme si ve
škole poslední den v roce 2005 pořádně užili.
Za 9. třídy Radka Fundová a Iveta Hrušková

Kačka přivezla „zlato” z olympiády
Dne 11.1.2006 se v DDM Kolín
konalo okresní kolo Olympiády v německém jazyce – kategorie I.A,
v níž soutěžili žáci 6. a 7. tříd ZŠ.
Naši školu reprezentovala žákyně
6. třídy Kateřina Kubelková. Ačkoli
všichni ostatní soutěžící byli žáci
7. tříd, hravě je svými znalostmi
„převálcovala“ a zaslouženě vyhrála.
Blahopřejeme k úspěchu.
HK
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AEROBIK
Zprávy z aerobiku
Od září 2005 začalo opět pravidelné cvičení aerobiku dětí i dospělých. Dospělí cvičí každé pondělí od 19.30 h. a čtvrtek od 20.00 h.
pod vedením Petry Svobodové (skupina pokročilých) a Míši Zedníkové
(jednodušší cvičení). Po týdnu se vždy střídá step aerobik (cvičení na
bednách) a klasický aerobik. Každá hodina je samozřejmě kombinovaná s posilováním. Došlo ke zkvalitnění tréninků dětí rozšířením počtu
hodin (úterý 17 – 18 h., pátek 14 – 15 h.), rozdělením dětí do čtyř skupin (podle věku a výkonnosti), individuálním přístupem (individuální
tréninky) a zavedením tréninkového plánu, v němž se jedna hodina
zaměřuje převážně na aerobik, druhá na posilování, třetí na gymnastickou přípravu, nárazově hodina individuálních tréninků a nácviku
sestav, u nejmenších je navíc ještě herní hodina. Rozšířil se i kolektiv
cvičitelek, kterým je nutné poděkovat za obětavou práci. S dětmi cvičí
Alena Holzbauerová, Petra Svobodová, Michaela Zedníková, Lenka
Krauseová, Lenka Herzogová, Lucie Hykšová, Lenka Kotková, Veronika Vaváková, Michaela Vaváková, Iva Kaftanová a Jitka Urbánková.
V současnosti ještě dvakrát týdně nacvičujeme pohybovou skladbu
(březen 2006), která je náročná na přípravu – výběr a střih hudby, stavba choreografie, nácviky, kostýmy a dresy atd. Letos zakoupíme také
deset nových stepů, proto bychom tímto rádi poděkovali sponzorům.

Nechcete to také zkusit?

Aerobik závody Kolín

V rámci výuky slohu se žáci pokusili napsat příběh, v němž každé
slovo začíná stejným písmenem. Výjimku tvoří pouze předložky a spojky. Předkládáme dvě zdařilé práce děvčat ze 6.A.
EV

Dne 22.10.2005 se v Kolíně v hale spojů konal již 7. ročník závodů
v aerobiku a funku, kterých se každoročně zúčastňujeme. V kategorii
8 – 10 let se zúčastnily: Bartošová M., Bartošová P., Bossanyiová V.,
Dundychová N., Farkašová I., Fialová K., Fundová A., Kaprálková K.,
Kopecká Z., Kotková M., Krauseová B., Krauseová K., Krejčová T.,
Nechanická B., Nejedlá M., Miláčková A.; v kategorii 11 – 13 let Farkašová L., Fundová L., Poláčková V., Rybářová K. Do finále postoupilo
pouze 15 nejlepších, což se nám v tak velké konkurenci nepodařilo.

VyVolení ve vile
Ve vysílání vídáme Vyvolené. Všichni si vychutnávali veškeré volno
ve vile. Ven vycházeli z vily na vzduch.
Vyvolená Věra věřila ve výhru. Věra vypadla, vypadala vyvaleně.
Vladko si ve vile vyholil vlasy. Věčně ve vile vyšiloval. Vladko vykládal
Vyvoleným většinou „vogo-vogo“. Vycházel ve vile se všemi výborně.
Vyměnil se. Wendy věčně vyjídala. Vydávala velké výkony.
Výzva vypadala vždy vážně. Většinou to vyvolalo vzrušení ve vile.
Vyvolené vyzvali k vystěhování z vily. Vyhrál Vladko.
vymyslela Vojtíšková z Velimi

Školní závody o Vánocích
Každoročně také pořádáme školní závody v aerobiku spojené
s oslavou konce roku. Zde jsou nejlepší z našeho klubu:
Kategorie předškolní: 1. Kokošková N., 2. Vosecká J., 3. Literová A.
Kategorie 1.-2. třída: 1. Bartošová M., 2. Fialová K., 3. Kaprálková K.
Kategorie 3.-4. třída: 1. Fakašová I., 2. Bartošová P., 3. Fundová A.
Kategorie 5.-8. třída: 1. Fundová L., 2. Farkašová L., 3. Poláčková V.
Kategorie trojic: 1. Kaprálková K., Fialová K., Dundychová N., 2. Bartošová M., Kotková M., Holoubková A., 3. Fundová L., Farkašová L.,
Poláčková V.
Speciální ceny: nejlepší v „Berušce“ – Ceralová T., nejlepší v „Hlupáku,
najdu tě“ – Dobiášová A., nejmladší cvičenka – Holzbauerová T.

Psi v pivním potoce
Pes Píďa přeskočil plot. Potom pobíhal po parku. Potkal psa Punťu.
Punťa povídá: „Pod pradubem prodávají pivo. Pojďme proti proudu
potoka Ploučnice.“ Přiletěl papoušek Pepa. Pokřikoval: „V pohostinství
Pod pradubem prasklo pivní potrubí!“ Psi plavali proti proudu s půllitry
v pacce, pěli píseň Prší, prší a pilně pili pivní Ploučnici. V pohostinství
Pod pradubem podávali prejt, polévku prdelačku, párky, paštiku,
pirožky. Psi potravu pozřeli. Přepití a přejedení psi padli. Pohřbili je pod
platanem.
B. Filounová

Kutnohorský master aerobik
Do Kutné Hory na Gymnázium J. Ortena také jezdíme pravidelně,
tentokrát na individuální závody v aerobiku dětí i dospělých, které se
konaly 28.1.2006. Nejprve cvičila 2. kategorie (8 – 10 let), ve které nás
reprezentovaly Bartošová P., Bossanyiová V., Dundychová N., Farkašová I., Fassmannová N., Fundová A., Krauseová B., Krejčová T.,
Nechanická B., Nejedlá M., Miláčková A., Thielová P., Ulmanová L.
Následovala 3. kategorie a v ní Farkašová L., Fundová L., Poláčková V.
Mezi 15 nejlepších se nám nepodařilo postoupit. V 11 hodin však
nastoupila 1. kategorie (5 – 7 let), ve které jsme slavili dlouho očekávaný úspěch. Letos se i zde rozrostla konkurence a této nejmladší
kategorie se zúčastnilo přibližně 40 dětí. Mezi nimi i naše Bartošová M.,
Homokyová I., Kaprálková K., Kokošková N. a Vojtová A. Do finále
postoupily Bartošová M., Homokyová I., Kaprálková K. a Kokošková N.
Výsledně na 7. – 15 místě se umístily Iva Homokyová a Nela Kokošková, která byla mimochodem úplně nejmenší závodnicí. Na 6. místě
skončila Kateřina Kaprálková a na 1. místě Majda Bartošová! Všem
dívkám moc gratulujeme a děkujeme i za podporu rodičů a vám přinášíme foto nejúspěšnějších.
AH

O přehlížených a zapomínaných
Revoluční nadšení na konci 2 sv. války a neobjektivní zdůvodňování
zásluh jednotlivců vedlo k tomu, že na zásluhy mnoha zainteresovaných osob se v podstatě zapomnělo. Obecný dojem byl ten, že ve
Velimi a Vítězově vlastně ani žádný protifašistický odboj nebyl. Snad
jen Leo Bureš tam jistý čas ilegálně tiskl Rudé právo. Časem však
například probleskla zpráva, že spoluobčané Plaček a Protiva se
podíleli na stavbě „slepého pokoje“ v objektu č. 56, určeného k úkrytu
parašutistů. Jindy zase občan Kott napomáhal k útěku gestapem
zajatému spojeneckému letci. Postupně se pak řadily zprávy z našeho
okolí. Byl jmenován Karel Holan z Kamhajku či vlastimil Bunc z Klipce,
kteří se protinacistických aktivit měli účastnit. Nakonec došlo i na Velim
a Vítězov, kde se v této souvislosti vyskytovala jména: Josef Novotný,
Jeroným Řepa, Jaroslav Choděra, Jaroslav Peřina, Josef Kurka a další.
Vyslovováno bylo i jméno Jiřího
Vojtěchovského. A tak více než
půl století, vlastně více než šest
desítek let od těch událostí, jsme
požádali paní Lydii Vojtěchovskou z Nasavrk, zda by mohla
něco bližšího o tom napsat.
Příznivá odpověď byla s podmínkou. Toto téma prý již bylo
přesně zpracováno a bylo by jen
nošením dříví do lesa vše znovu
dopodrobna opakovat. Stačí si
jen přečíst knihu Karla Výruty
„Příběhy z kronik pražského
předměstí“, jmenovitě článek:
Miroslav Vojtěchovský, zapomínaný účastník protifašistického odboje. Pokusme se tedy
pohledy obyvatel Velimi ve zmíněné knize zalistovat.
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Peřina Karel byl k roku 1867 jmenován cukrmistrem v novém, právě
založeném velimském spolkovém cukrovaru.

Naše vyprávění začíná u svatby Anny Sixtové z Velimi č. 58. Ta se
provdala za Josefa Vojtěchovského, významného občana Starých
Strašnic. Zde vlastnil statek, zde se stal starostou i velitelem hasičů. Tři
jeho synové v dospívání přilnuli těsně k Sokolu. Otec s matkou také ve
Starých Strašnicích založili první evangelický sbor. Zdálo se, že zemědělská budoucnost rodiny, která zde hospodařila celou řadu generací,
je zajištěna. Nejstarší syn Miroslav, který se vyučil černému řemeslu,
však měl jiný názor. Otec se od něho nechal přesvědčit o nemožnosti
prosperity zemědělské výroby v městských podmínkách. Přestali tedy
hospodařit a počali vyrábět nákladní přívěsy a valníky.
Dne 15. března 1939 vtrhl Hitler do naší země. V tíživé situaci se
podařilo zabránit hroznému krveprolití. Národ se však s porážkou
nesmířil. Někteří muži odcházeli do zahraničí, jiní zůstali doma, aby
kladli odpor v ilegalitě. Organizace Obrana národa v čele s generály
Bílým, Ingrem, Krejčím, Lužou, Vojtěchovským a Vojtou získala pro
tuto životu nebezpečnou činnost i desítky civilistů, především sokolů,
a vytvořila tak rozsáhlou zpravodajskou a sabotážní síť. Součástí
Obrany národa byla i tříčlenná skupina, zvaná Tři Králové – B+M+M,
Podplukovník Josef Balabán, Josef Mašín a Štábní kapitán Václav
Morávek. Mimo sabotáže získali důležité informace a vydávali časopis
„V boj“. Ten pravidelně každý čtvrtek dodávali na stůl zuřícímu šéfovi
pražského gestapa Geschkemu a vedoucímu protišpionážního oddělení
Fleischerovi. B+M+M měli napojení na policejní ilegální organizaci Dr.
Zdeňka Müllera ve Vršovicích. Ten přijímal zprávy od Pokorného,
Jirouse a Vobory, kteří měli často službu v sídle gestapa v Petschkově
paláci, takže věděli, kdo tam byl vyslýchán, kdo tam přišel jako
konfident a komu hrozí, že by mohl být gestapem zatčen. Tak se
odbojáři dozvídali, co bylo z jejich činnosti vyzrazeno, kdo byl
kompromitován, případně koho gestapo sleduje. Dodejme jen, že Tři
Králové měli přímý vztah k našemu okolí. Mašín vlastnil statek v Lošanech a Morávek žil v Kolíně. Zde se též nabízí podobnost případu
jiného velimského rodáka, Vaněčka, který byl zaměstnán na Pankráci
jako vězeňský dozorce. Jeho protinacistická činnost byla odhalena,
načež byl popraven.
Do ilegální činnosti sokolské organizace Jindra se z bratrů Vojtěchovských zapojoval zvláště nejstarší Miroslav. Spolupracoval se
skupinou podplukovníka Nováka z Uhřiněvsi a bratří Šrámkových.
Některé z převzatých úkolů pocházely přímo od Václava Morávka.
Jistou dobu byla na statku Vojtěchovských umístěna i radiostanice
Sparta, řízená Jindřichem Klečkou a Ottou Linhartem. Některé zprávy
určené pro Londýn pocházely přímo z centra německého „Abwehru“.
Václav Morávek je získával od bývalého čs. agenta Paula Zhümmela,
německého důstojníka, který s čs. orgány spolupracoval již před
okupací. Tímto způsobem byl západ varován o přípravě německého
atentátu na amerického prezidenta Roosevelta nebo o akci Seelöwe –
přípravě německé invaze na britské ostrovy. Morávek s Vojtěchovskými
spolupracoval od počátku r. 1942. Prostřednictvím organizace Jindra
občas u Vojtěchovských přespávali i parašutisté, rotmistři Jozef Gabčík
a Jan Kubiš ze skupiny Anthropoid a rotmistr Josef Valčík ze skupiny
Silver A. Tito později provedli atentát na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha. Tito hosté tedy přespávali v altánu na
zahradě Vojtěchovských. Zde se také prvně setkal Morávek s parašutisty. I on se měl atentátu zúčastnit. Padl však při přestřelce s gestapem
na Prašném mostě již 11. března 1942. Dne 15. května 1942 časně
ráno, tedy ještě několik dnů před atentátem, si gestapo přijelo pro
Miroslava Vojtěchovského. V nastalém zmatku zatkli i jeho mladšího
bratra Jiřího. Toho však později propustili, neboť konfident, který
gestapu udával, jej nepoznal a udání raději odvolal. Dne 30. června
1942 byl Miroslav Vojtěchovský na střelnici v Kobylisích bez soudu
zastřelen. Jeho žena Marianne, dcera ředitele pošt v Praze XII Emila
Schlefa, byla deportována do koncentráku v Terezíně a odtud do tábora
Auschwitz, kde byla 11. listopadu ve věku 28 let popravena v plynové
komoře. Dne 13. září 1946 byl prezidentem Československé republiky
udělen Miroslavu Vojtěchovskému „in memoriam“ Československý válečný kříž 1939.

Peřiny z husího peří se dnes stávají stále vzácnějšími. Pěstování
hus na venkově se podstatně snížilo. Samotné draní peří, které bývalo
dominantní zimní prací venkovských žen, bylo z větší části ponecháno
snad již jen vězňům.
Pétépáci byli příslušníky Pomocných technických praporů v 50. letech minulého století. Jednalo se o politicky nespolehlivé vojáky československé armády, kteří byli nasazováni na různé práce, ponejvíce na
stavbách a v dolech. K nim jsou neprávem řazeni i příslušníci TP –
technických praporů, kteří přišli až po nich, zhruba od dubna 1953. Tito
však byli označováni za politicky spolehlivé, nosili zbraně, avšak dosud
užívali černých výložek jako původní pétépáci. Mluvilo se celkově
o 100.000 mužích, ale skutečných pétépáků bylo kolem 60.000. Z Velimi a Vítězova bylo u těchto útvarů kolem 20 mužů.
Petránek Alois z Beiervecku (zde psáno Baierwegu), narozen roku
1856, zaměstnanec Továrny na čokoládu, cukrovinky a kávové
surogáty ve Velimi, byl postižen tyfem a dne 1. března 1890 zemřel.
Pfaffenknecht Uluš žil ve 14. století. Byl kutnohorským měšťanem,
právě tak jeho společník Henzlín Weinreich. Ti měli smlouvu se zbraslavským klášterem o výsadním právu zákupním na Velim, Kly, pět lánů
polí s krčmou, pekařem, řezníkem a mlynářem i s rychtou obou vsí
svobodně, bez platu. Dvě třetiny soudních pokut měli odvádět
zbraslavskému opatovi a třetinu si mohli ponechat. Karel IV. k tomu dal
5. října 1358 své svolení. Bylo to období nezdařilých pokusů o těžbu
stříbra ve Velimi a ve Klech.
Piánka, neboli továrna na piana značky Brož ve Velimi, měla jméno
podle svého majitele a zakladatele Brože. Byla dána do provozu roku
1920 v prostorách dosud zde fungující továrny na marmeládu zn. Lada
a ještě dříve zde existující továrny na americké houpačky. Brož přinesl
do Velimi z Vídně nejen stroje, kapitál a zkušenosti, ale i odborníky
českého původu, které pak v závodě zaměstnával. Úspěšná výroba
pian byla narušena 2. světovou válkou, kdy Němci zavedli v továrně
válečnou výrobu. Po válce se výroba pian rozjela jen krátce, načež
prostory zabrala čs. armáda.
Pígl Václav starší byl zřízencem ČSD (Československých státních
drah). Jako čs. legionáři z první světové války byl jeho rodině přidělen
k obývání strážný domek mezi Velimí a Cerhenicemi. Píglovi měli
jediného syna Václava, nar. r. 1930. Těsně před německou okupací
žádali o služební přeložení do svého rodiště, neboť se bydlení na tak
frekventované trati do budoucna obávali. Bylo jim vyhověno, takže se
přestěhovali do Knížat u Bálkovy Lhoty. Jenže na málo frekventované
trati byl V. Pígl přebytečný a byl nasazen na nucené práce.
(v původním znění)

Velimská abeceda (list 78)
Pila je nejen nástroj na řezání (nejčastěji dřeva). Tímto termínem
se také označuje podnik na zpracování dřeva. Takový podnik pracoval
v nedávné minulosti (koncem 20. století) v části bývalého velimského
cukrovaru. Odtud byl v menším měřítku přemístěn do dvora velimské
katolické fary, kde svou činnost ukončil.
Pilíře, jak je známe, jsou vlastně dodatečné drobné stavby,
zajišťující větší narušené budovy. U nás ve Velimi je můžeme vidět
u katolického kostela a také v bývalé velimské továrně, kde zajišťují
narušené stěny starého skladu.
Pilnáček Václav byl za první republiky, za války i po ní jedním z asi
12 drobných velimských obchodníků smíšeným zbožím. Svůj krámek
měl v Pražské ulici č. 95. Pilnáčkovi byli bezdětní manželé. Nejbližší
příbuzné měli v Záboří nad Labem. K Pilnáčkům chodili nakupovat obyvatelé Pražské ulice od Čeperky k „rohu“. Za teplých dnů sedával pan
Pilnáček na židli před krámkem a vyčkával příchodu zákazníků.

Velimská abeceda (list 77)
Perokresby zobrazující Velim a okolí se dodnes vyskytují ve
velimských a vítězovských domácnostech. Nejvíce známými autory
těchto často kolorovaných perokreseb byli: odborný učitel Josef Tejkl,
učitel František Hlaváček (jeho žena rozená Baštová z č. 10) a Dr.
Hlaváč, tchán učitele Karla Ševčíka.

Pilotů – řidičů letadel známe z Velimi několik. Amatérsky létali
například Josef Rovenský nebo Jiří Lepič. Do vyšší kategorie se řadil
důstojník čs. armády Karel Trnka, současník slavného letce Františka
Nováka ze sousední Sokolče. Nejvíce se však do historie Velimi zapsal
Tomáš Glaser, syn majitele velimské továrny, který se účastnil bojových akcí proti hitlerovskému Německu v řadách britského královského
letectva. V posledním období létá nad Velimí podnikatel Minarčík.

Peřina, Ing. Jaroslav, narozen 30. ledna 1909, byl synem místního
pekaře, který svou živnost provozoval v domě č. 113 na pokraji třídy
Krále Jiřího. Peřinovi však bydleli v domku poblíž měšťanské školy.
Jaroslav Peřina mnoho let studoval a dosáhl řady akademických titulů.
Oženil se s nejstarší dcerou evangelického faráře Jaroslava Řepy, která
se stala profesorkou v Praze. Za války se oba účastnili 2. odboje. Po
válce dosáhl Ing. Peřina významného postavení v odborech a perspektivně se s ním počítalo na post ministra vnitřního obchodu. V únorových
událostech r. 1948 při sjezdu ROH hlasoval jako jediný z mála proti
připravovaným změnám a to mu přivodilo ztrátu dosavadního postavení
a budoucí postihy.

Ping-pong je starší označení pro „tabletennis“ čili stolní tenis. Ve
Velimi má tato hra dlouhou tradici. Stolní tenis se hrával v sokolovně,
v Lidovém domě (kde ho hrávali členové Orla), ve staré evangelické
škole a po válce také ve staré kulturní místnosti velimské továrny.
Evangelické sdružení mládeže si například počátkem 30. let minulého
století koupilo dva ping-pongové stoly. Výčet není úplný, neboť se hra
hrála i v soukromí. Sokol Velim posílal své pingpongové talenty do
vyšších soutěží. Mezi ně patřila Hana Bohatová a Ladislav Kučera.
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v případě injekční aplikace záněty žil a trombózy). Pokud dojde k předávkování, prohlubuje se malátnost, člověk je ospalý, může upadnout
až do bezvědomí.

Dnes má stolní tenis v Sokole vlastní oddíl, jehož vedoucím je Martin
Škopek. Oddíl dosahuje vynikajících úspěchů.

Pionýr brání mír. To bylo ústřední heslo provázející propagaci tzv.
nejmladší směny budovatelů socialismu v naší zemi za komunistického
zřízení. Pionýři měli svůj vzor ve svých sovětských předchůdcích.
K jejich stejnokroji neodmyslitelně patřil rudý šátek. Tím byli při různých
příležitostech samotnými pionýry dekorováni příznivci tzv. Tábora míru.
Kdo nebyl pionýrem, ztrácel mnoho výhod poskytovaných tehdejším
vedením státu. Ve Velimi býval slavnostní pionýrský slib skládán v hale
bývalé školy Julia Fučíka. Původně slovo pionýr označovalo dávné
dobyvatele Divokého západu a u nás za první republiky ženijní vojska.

Velkým nebezpečím heroinu a vůbec drog opiátového typu je vznik
fyzické a psychické závislosti. Fyzická závislost se projevuje vzestupem
tolerance. V praxi to znamená, že tělo si již na opiát zvyklo a pro
dosažení stejně příjemného stavu jako na začátku je třeba zvýšit dávku.
Nedostane-li organismus potřebné množství drogy, dostavuje se tzv.
abstinenční syndrom. Ten je provázený bolestmi svalů a kloubů,
průjmem, svalovými křečemi, pocením, zimnicí, neklidem, nespavostí.
Pro odvykací stav není podstatné, jaká byla forma aplikace heroinu.

Pírko, mašlovačka či peroutka na maštění, je jednoduchá pomůcka
z husích, kachních či jiných per používaná v kuchyni při vymazávání
plechů tukem před pečením. Při zhotovování pírek je třeba vybrat
přibližně stejná pera. U nich pak je třeba zachovat nejjemnější část
chmýří na jejich koncích a ostatní sedrat. Pera srovnaná tak, aby tvořila
hlavičku, jsou těsně pod ní svázána režnou nití. Ta se pak provléká
dokola tak, aby vždy jeden pahýl pera po obvodu zůstal vně a další
uvnitř. Také ve Velimi se v zimních obdobích při draní peří zhotovovala
pírka.

Psychická závislost se vyznačuje ztrátou kontroly nad užíváním
a neovladatelným dychtěním po droze. Život se mění v drogový stereotyp. Hlavní náplní dne je potřeba sehnat peníze a následně dobře
nakoupit, ostatní je druhořadé. Objevují se problémy nejen v rodině, ale
i ve škole či v práci. Člověk zcela opouští původní zájmy a záliby,
rozprodává hodnotnější věci, popř. získává peníze kriminální činností.
Pokud se drogová závislost rozvine až do této podoby, je velice
těžké se z ní vymanit. Člověk ztrácí základní návyky, rozpadá se jeho
sociální zázemí. Ve chvíli, kdy si uvědomí, že mu droga přestala dávat,
ale že mu také bere, se často sám rozhoduje pro léčbu. A tomu, jakou
cestu musí závislý člověk absolvovat na cestě za abstinencí, se
budeme věnovat v dalších dílech našeho seriálu.

Písák, jindy zvaný šutrák, byla prohlubeň poblíž bývalé silnice
z Velimi do Sokolče, která byla přerušena železničním okruhem. Písák
vznikl vytěžením materiálu, kterého bylo využito na náspy železničního
zkušebního okruhu. Vzniklo tak romantické zákoutí s jezírkem, kam se
děti chodily koupat. Později sem však organizace počaly vozit odpadový materiál a z prostoru se stalo rumiště. V 80. letech minulého století
byla valná část rumiště zplanýrována a upravena k zemědělskému
využití.
(v původním znění)

o.s. Prostor

DĚKUJEME
VŠEM SPONZORŮM
MIKULÁŠSKÉ
BESÍDKY

Drogy jako seriál
Vítejte na krátké exkurzi po světě drog. Tým nízkoprahového zařízení v Kolíně, jehož hlavním posláním je minimalizace rizik spojených
s užíváním drog, pro Vás připravil další díl seriálu o drogách a drogových závislostech. V tomto dílu jsme se zaměřili na opiátovou skupinu
drog. Opiáty jsou nazývány látky získávané ze surového opia.

PAN LONG VELIM
OÚ VELIM
FIRMA SAVAS VELIM
FIRMA BENDA VELIM
PAN SIŘÍNEK VELIM
PANÍ NEZBEDOVÁ VELIM
SOKOL VELIM

OPIÁTY (HEROIN)
Omamné účinky opia, které je získáváno z makové šťávy, byly
zřejmě známy i prvním egyptským lékařům. Po mnohá staletí lidé opium
jedli a pili. S rozšířením tabáku v 16. a 17. století se rozšířilo také kouření opia. Na počátku 20. století se opium rozšířilo do Jižní Ameriky,
Austrálie a USA. Přes veškerá opatření se nezákonnému obchodu
s opiáty nedaří zamezit.
Opium obsahuje chemické látky zvané alkaloidy. Nejznámější
z nich jsou morfin a kodein a následně látky z nich vyrobené. Kodein byl
ze surového opia izolován v 1. polovině 19. století. I přesto, že byl součástí celé řady léků, nebyl masově zneužíván. Až v 70. letech 20. století
byl objeven způsob, jak z relativně dostupného kodeinu získat účinnější
látku – braun. Ten se stal, co se zneužívání týče českou specialitou.

Ivana Homokyová

DÁREK K VÁNOCŮM
Před Vánoci jsem přemýšlel, jak se „dobře zbavit“ dvou pytlů usušených vlašských ořechů. Jejich výkup jsem propásl, nabízel jsem je
tedy příbuzným a známým, ale nikdo neměl zájem. Důvody byly různé:
zalézají mezi zuby, tloustne se po nich, nejsou vyskořápkované atd.

Poté, co se podařilo izolovat ze surového opia morfin, byla jeho
schopnost účinně tlumit bolest hojně využívána ve zdravotnictví. Byli to
také zdravotníci, kdo začal morfin zneužívat. Z morfia byl pak na konci
19. století chemickou cestou vyroben asi nejznámější zástupce opiátu –
heroin.

Na kolínském trhu mě napadlo zeptat se velimského stánkaře pana
Nováka, jestli nemá zájem o ořechy po 10,- Kč za kilo. „Ale jo“, povídá
„ale za dvacet korun.“ Opakoval jsem ještě jednou mou nabídku. „To
bych Vás ošidil, já je prodávám za 30,- Kč. Přivezte mi je po páté
hodině k domů.“ To mě trochu zaskočilo a nevěděl jsem, co mám na to
říct. Sdělil mi adresu a já pomalu odcházel. Stačil za mnou ještě
zavolat: „Ale zvažte je, já nemám doma váhy“.

Původně byl určen pro medicínské účely jako lék, který se používal
především proti kašli. Jeho návykovost byla zjištěna až poté, co si
získal celosvětovou popularitu. Teprve po 2. opiové konvenci z roku
1925 se stala výroba ilegální. V České republice se rozšířilo užívání
heroinu, který vytlačil do té doby zneužívaný braun, ve větší míře až po
roce 1989.

Pana Nováka znám jen podle jména, on mě patrně též nezná. Po
tolika zklamáních a podvodech, které se mi zde přihodily, to byl pro mě
nejlepší dárek k letošním Vánocům.

Heroin lze užívat hned několika způsoby. Nejrizikovější z nich je
nitrožilní aplikace. Jak jsme se již několikrát v našem seriálu zmiňovali,
je tento způsob užívání spojen s riziky jako jsou záněty žil, abscesy
a v případě sdílení jehel i možnost nákazy některým z infekčních
onemocnění jako je žloutenka či HIV.

Snad se blýská na lepší časy.

J.Sx

PODĚKOVÁNÍ

Heroin má tu zvlášnost, že první aplikace může být spojena s negativními účinky (nevolnost, zvracení). Po opakovaném užití je popisován
stav duševního a tělesného útlumu, stav celkového zklidnění, uvolnění.
Viditelnými příznaky jsou zúžené zornice (špendlíkové hlavičky).
Reakce jsou zpomalené, pohyby nekoordinované. Užívá-li člověk
heroin dlouhodoběji, lze pozorovat osobnostní změny (prolhanost,
nedůvěřivost, podrážděnost střídající se s apatií, deprese, zvýšená
únava, poruchy spánku, narušení vztahu k nejbližším). Dochází také
k tělesnému chátrání a poškození organismu (onemocnění jater a ledvin, oslabení imunitního systému, špatný chrup, žaludeční vředy,

Vážení občané,
děkuji všem za upřímná slova útěchy a květinové dary
při posledním rozloučení dne 9. 12. 2005 s mojí drahou
manželkou.
Josef Novák

Vzdělávací centrum Pečecka
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Tř. J. Švermy 141, 289 11 Pečky

PŮJČOVNA
ČISTICÍCH STROJŮ
KÄRCHER

tel. 321 621 662, 724 039 209
e.mail: info@vzcentrum.cz
www.vzcentrum.cz

NABÍDKA KURZŮ

(na čištění koberců)

JAZYKOVÉ KURZY:
Kurz:
Délka kurzu:
Cena:

Angličtina pro začátečníky
3 měsíce – 24 hod.
/1x 2 hod. týdně/
860,- Kč

PO, ST

Kurz:
Délka kurzu:
Cena:

Angličtina pro mírně pokročilé
3 měsíce – 24 hod.
/1x 2 hod. týdně/
1.100,- Kč

PO, ST

Kurz:
Délka kurzu:
Cena:

Němčina pro začátečníky
večer + dle dohody
3 měsíce – 24 hod.
/1x 2 hod. týdně/
1.100,- Kč

Kurz:
Délka kurzu:
Cena:

Němčina pro pokročilé
večer + dle dohody
3 měsíce – 24 hod.
/1x 2 hod. týdně/
1.100,- Kč

ADRESA:
Za Štěpnicí 269, Cerhenice
Tel.: 321 793 793 (večer)
Mobil: 606 926 416

............................
Školská a kulturní komise a Fotbalový oddíl FC
ve spolupráci s OÚ VELIM

Časový harmonogram kurzů bude upřesněn dle počtu uchazečů.
V průběhu dopoledních a odpoledních kurzů je možné zajistit hlídání
dětí pro účastníky kurzů. V případě velkého zájmu zajistíme jazykové
konzultace pro jednotlivce a dále kurzy AJ v sobotních dopoledních
hodinách. Možnost prodloužení všech kurzů na 5 měsíců (01-06/2006).

Vás srdečně zvou na

VI. VELIMSKÝ PLES

POČÍTAČOVÉ KURZY:

pořádaný v sobotu 18. února 2006 ve 20 hodin
v místní sokolovně

(v počítačové učebně s bezbariérovým přístupem)
Kurz:
Délka kurzu:
Cena:

ZÁKLADNÍ OBSLUHA POČÍTAČE
2 týdny – 12 hodin
/2x 3 hod. týdně/
650,- Kč

ÚT, ČT

Kurz:
Délka kurzu:
Cena:

WORD – základní
2 týdny – 12 hodin
650,- Kč

ÚT, ČT
/2x 3 hod. týdně/

Kurz:
Délka kurzu:
Cena:

WORD – pokročilý
2 týdny – 12 hodin
650,- Kč

/2x 3 hod. týdně/

Kurz:
Délka kurzu:
Cena:

EXCEL – základní
2 týdny – 12 hodin
650,- Kč

/2x 3 hod. týdně/

Kurz:
Délka kurzu:
Cena:

EXCEL - pokročilý
2 týdny – 12 hodin
650,- Kč

/2x 3 hod. týdně/

Kurz:
Délka kurzu:
Cena:

INTERNET + OUTLOOK – základní
2,5 týdny – 15 hodin /2x 3 hod. týdně/
790,- Kč

K tanci a poslechu hraje hudební skupina UNIKÁT
pod vedením Karla Brtka
• Zajímavá tombola •
• Vystoupení Stanislava Hložka a dalšího umělce •
• Občerstvení •

ÚT, ČT

Vstupné 70,- Kč

............................

ÚT, ČT

Neděle 19. února 2006 ve 14 hodin
ÚT, ČT

DĚ TSKÝ
KARNEVAL

ÚT, ČT

Vstupné 20,- Kč

............................

Časový harmonogram kurzů bude upřesněn dle počtu uchazečů.
V průběhu dopoledních a odpoledních kurzů je možné zajistit hlídání
dětí pro účastníky kurzů.

KERAMICKÁ DÍLNA:
Délka kurzu:
Cena:

Vhodný společenský oděv

VELIMSKÉ NOVINY - občasník vydávaný OÚ ve Velimi
INTERNET: www.velim.cz
E-MAIL: ouvelim@velim.cz
Redakční rada: Mgr. Jaroslav Češpiva - šéfredaktor
(zprávy z OÚ a OZ, školství)
Mgr. Petr Karpeta (sport, příjem zpráv)
Ing. Miloslav Macháček (zprávy od občanů)
Renata Jeřábková (zprávy od občanů)
Monika Slabá (inzerce, reklamy, organizační práce)
Mgr. Eva Veselá (korektura)
Mgr. Hana Kaprálková (korektura)
Irena Babická (zprávy z obce)
Příjem zpráv: Mgr. Petr Karpeta (ZŠ Velim)
Uzávěrka je 21. den v měsíci. Příspěvky došlé po uzávěrce i příspěvky
nevytištěné z kapacitních důvodů vyjdou v dalším čísle VN. Příspěvky
mohou být upravené, obsah zůstane nezměněn (nevyžádané rukopisy
nevracíme). Za obsah článků zodpovídá autor.

vždy v úterý – 2 hod. /15.00-17.00 nebo 17.00-19.00/
50,- Kč za hodinu /tj. 100,- Kč za každou lekci/

Jiné kurzy, specializovaná školení nebo firemní
výuky je možné zajistit po dohodě s vedením VCP.
V případě zájmu o kurzy je nutno doručit vyplněnou přihlášku,
kterou také najdete na

www.vzcentrum.cz
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Tisk: ROTAtisk, Roháčova 194, 280 02 Kolín 3, tel./fax: 321 724 338,
e-mail: rotatisk@volny.cz, www.reklamniservis.cz
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