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čj. 51 – Výbor TJ Sokol Velim – Žádost o finanční příspěvek na rok
2006. ZO schválilo na dnešním zasedání návrh rozpočtu pro rok
2006, ve kterém byla TJ Sokol Velim schválena finanční částka
v hodnotě 30.000,- Kč.
5. Zprávy členů ZO, diskuse
- Pan Kubelka – Doporučuje opravit propadlé chodníky po zmrazkách.
Odpověděl pan starosta, že cestáři chodníky opraví.
- Pan Češpiva – Upozorňuje na nový billboard u pošty, který zcela
zakrývá okna panu Peterovi.

Z jednání ZO Velim konaného dne 31. 1. 2006 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. Seifert, Ing. Richterová, Podhradská, Mgr. Češpiva,
Studená, Kotek, Kubelka, Mgr. Karpeta, Bartoš, Jandáková
1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil přítomné pan
starosta Seifert. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
členů ZO.
2. Kontrola minulého zápisu
- Dnes přišly další materiály potřebné pro výkup pozemků mezi třídou
Krále Jiřího a Karlovou ulicí. Ty budou předány právníkovi k dalšímu
zpracování.
- Vysílací přístroje BOR – jsou v jednání.
- Dopisy na opravu silnic byly zaslány na Krajský úřad Středočeského
kraje v Praze a Správu a údržbu silnic v Kutné Hoře.
- Byly připomenuty další zprávy.
3. Návrh rozpočtu na rok 2006
- Na ZO se dostavila i účetní paní Jandáková, která seznámila ZO
s jednotlivými položkami rozpočtu (čerpání a výdaje) za rok 2005.
- Dále byl ZO předložen návrh rozpočtu na rok 2006. Po jeho důkladném rozboru ZO tento návrh schválilo hlasováním: pro 9 – proti 0 –
zdržel se 0.
4. Došlá pošta
- čj. 37 – Žádost o stanovisko k dělení pozemku p.č. 322/37 v katastrálním území Velim. Dr. Ing. Rudolf Doucha, Krychnov. Rozhodnutí
ZO: ZO souhlasí s dělením výše uvedeného pozemku.
- čj. 38 – Žádost o povolení vybudování parkoviště před objektem
bývalé ATU čp. 554 z větší části na pozemku obce. Dvořák
Rostislav, Chlumec nad Cidlinou. Rozhodnutí ZO: ZO s vybudováním parkoviště souhlasí s tím, že si pan Dvořák parkoviště vybuduje
na své vlastní náklady.
- čj. 40 – Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. Smlouva o závazku
veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na rok 2006
uzavřena podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů. Obec Velim uhradí pro rok 2006 za dopravní
obslužnost 198.560,- Kč. ZO tuto smlouvu schválilo hlasováním:
pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
- čj. 41 – Manželé Vojtíškovi, Velim – Poděkování ZO za finanční dar.
- čj. 47 – Ivan Podolka, České Budějovice – Žádost o umístění matky
paní Marie Podolkové z Velimi do domu s pečovatelskou službou.
Rozhodnutí ZO: Zařadit do seznamu žadatelů.

Z jednání ZO Velim konaného dne 14. 2. 2006 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. Seifert, Ing. Richterová, Podhradská, Mgr. Češpiva,
Studená, Kotek, Kubelka, Mgr. Karpeta, Bartoš, Ing. Raba. 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
- Pan starosta jednal s firmou, která vlastní billboard u pošty. Firma
přislíbila, že bude provedena oprava.
- Byly připomenuty další zprávy.
3. Projednání inventarizačního zápisu za rok 2005
- Pan starosta seznámil ZO se zápisem o provedené inventarizaci
majetku ve správě Obecního úřadu ve Velimi za rok 2005, podle
zákona č. 563/91 Sb. Inventarizace majetku a peněžních prostředků
byla provedena k 31. 12. 2005.
4. Schválení žádosti o bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 1029
(KN) v katastrálním území Velim – komunikace v třídě Krále Jiřího
- Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o bezúplatný převod výše
uvedeného pozemku a jednáním ohledně tohoto převodu pověřuje
starostu pana Josefa Seiferta. Obec jako nabyvatel se zavazuje, že
o majetek nabytý bezúplatným převodem, tj. pozemek parcelní číslo
1029 (KN) v katastrálním území Velim, bude řádně pečovat a nebude jej využívat ke komerčním účelům. Dále prohlašuje, že předmětnou nemovitost po dobu 10 let nezcizí. Pro případ, že by obec něco
z toho, k čemu se zavázala, nedodržela, dohodly se smluvní strany
na tom, že obec převede do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových částku odpovídající
ceně nemovitosti zjištěné podle cenového předpisu platného v době
uzavření této smlouvy, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení
výzvy k úhradě. V případě nutnosti pořízení znaleckého posudku,
geometrického plánu apod. se zavazuje k úhradě těchto nákladů.
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Ano, málo jezdím, a to nejen do Velimi. Je to způsobeno mými
nepříliš normálními rodinnými poměry. Tragédie dcery Markéty nás
pochopitelně silně poznamenala i změnila náš život.

Zastupitelstvo obce tuto žádost schválilo hlasováním: pro 11 – proti
0 – zdržel se 0.
5. Došlá pošta
- čj. 66 – Základní škola a Mateřská škola Velim, okres Kolín – Žádost
o souhlas s převedením finančních prostředků do rezervního fondu.
Na základě účetní uzávěrky sestavené ke dni 31. 12. 2005 byl
hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Velim za
hlavní činnost 45.422,10 Kč a za hospodářskou činnost 6.398,50 Kč.
Dle zákona č. 250/2000 Sb., žádá pan ředitel Karpeta zřizovatele
(obec) o souhlas s převedením těchto prostředků do rezervního
fondu organizace. Tento fond bude využit ve smyslu § 30 odst. 3
k dalšímu rozvoji činnosti ZŠ a MŠ Velim. Rozhodnutí ZO: ZO
s převedením těchto prostředků souhlasí hlasováním: pro 10, proti 0,
zdržel se 1.
- čj. 97 – Jarmila Bínová, Velim – Žádost o umístění do domu s pečovatelskou službou. Rozhodnutí ZO: Zařadit do seznamu žadatelů.
6. Zprávy členů ZO, diskuse
- Pan Seifert – Seznámil ZO s dopisem z ministerstva financí, které
nám schválilo dotaci na rekonstrukci místních komunikací pro rok
2006. Z této dotace se vyčlení i finanční částka na opravu komunikací ve Vítězově.
– Předložil ZO „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Velim za rok 2005”, které provedl Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
– Sdělil ZO, že 22. 2. 2006 se uskuteční setkání krajského úřadu –
odbor dopravy, SÚS Kutná Hora a pana starosty Seiferta ohledně
oprav státních komunikací.
- Paní Podhradská – Informovala o rozměrech předaného bytu v čp.
541. Tento byt je vhodný pro jednu až dvě dospělé osoby.
- Pan Raba – Požaduje do plánu rekonstrukce komunikací zahrnout
i opravy chodníků. Odpověděl pan Kostka, že je třeba nejprve
dodělat rekonstrukci místních komunikací a pak postupně opravit
chodníky. Pan starosta zjistí rozsah opravy chodníku v třídě Krále
Jiřího od Hruškových ke Kolářovým.
- Pan Češpiva – Informoval ZO o přípravách na ples, který se uskuteční 18. 2. 2006.

Jenže ten život, jak se říkává, jde dál, on prostě dál jít musí. Markéta
je zatím plně invalidní, v mnohém je odkázána na cizí pomoc. Její dvě
malé děti chodí do školy, a tak nám přibyly starosti i o ně. Dostávám se
občas do situace ne dědečka, ale „mladého otce“.
Markéta přesto tvoří, jak jen jí to poškozené ruce dovolují. Jenom
vloni navrhla raženou medaili pro světový kongres betlemářů v Hradci
Králové, namalovala Křížovou cestu pro dřevěný kostelík v Broumově
a ilustrovala Pověsti od kladského pomezí. A z hlíny modeluje sochy.
Točit keramiku na kruhu už nemůže. Také jsme upustili od společných
výstav. Nemáme na to dost sil ani času. Já sám vystavuji jen návrhy
vánočních pohlednic. Tuto zimu to bylo v Železnici u Jičína, příští
v Lomnici nad Popelkou. Jinak učím výtvarnou výchovu a dějiny umění
na učilišti (SOU) v oborech umělecký kovář a umělecký keramik. Stále
dělám drobnou užitou grafiku, loga, novoročenky (např. pro oddíl JUDO
Sokola Velim) a pokračuji v malování a vydávání vánočních pohlednic
(loni dvacet nových). Pro deník Právo kreslím podobizny významných
východočeských osobností. A vydal jsem nový papírový betlém
a ilustroval knížku L. Ladýřové České Vánoce.
Dělím se o ateliér s Markétou, takže olejomalbě se mohu věnovat
sporadicky, jen když je dcera v nemocnici na některé z operací.
K prameni Labe by letos měly přibýt dva nové znaky měst, Jaroměře
a Hostinného. Zabudujeme je na jaře. A málem bych zapomněl na svou
tvorbu heraldickou. V současnosti vymýšlím znak a prapor pro obec
Batňovice v okrese Trutnov. Návrhům znaků a praporů se věnuji už
třicet let. Proto mne trochu zamrzelo, že jsem nebyl osloven, abych se
zúčastnil tvorby znaku mé rodné obce. Určitě bych k tomu měl co říci.
Ale už je pozdě, a tak pracuji na návrzích znaků obcí jiných.
Pravidelně dostávám Velimské noviny, těším se z nich. Nejvíc mne
pochopitelně zajímá historie a zprávy z okruhu klubu přátel Velimi. Je
dobře, že díky nadšení několika lidí noviny mohou vycházet.
S čestným občanem Velimi rozmlouval B.B.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VELIMSKÝ PLES 2006

SPOZ OZNAMUJE
Významná životní jubilea oslavili:
Podhrázská Eugenie, Velim
Voňková Zdeňka, Velim
Preisner Jan, Velim
Bínová Jarmila, Velim
Chocholouš Miroslav, Velim
Lanc Jaroslav, Velim
Ďoubal Josef, Velim
Procházka Jaroslav, Velim
Bunc František, Vítězov
Křehla Pavel, Velim
Baško Ladislav, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

V sobotu 18. února 2006 proběhl již 6. Velimský ples pořádaný
školskou a kulturní komisí, letos ve spolupráci s fotbalovým oddílem
Velim pod záštitou místního obecního úřadu. Dveře ke kultuře se otevřely od 18. hodiny a vlastní ples byl zahájen ve 20.00 hodin. O zábavu
se starala hudební skupina Unikát pod vedením pana Karla Brtka. Pro
zpestření plesu vystoupili nám již známý Stanislav Hložek a skupina
Revival Beatles.

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

Výročí slavné velimské rodačky
V pátek 10. února 2006 oslavila v Praze – Spořilově své 85. narozeniny paní Olga Růžičková, rozená Sixtová. Narodila se ve Velimi
v domě č. 55, který stojí přímo na návsi. Zde tedy prožila své dětství
i počátky studia. Stala se místní knihovnicí. Pak přešla do městské
knihovny v Chomutově, kde strávila dva roky. Paní Olga získala jeden
primát, neboť se stala první ženou v republice, která natáčela filmy o životním prostředí. Měla zásluhu na realizaci festivalu Ekofilm v Ostravě.
Počet filmů dokumentárního a vědeckého zaměření, které natočila,
stoupl na více jak sto. U Krátkého filmu Praha strávila jako režisérka
18 let (1970 - 1988). Z různých filmových festivalů si přinesla na 30 cen.
V důvěrném hovoru se zpěvákem Járou Součkem se mu jednou
svěřila, že jejím snem je natočit film o Masarykově návštěvě Velimi. To
by ovšem znamenalo zapojit do akce velké množství lidí, kteří by pak
museli odevzdat spoustu mravenčí práce. Znamenalo by to sbírat
dobové fotografie, zvláště z okruhu rodiny Sixtových, Sokola i církve,
staré pohlednice Velimi, dopisy aktérů, projít zápisy kronik a současných novin, zvláště těch, které vydával Sixtův předek, ptát se pamětníků a spřádat informace již dříve získané. K tomu se Olinka ovšem
nedostala. Snad v budoucnu se toho úkolu ujme někdo mladší.
My z velimského klubu rodáků přejeme oslavenkyni pevné zdraví
a ještě mnoho dalších radostných let života.
B.B.

Do tomboly se podařilo získat 300 věcných cen. Děkujeme všem
sponzorům za poskytnuté dary. Odhadovaný počet návštěvníků byl cca
250. Všem se ples opravdu líbil a škoda, že v naší obci byl letos
jediným. Výtěžek z plesu bude jako pokaždé rozdělen ve prospěch dětí
ze školy a školky.
V neděli odpoledne v rámci masopustu následoval dětský karneval
plný masek a dětského dovádění. To bylo ševelu.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem organizátorům plesu,
a to paní Monice Slabé, Ing. Miloslavu Macháčkovi, Mgr. Evě Veselé,
Mgr. Haně Kaprálkové, paní Renatě Jeřábkové, Ing. Zdeňce Richterové, Mgr. Jaroslavu Češpivovi, Jaroslavě Studené, Petru Kubelkovi,
Ing. Havlíčkovi a panu starostovi Seifertovi. Také zástupcům FC Velim
panu Jaroslavu Horákovi a Josefu Slabému. O občerstvení se vzorně
starala rodina Hrabalova a nad bezpečností bděl místní policista pan
Beníšek. Všem vyslovujeme slova uznání a díků.
Za RR SM

Těžkosti „čestného občana”
Cesta z Jaroměře do Velimi není nepřekonatelná. Přesto se nám
zdá, že poslední dobou pro člena našeho klubu rodáků, akad. malíře
Jiřího Škopka jakoby zarůstala. Trochu jsme mu dali najevo naše
zjištění a dostalo se nám následující odpovědi:
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Jaro je tady ...

Z NAŠÍ ŠKOLY

Děti děkují sponzorům

Slyšíte to tichoučké klepání? To se k nám po dlouhé a drsné zimě
nesměle blíží jaro. Sluníčko pomalu začíná nabírat na síle a z polozmrzlé země opatrně vykukují drobounké lístečky sněženek a petrklíčů,
těch prvních poslů jara. Všechno se začíná pomyslně probouzet k životu. Na větvičkách pučí první pupeny a tráva se začíná nesměle zelenat.
A jako každý rok nás čekají Velikonoce. Svátky jara a také snad
největší svátky křesťanské církve, kdy si křesťané připomínají ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Velikonoční obyčeje vrcholí na Velikonoční pondělí pomlázkou
a chozením po koledě. Dívky jsou šlehány vrbovými proutky a koledníci
odměňováni malovanými nebo jinak zdobenými vejci neboli kraslicemi.
Pečou se beránky, mazance, jidášky, pletou se pomlázky, zdobí se
kraslice a každý se snaží vyzdobit domácnost.
Ani my nechceme zůstat pozadu, a tak bychom Vás rádi pozvali na
Velikonoční výstavu, kde byste načerpali trochu inspirace, potěšili
oko a duši. Doufáme, že se nám to podaří. Mimo jiné uvidíte i výrobky
dětí velimské školy z výtvarného a keramického kroužku. Budeme rádi,
když se zapojíte i Vy. Rádi vystavíme Vaše výrobky týkající se
Velikonoc a velikonočních obyčejů.
Stejně jako v předchozích letech bude možnost některé výrobky
zakoupit. Vybrané peníze z dobrovolného vstupného budou opět věnovány velimským dětem.

Děti z naší mateřské školy děkují společnosti Cebalsol Velim za
peněžitý sponzorský dar, který poslouží k nákupu dětských kol a koloběžek pro sportovní vyžití na školní zahradě.
Dále děkujeme paní MUDr. Rabové, která nezapomíná na
každoroční dětskou vánoční nadílku.
I vedoucí prodejny „U Stejskalů“ pan Michal Jeřábek myslí na naše
děti s různými sladkostmi a dobrotami.
Stejně tak pan Dang Long, který daroval dětem různé veselé
drobnosti.
Panu Jouklovi děkujeme za výtvarný materiál pro naši práci.
Díky patří i všem rodičům, prarodičům i ostatním spoluobčanům,
kteří si na nás během roku vzpomněli s drobnými dárky.
Děkujeme
děti a pedagogický kolektiv mateřské školy Velim

Společnost CEBALSOL s.r.o. Velim

Pozvánka na Velikonoční výstavu
Kdy: 15. 4. 2006 – 17. 4. 2006 od 13.00 do 17.00 hod.
Kde: OÚ VELIM – zasedací místnost
Vaše výrobky týkající se Velikonoc a velikonočních obyčejů
a tradic přineste v pátek 14. 4. 2006 od 17.00 do 18.00 hod.
Pořadatelé
na OÚ Velim.
V roce 2002 byl ve Velimi „na zelené louce“ vybudován nový závod,
který dostal název CEBALSOL. Tato společnost patří do celosvětové
nadnárodní skupiny ALCAN a zabývá se výrobou obalů – hliníkových
pouzder pro kosmetický průmysl. V rámci divize ALCAN Packaging je
součástí specializované skupiny AEROSOLY, kterou tvoří ještě závody
ve Francii, Anglii a Španělsku.
Zákazníky firmy CEBALSOL jsou například takové firmy jako
Henkel&Schwarzkopf, UNILEVER, AVON a CCL (namátkou dobře
známé výrobky FA, REXONA, ADIDAS) a mnohé další světové
kosmetické firmy. Téměř všechna produkce pouzder se vyváží do
zahraničí, kde se tyto obaly plní a expedují do prodejní sítě. Známým
českým zákazníkem je firma LYBAR.
Závod ve Velimi zaměstnává 165 zaměstnanců, kteří na čtyřech
výrobních linkách pracují v nepřetržitém provozu. V tomto roce nastane
rozšíření výrobní kapacity na 5 linek a tím i ke zvýšení počtu zaměstnanců. Cílová plánovaná kapacita závodu je 8 výrobních linek.
Máte-li zájem stát se součástí našeho týmu, který je díky pracovnímu nasazení všech zaměstnanců na velmi vyspělé úrovni a dosahuje
vysokou úroveň průmyslových, kvalitativních a ekonomických výsledků,
neváhejte nás kontaktovat.
Nabízíme velmi zajímavou odbornou práci v příjemném pracovním
prostředí se zaměřením na péči o životní prostředí, zdraví a bezpečnost
zaměstnanců. Je možno pracovat v různých profesích podle úrovně
vzdělání a vlastní motivace a za nadstandardních mzdových podmínek
s perspektivou dalšího významného zlepšování. Samotná práce je
velmi rozmanitá a odborně zajímavá.
Více informací o společnosti najdete také na internetových stránkách
www.cebalsol.cz.

Na přejezdech hrozí nebezpečí
Tento článek si klade za cíl upozornit na stále se zvyšující
nebezpečí na úrovňovém železničním přejezdu u nás ve Velimi. Je to
přejezd jeden z mnohých, ale i zde dochází denně k ohrožení. Není to
jen přejíždění aut přes přejezd po spuštění výstražných světel, ale
hlavně přecházení chodců a přejezd cyklistů při spuštěných závorách.
Rok od roku dochází ke zvyšování počtu vlaků ženoucích se rychlostí
150 km/hod. s klasickou soupravou. Od letošního roku k nim přibylo
dalších 7 elektrických jednotek řady 680 („PENDOLINO“), které díky
naklápění vozidlové skříně zvyšují průjezdovou rychlost na 160 km/hod.
Díky trendu snižování hlučnosti vlakových souprav – trend UIC – se
vlaky stávají tichým nevarujícím nebezpečím. Už dávno díky elektrické
soustavě a rychlosti pohybu vlaku není slyšet žádné supění. Pokud jste
právě na kolejích, nemáte šanci. Jste-li v blízkosti projíždějící soupravy,
působí na vás tlaková vlna. Čelo vlny vás odtlačí od koleje. Tělo se
brání, a tak uděláte krok opačným směrem – říká se tomu zákon akce
a reakce. Následuje však druhá strana vlny, která působí stejným
směrem, který jste již započali pro vyrovnání čela tlakové vlny. Malér je
na cestě. Pokud se vám nepodaří zastavit a odskočit od vlaku, hrozí
nebezpečí odražení. A to je ten lepší případ. Horší je vtažení pod soupravu. Strojvedoucí v těchto chvílích nemá žádnou šanci vám jakkoliv
pomoci. Souprava v rychlosti 160 km/hod. při dobrých adhezních podmínkách a za použití rychlobrzdy ještě urazí cca 1300 m. Pokud se vlak
objeví v oblouku trati od Kolína, jeho čelo je na přejezdu za 5.5 sec.
Opačně, je-li vlak uprostřed peronu od Prahy (a to lze jen obtížně
odhadnout), je čelo na přejezdu za 4 sec.
Při tomto konstatování se sekunda zdá dlouhá doba – jistě stihnu
alespoň jeden krok. Ve skutečnosti je to opravdu krátký zlomek času
a v odborných článcích se s ním počítá jako s reakční dobou člověka na
nějaký podnět. Také se může stát, že teprve po jedné sekundě začnete
reagovat, a to už může být pozdě. Ze statistiky ČD přikládáme několik
řádků:
V loňském roce způsobili řidiči aut 269 srážek s vlaky. Z hlášení
drážní inspekce je v ČR 9000 železničních přejezdů. Světelnou signalizací a současně závorami je vybavena necelá desetina, na další
čtvrtině je světelná signalizace bez závor. Nejvíce přejezdů, téměř 59
procent, je zabezpečeno výstražnými kříži. Na zbylých zhruba sedmi
procentech přejezdů jsou jen mechanické závory. Nejvíce srážek s auty
se loni odehrálo na přejezdech, kde je světelná signalizace, ale ne
závory. Skoro 43 procent nehod se stalo na přejezdech zabezpečených
výstražnými kříži. Na přejezdech, které chrání současně světelná
signalizace a závory, se stalo přes 11 procent nehod.
Mezi hlavní příčiny srážek vlaků a aut patří to, že řidiči nerespektují
světelnou signalizaci, která zakazuje vjezd na přejezd. Řidiči na něj
často vjíždějí i poté, co signalizace začne blikat. Pokoušejí se také přejet hned za vlakem, ještě ve chvíli, kdy rovněž světla blikají. Neuvědomí
si přitom, že po stejné nebo druhé koleji může přijíždět další vlak. Časté
bylo loni i nedodržení povolené rychlosti. Například u jihomoravských
Valtic zaznamenali případ, kdy řidič jel přes přejezd rychlostí 106 kilometrů za hodinu. Před přejezdem přitom řidič může jet maximálně rych-

Velim a letošní zima
Každý z pamětníků mi dá asi za pravdu, že letošní zima byla neobvykle mrazivá a že i u nás v Polabí bylo sněhu dost a dost. Naštěstí
jsme ji snad už zdolali, třebaže to chvílemi vypadalo, že ona zdolá nás.
Chválím prohrabávání chodníků zaměstnanci obecního úřadu, což
nám samozřejmě ulehčilo práci. Také silnice byly v rámci možností
vesměs slušně sjízdné. Sníh ze střechy nás nikoho nezavalil, můžeme
se tedy těšit na jaro. Povšimla jsem si kontejnerů na papír, což je
rovněž skvělé. Myslím, že se nám v té Velimi může žít docela dobře.
Mnohé vesnice se stejným počtem obyvatel by nám možná záviděly.
Máme dosud fungující školu a děti nemusí dojíždět. Nechybí ani lékařky, zubní lékař, lékárna a dobře zásobené obchody. Trošku mě mrzí
malý počet bruslařů a hokejistů na ledě. Josef Lada by nyní jako obrázek z vesnice kreslil interiéry a děti sedící u počítačů. Leč doba je
taková ...
Mým úkolem jsou zprávy z obce. Vyzvala jsem v předchozích číslech k větší spolupráci Vás, čtenáře. Byla bych ráda, kdyby se mi někdo
ozval sám s nějakým problémem, pochvalou, námětem. Přiznávám, že
bych to moc uvítala. Přemýšlím, o čem psát, co by zaujalo, téma se
však hledá dost svízelně.
Hezké jaro přeje: IBAB
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lostí 30 kilometrů za hodinu. Vyšší rychlostí, nejvýše však 50 km/hod.
může jet tehdy, když na přejezdu svítí přerušované bílé světlo.
Policejní bezpečnostní akce zaměřené na dopravu podle drážní
inspekce ukázaly, že tragickou bilanci srážek vlaků a aut nemůže
vyřešit instalace drahých zabezpečovacích zařízení na přejezdech.
Záleží totiž na řidiči, zda ho respektuje. Bylo vytipováno 353 přejezdů
s nejvyšším nebezpečím, které jsou blízko silničních křižovatek. Rizika
tam spočívají v tom, že řidič dává přednost vozidlům jedoucím po hlavní
silnici, přičemž nemůže přejezd včas opustit. Seznam těchto přejezdů
předala drážní inspekce příslušným krajským úřadům, Ministerstvu
dopravy ČR a obecním úřadům se žádostí, aby problém řešily.
Zvýšené nebezpečí u nás ve Velimi představují kamiony manévrující
před společností C&F Manufacturing. Do budoucna by problém mohla
vyřešit nákladní vrátnice přístupná přímo z křižovatky na Novou Ves.
Za RR SM

Mateřské centrum
ve Vzdělávacím centru Pečecka, tř. J. Švermy 141, Pečky
Tel.: 321 621 662, 724 039 209, www.vzcentrum.cz

Maminky na mateřské dovolené,
přijďte i s dětmi.

Z činnosti oddílu JUDA
při TJ Sokol Velim
V závěru roku 2005 došlo k podstatné obměně členské základny.
Klesl počet opáskovaných cvičenců, narostla kategorie „Přípravka
a mláďata“, tedy cvičenců od 6 do 9 let, kterým se říká „Koťata“.
Protože pro tuto kategorii dětí pořádá vždy koncem roku turnaj TJ
Sokol Vršovice, vyjeli jsme na zkušenou. Oddíl zastupovali Jan a Tom
Bínovi, David Dejmek a Ota Strnad. V poli 102 závodníků obsadili Jan
Bína a Ota Strnad III. místa. Nejcennější pro všechny byla skutečnost,
že všichni okusili opravdové utkání. Boje řídili zkušení rozhodčí II. třídy.
Všichni se vrátili bez úrazu.
Dopravu do Vršovic zajistil zdarma Ing. Bína, který na zpáteční cestě
pozval všechny účastníky včetně doprovodu na pohoštění.
Poslední kolo PL žactva se konalo 17. 12. 2005 v „Biosce“. Náš
oddíl byl zastoupen šesti závodníky. Ota Strnad získal I. místo, Davidové Dejmek a Kopecký a A. Bugová obsadili místa třetí.
První akcí letošního ročníku PL žactva byl přebor Tyršovy župy. Navzdory nepříznivému počasí se ve velimské sokolovně sešly 102 děti.
Boje na dvou žíněnkách trvaly od 10.30 do 14.30 hod., vybojováno bylo
174 utkání. Z našich se umístili: David Kopecký na I. místě, Jan Bína,
Jan Baško, A. Bugová a K. Strnad získali stříbrnou medaili, O. Strnad
byl třetí.
Družstvo s nejvyšším počtem bodů, a tím bylo letos družstvo DDM
Chlumec n. C., obdrželo za svůj výkon krásně zdobenou perníkovou
chaloupku, kterou opět věnovala firma BENDA, s.r.o., Velim.
Při vyhlašování výsledků a předávání medailí působili: Ing. Melichar,
starosta župy Tyršovy, Ing. Radoň, místostarosta TJ Sokol Velim,
a vzdělavatel B. Baláček.
Ke zdaru turnaje přispěly firmy a podniky, které věnovaly upomínkové ceny: Altis Kolín, Benda Velim, Geosan Kolín, KOV Velim, Mera
Praha, Savas Velim, Texaco Praha, Würth Vítězov, ZZN Polabí a župa
Tyršova Kolín.
Technické zázemí poskytly: OÚ Velim, KOV Velim. Výbor TJ se
zapojil do organizace turnaje. Občerstvení zajišťovaly R. Jeřábková
a J. Kopecká. I když se jedná o soutěž dětí, je nutné její přípravě i průběhu věnovat velkou pozornost.
Dík patří všem, kteří se o hladký průběh soutěže přičinili. Poděkování patří i MUDr. Josefu Kroupovi z kolínské nemocnice i všem
rozhodčím, kteří věnovali svůj volný čas dětem, bez nároků na jakoukoliv odměnu.
Zastoupení zúčastněných oddílů
Oddíl
počet závodníků počet bodů umístění
počet 1. míst
DDM Nový Bydžov
12
17
2.
5
DDM Chlumec n.C.
17
18
1.
3
Start IV. ZŠ Kolín
11
9
4.
2
SSM Poděbrady
7
7
5.
1
Sokol Velim
7
5
7.
1
JU Č. Skalice
15
17
2.
5
Sokol Č. Skalice
5
5
7.
2
Sokol Č. Třebová
8
9
4.
1
D. Pardubice
3
2
8.
AŠ Ml. Boleslav
9
11
3.
4
Tatran Praha
2
6
6.
2
Sokol Hořovice
7
7
5.
3
K.S.

začínáme ve čtvrtek
16. 2. 2006 v 10.00 hodin
• informace o práci mateřských center
• program MC v Pečkách a možnosti aktivit pro maminky
a jejich děti (umělecko-tvořivé programy, výchovněvzdělávací činnosti, odborné přednášky, kosmetická
poradna, masáže a cvičení ...)
• ukázka magnetických šperků firmy Energetics

Pro maminky a malé děti otevřeno:

každý čtvrtek od 9.00 do 11.30 hodin

MATEŘSKÉ CENTRUM

UZLÍK
nabízí

hernu pro děti
možnost posedět a popovídat si
umělecko-tvořivé programy

Každé úterý od 8.30 do 11.30 hod.
Husův dům, Kmochova ulice č.16, Kolín

Vstupné ... děti zdarma, dospělí 30,- Kč
Eva Neklanová – tel.: 723 945 174, eva.tom@volny.cz
Míša Roškotová – tel.: 606 515 017, roskotov@seznam.cz

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

INZERCE
Prodám zděnou hrobku na katolickém hřbitově – levně
Informace na telefonním čísle: 321 763 180
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