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Mgr. Anna Netušilová, Velim, Pražská ul. – Žádost o pomoc při
řešení problému se záplavovou vodou. Rozhodnutí ZO: ZO pověřuje
pana starostu k vyřešení této žádosti.
- Rexim spol. s.r.o., Praha – Žádost o povolení rekonstrukce chodníku
před domem čp. 121 ve Velimi. Rozhodnutí ZO: ZO pověřuje p. Kotka a p. Seiferta místním šetřením.
7. Zprávy členů ZO, diskuse
- Pan Seifert – Sdělil ZO, že pozemek parcelní číslo 374/2 v katastrálním území ve Velimi je veden jako les. Dle zákona je nutno
tento pozemek do dvou let zalesnit. V tomto termínu je nárok na
dotaci cca 80.000,- Kč. Pokud obec získá tuto dotaci, musí se
podílet i vlastním finančním podílem, což je cca 70.000,- Kč.
Rozhodnutí ZO: ZO pověřuje pana starostu k dalšímu jednání a souhlasí s dotací i podílem obce.
– Informoval ZO, že byla podepsána smlouva s Pozemkovým fondem ČR a obcí Velim na pronájem vodní nádrže (rybníka) u Vítězova.
- Pan Bartoš – Informoval ZO o možné výměně pozemků s panem
Šurou a paní Vadroňovou.
– Dále se zajímal o nemovitost čp. 39 ve Velimi, která úmrtím
majitele připadla státu. Odpověděl pan starosta, že na nemovitost
byla dvakrát vypsána dražba a nemovitost stále patří Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
- Paní Podhradská – Dotazovala se, zda bylo vyhlášeno nějaké
opatření proti ptačí chřipce. Odpověděl pan starosta, že ve čtvrtek
2.3.2006 je svolána do Kolína porada starostů ohledně tohoto
problému.
- Pan Kostka – Navrhuje zjistit do příštího ZO informace o možném
prodeji bytů v bytovce čp. 487 a čp. 541.
- Pan Raba – Navrhuje napsat do Velimských novin článek o zákazu
vypouštění dešťové vody do splaškové kanalizace. Odpověděl pan
starosta, že již měl o tomto problému jednání s firmou Vodos Kolín,
která požaduje písemné vyrozumění každého uživatele splaškové
kanalizace, že jakákoliv nepřípustná manipulace a svedení dešťové
vody do splaškové kanalizace je zakázána. V dopise bude napsáno,
dokdy mají lidé tyto nedostatky na svém pozemku odstranit. Poté
bude provedena kontrola, která se přesvědčí, zda je vše dodržováno.
- Pan Kotek – Připomíná zhotovení chodníku od základní školy
k mateřské škole. Odpověděl pan starosta, že nejprve se dodělají
místní komunikace, na které obec dostala dotaci. Prioritou obce je
nejprve splacení částečně vybudované kanalizace v obci a následné
zhotovení zbývajícího kanalizačního řadu.

Z jednání ZO Velim konaného dne 28. 2. 2006 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. Seifert, Ing. Richterová, Podhradská, Mgr. Češpiva,
Studená, Kotek, Kubelka, 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
- Na žádost o bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 1029 (KN)
v k.ú. Velim (komunikace v třídě Krále Jiřího) nám dosud nebyla
zaslána odpověď.
- Byla uskutečněna schůzka s projektanty na akci „Rekonstrukce místních komunikací v roce 2006“.
- Oprava státních komunikací v obci Velim – na obecní úřad bude
zaslán zápis z jednání, které se uskutečnilo dne 22. 2. 2006. Zápis
pan starosta předloží ZO.
- Oprava chodníku v třídě Krále Jiřího od Hruškových ke Kolářovým
by vyšla obec cca na 300.000,- Kč.
3. Schválení rozpočtu na rok 2006
- Návrh rozpočtu byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce. Po
tuto dobu nebyly k návrhu vysloveny žádné připomínky. ZO na
dnešním zasedání rozpočet na rok 2006 schválilo hlasováním: pro 9
– zdržel se 1 – proti 0.
4. Schválení smlouvy o provozování veřejného pohřebiště (evangelický
hřbitov)
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velimi předložil panu starostovi výše uvedenou smlouvu. Dle sdělení právníka nemusí
obec podle zákona o pohřebnictví s církvemi uzavírat smlouvy. ZO
po prostudování a projednání smlouvy nedoporučuje panu starostovi
tuto smlouvu podepsat.
5. Obsazení bytu v čp. 541
- Sociální výbor vybral do tohoto bytu pana Luboše Krále z Velimi.
Byt je ve třetím patře a svými rozměry je určen pro jednu osobu.
Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdržel se 0.
6. Došlá pošta
- čj. 127 – Ing. Martin Štěpánek, Velim – Žádost o vybudování veřejného osvětlení a přístupové cesty k bytovým domům čp. 564 a čp.
565. Rozhodnutí ZO: Jakmile dovolí počasí, bude položena panelová komunikace k těmto domům.
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čj. 226 – Eva Hermanová, Štefan Herman, Velim – Žádost o stanovisko ke směně pozemků v katastrálním území Velim. Rozhodnutí
ZO: Pokud má obec vydat stanovisko k vyjádření, je nutné dodat
žádost, jež bude podepsána všemi účastníky (majiteli pozemků),
kterých se směna týká.
- čj. 230 – Mgr. M. Nykodemová, Velim – Žádost o hlášení v místním
rozhlase BOR, kdy se koná zasedání zastupitelstva obce a seznámení s programem. Rozhodnutí ZO: ZO s hlášením souhlasí.
- čj. 232 – Vladimír Šourek, Velim – Žádost o dělení pozemku. Rozhodnutí ZO: Žádost musí být předložena na požadovaném tiskopisu,
který vydává MěÚ Kolín, odbor výstavby.
- Ing. Petr Baláček, Velim – Zaslal ZO děkovný dopis za sponzorský
příspěvek pro syna Tadeáše na jeho šachovou výchovu.
- Pan starosta předložil ZO zápis s místním šetřením ve věci špatného
stavu silnic III/3299, III/32910 a odvodnění křižovatky silnic III/3299
a III/32910 v obci Velim ze dne 22.2.2006. V zápisu je doporučena
celková rekonstrukce křižovatky s uvedením do plánu oprav pro rok
2007. Pokud by byl zpracován projekt, lze dosáhnout realizaci
opravy ještě v tomto roce. Dále se jednalo o stavu vozovky III/3294,
III/3298 (propad vozovky) a výtluky na silnici III/3299.
4. Zprávy členů ZO, diskuse
- Pan Seifert – Informoval ZO o pneumatikách, které byly neznámým
pachatelem dopraveny k obci Velim. Celá věc byla předána Policii
ČR Pečky. Bohužel, ze zákona je obec povinna odklidit pneumatiky
na své vlastní náklady.
- Pan Vedral – Sdělil ZO, že v ulici Na Skalce jsou do dešťové kanalizace vypouštěny fekálie, které pak vytékají z přečerpávacích stanic
na ulici. Odpověděl pan starosta, že bude objednána kamera u firmy
Vodos Kolín.
– Dále upozorňuje na nutnost vybudování zábradlí v ulici U Koupaliště podél potoka. Také upozornil, že nově vybudovaná komunikace
v téže ulici je popraskaná.
– Činil dotaz, zda je obec vlastníkem rybníka u Vítězova. Odpověděl
pan starosta, že obec Velim má rybník pouze v pronájmu od pozemkového fondu.
- Pan Raba – Upozorňuje na propadliny po vybudované kanalizaci
v třídě Krále Jiřího. Odpověděl pan starosta, že štěrk je již objednán.
– První kanál v třídě Krále Jiřího je ucpaný, tudíž nepohlcuje vodu.
Opravu zajistí pan Kotek při terénních úpravách.
- Pan Češpiva – Poděkoval za nainstalované světlo u vchodu do
obytné části pošty. To samé světlo by bylo třeba nainstalovat ze
zadní strany pošty pro poštovní doručovatelky.
– Dále žádal opravit vrata na poště a předělat sklon chodníku
(dlaždic) kolem části pošty.

Pan Češpiva – Sdělil ZO, že rozměry billboardu před poštou byly
uvedeny do původního stavu.
– Dále informoval ZO o úspěšném uspořádání plesu.

Z jednání ZO Velim konaného dne 14. 3. 2006 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. Seifert, Ing. Richterová, Podhradská, Mgr. Češpiva,
Studená, Kotek, Kubelka, Bartoš, Ing. Raba, Mgr. Karpeta
1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil přítomné pan
starosta Seifert. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
členů ZO.
2. Kontrola minulého zápisu
- Výměna pozemků s panem Šurou a paní Vadroňovou je v jednání.
- Opatření proti ptačí chřipce – do všech obchodů a na úřední desky
v obci Velim a Vítězov byly vyvěšeny informační letáky.
- Na domy čp. 487 a čp. 541 byly uzavřeny smlouvy o dotacích ze
státního rozpočtu. V současné době se prodej bytů nedoporučuje.
- Byly připomenuty další zprávy.
3. Smlouva o dílo – projektová dokumentace pro stavební povolení na
akci „Velim – rekonstrukce místních komunikací“
- ZO projednalo obsah výše uvedené smlouvy a tuto smlouvu schválilo hlasováním: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
4. Návrh servisní smlouvy na údržbu zařízení CDB Trasco Minii instalovaného v domě s pečovatelskou službou
- ZO projednalo návrh výše uvedené smlouvy, jejímž předmětem je
závazek zhotovitele provádět následující činnost: běžný servis,
údržbu parametrů zařízení, pravidelné metrologické ověřování (ve
smyslu znění zákona č. 505/1990 Sb.), hromadný sběr dat – odečty
bytových spotřeb, archivaci a údržbu těchto dat, rozúčtování nákladů
na teplo, SV a TUV. ZO po projednání návrhu smlouvy tento návrh
schválilo hlasováním: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
5. Projednání odměn za výkon funkce členům zastupitelstev podle
Nařízení vlády č. 50/2006 Sb.
- Pan starosta informoval ZO, že ve Sbírce zákonů – částka 23 ze dne
28.2.2006 vyšlo Nařízení vlády č. 50, kterým se mění Nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů. ZO projednalo změny odměn neuvolněným členům a souhlasí s měsíčními odměnami ve výši podle
tohoto nařízení s poskytnutím je poprvé za měsíc březen 2006.
Hlasování ZO: pro 10, proti 0, zdržel se 0.
6. Došlá pošta
- čj. 156 – Tomáš Honzík, EuroCycles spol. s r.o. – Žádost o změnu
užívání pozemků p.č. 100/5,6,7 a 81 v katastrálním území Vítězov.
Rozhodnutí ZO: firma si musí podat žádost na ministerstvo zemědělství o změnu kultury na výše uvedených pozemcích. Rozhodnutí
ZO: proti změně kultury ZO nemá námitek.
- čj. 159 – Dana Škopková, Kolín – Žádost o povolení vybudování
příjezdové cesty k pozemku p.č. 126/5 v katastrálním území Velim
z důvodu budoucí výstavby rodinného domu. Rozhodnutí ZO: ZO
s vybudováním příjezdové cesty k uvedenému pozemku souhlasí.
- čj. 168 – Marie Veselá, Velim – Žádost o umístění do domu s pečovatelskou službou. Rozhodnutí ZO: zařadit do seznamu žadatelů.
Žadatel musí splňovat podmínky pro přijetí do domu s pečovatelskou
službou.
7. Zprávy členů ZO, diskuse
- Pan Raba – Doporučuje vyčistit drážní mostek a pročistit potrubí ve
všech mostkách v třídě Krále Jiřího.
- Paní Richterová – Činila dotaz, zda bude výhledově vysázena zeleň
u nádržky. Pan starosta odpověděl, že ano.

Rozpočet r. 2006
Příjmy
Daň z přidané hodnoty
Daň ze závislé činnosti
Daň vybíraná zvláštní sazbou
Daň z příjmů fyzických osob (podnikání)
Daň z příjmů právnických osob
Daň z nemovitosti
Globální dotace KÚ
Správní poplatky a hrací automaty
Poplatek ze psů
Poplatky z knihovny
Poplatky hřbitovní
Poplatek za odpadky
Pronájem veřejného prostranství
Pronájem pozemků
Pronájem bytových a nebytových prostor
Velimské noviny
Příjem – správa
Úroky z účtu
Prodej pozemků

Z jednání ZO Velim konaného dne 28. 3. 2006 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. Seifert, Ing. Richterová, Mgr. Češpiva, Studená, Kotek,
Kubelka, Ing. Raba, Mgr. Karpeta, Kostka, JUDr. Těmín, Vedral
1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil přítomné pan
starosta Seifert. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
členů ZO.
2. Kontrola minulého zápisu
- Byly projednány a připomenuty všechny body.
3. Došlá pošta
- čj. 194 – Ing. Martin Štěpánek, Velim 565 – Pan starosta Seifert
seznámil ZO s dopisem od pana Štěpánka ohledně vybudování
přístupové cesty a veřejného osvětlení k bytovým domům čp. 564
a 565. Na dopis bude panu Štěpánkovi písemně odpovězeno.
- čj. 195 – Ladislav Vyšata, Velim – Žádost o přijetí do domu s pečovatelskou službou. Rozhodnutí ZO: Zařadit do seznamu žadatelů.
- čj. 215 – Lukáš Herman, Kolín, Eva Hermanová, Velim, Štefan
Herman, Velim – Podali požadavky a připomínky k prodeji svých
pozemků, které mají být odkoupeny obcí na vybudování komunikace
mezi tř. Krále Jiřího a Karlovou ulicí. Rozhodnutí ZO: ZO pověřuje
pana starostu, pana JUDr. Těmína a pana Růžičku k osobnímu
jednání s panem Hermanem, které se uskuteční do 14 dnů. Pokud
s panem Hermanem nedojde ke kladné dohodě, bude obec jednat
s MěÚ Kolín, odbor výstavby.

Celkem
Zadržená dotace
Příjmy celkem

5 000 000,- Kč
2 900 000,- Kč
190 000,- Kč
2 000 000,- Kč
3 000 000,- Kč
1 675 000,- Kč
480 000,- Kč
160 000,- Kč
25 000,- Kč
8 000,- Kč
85 000,- Kč
980 000,- Kč
5 000,- Kč
160 000,- Kč
1 300 000,- Kč
20 000,- Kč
60 000,- Kč
50 000,- Kč
1 000 000,- Kč
19 098 000,- Kč
3 500 000,- Kč
22 598 000,- Kč

Výdaje
Komunikace
Dopravní obslužnost
Provoz ČOV
Rozpočet základní školy a mateřské školy
Knihovna
SPOZ
Spolky
Velimské noviny
Dětský tábor
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
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300 000,- Kč
200 000,- Kč
100 000,- Kč
1 800 000,- Kč
190 000,- Kč
27 000,- Kč
250 000,- Kč
40 000,- Kč
50 000,- Kč
300 000,- Kč
350 000,- Kč

Správa hřbitovů
Odpadové hospodářství
Veřejná zeleň
DPS – penzion provoz
Pečovatelská služba
Obecní policie
Zastupitelé + starosta
Správa
Hypoteční úvěr splátka jistiny
Hypoteční úvěr úroky z úvěru
Nezaplacené faktury – kanalizace
Zalesnění
Úroky z půjčky SFŽP
Mikroregion
Přestupky Pečky
Právní a konzult. pomoc
Platba daní a poplatků
Splátky půjčky SFŽP
Celkem
Rezerva – rek. BOR, rek. jídelny, silnice Vítězov
Výdaje celkem

kanalizační síti. Tyto stanice jsou v rovinatém terénu nezbytné pro
dopravu odpadních vod na čistírnu. Pro provozování kanalizace, tím
máme na mysli bezporuchovou funkci kanalizace včetně čistírny
odpadních vod a účtování správně stanoveného stočného všem odběratelům, je nutná spolupráce mezi dvěma stranami, tj. provozovatelem
a odběratelem. Povinnosti provozovatele kanalizace a odběratele
stanoví jednak uzavřená smlouva mezi nimi a především zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (č. 274/2001 Sb.) Tento
zákon a jeho novelizace z r. 2006 stanovuje povinnosti obou stran
včetně sankcí za jejich porušování. Tímto se dostáváme jako provozovatel k tomu, co nás u odběratelů ve Velimi nejvíce trápí.
Jako první je skutečnost, že se odběratelé k vypouštění
odpadních vod nepřihlásí a neuzavřou řádnou smlouvu. Neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace (§ 32 odst. 4d zák.
č. 274/01, novela č. 76/06) znamená, že se odběratel dopustil
přestupku s možností pokuty až 100.000,- Kč.
Jako další porušení povinností odběratele se ve Velimi podle
zkušeností provozovatele vyskytují odběratelé, kteří se dopouštějí
dalších přestupků. Odvádí do kanalizace splaškovou vodu dešťovou, anebo vypouští do kanalizace vodu přes septik nebo žumpu.
Oba tyto přestupky (§ 32 odst. 4f k zák. č. 274/01, novela 76/06)
jsou rovněž pod pokutou, a to v prvním případě 100.000,- Kč a ve
druhém 200.000,- Kč.
Výše uvedená porušování zákona způsobují ve svém důsledku
závady na veřejné kanalizaci. Kanalizace je při deštích přetěžována
nad svou kapacitu a zvýšené průtoky mají i špatný vliv na funkci ČOV.
Na čisticí procesy na ČOV má vliv i vypouštění vody přes septiky
a žumpy.
O možnostech odstranění nedostatků v chování odběratelů jsme
jednali s vedením obce a jako řešení se nám mimo informování
odběratelů jeví jako nejúčinnější provést za účasti zástupců obce a provozovatele kontroly připojených nemovitostí.
U všech odběratelů, kteří porušují své povinnosti, bude požadována
okamžitá náprava. Pokud nebude vše uvedeno do optimálního stavu, je
povinností provozovatele takového zákazníka odpojit a upozornit správní orgán na přestupek.
Doufáme, že tato informace poslouží k nápravě chování odběratelů
a tím následně povede ke zlepšení funkce veřejné kanalizace ve Velimi.
Vodos s.r.o. - Ing. Jaroslav Fišera, ředitel

120 000,- Kč
1 500 000,- Kč
20 000,- Kč
450 000,- Kč
210 000,- Kč
320 000,- Kč
800 000,- Kč
3 000 000,- Kč
342 000,- Kč
57 000,- Kč
7 300 000,- Kč
60 000,- Kč
130 000,- Kč
60 000,- Kč
2 000,- Kč
200 000,- Kč
130 000,- Kč
790 000,- Kč
19 098 000,- Kč
3 500 000,- Kč
22 598 000,- Kč

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
SPOZ OZNAMUJE
Významná životní jubilea oslavili:
Koutová Jana, Velim
Výborný Otakar, Velim
Procházka Václav, Velim
Karbusická Anna, Velim
Macháňová Věra, Velim
Nádeníková Josefa, Velim
Švestáková Zděnka, Velim
Pukšová Irena, Velim
Synková Jiřina, Velim
Kubečková Josefa, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

65 let
80 let
60 let
70 let
65 let
98 let
70 let
75 let
60 let
65 let

Narodila se:
Těmínová Eliška, Velim
Rodičům blahopřejeme!

TERMÍNY A MÍSTA UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
SOBOTA OD 9.00 hodin do 10.00 hodin

Zemřeli:
Novotná Milada, Vítězov
Harapesová Dana, Velim
Bubeník Jaroslav, Vítězov
Vávra Zdeněk, Velim
Čest jejich památce!

6. 5.
20. 5.
3. 6.
17. 6.
1. 7.

a
a
a
a

13. 5.
27. 5.
10. 6.
24. 6.

2006
2006
2006
2006
2006

Okružní ulice, Vítězov
třída Krále Jiřího, Tylova ulice
Okružní ulice, ulice Ve Dvoře
třída Krále Jiřího, Vítězov
Okružní ulice

Termín umístění kontejneru na trávu bude vyhlášen místním
rozhlasem.

Nad dotazy čtenářů
1. Bude proveden rozbor vody z artéské studny?
Obecní úřad Velim objedná rozbor z artéské studny u hygienické
laboratoře Kolín. Výsledek bude otištěn ve VN a zároveň vyvěšen na
úřední desce.
2. Jak dopadlo jednání ohledně oprav státních komunikací na
území obce?
Na dohodnutou schůzku se dostavili zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje, SÚS Kutná Hora, městský odbor dopravy Kolín. Bylo
konstatováno, že křižovatka u třídy Krále Jiřího je opravdu v havarijním
stavu a je nutná celková oprava. Tato oprava je však finančně náročná
a prozatím se provedou nejnutnější opravy. Křižovatka směr Nová Ves
– bylo navrženo odvodnění krajnic pod podmínkou, že obec vypracuje
projektovou dokumentaci. Zároveň bylo konstatováno, že finanční prostředky na opravy v letošním roce jsou téměř vyčerpány. Starosta
navrhl, že pokud by schválilo ZO jeho nabídku, tj. finanční spoluúčast
obce, byly by opravy provedeny ještě v letošním roce. Čekáme na
finanční vyjádření celé transakce.

Z NAŠÍ ŠKOLY

Den učitelů na naší škole
Dne 28. 3. 2006 se na počest narození Jana Amose Komenského
konal ve velimské škole Den učitelů. Oproti jiným letům, kdy tuto akci
pořádali žáci devátých tříd, se tohoto úkolu zhostila třída 6.A.

Vážení zákazníci,
naše organizace je provozovatelem vodovodu a kanalizace ve Vaší
obci a má zájem provozovat svěřená vodohospodářská zařízení ke
spokojenosti zákazníků.
Pro zkvalitnění poskytovaných služeb při dodávce pitné vody bude
v nejbližší době nutné vybudovat vodojem pro obec Velim. Dostatečná
zásoba vody v tomto vodojemu nám umožní vedle kvalitní dodávky
vody s dochlorováním i řádné odkalování zásobních řadů. Možnost
řádného odkalování je doposud omezena malým objemem vody v přerušovací komoře, která je umístěna na konci přívodního řadu před obcí.
Postupným uváděním kanalizačních stok do provozu je v této době
umožněno odkanalizováním velké části nemovitostí obce. Zároveň byla
zprovozněna čistírna odpadních vod a 5 přečerpávacích stanic na

Žáci 5. – 8. třídy měli za úkol převléknout se za opačné pohlaví.
Proto po škole chodili chlapci v punčochách a šatech oblečeni za ženy.
Dívky přišly přestrojené za vousaté pány či chlapce. Kdo byl takto
převlečen, vyhnul se zkoušení.
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bodová, Míša Zedníková, Alena Holzbauerová a maminky cvičících
dívek. Cvičily: Petra Bartošová, Magdalena Bartošová, Ivana Farkašová, Karolína Fialová, Anna Fundová, Kateřina Kaprálková, Zuzana
Kopecká, Barbora Krauseová, Tereza Krejčová, Michaela Nejedlá.

Pro přestrojené žáky byla vyhlášena zajímavá soutěž. Děti měly za
úkol hledat po škole podobizny Komenského. Počet obrázků zapsaly na
papír. Všichni převlečení a soutěžící byli odměněni sladkostmi. Deváťáci během dne popřáli všem učitelům a předali jim malou kytičku. Den
učitelů se opět vydařil.
Žáci 6.A

V Kolíně jsme však neměly jediné zastoupení. Ve starší kategorii
(2.stupeň ZŠ) nás reprezentovaly dívky vystoupením nazvaným Black
Cats (Černé kočky). Nutno říct, že ze šesti dívek byly z druhého stupně
pouze dvě, přičemž byly doplněny mladšími. (Bohužel s přicházející
pubertou spousta dívek cvičení zanechá, neboť mají jiné starosti.) Tato
skupina začala dost dlouho i s nácvikem, nemohla se shodnout na
choreografii, pro dresy se jelo den předem do Pardubic, ... ale přes
všechny handicapy svou pílí, hodinami nácviků a mnohdy i slzičkami
podaly výborný výkon a třetím místem nás všechny velice překvapily.
Na sestavě a organizačním zajištění se podílely: Veronika Vaváková
a Michaela Vaváková. Cvičily: Anna Bugová, Lenka Farkašová, Lenka
Fundová, Kateřina Karpetová, Kateřina Krauseová, Petra Thielová. AH

Aerobik
Zprávy z aerobiku
Začala hlavní sezóna v aerobiku. Zúčastníme se několika soutěží
jednotlivců a také soutěží pohybových skladeb. Jak jsme již psali
minule, nácvik není jednoduchý – vymyslet motiv, choreografii, vybrat
a upravit hudbu, vymyslet a zajistit ušití dresů a v neposlední řadě
věnovat spoustu svého volného času nácviku. Zúčastníme se i většího
počtu závodů než v loňském roce, což bude i více finančně náročné,
protože nás čeká mnohem větší cestování. Letos vystupujeme již s novými stepy, takže důležité bylo i sehnat sponzory. Tímto bychom tedy
rádi poděkovali manželům Krejčovým, panu Kostkovi, V.P. Procházkovi,
Autodopravě Siřínek, Autodopravě Plachý. Významně nás samozřejmě
podporuje škola a pomoc přislíbil i Obecní úřad Velim.

O pohár Barta Simpsona
Dne 25. 3. 2006 jsme se poprvé zúčastnily závodů v aerobiku jednotlivců pořádaných v Poděbradech. Naše menší účast zaviněná vyšší
nemocností však nic neubrala na skvělém výsledku.
V kategorii nejmenších se na 1. místě umístila a pohár Barta
Simpsona získala Majda Bartošová (viz foto).
V kategorii 8 – 10 let: 5. místo – Petra Bartošová, 6. místo – Ivana
Farkašová.
V kategorii 11 – 13 let: 5. místo – Lenka Farkašová, 6. místo –
Lenka Fundová.
Dále se zúčastnily: D. Březinová, A. Bugová, N. Fassmannová,
A. Fundová, I. Homokyová, K. Kaprálková, Z. Kopecká, M. Nejedlá,
P. Thielová, L. Ulmanová.

Vážený pane Mgr. Karpeto,
i já přispěji trochu do našich Velimských novin zmínkou o našem
pečovatelském domě. Tož je o nás postaráno, snad dokonce lépe než
v bytech vlastních. Kdo může, jde si nakoupit sám. Kdo nemůže a je
třeba nemocen, poprosí ochotnou pečovatelku paní Mirku Vedralovou,
na kterou se můžeme všichni obrátit. Nakoupí, zavolá, když je třeba
paní doktorku nebo sanitu. Věnuje více času nám než své rodině, kde
má tři děvčátka a manžela, za což jí všichni z pečovatelského domu
děkujeme.
Za občany pečovatelského domu, Chumlenová Františka, Velim,
Pražská 38.
(slohově neupraveno)

PODĚKOVÁNÍ
Tak jsme se konečně dočkali. Čeho? Snad konce letošní zimy.
Letošní velká a dlouhá zima ukázala více problémů než v jiných letech.
Tak např. „Skalka“ – zatopená silnice, zahrady a sklepy. Před několika
lety tam byl u zahrady Nouzovských po dvou povodních vybudován
občany kanál a voda stékala do potůčku. Jenže pak se na „Skalce“
dělala povrchová kanalizace a kanál se zrušil. A letošní potopa byla na
světě. Další nedostatky, které nám zima ukázala: zasypané příkopy, do
kterých se předem nepoložila roura, silnice vyšší než můstky, zamrzlé
nízko položené trubky od svodu ze střechy.
Zima nám přinesla spoustu potíží, proto chci poděkovat panu
starostovi, který nejen ve své, ale i po své pracovní době pluhoval
silnice. Dále děkujeme panu Radku Sixtovi za údržbu chodníku i za
údržbu evangelického hřbitova.
MJ

O nejlepší pohybovou skladbu
Dne 31. 3. 2006 se konalo v kolínské hale spojů regionální kolo
soutěže O nejlepší pohybovou skladbu. Již v loňském roce na této soutěži zaznamenaly dívky úspěch v podobě postupu do celorepublikového
finále, které se konalo v Brně. Letos jsme nacvičovaly mnohem
intenzivněji a profesionálněji s jediným cílem: v Kolíně chceme vyhrát!
Povedlo se. Bezchybným vystoupením s názvem Čarodějský rej na
písničku z filmu Láska nebeská jsme zvítězily a postupujeme do
celorepublikového finále, které se koná na konci dubna tentokrát
v Opavě. Na sestavě a organizačním zajištění se podílely: Petra Svo-
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Vyšší dávka způsobuje bezvědomí, při kterém dochází až k srdeční
a dechové zástavě. První užití se tak může, stejně jako u tvrdých drog,
stát posledním. Není tedy na místě užívání toluenu a jemu podobných
látek podceňovat.
Toluen vyvolává silnou psychickou závislost. Uživatel touží po další
a další inhalaci, která mu přináší nevšední zážitky a únik od reality.
Dlouhodobé užívání těkavých látek vede k poškození mozkové tkáně,
které se projevuje ztrátou intelektu, poruchami chování a emotivity,
agresivitou, ztrátou zájmů. Poškození mozku je v tomto případě nevratné a abstinence stav pouze stabilizuje. Vlivem zneužívání těkavých
látek však nedochází jen k poškození mozkové tkáně. Stejným způsobem jsou ohroženy dýchací cesty a vnitřní orgány (ledviny, játra).
Rodiče, jejichž dítě experimentuje s těkavými látkami, mohou pozorovat změny v chování a dosavadních návycích. Dítě je často ospalé,
může být podrážděné a reagovat neadekvátně, charakteristický je
zápach vycházející z dechu a oblečení. Pokud rodiče pozorují některý
z těchto příznaků, je dobré jim věnovat pozornost, případně se se svými
poznatky obrátit na odborníky.
Pro úspěšnost řešení problému je důležité řešit ho pokud možno
v klidu, aby se neuzavřel prostor pro komunikaci a dítě se prostě nezačalo jen lépe schovávat. Naprosto neúčinné jsou výčitky a výhrůžky či
zákazy, které se po nějaké době přestanou dodržovat. Doporučujeme,
aby rodiče nejprve zvážili všechny okolnosti a teprve poté si o situaci
promluvili se samotným dítětem. Dobré je stanovit si jasná pravidla
týkající se volného času a společného soužití.
Jestliže se sami necítíte na diskusi s dítětem nebo zjistíte, že se
nejedná o pouhý experiment, neváhejte se obrátit na odborníka, který
vám může pomoci zorientovat se v situaci, případně vás nasměruje na
další zařízení.
Důležité kontakty:
K-centrum Kolín – Kutnohorská 17, Kolín, PO, ST, PÁ 10 – 18 hod.,
tel.: 321 715 004, www.os-prostor.cz

Velimská abeceda (list 79)
Písečníků bývala ve Velimi i Vítězově celá řada. Největší z nich
patřil Plachým z Vítězova. Na různé stavby a silnice proudila odtud celá
kvanta materiálu. Karbusických písečník v Rybníčkách byl založen ještě
v době, kdy pole patřilo rodině Pečků. Škopkův písečník se nacházel
v téže lokalitě asi 100 m severněji (ssv). Baláčkův písečník byl při levé
straně cesty vedoucí od Čeperky severně směrem ke strážnímu domku
ČSD. Při téže cestě, avšak dále vpravo, byl písečník Karbusických
z Fajberku (č. 298). Součkův písečník na vátinu pro potřeby cihelny se
nacházel na severní hranici velimského katastru, zhruba asi 300 m od
topolnice východním směrem. V jeho blízkosti se nacházel i Součkův
písečník na jemný písek. Tzv. šutrák posloužil těžbou pouze při stavbě
železničního okruhu a poté byl zavezen. Místo, kde byl v provozu
písečník Bedřicha Sixty, není dnes přesně známo. Je však ve sféře
zájmů archeologů, neboť se v těch místech, dle mnoha náznaků,
nacházely kosterní pozůstatky. Výčet není konečný.
Písemné památky o Velimi pocházejí již z 13. století. V latinských
pramenech měla Velim různá označení: Bela, Velyn, Belin, Belina,
Velyna apod. Od 15. století se píše výhradně Velim. Z roku 1272 je
zápis o postoupení Velimě biskupem Brunem bratřím z Velimě. Dle
tohoto zápisu se usuzuje, že část Velimě se jmenovala Bělá nebo
Bělina. Spolu s Velimí je odpradávna jmenována osada Kel (Kell, Kly,
Klí), tedy dnešní Vítězov.
Pískovce červené barvy, které byly v minulosti do Velimi ve tvaru
stájových žlabů, koryt, hrobních rámů a jiných převezeny, pocházejí
ponejvíce z Nučic u Kostelce nad Černými lesy.
Písně mohou být lidové, umělé, církevní, pochodové, veselé i smutné, politické, kabaretní, kramářské, taneční, pionýrské, orelské a nevím
jaké ještě. Je však i několik písní velimských. Jedna z nich se ujala
mezi kumpány Na Staré rychtě. Pojednávala o krádežích brambor ve
Velimi. Jiná zpívala o Chládkově kobylce od Čeperky. Nejvíce známá
byla písnička o domečku z velimské návsi, kterou díky Josefu Tesařovi
zpívali českoslovenští reprezentanti na svých zájezdech po celém
světě.
Pištěk Theodor byl známým divadelním a filmovým hercem. Napadá
nás, že to mohl být jeho otec, kdo v Praze vlastnil divadlo Uránii, které
lehlo popelem. Pištěk hrál ještě v němém filmu, kde mu partnerkou byla
často Antonie Nedošínská. Po Únoru byly všechny kulturní akce řízeny
z Prahy. Velim byla v té době politicky rozložená a znechucená. Slavný
český herec byl vyslán do Velimi, aby zde účinkoval ve veselém pásmu
„Šídlo v pytli neutajíš“. Přes značnou agitaci přišla na tento pořad
nepatrná hrstka lidí. To si pan Pištěk opravdu nezasloužil.
Pivovar působící nejblíže Velimi byl v sousedních Cerhenicích. Říká
se dokonce, že to byl nejstarší pivovar ve střední Evropě vůbec. Ve
středověku dodával velimský dvůr obilí do poděbradského podzámeckého pivovaru. Velimské krčmy z něho odebíraly pivo. Z novější doby je
kolínský pivovar. Další údaje o pivovarech Vám sdělí místní specialisté.
Pivolín bylo obchodní označení pro náhražku piva, která se vyráběla
za druhé světové války v Protektorátu Čechy a Morava. Pivolín obsahoval pouze 3 stupně alkoholu.
Plaček Stanislav byl malorolníkem a bydlel v Pražské ulici č. 104.
Svou vojenskou službu za Rakousko-Uherska si odsloužil u kavalerie,
kde dosáhl jisté hodnosti. Za 1. sv. války byl u polního četnictva. Jeho
úkolem mj. bylo, aby po zisku toužící vojáci (tzv. hyeny) neolupovali
mrtvoly svých spolubojovníků o cenné předměty, hodinky, zlato apod.
O svých zážitcích z vojny uměl Plaček květnatě vyprávět. Živil se též
porážkami vepřů, zvláště v zimním období. Zabijačka s ním bývala
svátkem, neboť jeho vyprávění působilo na hodovníky nezapomenutelným dojmem. Měl svérázný způsob vyjadřování s odsekáváním jednotlivých slov, připomínající způsob řeči důstojníka, čtoucího rozkaz.
(slohově neupraveno)

SBĚRATEL
Až narazíte při jarním úklidu na papírové nebo plechové obaly
(plechovky) od čokolád, kakaa, kávy, cikorky a jiných kávovinových
náhražek, či na reklamní předměty, papírové letáky, smaltované
cedule, reklamní pohádky, reklamní betlémy, hlavičkové dopisní
papíry, faktury s hlavičkou, pražítka na žito, kávomlýnky a jiná
„hejblátka“ související s výrobou výše uvedených pochutin, vězte, že
mohou udělat velkou radost.
Jsem sběratel z Třemošnice a tímto oborem se zabývám již 34 let.
Ve své sbírce mám i některé raritní exempláře, které případným
zájemcům mohu přivézt ukázat a pohovořit o nich. Cena Vámi nabídnutých předmětů – dohodou.
Vzhledem k tomu, že má rodina pochází z Velimi a Peček, velimská
čokoláda a cikorka je v popředí mého zájmu. Za pomoc při rozšiřování
a doplňování sbírkové mozaiky předem děkuji.
Ing. Miloš Němec, Jižní 429, 538 43 Třemošnice, tel.: 602 384 669

Vzdělávací centrum Pečecka
tř. J. Švermy 141, 289 11 Pečky
tel. 321 621 662, 724 039 209
e.mail: info@vzcentrum.cz, www.vzcentrum.cz

NABÍDKA KURZŮ 03-04/2006
POČÍTAČOVÉ KURZY:
(v počítačové učebně s bezbariérovým přístupem)
Kurz:
ZÁKLADNÍ OBSLUHA POČÍTAČE
ÚT, ČT
Délka kurzu:
2 týdny – 12 hodin
/2x 3 hod. týdně/
Cena:
650,- Kč
Kurz:
WORD – základní
ÚT, ČT
Délka kurzu:
2 týdny – 12 hodin
/2x 3 hod. týdně/
Cena:
650,- Kč
Kurz:
WORD – pokročilý
ÚT, ČT
Délka kurzu:
2 týdny – 12 hodin
/2x 3 hod. týdně/
Cena:
650,- Kč
Kurz:
EXCEL – základní
ÚT, ČT
Délka kurzu:
2 týdny – 12 hodin
/2x 3 hod. týdně/
Cena:
650,- Kč
Kurz:
EXCEL - pokročilý
ÚT, ČT
Délka kurzu:
2 týdny – 12 hodin
/2x 3 hod. týdně/
Cena:
650,- Kč
Kurz:
INTERNET + OUTLOOK – základní
ÚT, ČT
Délka kurzu:
2,5 týdny – 15 hodin /2x 3 hod. týdně/
Cena:
790,- Kč
Kurzy se pravidelně otevírají při počtu 10 uchazečů. V průběhu dopoledních a odpoledních kurzů je možné zajistit hlídání dětí pro účastníky
kurzů.

Těkavé látky
Po opakujících se případech užívání toluenu a dalších těkavých
látek mezi mladistvými se naše zařízení rozhodlo zařadit aktuálně
článek o této problematice.
Epidemický výskyt zneužívání těkavých látek se v Čechách poprvé
objevil koncem šedesátých let. Po období, kdy bylo zneužívání těkavých látek na ústupu, je toto téma znovu aktuální. V současné době se
však nejedná o celoplošný jev, ale spíše o specifiku některých měst či
škol.
Velkým a dosud nevyřešeným problémem je, že toluen je volně
prodejný a finančně dostupný. Ani pro žáka základní školy tak není
nějak náročné opatřit si plechovku toluenu. Bohužel jsou to hlavně žáci
základních škol a odborných učilišť, kteří inklinují k zneužívání této
látky. Podnětem pro první užití bývá zvědavost a touha okusit něco
neobvyklého.
Účinky se dostavují zanedlouho po inhalaci a přetrvávají několik
desítek minut, pokud nedojde k dalšímu inhalování. Příznaky intoxikace
se dají přirovnat k opilosti, dostavují se poruchy vnímání doprovázené
barevnými halucinacemi. Užívání toluenu je vysoce rizikové, protože
dopředu nelze odhadnout dávku, která má zajistit požadovaný efekt.
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SENIOR – NET = Školička internetu pro seniory

Vzdělávací centrum Pečecka
tř. J. Švermy 141, 289 11 Pečky
tel. 321 621 662, fax: 321 620 792
e.mail: info@vzcentrum.cz, www.vzcentrum.cz
připravuje

Kurz:
počítačový, určený pro občany v důchodovém věku
10 hod. výuky: - základy práce s počítačem
- textový editor (psaní textů a jejich úpravy)
- internet a e-mail
Délka kurzu:
5 týdnů – 10 hodin
/2x 1 hod. týdně/, vždy PO a ST
10.00-11.00
Cena:
300,- Kč /tj. 30,- Kč za hodinu/
Nejbližší termín: 24. 4. – 31. 5. 2006
Kurzy se pravidelně otevírají při počtu 10 uchazečů.

soubor odborných přednášek a kurzů pro seniory

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
TÉMATA připravovaných přednášek:
1) Dějiny, archeologie a příroda Pečecka
2) Dějiny a kultury starého Egypta
3) Vybrané kapitoly z dějin umění
4) Psychologie pro život aneb jak nám psychologie pomáhá
5) Význam prevence v medicíně
6) Zdravý životní styl člověka
7) Občanské, trestní a finanční právo
Výuka bude zahájena v říjnu 2006 a bude probíhat jeden den v týdnu
– dopoledne.
Podmínky účasti: důchodový věk, výše účastnického poplatku 100 400 Kč (bude upřesněno). Délka studia min. 3 měsíce.

JAZYKOVÉ KURZY: NOVÉ!
Kurz:
Délka kurzu:
Cena:
Cena:

Francouzština pro začátečníky
ÚT 17.00-19.00
3 měsíce – 24 hod. /1x 2 hod. týdně/ ČT 19.00-20.30
ÚT 1.250,- Kč od 11.4.2006
(francouzská učebnice)
ČT 860,- Kč od 13.4.2006 (učebnice – FJ pro samouky)

Kurz:
Anglický jazyk pro začátečníky
ČT 18.00-19.30
Délka kurzu:
3 měsíce – 24 hod.
/1x 2 hod. týdně/
Cena:
860,- Kč
od 13.4.2006
Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu:
Kurz:
Cena:

KERAMIKA
ÚT 17.00-19.00
50,- Kč za hodinu /tj. 100,- Kč za každou lekci/

Jiné kurzy, specializovaná školení nebo firemní
výuku je možné zajistit po dohodě s vedením VCP.

................................................... zde odstřihněte ..................................................

NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA A3V (PRŮZKUM ZÁJMU)

V případě zájmu o kurzy je nutno doručit vyplněnou přihlášku,
kterou také najdete na naší internetové adrese.

Jméno a příjmení: ...................................................................................

SENIOR-NET

Bydliště: ..................................................................... PSČ: ..................

aneb

Obor (o který mám zájem): ....................................................................

Školička internetu pro seniory

Telefon: .............................. E-mail: ......................................................

Vzdělávací centrum Pečecka ve spolupráci s nadačním fondem Elpida
připravuje od března 2006

Datum: .............................................

Základní kurzy práce s internetem 1 hod./30,- Kč
pro věkovou kategorii 50 +
Kurz pro začátečníky zahrnuje 10 hod. výuky.

Tento lístek laskavě doručte na adresu:
Vzdělávací centrum Pečecka, tř. J. Švermy 141, Pečky.
................................................... zde odstřihněte ..................................................

Termín: 24. 4. 2006 – 31. 5. 2006.
Vždy PO a ST od 10 hod. do 11 hod.
Celkem 5 týdnů po 2 hodinách výuky.

Mateřské centrum

Obsah kurzů odpovídá základním kurzům Národního programu
počítačové gramotnosti:
1. Základy práce s počítačem
2. Textový editor (psaní textů a jejich úpravy)
3. Internet a e-mail

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

OTEVŘENO
PONDĚLÍ, STŘEDA, ČTVRTEK
od 9.00 do 12.00 hodin

Každý posluchač obdrží zdarma srozumitelnou příručku tzv.
„slabikář“ a po ukončení kurzu Certifikát o absolvování Školičky
internetu.
Cílem je umožnit starší generaci a osobám sociálně znevýhodněným naučit se základům práce s počítačem a internetem a pomoci jim
překonat strach z nových technologií.
V průběhu 10 hodin výuky účastníci postupně zvládnou v doprovodu zkušených lektorů ovládání počítače, psaní textů, připojení
k internetu, základy vyhledávání na internetu a práci s elektronickou
poštou.
Kurzy jsou určeny pro důchodce, nezaměstnané a osoby zdravotně
znevýhodněné (např. osoby se změněnou pracovní schopností, osoby
v invalidním důchodu).
Absolventi kurzů zjistí, jak je používání internetu snadné a že zde
mohou nalézt spoustu informací (např. jízdní řády, turistické trasy,
mapy, recepty na vaření, info o zdraví ...) a odpovědi na všechny
jejich otázky. Své nabyté znalosti budou mít možnost upevňovat
a zdokonalovat i v průběhu pravidelných návštěv Vzdělávacího centra
Pečecka v rámci služeb „Internet pro veřejnost“ (15,- Kč/30 min.).
Informace a přihlášky na www.vzcentrum.cz, tel.: 321 621 662,
mobil: 724 039 209 nebo přímo ve VCP, tř. Jana Švermy 141,
Pečky.

• informace o práci mateřských center
• příprava aktivit pro maminky a jejich děti na duben a květen:
umělecko-tvořivé programy, výchovně-vzdělávací činnosti,
odborné přednášky, kosmetická poradna, masáže a cvičení..
• přístup na internet

Motto: „Maminky sobě“
(přezůvky s sebou, vstupné: dospělí 20,- Kč, děti zdarma)

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 levně dvoje akumulační kamna AD 8 kW,
zachovalá, funkční. Cena za kus 2000,- Kč. I jednotlivě.

Tel.: 602 835 588
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