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Téma: Pálení čarodějnic
V pondělní podvečer se stejně jako každý rok
rozhořely veliké hranice i menší ohně. Pálení
čarodějnic, jehož počátky sahají do středověku, patří
k oblíbeným lidovým zvykům.
O Filipojakubské nebo také Valpuržině noci
(30. dubna) se už po staletí traduje, že zlé síly mají
větší magickou moc než jindy. Tato noc se stala
jedním z největších pohanských svátků. Lidé věřili, že
právě tehdy se čarodějnice z celého světa slétají na
sabat – oslavu, kde volí svou královnu. Čarodějnice se
před takovým rejem natíraly kouzelnými mastmi, které
jim umožnily létat, scházely se na skalách a pustých
místech, kde tančily pozpátku, proměňovaly se v různá
zvířata a nahé skákaly přes oheň i do něj. Staré
legendy praví, že o půlnoci se otevírají jeskyně a je
možné nalézt poklady ukryté v zemi. Aby se hledač
pokladů ubránil při setkání s nečistými a zlými silami,
musel být vyzbrojen květem z kapradí, svěcenou
křídou, hostií a dalšími ochrannými předměty. Na ochranu před čarodějnicemi se
provádělo mnoho praktik, například se stavení kropila svěcenou vodou, před vrata a
chlévy se zapichovaly pruty a pichlavé trní nebo se pod drn dávalo vejce. Na
vyvýšených místech se zapalovaly ohně. Postupem doby se z těchto ohňů stalo
„pálení čarodějnic“, kdy se zapálená košťata vyhazovala do výšky a popel z ohňů
měl zvýšit úrodu. Ochrana úrody a celého hospodářství se stala hlavním účelem
tohoto lidového zvyku.
Dnes se lidé poslední dubnový večer scházejí především kvůli zábavě, už jen
málokdo spojuje tuto noc s magickými rituály. V některých krajích se místo pálení
čarodějnic upaluje Morana, jinde se staví májka a vítá se příchod jara.
MW

A jak to bylo u nás?
Čarodějnické ohně hořely všude po okolí – malé na zahradách, kde voněly vuřty.
Větší i ty velké, na které se snášelo dřevo a roští od brzkého jara, se zapalovaly na
skále u velimského lomu, za dráhou ve Fajberku, u Sokolče, na skále u
novoveského lomu a bůh ví, kde všude ještě. Děti vesele pobíhaly kolem
zapálených hranic, rodiče postávali kolem, povídali si a po očku střežili své
rozdivočené ratolesti, mladiství v hloučkách popíjeli hřejivý alkohol, opékaly vuřty,
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někdy i prasátko a všem v očích plálo
svatojakubské světýlko. Každý slaví tento svátek
s trochu strašidelným názvem trochu jinak, ale
všem se líbí ta pronikavá vůně dřeva, která je cítit
po okolí ještě druhý den ráno.

Čarodějnice přilétly i do
mateřské školy
Tradičně si děti v mateřské škole užily
čarodějnický den v kostýmech a se strašidelnou
výzdobou, nejprve každá třída zvlášť po svém a
pak všichni společně v jednom dlouhém průvodu.
Prošly se vesnicí za bohatého doprovodu
maminek, tatínků, sourozenců a příbuzných a pak
se vrátily na školní zahradu, aby společně
zapálily zlou čarodějnici a užily si diskotéku
v kostýmech. Počasí se opravdu vydařilo, a tak
tuto milou oslavu počátku jara vedle dětských
úsměvů rozzářilo i sluníčko.
žas

ZPRÁVY ZE ZO

kasárnám. Pan Kotek odpověděl, že zatím jsou zpevněny 3 břehy.
Čtvrtý břeh je špatně dostupný, ale zpevněn bude.
Pan Kotek
- Informoval ZO, že 5. 4. 2012 se uskuteční v třídě Krále Jiřího
vysazení 30 ovocných stromů. Pan starosta pověřil pana Kotka
zasazením nových stromků v obci za stromky poškozené.
Mgr. Češpiva
- Požádal o informaci, zda má obec mapku Velimi s čísly popisnými,
která by sloužila pro potřeby občanů. Pan starosta odpověděl, že
obec mapku má. Mapka je umístěna na OÚ Velim.

Z jednání ZO Velim konaného dne 5. 4. 2012 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Kotek, Kaftan, Mgr. Bartošová, Kubelka,
Mgr. Češpiva, Mgr. Kyncl, Kostka, JUDr. Těmín, Ph.D.
1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny přítomné
pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční
většina členů ZO. Hlasování o programu: pro 9 – proti 0 – zdržel
se 0.
2. Kontrola minulého zápisu
- Byl vyvěšen záměr o prodeji parcel Na Skalce.
- Prověření věcného břemene – JUDr. Těmín odpověděl, že smlouva
bude prověřena.
- Břehy Nádržky byly zpevněny kamenem.
- Lavičky a koše budou objednány tento týden.
- Střed náměstíčka byl osazen květinami.
- Sbírka pro Diakonii Broumov se uskuteční 19. 4. 2012 ve Velimi i
Vítězově.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.

Z jednání ZO Velim konaného dne 18. 4. 2012 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Kotek, Kaftan, Slabá, Kubelka, Mgr. Češpiva,
Mgr. Kyncl, Kostka, JUDr. Těmín, Ph.D.
1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny přítomné
pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční
většina členů ZO. Hlasování o programu: pro 9 – proti 0 – zdržel
se 0.
2. Kontrola minulého zápisu
- Prověření věcného břemene – JUDr. Těmín odpověděl, že
doporučuje zatím smlouvu nepodepisovat, smlouva o podepsání
budoucí smlouvy se nevrátila zpět s podpisy účastníků.
- Lavičky a koše byly objednány.
- Smlouva se SFŽP byla podepsána a na Katastrálním úřadě Kolín byl
podán návrh na vklad výměnou za MŠ Velim.
- Stromy byly vysazeny.
- Bylo odloženo přidělování financí spolkům.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.

3. Došlá pošta
- č. j. 212/2012 OAD Kolín, s. r. o. – Žádost o podepsání dodatku
č. IV. ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní dopravě
na rok 2012. Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
- č. j. 225/2012 Folbeset plus, s. r. o. – Návrh mandátní smlouvy o
zabezpečení přípravy pro získání dotace na Kompletní rekonstrukci
Mateřské školy Velim
a) 20 000 Kč do 10 dnů od podání žádosti, b) 20 000 Kč každý
měsíc za TD, c) 20 000 Kč od ukončení zadáv. řízení, d) 2,3 %
z výše přiznané dotace, e) 20 000 Kč závěr vyúčtování akce.
Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
- č. j. 243/2012 R. Bernatík, Šenov (zástupce MUDr. Sixtové) –
pozemek za bytovkami p. č. 299 v k. ú. Velim – komunikace. ZO
rozhodlo, že šířka komunikace bude dodržena dle geometrického
plánu. V současné době nemá ZO zájem o výkup uvedených
pozemků.
- č. j. 247/2012 SFŽP ČR, Praha – Návrh zástavní smlouvy
č. 13960111-Z3 ze dne 3. 4. 2012. ZO bylo seznámeno se zástavní
smlouvou č. 13960111-Z3 se Státním fondem životního prostředí ČR
o zástavě pozemků p. č. st. 615, 616 a stavby čp. 451 v k. ú. Velim
výměnou za zástavu budovy MŠ čp. 486 a pozemků p. č. st. 632,
652 v k. ú. Velim (smlouva č. 13960111-Z ze dne 1. 11. 2002). ZO
se zástavní smlouvou souhlasí a pověřuje pana starostu
k podepsání smlouvy. Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Záměr obce prodat pozemek p. č. 1170 o výměře 750 m 2 a p. č. 1173 o
výměře 701 m2 (dle geom. plánu 771-158/2011) v katastrálním území
Velim byl vyvěšen od 22. 3. 2012 do 10. 4. 2012 na úřední desce.
Jelikož se žádný další zájemce o výše jmenované pozemky nepřihlásil,
ZO Velim rozhodlo, že pozemky p. č. 1170 o výměře 750 m 2 a p. č.
1173 o výměře 701 m2 k. ú. Velim (dle geom. plánu 771-158/2011)
budou prodány zájemcům, kteří o ně projevili zájem.
ZO rozhodlo, že pozemek p. č. 1170 o výměře 750 m2 k. ú. Velim (dle
geom. plánu 771-158/2011) bude prodán paní ing. Ivetě Vonšovské, a
to na základě čestného prohlášení pana Petra Bartáka. Hlasování ZO:
pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
ZO rozhodlo, že pozemek p. č. 1173 o výměře 701 m 2 k. ú. Velim (dle
geom. plánu 771-158/2011) bude prodán panu Moučkovi, který o koupi
pozemku zažádal již v roce 2002 a současné zastupitelstvo je tak
zavázáno rozhodnutím předchozího zastupitelstva z roku 2002.
Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

4. Diskuse
Pan starosta
- Informoval ZO, že dotace pro SDH Vítězov a dotace na opravu
křížku ve Vítězově nebyla obci přidělena.
- Na žádost občanů navrhl ZO změnu pravidel lovu ryb na udici na
rybníku ve Vítězově a Nádržce ve Velimi pro rok 2012. Změna se
týká zřízení společné povolenky pro Velim a Vítězov. Cena celoroční
povolenky činí:
pro dospělé
1 500 Kč + 20 % = 1 800 Kč
pro mládež 15 až 18 let
1 000 Kč + 20 % = 1 200 Kč
pro děti do 15 let
600 Kč + 20 % = 720 Kč
prázdninová pro děti do 15 let
400 Kč + 20 % = 480 Kč
Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
- Podal ZO informaci o návštěvě pana Jiřího Šmída, který žádal o
informaci týkající se finanční částky pro včelaře (v rozpočtu na rok
2012).
- V rozpočtu pro rok 2012 byly spolkům přiděleny tyto finanční částky:
včelaři – 5 000 Kč, Svazarm – 5 000 Kč, myslivci 5 000 Kč,
zahrádkáři – 5 000 Kč, SDH Vítězov – 25 000 Kč, Sokol Velim –
50 000 Kč, FC Velim – 100 000 Kč.
ZO se bude na příštích zasedáních zabývat tím, jaký klíč nejlépe
zvolí pro přidělování finančních prostředků spolkům.
Mgr. Bartošová
- Tázala se, kdy bude opraven plot u MŠ. Pan starosta odpověděl, že
plot bude opraven v nejbližší době.
- Požádala pana starostu o vyřešení situace s OAD Kolín, s. r. o.,
která nedodržuje jízdní řád. Autobus jezdí i o pět minut dříve. Pan
starosta tuto záležitost projedná se zástupcem firmy.
Pan Kostka
- Upozornil na jeden nezpevněný břeh na Nádržce směrem ke

3. Došlá pošta
- č. j. 272/2012 Vodohospodářské sdružení Kolín – Smlouva o vstupu
obce Veletov do Dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské
sdružení Kolín. Smlouva bude vyvěšena po dobu zákonné lhůty na
úřední desce. ZO bere na vědomí.
- č. j.273/2012 VHS Kolín – závěrečný účet Vodohospodářského
sdružení Kolín za rok 2011. Rozpočet bude vyvěšen po dobu
zákonné lhůty na úřední desce. ZO bere na vědomí.
- č. j. 275/2012 DSO Pečecký region – Závěrečný účet DSO Pečecko
za rok 2011 bude vyvěšen po dobu zákonné lhůty na úřední desce a
elektronické úřední desce obce Velim. ZO bere na vědomí.
4. Diskuse
Pan starosta
- Podal zprávu o dobudování kanalizace – mimo povrchy je hotovo, ty
budou dokončeny v nejbližší době, kanalizace Vítězov – výtlak do
Velimi zprovozněn.
- Dále předložil ZO geometrický plán č. 794-60/2012 k rozdělení
pozemku 876/19, který bude poslán pánům Vadroňovi a Šurovi a
paní MUDr. Březinové.
JUDr. Těmín, Ph.D.
- Tázal se, jak často se vyváží kontejner na papír. Pan starosta
odpověděl, že 1x za 14 dní, firma Nykos bude požádána o častější
svoz.
Pan Kotek
- Informoval ZO o přečerpávačce v ulici U Koupaliště, kterou je nutno
uvést do původního stavu.
Mgr. Češpiva
Upozornil na závady v revizní zprávě o opravách na poště.
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O nejlepší pohybovou skladbu
Starší dívky ŠAK se 30. 3. již tradičně zúčastnily v Kolíně závodu O
nejlepší pohybovou skladbu. Družstvo ve složení: K. Fialová,
K. Kaprálková, B. Krauseová, K. Chládová, N. Šmejkalová a
A. Ramšáková obsadilo se skladbou Schůdky 5. místo. Tým mladších
dívek se skladbou Danza Kuduro nemohl kvůli nemocnosti soutěžit.

SPOZ OZNAMUJE
Významná životní jubilea oslavili:
Koutová Vlasta, Velim
Váša Miroslav, Velim
Žák Jaroslav, Velim
Beníšek Jiří, Velim
Zelingerová Květa, Velim
Výborný Vlastimil, Velim
Rusinko Štefan, Velim
Skalová Jaroslava, Velim
Pelichovská Miroslava, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

92 let
60 let
80 let
65 let
65 let
70 let
60 let
70 let
70 let

Finále Polabské výškařské tour
Ve středu 11. 4. se od 15 h konalo velké
finále Polabské výškařské tour v OC Futurum
Kolín. Z naší školy byli nominováni J. Ceral a
I. Homokyová, na divokou kartu O. Kosina. Na
medailové pozici skončila I. Homokyová
(2. místo), O. Kosina byl čtvrtý. J. Ceral se
nezúčastnil. Vyhlašovaly se i nejlepší školy naše škola obsadila 7. místo.

Diamantovou svatbu oslavili:
Zdeněk a Ludmila Krutských, Velim
Blahopřejeme!
Zemřely:
Moravcová Marie, Velim
Keilová Miloslava, Velim

Minivolejbal
Okresní kolo v minivolejbale pro III. kat. (6. a 7. třída) se konalo
17. 4. ve Chvaleticích. Naše družstvo ve složení: I. Homokyová,
Z. Trumpus, T. Sudoměřický, M. Vácha a M. Kotková při vyrovnané hře
nakonec podlehlo ve finále družstvu Peček a přivezlo stříbrné medaile.
V kategorii smíšených družstev však postoupilo do republikového finále,
které se bude konat 9. 6. v Jablonci n. N.

V minulém čísle Velimských novin bylo ve Společenské rubrice chybně
uvedeno jméno Petr Podhrázský. Jedná se o pana Petra
Podhradského. Za chybu se omlouváme.
OÚ Velim

Z NAŠICH ŠKOL
Kouzelnické představení v MŠ
26. 3. 2012 přijel do MŠ kouzelník, který děti nejen překvapil, ale i
pobavil. Děti byly přímou součástí vystoupení a měly možnost vidět
plno zajímavých efektů a kouzel.

Velikonoční prodejní výstava
Ve dnech 2. – 4. 4. 2012 probíhala v MŠ v pavilonu „A“ tradiční
Velikonoční výstava. Na návštěvníky dýchla jarní nálada, která ve
vyzdobené třídě panovala. Všichni mohli zhlédnout nejen velikonoční
dekorace, ale i výrobky s jarní tematikou, tradiční lidově zdobená slepičí
i pštrosí vejce, ale i vejce drátovaná nebo vyzdobená stužkami.
Z finančního výtěžku byly dětem zakoupeny didaktické hry a hračky.
Tímto děkujeme všem rodičům, kteří se na výstavě podíleli.

Poděbradská brána
Ve Sportovním centru v Nymburce se v neděli 22. 4. konal již
6. ročník celorepublikové soutěže v pódiových skladbách aerobiku
s názvem Poděbradská brána. Soutěž probíhala celý den, kategorie
stepů byla poslední a na program se dostala až v 19 h. Naše starší
dívky ŠAK ve složení: K. Fialová, K. Kaprálková, B. Krauseová,
K. Zapletalová, M. Červenková a D. Březinová obsadily v konkurenci
profesionálních týmů se skladbou Schůdky 5. místo. Videozáznam
soutěže na: http://online-prenosy.tvcom.cz/video/14124_p12-aerobikpodebradska-brana.htm

Divadlo v MŠ
12. 4. 2012 přijela do MŠ paní Lhotáková se svým divadelním
představením „Jak Vodníček čistil rybníček“. V pohádce nechyběl ani
čert, který Vodníčkovi kazil úkoly. Díky víle vše dobře dopadlo. Čert
musel za trest pracovat ve mlýně, a tak dobro opět zvítězilo nad zlem.
Ve čtvrtek 19. 4. 2012 navštívil MŠ „Petrpaslík“ se svým divadelním
představením „Aprílové dobrodružství“. Děti se jako vždy velmi dobře
bavily.

Den Země
22. 4. se slaví Mezinárodní den Země. Žáci 2. stupně prováděli úklid
okolí školy. Na počest tohoto dne byl vyhlášen sběr starého papíru.

Pohár rozhlasu
Atletické závody s názvem Pohár rozhlasu pro starší žactvo (8. a 9.
ročník) se konaly v Kolíně 25. 4. Družstvo dívek obsadilo celkově
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5. místo, družstvo chlapců 7. místo. Mezi nejlepší výkony jednotlivců
patřila dvě 5. místa A. Šindelářové v běhu na 60 m a skoku dalekém.

Dvě nové publikace
Koncem roku 2011 vydal Obecní úřad Velim další dvě pozoruhodné
publikace, práce členů Klubu rodáků a přátel Velimi. Maruše Čábelová
ve sborníku nazvaném JAK VZPOMÍNAJÍ soustředila dvacítku delších
či kratších vzpomínek lidí, kteří se ve Velimi či Vítězově buď narodili
nebo zde nějaký čas žili. Bohuslav Baláček sepsal některé události,
které se dosud předávaly jen ústně a díky neúnavnému a pracovitému
autorovi tak neupadnou v zapomnění. Nazval je VELIMSKÉ PŘÍBĚHY.
Skutečných příběhů je jedenadvacet a k tomu jeden o rytíři
Košineckém, který je spíše pověstí. Je také otázkou, jak moc souvisí
s Velimí. Do této kategorie lze zařadit i neexistujícího rytíře Jeníška
z neexistující Nové Úpice, který měl nechat odlít (existující) zvon pro
věž velimského kostela. I když se na tento historický omyl přišlo už před
delší dobou, přece jen zmínka o „nesmrtelném“ rytíři pronikla do obou
publikací.
B. Baláček v předmluvě píše o potřebě zaplnit bílá místa a o
nebezpečí ožehavých témat. Proto bych doporučil zaplnit tato dvě bílá
místa: Na jaře roku 1945 se vozatajstvo Rudé armády – osvoboditelky
usídlilo někde v lesích u Osečka. Někteří vojáci pak za noci vyráželi
loupit do okolních vesnic. Také Velim zažila jejich nájezdy. Proto byly
ustanoveny noční hlídky, jakási domobrana. Při ozbrojeném střetu mezi
nájezdníky a velimskou domobranou přišel o život rolník Bedřich Funda
(od Čeperky). Něco o tom případu vím – dva účastníci přestřelky mi o
tom vyprávěli. Druhé bílé místo je závažnější. Hluboce zasáhlo několik
rodin a pozměnilo i vzhled našich vesnic. Jde o takzvané združstevnění
vesnice, na jehož počátku bylo vystěhování několika selských rodin
(tzv. vesnických boháčů) a zabavení jejich majetku. Maruše Čábelová
na jiném místě zveřejnila kádrové posudky vybraných „kulaků“, které
pro ONV v Kolíně vypracoval jistý velimský funkcionář. Chybí však
vzpomínky někoho z postižených, jejich další osudy atd. B. Baláček o
těchto událostech jistě velice dobře ví, ale jakýsi ostych mu nedovoluje
dění, které předcházelo vzniku JZD, zveřejnit. Nejde snad o hodnocení,
ale o objektivní popis toho, co se více než před půlstoletím událo.
Ale vraťme se na začátek. Práce Maruše Čábelové JAK
VZPOMÍNAJÍ má formát A5, 40 stran, 8 fotografií a VELIMSKÉ
PŘÍBĚHY Bohuslava Baláčka též formát A5, 56 stran, 6 fotografií bez
popisek. Každý titul má náklad 500 kusů, vytiskl Decibel production,
s. r. o., Chotouň. Prodává se na OÚ za 50 Kč. Pokud by se tisk
opakoval, doporučuji připojit jmenný rejstřík, stručné medailonky o obou
autorech a obsah.
Jiří Škopek

Coca-Cola školský pohár
Ve čtvrtek 26. 4. jsme se zúčastnili 1. kola 10. ročníku celonárodní
fotbalové soutěže Coca-Cola školský pohár. Družstvo našich chlapců
ve složení Dejmek D., Červenka T., Trumpus Z., Adámek M., Kasal M.,
Řehák K., Trumpus M., Ramšák M., Svoboda J., Kosina O., Hykš A.,
Kesner P., Čech J. a Táborský T. zvítězilo a postoupilo do dalších bojů.
AH

TEREZÍN
V úterý 24. 4. 2012 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili dějepisné exkurze
do Terezína. Nejdříve jsme prošli Malou pevnost. Průvodce zajímavě
vyprávěl o historii tohoto místa a zvěrstvech, která se tu děla. Viděli
jsme místnosti, kde bylo vězněno kolem 90 lidí, umývárny, samotky,
popraviště… Na konci prohlídky jsme zhlédli film o celé historii
Terezína. Dále jsme navštívili Muzeum ghetta, krematorium, márnici i
kolumbárium. Exkurze byla nejen velice zajímavá, ale i poučná.
Prohlídka všech těchto objektů vyvolávajících ve většině lidí hrůzu
hluboce zapůsobila na naši psychiku.
K. Coufalová, 9. B

Člověk míní, apríl mění
Letošní koulení vajíček, dávný zvyk velimských dětí, zvláště těch
z Pražské ulice, se zdálo být naprosto beznadějné. Dokresloval to
dosavadní stav počasí i předpovědi ve sdělovacích prostředcích. O
chmurném Velikonočním pondělí přišlo na start ve 14 hodin jen několik
školáků připravených účastnit se soutěží v sokolovně. Rozhodnutí
organizátorů bylo: za každou cenu splnit slib první jarní vycházky do
volné přírody. Malé zpoždění, které nastalo, doplnilo stavy účastníků na
slušný počet, takže se mohlo vyrazit. Letošní akce byla obohacena o
několik dalších prvků, což na novém místě konání učinilo zajímavějším.
Sestra cvičitelka ze Sokola úspěšně řídila dětské soutěže, koulela se
vajíčka a zesílená četa našla po jisté době pátrání konečně kýžený
starostův poklad, o který se pak s ostatními dětmi podělila. Protože
nikdo nedonesl draka na drakiádu, zdálo se, že k soutěži vůbec
nedojde. Dvě připravené ceny pro vítěze drakiády (darované jednou
členkou klubu rodáků) měly být uschovány na příště. A co se v té chvíli
nestalo? Nad clonou vrcholků stromů lemujících soutěžní stráň se náhle
objevili dva draci, kteří se drali stále do větší výšky. A tak předseda
čtvrtého oddílu velimského Sokola uchopil ony připravené ceny a po
strmé stráni je donesl dosud neznámým pozdním účastníkům. Ohniště
již bylo připraveno k opékání buřtů. Nálada při opékání byla vynikající.
Snad chyběl jen zpěv, ale to se jistě příště napraví. Závěr vyzněl
výborně: „Letošní velimské koulení vajíček skončilo. Příštímu v roce
2013 třikrát zdar!“ A nakonec poslední povel: „Rozchod!“ Dobrá věc se
podařila, silná vůle zvítězila. Tak tedy za rok v Rybničkách: „Nashle.“
Pořadatelé děkují všem, kteří se jakýmkoli způsobem na akci podíleli
(včetně OÚ Velim).
B.B.

Velimská abeceda (list 118)
Skála velimská, jejímž majitelem býval novoveský občan pan
Němeček, se původně skládala ze dvou samostatných lomů. Ten
hlavní, blíže Velimi, byl mnohem více vytěžován. Pamětníci mluví o
hlásce – malém altánku postaveném na vrcholu skalnatého výběžku,
odkud v minulosti troubením ohlašovali odstřel. Tento výběžek byl
časem odtěžen, vjezd do většího lomu ze severní strany se těžbou
stával stále příkřejším a pro jízdu nebezpečnějším. Proto došlo k těžbě
kamene z přepážky dělící oba lomy a vjezd byl upraven od silnice
z novoveské strany. Těžba kamene se zintenzivnila v době, kdy lom
obhospodařovala správa silnic. Po útlumu těžby a odchodu pracovníků
se lom zatopil a stávající zařízení chátrala.
Skandál: pohoršení, ostuda, hanba, průšvih, malér. Dochází k němu,
pokud se něčí jednání vymkne z pravidel společenského chování.
Neběžné chování jedinců může mít povahu mravnostní, majetkovou,
politickou či jinou (zastižení in flagranti, přistižení při krádeži,
podplácení, falšování písemnosti apod.). Ke skandálům občas dochází i
u nás ve Velimi a Vítězově. Víme o nich, ale jejich zveřejnění by nebylo
v souladu s etikou a často i se zákony.
Skandování hesel má nejčastěji politické příčiny a masový charakter.
Komunisté před 2. sv. válkou často skandovali: „Dejte nám zbraně, dali
jsme si na ně!“ Sudeťáci užívali německých hesel: „Jeden vůdce, jedna
říše“ nebo „Domů, do Říše.“ Sokolové při XI. všesokolském sletu
skandovali: „Byli jsme a budem, za Benešem půjdem.“ Hodně se
skandovalo vždy na 1. máje. Rudé právo často předtiskovalo hesla
určená ke skandování. Snad nejmasovější spontánní skandování u nás
bylo v Praze za sametové revoluce v listopadu 1989 na Letenské pláni.
Skanzen je soubor většinou dřevěných stavení z minulých dob
soustředěných v jednom místě. První skanzeny byly ve Švédsku. Nám
nejbližší skanzen je v Kouřimi. Vznikl roku 1972. Po 15 letech se rozšířil
na 8 stavení. Do budoucna se však plánuje jeho rozšíření na
38 objektů, včetně větrného mlýna. Dnes je v něm soustředěno mnoho
nářadí a strojů. Mnozí starší návštěvníci s podobným nářadím ve svém
mládí pracovali. Zajímavé je, že na přemísťování a kompletizaci
jednotlivých stavení kouřimského skanzenu se účinně podílel náš
bývalý velimský spoluobčan, truhlář pan Josef Čepelák.
Skaut znamená „zvěd“ a je to název anglické organizace mládeže
založené Baden Powellem. U nás byl průkopníkem skautingu profesor

Významná osobnost ve Velimi
V neděli 1. dubna navštívil naši obec prof. PhDr. Jan Sokol, CSc.,
Ph.D., proděkan Fakulty humanitních studií UK v Praze, aby si se
zájmem prohlédl interiér evangelického kostela. Zajímalo jej vnitřní
zařízení, které pochází z druhé poloviny 17. stol., a varhany z r. 1868.
Na hřbitově si prohlédl mohylu odhalenou v r. 1915 v době l. světové
války, kdy bylo zakázáno Husovu památku slavit. Zastavil se také na
katolickém hřbitově, aby alespoň zvnějšku viděl památnou stavbu
kostela z poloviny 13. století. Odpoledne pronesl přednášku
v evangelickém sboru v Předhradí na téma Svoboda, morálka,
odpuštění. Profesor Sokol je výrazným křesťanským myslitelem a
filozofem, autorem děl Malá filozofie člověka a Čas a rytmus.
Maruše Čábelová
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úprava z r. 1956. V roce 1962 vyvrcholila Goldstückerova akce za
zpopularizování Franze Kafky (český židovský intelektuál).
V roce
1962
přerušil
Equador
diplomatické
styky
s Československem.
V roce 1962 byl nad SSSR sestřelen americký letec Harry Powers
v letadle U-2.
V roce 1962 byla vyhlášena nezávislost Alžírska.
V témže roce bylo v ČSSR kolektivizováno již 90 % zemědělské
půdy. V Československu bylo v roce 1962 odsouzeno k trestu smrti
6 osob. Trest byl vykonán u 3 osob.
Zemětřesení v Iránu v roce 1962 si vyžádalo 10 000 obětí na
lidských životech. Toho roku bylo v Iránu prosazeno volební právo žen,
byla provedena pozemková reforma.
V roce 1962 pořídili v Seatlu v USA největší dort světa. Byl 7m
vysoký a v obvodu měl 18,3 metru.
V roce 1962 bylo podle sovětských statistik v Gruzii více než 2 000
lidí starších 100 let.
V roce 1962 napsal spisovatel Milan Kundera drama Majitelé klíčů.
V pátek 6. dubna 1962 v dopoledních hodinách byla v šatnách
Velimské továrny na čokoládu provedena nečekaná prohlídka ženských
skříněk, při níž bylo nalezeno značné množství různých výrobků a
předmětů. Tyto pak byly vystaveny v prvním poschodí na chodbě před
kulturní místností. Podnětem bylo hlášení jedné zaměstnankyně řediteli
závodu. Jméno zmíněné ženy bylo „postiženým“ známo.
Dne 16. dubna 1962 došlo v ranních hodinách v JZD Sokoleč ke
stávce. Členové JZD přestali pracovat, protože dosud nedostali dobírku
za minulý rok a neměli být z čeho živi. Obratem přijeli do Sokolče
členové ONV Nymburk a jednali o nápravě.
V letech 1962 až 1972 stoupla v Československu dvojnásobně
spotřeba alkoholu.
De 16. dubna 1962 bylo konstatováno, že zásobování obyvatel
masem je velmi neuspokojivé. Z trhu zmizely všechny masové
konzervy. Maso se prodávalo zpravidla již jen v pátek, kdy již od
4 hodin čekaly před prodejnami dlouhé fronty spotřebitelů. Mezi
obyvatelstvem se projevovala značná nespokojenost s tímto stavem.
V roce 1962 zjistili Švédové, že v historii světa bylo kolem 14 500
válek.
V roce 1962 byly sochy v zámku v Peruci zvedány k opravám
pomocí helikoptéry.
V letech 1962 až 1965 ubývalo v Československu ročně 28 000 lidí
pracujících v zemědělství.

Antonín B. Svojsík, který již před první světovou válkou založil jeho
českou odnož pod názvem Junák. Ve Velimi se Junák slibně rozvíjel po
2. sv. válce. Přidělili mu jeden z dřevěných domků po totálně
nasazených před továrnou na piana. Činnost velimského Junáka
skončila začátkem 50. let.
Skladatelé jsou hudebně nadaní lidé vytvářející nová hudební díla.
Jakkoli to zní nadneseně, nutno uvést, že i ve Velimi se tací lidé
vyskytovali. Například syn velimského učitele A. Šampalíka složil
několik trampských písniček, které vyšly tiskem. Daleko více úspěšným
byl přednosta stanice z velimského nádraží Bohumil Hrubý. Ten složil
několik písní, z nichž některé zlidověly. Například píseň Hanička
hrávala s oblibou Kmochova kapela. Byly tu však i další, jako: Nehněvej
se, Vojenská a Naše. Tento výčet však pravděpodobně není konečný.
Hrubý se narodil 28. 7. 1870 v Praze. Přednostou stanice ve Velimi se
stal r. 1907. Dne 1. 5. 1914 byl přeložen do Kolína, poté do Lvova
(možná z trestu). Nutno dodat, že tato oblast tehdy byla zamořena
infekčními chorobami. Hrubý se nemocen vrátil do Kolína, kde 28. 7.
1916 ve věku 46 let zemřel.
Sklepmistr bylo jedním ze specializovaných zaměstnání v Glaserově
Velimské továrně. Zde ve sklepích bylo totiž každoročně o sezóně
uskladňováno velké množství ovoce. Pracovnice z výroby zde čistily,
loupaly, krájely či jinak upravovaly určité druhy ovoce. Čisté pak mísily
v určitém poměru s cukrem. Směs sypaly do dřevěných či
kameninových kádí a sudů. Zde pak ovoce čekalo na zpracování ve
výrobě. Nejčastěji to byly dýně, hrušky a ořechy. Ze sklepmistrů byl
nejvíce znám František Makovec, který bydlel ve Fajberku v č. 290.

Velimské proměny XXII

Tadeáš Baláček, člen šachového oddílu Sokol Kolín,
žák Gymnázia Jiřího z Poděbrad v Poděbradech, na
MČR v šachu – extraliga dorostu mladších žáků
Vyvrcholením nejvyšší šachové soutěže mládeže České republiky
extraligy družstev dorostu byla finálová utkání ve dnech 13. – 15. dubna
ve vlachovickém hotelu Pavla v blízkosti Nového Města na Moravě.
Finálových bojů se účastnilo celkem 16 osmičlenných družstev
z nejlepších šachových oddílů České republiky.
Tadeáš hrál v 1. skupině, na 1. šachovnici jako kapitán extraligového
družstva TRW Autoelektrika Vlašim, kde hostuje. Autoelektrika byla
vzhledem k předcházejícím výsledkům v turnaji jedním z favoritů na
získání medailí ve skupině. Tadeášovi se podařilo ve Vlachovicích ze
4 utkání získat 3 body. Na první šachovnici, kde hrají nejlepší hráči
zúčastněných oddílů, jde o vynikající výsledek. Bohužel ostatním
hráčům družstva se tentokrát tolik nedařilo, a tak na medaile družstvo
nedosáhlo. I páté místo v tak náročné soutěži je pro Autoelektriku
Vlašim dobrý výsledek. Vítězem mládežnické extraligy se stal tým ŠK
Lokomotiva Brno, 2. místo obsadilo družstvo BŠŠ Frýdek-Místek, na
3. místě skončilo družstvo 2222 ŠK Polabiny z Pardubic.

První snímek pochází asi z roku 1925. Je vyfotografován zřejmě z větší
výšky – pravděpodobné místo pořízení obrázku odhadujeme mezi
lékárnou a kostelem. Na záběru vidíme ulice Školní a Václavskou.
Úplně vpravo stojí dům Zákosteleckých (nyní), za nímž ještě není ani
stopy po budoucí škole. Ve čtvercovém domě vzadu uprostřed
(postaven v roce 1924) bydlí v současnosti pan M. Kasal. Z jeho
střechy je pořízena druhá fotka, protože totožný snímek po téměř
devadesáti letech nelze zhotovit kvůli vyšším domům a vzrostlým
stromům. Na nové fotografii je v ulicích Václavská a K Sídlišti vidět
zástavba v místech, kde se na prvním snímku nalézá pouze holé pole.
Uvítáme případné další informace ke staré fotografii.
kvak a AH

Tadeáš Baláček na Mistrovství Evropy
Velkým šachovým svátkem pro českou šachovou mládež bude
Mistrovství Evropy mládeže do 18 let, které se podle rozhodnutí
mezinárodní šachové federace bude hrát v Praze ve dnech 16. – 26.
srpna 2012. Tadeáš se mistrovství zúčastní jako extra hráč v kategorii
do 18 let. Znamená to pro něho vstup do náročného období intenzivní
přípravy. Držme mu palce, aby jeho reprezentační vystoupení na
domácí půdě dopadlo co nejlépe.
Petr Baláček

Velim a svět před půl stoletím (4.)
Od 1. dubna 1962 platilo v ČSSR nově upravené sociální
zabezpečení družstevních rolníků. Pro důchodové pojištění jednotlivě
hospodařících rolníků však zůstalo v platnosti dřívější ustanovení –
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Sokol Velim – oddíl stolního tenisu

FC Velim
Výsledky utkání:

Po skončení okresních soutěží stoly v malém sálu velimské
sokolovny neosiřely, neboť se na nich uskutečnilo několik zajímavých
akcí.
Letošní setkání s hráči z Rokycanska přineslo novinku – tentokrát se
nehrál klasický přátelský duel, neboť šestici hráčů z SK Mostiště 2003
byl přilosován jejich týmový parťák z Velimi do soutěže dvojčlenných
družstev. Hrálo se systémem známým z některých tenisových soutěží,
tj. dvě dvouhry a jedna čtyřhra ve dvou skupinách o třech účastnících.
Vítězem tohoto klání se stala dvojice ve složení František Dej, Václav
Turek.
V sobotu 7. dubna 2012 se odehrál tradiční velikonoční deblový
turnaj ve stolním tenisu, jehož se tentokrát zúčastnilo 10 dvojic. Početní
převahu ve startovním poli měli samozřejmě domácí hráči, rádi jsme
přivítali i zástupce oddílů z Mostiště, Nové Vsi, Pískové Lhoty, Týnce
nad Labem a Zásmuk. Vítězný hattrick zkompletovali domácí borci
Pavel Jeřala s Františkem Dejem, kteří si ve finále poměrem setů 3:1
poradili s dvojicí ve složení Marek Brunclík, František Krejčí. Bronzová
medaile putovala do Pískové Lhoty zásluhou páru Petr Bláha, Petr
Mráz.
Dosavadní působení velimského Sokola v Letní lize vystihuje
tradiční pořekadlo „první vyhrání z kapsy vyhání“, poněvadž po úvodní
výhře nad Opočnicí 13:5 (čtyřhry 2, Vejtruba 3, Dej 3, P. Jeřala 3,
Škopek 2) následovaly tři prohry v řadě: Sadská – Velim 10:8 (čtyřhry 2,
Petřík 2, Škopek 2, P. Jeřala 2), Velim – Lysá nad Labem 3:15 (Dej 3) a
Poděbrady – Velim 15:3 (Škopek 1, Petřík 1, bez boje 1).
Michal Souček

A mužstvo: Velim – Náchod 2:1, Kolín – Velim 3:0, Velim – Ústí n. O.
1:1, Trutnov – Velim 0:3
B mužstvo: Bakov n. J. – Velim 1:0, Velim – Týnec 1:2, Uhl. Janovice –
Velim 1:3, Velim – Brandýs n. L. 3:0
Dorost: Tupadly – Velim 0:7, Velim – Teplýšovice 1:1, Velim –
Mnichovice 5:1
Dorost B: Velký Osek – Velim 1:5, Velim – Ovčáry 5:0, Týnec n. L. –
Velim 1:3, Velim – Cerhenice 1:2
Žáci (st., ml.): Velim – Rakovník 2:0, 4:3, Kutná Hora – Velim 0:3, 6:4,
Velim – Nymburk 0:1, 6:4, Neratovice – Velim 1:0, 6:1
Starší přípravka: Velim B – Velim A 4:3, Velim B – AFK Pečky 2:12,
FK Kolín B – Velim A 7:4
Mladší přípravka: (od jarní části začalo hrát okresní přebor „mimo
soutěž“ i družstvo mladší přípravky) FK Kolín – Velim 9:5

Tabulky:
Mužstvo A - Divize C

Mužstvo B - I.A třída sk. B

1 Kolín

16

3

3

52:14 51

1 Klecany

16

3

3

52:23 51

2 Převýšov

13

3

6

52:25 42

2 Poděbrady

12

5

5

40:21 41

3 Velim

12

3

7

36:33 39

3 Benešov B

10

7

5

41:29 37

4 Dvůr Králové

11

5

6

48:25 38

4 Kostelec

11

3

8

57:41 36

5 Ústí n.Orlicí

11

5

6

44:29 38

5 Velim B

9

6

7

42:29 33

6 Mšeno

9

5

8

35:34 32

6 Zásmuky

10

3

9

30:21 33

7 Hradec Králové B 8

7

7

29:27 31

7 D.Lhota

10

3

9

37:36 33

8 Jablonec B

10

1

11 41:44 31

8 Semice

10

2

10 47:45 32

9 Pěnčín-Turnov

8

6

8

30:33 30

9 Bakov

9

3

10 25:29 30

10 Admira Praha

9

3

10 28:38 30

10 Jílové

9

2

11 34:39 29

11 Polepy

9

2

11 39:52 29

11 Č.Pečky

7

7

8

12 FK Pardubice B

7

5

10 35:36 26

12 Radim

8

4

10 41:38 28

13 Náchod

5

9

8

13 Týnec

9

0

13 36:60 27

14 Nový Bydžov

6

3

13 22:46 21

14 Brandýs-Bol.

7

4

11 39:50 25

15 Nová Paka

4

7

11 25:35 19

15 Zeleneč

5

4

13 26:58 19

16 Trutnov

1

7

14 14:50 10

16 U.Janovice

3

6

13 24:58 15

23:32 24

Volejbalové klání vyhráli domácí

45:39 28

Jarní turnaj ve volejbale byl vhodnou příležitostí
k „vysportování“
všech
řízků
a
kachniček
s knedlíkem po Velikonocích. Pohoda a přátelské
prostředí, které provází všechny turnaje v místní
sokolovně, nalákaly tentokrát 6 týmů. Hrál se
opravdu pohledný volejbal, o každý míč se strhla
úporná bitva, ze které vyšel vítězně domácí tým pod
taktovkou Ivany Homokyové „Velimáci“. Vítězům gratulujeme,
organizátorům děkujeme a těšíme se na další společnou akci, ať už ve
Velimi, Kutné Hoře, Kácově nebo Nepoměřicích. Tam všude je Velim
totiž reprezentována našimi hráči. V květnu zajedou volejbalisté Sokola
na turnaj do Křečhoře. Pojeďte je podpořit svou přítomností a pobavit
se společně s nimi a ostatními fanoušky.
ŽAS

Dorost B - Okresní přebor dorostu

Dorost - I.A třída dorostu C
1 AFK Pečky

16

0

1

88:21 48

1 Velim B

12

4

1

82:23 40

2 Č.Pečky

12

2

2

59:17 38

2 Cerhenice

13

1

4

69:30 40

3 U.Janovice

12

1

4

73:21 37

3 Tuchoraz

12

1

5

79:37 37

4 Říčany

11

3

2

59:21 36

4 Týnec/nL

10

1

7

86:70 31

5 Teplýšovice

9

2

6

53:35 29

5 Veltruby

10

0

8

55:83 30

6 Velim

8

4

4

42:20 28

6 Nučice

9

0

9

52:55 27

7 Mnichovice

6

3

8

34:49 21

7 Krakovany

7

3

8

45:48 24

8 Tupadly

6

1

10 32:50 19

8 Bečváry

6

4

7

50:58 22

9 J.Lhota

4

2

11 26:74 14

9 V. Osek

7

0

9

60:67 21

10 Kouřim

4

1

12 38:68 13

10 T.Dvory

5

2

10 48:58 17

11 Radim

3

2

12 24:66 11

11 Ovčáry

5

0

13 48:83 15

12 Záboří

3

1

12 23:70 10

12 Sendražice

4

2

11 24:41 14

13 Zásmuky

3

0

13 22:61 9

13 Dobřichov

3

2

11 27:72 11

St. žáci - Krajský přebor st. žáků

Pozvánka
ZVEME VÁS na STAROČESKÉ MÁJE, které se konají ve Fajberku
v sobotu 26. 5. 2012. Průvod vyjde ve 13.00 h za doprovodu Starostovy
dvanáctky. Večerní taneční zábava začíná ve 20.00 h, hraje hudební
skupina UNIKÁT.

Ml. žáci - Krajský přebor ml. žáků

1 Neratovice

17

4

0

77:16 55

1 Sedlčany

19

1

1 153:42 58

2 Brandýs-Bol.

14

3

4

76:41 45

2 Neratovice

19

0

2 208:31 57

3 Čelákovice

12

4

5

55:32 40

3 Velim

16

1

4 114:65 49

4 Kosmonosy

12

4

5

65:45 40

4 K. Hora

13

2

6

95:53 41

5 Nymburk

12

2

7

78:36 38

5 Brandýs-Bol.

13

1

7

88:58 40

6 Říčany

10

3

8

45:29 33

6 Tn Rakovník

12

3

6

83:62 39

7 Tn Rakovník

9

3

9

48:39 30

7 Hořovicko

12

2

7

91:54 38

8 Kunice

8

6

7

40:37 30

8 Čelákovice

11

2

8

78:66 35

9 K. Hora

9

3

9

56:54 30

9 Nymburk

10

1

10 84:72 31

10 Lysá

8

5

8

53:44 29

10 Sp Příbram

8

2

11 69:83 26

11 Sedlčany

8

5

8

28:28 29

11 Říčany

7

1

13 49:73 22

12 Sp Příbram

7

6

8

63:59 27

12 Kunice

5

3

13 50:84 18

13 Velim

7

3

11 30:47 24

13 P.Mělník

5

3

13 38:77 18

14 Hořovicko

4

0

17 31:136 12

14 Lysá

4

1

16 52:105 13

15 P.Mělník

3

2

16 28:74 11

15 Kosmonosy

2

0

19 16:132 6

16 V.Borek

1

1

19 29:85

16 V.Borek

0

1

20 12:223 1

4

Inzerce
Prodám: mrazák „Calex“ – 3 šuplíky, mrazák „Gorenje“ – 4 šuplíky a
řezačku na řepu na 380 V. Cena dohodou!
Telefon: 321 76 30 28 pí Čežíková

VELIMSKÉ NOVINY - občasník vydávaný OÚ ve Velimi
INTERNET: www.velim.cz
E-MAIL: redakcevn@seznam.cz
Redakční rada:
Mgr. Alena Holzbauerová (AH) – šéfredaktorka
Mgr. Eva Veselá (eve) – korektura, zprávy ze ZŠ
Mgr. Hana Kaprálková – korektura
Bc. Kateřina Kvapilová (kvak) – zprávy od občanů
Jana Bartošová (JB) – zprávy od občanů
Žaneta Svobodová, DiS (žas) – zprávy od občanů
Bc. Martina Wasserbauerová (MW) – zprávy od občanů
Bc. Petra Sixtová (účetnictví, přepisy, inzerce)
Externí spolupracovníci:
Bohuslav Baláček (B.B.)
Irena Babická (ibab)

Přípravka - OP starší přípravky
1 FK Kolín B

14

0

0

200:39 42

2 AFK Pečky

13

0

2

174:70 39

3 Velim A

9

0

5

150:60 27

4 Č. Brod

9

0

5

142:78 27

5 FK Kolín A

8

0

5

124:64 24

6 Velim B

6

1

7

95:99

7 Zásmuky

6

0

6

127:92 18

8 J. Lhota

6

0

5

100:80 18

9 Štítarský SK

5

1

8

57:127 16

10 Kšely

3

0

10 76:146

9

11 FŠ V. Osek

1

0

13 31:187

3

12 Č. Pečky

0

0

14 19:253

0

Příjem zpráv:

e-mail: redakcevn@seznam.cz, členové RR

Uzávěrka je 21. den v měsíci. Příspěvky zaslané v elektronické podobě
mají přednost. 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@reklamniservis.cz, www.reklamniservis.cz
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Více informací na www.fotbal.cz
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