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Téma: Naše kronika
Kronika je, když ….
Kroniky jsou záznamy z dob minulých. Události
v nich jsou řazeny následně po sobě, tedy
chronologicky. Známé jsou kroniky Kosmova a
Dalimilova. Pozdější kronika Hájkova je málo
věrohodná, ale pro nás z Velimi je významná,
protože jako jediná vůbec podává zprávu o zániku
vsi Serčov. Domněle se obec nacházela asi 1 km
severně od naší sousední Nové Vsi, při jednom
z tehdejších meandrů řeky Labe. Jméno Serčov se
nevyskytuje v soupisu zaniklých vsí v Česku, avšak
my o jeho existenci nemáme důvodu pochybovat.
Nejbližší zaniklou vískou v okolí Velimi byly
Popovice, které nám dnes připomíná již jen jméno
rajonu v sousedním sokolečském katastru. Popovice
ovšem zanikly až koncem třicetileté války.
Zásadní změny v kronikářství nastaly za vlády
Marie Terezie a jejího syna Josefa II., kteří zaváděli
četné reformy, například povinnou školní docházku.
Za jejich vlády vyšlo nařízení o zakládání kronik
v obcích. V následném období byly pořizovány
kroniky i ve spolcích a v neposlední řadě si události
z okolí zapisovali i četní jednotlivci. Také velimští
sokolové psali poctivě svou kroniku. Na počátku německé okupace za druhé světové války, kdy
byla činnost Sokola zastavena, byl jeden člen velimské jednoty pověřen schovat před nacisty
sokolskou kroniku. Podařilo se mu ji ukrýt tak, že ji dodnes nikdo nenalezl.
První kronika Obecního úřadu ve Velimi se zřejmě během 2. světové války ztratila. Kronika II.
byla psána od roku 1923. Kronika III. pokračovala rokem 1956 (což bylo konstatováno roku 1991).
Začátkem roku 1991 se podařilo zachránit soukromou kroniku psanou v letech 1915 až 1926.
Jednalo se původně o účetní knihu, do které vpisoval své zážitky a poměry v první světové válce
Josef Nol z Baiervecku. Jen několik listů v ní doplnil jeho bratr Bedřich, a to v době, kdy byl Josef
povolán na frontu. Po smrti tří bratrů Nolů zachránil tuto knihu před likvidací člen klubu rodáků Jan
Škopek. Klub rodáků ji pak předal okresnímu archivu v Kolíně.
Do II. obecní kroniky psal v letech 1923 – 1933 řídící učitel Antonín Doubrava. V letech 1934 –
1937 pak pokračoval obecní tajemník Josef Hejna. V letech 1938 – 1953 nebyla obecní kronika
psána vůbec. Události z této doby doplnil dodatečně ředitel národní školy Josef Kondrys. Do II.
obecní kroniky pak postupně psali: 1956 – 1964 ředitel národní školy v. v. Karel Kratochvíl, 1965
– 1968 důchodce Petr Baláček, 1969 – 1975 důchodkyně Božena Lisková, 1977 – 1989
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důchodkyně Marie Vedralová, která také
doplnila chybějící roky 1975 a 76. Táž Marie
Vedralová vydala ve spolupráci s Regionálním
muzeem v Kolíně brožuru Kapitoly z dějin obce
Velimi.
Sixtova soukromá kronika vyšla tiskem
v Praze roku 1924. Nesla nápis: Velim a Paměti
rodu Sixtovského. Autorem textu byl inženýr
Jan Sixta, vrchní inspektor Severozápadní
dráhy v Karlíně. Psal ji v letech 1896 – 1900,
kdy popsal velimské grunty, rodinu i poměry
velimské.
Nabídka na prodej I. obecní kroniky Velimi
vzešla někdy koncem září roku 2003 od jisté
ženy (J. M.) z Průhonic. Zastupitelstvo obce
Velimi rozhodlo 7. října 2003 všemi hlasy
kroniku odkoupit. Po prostudování měla být
předána
do
kolínského
archivu
paní
Mgr. Zuzaně Miškovské.
Bývalý velimský občan, učitel Rýn, který žil
kolem roku 1970 jako sedmdesátiletý v Praze,
psal svou soukromou velimskou kroniku. Také
válečný invalida z první světové války Karel
Nekola, kterému zřídili prodejnu tabáku
v místnosti při obecním úřadu, zapisoval
události ze svého okolí. Tyto i další utajené
kroniky jen ztěží již uzří světlo světa.
BB

O vedení obecních kronik
Potřebu zaznamenávat významné události
měli naši předkové již v dobách dávno
minulých. Tak vznikly kroniky – písemnosti, kde
jsou jednotlivé události popsány podle pořadí, v
jakém se děj odehrál. Podle obsahu pak
rozlišujeme různé kroniky, záleží na tom, zda
zachycují dějiny světa, státu, místa nebo
spolku.
K zaznamenání zpráv o důležitých a
pamětihodných událostech v obci, které mají
sloužit pro informaci i poučení budoucím
(pokr. na str. 2)

(pokr. ze str. 1)
generacím, je určena obecní kronika. První návod jak si počínat při
psaní takové pamětní knihy byl vydán dekretem v roce 1836. Po vzniku
Československé republiky byl v roce 1918 vydán zákon (platný do roku
2006), který nařizoval zakládat pamětní knihy obecní. Následovaly další
nařízení vlády a prováděcí předpisy, které stanovily náležitosti kroniky a
povinnosti kronikářů. Současný platný zákon o kronikách obcí uvádí, že
vést kroniku je úkolem každé obce. Zápis provádí pověřená osoba
nejméně jedenkrát za kalendářní rok. Informace, které jsou pro obec
důležité a mají být zaznamenány, jsou obecní záležitosti a
hospodaření obce, statistika obyvatelstva, výstavba a úprava obce, její
veřejný a kulturní život. Nahlížet do kroniky může každý ve vymezené
době na obecním úřadě, občan starší 18 let může navrhnout změnu,
doplnění nebo opravu zápisu. I v dnešní době převažují ručně psané
knihy s číslovanými listy, které mohou být doplněny o obrazové, ale i
zvukové dokumenty.

hospodaření a výstavbu obce, společenskou rubriku a další) čerpá
především ve svém zaměstnání a z osobního setkání s občany.
Psaní kroniky vyžaduje čas a trpělivost. Přestože je zájem veřejnosti
o nahlédnutí do obecních kronik a pamětních knih minimální, je zřejmé,
že svůj význam mají. A nemalý – dobře vedená kronika se stane po
letech neocenitelným pokladem a tvoří nenahraditelný zdroj informací o
minulosti, o nás.
MW

Pamětní knihy obce Velim

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 10 – proti 0 – zdržel
se 0.

ZPRÁVY ZE ZO
Z jednání ZO Velim konaného dne 2. 5. 2012 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Kotek, Kaftan, Slabá, Kubelka, Mgr. Češpiva,
Mgr. Kyncl, Kostka, Mgr. Bartošová, Mgr. Karpeta

Kronika – první pamětní kniha naší obce byla založena dne
15. března 1917. Kronikářem, který byl pověřen jejím vedením, byl
řídící učitel Obecné školy ve Velimi Alois Doubrava.

2. Kontrola minulého zápisu
- Byly připomenuty ostatní zprávy.
3. Došlá pošta
Obec Velim sestavila závěrečný účet za rok 2011 včetně celoročního
hospodaření za rok 2011. Součástí závěrečného účtu je zpráva o auditu
za rok 2011. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce obce Velim a
elektronické úřední desce.
- č. j. 306/2012 Katastrální úřad pro Středočeský kraj, kat. pracoviště
Kolín – Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu –
přepracování souboru geodet. informací do digitální podoby –
Vítězov –žádost o vyvěšení po dobu 30 dní. Oznámení bude
vyvěšeno po dobu zákonné lhůty na úřední desce. ZO bere na
vědomí.
- č. j. 307/2012 Katastrální úřad pro Středočeský kraj, kat. pracoviště
Kolín – Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu –
přepracování souboru geodet. informací do digitální podoby – Velim
–žádost o vyvěšení po dobu 30 dní. Oznámení bude vyvěšeno po
dobu zákonné lhůty na úřední desce. ZO bere na vědomí.
- č. j. 311/2012 Římskokatolická farnost Kolín, p. Bulín – Žádost o
zaslání splátky a poděkování za opravu zdi. Odpověď: ZO navrhlo
situaci řešit se všemi aspekty a chce upozornit, že zeď je
v havarijním stavu.

V této knize jsou zaznamenány události let 1903-1921 a paměti
Matěje Fundy, rychtáře z Baiervecku. Podrobně jsou zde popsány život
v obci, počasí, obecní volby, počet obyvatel a následné sčítání lidu
v jednotlivých letech. (Např. ke konci roku 1910 měla Velim 1995
obyvatel – 1276 katolíků, 707 evangelíků a 12 židů). Dále jsou
zaznamenány události jako sarajevský atentát v roce1914 a jeho
následky pro velimské občany – kdo byl naverbován, kde a kdy zemřel,
všeobecná drahota potravin a další. Tato pamětní kniha byla v dobách
okupace ztracena a do Velimi se vrátila až v roce 2003.

4. Diskuse
Pan starosta
- Požádal ZO o schválení bezúplatného nabytí pozemku p. č. 1016/1
o výměře 1992 m² v katastrálním území Velim se způsobem využití
ostatní komunikace v katastrálním území Velim, obec Velim, okres
Kolín, na kterém se nachází místní komunikace, do vlastnictví obce
(dle § 85 písmene a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). Hlasování
ZO: pro 10 – proti 0 – zdržel se 0.
- Dále požádal ZO o schválení bezúplatného nabytí pozemků p. č.
1014/1 o výměře 651 m², p. č. 1014/2 o výměře 392 m², p. č. 1014/3
o výměře 114 m² a p. č. 1000/3 o výměře 2879 m². Všechny výše
uvedené pozemky v katastrálním území Velim se způsobem využití
– zeleň do vlastnictví obce (dle § 85 písmene a) zákona 128/2000
Sb. o obcích). Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdržel se 0.
- Informoval, že na základě četných dotazů kam s posekanou trávou
bude od příštího pondělí od 17.00 do 18.00 hodin otevřena pro
veřejnost skládka – lokalita Na Houti.
- Předložil ZO geometrický plán č. 794-60/2012 k rozdělení pozemku
876/19, který byl zaslán pánům Vadroňovi, Šurovi a paní
MUDr. Březinové (výše uvedení s výměnou souhlasí) a požádal ZO
o schválení dělení pozemku. Zastupitelstvo obce Velim projednalo
dělení pozemku dle geometrického plánu č. 794-60/2012
vypracovaného ing. Milošem Němcem a potvrzeného Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj dne 4. 4. 2012 (zhotoven z důvodu
směny pozemků). Rozhodnutí: ZO s dělením pozemku dle geom.
plánu č. 794-60/2012 souhlasí. Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 –
zdržel se 1.
- Navrhl do příštího zasedání ZO vyreklamovat na krajský úřad
popraskanou silnici a přetřít krajnice.
Mgr. Karpeta
- Požádal o opravu výjezdu z Václavské ulice a u školy.
Mgr. Bartošová
- Ve Vítězově od domu pana Pánka k domu pana Kaluského je
propadlá silnice. Pan starosta odpověděl, že situaci prověří.

Ve druhé pamětní knize obce Velim jsou zachyceny roky 1923-1955.
Byl proveden důkladný soupis domácího zvířectva, rok 1930 je tu
popsán jako velmi deštivý rok. Jako významná událost je uvedeno např.
zřízení telefonu v roce 1923, v roce 1925 oznámení Okresního soudu
v Kolíně o úředním přečíslování osady Baierveck ( tř. Krále Jiřího), čímž
došlo k oficiálnímu sloučení osad ve Velimi. Za připomenutí také stojí
obsáhlý popis činnosti Tělocvičné jednoty Sokol ve Velimi, která byla
založena roku 1868 jako jedna z nejstarších jednot sokolských. V této
pamětní knize je i široce popsán život občanů za okupace 1938-1945.
Po Aloisi Doubravovi vedl obecní kroniku od roku 1933 do roku 1937
obecní tajemník ve Velimi Josef Hejna. O kroniku se poté nikdo
nestaral, až v roce 1953 se ujal jejího vedení ředitel národní školy Josef
Kondrys. V kronice pak zpětně popsal vznik a vývoj jednotného
zemědělského družstva v roce 1951.
Třetí pamětní kniha vyobrazuje události v letech 1956 – 1990, velmi
podrobně jsou tu popsány činnost MNV, JZD, školství a politická situace
v obci i vlasti. Novým kronikářem se v roce 1957 stal Karel Kratochvíl,
tuto úlohu v roce 1964 převzal Petr Baláček a po něm v roce 1969
Božena Lisková. Od roku 1977 vedla obecní kroniku Marie Vedralová,
její nástupkyní se v roce 1990 stala Marie Škopková. Z dostupných
informací je patrné, že v padesátých letech 20. století došlo
k zpolitizování kronikářské činnosti, vedení kroniky určovala nová
směrnice, práce kronikářů a jejich politická výchova měla být
dozorována.
Děj ve Velimi je od roku 1990 do dnešních dnů zaznamenán ve
čtvrté pamětní knize. Mezi další kronikáře, kteří svědomitě zapisovali
významné události, patří Marie Němcová a Jaroslava Studená. Ta vede
kroniku od roku 2002. Důležité a zajímavé informace (obecní záležitosti,
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Dále požádala o protokol – výměr silnice u dráhy ve Velimi. Kopie
protokolu o vytyčení výše uvedeného pozemku bude poskytnuta.
Pan Kostka
- Upozornil na nepořádek u Nádržky, především na „pet“ láhve.
Pan Kotek
- Upozornil na špatný stav obecní multikáry. Pan starosta zjistí a
prověří cenu novějšího vozidla.
Mgr. Češpiva
- Poukázal na zdeformované značky u školky a požádal o opravu.
Mgr. Kyncl
- Přednesl ZO zprávu finanční komise. Byla provedena kontrola SDH
Vítězov, TJ Sokol Velim a FC Velim.
-

SPOZ OZNAMUJE
Významná životní jubilea oslavili:
Tatíčková Jaroslava, Velim
Skalová Milada, Velim
Hruška Josef, Velim
Homokyová Otilia, Velim
Malenovský Miroslav, Velim
Dyrčíková Marie, Velim
Vyšatová Marie, Velim
Maryčová Blanka, Vítězov
Šimková Miloslava, Velim
Kačínová Alena, Velim
Vávra Slavoj, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

Z jednání ZO Velim konaného dne 16. 5. 2012 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Kotek, Kaftan, Slabá, Kubelka, Mgr. Karpeta,
JUDr. Těmín, Ph.D., Mgr. Kyncl, Kostka, Mgr. Bartošová

Narodili se:
Matějková Klára, Velim
Chlád Tadeáš, Vítězov
Pokorný Kryštof, Velim
Blahopřejeme!

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 10 – proti 0 – zdržel
se 0.
2.
-

75 let
65 let
80 let
65 let
85 let
65 let
65 let
60 let
75 let
80 let
80 let

Mezi velimské občany byly přivítány tyto děti:
Maryška Jan, Minarčík Josef, Grimmerová Lucie, Hrabalová Barbora,
Dulík Roman, Mikuláš Patrik, Svobodová Nela, Matoušek David

Kontrola minulého zápisu
Římskokatolická farnost – poslední splátka za faru byla zaplacena.
Žádosti o bezúplatný převod pozemků byly odeslány na ÚZSVM.
Žádost o vyjádření k dělení pozemku – zaslána na MěÚ Kolín, odbor
výstavby.
Silnice, krajnice – domluvena schůzka.
Oprava výjezdu z Václavské ulice a u školy – úkol trvá.
Propadlá silnice ve Vítězově – úkol trvá.
Multikára – úkol trvá.
Byly připomenuty ostatní zprávy.

Zemřel:
Souček Miroslav, Velim
Drahovzal Vlastimil, Velim
Čest jeho památce!

Všímáme si?
-

3. Schválení závěrečného účtu za rok 2011
Obec Velim sestavila závěrečný účet za rok 2011. ZO vyslovilo souhlas
s celoročním hospodařením za rok 2011 – bez výhrad. Součástí
závěrečného účtu je zpráva o auditu za rok 2011. Závěrečný účet byl
vyvěšen na úřední desce obce Velim a elektronické úřední desce.
Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdržel se 1.

-

Zaregistrovali jste stejně jako já, jak dostávají nové kabátky domky,
které nepatří k nejmladším? A jak jim to sluší!
Všimli jste si, že někteří házejí do kontejnerů na papír celé
nerozšlapané tvrdé krabice, aby zabraly co nejvíce místa a na
ostatní třídiče odpadu se nedostalo?
Upoutala Vás hezká zeď a vrata u katolického kostela?
IBAB

Z NAŠICH ŠKOL

4. Došlá pošta
- č. j. 272/2012 Vodohospodářské sdružení Kolín – Smlouva o vstupu
obce Veletov do dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské
sdružení Kolín. Smlouva byla vyvěšena po dobu zákonné lhůty na
úřední desce. ZO výše uvedenou smlouvu schvaluje. Hlasování ZO:
pro 9 – proti 0 – zdržel se 1.
- č. j. 273/2012 Vodohospodářské sdružení Kolín – Závěrečný účet za
rok 2011. Rozpočet byl vyvěšen po dobu zákonné lhůty na úřední
desce.
Zastupitelstvo
obce
schválilo
závěrečný
účet
Vodohospodářského sdružení Kolín. Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 –
zdržel se 1.
- č. j. 275/2012 DSO Pečecký region – Závěrečný účet DSO Pečecko
za rok 2011 byl vyvěšen po dobu zákonné lhůty na úřední desce a
elektronické úřední desce obce Velim. ZO výše uvedený závěrečný
účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření schvaluje.
Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdržel se 0.

Vítání občánků
Na OÚ ve Velimi přivítali v sobotu 5. května nové občánky. Rodiče
podepsali zápis v pamětní knize, obdrželi drobné dárky a o sváteční
atmosféru se postaraly děti z hudebního kroužku MŠ, které předvedly
krásné hudebně-recitační pásmo.

Oslava svátku matek
V každé třídě proběhla 14. 5. odpoledne besídka, na které děti
předvedly maminkám pásmo básní, písní a hudebně-pohybových her
s tematikou rodiny. Na závěr obdržely maminky dárek, který jim vyrobily
děti v mateřské škole.

Výlet předškoláků do Prahy
Jako každoročně (tentokrát 15. 5.) se předškoláci podívali do
Štefánikovy hvězdárny na pořad „O Sluníčku“, prohlédli si interaktivní
výstavu o vesmíru a podívali se dalekohledem. Děti se pobavily
v zrcadlovém bludišti v replice brány Špička a podívaly se na panorama
Prahy.
HM

5. Diskuse
Pan starosta
- Informoval ZO, že 22. 5. 2012 se uskuteční kolaudace kanalizace.
- V červnu bude zahájena rekonstrukce dalších chodníků, začne se
v ulici Václavská.
- Informoval ZO o problému s p. Hulalou, který nereaguje na výzvy,
neplatí nájem a blokuje obecní prostory – za účasti Policie ČR
budou prostory otevřeny, vše bude zaprotokolováno.
- Pan Mbemba – neplatí nájem a popelnice. Bude upozorněn na
možnost okamžitého vystěhování z obecního bytu.
- Pověřuje pana místostarostu Kubelku k umístění laviček ve třídě
Krále Jiřího.
Pan Kotek
- Upozornil na volně pobíhající psy paní Miňovské – stížnosti od
obyvatel Skalky. Paní Miňovská bude písemně upozorněna.
Mgr. Kyncl
- Požádal o ostříhání živého plotu u bytovek, který zasahuje do
chodníku. Pan starosta upozorní majitele pozemku.
Paní Slabá
- Informovala, že smlouva o koupi parcely Na Skalce byla podepsána.
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Období výletů v ZŠ

domovů nebo alespoň tím směrem. Organizátoři svou roli
zvládliopravdu bravurně, již od rána byli pilní jako včeličky. Sám Král
májů nám řekl: „Musíme si tu naši třídu zase pořádně dát dohromady.“
Všem, kteří se podíleli na dlouhých přípravách této akce, samozřejmě
patří velký dík. Snad jim toto nadšení vydrží i do dalších let a my se
budeme moci bavit stejně tak jako letos.
žas

Začalo období výletů a exkurzí. 3. a 4. třída byla 26. 4. na výletě
v Kutné Hoře, 17. 5. vyrazili žáci 1. a 2. třídy do Hrádku u Nechanic,
perníkové chaloupky a na Kunětickou horu, 23. - 25. 5. byla 5. třída na
výletě ve Zbraslavicích a na stejné místo jeli od 28. 5. deváťáci.

Coca-Cola školský pohár
2. kolo fotbalové soutěže Coca-Cola školský pohár se konalo ve
středu 9. 5. v Kopidlně. Družstvo našich chlapců ve složení Dejmek D.,
Trumpus Z., Adámek M., Kasal M., Řehák K., Trumpus M., Ramšák M.,
Svoboda J., Kosina O., Hykš A., Kesner P., Čech J., Smejkal J. a
Táborský T. obsadilo 2. místo. Do dalšího kola postupuje pouze vítěz.

Pěvecká soutěž
Ve čtvrtek 10. 5. se zúčastnily 2 dívky pěvecké soutěže v Kolíně.
T. Krejčová ve své kategorii zvítězila, V. Bíšková byla třetí.

Pohár rozhlasu
Atletické závody s názvem Pohár rozhlasu pro mladší žactvo (6. a 7.
ročník) se konaly v Kolíně 10. 5. Družstvo dívek obsadilo celkově
6. místo, družstvo chlapců 12. místo. Mezi nejlepší výkony jednotlivců
patřilo 2. místo Ivy Homokyové ve skoku dalekém a také 3. místo ve
skoku vysokém.

Velimské proměny XXIII

Minikopaná
Okresní kolo v minikopané mladších žáků (6. a 7. roč.) proběhlo
15. 5. v Kolíně. Družstvo ve složení Adámek M., Krejčí D., Ceral J.,
Kyncl J., Dejmek D., Trumpus Z., Horník M. a Sudoměřický T. obsadilo
2. místo. Turnaj starších žáků (8. a 9. roč.) se konal 17. 5. Družstvo ve
složení Kosina O., Ramšák M., Hykš A., Kesner P., Holoubek M., Čech
J., Smejkal J., Táborský T., Adámek M., Kasal M. a Trumpus M.
obsadilo 4. místo.

Stř edočeský taneční pohár
Okresní kolo soutěže Středočeský taneční pohár se konalo v pátek
11. 5. 2012 v DDM Symfonie v Poděbradech. Minitým ve složení
B. Kvapilová, S. Dejmková a N. Kokošková se skladbou Kočky
v kategorii 1. stupeň ZŠ zvítězil a postupuje do krajského finále.
Minitým ve složení I. Homokyová, K. Hlásková a L. Hlásková se
skladbou Monsters v kategorii 2. stupeň ZŠ také zvítězil a postupuje do
krajského finále. Skupina dívek ve složení K. Fialová, K. Kaprálková,
B. Krauseová, M. Kotková, A. Holoubková, A. Kronusová, K. Chládová,
I. Homokyová, L. Hlásková, K. Hlásková a A. Ramšáková obsadila se
skladbou Game v kategorii 2. stupeň ZŠ 4. – 5. místo. Gratulujeme.

Fotografie stavby nové školní budovy (2. stupeň), pořízená v 80. letech
20. století. „Základní škola ve Velimi se t. č. jmenovala ZŠ Julia Fučíka
– dle našeho národního hrdiny, umučeného za okupace.“ (Citace
z knihy Kapitoly z dějin obce Velim z roku 1982.)

Sběr starého papíru

Budova 2. stupně ZŠ asi po třiceti letech. Nyní se škola jmenuje ZŠ
T. G. Masaryka. Navštěvuje ji 240 žáků. Před několika lety oblékly obě
budovy ZŠ nový kabát. Vzpomínám na svá školní léta – velké
přestávky, při kterých jsme museli chodit dokola po prostorné hale a u
toho svačili. Hala je dnes využívána pro tělesnou výchovu i pro ostatní
školní kroužky (aerobik, stolní tenis aj.).
kvak

V měsíci květnu proběhl na naší škole sběr starého papíru. Celá
akce proběhla dodatečně ke Dni Země a byla pojata jako soutěž tříd.
Sebrány byly cca 2 tuny. Zvítězila 2. třída (601,3 kg), za ní se umístila
1. třída a pak 4. třída. Podle počtu žáků ve třídě, kteří sběr odevzdali,
zvítězila 8. třída (74 %). V soutěži jednotlivců byli nejlepší P. a J.
Horákovi (každý 130 kg).
AH

Velimská abeceda (list 119)

Máje 2012

Sklepy slouží ponejvíce k ukládání potravin a topiva. Zajímavý je
sklep restaurace Na Staré rychtě. O něm se traduje, že z něho vedla
tajná chodba na Bedřichov. Podobné fámy šly o sklepech při zámku
v Cerhenicích. Tam se jednalo o skladové prostory zaniklého pivovaru.
Bývalým zaměstnancům Velimské továrny byly známy sklepy pod
výrobními budovami, které sloužily například k uskladňování
kandovaného ovoce. Za války byly v rámci CPO zajišťovány sklepy
v okolí škol pro úkryt žactva v případě bombardování. K praktickému
užití však nikdy nedošlo.
Sklenářů bylo ve Velimi poskrovnu. Jeden z nich, žijící
v předminulém století, se jmenoval Josef Baláček a pocházel z Dašic.

Letos se fajberské máje konaly 26. května. Průvod začal v jednu
hodinu odpoledne. Připraveni byli páni „policajti“ v uniformách, šatlava i
mladí tanečníci v krojích, kterým to letos opravdu slušelo. Kroje byly
nové, daly vyniknout tanečnímu umění mládenců i děvčat. Návštěvníci
májů zhlédli výstavu fotek z let minulých, mnoho lidí se tam poznalo,
mnozí byli překvapeni, jak se změnili. Tančilo se u každé připravené
májky a vše se řádně zapilo a zajedlo. K tanci a poslechu hrála jako
každý rok Starostova dvanáctka. Všichni se již těšili na večerní zábavu,
která začala ve 20 hodin. Kapela Unikát hrála až do brzkého rána.
Návštěvnost byla letos opravdu velmi vysoká, platících diváků bylo
bezmála 500. Když začalo svítat, rozešli se poslední vytrvalci do svých
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Svou dílnu měl v domě č. 17. Říkalo se o něm, že straní omladinářům.
Na jednom veřejném vystoupení, kde řečník obhajoval rakouskou
politiku, vystoupil zmíněný s tím, že císař pán slíbil, že se dá korunovat
za českého krále a tento slib nesplnil. Pro své další výroky byl zatčen a
vězněn. Josef Baláček zemřel jako svobodný ve 40 letech na TBC.
Skořepa Bedřich (1884 – 1954) byl rolníkem a bydlel se svou ženou
Boženou a synem Josefem v domě, který stál vzadu za č. 3. Chodilo se
k nim dlouhou úzkou cestou. Skořepa byl prozíravým a váženým
občanem. Jako první ze sousedů si pořídil namísto tradičního kovaného
vozu valník s pneumatikami. Byl často volen do veřejných funkcí. Syn
Josef, který se oproti rodičům vyznačoval robustní postavou, si
v Chlumci nad Cidlinou zřídil dílnu na regeneraci automobilových
pneumatik.
Skoták byl ustálený název pro ošetřovatele skotu při panských
dvorech v 16. století. Při popisování poměrů u velimského dvora
v letech 1561 až 1568 se dočítáme, že skoták dostával odměnou
3 kopy v penězích.
Skruže – betonové roury o velkém průměru se v minulosti po celá
desetiletí vyráběly ve velimské cementárně. Užívalo se jich především
při stavbě studní. Jednotlivé díly skruží se využívaly též v minulosti jako
stěny květinových záhonků v ulicích obce.
Skuhrovský Kryštof ze Skuhrova žil v polovině 16. století. Král
Ferdinand I. jej povolal, aby spolu s Baltazarem Čišvicem
z Gebersdorfu sepsal rozsáhlý urbář, kterým by popsal stav panství
poděbradského, jež bylo rozšířeno o statky zabrané po 30leté válce.
Stalo se tak r. 1553. Tím byly uchovány i důležité údaje o vsi Velimi
jako součástí tohoto panství.
Sladkovský Karel, revolucionář v roce 1848 na barikádách v Praze.
Byl zatčen, souzen a čekal na ortel v nejtěžším žaláři pevnosti
Olomouc. Po pádu absolutismu byl omilostněn. V druhé polovině
devatenáctého století se stal kandidátem Národní strany
svobodomyslné na Kolínsku. Za poslance království českého však byl
zvolen jeho protikandidát, evangelický farář z Velimi Ján Ruml, který
kandidoval za Stranu národní.
Sláma, vedlejší produkt při sklizni obilovin, má mnohostranné využití.
Ječná sláma je hodnotným krmivem, jiné slámy se též používají ke
stlaní skotu. Řezané zelené krmení a řezaná sláma tvoří krmnou směs
– řezanku. Ve Velimi se počátkem srpna stávalo, že vítr strhával stébla
ze žebřiňáků a znečišťoval tak ulice. Sláma sloužila také k vystýlání
krechtů k zazimování brambor a řepy. Slámou se plnily štrozoky –
slamníky. V zimě se ze slámy dělala povřísla. Stará došková stavení
měla střechy ze slámy. Ve starých domácích pekárnách bývaly
slaměné ošatky.
Slámová bylo jméno tlumočnice z češtiny do němčiny (slovenské
národnosti a čs. st. příslušnosti). Byla zaměstnána u rakouské firmy
Loos Kässel Bischhofshoffen, která v ČSSR uváděla do chodu pojízdné
kotle. V létě 1979 přijel do Velimské továrny mimo zmíněnou tlumočnici
i rakouský montér Rezac, který měl kompletizovat zde stavěný kotel.
Rezac byl závislý na tlumočnici, která musela být stále nablízku. Po
dokončení instalace kotle vstoupili v říjnu r. 1979 oba jmenovaní do
svazku manželského. Rakouští kolegové – montéři jen suše dodávali,
že Rezac opustil matku dvou dětí. Jeho předkové byli Češi, jmenovali
se Řezáčovi a on neznalost češtiny jen předstíral.

Petanquové čarodějnice
Inspirován článkem „A jak to bylo u nás?“ ve Velimských novinách
jsem se rozhodl obeznámit Vás s oslavou čarodějnic ve velimském
petanquovém klubu. Již desítku let pořádáme petanquový turnaj „Noční
čarodějnice“. Začíná se ve 21 hodin a hraje se celou noc až do rána.
Letošního oblíbeného turnaje se zúčastnilo 19 hráčů a několik
přihlížejících. Soupeři se na každý zápas losují. Za světel reflektorů se
odehrávají zajímavé zápasy. Nechybí samozřejmě ani čarodějnický
oheň. Grilované klobásy si zakousneme o přestávce. Za ranního úsvitu
se provoněni vůní dřeva, ale spokojeni vracíme do svých domovů.
Závěrečné pořadí letošního turnaje: 1. místo a tradiční čarodějnici
získal František Vejtruba, 2. místo Hana Jeřalová, 3. místo Pavel
Jeřala, všichni bez jediné prohry (rozhodovaly plusové body).
K zajímavosti turnaje letos přispěli svou účastí i 4 Číňané, kteří
prokázali cit pro tuto hru.
Václav Jeřala

JUDO – krajský přebor
Na konci dubna odjeli velimští judisté na krajský přebor do Benešova.
Sokol Velim zastupovali 3 závodníci: Radek Sixta, Ondřej Chyba a
Lenka Slunečková. Vedoucím oddílu Sokol Velim byl pan Karel Strnad
st. Po rozcvičení a povinném vážení jsme nastoupili, pozdravili se a
začal zápas. První soutěžila mláďata, po nich junioři a nakonec starší
žáci. Umístění: Radek Sixta 1. místo (kategorie mláďata), Ondřej Chyba
2. místo (kategorie muži), Lenka Slunečková 3. místo (kategorie starší
žákyně). Po vyhlášení výsledků jsme odjeli vlakem do Velimi. Domů
jsme dorazili kolem 18.30 h.
Lenka Slunečková

JUDO – Polabská liga
Zvyšující se počty dětí, které se každoročně zúčastňují bojů na
žíněnce, svědčí o jejich rostoucím zájmu o tento sport. Dosvědčují to
dosavadní tři kola Polabské ligy žactva: Velim – 185 účastníků,
Chlumec n C. 237, Kolín 235.
Polabská liga žactva, původně zamýšlená jako pravidelná soutěž
pro zakládající oddíly, které tvořily okresní, později oblastní svaz JUDO
Kolín, se stává prestižní soutěží. Její úroveň zvyšuje účast závodníků
z ostatních krajů, a tak každá účast a umístění závodníků z tak malého
oddílu, jako je ten náš, jsou velmi cenné. Velké váhové a věkové
rozmezí našich závodníků nám neumožňuje
získávat a ověřovat zvládnutí potřebných
návyků v rámci našich cvičení, proto velmi
vítáme možnost účasti v těchto turnajích.
3. kolo PL žactva v JUDO, jehož 25. ročník
probíhá, se konalo v sobotu 5. května
v tělocvičně oddílu TJ Start při 3. ZŠ Kolín. I
když se boje odbývaly na 3 tatami
(zápasištích), trvaly od 10.30 až do 16 hodin.
Oddíl JUDO TJ Sokol Velim zastupovali a na
medailovém pořadí se umístili: Lenka
Slunečková (2. místo, na snímku), Anežka
Kolářová (3.), Radek Sixta (3.), Ivan Storčak
(2.). Josef Kašpar, Ota Strnad a Matěj Šmíd
skončili bez medailového umístění.
Karel Strnad

Velim a svět před půl stoletím (5.)

Klub rodáků hlásí

V roce 1962, kdy v SSSR již ztratil platnost kult osobnosti, bylo
v Praze beze zbytku zlikvidováno dominantní sousoší v čele s postavou
Josefa Vissarionoviče Stalina – Džugašviliho.
V roce 1962 vyšla kniha Libenice, keltská svatyně ve středních
Čechách. Autory byli: prof. dr. Bohumil Soudský, CSc. (1922 – 1976) a
PhDr. Alena Rybová, CSc. (* 1931).
V roce 1962 zemřel Max Švabinský (* 1873) PhDr. h. c., profesor
Akademie výtvarných umění, národní umělec, malíř a grafik. Byl např.
autorem oken v katedrále sv. Víta – mozaiky.
Dne 5. května 1962 byla založena Komunistická strana Lesotha. Asi
o 10 let později měla v ilegalitě asi 600 členů.
Dne 14. května 1962 se v Aténách konala svatba Juana Carlose
španělského se Sofií, sestrou řeckého krále Konstantina.
Dne 24. května 1962 obletěl americký kosmonaut Carpenter na
kosmické lodi Aurora 7 celkem třikrát zeměkouli.
Dne 26. května 1962 zpívala Stanislava Součková při premiéře
opery Giuseppe Verdiho La Traviata v Českých Budějovicích v roli
Violetty. V témže roce zde vystupovala i v dalších operách, například
v Donizettiho Don Pasquale v roli Noriny.
Dne 29. května 1962 napsal Novotný, tajemník Jana Seidla, řediteli
opery Národního divadla v Praze dva dopisy. Žádal v nich pohostinné
vystoupení Stanislavy Součkové ve dvou červnových vystoupeních –
představeních Kouzelné flétny. Dopisy dostali Stanislava Součková
a vedoucí jihočeského divadla. Stáňa však tuto nabídku odmítla.
V roce 1960 byl zrušen poslední drážní telegraf na trati Kolín –
Nymburk – Mladá Boleslav.
V roce 1962 byla ukončena akce americké umělé družice Země,
určené k vývoji techniky návratu z oběžné dráhy. Od roku 1959 bylo 38
startů. Discoverer 13 zaznamenal první úspěšný návrat pouzdra
z vesmíru, a to roku 1960.

Dne 6. července tomu bude 597 let, kdy byl ve švýcarském městě
Kostnici ortelem vyhlášeným inkvizicí upálen Jan Hus, katolický kněz,
mistr vysokého učení pražského. Soud nad ním jen podružně
doprovázel před půl rokem svolaný koncil, který měl řešit celocírkevní
záležitosti. Například ze tří církevních otců, kteří vládli současně, měl
být vybrán jediný pravý papež. Potupná smrt českého kazatele se však
hluboce dotkla celého českého národa a mnohonásobně předčila
problémy, pro které byl koncil svolán.
Velimský klub rodáků, který je čtvrtým oddílem místního Sokola, již
před 22 lety navázal na starou sokolskou tradici z konce předminulého
století. Každoročně v předvečer kostnické tragédie svolává občany na
tradiční místo, kde řečník znovu připomíná u hranice z dávné minulosti
onu krvavou daň za prosazování pravdy. Za ty roky se zde již vystřídala
celá řada řečníků. Letos byl pozván z Liberce do rodné Velimi
významný kulturní činitel, básník Stanislav Kubín. Klub rodáků a přátel
Velimi zve všechny zájemce na tuto akci, která se uskuteční
5. července 2012 v 19 h v prostoru nad bývalou Součkovou cihelnou.
V případě nepříznivého počasí se účastníci uchýlí do místní sokolovny.
BB

Hana Thielová nás vzala za kulturou
Ano, již poněkolikáté jsme jeli do Prahy na divadelní představení.
Tentokrát do Karlína na muzikál Vražda za oponou. Cesta dobrá,
šampíčko v divadle chlazené tak akorát, prostě hezký zážitek. Věřme,
že paní Thielová znovu uplatní své organizační vlohy a opět nás
vyveze. Na těchto akcích je výborné to, že nejste odkázáni na složité
parkování auta, event. nemusíte nervózně sledovat hodinky, aby neujel
vlak z „Masaryčky“.
IBAB
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Velim opouští divizi – rozhovor
s panem Luďkem Kostkou
Dozvěděli jsme se, že od soutěžního ročníku 2012/2013 nebude již A
mužstvo Velimi hrát divizní soutěž. Je to pravda?
Ano, A mužstvo bude hrát A třídu, B mužstvo bude přihlášeno do
některé z okresních soutěží.
Co Vás k této „revoluční“ změně vedlo (divize se ve Velimi hrála
12 let)? Předpokládám, že finanční důvody.
Finanční důvody jistě hrály při tomto rozhodnutí důležitou roli,
rozpočet našeho fotbalového oddílu se pohybuje v řádech několika
milionů a A mužstvo se na výdajích podílí až dvěma třetinami. Chci ale
zdůraznit, že finanční důvody nebyly tím jediným, dokonce ani tím
nejzásadnějším důvodem pro změnu.
Které další důvody to tedy byly?
Tím zásadním je odtrženost A mužstva od samotné Velimi. Když
jsme divizi začínali hrát, byla v družstvu většina hráčů, kteří byli z Velimi
nebo blízkého okolí. Mužstvo se „cizími“ hráči pouze doplňovalo. Dnes
už je situace v zásadě jiná. Mládež má sice v našem klubu zelenou
(v tuto chvíli máme 7 mládežnických týmů), ale logicky nejsme v našich
podmínkách schopni vychovávat hráče pro divizi.
Dalším důvodem je malá návštěvnost. Vím, že v dnešní době to není
problém jen Velimi. Ale kdyby na zápasy chodilo 200 diváků… Kdyby
divize ve Velimi táhla…
Prostě si myslím, že by se měl fotbal přizpůsobit přirozeným
podmínkám, a mám za to, že k tomu bude v následujících letech
docházet i jinde.
Zmínil jste mládežnickou kopanou, jak se tato změna dotkne právě jí?
Tohle je pro mě snad nejpodstatnější věc. Nejen, že se tato změna
velimské mládežnické kopané nedotkne, naopak se stane jednou
z hlavních priorit.
Jak bude tedy kopaná ve Velimi vypadat?
Chceme ve Velimi hrát s velimskými hráči! Ano, A mužstvo budeme
muset doplňovat, ale musí jít opravdu jen o vhodné doplňování.
Chceme prostředky vynakládat na kvalitní hrací plochu, na příjemné
zázemí, na další tréninkové hřiště.
Chceme se v maximální možné míře věnovat mládeži. Chceme při
tom spolupracovat s nejbližšími fotbalovými kluby.
Chceme zkrátka finanční prostředky vynakládat na to, co dává
smysl.
Děkujeme za rozhovor.
za RR AH

Výsledky utkání:
A mužstvo: Velim – Admira 2:1, Jablonec B – Velim 0:1, Velim –
Pardubice B 5:1, Nový Bydžov – Velim 0:2, Velim – Polepy 2:0
B mužstvo: Dlouhá Lhota – Velim 2:2, Velim – Zásmuky 2:0, Kostelec
u Kř. – Velim 2:1, Velim – Č. Pečky 1:2, Radim – Velim 2:1
Dorost: Říčany – Velim 4:0, Velim – Zásmuky 7:1, Záboří n. L. – Velim
2:4, Velim – Č. Pečky 3:2, Radim – Velim 2:2
Dorost B: Veltruby – Velim 0:6, Velim – Krakovany 2:2, Tuchoraz –
Velim 4:2, Velim – Nučice 3:1, Sendražice – Velim 0:5
Žáci (st., ml.): Velim – Brandýs n. L. 0:0, 2:3, Lysá n. L. – Velim 2:0,
0:7, Velim – Čelákovice 0:2, 1:4, Velký Borek – Velim 3:2, 1:10, Velim –
Kosmonosy 3:4, 15:0
Starší přípravka: Velim A – Velký Osek 15:0, Velim B – FK Kolín B 9:9,
Kšely – Velim A 2:14, Velký Osek – Velim B 5:19, Velim A – Český
Brod 7:1, Velim B – Kšely 11:0, Český Brod – Velim B 3:8, Fk Kolín A –
Velim B 3:3, Č. Pečky – Velim A 2:17
Mladší přípravka: Velim – Konárovice 9:0, Tuchoraz – Velim 4:13,
Velim – AFK Kolín 7:4, J. Lhota – Velim 6:3, Velim – FK Kolín B 12:6
Garda: Zruč n. S. – Velim 0:4, Velim – Suchdol 5:2, Močovice – Velim
2:3
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3

3

67:17 69

1.

Klecany

20

4

4

66:30 64

2.

Převýšov

17

4

7

66:32 55

2.

Poděbrady

14

8

6

45:27 50

3.

Velim

17

3

8

49:37 54

3.

Kostelec

13

7

8

71:51 46

4.

Ústí n.Orlicí

14

6

8

61:40 48

4.

D.Lhota

14

4

10 50:41 46

5.

Dvůr Králové

12

6

10 59:44 42

5.

Benešov B

12

9

7

6.

Mšeno

11

8

9

49:41 41

6.

Semice

13

3

12 61:59 42

7.

Polepy

12

4

12 53:61 40

7.

Č.Pečky

11

8

9

8.

Hradec Králové B 9

11

8

38:35 38

8.

Velim B

11

7

10 52:37 40

9.

Pěnčín-Turnov

7

11 37:43 37

9.

Jílové

12

3

13 46:44 39

10

6

12 48:46 36

10. Bakov

11

4

13 33:36 37

11. Jablonec B

11

3

14 52:57 36

11. Zásmuky

11

3

14 34:31 36

12. Admira Praha

10

4

14 35:50 34

12. Radim

10

5

13 53:50 35

13. Nová Paka

8

8

12 37:46 32

13. Týnec

11

2

15 46:70 35

14. Náchod

6

10 12 33:50 28

14. Zeleneč

7

6

15 31:64 27

15. Nový Bydžov

6

4

18 27:62 22

15. Brandýs-Bol.

7

4

17 42:70 25

16. Trutnov

1

9

18 16:66 12

16. U.Janovice

4

9

15 32:70 21

119:23 63

1.

Cerhenice

17

1

4

122:31 52

2.

Č.Pečky

16

2

3

80:20 50

2.

Tuchoraz

17

1

5

109:45 52

3.

U.Janovice

16

1

5

96:27 49

3.

Velim B

15

5

2

100:30 50

4.

Říčany

15

3

4

76:29 48

4.

Týnec/nL

13

1

8

102:76 40

5.

Teplýšovice

12

3

7

67:44 39

5.

Veltruby

12

0

10

68:99 36

6.

Velim

11

5

5

60:30 38

6.

Nučice

11

0

12

63:67 33

7.

Tupadly

9

2

11

43:57 29

7.

Krakovany

9

4

9

57:61 31

8.

Mnichovice

6

5

12

43:66 23

8.

V. Osek

10

0

12 86:100 30

9.

Bečváry

Kouřim

5

3

14

52:87 18

9.

8

4

10

69:84 28

10. J.Lhota

5

3

14

35:83 18

10. Ovčáry

9

0

13

69:85 27

11. Radim

4

4

15

32:88 16

11. T.Dvory

5

2

15

53:86 17

12. Záboří

4

1

17

31:98 13

12. Sendražice

4

2

16

29:62 14

13. Zásmuky

3

0

19 26:108 9

13. Dobřichov

3

2

17 30:131 11

St. žáci - Krajský přebor st. žáků

Ml. žáci - Krajský přebor ml. žáků

1.

Neratovice

23

5

0

97:21 74

1.

Sedlčany

26

1

1 201:48 79

2.

Brandýs-Bol.

18

4

6

95:51 58

2.

Neratovice

26

0

2 264:43 78

3.

Kosmonosy

16

6

6

83:56 54

3.

Velim

20

1

7 154:81 61

4.

Čelákovice

15

5

8

67:41 50

4.

Brandýs-Bol.

20

1

7 119:67 61

5.

Nymburk

14

4

10 91:53 46

5.

Čelákovice

17

2

9 134:75 53

6.

Sedlčany

12

6

10 46:37 42

6.

K. Hora

16

3

9 115:70 51

7.

Říčany

11

8

9

53:36 41

7.

Hořovicko

16

2

10 119:68 50

8.

Tn Rakovník

12

4

12 63:52 40

8.

Tn Rakovník

15

4

9 104:82 49

9.

K. Hora

12

4

12 66:69 40

9.

Nymburk

15

1

12 111:91 46

10. Kunice

10

9

9

10. Sp Příbram

10

2

11. Sp Příbram

11

6

11 82:73 39

11. Říčany

10

1

16 100:13 32
4
17 72:91
31

12. Lysá

11

6

11 71:64 39

12. Lysá

7

1

20 72:135 22

13. Velim

7

5

16 36:60 26

13. Kunice

5

3

20 58:129 18

14. P.Mělník

6

3

19 43:94 21

14. P.Mělník

5

3

20 42:116 18

15. Hořovicko

5

0

23 41:167 15

15. Kosmonosy

3

0

25 21:190 9

16. V.Borek

3

1

24 40:110 10

16. V.Borek

0

1

27 23:289 1

58:48 39

1.

FK Kolín B

19

1

0

292:55

58

2.

AFK Pečky

18

0

3

271:84

54

3.

Velim A

14

0

6

209:74

42

4.

FK Kolín A

12

2

7

189:96

38

5.

J. Lhota

12

0

9

165:135 36

6.

Č. Brod

11

1

8

189:110 34

7.

Velim B

10

3

7

150:121 33

8.

Zásmuky

9

1

9

193:129 28

9.

Štítarský SK

6

2

12

82:180

20

10. Kšely

3

1

16

88:242

10

11. FŠ V. Osek

2

1

18

47:286

7

12. Č. Pečky

0

0

21

22:385

0

Více informací na www.fotbal.cz

Poděkování

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)

61:51 41

10

1

Vážíme si, že jste v tak velkém počtu doprovodili pana Vlastimila
Pohanku na jeho poslední cestě. Děkujeme spoluobčanům z Klipce,
Pňova-Předhradí, Velimi i všem ostatním. Rovněž děkujeme za krásné
květiny.
Marie Pohanková s rodinou

49:41 45

10. FK Pardubice B

0

Poděkování

Mužstvo B - I.A třída sk. B

Kolín

21

Děkuji OÚ Velim a především panu starostovi Seifertovi za blahopřání
k 80. narozeninám.
Josef Hruška

Tabulky:
1.

AFK Pečky

Přípravka - OP starší přípravky

FC Velim

Mužstvo A - Divize C

Dorost B - Okresní přebor dorostu

Dorost - I.A třída dorostu C
1.

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

6

7

