V E L I M SK É
NOV I N Y
zvláštní vydání 2012
Vážení čtenáři,
právě čtete naše zvláštní vydání – dvousté Velimské noviny.
Co je největší novinkou, jste
určitě poznali na první pohled.
Ano, ve spolupráci s OÚ se nám
podařilo vydat první barevné
noviny. Nové logo je opět dílem
akad. malíře Jiřího Škopka,
kterému bychom tímto rádi
poděkovali. V hlavičce se dále
objevuje znak a vlajka obce.
Děkujeme též za přízeň,
kterou nám věnujete, zvláště za
náměty, rady a připomínky. Snahou redakční rady je poskytovat
kompletní obraz dění v obci. To
znamená především seznamovat
Vás se zápisy ze zasedání zastupitelstva obce a zprávami OÚ.
Důležité jsou pro nás i škola a
školka. Škola vždy bývala centrem dění v obcích a vzhledem
k aktivitám té naší jí určitě
náleží pozornost. Další články
přicházejí od členů KRPV, kteří
se zabývají především historií.
Za dlouholetou spolupráci jim
patří velké poděkování. Na
posledních stránkách se věnujeme činnosti velimských spolků
a sportu (Sokol, fotbal...).
Slýcháme různé názory,
např. proč v době internetu

číslo 200
tiskneme noviny, proč tam
uveřejňujeme staré výsledky
apod. Odpověď je jednoduchá.
Myslíme si, že tištěné slovo
je součástí naší kultury a že
i v dnešní (přetechnizované)
době má svou nezastupitelnou
roli. Výsledky utkání jsou v době
vydání vždy aktuální a nejsou
primárně určeny pouze pro fotbalového fandu (ten je zná už
v neděli večer). Jsou součástí
právě toho celku, který si přejeme v novinách mít. Víme,
názorů je hodně a mnoho z nich
je podnětných a zajímavých.
Vnímáme je, hodnotíme, radíme
se o nich. Věřte, že naší základní ambicí je psát noviny, které
budou čtenáře zajímat, které
budou číst.
A co dodat na závěr? Ráda
bych poděkovala všem členům
současné redakční rady: Evě Veselé, Haně Kaprálkové, Kateřině
Kvapilové,
Janě
Bartošové,
Žanetě Svobodové, Martině
Wasserbauerové, Petře Sixtové
a Petru Homokymu. A nesmíme
zapomenout ani na naše dlouholeté externí spolupracovníky
pana Bohuslava Baláčka a paní
Irenu Babickou.
Alena Holzbauerová

Znak obce a vlastní vlajku
má Velim od roku 2003

Dlouhá léta se Velimští
vlajkou a znakem chlubit
nemohli, žádné totiž neměli. To
se ale změnilo v roce 2003, kdy
pan starosta J. Seifert předložil
návrh na OZ na vytvoření těchto jedinečných identifikátorů
naší obce. Vznikly různé
návrhy, které ale obsahovaly
určité nepřesnosti, a tak finální

verzi nakonec vytvořila heraldická společnost. Zobrazené
symboly úzce souvisejí s historií
obce Velimi, ať už je to kakaová
ratolest nebo vystavěná zeď
připomínající cihlářskou a cementářskou výrobu v naší obci.
Současný znak a motiv
vlajky jsou použity v hlavičce
Velimských novin.
(žas)

zdarma

Zavzpomínejte na starší vydání
Velimských novin

První Velimské noviny vyšly
roku 1983.
Tehdejším předsedou MNV
ve Velimi byl Jan Kuchař, od roku
1984 pak Oldřich Janoušek.
První číslo obnoveného vydání Velimských novin vyšlo

v lednu 1991. Šéfredaktorem novin byl Jaroslav Češpiva, a to až
do března 2009. Od té doby až do
dneška je šéfredaktorkou novin
Alena Holzbauerová.
Noviny od roku 1991 vydává
Obecní úřad ve Velimi.
(ah)
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Velim je počátek všeho, říká mistr

U zrodu Velimských novin
byl také další velimský rodák akademický malíř Jiří Škopek,
který svou kresbou zdobí jejich titulní stranu již řadu let.
Vzpomněl s námi na dobu, kdy
první kresbu vytvořil, a ochotně nám odpověděl na několik
otázek týkajících se jeho vlastní
výtvarné tvorby. (mw)

Můj výtvarný talent „objevil’’
pan řídící Kratochvíl, když jsme
podle tabule měli nakreslit známé
„Stojí, stojí kopeček, na kopečku
domeček...“ a já tam přidal něco
svého. Na kolínském gymnáziu
jsem kreslil karikatury profesorů.
Když se pak můj prospěch nezadržitelně zhoršoval, ukázalo se,
že bude lepší přestoupit na střední školu výtvarně zaměřenou.
V Železném Brodě jsem se poprvé
setkal se skutečným uměním.
Mých vzorů bylo víc. V samém
počátku jsem ještě jako dítě bez-

mezně obdivoval Josefa Ladu
a Mikoláše Alše. A obdivuji je
dosud. Ovšem byly i jiné lásky...
Technik jsem vyzkoušel dost,
neboť každý úkol si žádá být
zpracován příslušnou technikou.
V současnosti u mě olejomalbu
pozvolna vytlačuje kresba kolorovaná akvarelem. Však malovaných pohlednic už brzy bude
pět set, z toho pět velimských.
Kromě jiného navrhuji také
prapory, znaky a značky a tu mi
dovolte postesknout si, že jako
heraldik jsem nebyl přizván
k návrhu znaku obce Velim. Moje
největší, nejvýše položené a nejfotografovanější dílo je symbolicky
vyjádřený tok Labe umístěný u
pramene řeky v Krkonoších. Jedná se o dvacet osm znaků měst,
kterými řeka protéká (včetně
Kolína a Poděbrad), vytvořených
z kované mědi a skleněné mozaiky.
A jak se v mé tvorbě odrazila

Redakční rada včera a dnes

Mgr. Jaroslav Češpiva – (šéfredaktor prosinec 1990 – březen 2009)
(redaktor duben 2009 – prosinec 2010)
Anna Tomášová (prosinec 1990 – září 2004)
Josef Chlád (prosinec 1990 – listopad 1991)
Ing. Jiří Fořt (prosinec 1990 – listopad 1991)
Ing. Miloslav Macháček (prosinec 1990 – září 2009)
Dana Esterlová (prosinec 1990 – listopad 1991)
Marie Škopková (leden 1991 – říjen 1994)
Mgr. Eva Veselá (prosinec 1990 – dodnes)
Marta Vášová (prosinec 1990 – květen 1991)
Hana Šotolová (leden 1991 – listopad 1991)
Jaroslav Černý (květen 1991 – září 2001)
Petr Kubelka (listopad 1991 – září 1992)
Ing. Karel Strnad (duben 1992 – červen 1995)
Monika Slabá (březen 1995 – duben 2009)
Jaroslava Studená (leden 1996 – září 2002)
Josef Fuchs (březen 1996 – říjen 1998)
Ing. Dagmar Fořtová (leden 1999 – červen 2004)
Vladimír Bartoš (leden 1999 – září 2002)
Mgr. Petr Karpeta (prosinec 2002 – červen 2006)
Mgr. Hana Kaprálková (prosinec 2002 – dodnes)
Irena Babická (listopad 2003 – říjen 2006)
Renata Jeřábková (červenec 2004 – květen 2009)
Richard Moucha (prosinec 2006 – červenec 2007)
Jana Bartošová (prosinec 2006 – dodnes)
Bc. Kateřina Kvapilová (červenec 2008 – dodnes)
Jan Smíšek (červenec 2008 – březen 2009)
Mgr. Alena Holzbauerová – šéfredaktorka (duben 2009 – dodnes)
Bc. Petra Sixtová (duben 2009 – dodnes)
Jana Sixtová (listopad 2009 – duben 2010)
Žaneta Svobodová, Dis. (listopad 2009 – dodnes)
Bc. Martina Wasserbauerová (listopad 2009 – dodnes)
Petr Homoky (červenec 2012 – dodnes)

rodná Velim? V místní sokolovně
jsem uspořádal několik výstav,
z iniciativy Karla Strnada pro
oddíl Judo Sokola Velim kreslil
novoročenky a diplomy, pro za-

sedací místnost OÚ namaloval
panoramatický obraz obce, nakreslil řadu ilustrací pro publikaci
Maruše Čábelové Velim a Vítězov.
V roce 1968 jsem namaloval

vystřihovací betlém Nové Město nad Metují. Mezi těmi, kdo
přinášejí dary, převažují občané
velimští, kteří mi stáli modelem.
A později, kdy vznikl deskový
betlém, lze ve vánoční době na
novoměstském náměstí rozpoznat některé Velimáky. Z uvedeného je patrné, jak moc Velim
prostupuje mou tvorbou. A teď
k záhlaví Velimských novin, jehož
jsem autorem. To současné je už
v pořadí třetí, resp. čtvrté. (Někdy
v osmdesátých letech minulého
století mě totiž požádal tehdejší předseda MNV Jan Kuchař
o návrh hlavičky velimského
zpravodaje, předchůdce dnešních
Velimských novin.)
A tak se můj život i tvorba
už téměř osmdesát let odehrává
na scéně vymezené třemi body:
Velim, Železný Brod, Jaroměř.
Ovšem ve Velimi je počátek
všeho.
Jiří Škopek

Už je to dávno

Zeptali jsme se paní Marie
Šotolové na pár otázek. Zajímalo nás, jak se dostala k práci na
Velimských novinách.

Kdo Vás přizval ke spolupráci na
VN a v kterém roce to bylo?
Na VN jsem spolupracovala v letech 1986 – 1990. Oslovili mě jako
předsedkyni Osvětové besedy,
která se v tu dobu zabývala kulturou v obci.
Kdo další se podílel na vzniku
VN?
Předseda MNV pan O. Janoušek,

paní A. Chládová, Zd. Slabá,
E. Veselá (korektorka).
Jak tehdy vznikaly VN?
Příspěvky se každý měsíc sešly
na MNV, kde byly zpracovány na
psacím stroji pí Chládovou a Slabou. Noviny se tiskly každý měsíc
na Ormigu (ruční stroj) buď na
MNV nebo u nás doma.
Jak se tehdy distribuovaly VN
mezi obyvatele Velimi?
VN roznášeli do prodejen rodinní
příslušníci - můj manžel nebo pan
Slabý apod.
(psix)
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Ptali jsme se Vás na Velimské noviny

Ptali jsme Velimáků, co se jim
na Velimských novinách líbí a
nelíbí. Přinášíme souhrn těch
nejzajímavějších odpovědí.

Stanislav M., 24 let
Jakožto
člověk
mladé
generace se s VN setkávám
jen
občas,
protože
zde
nenacházím témata, která by mě
zaujala. Mně i mým vrstevníkům
tu chybí např. různé příspěvky
firem, které působí v naší obci –
nabídka práce (i sezónní), jejich
výjimečné akce… Zajímalo by
mě, zda je obec stále „bezpečná“,
co se tu kdy přihodilo. Také bych
v každém čísle uvítal nějaký
„zábavný koutek“ – vtip, soutěž
nebo křížovku. Mnohem více by
se mi líbily noviny v barevném

provedení.
Co se mi ve VN líbí? Kladně hodnotím stručné a výstižné
zveřejnění obecních informací,
zprávy ze školy, sportu... A přijatelnou cenu. Myslím, že kromě generace mých vrstevníků tu
najdou takřka všichni občané
Velimi i Vítězova to, co je zajímá.

František S., 67 let
V zápisech ze zastupitelstva obce jsou pozemky a parcely uváděny pouze pod čísly
a nikdo tam neuvede, o které
pozemky se jedná konkrétně
(buď kde se nacházejí nebo kdo je
aspoň jejich majitelem). Starší lidé
si to nebudou hledat na počítači,
mnozí to ani neumí a ty mladé to
zase možná ani nezajímá. Jinak si
VN kupuji pravidelně.
Blanka M., 82 let
Noviny se mi líbí obsahově
i vzhledově. Jsou dobře upravené.
Ráda čtu historii a sport.

Miloslava N., 50 let
Co se mi nelíbí, jsou různě
zkomolené pseudonymy pod
články, které píší občané. Přece
když se někomu něco nelíbí a
rozhodne se to sdělit ostatním do
novin, měl by mít i tolik odvahy se
podepsat a nekomolit své jméno
pod nějakými vymyšlenými písmeny nebo jen pouhými iniciálami. Tím samozřejmě nemyslím
pravidelné externí dopisovatele,
které všichni dobře známe a jejichž články mám velice ráda.
A co se mi líbí, je aktuálnost
novin, které vycházejí pravidelně,
a tak se k nám zprávy dostávají
včas. Dále jsem nadšená z části o
velimské historii, mě samotnou
zajímá, a proto jsem ráda, že se
vždy najde místo i pro toto téma.
Jaroslav B., 66 let
S Velimskými novinami jsem
spokojený.
Kdyby mě napadlo něco na
zlepšení, tak se ozvu.

Adéla K., 14 let
Velimské noviny moc nečtu.
Občas se do nich podívám, ale to
jen tak ze zvědavosti. Někdy mě
něco zaujme, tak si to ráda přečtu.
Ondřej F., 18 let
Velimské noviny nečtu. Neshodují se mi jejich témata s těmi,
která aktivně vyhledávám. Článků
pro mou věkovou skupinu v nich
prostě moc nenajdete.
Pavlína K., 47 let
Na Velimských novinách se
mi nelíbí nekvalitní černobílé
obrázky a občas zbytečně dlouhé
příspěvky.
Na druhou stranu se mi
líbí ilustrace a logo pana Jiřího
Škopka. Ráda čtu rozhovory
s velimskými občany a trefné
komentáře paní Babické.
Kritizovat je jednoduché,
s pochvalou to bývá už těžší. Tak
tedy chválím, jen tak dále.
(redakce)

Jak jsme začínali

Myšlenka vydávat Velimské
noviny vznikla roku 1983
ve vesnické organizaci KSČ.
Záměrem bylo informovat
občany o aktuálním dění v naší
obci. Na vydávání se podíleli
pracovníci tehdejšího MNV,
členové školské a kulturní
komise při MNV, členové Osvětové besedy a vesnická organizace KSČ pod vedením pana
Josefa Nováka. Pan Jan Kuchař,

V roce 1984 stanul v čele
MNV pan Oldřich Janoušek a
jak vzpomíná, články vycházely
hlavně ze zpráv obecních spolků,
kterých byla při národním výboru více než dvacítka.
Všechny
jejich
snahy
a úspěchy byly pečlivě zaznamenávány
a
popisovány
v novinách tak, aby co nejlépe
reprezentovaly jméno a čest obce
Velimi.
Dění kolem novin se pilně
účastnili všichni zaměstnanci
MNV. Pan Janoušek nevzpomínal
jen na vydávání novin, ale i na zavedení plynu do obce.
Snil o tom, aby se z žádného

tehdejší
předseda
MNV,
vzpomíná: „Noviny se tiskly
ručně v budově MNV, jednotlivé listy se kompletovaly pomocí sešívačky. Roznášely se do
každé domácnosti. Jednalo se
o občasník, který vycházel
několikrát v roce. Z tehdejších spolupracovníků vzpomínám např. na paní Marii
Hlouškovou, Evu Studenou a
paní Hanu Hrabalovou.“ (eve)

Pohled zpět do minulosti
komína ve Velimi nekouřilo. Patří
mu dík za nás za všechny, kteří
dnes rádi otočí knoflíkem a už
se hřejí v teple domova. I takové
zprávy měly, mají a budou mít
místo v našich novinách.
Rádi zavzpomínáme na
všechny, kteří jakkoliv napomohli
vzniku a fungování Velimských
novin. Všem jmenovaným i těm
nejmenovaným patří ohromný
dík!(žas)

ZAJÍMAVOST

• V letech 1983 – 1990
vyšlo přibližně 24 čísel.

INFO BOX

• První Velimské noviny
byly vydány r. 1983.
• Noviny vydávala Osvětová beseda Místního
národního výboru ve
Velimi.
• První rok byly noviny
občasníkem.
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Mých dvacet let u Velimských novin

Jaroslav
Češpiva
strávil
u Velimských novin přes 20 let.
Stal se šéfredaktorem obnoveného vydání, jehož první číslo
vyšlo v lednu 1991. Svou práci na
novinách ukončil roku 2010 jako
redaktor.

Co mě odradilo a proč jsem skončil?
Začali jsme s určitou představou
a myslím, že ze začátku měly
noviny dobrou úroveň. Pak přicházela období stagnace, redakce
i já jsme už neměli nové nápady
a spolupracovníci odcházeli.
Dvacet let je dlouhá doba, a tak
jsem se rozhodl noviny oživit a dát
příležitost mladým.

Kdy jsi začal se spoluprací na
novinách, popř. kdy ses stal
šéfredaktorem?
Ve Velimských novinách jsem
začal pracovat v roce 1990 po
mém prvním zvolení do obecního
zastupitelstva. Stal jsem se předsedou školské a kulturní komise,
která zároveň vytvořila Redakční
radu Velimských novin a já se stal
šéfredaktorem.
První číslo novější podoby
Velimských novin vyšlo v lednu
1991.
Kdo s Tebou začínal a jaká byla
spolupráce?
Jako
předseda
komise
a šéfredaktor jsem začal po volbách v roce 1990 tvořit komisi
a redakční radu. Některé členy
jsem si vybral sám a o doplnění
jsme požádali politické strany
a zájmové organizace v obci.
První redakční rada pracovala ve
složení: šéfredaktor - Mgr. Jaroslav
Češpiva, Anna Tomášová, Ing.
Miloslav Macháček, Ing. Jiří Fořt,
Marie Škopková, Josef Chlád
a Dana Esterlová. Dále pomáhala Mgr. Eva Veselá (oprava textu)
a pracovnice OÚ Alena Chládová
(psaní textu). Začátky byly těžké
a hlavně časově náročné. Psaní
článků, rozhovory, oprava a úprava

textu, který paní Chládová psala
na stroji, a pak se muselo na xeroxu vše vytisknout. Spolupráce
byla výborná. Pak „nezapomenutelná“ paní Marie Škopková
zajistila tisk novin a spolupráci
s panem Taucem a jeho firmou
Rotatisk. Noviny se zkvalitnily a
práce byla jednodušší. Časem někteří členové odešli a přišli jiní, např.
pan Jaroslav Černý, Monika Slabá,
Dáša Fořtová a Vladimír Bartoš.
Zásluhou posledních tří se zvedla
aktivita redakční rady, výsledkem
pak bylo uspořádání obecního
plesu, který se koná dodnes.

Na některé členy jsem
zapomněl, ale i těm patří moje
poděkování.
Co Tě vedlo k tomu vydávat
Velimské noviny a co Tě nakonec
odradilo?
První starosta obce pan Jan
Bartoš věděl, že jsem na gymnáziu uvažoval chvíli o novinařině
(sportovní). Už tady jsem ve
školním časopise psal sportovní
rubriku a pokračoval v tom
později na Pedagogické fakultě
UK. Proto jsem do toho šel
a hlavně jsem dělal opět sport.

Chceš něco vzkázat nebo popřát
do dalších čísel a vydání?
Samozřejmě, že chci popřát
redakční radě, aby se jim práce
dařila a Velimské noviny byly co
nejlepší. Myslím, že téměř celá
redakční rada je tvořena mými
bývalými žákyněmi a jen těmi
nejlepšími, a tak jim fandím.
Ale přece jenom nějakou
připomínku. V určitém období
se říkalo, že naše noviny jsou
noviny klubu rodáků a pana
Baláčka.
Převažovaly
články
z historie a kultury, ale my
byli rádi, že je máme. Dnes se
říká, že jsou to školní noviny.
Několikrát jsem o tom mluvil.
Více než 50 % textu musí být
o práci obce, tj. obecního
úřadu, zastupitelstva a komisí,
informace, zajímavosti, co se děje,
rozhovory, zprávy politických
stran a zájmových organizací
atd. Zbytečné jsou tabulky fotbalových soutěží, už nejsou aktuální
a fandové je sledují v novinách.
To vše vyžaduje nápady
a nasazení členů redakční rady.
Nekritizuji, nám se to nedařilo
a to byl jeden z důvodů, proč jsme
skončili. 
(kvak)

Střípky z obnoveného vydání novin
Pamatujete si, co jste si mohli
přečíst v prvním obnoveném
čísle Velimských novin? Pokud
ne, zde máte pár střípků z lednového vydání roku 1991.

SRPŠ ZŠ VELIM, který se koná
9. 2. 1991, nebo naše mládež
zmoudří a vyhledá ve skříních
přijatelný společenský oblek?“

ani do Respektu v Praze. Úplně
stačí v našich podmínkách svěřit
se našim Velimským novinám.“

Z kultury

Inzerce

„Máte doma, co již nepotřebujete,
co Vám překáží a nevíte co s tím?
V dnešní době, kdy každá koruna
doma je pro výhodné investice
dobrá, stačí málo. Zbytečně plné
truhlice naplní Vaše prkenice.
Nemusíte psáti ani do Annonce

„Přímo žalostnou mušku měli
hráči A týmu v podzimních
mistrovských zápasech. Poprvé
v celé historii velimské kopané
drží primát nejlepšího střelce
brankář, který proměňoval pokutové kopy. Mužstvo dosáhlo ve
13 zápasech 14 branek, ze kterých

„Mění se plesy v naší obci v diskotéky, nebo se jejich úroveň
vymyká pořadatelům z rukou?
Chtějí vydělat za každou cenu,
jako to vyznělo na plese SOKOLA? Polepší se pořadatelé plesu

Sport

bylo pouze 5 docíleno ze hry. Ostatní byly po standardních situacích.
Střelci: 5 Rovenský, 3 Fořt,
3 Koděra, 2 Karpeta a 1 Svoboda.“
„Vedoucí dorostu J. Chlád a trenér
J. Češpiva hodnotili uplynulý
rok. Nejlepším střelcem J. Horák
a jako hráč s nejlepší fotbalovou morálkou byl vyhodnocen
J. Srp. Doufejme, že nebudou
tito hráči pouze posilou B týmu.
Čekáme je v áčku!“
(hop)
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občanů, Jana Bartošová (jb) – zprávy od občanů, Žaneta Svobodová, DiS (žas) – zprávy od občanů, Bc. Martina Wasserbauerová (mw) – zprávy od občanů, Bc. Petra Sixtová (psix) - účetnictví, přepisy, inzerce, Petr Homoky (hop) – grafická úprava. Externí spolupracovníci: Bohuslav Baláček (B.B.), Irena Babická (ibab).

