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Téma: Školní výlety
Prvňáci a druháci
Ve čtvrtek 17. 5. jsme vyrazili na
výlet i my, prvňáci a druháci. Ráno
jsme se svačinou v batohu, pitím a
pláštěnkou netrpělivě vyhlíželi
autobus pana Šmejkala. Počasí
nevypadalo
nejlépe.
První
zastávkou byl Hrádek u Nechanic.
Prohlídka
byla
moc
pěkná,
dozvěděli
jsme
se
spoustu
zajímavostí. V parku jsme se
nasvačili a nakoupili suvenýry.
Z Nechanic jsme pokračovali na
Kunětickou horu a do Perníkové
chaloupky. V chaloupce jsme si
poslechli pohádku a dostali
perníčky. I tam jsme utráceli
peníze od rodičů a babiček. Pěšky
jsme vystoupali na Kunětickou
horu, kde se nám líbil obrovský
drak, který visí na hradbách.
V mučírně jsme se skoro báli.
Cestou domů jsme byli příjemně
unavení a v autobusu kdekdo spal.
Už se těšíme na další cesty za
poznáním.
Třeťáci a čtvrťáci
V květnu jela třetí a čtvrtá třída na
výlet do Kutné Hory. Navštívili jsme
Kostnici a katedrálu v Sedlci, viděli
jsme
chrám
sv.
Barbory,
kamennou kašnu, morový sloup,
Kamenný dům a Vlašský dvůr.
Líbilo se nám, že jsme se nenudili.
Dostali jsme totiž karty s otázkami,
na něž jsme odpovídali.
4. 6. jsme vyrazili na druhý výlet,
tentokrát na Karlštejn a do

Koněpruských jeskyní. Autobus
nás vysadil na parkovišti pod
Karlštejnem. Pak už následoval jen
výstup
do
kopce
k muzeu
voskových figurín. Tam jsme měli
možnost vidět kaleidoskopické kino
(největší v republice) a voskové
figuríny osobností, o kterých jsme
se celý rok učili. Byl tam dokonce i
T. G. Masaryk a Švejk. Vypadali
skutečně jako živí.
V Koněpruských jeskyních se nám
asi líbilo nejvíce. Měli jsme super
průvodce. Dozvěděli jsme se, že
krápníky jsou velice staré, a když
ulomíme 1 cm, bude trvat 150 až
200 let, než opět doroste. Zažili
jsme také opravdovou jeskynní
tmu. Prý se tady razily falešné
mince.
Těšíme se na příští rok, kdy opět
pojedeme na další výlety. Teď nás
ale čekají prázdniny a to je vůbec
ze všeho nejlepší.

diplomy a sladké odměny. Těšíme
se na příští třídní výlet.
Za 5. tř. B. Kvapilová a
K. Chládová
Samopše
Sešli jsme se časně zrána a
vyrazili. Zanedlouho nastaly menší
problémy s koly, ale vše se
vyřešilo. Za Křečhoří na nás čekaly
kopce. Několik jedinců to nezvládlo
a pokračovalo autem. Přesto jsme
za 3 – 4 hodiny dojeli do Samopší,
kde
konečně
následoval
zasloužený odpočinek. V úterý
jsme šli do města Sázavy. Večer
jsme pořádali diskotéku. Příští ráno
na nás čekal celý den na kolách,
jeli jsme 20 km do Českého
Šternberku.
Cesta
byla
vyčerpávající, ale zvládli jsme ji
bez problémů. Večer jsme za
odměnu poseděli u ohně s kytarou.
Ve čtvrtek jsme se nemohli dočkat
dovednostních
soutěží
–
cyklokrosu, „šneka“ a sprintu do
kopce. Odpoledne byly rozdány
diplomy. Poté jsme měli osobní klid
a večer jsme sledovali fotbal. Čas
se nachýlil ke konci, cesta zpět
utekla rychle a my jsme byli zase
doma. Cyklokurz se vydařil a nikdy
na něj nezapomeneme.
Za 6. tř. V. Bíšková a R. Čábela

Zbraslavice
Tento školní rok jsme jeli od 23. do
25. 5. na výlet do Zbraslavic. Bylo
tam hezky, měli jsme štěstí, že
přes den nepršelo. Jeden den jsme
absolvovali geocaching (hledají se
malé i velké poklady v přírodě) a
hezky jsme se prošli po okolí.
Druhou noc jsme měli bojovku,
byla super, ale strašidelná. Také
jsme
se
koupali
a
hráli
přehazovanou a různé další hry.
Měli jsme diskotéku a hráli hru
mašinka. Nakonec jsme dostali

Velká Úpa
Dne 13. června se 7. třída vydala
na třídenní výlet do Velké Úpy. Byli
jsme v Peci v lanovém parku, na
bobové dráze a trampolínách.
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Také jsme se šli podívat na
Sněžku, kde se nám moc líbilo.
Během celého výletu jsme soutěžili
– stolní fotbal, stolní tenis, bowling,
Česko atd.
Za 7. tř. I. Homokyová
Jinolice
První týden v červnu jsme měli
naplánovaný výlet do Jinolic. Ve
středu 6. 6. ráno jsme odjeli
vlakem z velimského nádraží. Po
několikahodinové jízdě vlakem a
několika přestupováních jsme si
protáhli nohy procházkou po
areálu. Ještě ten den odpoledne si
všichni zahráli minigolf nebo fotbal.
Druhý den jsme vyrazili do
Prachovských
skal.
Vycházka
nebyla náročná, počasí nám přálo,
ze všech vyhlídek bylo nádherně
vidět do dáli. Po obědě v jednom
z bufetů
jsme
se
vykoupali
v rybníce a odpočívali na pláži.
Poté si někteří zahráli plážový
volejbal. Plni zážitků jsme se
v pátek vrátili domů. Velice se
těšíme na další společně strávené
chvíle.
Za 8. třídu K. Kaprálková a
A. Filounová
Zbraslavice
Letošní devátá třída jela ve dnech
28. – 30. 6. 2012 na třídní výlet do
Zbraslavic. Byli jsme ubytováni
v pěkných nových apartmánech.
První den jsme sportovali. Někdo
(pokr. na str. 2)

- Požádal o posekání trávy u lékárny.
Mgr. Karpeta
- Sdělil zastupitelstvu, že v dalším školním roce nastoupí do první
třídy 25 dětí.
Mgr. Bartošová
- Zeptala se, zda by nemohl být při fotbalových utkáních otevřen
průchod z dětského hřiště na fotbalové. Pan starosta odpověděl, že
hřiště je zamčeno z důvodu vybírání vstupného.
- Navrhla vyměnit pozemky pod cyklostezkou.
- Dále se zeptala, co se děje za Velimí směrem na Vítězov (budoucí
hřiště). Pan starosta odpověděl, že nyní se čeká na dovezení nádrže
na vodu, poté bude zaseta tráva a vyřešeno oplocení objektu.
Pan Kotek
- Upozornil na skládku V Rybničkách.
Mgr. Češpiva
- Opět poukázal na špatně doléhající vrata na poště a rozbitý kryt u
světla.

(pokr. ze str. 1)
hrál volejbal, někdo šel k vodě a jiní zůstávali na svých pokojích.
Navečer si zájemci zahráli paintball. Hráči si po něm odnesli pár
modřin. Druhý den jsme navštívili Zbraslavice a večer pan učitel Kyncl
vyvolával s hrstkou dobrovolníků duchy. Poslední den se především
balilo, ale někdo si mohl ještě zahrát volejbal nebo fotbal. Nikomu z nás
se z posledního výletu domů nechtělo. Myslím, že jsme si ho všichni
užili.
Za 9. třídy B. Krauseová

ZPRÁVY ZE ZO
Z jednání ZO Velim konaného dne 30. 5. 2012 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Kotek, Kaftan, Slabá, Kubelka, Mgr. Kyncl,
Kostka, Mgr. Bartošová, Mgr. Karpeta, Mgr. Češpiva
1. Zasedání ZO zahájil 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.
-

Z jednání ZO Velim konaného dne 13. 6. 2012 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin

Kontrola minulého zápisu
Silnice, krajnice – domluvena schůzka – úkol trvá.
Oprava výjezdu z Václavské ulice a u školy – úkol trvá.
Propadlá silnice ve Vítězově – úkol trvá.
Multikára – úkol trvá.
Byly připomenuty ostatní zprávy.

Přítomni: pp. – Seifert, Kotek, Kaftan, Slabá, Kubelka, Mgr. Bartošová,
JUDr. Těmín, Ph.D., Mgr. Kyncl, Kostka, Mgr. Karpeta, Mgr. Češpiva
Host: p. Nechojdoma
1. Zasedání ZO zahájil a s programem jednání seznámil všechny
přítomné pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, že jsou přítomni
všichni členové ZO. Hlasování o programu: pro 11 – proti 0 – zdržel
se 0.

3. Rozpočtové opatření č. 1
Pan starosta seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením č. I
dle přílohy tohoto zápisu. Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdržel se 1.

2.
-

4. Došlá pošta
- č. j. 344/2012 J. Chlád, Velim – Žádost o povolení vybudování
parkovacího místa před domem čp. 626 na vlastní náklady.
Odpověď: ZO souhlasí, ale není vlastníkem pozemku. Proto
navrhuje panu Chládovi požádat o souhlas pana Sixtu (jako majitele
části pozemku).
- č. j. 353/2012 Geosan Group – Dodatek ke smlouvě o dílo č.
2011/AA.11012.1.230. Hlasování ZO: pro 7 – proti 0 – zdržel se 3.
- č. j. 359/2012 FSČEC ve Velimi – Žádost o finanční příspěvek na
obnovu kulturní památky v roce 2012. ZO souhlasí s částkou
30 000 Kč. Hlasování ZO: pro 7 – proti 0 – zdržel se 3.
- č. j. 362/2012 Bohuslav Baláček, Velim – Klub rodáků a přátel Velimi
– Ohlášení akce k výročí upálení mistra Jana Husa, a to na 5. 7.
2012 nad Součkovou cihelnou. ZO bere na vědomí.
- č. j. 372/2012 PFČR, Praha – Žádost o sdělení k pozemkům p. č. St.
574/4 a 842 v k. ú. Velim. Odpověď: ZO o výše uvedené pozemky
nemá zájem.
- č. j. 392/2012 Ministerstvo financí, M. Kalousek – Informace o
novele zákona o rozpočtovém určení daní. ZO bere na vědomí.
- č. j. 395/2012 MAS Podlipansko – Žádost o projednání plánů naší
obce pro období 2014–2020 na ZO a zaslání priorit obce. Odpověď:
ZO priority obce projedná na některém z následujících
zastupitelstev. Do obchodů budou umístěny boxy na odpovědi,
nejlepší nápady budou zveřejněny.
- č. j. 396/2012 Z. Gregor, Velim – Žádost o schválení novostavby RD
z důvodu, že pozemek se nachází ve smíšené zóně. ZO novostavbu
ve výše uvedené zóně schvaluje. Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 –
zdržel se 0.
- č. j. 399/2012 MěÚ Kolín, odbor ŽP – Kolaudační souhlas Dostavba
splaškové kanalizace Velim. ZO bere na vědomí.

-

Kontrola minulého zápisu
Krajnice a silnice – od čtvrtka budou realizovány opravy.
Oprava výjezdu z Václavské ulice a u školy – úkol trvá.
Od domu pana Pánka k domu pana Kaluského ve Vítězově je
propadlá silnice – úkol trvá – situaci prověřit.
Multikára – zatím nejsou finance na nákup nové techniky.
Tráva byla posekána, lavičky jsou rozmístěny, koše budou
namontovány v následujícím týdnu.
Skládka – policie sdělila, že šetření trvá.
Vrata na poště – zakázka byla zadána firmě Radoň.
Byly připomenuty ostatní zprávy.

Pan starosta Seifert přivítal pana Nechojdomu a předal mu slovo. Pan
Nechojdoma nesouhlasí se stavbou zpevněné silnice na poli u čističky
ve Vítězově a podává ZO písemnou stížnost. Odpověď dostane
písemně. Pan starosta vysvětlil, že zpevněná cesta byla vybudována
z důvodu lepší dostupnosti k čističce (čištění atp.).
JUDr. Těmín navrhl panu Nechojdomovi položit ještě tři otázky, na které
mu bude odpovězeno také písemně.
1. Pan Nechojdoma vyjádřil svou nespokojenost se zubařem a
požadoval po zastupitelstvu řešení situace. (Dlouhé čekání, nekvalitní
ošetření.)
2. Hřiště směr Vítězov – dotaz, kolik bude stát realizace a upozornění
na nevhodnost výběru plochy pro sport z důvodu velkého výskytu
smogu (domněnka pana Nechojdomy).
3. Dotázal se, jaká byla náplň práce obecního policisty.
Pan JUDr. Těmín požádal pana Nechojdomu o ukončení diskuse a
ostatní dotazy navrhl podat ZO písemně.
3. Došlá pošta
- č. j. 404/2012 FSČCE Velim – Poděkování za finanční příspěvek na
obnovu kulturní památky v roce 2012. ZO bere na vědomí.
- č. j. 407/2012 VP Procházka – Žádost o změnu ÚP – pozemků st. p.
č. 219, p. č. 283/7 a 283/8 v k. ú. Velim z „Plochy smíšené, obytné,
venkovské“ na „Plochy výrobní a skladovací – lehký průmysl“.
Odpověď: ZO navrhuje žádost projednat s ing. arch. Krolákem.
- č. j. 426/2012 NYKOS, a. s., Ždánice – Oznámení o výši odměny za
separovaný sběr za I. Q. 2012 – 10 642 Kč. ZO bere na vědomí.
- č. j. 428/2012 ÚZSVM ČR – Smlouva č. UZSVM/SKO/3386/2012SKOM o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících
podmínek KN pozemek p. č. 1016/1 v k. ú. Velim. ZO s podpisem
výše uvedené smlouvy souhlasí. Hlasování ZO: pro 11 – proti 0 –
zdržel se 0.
- č. j. 429/2012 MŠ Velim – Rozhodnutí ředitelky MŠ Velim o
přerušení provozu o prázdninách – od 9. 7. do 31. 7. a od 1. 8. do
17. 8. 2012. ZO bere na vědomí.
- č. j. 430/2012 MŠ Velim – Oznámení o nepřítomnosti ředitelky od
15. 6. do 27. 6. 2012 a jmenování zástupkyně v době nepřítomnosti.
ZO bere na vědomí.

5. Diskuse
Pan starosta
- Informoval ZO o analýze JUDr. Těmína, Ph.D., týkající se výpovědi
z nájmu panu Hulalovi a Mbembovi.
- Dále navrhl, že nechá zpracovat rozpočet na opravu chodníků a
mostku v Horním Nouzově.
- ZO pověřilo starostu k návrhu na zvýšení poplatků za odpad a
k zvýšení dani z nemovitosti.
- Dále sdělil zastupitelstvu, že pan Moučka objevil na poště v údajně
špatně opravené studni naházený štěrk v sacím koši.
- Na závěr pozval pan starosta všechny přítomné na Den dětí a
večerní zábavu pořádanou vítězovskými hasiči.
Pan Kubelka
- Upozornil na vadnou krytku u VO před domem Pelichovských a
oznámil, že dětské hřiště bude o poledních přestávkách zavíráno,
neboť starší děti ničí atrakce.
- Lavičky a koše budou rozmístěny v následujícím týdnu.
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-

č. j. 434/2012 M + A. Hronovi, Vítězov – Žádost o povolení pro
stavbu – Rek. a stav. úpravy hosp. objektů na truhlárnu na p. č. 4/1
v k. ú. Vítězov z důvodu, že pozemek se nachází v zóně plochy pro
bydlení. Odpověď: ZO proti uvedené stavbě nemá námitek.
Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdržel se 1.
č. j. J. Nechojdoma, Vítězov – Stížnost na příjezdovou cestu ke
kanalizaci za domem č. p. 78 ve Vítězově. Odpověď: Panu
Nechojdomovi bude situace vysvětlena písemně.

Takovou pětaosmdesátnici jsem kratičce navštívila. Je to paní Marie
Semerádová. Tato návštěva byla hezkým zážitkem. Dům
s pečovatelskou službou je čistý, s pěkným výhledem. Jako všude, kde
žije víc lidí pohromadě, se i tam zřejmě problémy vyskytují. Jsou však
asi vesměs malicherné a zbytečné. Jinak se mi jeví toto zařízení pro
Velim velkým plusovým bodem.
IBAB

Fajberské máje
Dovolte mi, abych se vrátila k této zdařilé akci. Byla jsem
překvapena velkou účastí. Faktem je, že k tomu výrazně přispělo
počasí, což jsem organizátorům přála. Obdivuji nadšení, s jakým tuto
zábavu připravují. V ostatních částech Velimi se nenajde nikdo, kdo by
něco podobného dokázal. Vztah k této části obce mám odmala, žili tam
a žijí moji nejbližší a navíc dobří přátelé. Fajberk je takové malé
královstvíčko.
IBAB
Letošní rok nakoupili pořadatelé májů ve Fajberku nové kroje pro
mládence i děvčata. Opravdu jim to slušelo, nemyslíte?
ŽAS

4. Diskuse
Pan starosta
- Informoval o neplatičích popelnic (bude podán návrh na exekuci).
- Dále podal zprávu o prodloužení kanalizace v ulici Sokolská –
z vlastních prostředků.
- Poté předložil ZO nabídky firmy K+G Tranzit, spol. s r. o., na opravy
propustků.
Nabídka č. 0153/2012: Oprava poškozeného propustku – 25 739,03 Kč
bez DPH. Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdržel se 1.
Nabídka č. 0154/2012: Oprava poškozeného propustku cihlového –
10 469,68 Kč bez DPH. Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdržel se 1.
Nabídka č. 0155/2012: Zřízení propustku v místě vjezdu na pole –
13 949,39 Kč bez DPH. Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdržel se 1.
JUDr. Těmín, Ph.D.
- Navrhuje vstoupit do prostor, které měl pronajaté p. Hulala.
Pan Kostka
- Zeptal se, jak pokračuje realizace školního hřiště a zda už byl zadán
projekt. Pan starosta odpověděl, že projekt zpracuje firma PM
trávníky – p. Jiřinec.
Pan Kotek
- Upozornil na nepořádek v příkopech (škarpách) v katastru Vítězov a
Velim (po posekání trávy.) Pan starosta odpověděl, že úklid zajistí
brigádníci.
Mgr. Kyncl
- Upozornil, že živý plot u jedné z bytovek ještě nebyl ostříhán. Pan
starosta upozorní majitele.
Paní Slabá
- Informovala ZO, že byla podepsána další kupní smlouva o prodeji
parcely Na Skalce.
- Požádala o natření laviček na náměstíčku. Pan starosta odpověděl,
že nátěr zajistí brigádníci.

Zajímalo by Vás?
Možná překvapivě dost mladých občanů Velimi žije delší dobu
v cizině. Mě osobně by zajímaly postřehy z té které země, buď od nich
samotných či od jejich rodičů. Informace o tom, jak se jim žije, zdali se
jim po rodné obci zasteskne. Myslím, že prostřednictvím internetu by to
nebyl problém.
Já přispěji vlastním zážitkem ze 70. let minulého století, konkrétně
z nyní tolik diskutovaného zdravotnictví. Jak je výše uvedeno, je to
historická vzpomínka, nicméně i ta něco napoví. S mým problémovým
chrupem jsem v kapitalistické zemi chodila k soukromému zubaři.
Úporně mě před odjezdem na dovolenou domů (do Velimi) bolel zub.
Platila jsem a platila starému zkušenému zubaři. Přesto jsem protrpěla
celou dlouhou cestu domů. Ihned po příjezdu jsem zajela do Kolína na
pohotovost, kde mi mladičká zubařka odhalila, který to zub vlastně bolí.
Za následujících několik hodin bylo po bolesti…
Jedna z tehdejších spolupracovnic musela v téže zemi na operaci
slepého střeva. První návštěva byla šokem. Na pokoji asi 40 lůžek,
personál v tmavě zeleném, připomnělo mi to lazaret z filmu o Švejkovi.
Podotýkám, že je to čtyřicet let nazpět. V té době jsme ovšem tady byli
zvyklí na bílé pláště, sestřičky ve slušivých zástěrách a naškrobených
čepičkách …
IBAB

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
SPOZ OZNAMUJE
Významná životní jubilea oslavili:
Semerádová Marie, Vítězov
Malenovská Růžena, Velim
Mojžíšová Zdeňka, Velim
Kubíčková Jaroslava, Vítězov
Radoň Jan, Velim
Novák Josef, Velim
Kratochvíl Petr, Vítězov
Seifertová Věra, Velim
Jandáková Květuše, Velim
Jurkovičová Květoslava , Velim
Urbanová Božena, Velim
Steinbrecherová Ludmila, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

85 let
85 let
70 let
90 let
60 let
80 let
75 let
85 let
60 let
70 let
70 let
70 let

Z NAŠICH ŠKOL

Narodily se:
Kadeřábková Rozálie, Velim
Langmajerová Eva, Vítězov
Blahopřejeme!

Výlety v MŠ
V jedné z dětských písní se zpívá: „POJEDEM NA VÝLET…“ a jeli
jsme:
22. 5. 2012 děti I. C a II. D třídy odjely do Jezdecké školy Equus
Kinsky v Hradištku u Sadské. Odvezly si krásné zážitky, viděly
parkurové hřebce, klisny, hříbata a svezly se na koni.
29. 5. 2012 navštívila celá MŠ Staré Hrady – pohádkový hrad, kde
vládne čaroděj Archibald I. Děti byly seznámeny s čaroději,
čarodějnicemi, skřítky, obry a dalšími pohádkovými bytostmi. Prováděl
je samotný čaroděj Archibald I. Některé děti a ředitelka MŠ absolvovaly
školu létání na koštěti. Odměnou jim byla pohádková kniha.

S mateřskou školou se rozloučily tyto děti:
Bartošová Agáta, Bohatý Filip, Čáslavová Anežka, Grimmerová Natálie,
Grimová Nikol, Handlířová Nela Ann, Holzbauer Jan, Jakubíček
Antonín, Jeřábek Jakub, Kočandrle Daniel, Kolářová Kateřina,
Kostelecký David, Kowalczyk Marek, Kuklíková Eliška, Kvapilová
Alžběta, Kýhos Kryštof, Müllerová Michelle, Nezavdal Jaroslav, Pena
Štěpán, Poláková Julie, Saiverová Beáta, Sixta Josef, Soukup
Rostislav, Šturmová Natálie, Těmínová Eliška
Zemřely:
Chumlenová Františka, Velim
Skřípalová Alena, Velim
Čest jejich památce!

Divadlo „Lenčiny zpívánky“
Veselá loutková pohádka s plyšáky proložená známými písničkami
doprovázenými na kytaru se uskutečnila 31. 5. a dětem se velmi líbila.

Není uměním, když …

Varieté

Při dnešním výběru oblečení a kosmetiky není pro ženy uměním
vypadat hezky minimálně do šedesáti let. Ovšem vypadat dobře a mít
všechno v hlavě srovnané při oslavě 85. narozenin, to už je fuška.

Dne 6. června dorazilo do školky varieté „Bavíme se s Cecilkou“. Za
dětmi se přijeli podívat cvičené kočky, pejskové a hlavně klaun Cecilka.
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Předvedení canisterapeutického psa
Děti se 7. 6. dozvěděly, co to canisterapie vůbec je, jak se provádí,
jaký pes ji může vykonávat, co je u canisterapeutického psa důležité a
další informace o této zajímavé psí profesi.

Přednáška policie
Za dětmi z MŠ dorazila 12. 6. policie, ukázala uniformu, vysvětlila
pravidla bezpečnosti a představila cvičeného policejního psa, se kterým
se mohly děti na závěr společně pobavit.

Slavnostní rozloučení na OÚ
Děti předvedly krásné pásmo písniček, které nacvičily společně
s učitelkami Koláčnou a Hrbkovou. Na závěr obdržel každý předškolák
dárek na památku. Rozloučení bylo dojemné.

Kolínské sportovní dny 2012
Kolínské sportovní dny se konaly ve dnech 4. – 8. 6. 2012.
Podrobné informace naleznete v samostatné příloze.

Středočeský taneční pohár
Krajské kolo soutěže Středočeský taneční pohár se konalo
7. 6. 2012 v Benešově. Z naší školy postoupily 2 minitýmy. Mladší dívky
– B. Kvapilová, S. Dejmková a N. Kokošková se skladbou Kočky
zvítězily! Starší dívky – K. Hlásková, I. Homokyová a L. Hlásková
obsadily pěkné 5. – 6. místo. Gratulujeme.

Hledání pirátského pokladu
22. 6. se v areálu školky uskutečnilo hledání pirátského pokladu.
Děti vyrazily v pirátském převleku za pokladem. Společně se jim
podařilo poklad najít, a tak si ho spravedlivě rozdělily.
Odpoledne měly děti možnost opéct si společně s rodiči buřty a
prožít krásnou klidnou atmosféru na zahradě v MŠ. Děti se vyřádily na
houpačkách a průlezkách.
Nejstarší děti MŠ mohly využít nabídky a tradičně jako každý rok na
závěr se zúčastnit spaní v MŠ přes noc. Učitelky připravily bohatý
program a děti ráno odcházely se spoustou nových a nevšedních
zážitků.
Poděkování sponzorům:
Vedení MŠ Písnička touto cestou děkuje sponzorům za jejich dary a
akce ve prospěch dětí MŠ ve 2. pololetí školního roku 2011–2012:
Pan Čech na vlastní náklady natřel starší (ale funkční) kolotoč na
zahradě MŠ. Pan Kotek navezl certifikovaný písek do všech tří
pískovišť – také na vlastní náklady. Pan Minarčík zaplatil po domluvě
s ředitelkou MŠ dětem didaktické hračky pro jejich hru i rozvoj. Pan
Havlina domluvil dětem návštěvu Jezdecké školy Equus Kinsky
v Hradištku u Sadské. Zde děti přivítal a s odborným výkladem provázel
majitel Petr Půlpán. Děti zhlédly ukázku drezury a parkuru koní, prošly
stáje s hřebci, klisnami a hříbaty. Odměnou bylo svezení se na
nejvhodnějších koních (při zajištění bezpečnosti dětí). Paní Bugová
zajistila po dohodě s ředitelkou školy prohlídku historické i současné
hasičské techniky. Děti si mohly vše osahat, prohlédnout. Jak je paní
Bugové vlastní, zajistila pro všechny děti i dospělé občerstvení.
HM

Rozloučení s deváťáky
Poslední školní den se nesl v duchu vysvědčení, ale také vzpomínek
a loučení. Přejeme našim absolventům mnoho úspěchů v dalším životě.
AH

Dětský den
Již tradičně oslavila naše škola Den dětí. Deváťáci v maskách ve
spolupráci s učiteli udělali hezký den žákům 1. stupně a dětem z MŠ.
Ostatní třídy měly vlastní program, např. sedmáci byli na bowlingu.

Taneční úspěchy mladých z Velimi a
Vítězova
Uběhl rok a v taneční disciplíně latino dance se 8. - 10. 6. 2012
bojovalo na Mistrovství České republiky v Liberci.
Nechyběli Velimáci, kteří zastupují taneční klub Crossdance Kolín
pod vedením zkušeného trenéra a tanečníka Vladimíra Vidnera. Jsou to
Vojtěch Cyrani, Magdalena Bartošová, Simona Dejmková, Barbora a
Alžběta Kvapilovy.
Soutěž pořádá Česká taneční organizace (www.czechdance.org) a
pod titulem Special couple se celá republika sjela do Liberce soutěžit
v latinskoamerickém rytmu v disciplínách, jako je např. latino show se
svými především dívčími formacemi, párové formace, synchronizační
tanec ve formacích, taneční sóla a dua.

Republikové finále v minivolejbale
V sobotu 9. 6. se v Jablonci nad Nisou konalo republikové finále
v minivolejbale 6. a 7. tříd. Naše družstvo ve složení I. Homokyová,
Z. Trumpus a T. Sudoměřický obsadilo v těžké konkurenci 8. místo.

4

TK Crossdance byl velmi úspěšný. Jako tým sesbíral 11 zlatých
medailí, 2 stříbrné a 7 bronzových. Pro porovnání s minulým ročníkem
– tehdy to byly 1 zlatá, 3 stříbrné a 3 bronzové. Takže pokrok je víc než
znatelný.
Naši Velimáci se pyšní těmito úspěchy:
Vojta Cyrani – 2 zlaté, 1 bronz
Majda Bartošová – 2 zlaté, 1 bronz
Simča Dejmková – 1 zlato, 1 bronz
Bára Kvapilová – 3 zlaté, 1 bronz + nominace na MS v sólu
Bety Kvapilová – 2 zlaté, 1 bronz + nominace na ME v sólu i duetu
Jsou to velmi vydařené úspěchy, ke kterým patří velká gratulace a
přání dalších nejen tanečních úspěchů
Mistrovství světa v latino stylu se koná naposledy v Liberci (příští rok
se rozhoduje mezi Gibraltarem a Vídní), takže jim držme palce. Čeká je
mnoho nominací a obhajování titulů, plno tréninků a soustředění.
kvak

simultánkami velmistrů GM Petera Svidlera a GM Davida Navary
s českými talenty.
V pátek 22. 6. 2012 se utkal v simultánce GM David Navara s WIM
Kristinou Havlíkovou ze Sokola Klatovy, s WIM Olgou Sikorovou
z Třince, s KM Vojtěchem Strakou z OAZY PRAHA a s nejmladším
v sestavě, s CM Tadeášem Baláčkem. Každý z hráčů měl na partii
40 minut s přídavkem 30 s za každý provedený tah. Velmistr Navara
neměl žádné časové zvýhodnění. Velmistr Navara zvítězil 3 : 1, když
prohrál s Vojtěchem Strakou a ostatní partie vyhrál.
Tadeáš v současné době přestupuje z šachového oddílu Sokola
Kolín do extraligového oddílu ŠK Joly Lysá nad Labem. Tadeáš
Baláček z Velimi se v současné době připravuje na Mistrovství Evropy
juniorských družstev, které proběhne začátkem července u příležitosti
mezinárodního turnaje Open Pardubice. V srpnu bude Českou
republiku reprezentovat na Mistrovství Evropy jednotlivců v Praze.
Petr Baláček

Ing. Karel Strnad osmdesátníkem
Velimský rodák a patriot Karel
Strnad, sportovec a věrný sokol, se
11. července 2012 dožívá osmdesáti let.
Stále neúnavně pracuje se sokolskými
žáky a dorostem v oddíle JUDO, který
při Sokole Velim založil již v r. 1975.
Tehdy oddíl začínal se 44 členy – a jeho
aktivní činnost díky ing. Karlu Strnadovi
a jeho spolupracovníkům, které pro tuto
aktivitu získal, trvá dodnes. Činnost
oddílu nebyla nikdy zaměřena na
vrcholový sport, pro který neměl
podmínky, přesto z jeho řad vzešlo
několik sportovců, kteří dosáhli pěkných
výsledků. Každoročně je ve velimské
sokolovně pořádán otevřený turnaj judo župy Tyršovy, který je zároveň
součástí oblastní soutěže Polabská liga. Tohoto turnaje se účastní
oddíly z celé České republiky. Oddílem JUDO prošlo velké množství
dětí. Všichni stále pociťují sounáležitost a podle možností pomáhají a
vracejí se u příležitosti různých setkání (jako je například zmíněný
každoroční turnaj), případně do Sokola chodí jejich děti.
Karel Strnad se narodil 11. července 1932 ve Velimi a jako žák první
třídy obecné školy se stal v r. 1938 členem žákovského družstva
velimského Sokola. Po válce již jako dorostenec pokračoval – tehdy se
cvičilo na Staré rychtě (sokolovnu vypálili ustupující Němci). Pilně se
podílel na stavbě nové sokolovny. To se již pod vedením bratří
Františka Vlčka a Jaroslava Blechy účastnil okrskových a župních sletů,
jejichž vyvrcholením byl XI. všesokolský slet v Praze na Strahově v r.
1948. V té době byl Karel studentem kolínského reálného gymnázia. Po
maturitě v r. 1952 studoval na vysoké škole a 9. července 1963 se stal
inženýrem zemědělství.
Stále aktivně sportuje a v r. 1970 se stává cvičitelem žactva. V roce
1966 se stal členem výboru jednoty, v roce 1985 je zvolen starostou
Sokola a znovu potvrzen v r. 1990. Přitom mnoho let zastával též funkci
sokolníka za vydatné pomoci své manželky Nonny. V roce 2001
rezignoval Karel Strnad na funkce ve výboru Sokola, zůstává však
nadále v čele oddílu JUDO, kde působí dodnes jako vedoucí a trenér.
Nezastupitelná byla i jeho role při pořádání letních táborů pro děti
v Chřenovicích na Sázavě.
Česká obec sokolská ocenila zásluhy ing. Karla Strnada o rozvoj
sokolského hnutí medailí „Za věrnost“.
Do dalších let a záslužné práce mezi sokolskou mládeží přejeme
milému jubilantovi dobré zdraví, elán, sílu a hodně úspěchů.
Výbor Sokola Velim, Klub rodáků a přátel Velimi při TJ SOKOL Velim

Varietté formace juniorek (Simča, Majda, Bára)

Velim a svět před půl stoletím (6.)
V roce 1962 navštívili cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund
potřetí SSSR. Počtvrté pak vstoupili na území SSSR cestou z Japonska
a krátce tam pobyli. Následovala poslední pracovní návštěva doma
(podle plánu výpravy) a trvala až do 8. listopadu 1964.
V roce 1962 byla vydána kniha Josefa Beneše pod názvem O
českých příjmeních.
V roce 1962 byl předsedou Jednotného zemědělského družstva ve
Velimi Jaroslav Šulc z Křečhoře. Toto velimské družstvo užívalo v té
době přídomku „Nový život“. Pan Šulc nastoupil do úřadu předsedy
roku 1960 a družstvo řídil do roku 1971.
Roku 1962 byl v Barmě vojenský převrat, při němž byl vyhlášen
program barmské cesty socialismu.
V roce 1962 postavili Britové v jižním polárním území v Antarktidě
vědeckou výzkumnou stanici.
Na jaře a v létě 1962 provedly USA sérii nukleárních pokusů na
Vánočních ostrovech, které jim k tomu účelu propůjčila vláda Velké
Británie.
Dne 30. června 1962 zazdil řezník Josef Škopek ve svém domě
č. 48 v sousedství bývalého obecního úřadu u bývalého Porkesova
obchodu otvor po dveřích z ulice do svého krámu. Krám byl asi 14 dní
předtím uzavřen. V polovině června bylo totiž v bývalém Jelínkově
obchodě zprovozněno oddělení s prodejnou masa.
V roce 1962 kulminoval počet obyvatel Velimi a později se snížil i ve
Vítězově. Počty obyvatel se vlivem nově narozených, zemřelých,
vystěhovaných a i jinak uváděných stále měnily. Velim dosahovala
stavů nad 2 000 a Vítězov nad 300 obyvatel. V následných letech se
tato čísla snížila.
Koncem června a začátkem července 1962 probíhaly ve Velimi
oslavy 30. výročí založení fotbalového klubu SK Velim. Na tuto oslavu
byli též pozváni 3 členové reprezentačního družstva ČSSR na
mistrovství světa, kteří v diskusi uspořádané v nové kulturní místnosti
Velimské továrny odpovídali na otázky četných příznivců kopané.
V roce 1962 vstoupil na univerzitu v Oxfordu černý student James
Meredith, který tam byl chráněn z rasových důvodů.
V roce 1962 byla zrušena autonomie Eritreje (etiopské, to je
habešské provincie).
Od roku 1962 byl český herec Petr Haničinec (nar. 15. září 1930)
členem Divadla na Vinohradech. Pracoval ve filmu, televizi, rozhlase a
dabingu.

Sokol – 150. výročí
Píše se rok 1862 a během zimních večerů po dlouhém rozmýšlení
vzniká spolek nazvaný Sokol. Od té doby uteklo hodně vody. Sokol
prošel různými útrapami a obdobími. Obě světové války či vpád
okupačních vojsk znamenaly pro župu dočasné pozastavení činnosti.
Její členové byli vězněni a popravováni, mnozí z nich emigrovali. Přes
všechny problémy se sokolské obci podařilo uspořádat několik
všesokolských sletů. Šest jich proběhlo ještě před I. světovou válkou.
V období I. republiky byly uspořádány další 4 mohutné, kdy na
tribunách sedělo až 200 000 diváků.
Brzy po skončení II. světové války Sokol obnovil svou činnost. První
poválečný slet byl pořádán již 1. ledna 1946 a znamenal obnovení
československé obce sokolské. V témže roce byly zahájeny přípravy na
XI. slet, který se podařilo zorganizovat na Strahově v létě roku 1948.
Zúčastnilo se ho přes půl milionu cvičenců. Brzy poté byl stát plně pod
kontrolou KSČ. V této době byla činnost sokolských jednot utlačena do
pozadí, mnozí členové vyloučeni, mnozí emigrovali a pokračovali
v sokolské činnosti jinde v Evropě. Poslední ránu zasadil Sokolu vpád
okupačních vojsk, který zničil pokus o znovuobnovu tohoto spolku.

CM Tadeáš Baláček hrál s Davidem
Navarou, českou šachovou jedničkou
Ve dnech 20. – 24. června v rámci ČEZ CHESS TROPHY 2012 se
utkali v pražské Malostranské besedě GM David Navara s ruským
velmistrem GM Peterem Svidlerem. Tento zajímavý duel byl doplněn
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To se podařilo až v roce 1990. Bylo navázáno na programové
tradice a na celkový a všestranný rozvoj člověka. Již v devadesátých
letech byly organizovány malé župní slety a v roce 1994 se uskutečnil
XII. strahovský slet a po šesti letech další, a to v pořadí již XIII. V roce
2006 proběhl zatím poslední – XIV. Letos v roce 2012 slaví tato jedna
z největších organizací na světě 150. výročí své činnosti a při této velké
příležitosti právě probíhá jubilejní XV. všesokolský slet. Účastní se ho i
naši velimští sokolští cvičenci župy Tyršovy, a to hned v třech
skladbách: muži - „Chlapáci III.“ ing. J. Bačina, ing. J. Nezavdal, ing. J.
Radoň, dále věrná garda – „Jen pro ten dnešní den“ Dana Esterlová,
rodiče a děti – „Muzikantova písnička“ Dana Esterlová + Agátka
Málková. Moc jim držíme palce, určitě stojí zato přinejmenším cvičení
vidět, když ne zúčastnit se.
Velimský Sokol má dnes 5 oddílů: všestrannosti, stolního tenisu,
šachový, juda a rodáků a přátel Velimi.
Přijďte se podívat, užít si radosti z pohybu, zacvičit si sami nebo
s dětmi či přáteli. Rádi Vás všechny přivítáme!
ŽAS

Dorost B - Okresní přebor dorostu

Dorost - I.A třída dorostu C
1.

AFK Pečky

22

1

1

126:28 67

1.

Velim B

17

5

2 119:30 56

2.

U.Janovice

18

1

5

104:27 55

2.

Tuchoraz

18

1

5

120:45 55

3.

Č.Pečky

17

3

4

93:25 54

3.

Cerhenice

18

1

5

131:36 55

4.

Říčany

17

3

4

90:32 54

4.

Týnec/nL

14

1

9

104:82 43

5.

Teplýšovice

13

3

8

74:49 42

5.

Veltruby

13

1

10 75:105 40

6.

Velim

12

5

7

66:40 41

6.

Nučice

12

0

12

69:70 36

7.

Tupadly

9

2

13

44:70 29

7.

Krakovany

10

5

9

66:65 35

8.

Mnichovice

6

5

13

44:70 23

8.

Ovčáry

10

1

13

79:94 31

9.

Kouřim

6

3

15

61:94 21

9.

V. Osek

10

1

13 90:105 31

10. Záboří

6

1

17 38:100 19

10. Bečváry

8

4

12

70:98 28

11. J.Lhota

5

3

16

35:93 18

11. Sendražice

5

2

17

31:64 17

12. Radim

4

4

16

32:93 16

12. T.Dvory

5

2

17 53:102 17

13. Zásmuky

4

0

20 30:116 12

13. Dobřichov

3

2

19 33:144 11

St. žáci - Krajský přebor st. žáků

Ml. žáci - Krajský přebor ml. žáků

1.

Neratovice

25

5

0 106:23 80

1.

Sedlčany

28

1

1 216:51 85

2.

Brandýs-Bol.

20

4

6 109:55 64

2.

Neratovice

28

0

2 284:49 84

3.

Kosmonosy

17

6

7

85:59 57

3.

Brandýs-Bol.

21

1

8 125:72 64

4.

Čelákovice

16

5

9

73:45 53

4.

Velim

21

1

8 162:94 64

5.

Nymburk

15

4

11 93:58 49

5.

Čelákovice

18

2

10 140:83 56

6.

Sp Příbram

13

6

11 88:76 45

6.

Hořovicko

17

2

11 126:73 53

7.

Říčany

12

8

10 68:39 44

7.

Tn Rakovník

16

4

10 115:94 52

8.

Sedlčany

12

7

11 49:41 43

8.

K. Hora

16

3

11 117:85 51

9.

K. Hora

13

4

13 72:73 43

9.

Nymburk

16

1

13 117:98 49

10. Kunice

11

9

10 71:49 42

10. Říčany

12

1

11. Lysá

12

6

12 78:68 42

11. Sp Příbram

11

2

12. Tn Rakovník

12

4

14 66:64 40

12. Lysá

8

1

17 90:93 37
17 109:14 35
0
21 76:139
25

13. Velim

7

6

17 41:66 27

13. Kunice

7

3

20 77:130 24

14. P.Mělník

7

3

20 48:104 24

14. P.Mělník

5

3

22 41:124 18

15. Hořovicko

6

0

24 46:175 18

15. Kosmonosy

3

0

27 21:206 9

16. V.Borek

3

1

26 40:138 10

16. V.Borek

0

1

29 25:310 1

Přípravka - OP starší přípravky
1.

FK Kolín B

20

1

1

327:60

61

2.

AFK Pečky

19

0

3

293:86

57

Tak jako každý rok jsme se opět vydali v květnu s malými sokoly na
Bedřichov. Účast byla hojná, děti pochodovaly do kopce jako vojáci a
těšily se na soutěže, které jsme pro ně připravili. Soutěžili děti i rodiče.
Pěkně nám vyhládlo, a tak jsme se vydali zpět, neboť jsme museli kvůli
nepřízni počasí opéct buřtíky v sokolovně. Už dnes se děti těší na další
rok. Snad nám počasí bude přát a oheň uděláme konečně v přírodě.

3.

Velim A

16

0

6

234:79

48

4.

Č. Brod

13

1

8

211:115 40

5.

Velim B

12

3

7

176:123 39

6.

J. Lhota

13

0

9

170:136 39

7.

FK Kolín A

12

2

8

190:101 38

8.

Zásmuky

9

1

12 196:183 28

Dětský den – výlet do ZOO Jihlava

9.

Štítarský SK

Výlet na „Beďák“

K MDD jsme s dětmi ze Sokola vyrazili 2. 6. 2012 do ZOO Jihlava.
Cesta byla velmi příjemná, měli jsme výborného řidiče p. Siřínka, který
nás dopravil v pořádku do Jihlavy i zpět k rodičům. Děti se dobře bavily
pohledem na zvířátka, ba i v dětském parku. Domů jsme nakoupili
spoustu dárečků pro rodiče, ze kterých měli určitě všichni ohromnou
radost. Velké díky patří sponzorům p. Siřínkovi, p. Zbyňku Sandholcovi
a Obecnímu úřadu Velim.
I. Homokyová

2

13

92:199

23

3

1

18

94:270

10

11. FŠ V. Osek

2

1

19

48:303

7

12. Č. Pečky

0

0

22

22:398

0

Více informací na www.fotbal.cz

Poděkování
Děkuji OÚ Velim a především panu starostovi Josefu Seifertovi a paní
Monice Slabé za blahopřání k 80. narozeninám.
Slavoj Vávra

FC Velim

Poděkování

Výsledky utkání:

Ráda bych poděkovala panu Josefu Seifertovi, starostovi obce, a všem
z Velimi a Vítězova, kteří mi přišli přát k mým pětaosmdesátým
narozeninám.
Marie Semerádová

A mužstvo: Velim – Hradec Králové B 2:3, Nová Paka – Velim 0:2
B mužstvo: Semice – Velim 3:2, Velim – Klecany 4:2
Dorost: Uhl. Janovice – Velim 3:0, Velim – Pečky 3:5
Dorost B: Bečváry – Velim 0:12, Velim – Dobřichov 7:0
Žáci (st., ml.): Velim – Sedlčany 3:3, 2:9, Příbram – Velim 3:2, 4:6
Starší přípravka: Velim B – Č. Pečky 13:0, Velim A – Štítary 15:4,
Pečky – Velim A 11:4, Štítary – Velim B 6:6
Mladší přípravka: Velim – Pečky 3:6, Český Brod – Velim 7:13
Garda: Velim – Kácov 4:2

Vzpomínáme
Dne 13. 7. 2012 tomu bude 5 let, kdy nás navždy opustil pan
Ladislav Steinbrecher.
manželka a děti s rodinami
VELIMSKÉ NOVINY - občasník vydávaný OÚ ve Velimi
INTERNET: www.velim.cz
E-MAIL: redakcevn@seznam.cz

Konečné tabulky:
Mužstvo A - Divize C

7

10. Kšely

Mužstvo B - I.A třída sk. B

1.

Kolín

23

4

3

72:18 73

1.

Klecany

21

4

5

75:36 67

2.

Převýšov

19

4

7

70:33 61

2.

Poděbrady

16

8

6

48:27 56

3.

Velim

18

3

9 53:40 57

3.

D.Lhota

15

4

11 51:43 49

4.

Ústí n.Orlicí

14

7

9

63:43 49

4.

Benešov B

13

9

8

5.

Dvůr Králové

13

6

11 66:51 45

5.

Kostelec

13

7

10 73:58 46

6.

Mšeno

12

8

10 54:44 44

6.

Semice

14

3

13 67:66 45

7.

Hradec Králové B 11 11

8

43:38 44

7.

Jílové

14

3

13 52:44 45

8.

Pěnčín-Turnov

11

8

11 42:44 41

8.

Č.Pečky

12

8

10 67:58 44

9.

Polepy

12

4

14 54:69 40

9.

Velim B

12

7

11 58:42 43

10. FK Pardubice B

11

6

13 51:48 39

10. Týnec

12

2

16 49:72 38

11. Admira Praha

11

4

15 42:55 37

11. Radim

11

5

14 58:55 38

12. Jablonec B

11

3

16 54:63 36

12. Bakov

11

5

14 37:41 38

13. Nová Paka

9

8

13 41:49 35

13. Zásmuky

11

3

16 34:34 36

14. Náchod

8

10 12 39:53 34

14. Zeleneč

8

6

16 34:70 30

15. Nový Bydžov

6

5

19 28:68 23

15. Brandýs-Bol.

8

4

18 44:76 28

16. Trutnov

1

9

20 18:74 12

16. U.Janovice

5

10 15 37:74 25

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)

54:42 48

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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