V E L I M SK É
NOV I N Y
Ročník XXXI.

číslo 1/2013

5 Kč

Prezidentské volby 2013
Prezidentské	
  volby	
  2013

Vážení občané,
11.–12. 1. a 25.–26. 1. 2013 se konala v našich
obcích stejně jako v celé České republice první
přímá volba prezidenta republiky. Rád bych
poděkoval všem občanům, kteří se dostavili
k volebním urnám, členkám volebních komisí
a také kuchařce paní Marcele Součkové, která
zajišťovala v průběhu voleb obědy a večeře.
V našich obcích se zúčastnilo 62,33 % voličů a stejně jako v celé naší
republice zvítězil pan Ing. Miloš Zeman s 608 platnými hlasy. Pan Karel
Schwarzenberg získal 455 platných hlasů. Nově zvolenému prezidentovi
srdečně blahopřeji a přeji mu vše dobré ve funkci prezidenta republiky.
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Upozornění starosty
Vážení občané, obec Velim po dohodě se zpracovatelem Územního plánu
obce Velim bude provádět jeho změnu. Veškeré Vaše připomínky hlaste prosím písemně na podatelně obce do 31. 3. 2013.

Josef Seifert, starosta
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Zprávy ze ZO

Z jednání ZO Velim konaného dne 5. 12. 2012 v zasedací místnosti OÚ
Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. - Seifert, Kotek, Kubelka, Mgr. Češpiva, Mgr. Kyncl, Kaftan,
Slabá, Mgr. Bartošová, Kostka, Mgr. Karpeta
1. Pan starosta Josef Seifert zahájil zasedání a s programem jednání seznámil
všechny přítomné. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
členů ZO. Hlasování o programu: pro 10 – proti 0 – zdržel se 0.
2. Kontrola minulého zápisu
•
Zelený pás - úkol trvá.
•
Panu J. Mbembovi nebude prodloužena smlouva.
•
Rozpočet DSO Pečecký region 2013 byl vyvěšen na úřední desce.
•
Rozpočet VHS Kolín pro rok 2013 a rozpočtový výhled pro roky 2014
a 2015 byly vyvěšeny na úřední desce.
•
Hřiště - schůzka se uskutečnila, jsou plánována další jednání.
•
Jasan byl ořezán, dub u DPS bude ořezán až na jaře.
•
Byly připomenuty ostatní zprávy.
3. Rozpočtové opatření č. V
•
Pan starosta seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením
č. V dle přílohy tohoto zápisu. ZO výše uvedené rozpočtové opatření
schvaluje. Hlasování ZO: pro 10 - proti 0 - zdržel se 0.
4. Rozpočtové provizorium na rok 2013
•
Pan starosta seznámil ZO s rozpočtovým provizoriem na rok 2013.
Do doby schválení rozpočtu na rok 2013 se budou hradit pouze
výdaje, které jsou nutné k chodu obce a obecního úřadu. Splátky
jistin a úroků z úvěru budou hrazeny dle splátkového kalendáře,
příspěvkové organizace obdrží 1/12 z předpokládaného ročního
objemu. Mimořádné výdaje budou schvalovány na zasedání obecního
zastupitelstva.
Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdržel se 0.
5. Srovnání rozpočtu k 31. 12. 2012
•
ZO pověřilo starostu obce Velim pana Josefa Seiferta srovnáním
rozpočtu k 31. 12. 2012. Následné rozpočtové opatření bude
schváleno na prvním zasedání ZO v lednu 2013. 
Hlasování ZO: pro 10 - proti 0 - zdržel se 0.
6. Došlá pošta
•
č. j. 843/2012 - H. Bínová – Žádost o odstranění zápachu
z kanalizačního řadu v ulici Horní Nouzov. Odpověď ZO: Dopis bude
předán provozovateli kanalizace.
•
č. j. 852/2012 - Ing. J. Milošová, Geodet. kancelář Kolín - Žádost
(na základě plné moci paní Marie Sixtové) o vyjádření k dělení
pozemku p. č. 61/1 (není na LV), 64/1 PK (Marie Sixtová) a 67/1 PK
(SALIMA družstvo Velim) v k. ú. Velim dle geometrického plánu
č. 123-228/2012. Rozhodnutí : ZO dělení pozemků dle geom. plánu
schvaluje.
Hlasování ZO: pro 10 - proti 0- zdržel se 0.
•
č. j. 864/2012 - ČEZ Distribuce, a. s. – Nabídka na přeložku Velim,
kat. území: Velim, p. č. 386/1 Velim (školní hřiště Velim za MŠ
Velim) ve výši 473 000 Kč. Rozhodnutí ZO: ZO souhlasí s přeložkou
vys. napětí v území Velim, kat. ú. Velim, p. č. 386/1,Velim za částku
473 000 Kč bez DPH. Hlasování ZO: pro 10 - proti 0- zdržel se 0.
•
č. j. 865/2012 - MŠ Velim – Žádost o povolení výjimky
v počtu dětí v MŠ z důvodu přistěhování předškoláka.

Rozhodnutí: ZO pověřuje Mgr. Karpetu k prověření situace.
7. Diskuse
Pan starosta
•
Seznámil ZO se zápisem komise z konkurzu na obsazení funkce
ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Velim konaného
dne 29. listopadu 2012. Komise se usnesla, že všechny uchazečky
jsou vhodné pro výkon funkce ředitelky mateřské školy a stanovila
následující pořadí: 1. Žaneta Svobodová, DiS., 2. Pavla Staňková
a 3. Mgr. Štěpánka Marková. Na základě této skutečnosti jmenuje
starosta obce Josef Seifert do funkce ředitelky Mateřské školy ve
Velimi s nástupem od 1. 1. 2013 paní Žanetu Svobodovou, DiS. ZO
bere na vědomí. Poděkoval za profesionální zvládnutí konkurzu.
Paní Slabá
•
Poděkovala všem organizátorkám, organizátorům a dětem za
přípravu slavnostního rozsvícení vánočního stromu na velimském
náměstíčku.

Z jednání ZO Velim konaného dne 18. 12. 2012 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. - Seifert, Kotek, Kubelka, Mgr. Češpiva, Mgr. Kyncl, Kaftan,
Slabá, Mgr. Bartošová, Kostka, Mgr. Karpeta, JUDr. Těmín, Ph.D.
1. Zasedání zahájil a s programem jednání seznámil všechny přítomné
pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
členů ZO. Hlasování o programu: pro 11 – proti 0 – zdržel se 0.
2. Kontrola minulého zápisu
•
Zelený pás - úkol trvá.
•
Panu J. Mbembovi byl odeslán dopis o ukončení nájmu.
•
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Hlasování ZO: pro 11– proti 0 – zdržel se 0.
•
Rozpočet DSO Pečecký region 2013 byl vyvěšen na úřední desce.
Rozhodnutí: ZO návrh rozpočtu na rok 2013 schvaluje. 
Hlasování ZO: pro 9 – proti 1 – zdržel se 1.
•
Rozpočet VHS Kolín pro rok 2013 a rozpočtový výhled pro rok
2014 a 2015 byly vyvěšeny na úřední desce. Rozhodnutí: ZO návrh
rozpočtu na rok 2013 a rozpočtový výhled pro roky 2014–2015 bere
na vědomí.
•
Smlouva na zhotovení přeložky vys. napětí ve Velimi, kat. území:
Velim, p. č. 386/1 Velim (školní hřiště Velim za MŠ Velim) ve výši
473 000 Kč byla podepsána a odeslána zhotoviteli.
•
Mgr. Karpeta prověřil situaci v MŠ Velim, výjimka nebyla povolena,
nicméně žádosti o přijetí dítěte bylo vyhověno.
•
Pan starosta Seifert předal paní Žanetě Svobodové, DiS., pověřovací
listinu k řízení MŠ Velim s nástupem od 1. 1. 2013.
•
Byly připomenuty ostatní zprávy.
3. Došlá pošta
•
č. j 848/2012 - KÚSK Praha – Žádost o zaslání stanoviska obce
Velim k prodeji ideálních podílů či případného převodu pozemků
do vlastnictví obce Velim (lom ve Velimi p.č. 1091,1092/1,1092/4,
1092/6, 1093/1, 1093/2, 1093/3). Rozhodnutí: ZO požaduje převedení
výše uvedených pozemků do vlastnictví obce.
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Hlasování ZO: pro 9 - proti 0 - zdržel se 2.
č. j. 881/2012 - NYKOS, a. s. –Dodatek č. 1/2013 ke smlouvě na
zabezpečení odpadového hospodářství. Rozhodnutí: ZO schvaluje
Dodatek č. 1/2013 ke smlouvě na zabezpečení odpadového
hospodářství. Hlasování ZO: pro 11 - proti 0 - zdržel se 0.
č. j. 901/2012 - MŠ Velim – Oznámení o uzavření MŠ Velim ve dnech
27., 28. a 31. 12. 2012. ZO bere na vědomí.
č. j. 902/2012 - MŠ Velim – Oznámení o uzavření MŠ Velim 2. 1. 2013
z ekonomických důvodů – přihlášení malého počtu dětí. ZO bere na
vědomí.
č. j. 902/2012 - MAS Podlipansko, o. p. s. – Žádost o podpis smlouvy
o bezúplatném převodu majetku - dřevěný stojan s mapou v ulici
Sokolská do vlastnictví obce Velim. Rozhodnutí: ZO souhlasí
s bezúplatným převodem majetku. 
Hlasování ZO: pro 11 - proti 0- zdržel se 0.

4. Diskuse
Pan starosta
•
Pan starosta předložil ZO návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
týkající se uložení vedení kanalizačního řadu na p. č. 318/67
v k. ú. Velim (majitel pozemku pan P. Jeřábek). Rozhodnutí: ZO výše
uvedenou smlouvu o zřízení věcného břemene včetně jednorázové
úplaty schvaluje. Hlasování ZO: pro 11 - proti 0 - zdržel se 0.
•
Dále pan starosta informoval o schůzce se zástupci Sokola Velim, která
se uskutečnila v ZŠ Velim za přítomnosti Mgr. Karpety, Ing. Radoně,
pí Kopecké a Ing. Bačiny. Na schůzce bylo dohodnuto financování
cvičebních hodin v Sokole - cena zůstává stejná jako v minulém roce.
•
Starosta a Mgr. Karpeta navrhují ZO, že obec bude hradit financování
faktur za plyn v místní sokolovně TJ Sokol Velim. Rozhodnutí: ZO
souhlasí. Hlasování ZO: pro 11 - proti 0 - zdržel se 0.
•
Poté požádal JUDr.Těmína, Ph.D., aby upravil vyhlášku O zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu obce.
•
Na závěr poděkoval všem zastupitelům a popřál vše nejlepší v roce
2013.
Pan Kostka
•
Informoval ZO o stavu žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ Velim,
kde byl náš projekt vybrán jako náhradní. Je reálná šance, že finanční
prostředky budou.
•
Dále navrhl zadat zpracování projektové dokumentace na hřiště za
školkou a úpravu hřiště u školy. Rozhodnutí: ZO se zpracováním
projektové dokumentace souhlasí. Hlasování ZO : pro 10 - proti 0 zdržel se 1. Na příští zasedání ZO připraví konkrétní návrh smlouvy.
Pan Kaftan
•
Podal žádost o úpravu dopravního značení v ulici Karlova na DI
v Kolíně. Žádost zatím nebyla vyřízena, stanovisko očekává obec
Velim v lednu 2013.
Mgr. Kyncl
•
Požádal o zkrácení živého plotu u DPS.
Pan Kotek
•
Poukázal na nevhodné parkování aut v ulici U Koupaliště. Starosta
navrhuje, že tato situace bude opět řešena v lednu 2013.

Od tohoto čísla přecházíme na nové číslování novin – budou
číslovány klasicky podle měsíců. Zápisy ze zastupitelstva obce
budou zkráceny a publikovány jako Zajímavosti ze ZO.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 16. 01. 2013 (1-2013)
•

S p. Mbembou byla k 31. 12. 2012 ukončena nájemní smlouva. Nájemce
byt nepředal, tudíž byl byt za účasti svědků otevřen a zapečetěn. ZO
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•

•

•

•

•
•

•

•

pověřuje JUDr. Těmína podáním trestního oznámení na p. Hulalu a p.
Mbembu.
Pan starosta seznámil všechny přítomné s rozpočtovým opatřením
č. VI (rok 2012), které ZO schválilo.
ZO projednalo žádost pana Mládka o přidělení obecního bytu
a doporučilo jeho žádost zařadit do seznamu žadatelů.
Dále obdrželo žádost pana J. Šmída o finanční dotaci na podporu
včelařství v obci Velim. Požadavek bude znovu projednán při sestavování
rozpočtu obce pro rok 2013.
Pan starosta přečetl zastupitelstvu Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2013, kterou se ruší vyhláška č. 1/2012 o zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu obce Velim. ZO
navrženou vyhlášku schválilo. V současné době je zpracovávána
nová vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
a estetického vzhledu obce Velim.
Dále ZO schválilo bezúplatné nabytí pozemků - p. č. 876/58 o výměře
146 m², 876/59 o výměře 714 m², 876/60 o výměře 241 m² a 1016/10
o výměře 2114 m² (vše v blízkosti okruhu) v katastrálním území
Velim se způsobem využití - zeleň , druh pozemků – ostatní plocha
v katastrálním území Velim, obec Velim, okres Kolín, na kterých se
nachází vzrostlý nálet, do vlastnictví obce (dle § 85 písmene a) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích) za účelem ochrany přírody a péče o životní
prostředí s omezujícími podmínkami.
Pan starosta informoval o připomínce p. Milbacha ohledně měření
teploty v obci Velim (na webových stránkách obce Velim). Čidlo bude
umístěno na vhodnější místo.
Dále pan starosta zastupitelstvu sdělil, že obec Velim uspěla v XXXV.
výzvě s projektem na zateplení Obecního úřadu ve Velimi a projekt byl
vybrán mezi projekty, které budou v roce 2013 podpořeny dotací. ZO
pověřilo zpracováním a administrací výběrového řízení na dodavatele
stavby v rámci projektu „Zateplení fasády a výměna oken Obecního
úřadu ve Velimi “ společnost GRANT ELITE, s. r. o., za částku
25 000 Kč bez DPH.
Pan starosta sdělil, že se zúčastní valné hromady hasičů ve Vítězově
v pátek dne 18. 1. 2013.
Starosta obce navrhl zařadit do rozpočtu obce Velim pro rok 2013 částku
ve výši 2 800 000 Kč, která by byla případně použita na financování akce
„VICTOR 2013” (hřiště s umělým povrchem atd. za MŠ Velim).
JUDr. Těmín, Ph.D., požádal o posílení kontejnerů na papír. Pan starosta
odpověděl, že o přiobjednání kontejnerů bylo rozhodnuto již v minulém
roce.
Mgr. Karpeta informoval o zápisu dětí do základní školy, který se
uskuteční 18. 1. 2013 od 12.00 do 17.00 hodin v budově I. stupně ZŠ
T. G. Masaryka. Informace byla vyvěšena na úřední desce obce Velim
a na webových stránkách obce Velim. Na příštím zasedání podá ZO
podrobnou zprávu.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Tomáš Petr, Velim
65 let
Vávrová Marie, Velim
80 let
Špátová Jaroslava, Velim
60 let
Šimek František, Velim
80 let
Odložilíková Helena, Velim 80 let
Fišerová Marie, Velim
80 let
Potužníková Ivana, Velim
75 let
Lev František, Velim
80 let
Koucká Jarmila, Velim
60 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

Narodili se:
Janečková Kristýna, Vítězov
Marková Aneta, Velim
Tvaroh Šimon, Velim
Zemřel:
Žák Jaroslav, Velim
Čest jeho památce!
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Sokolský ples aneb proč bychom se nebavili?

26. leden byl velmi výjimečný
den. Sokolové zřejmě před
rokem netušili, že se trefí do tak
významného dne, jako bylo zvolení
nového českého prezidenta.
Velimáci buď doma smutnili, nebo
oslavovali nového prezidenta, ale
chuť zatancovat si asi moc neměli.
Možná byli jen unavení z voleb,

protože účast 120 lidí na plese
není velká. Aspoň že k volbám jich
došlo více. Nicméně jít k volbám
vnímám jako důležitější činnost,
a i mně se na ples nechtělo.
Dorazila jsem spíš ze solidarity
k sokolům a vůbec nelituji. Jako
spoluorganizátorka Velimského
plesu vím, že pořádání plesu

Informace o poplatcích pro rok 2013
Sazba poplatku za odvoz
komunálního odpadu činí 750 Kč
osoba/rok.Tento poplatek je splatný
jednorázově, a to nejpozději do
31. 03. příslušného kalendářního
roku.
Úleva ve výši 250 Kč se
poskytuje poplatníkovi, který
dovršil věk 75 let, a to od roku
následujícího po dovršení této
hranice, dále osobám ubytovaným
v domě s pečovatelskou službou
obce Velim.

Od poplatku se osvobozují:
osoby s průkazem ZTP/P., osoby,
kterým vzniká poplatková povinnost
narozením (tyto osoby jsou
osvobozeny pouze za kalendářní rok,
ve kterém se narodily). Dále osoby,
které mají trvalý pobyt na ohlašovně
obecního úřadu a prokazatelně se
v obci nezdržují. Obecně závazná
vyhláška 2/2012.
Poplatek za psy: 50 Kč za 1 psa/rok.
Za každého dalšího psa +75 Kč.

Milý a pohodový volejbal
Mezi svátky zmobilizoval oddíl
volejbalu opět všechny své členy
a uspořádal jako již každoročně
sváteční turnaj. Ten letošní byl
opravdu ve znamení povánoční
pohody a dobré nálady. K vidění
byl pohledný volejbal, leckdy

s
nádechem
profesionality.
Vítězem se stal tým Velimáků
pod taktovkou I. Homokyové.
Všichni už dnes pečlivě ladí
formu na turnaj velikonoční, na
který Vás všechny srdečně zve celý
volejbalový oddíl.
žas

T. Baláček na mistrovství v bleskovém šachu
Tadeáš Baláček se zúčastnil
MČR v bleskovém šachu, které se
konalo 15. prosince 2012 v Praze.
Hrálo se tempem 3 minuty na
partii s bonusem dvou vteřin na tah.
Tadeáš se dostal v kategorii
mládež mezi čtyři nejlepší hráče.

Málo stačilo k získání titulu mistra republiky. Nakonec skončil na
čtvrtém místě.
Příští rok bude moci hrát v této
kategorii naposledy. Budeme mu
držet palce k získání nejvyššího
titulu.
Baláček senior

obnáší spoustu práce a zabírá
volný čas. Odměnou
nám
nadšencům jsou pak hojná
účast a spokojení plesající. Na
návštěvníky plesu čekala pestrá
tombola a vystoupení dívek
z tanečního klubu Crossdance.
Unikát hrál naplno až do rána do
půl třetí , i když už jen pro hrstku

tanečníků. Hudba byla opravdu
unikátní. Vytančení, spokojení
a pobavení jsme cestou domů
odolávali silnému mrazu. A vy
příští rok neváhejte, neseďte doma
a přijďte se bavit. Snad letošní
malá účast pořadatele neodradí
od toho, aby si dali opět příští rok
práci s organizací plesu.
kvak

Bílé místo
Kdykoli navštívím evangelický vozidlo se sovětskými důstojníky.
hřbitov ve Velimi, vždy se krátce Voják – lupič si stěžoval na
zastavím u hrobu, na jehož násilí obránců Velimi. Ozvala se
pomníku je nápis: „Bedřich Funda, střelba. Kdo začal, nevíme. Bratři
rolník, zemřel 19. května 1945 ve Škopkové se ukryli na obecním
stáří 58 let.“ Stejně tak mohlo být úřadě a stříleli skrze zavřené dveře
vytesáno – zemřel v boji. Ale s kým úřadu. Bedřich Funda se schoval
by bojoval, když válka skončila už v úzké uličce vedle Porgesova
před týdnem a zbytky poražených domu. Tam byl smrtelně raněn.
Němců byly dávno pochytány Neví se také, zda do boje zasáhli
a
soustředěny
v
bývalém důstojníci. Podle jedné verze
cukrovaru… Umlkl jásot při státní kryli ústup nájezdníků. Ti prý
silnici na Prahu, povadl šeřík prchali tak, že u továrny přerazili
na tancích unavených a zřejmě železniční závory.
šťastných rudoarmějců, snědena Byla to velká událost v životě obce.
byla čokoláda a vykouřeny cigarety, Jak ji zaznamenala obecní kronika?
pro které se lidé vrhali do příkopů. Pečlivý letopisec Bohuslav Baláček
Po silnicích se teď táhly nekonečné v publikaci Velimské příběhy se
řady vozů tažených menšími, o ní nezmiňuje, ač o ní jistě moc
nepříliš pohlednými, ale zato dobře ví. Ani můj otec ve svém
skromnými a vytrvalými koňmi, životopisu ji příliš nerozvádí.
které ani apatičtí a na kozlících Cituji: „Někteří (rudoarmějci)
klímající vozkové řídit nemuseli…. byli velmi slušní a inteligentní.
Část z nich se utábořila někde U Osečka v lesích bylo vozatajstvo,
u Osečka. Není úplně jisté, někteří příslušníci tohoto útvaru
zda si uvědomovali, že nejsou přijížděli v noci do Velimi a tropili
v poražené, nýbrž spřátelené různé nepřístojnosti. Proto každou
a osvobozené zemi. Ať tak či onak, noc byly stavěny ozbrojené
někteří za noci vyráželi loupit do hlídky. Při jednom střetnutí byl
okolních vsí. I do Velimi zavítali. zastřelen Bedřich Funda. Po tomto
a ořezdomobrana.
stromů pomocí stromolezecké
horolezecké
Proto -v Kácení
obci vznikla
incidentu byloa těžké
někoho dostat
techniky, zpracování dřevní hmoty.
V noci
19. května
službu
hlídku.
Lidi se báli.“ Po nějaké
- Opravy,
nátěry aměl
čištění
střech,na
okapů
a komínů.
Ptačí zábrany.
také - Bedřich
Funda. Došlo době se konflikt počal vyšetřovat,
- Odklízení sněhu ze střech.
k (zatím neozbrojenému) střetu ale pak vše utichlo. Nad událostí
s nájezdníky, snažícími se dostat nastalo velké mlčení a trvá dodnes.
k Jelínkovým. Tu se objevilo 
Jiří Škopek

Kácení a řez rizikových
stromů stromolezeckou
technikou
tel.: 606 527 091
e-mail: arborista@centrum.cz
inzerce
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Z našich škol
Vánoční turnaj ve stolním tenise
10. 12. 2012 se na naší škole uskutečnil Vánoční turnaj ve stolním tenise.
Výsledky: kategorie II – chlapci: 1. D. Koděra, 2. P. Štros, 3. Š. Vácha,
kategorie III – chlapci: 1. K. Kubelka, 2. M. Vácha, 3. J. Kyncl, kategorie
IV – chlapci: 1. M. Trumpus, 2. K. Řehák, 3. D. Kopecký, kategorie II
– dívky: 1. V. Němcová, 2. K. Táborská, 3. Z. Sahulková, kategorie III –
dívky: 1. J. Vosecká, 2. V. Bíšková.
Kolínská vánoční laťka
12. 12. 2012 začala prvními závody Polabská výškařská tour neboli
série závodů ve skoku vysokém. Jako první proběhla Kolínská vánoční
laťka. Z našich žáků, kteří soutěžili za jednotlivé třídy (6. - 9. r.), se na
medailových pozicích umístily B. Kvapilová (2. místo) a L. Slunečková
(3. místo) v kategorii dívky 6. tř.

1. R. Čábela, 2. J. Rejholec, 3. M. Adámek, slalom dívky (7. tř.) 1. N. Matějcová, 2. J. Vosecká, 3. A. Vostoupalová, slalom dívky (celkově)
– 1. A. Filounová, 2. M. Kotková, 3. T. Holzbauerová, slalom chlapci
(7. tř.) – 1. D. Krejčí, 2. M. Adámek, 3. R. Čábela, slalom chlapci (celkově)
– 1. T. Červenka, 2. D. Krejčí, 3. J. Kolář, běh na lyžích dívky (7. tř.) –
1. A. Vostoupalová a V. Bíšková, 3. N. Matějcová, běh na lyžích dívky
(celkově) - 1. A. Filounová, 2. T. Holzbauerová, 3. K. Fialová, běh na lyžích
chlapci (7. tř.) - 1. M. Adámek, 2. R. Čábela, 3. J. Rejholec, běh na lyžích
chlapci (celkově) – 1. M. Horník, 2. T. Červenka, 3. K. Kubelka.
AH
Vánoční besídka „Konec světa?“
Dne 21. 12. 2012 uspořádali deváťáci pro pátou až osmou třídu zábavný
program, který se jmenoval „Konec světa?“. Besídka napodobovala
televizní pořad Pošta pro tebe. Skládala se z pěti různých příběhů, které
byly zpestřeny scénkami, hudebními a tanečními vystoupeními žáků.
Velké poděkování za přípravu této velmi zdařilé akce patří paní učitelce
Evě Veselé. Za sponzorský dar děkujeme panu Kasalovi.

Za 9. třídu Kristýna Škopková

Školní aerobik závody
13. 12. 2012 jsme uspořádali Školní aerobik závody kroužku aerobiku
spojené s rozlučkou s koncem roku. Výsledky: 
kategorie I - 1. A. Bartošová, 2. A. Kosičková, 3. A. Urbánková, 
kategorie II - 1. T. Holzbauerová, 2. D. Fořtová, 3. D. Bartošová,
kategorie III - 1. V. Němcová, 2. K. Chládová, 3. S. Fořtová.
Oranžový minivolejbal
V minulém čísle jsme naše čtenáře informovali o turnaji ve žlutém
minivolejbale. Tentokrát jeli soutěžit žáci 4. a 5. ročníku, kteří
hrají oranžový minivolejbal – kombinace přehazované a volejbalu.
V pátek 14. 12. 2012 odjela naše 3 družstva na turnaj do Kolína.
Tým A (Kmoch T., Štros P., Vácha Š.) obsadil 6. místo,
tým B (Náděje A., Fundová P., Červeňák V.) skončil 10.
a tým C (Hrabák D., Noll L., Fořtová S.) na 13. místě.
Vánoční akademie
Vánoční akademie 1. - 4. ročníku se konala 20. 12. 2012. Viděli jsme
mnoho hezkých vystoupení, třeťáci zahráli pohádku Mrazík, čtvrťáci
pohádku O Smolíčkovi.
Lyžařský výcvik 2013
Ve dnech 6. - 13. 1. 2013 se konal lyžařský výcvikový zájezd v Peci pod
Sněžkou. Výcvik je prvotně určen pro žáky 7. třídy, kapacitu chaty pak
mohou doplnit i ostatní žáci 2. stupně školy. Již poněkolikáté jsme zamířili
na Vraní boudu, která se nachází vedle sjezdovky Klondike v Peci. Kromě
sjezdového a běžeckého výcviku si samozřejmě užíváme spoustu legrace
při večerních soutěžích. Zde jsou výsledky všech soubojů: soutěž Miss
- 1. A. Vostoupalová, 2. N. Matějcová, 3. J. Vosecká, soutěž Missák –

Slovo ředitelky MŠ
Vážení rodiče, milé děti,
dovolte, abych Vás touto cestou
pozdravila a představila se. Jmenuji
se Žaneta Svobodová a jsem od
1. 1. 2013 novou ředitelkou
Mateřské školy ve Velimi. Vím,
do čeho jdu, znám toto prostředí,
protože jsem zde učila již před
rodičovskou dovolenou. Čeká mě
jistě náročná, ale i zajímavá práce.
Moc se těším na všechny nové děti,
na celý náš kolektiv. Začíná nám

něco nového a jsem přesvědčena,
že pouze v konstruktivní
spolupráci rodičů a nás v MŠ se
nám podaří udělat vše pro to, aby
se dětem u nás líbilo.
Přeji tedy všem našim dětem, jejich
rodičům, celému pedagogickému
sboru
i
nepedagogickým
pracovníkům spolu se mnou
úspěšný start.
Žaneta Svobodová, DiS.
ředitelka MŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ ve Velimi
Zápis do 1. ročníku naší školy pro školní rok 2013/14 se uskutečnil
v pátek 18. 1. 2013. K zápisu se dostavilo 32 dětí. Předpokládáme, že do
prvního ročníku v září nastoupí asi 28 dětí.
Petr Karpeta, ŘŠ
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Zde je uveden popis dopisnice
s fotografií velimských sokolů,
řadících se na jakousi společenskou
akci. Jejím autorem a vydavatelem
byl Jan Kubrt, který měl v Kolíně
malý krámek v průchozím domu
z ulice Na Hradbách do ulice
Politických vězňů. Na protější
straně tohoto průchodu měl
hodinářství pan Lipš pocházející
z Velimi. Budova zachycená na
fotografii byla postavena Vítem
Hůlou,
vůdcem
velimských
evangelíků v době raabizace za
vlády Marie Terezie a jejího syna
Josefa II. Zde měli později velimští
sokolové od založení své jednoty
od Václava Urbánka, majitele
„Hůlovny“, pronajatý sál ke
cvičení. Po jistém čase se Urbánek
přestěhoval s rodinou do Pečic na
Mladoboleslavsku a velimskou
„Hůlovnu“ prodal katolickému
družstvu. Od té doby byl název
„Hůlovna“ či „Sál“ změněn na
Lidový dům. Cvičili v něm orlové,
konaly se v něm lidovecké schůze,
hrálo se orelské divadlo a nějaký
čas zde promítal němé filmy
Frýda Tichý, který se podpisoval
Gottfried Gábler.
Na uvedené fotografii vpravo
vzadu je zachyceno staré Součkovo
stavení, rodiště operní pěvkyně
Stanislavy Součkové. Spřízněné
rodiny Součkových a Karbusických
si vyměnily svá hospodářství, takže
Karel Souček přešel se ženou
a dětmi do statku č. 24 v Sokolské
ulici, proti evangelické faře.
Současným majitelem staré,
ale upravené budovy bývalého
Lidového domu, je pan Kuchař
mladší, který zde má prodejní
sklad součástek traktorů značky
Zetor. Sokolové se odtud roku
1911 přestěhovali do sálu
hostince Na Staré rychtě, patřící
rodině Vokřálových, později
Šmejkalových. V té době pozval
Urbánek do Pečic na přátelskou
návštěvu velimské sokoly, což se
rovnalo velké výpravě. Byli prý na
ní pohoštěni poraženým volem,
který byl domněle beze zbytku na
místě zkonzumován. Pozvánka
psaná tužkou na adresové straně
dopisnice s datem 1. 9. 1912
svědčí o tom, že byla dopisována
v době, kdy měli velimští

Úvaha nad starou fotografií
sokolové
pronajatou
Rychtu
a v uvedeném datu předvedli na
dvoře hostince „domácí cvičení
Sokola velimského“. Na Rychtě
pobyli sokolové zhruba 10 let. Poté
se přestěhovali do nově postavené
sokolovny, kterou s nemalým
úsilím a nadšením v nedávno
založené Československé republice
svépomocí postavili.

domků v dnešní východní polovině
ulice, které dali jméno Karlova.
Jméno ulice nebylo odvozeno od
Karla IV., jak se mnozí domnívali,
ale podle radního Karla Procházky,
obvodního lékaře, který měl
ordinaci v domě č. 122 v Palackého
ulici u Dittrichů, kde dnes bydlí
Seifertovi. Dittrichovi přišli do
Velimi z Pučer, ale jejich prapůvod

přemístěn (zřejmě pro sokolskou
aktivitu) nejprve do Kolína a poté,
v druhém roce první světové války,
do vzdáleného Lvova, odkud se
vážně nemocný do Kolína vrátil.
Zde pak 28. července 1916 ve svých
46 letech zemřel. Zde nutno uvést,
že Bohumil Hrubý napsal řadu
písní, z nichž některé zhudebnil
kolínský kapelník, Kmochův

Fotografie tedy zřejmě pochází
z prvního desetiletí minulého
století. Daný úkol identifikovat
osoby na ní zachycené je
od současníků již nemožný.
Jistá nápověda, psaná ovšem
v opačném pořadí, na dopisnici
je. Bylo známo, že praporečníkem
Sokola velimského byl vousatý,
statný stavitel – architekt Václav
Dlabač, který byl pro svůj
plnovous přezdíván Komenským.
Na fotografii jej vidíme v první
trojici vlevo s praporem velimské
jednoty. Naší generaci byla známa
Dlabačova vila. Sloužila později
jako ordinace MUDr. Josefa
Urbánka a od 50. let minulého
století jako velimské zdravotní
středisko. Dlabač projektoval
většinu původních domků v dnešní
Václavské ulici (v 50. letech zvané
Leninova), jejímž prvním názvem
byla Holanka ( podle cesty vedoucí
k Holanovu poli). Holanovi bydleli
původně v domě č. 56 pod Rychtou,
kde v našich časech bydlela rodina
Bedřicha Sixty. Odtud se Holanovi
odstěhovali do Vítězova. Dlabač
také postavil převážnou část

možno hledat v Solopyskách.
MUDr. Procházka zmizel ve víru
první světové války. Poslední
matná zpráva o něm říkala, že byl
příslušníkem
československých
legií.
Na vnější straně Dlabačovy
vily směrem do ulice byly barevné
obrazy zpodobňující vousatého
stavitele a také hospodyni
v plzeňském kroji, krmící z okřínu
drůbež. Potomci Dlabačových
dcer prodali domněle vilu
evangelickému faráři.
Prostřední v čelní trojici na
fotografii je bezesporu zachycen
Bohumil Hrubý. Ten byl roku 1907
ustanoven přednostou železniční
stanice Velim. Zde se ihned
přihlásil do Sokola. Již 8. března
1908 byl zvolen místostarostou
Sokola velimského. Od příštího
roku do svého odchodu z Velimi
pak v Sokole zastával funkci
starosty. Působil zde i jako
cvičitel. Velimský Sokol v té době
zaznamenal velký příliv nových
členů. Hrubý znovu podnítil stavbu
nové sokolovny. Ne náhodou
byl rakouskou správou železnic

nástupce Alois Vlasák. Nám jsou
známy: Hanička, Nehněvej se,
Vojenská a Naše.
Třetím na fotografii je bratr
Josef Macháček. Víme o něm, že
se narodil 2. dubna 1864 a zemřel
24. října 1937, že byl ženatý
a bezdětný. Původně bydlel
v bývalém hospodářství po
evangelickém
superintendentu
J. E. Szalatnayovi v sousedství
sokolovny.
Býval
strojníkem
u jedné z mláticích souprav,
používaných
velimskými
zemědělci o žních. Ve velimském
Sokole se stal cvičitelem a zároveň
i žákem významného činitele
Sokolské župy Tyršovy Prágra.
Bratr Macháček byl menší postavy,
byl skromný, vlídné povahy
a neoplýval hmotným nadbytkem.
Proto mu jednota darovala sokolský
stejnokroj. Později si Macháčkovi
postavili vlastní domek v Pražské
ulici č. 368. Dnes jej vlastní rodina
Řehákova. Dva muži na sledované
fotografii ( označeni křížky v druhé
řadě) by vzhledem odpovídali na
Karbusického Ladislava od „Sálu“
a Karla Součka. 
B. B.
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Špalíček slaví druhé narozeniny
Rodinné centrum Špalíček, které
za velké podpory obce v prostorách
místní knihovny založily dvě
maminky na mateřské dovolené,
paní Kateřina Špalková a paní
Markéta Štěpánková, oslaví koncem
května již druhé narozeniny.
Centrum pro rodiče a děti
předškolního věku nabízí nejen
zpříjemnění každodenní rutiny
maminkám na mateřské dovolené,
ale snaží se i děti pohybově či
manuálně rozvíjet a napomáhat
k tvorbě nových sociálních vazeb.
Každé pondělí je od 16 hod.
otevřen hudební kroužek Yamaha
Class pro děti od 1,5 do 4 let.
Hrací koutek Špalíčku je otevřený
dvakrát týdně, a to vždy v úterý a ve

čtvrtek v dopoledních hodinách.
Při každé návštěvě si tu mohou děti
za pomoci svých rodičů v rámci
tvořivé výtvarné dílničky vyrobit
nějakou tu drobnost či namalovat
obrázek a zdokonalit si tak svou
manuální zručnost.
V loňském roce Špalíček
uspořádal pro rodiče a děti ještě
několik
jednorázových
akcí.

V dubnu honily děti v zahradě
centra velikonočního zajíčka, na
podzim pak dlabaly halloweenské
dýně a před Vánoci se fotografovaly
s rodinnými příslušníky. Letos by
organizátorky rády přidaly ještě
například čarodějnické opékání
buřtů, karnevalovou narozeninovou
párty, loutkové představení pro děti
či výlet za zvířaty. Vše ale bude
záležet na finančních možnostech
centra.
Špalíček je výhradně neziskovou
organizací a svou činnost financuje
převážně ze symbolických příspěvků
rodičů navštěvujících centrum
a z dobrovolných sponzorských
darů. Velké poděkování za možnost
centrum provozovat a organizovat

různé akce pro děti patří zejména
místnímu
obecnímu
úřadu,
jmenovitě pak panu starostovi
Josefu Seifertovi a paní Monice
Slabé, dále pak také jednotlivým
sponzorům,
panu
inženýru
Františku Franclovi a panu Miloši
Hronovi.
Prostřednictvím tohoto článku
by organizátorky ještě rády
poděkovaly všem rodičům a dětem,
kteří Špalíčku v roce 2012 projevili
svou důvěru a zavítali do jeho
prostor. Doufají, že se řady jejich
malých návštěvníků v roce 2013
rozrostou a Špalíček tak přinese
prospěch více rodinám z Velimi
a jejího blízkého okolí.

Markéta Štěpánková

Velim a svět před půl stoletím (13.)
Dne
1.
ledna
1963
–
neutěšená zásobovací situace
v Československu se zmírnila.
Družstevníkům byly povoleny
porážky prasat. Obnovily se
povinné dodávky sádla, a to
5 kg z poraženého kusu, a kůže
se musela odevzdat do sběrny.
Zhoršila se situace v zásobování
elektřinou, kdy byly zavedeny
výseče – vypínání proudu
v závodech na jednu hodinu.
Televize vysílala do 20 hodin.
V závodech byly zaváděny noční
směny. Výseče byly zvýšeny na
2 hodiny. Později byla výroba
zastavena na týden a zaměstnanci
posláni na dovolenou. Ve
městech byly vypínány neony
a všeobecné osvětlování ulic. Byly
znovu zprovozněny odstavené
generátory. Z dopravy byly
vyřazeny četné vlakové soupravy.
Mluvilo se o nedodržování
smluvních dodávek elektřiny
z Polska.
V polovině ledna 1963 byly
v činnosti státní kontroly na
vesnicích. Ty na MNV vyžadovaly
seznamy
hospodářského
zvířectva a prováděly pak
kontroly
v
jednotlivých
domovech. Nehlášená zvířata
byla pokutována. Od předchozího
roku byla obnovena povinná
dodávka vajec.

Koncem ledna 1963 byl kritický
nedostatek uhlí. Zásobování
domácností
palivem
bylo
bezohledně opomíjeno.
Od poloviny do konce ledna 1963
byly v západní části Velimské
továrny prováděny práce na
artézském vrtu nové studny .
Oddíl kopané Slavoje Velim
pořádal v lednu 1963 jako
každoročně v sokolovně nedělní
odpolední čaje od 14.30 do 18.30
h. Bývaly četně navštěvovány.
Hudba Tatry Kolín, která se již
omrzela, byla vystřídána hudbou
kapelníka Grunta z Peček.
V lednu 1963 byl založen
Geografický ústav československý.
V období od ledna 1963 do
konce prosince 1973 zahynulo
v Krkonoších 365 lidí. Z toho
20 v lavinách, 3 zmrzli a 3 se zřítili
do propastí. V roce 1963 byla
vydána kniha archeologa Jaroslava
Böhma pod názvem: Dějiny 1.
Pojednává o keltských kmenech
na
území
Československa,
mohylové, halštatské kultuře
v jižních a západních Čechách
a s nimi příbuzné kultuře blanské
ve středních Čechách, kterou
autor taktéž označil za kulturu
keltskou.
Za celý rok 1963 padlo ve
Vietnamu 78 Američanů a 218
bylo raněno.

Do roku 1963 (od 1953) byl
předsedou čsl. vlády slovenský
politik Viliam Široký. Ten byl
původně v Moskvě a poté na
Slovensku, kde byl zatčen a do
roku 1945 vězněn. V roce 1963
byl funkce předsedy vlády zbaven.
Byl zodpovědný za nezákonnosti
po Únoru 1948.
V roce 1963:
•
v ČSSR kolektivizováno již
90 % zemědělské půdy
•
v ČSSR odsouzeno k smrti
6 osob, trest byl vykonán
u tří z nich
•
v Kojetíně odstraněn pomník

•

•
•
•
•

•

T. G. Masaryka
proces s Gustavem Husákem
vyhlášen za vykonstruovaný
a nezákonný
v ČSSR založen Filmový
ústav
na celém světě 3 160 milionů
obyvatel
v ČSSR došlo k 2 969
dokonaným sebevraždám
při výbuchu sopky Agung na
ostrově Bali zahynulo kolem
1 500 lidí a půl milionu
zůstalo bez přístřeší
na jihu Islandu se zrodil
vlivem sopečné činnosti
nový ostrov

- Kácení a ořez stromů pomocí stromolezecké a horolezecké
techniky, zpracování dřevní hmoty.
- Opravy, nátěry a čištění střech, okapů a komínů.
- Ptačí zábrany.
- Odklízení sněhu ze střech.
inzerce
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Nezájem, neschopnost nebo neúcta k velimskému fotbalu?
Tuto otázku si kladu od roku
2002, kdy měl fotbal ve Velimi
vzpomínat nebo slavit 70 let
od založení. Je pravidlem, že ve
slušné společnosti se různá výročí
oslavují nebo vzpomínají. Proto
jsem se rozhodl napsat tento
článek a nechat na posouzení
čtenářům. Kopaná ve Velimi se
hrála mnohem dříve než v roce
1932, jak je uváděno. Bylo to již
ve dvacátých letech minulého
století, v době, kdy se tento sport
začal mocně rozvíjet v mnoha
zemích. Jelikož se soutěže
pravidelně nehrály, je za mezník
považován až zmíněný rok 1932,
kdy Velim poprvé organizovaně
hrála soutěž. Při svém založení
nesl klub název SK, dále pak
DSO, Slavoj a od roku 1969 Sokol
Velim – oddíl kopané. V roce 1993
na základě rozhodnutí členské
základny s cílem dále rozvíjet
fotbal ve Velimi došlo k odtržení
(osamostatnění) od Sokola a ke
změně názvu na FC Geosan
Velim. Registrace byla provedena
na MV ČR dne 23. 3. 1993 dle
platných a odsouhlasených stanov
členskou základnou pod názvem
Občanské sdružení – sdružení
sportovců. V dnešní době nese
klub název FC Velim. První větší
vzpomínka se datuje k roku 1962,
a to ke 30. výročí. 6. června byla
uspořádána beseda s reprezentanty
J. Masopustem, L. Novákem
a Sv. Pluskalem, stříbrnými hráči
z MS v Chile. 12. srpna o velimské
pouti proběhla v místní sokolovně
beseda s legendou čsl. kopané
Fr. Pláničkou. Následně bylo
sehráno
přátelské
utkání
s internacionály Slávie Praha.
40. výročí bylo již rozloženo
do 3 dnů: neděle 25. 6. 1972 –
vystoupení místního Svazarmu,
Dukla Praha – Slavoj Č.Brod,
dívčí kopaná – II. liga, Velim „A“ –
D. Praha „B“ přátelské utkání.
Sobota 1. 7. – memoriál velimských
sportovců. Neděle 2. 7. S. Velim –
S. Sokoleč utkání gard, S. Velim
„A“ – XI rozhodčích Praha.
50. výročí bylo pod záštitou

MNV ve Velimi a bylo rozloženo
dokonce do 4 dnů. Pátek 13. 8. 82 –
20.30 hod ohňostroj na počest oslav,
sobota 14. 8. : 9.00 Velim – Plaňany,
10.15 Velim „B“ – Předhradí „B“,
14.00 Velim – Pečky – dorost,
15.30 garda- XI rozhodčích
Kolín, 19.30 taneční zábava na
rozloučenou. Neděle 15. 8. : 9.30 –
slavnostní schůze v sále sokolovny,
14.00 taneční zábava, sobota
4. 9. : 10,00 dětské dopoledne,
14.00 beseda s internacionály
Spartaku H. Králové, 16.30 Velim
„A“ – S. H. Králové – inter. Součástí
těchto oslav byl i memoriál
velimských sportovců. 55. výročí
bylo rozloženo do tří dnů.
7. června 1987 sehrálo „A“ mužstvo
přátelské utkání s internacionály
S. H. Králové na jejich stadionu,
a to jako předzápas ligového zápasu
S. H. Králové - Ostroj Opava. Byl
to pro hráče nezapomenutelný
zážitek, hrálo se před téměř 3000
diváky. 15. a 16. 8. opět memoriál
velimských sportovců. Píše se
rok 1992 a opět slavíme, a to 60
let založení s tímto programem:
8.srpen – 14.00 slavnostní schůze
v sokolovně, 17.00 Velim “A“XI čsl. internacionálů. Mezi
internacionály byli mistři Evropy
z Bělehradu Z. Nehoda, Fr. Veselý,
dále P. Stratil, D. Herda, P. Kouba
a další, ve 20.00 společenská
zábava na rozloučenou s lety
60. Samozřejmostí bylo vydání
vlaječek, almanachu a odznaků
klubu. Na závěr vydaného
almanachu
bylo
vysloveno
neskromné přání, cituji: „Přeji
autorovi příštího almanachu, aby
mohl napsat, že budou vybudovány
nové kabiny s tribunou a že
alespoň jedno mužstvo postoupí
do vyšší soutěže.“ Kabiny (přibyla
ještě nová hrací plocha) a postup
do vyšší soutěže se podařily, jen
tolik potřebná tribuna stále chybí.
Již začátkem roku 1995 se strategie
klubu začala rapidně odklánět od
dosavadní koncepce - výchova
vlastních odchovanců a hráčů
z blízkého okolí se vyměnila za
nákup hotových hráčů za dosti

velké peníze, a to s cílem hrát ve
Velimi co nejvyšší soutěž. Prioritou
se stalo A mužstvo a ostatní zůstali
v ústraní, a to včetně mládeže. Na
základě této skutečnosti rezignoval
celý stávající výbor, v jehož čele
jsem stál. Výsledkem této cesty byl
letošní pád z divize až na samé dno
(neudržitelná finanční náročnost).
Varováním nám přitom mohly
být ligové Blšany a Drnovice (obě
vesnice s 2000 obyvatel a stadiony
za desítky milionů, které dnes
chátrají). Byly tu i další kluby, které
skončily neslavně jako Velim, a to
skoro již před deseti lety. Byly to
divizní Stř. Skalice, Říčany a Bělá
pod Bezdězem. I to nebylo pro nás
dostatečným varováním. Dovolte,
abych
oponoval
rozhovoru
s L. Kostkou v článku Velimských
novin č. 198, kde se mimo jiné
píše: „…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…“ S tímto výrokem zásadně
nesouhlasím, vysvětlím proč.
V roce 1982 jsem byl zvolen do
čela velimského fotbalu a spolu
se mnou vesměs bývalí hráči,
kteří nejen fotbalu rozuměli, ale
bylo na ně i spolehnutí. V té době
začínali hrát v žácích kluci jako
Jarda Slavík, Jiří Fořt a později

Marek Hrabal, Tonda Srp a Luboš
Svoboda, všichni Velimáci, kteří
se stali později hráči základu
divize. Je přece všeobecně známo,
že kratší cestou do vyšší soutěže
je nakoupit tzv. hotové hráče než
jít tou zdlouhavou cestou vlastní
výchovy. Chtěl bych se ale vrátit
k podstatě tohoto článku, a to
je upozornit vedení velimského
fotbalu, že každé výročí se buď
vzpomíná nebo oslavuje, tak jak
jsem již v úvodu naznačil. Fotbal
ve Velimi má svou tradici a nebýt
těch, co jej založili a dále v rozvoji
pokračovali, nebyl by přece tak
úspěšný. Je to vzpomínka desítkám
funkcionářů a stovkám hráčů,
kteří šířili a šíří slávu velimského
fotbalu. Věřím, že stávající vedení
a popř. i to příští si tuto připomínku
vezme za své a nestane se, že 70 a 80
let založení se přejde bez jakékoliv
vzpomínky nebo oslav a 90 let se
oslaví důstojným způsobem, a to
alespoň tak, jak jsem jednotlivá
výročí úmyslně podrobně popsal.
To proto, že ti všichni, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli
na založení, ale i dalším rozvoji
(a to i v dobách nelehkých), si
vzpomínku a poděkování určitě
zaslouží.
Zd. Rovenský, předseda velimského
fotbalu v letech 1982 - 1995

Poděkování
Děkuji paní Monice Slabé a panu starostovi Josefu Seifertovi za
blahopřání k 80. narozeninám, za příjemné posezení a milé popovídání
si. Velice mě to potěšilo.
Pravoslav Šulc

Sponzoři Sokolského plesu
Autoservis Čepelák, Ball Aerocan CZ, s. r. o., Dana Esterlová, Eva
Svobodová, Ing. Jan Bína – Texaco, Ing. Josef Janoušek – Pivovar
Nymburk, Iveta Siřínková, Jaroslav Nezavdal, Josef Kunc – hasicí
přístroje, K + G Tranzit, p. Josef Kaftan, Keramika Horáček, Kopos, a. s.,
Kuchař Zetor, Lesy Novák, Lučební závody, a. s., MAS Podlipansko,
Miroslav Esterle, Obecní úřad Velim, Ovocné školky Hruška, Pavel
Kasal – plastová okna, Pavlína Pošíková – Potraviny U Jelínků,
Potraviny Anděl – p. Jeřábek, Salima Velim, SAVAS Velim, Statek
Velim - Kolář Jan a Jaromír, Statek Chotutice - Vladimír Sixta, Textil
J. Slavíková, Thi Loc Pham, V. Radoň a spol, strojírna, Věra Hubalová,
Vojtěch Černý – Potraviny Eden
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