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Adventní vydání
Vážení občané,
tak jako každý rok bych Vám rád jménem svým a celého zastupitelstva
obce Velim popřál pokojné prožití svátků vánočních. V novém roce
2014 Vám srdečně přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i
pracovních úspěchů.
Josef Seifert, starosta obce

Vážení čtenáři Velimských novin,
ráda bych Vám na tomto místě popřála za sebe i za celou redakční radu
krásné vánoční svátky, které budou plné klidu a pohody. Do nového
roku 2014 Vám pak přeji hodně zdraví a splnění Vašich předsevzetí a
přání.
Alena Holzbauerová

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informoval o akcích, které se v našich obcích
v roce 2013 uskutečnily.
Ve Velimi byl navýšen počet kontejnerů na tříděný odpad. Byly
umístěny do ulic Palackého a Karlova.
Obec přispěla vítězovským hasičům na stavbu pergoly.
Ve Velimi u bytovky v ulici Palackého 487 byly zrekonstruovány
chodníky a umístěny nové lavičky.
Obec Velim na jaře letošního roku uspěla v dalším projektu a získala
dotaci na akci „Zateplení a výměna oken Obecního úřadu ve Velimi“.
Změnou prošly i vnitřní prostory obecního úřadu. Část prostor byla
nově vymalována, v přípravně před obřadní místností byla položena
nová dlažba, která je plánována i do chodby ve vstupní části.
Kolem obecního úřadu byly upraveny terénní plochy a na jaře bude
celý prostor osázen zelení.
Obec nechala vyčistit vodní toky ve Vítězově i ve Velimi, takže

červnové povodně naši obec zasáhly pouze minimálně (spodní voda).
Během roku byly do Nádržky a Vítězovského rybníka vypuštěni noví
kapři. V letošním roce obec podala žádosti na rekonstrukci chodníků
v ulici Karlova a Novoveská a na rekonstrukci místní komunikace
v ulici třída Krále Jiřího.
Na dětské hřiště ve Velimi byly zakoupeny herní prvky – nový
domeček a dětský kolotoč.
Obec Velim stejně jako v minulých letech podpořila imobilní občany
(příspěvek na ozdravný pobyt, nákup el. vozíku atp.).
Po květnové vichřici nechala obec na evangelickém hřbitově prořezat
stromy a některé vykácet. Prořez stromů byl proveden nejen v obci
Velim, ale i ve Vítězově.
Byly vysazeny nové stromy.
Ve Vítězově a ve Velimi se dvakrát uskutečnila humanitární sbírka
pro Diakonii Broumov (první byla zaměřena na pomoc lidem po
červnových povodních).
Ing Arch. Pavel Krolák zajišťuje pro obec Velim změnu územního
plánu, do které byly zapracovány připomínky našich občanů a žádosti
o změny.
Velkým úspěchem v letošním roce bylo vykoupení pozemků na
realizaci cyklostezky Vítězov–Velim a zpracování nového projektu.
Ve spolupráci s Klubem rodáků a přátel Velimi v čele s paní
Mgr. Maruší Čábelovou nechala obec vyrobit pryskyřicovou repliku
historické pamětní desky s podobiznou T. G. Masaryka, která byla dne
26. 10. 2013 umístěna na velimské náměstíčko.
Obec Velim se finančně podílela na vydání brožury pro TJ Sokol
Velim s názvem „Tělocvičná jednota Sokol Velim 1868–2008 – Začátky
velimských sportů ve vzpomínkách pamětníků“, kterou zpracovali
Mgr. Maruše Čábelová a Ing. Karel Strnad. Brožura je k dostání na
Obecním úřadě ve Velimi.
Stejně jako v letech minulých poskytlo zastupitelstvo všem spolkům
a sportovním organizacím v obci finanční prostředky na jejich
činnost. Přispělo i na tradiční letní dětský tábor v Horním Bradle,
který každoročně pořádá ZŠ Velim ve spolupráci s obecním úřadem.
V průběhu roku byly přiobjednány odpadkové koše a lavičky.
Asi největším úspěchem je získání dotace na kompletní rekonstrukci
Mateřské školy ve Velimi. Během prosince se uskuteční výběrové řízení
na zhotovitele a do listopadu 2014 by měla být celá akce dokončena.
Na závěr bych rád poděkoval členům zastupitelstva za jejich
dosavadní práci a Vám všem popřál vše dobré v následujícím roce
2014.
Josef Seifert, starosta
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 30. 10. 2013
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Mgr. Bartošová – proběhla schůzka s projektantem na výstavbu cyklostezky,
další podrobnosti sdělí na příštím ZO.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o vstupu obce Nebovidy do VHS Kolín.
Smlouva byla vyvěšena po dobu zákonné lhůty.
ZO projednalo žádost pana P. Červeňáka o změnu ÚP v obci Velim – p. č.
498/3 a p. č. 307 na objekt k podnikání, zařadilo žádost do změny ÚP a
odeslalo k dalšímu zpracování Ing. Arch. P. Krolákovi.
ZO projednalo žádost pana J. Hrušky o změnu ÚP v obci Velim – p. č. 524
z důvodu oplocení, zařadilo žádost do změny ÚP a odeslalo k dalšímu
zpracování Ing. Arch. P. Krolákovi.
Zastupitelstvo schválilo podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 63448/13 p. č. 237/38 a 318/89 STL plynovod (přípojky).
Zastupitelstvo schválilo podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 9900071812/13 (p. č. 44/32 – Gregor) – plynárenské zařízení.
Pan starosta Seifert oznámil, že koncem října končí změna územního plánu a
nebudou se přijímat další žádosti.
Informoval ZO o dopisu z ÚRRRSSČ o výsledku kontroly zadávací
dokumentace projektu Rekonstrukce Mateřské školy Velim podporovaného
dotací z ROP NUTS 2 Střední Čechy. V dokumentaci budou provedeny
požadované úpravy.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu společnosti Witero, s. r. o., na zabezpečení
a přípravu podání žádosti o dotaci na zakázku „Výstavba fotbalových kabin
v obci Velim”.
Pan starosta sdělil, že terénní práce kolem OÚ probíhají, rošt v ulici Krátká je
hotový.
Zmínil se o volbách, ve Velimi byla větší účast než byl celorepublikový průměr.
Poděkoval především paní Mgr. Čábelové, panu Baláčkovi a klubu rodáků
za skvělou organizaci oslav založení ČSR, slavnostního odhalení pamětní
desky T. G. Masaryka na velimském náměstíčku a pamětní desky sourozenců
Součkových, která je umístěna na budově sokolovny.
Pan Kubelka informoval ZO, že byla zahájena digitalizace k. ú. Velim, Vítězov
se zatím neřeší.
Paní Mgr. Bartošová se zeptala, zda pozemek p. č. 308/7 k. ú. Vítězov (u čističky)
bude zalesněn. Pan starosta odpověděl, že výsadba zatím není plánována.
Paní Slabá seznámila ZO s termínem sbírky šatstva pro Diakonii Broumov, a
to 5. 11. 2013 ve Vítězově a 7. 11. 2013 ve Velimi.
Byly objednány stromy pro výsadbu, 1. 11. 2013 budou vyzvednuty.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 13. 11. 2013
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ZO schválilo rozpočet DSO Pečecký region pro rok 2014. Byl vyvěšen na
úřední desce.
ZO rozhodlo, že pozemek p. č. 946/5 o výměře 248 m2 k. ú. Velim (pův. 946/1
– odděleno geom. plánem 833-93/2013) bude prodán paní Koutníkové, která
o koupi pozemku zažádala na jaře v letošním roce (po konzultaci bude GP
upraven).
ZO Velim rozhodlo o prodeji pozemku p. č. 367/12 o výměře 117 m2 (pův.
367/2 – odděleno geom. plánem 141-18/2013) v katastrálním území Vítězov
manželům Kosteleckým, kteří o něj zažádali na jaře 2013.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. IV.
ZO schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci OPŽP č. 12117543 – CZ.1.02/3.2.00/12.13475
na akci Zateplení fasády a výměna oken Obecního úřadu ve Velimi podepsané
dne 30. 10. 2013 zástupcem fondu.
ZO dále schválilo přijetí dotace na realizaci akce CZ.1.02/3.2.00/12.13475
Zateplení fasády a výměna oken Obecního úřadu ve Velimi dle smlouvy o
poskytnutí dotace č. 12117543 podepsané dne 30. 10. 2013 zástupcem fondu a
zároveň souhlasilo s podmínkami poskytnutí dotace.
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ZO schválilo Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve Velimi
finanční příspěvek 5 000 Kč na obnovu kulturní památky (fary) v roce 2013.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu č. 55 o uložení odpadu na řízenou skládku
v Radimi. Navrhovaná cena pro rok 2014 činí 895 Kč/t + DPH. (Cena zůstává
stejná jako v roce minulém.)
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu č. 1007 o odvozu odpadu kontejnerem Obce
Radim a uložení odpadu na řízenou skládku v Radimi. Navrhovaná cena pro
rok 2014 jízdní výkon 28 Kč/km, výkon v místě 90 Kč/ks, měsíční nájem
kontejneru 280 Kč/ks, popl. za uložení 895 Kč/t + DPH. (Cena zůstává stejná
jako v roce minulém.)
Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o přeložce č. Z-S24_12_8120038301
(hřiště u MŠ Velim) společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín – navržená záloha
864 803 Kč. Rozhodnutí se z důvodu nedostatku finančních prostředků
přesouvá na příští zasedání a ZO pověřuje starostu k prověření situace.
Zastupitelstvo pověřilo pana starostu Seiferta k dalšímu jednání ohledně
udělení souhlasu s umístěním sběrných kontejnerů na obecních pozemcích
(společnost Revenge, a. s., Praha).
Mgr. Holzbauerová předala panu starostovi dotaz paní Uhlířové na automat
s Eko-vodou. ZO pověřilo místostarostu Kubelku k zjištění dalších informací.
ZO projednalo žádost manželů Horelových o dodatečné povolení stavby
– oplocení před domem čp. 496 – nepovolená stavba na cizím pozemku.
Pan starosta Seifert udělil slovo přítomným (pí ing. Horelová, pí Vonšovská,
p. Vonšovský), aby vysvětlili situaci. Po jejich vysvětlení doporučil výše
uvedeným zažádat nejprve o vytyčení inženýrských sítí.
ZO schválilo bezúplatné nabytí pozemku – p. č. 405 o výměře 259 m²,
v katastrálním území Velim, obec Velim, okres Kolín (jedná se o místní
komunikaci IV. tř. – pěšina) do vlastnictví obce (dle §85 písmene a) zákona
č.128/2000 Sb. o obcích).
Pan starosta Seifert informoval o zasedání DSO Pečecký region. Obec Velim
dostane radar na měření rychlosti v hodnotě cca 100 000 Kč.
Mgr. Karpeta navrhl finanční dar panu starostovi Seifertovi a místostarostům
Kubelkovi a Kostkovi.
Mgr. Bartošová požádala o ořezání obecní lípy před Kratochvílovými ve
Vítězově.
Pan Kotek informoval o vysazení stromů.
Mgr. Kyncl požádal o příspěvek na tábor v Horním Bradle v roce 2014 a dále
požádal o úklid listí u základní školy.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 27. 11. 2013
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Pan starosta seznámil ZO s navrženým rozpočtovým opatřením č. V.
ZO o rozpočtovém opatření zatím nehlasovalo, Mgr. Bartošová a
JUDr. Těmín, Ph.D., požadovali rozepsat položkově částku uvedenou ve
výdajích na MŠ Velim.
ZO schválilo rozpočtové provizorium na rok 2014. Do doby schválení
rozpočtu na rok 2014 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.
ZO pověřilo starostu obce Velim pana Josefa Seiferta srovnáním rozpočtu
k 31. 12. 2013. Následné rozpočtové opatření bude schváleno na prvním
zasedání ZO v lednu 2014.
StarostaprověřilsituacitýkajícíseSmlouvyopřeložceč.Z-S24_12_8120038301
(hřiště u MŠ Velim) společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín. ZO navrhlo
pozvat zástupce ČEZu, aby situaci vysvětlil a případně upravil smlouvu.
ZO schválilo návrh kupní smlouvy týkající se prodeje obecního pozemku p. č.
367/12 o výměře 117 m2 v k. ú. Vítězov, kterou vyhotovil JUDr. Těmín, Ph.D.
Obec Velim schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba chodníků
v obci Velim“ ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 a
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zavázala se spolufinancovat výše uvedený projekt ve výši minimálně 5 %
z celkových nákladů projektu.
ZO schválilo Smlouvu společnosti Witero, s. r. o., na zabezpečení přípravy
podání žádosti o dotaci na akci – „Výstavba chodníků v obci Velim“.
ZO projednalo žádost Státního pozemkového úřadu, pobočka Kolín, o
vyjádření k návrhu – možné provedení změn průběhu katastrálních hranic
a odsouhlasilo variantu A, která připouští možnost a ochotu jednat o změně
průběhu katastrální hranice obce Velim a po zvážení odsouhlasit či zamítnout
dle konkrétní situace (varianta připouští další jednání).
ZO obdrželo nabídku společnosti D test na bezplatné poradenství a spolupráci.
ZO schválilo nabídku společnosti AXIOM engineering, s. r. o., na kompletní
zpracování energetické náročnosti budov – DPS, Textil, lékárna, škola, pošta
(budovy ve vlastnictví obce Velim) v částce 40 495 Kč bez DPH.
ZO zveřejnilo rozpočtový výhled VHS Kolín na rok 2015 a 2016 a návrh
rozpočtu VHS Kolín na rok 2014 na úřední desce a webových stránkách obce
na elektronické úřední desce obce Velim.
ZO schválilo dodatek mandátní smlouvy na kompletní rekonstrukci Mateřské
školy Velim společnosti Folbeset plus, s. r. o.
Dále schválilo Smlouvu o řízení projektu s názvem „Rekonstrukce Mateřské
školy Velim“ reg. č. projektu CZ.1.15/3/3.00/67.01488 (společnost LK
Advisory, s. r. o.).
Zastupitelstvo jmenovalo členem komise pro otevírání obálek k podlimitní
veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce Mateřské školy
Velim“ Mgr. Andreu Bartošovou, náhradníkem komise byl jmenován starosta
Josef Seifert.
ZO jmenovalo členy hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce s názvem „Rekonstrukce Mateřské školy Velim“ – pana
Stanislava Kotka, Mgr. Andreu Bartošovou, Ing. Zdeňka Dobiáše, Ing. Zdeňka
Žišku a Ilonu Koutovou. Náhradníky byli jmenováni – Petr Kubelka, Monika
Slabá, JUDr. Jakub Schmitz, JUDr. Marian Polický a Josef Kaftan.
Zastupitelstvo rozhodlo požádat Pozemkový fond o bezúplatné převedení
pozemku p. č. 975/2 o výměře 1217 m2 na obec Velim z důvodu dořešení
kanalizačních přípojek v ulici Vítězovská.
ZO nevyužije nabídku software Profidata a Codexis online (právní informační
software s pravidelnou aktualizací) společnosti ATLAS SOFTWARE na
zakoupení výše uvedeného software, využívá služby obecního právníka.
Do diskuse se poté zapojil pan Müller, který upozornil na luxfery odložené
u kontejneru na sklo před obchodem ve třídě Krále Jiřího ve Velimi. Starosta
odpověděl, že úklid zajistí. Dále upozornil na krajnici u silnice v Sokolské ulici,
která je ve špatném stavu (díry). Starosta odpověděl, že nápravu musí zajistit
SÚS Kutná Hora, která spravuje místní komunikace. Dále pana Müllera
zajímalo, proč obec uvádí u veškerých zakázek ceny bez DPH, přestože není
plátcem. Pan starosta Seifert odpověděl, že ceny jsou vždy uváděny bez DPH,
jelikož částka DPH se může během akce změnit.

Adventní koncert na evangelické faře
ve Velimi
Letos již posedmé uspořádal Farní sbor Českobratrské církve
evangelické na evangelické faře ve Velimi v neděli 1. prosince 2013
„Adventní koncert“. Tento rok si smyčcové kvarteto Collegium
musicum Kolín, pánové Jan Dvořák, Karel Kubelka (housle), Jaromír
Pitelka (violoncello) a Lubomír Huka (skladatel a hráč na violu) přizvali
jako hosta pana Jiřího Nováka, který s nimi v několika skladbách
skvěle zahrál na tenorsaxofon. Posluchači vyslechli pastorely, vánoční
koledy a české klasické a lidové koledy, při kterých si všichni přítomní
společně zazpívali. Na závěr se pánové se všemi posluchači rozloučili,
popřáli všem klidné Vánoce a krásný a úspěšný nový rok. Poté byli
odměněni velkým potleskem a také červenou růží, kterou jim předala
paní Mgr. Čábelová.
M. Slabá

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Růžičková Mária, Velim
92 let
Medovičová Alena, Velim
80 let
Müller Václav, Velim
70 let
Hoffmann Pavel, Velim
60 let
Němec Bohumír, Velim
75 let
Bunc Josef, Vítězov
80 let
Zeminová Věra, Vítězov
80 let
Kotková Lenka, Velim 
65 let
Daňková Hana, Velim
75 let
Urbánková Marie, Velim
65 let
Škopek Josef, Velim
60 let
Šusta Zdeněk, Velim
65 let
Jahoda Miloš, Vítězov
60 let
Kostřica Vladimír, Velim
75 let
Sudoměřická Marie, Velim
65 let
Korencová Irena, Velim
75 let
Mojžíšová Marie, Velim
90 let
Miňovský Jiří, Velim
65 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
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Narodili se:
Kubíčková Marie, Vítězov
Truxa Václav, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Rejhon Jindřich, Velim
Kučerová Božena, Velim
Skala Miroslav,Velim
Lev František, Velim
Čest jejich památce!
Mezi velimské občany byly přivítány
tyto děti:
Nella Lísková, David Funda, Jan
Klingr, Barbora Čepeláková,
Aleš Kosík, Štěpán Lepič, Matouš
Dolejš, Zuzana Kulhánková

Tichá noc, svatá noc…
…jala lid v blahý klid… ta slova přesně vystihují atmosféru, která zavládla
na tradičním rozsvícení vánočního stromu o první adventní neděli. Po
projevu pana starosty vystoupily postupně děti z mateřské a základní
školy. Vše bylo tak milé a přirozené, v ovzduší byla cítit vánoční pohoda
a byly vidět jen samé úsměvy. Vůni Vánoc podtrhly hra na trubku,
živý betlém i dětský zpěv za zvuku doprovodné kytary. Stánky s věnci,
keramikou a adventními výrobky spolu se svařeným vínkem nebo
dobrou klobáskou dokreslily pohodu při této společné akci. Děkujeme
všem organizátorům, vystupujícím, zúčastněným, OÚ a kapele Unikát
za zapůjčení aparatury na ozvučení akce. A za rok zase na shledanou.
žas
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Z našich škol

Florbal
Ve středu 6. 11. pokračovaly florbalové turnaje v Kolíně. Družstvo
mladších chlapců (6. a 7. tř.) ve složení Vokřál O., Vostoupal A.,
Koděra D., Němec T., Sixta R., Holoubek P., Fiala A., Kubelka K.,
Hyšpler J. a Horák J. obsadilo 4. místo v okrskovém kole bez dalšího postupu.
V úterý 19. 11. jsme se zúčastnili turnaje ve florbale nejmladších dívek
(1. stupeň), který se konal v Benátkách nad Jizerou. Družstvo ve složení:
Fořtová D., Holzbauerová T., Bartošová D., Němečková M., Fundová P.,
Břečková B., Miňovská N. a Pychová T. obsadilo 4. místo. V ten samý
čas bojovali v Týnci nad Labem i nejstarší chlapci (8. a 9. tř.). Družstvo
ve složení: Trumpus Z., Dejmek D., Le Minh H., Ceral J., Roudnický L.,
Kyncl J., Adámek M., Čábela R., Tůma D. a Vácha M. obsadilo 5. místo. Ve
středu 27. 11. jsme se zúčastnili turnaje ve florbale nejmladších chlapců
(1. stupeň), který se konal v Kolíně. Družstvo ve složení: Kmoch T.,
Havelka O., Červeňák V., Hrabák D., Náděje A., Vácha Š., Horák P.,
Pych J., Noll L. a Zákostelecký M. obsadilo 2. místo.
Bobřík informatiky
Ve dnech 13. - 15. 11. jsme se zúčastnili celostátní soutěže Bobřík
informatiky. V kategorii Kadet (8. a 9. tř.) se úspěšnými řešiteli stali
J. Ksiažek a R. Čábela se 160 b. V kategorii Benjamin (6. a 7. tř.) se
úspěšnými řešiteli stali J. Horák a V. Němcová se 156 b. V nejmladší
kategorii Mini (4. a 5. tř.) úspěšně řešili T. Holzbauerová (140 b.),
D. Hrabák (140 b.), K. Veitová (136 b.), O. Havelka (136 b.) a V. Červeňák
(124 b.). Gratulujeme.
Barevný minivolejbal
V pátek 15. 11. jsme se zúčastnili turnaje v barevném minivolejbale
v Kolíně. V kategorii „Žluťásci“ (1. a 2. tř. - přehazovaná) soutěžila
2 družstva: Velim A - Nezavdal J., Pena Š. a Holzbauer J. a
Velim B - Hrabák D., Kostelecký D. a Sixta J. V kategorii „Oranžády“
(3. a 4. tř. - přehazovaná s vrchním odbitím) jsme měli 3 družstva: Velim A Fořtová D., Holzbauerová T. a Kadlec K., Velim B - Horák P., Storchak I.
a Růžička J. a Velim C - Rambousek L., Bulgr J. a Korenc A. Největším
úspěchem bylo vítězství družstva Fořtová D., Holzbauerová T. a Kadlec K.

hezky vyprávěla. Prohlédli jsme si skoro všechny chaloupky, i když nám
bylo trochu zima. Podívali jsme se i do staré školy, tam už bylo trochu
tepleji než venku. V poslední místnosti prodávali svíčky, andílky, podkovy
pro štěstí, šperky… Skoro celá třída nakoupila dárky. Pak jsme si prohlédli
staré zemědělské stroje. Před skanzenem stál jeden voňavý krámek, kde
prodávala paní dárkové předměty. I tady jsme vybrali dárky pro své nejbližší.
Na exkurzi se nám moc líbilo, proto se těšíme na další společný výlet.
A. Kotková, Z. Sixtová

Vánoční laťka
Tradiční školní závody ve skoku vysokém Vánoční laťka se konaly v úterý
10. 12. Výsledky: kat. I (1. - 3. tř.) dívky - 1. Němečková M. (100 cm),
2. Málková B. (95 cm), 3. Kvapilová A. (85 cm), kat. I (1. - 3. tř.) chlapci 1. Pych J. (105 cm), 2. Dočkal V. (100 cm), 3. Zelený M. (100 cm), kat. II
(4. - 5. tř.) dívky - 1. Mašínová A. (108 cm), 2. Fořtová D. (105 cm),
3. Holzbauerová T. (105 cm), kat. II (4. - 5. tř.) chlapci - 1. Vendl T. (110 cm),
2. Steinbrecher J. (110 cm), 3. Horák P. (105 cm), kat. III (6. - 7. tř.) dívky 1. Kolářová A. (120 cm), 2. Němcová V. (120 cm), 3. Ceralová T. (115 cm),
kat. III (6. - 7. tř.) chlapci - 1. Růžička T. (125 cm), 2. Koděra D. (120 cm),
3. Urbánek M. (115 cm), kat. IV (8. - 9. tř.) dívky - 1. Hlásková K. (135 cm),
2. Slunečková L. (125 cm), 3. Vostoupalová A. (120 cm), kat. IV (8. - 9. tř.)
chlapci-1.DejmekD.(150cm),2.CakolliU.(145cm),3.Trumpus Z.(145cm).
Kolínská vánoční laťka
Naši výškaři jeli na Kolínskou vánoční laťku ve středu 11. 12. Medailovým
úspěchem bylo 3. místo P. Štrose v kat. 6. tříd výkonem 125 cm.
Školní aerobik závody
Vánoční besídka spojená se školními závody v aerobiku zakončila ve
čtvrtek 12. 12. cvičební rok. Výsledky: kat. I (1. - 3. tř.) - 1. Saiverová B.,
2. Urbánková A., 3. Bartošová A., kat. II (4. a 5. tř.) - 1. Bartošová D.,
2. Fořtová D., 3. Holzbauerová T., kat. III +IV (2. stupeň) - 1. Němcová V.,
2. Ramšáková A., 3. Fořtová S.

Sběr starého papíru
Sběr starého papíru proběhl ve dnech 18. a 19. 11. Sebráno bylo 2 900 kg
starého papíru. Výtěžek bude použit pro žáky školy.
Exkurze do skanzenu
Ve středu 4. 12. 2013 vyrazily obě šesté třídy na předvánoční exkurzi
do Přerova nad Labem. Jely s námi paní učitelky Veselá a Kaprálková.
Nejdříve jsme se před skanzenem vyfotografovali. Průvodkyně nám moc

AH

A když chodil Mikuláš...
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Čerti v mateřské škole

Pekelná školka

Napětí by se dalo krájet od rána, lehce vyděšené dětské oči všude svítily
jako baterky a najednou se ozval očekávaný zvuk zvonečku a řinčících
řetězů. Děti překonaly vlastní strach, zarecitovaly a zazpívaly. Poté se
rozdávaly dárečky a sladkosti. Když ze všech opadl poslední stud, mohli
jsme se všichni společně vyfotit a poděkovat Mikulášovi, čertům a
andílkům, že nás v tenhle předvánoční čas navštívili.
žas

Tradiční mikulášské nadílce v sokolovně předcházela mnohá vystoupení
dětí. Objevili se Zombíci, Bob a Bobek - králíci z klobouku, malé děti
vystoupily se stepy a následovaly dvě dvojice děvčat z DC – GLOW Pečky.
Nakonec přišli i hrozitánští čerti, tentokrát v plínkách. Letos nám peklo
ukázalo, jak se stará o své nejmenší. Mateřská škola pekelníků se totiž až
tak nelišila od té naší, snad jen těmi růžky, které i beztak mají naše děti
někde schované. Tanec čertů ukončil příchod Mikuláše. Hodné děti byly
podarovány balíčky naplněnými dobrotami. Se slibem, že už nikdo nikdy
nebude zlobit, se všichni s úsměvem rozešli. Dík patří všem sponzorům a
také všem organizátorům akce a vystupujícím.
žas

Čerti ve škole
Jako každý rok uspořádali žáci deváté třídy pro děti v MŠ a na 1. a
2. stupni ZŠ mikulášskou nadílku. Rozděleni byli na 3 party. V mateřské
škole byly velmi statečné děti, ale některým také ukápla slzička. Všichni
měli připravenou spoustu krásných básniček a písní, na které si i čerti
zatančili. V ZŠ jsou děti sice starší, ale některé se také čertíků bály. Všichni
jsme si to velmi užili.
Vaši deváťáci

Poděkování sponzorům
Děkujeme sponzorům, kteří přispěli na Mikulášskou besídku v sokolovně:
pp JUDr. Tomáš Těmín, Miroslav Siřínek, Miroslav Esterle, Pavel Kasal,
Zbyněk Sandholc, Josef Kaftan, OÚ Velim, Potraviny EDEN, manželé
Kosíkovi, Franclovi, Nezbedovi, oddíl volejbalu Velim.

56

Taneční maraton v Liberci

Naše velimské taneční hvězdy nemohly chybět na akci, kterou byl
World Championship WADF Babylon 2013 - Latinofestival & Urban
Street Dance - MS, ME a Světový pohár, WADF festival ve více než
800 disciplínách (sólových, párových i skupinových), a to nejen v
technicky čistém předvedení, ale i show choreografiích. Vše se konalo
11. - 17. 11. 2013 již popáté v Centru Babylon v Liberci. Akce tohoto typu
se po čtyři roky konala pod hlavičkou IDO, letos je prvním ročníkem
MS WADF. Mistrovství světa se zúčastnilo okolo 14 zemí světa, poprvé
za dobu konání byly do soutěže zahrnuty i disciplíny Urban Street Dance.
Mistrovství světa je pro všechny věkové kategorie, včetně kategorie
Mini Kids (děti do 8 let). Dívky měly napilno, co se disciplín týká
(23 vystoupení), a posuďte sami, kolik získaly medailových úspěchů:
1. místo (caribbean show small group junior) – Rocková kapela
(M. Bartošová, S. Dejmková, B. Kvapilová)
1. místo (caribbean show small group minikids) – Divočina
(A. Kvapilová, uprostřed na snímku)

1. místo (caribbean show duo juniors) – Uklízečky (B. Kvapilová)
3. místo (show trio juvenilles) – Divočina (A. Kvapilová)
4x 3. místo (samba, rumba, chacha a trojkombinace páry junior) –
S. Dejmková se svým tanečním partnerem
AH

Iva Homokyová Miss sympatie i Kolínského deníku
10. 12. 2013 se v kolínském divadle konalo finále již třináctého ročníku
soutěže Miss Kolínska. Tituly Miss Sympatie a Miss Kolínského deníku
získala Iva Homokyová z Velimi.

jsem získala mnoho zkušeností.
PS: Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi sbírali lístečky z Kolínského deníku
či posílali hlasy na internetu nebo sms zprávy. Všem Vám moc děkuji :) IH

Proč ses přihlásila do Miss Kolínska?
Do Miss Kolínska jsem se přihlásila, protože jsem něco takového chtěla
zkusit.
Měla jsi před soutěží trému?
Před zahájením jsem měla dost velkou trému, bála jsem se vystoupit
před tolika lidmi.
Jaká byla tvoje volná disciplína?
Jako volnou disciplínu jsem měla taneční vystoupení s Anetou
Holoubkovou. Tancovaly jsme disco dance.
Jsi spokojená se svým výkonem?
Se svým výkonem jsem spokojená. Jsem ráda, že to mám za sebou a že
všechno dobře dopadlo.
Jak bys hodnotila organizaci soutěže?
Organizace soutěže se mi velice líbila. Všechny soutěžící absolvovaly
kurzy o etiketě, líčení a také jak se správně starat o vlasy. Myslím si, že

Florbal v sokolovně
V adventní čas připravili M. Esterle, M. Houdek a J. Nezavdal pro děti
z 1. - 4. třídy Florbalový vánoční turnaj. Celkem se utkalo 6 týmů
(5 domácích, 1 tým z Cerhenic). Nutno říci, že celý turnaj proběhl ve
skvělé atmosféře a v duchu fair play.
Zde přinášíme výsledky:
1. místo Velim 1 (Storchak I., Horák P., Veit L., Slabý J., Vedral D.,
Bartošová A.)
2. místo Piráti (Orgoň J., Kadlec J., Holzbauer J., Sixta L., Kowalczyk M.,
Vojtěch V.)
3. místo Velim 2 (Hrabák D., Pena Š., Pych J., Holzbauerová T.,
Rambousek L., Růžička J.)
Nejlepší střelec: Pych J.
Nejlepší hráč: Záruba V. (Cerhenice)
Nejlepší brankář: Lanc M.

Velimská abeceda (list 128)
Sokolské divadlo ve Velimi
bylo zvláště aktivní po založení
ČSR. Zachytili jsme ještě hru
„Směry života“, sehranou r. 1920
Na Staré rychtě. Další již hráli
v nové sokolovně. Například
26. 12. 1921 hráli hru: „Charleyova
teta“, 19. 2. 1922 „Václav Hrabčický
z Hrabčic“, 19. 3. 1922 „Jedenácté
přikázání“, v dubnu 1922 „Malý
lord“, poté v červnu „Poslední
dostaveníčko“, 16. 12. 1922 „Pohádka
o bídě“, 26. 12. 1922 „Románek
v horách“, 25. 2. 1923 „Vojnarka“,
v dubnu 1923 „Ta naše Máňa“,
26. 12. 1923 „Třetí zvonění“,
26. 12. 1928 „Z českých mlýnů“. To
není zdaleka vše. Z herců uvádíme:
Baláček, Blecha, Cihlářová, Dittrich,
Dobiáš, Funda z lékárny, Funda O.,
Hanušová, Horáčková, Lejnarová,
Karbusický Jan a Jaroslav, Mareš,
Mužík, Nováková B. a V., Radoň,
Peřina ml. z lékárny, Sekavcová,
Siřínek, Sixta J. a O. z č. 82, Sixtová,
Souček O. a K., Součková, Stejskal,
Strnad, Škopková, Urbánková sl.,
Vaněček, Vaněčková, Váňová, Vozáb,
Železná a Židlická. Výčet není
zdaleka úplný.
Solidarita je stav myšlení, který

směřuje k podpoře postižených,
utlačovaných či jinak znevýhodňovaných. Je patrná zvláště
při
živelných
pohromách.
Solidarita se silně projevila při
povodních v Česku počátkem
21. století. Nejvíce však při tsunami
v jihovýchodní Asii, kde zahynulo
více jak 160 000 lidí. Česko se zapsalo
jako nejštědřejší dárce z celé Evropy.
Sólista je umělec vystupující
v programu jako jednotlivec. Za
sólistu byl považován i náš velimský
Jára Souček, člen Opery Národního
divadla v Praze. Sólistkou vlastně
byla i jeho sestra Stanislava. Roku
1949 nastoupil další velimský
rodák Václav Nouzovský jako
sólista basista, a to na scénu Opery
Národního divadla v Bratislavě.
Sólo při tanci znamená, že je sál
vyhrazen pouze pro jeden tančící pár,
například pro novomanžele, jindy
jen pro jistou skupinu, například
brance, hosty, vyznamenané apod.
Ve Velimi se braneckého sóla
využívalo právě při rozlučkových
zábavách odvedenců.
Sonda je výsledkem činnosti, při
níž jsou například odebírány vzorky
vrstev země. Z praxe jsou známy

geologické sondy prováděné vrty.
Odvrtané materiály jsou postupně
za sebou kladeny do podlouhlých
dřevěných vaniček, které pak
v řadě za sebou vytvářejí obraz
půdních vrstev. V našem okolí byly
prováděny sondy v souvislosti se
sledováním pramenů Poděbradky.
Ve Velimi byla větší akce sondování
půdy v prostoru pod dráhou v druhé
polovině dvacátého století, kdy se
zde plánovala stavba největšího
cukrovaru v ČSSR.
Sopka je horou chrlící lávu. Dnes
u nás sopek není. Jinak ale tomu
bylo v dobách dávno minulých.
Sopečná činnost se projevovala i
v našem blízkém okolí. Důkazem
toho je kopec Bedřichov. Na
vítězovské skále, v době, kdy byla
těžbou ještě obnažená, byly patrny
vrstvy hornin vzniklých ochlazením
a tuhnutím prostřednictvím mořské
vody. Nejen na vítězovské, ale i na
velimské a novoveské skále bylo
možno prokázat, jak proudy žhavé
hmoty ze středu země nadnesly
z hlubin moře zkameněliny a samy
pak navěky ztuhly.
Soška z jednoho hrobu na
katolickém hřbitově byla zcizena
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koncem 90. let právě minulého
století. Lup byl pravděpodobně
proveden celkem jednoduše. Sošku
oddělili od fundamentu a překulili
přes hřbitovní zeď, u které stála. Pak
již nebylo těžké dopravit ji k silnici
do auta. Případem se zabývala nejen
policie, ale i klub rodáků, který již
dříve vedl sošku v patrnosti. Vysoce
hodnotil její umělecké provedení.
Dokonce se mluvilo o tom, že může
být dílem významného sochaře, ne-li
samotného Myslbeka. Soška z bílého
kamene, možná z alabastru, vysoká
necelého půl metru zpodobňovala
andělské dítě (bez křídel) v košilce
s jemně propracovaným krajkovím.
Hrob patřil rodině Klecandových,
kteří emigrovali ze Srbska. Byli
příbuzní s Baštovými z č. 10 Ve
Dvoře, u kterých také bydleli.
Soja byl název potravinářského
podniku v Kolíně-Zálabí. Bývala
jedním ze 14 závodů soustavy
Českých
čokoládoven,
které
v devadesátých letech minulého
století převzal gigant Nestlé a
k níž patřila i Velimská továrna. Po
likvidaci Velimské továrny přešla
po selekci zaměstnanců řada z nich
právě do kolínské Soji.

Velim a svět před půl stoletím (listopad 1963)
Dne 5. listopadu 1963 se ve
Velimské továrně konaly volby do
Závodního výboru ROH. Přitom
bylo konstatováno, že v závodě
je celkem 604 oprávněných
voličů a z nich je momentálně
mimo závod 39 osob (nemoc,
dovolená apod.). Z přítomných
565 osob se dva odmítli voleb
účastnit a pouze 4 voliči škrtli
na
kandidátce
dosavadní
předsedkyni Lhotskou.

V polovině listopadu 1963 byla
v závodě Velim budována ze
starého skladu na plechovky nová
garáž na auta (poblíž závodní
prádelny).
Dne 22. listopadu 1963 došlo
v americkém městě Dallasu ve státě
Texas ke smrtelnému atentátu na
prezidenta USA Johna Fitzgeralda
Kennedyho. Vrahem byl 26letý Li
Osvald, který byl při převozu do
vězení zastřelen jistým Rubim.

Do konce listopadu 1963 bylo
u nás velmi pěkné počasí bez
mrazů, což umožňovalo sklízet
zemědělské produkty. (Mrznout
začalo počátkem prosince. V JZD
Velim nebyla ještě 8. prosince
dokončena sklizeň zelí za dráhou.)
Výroba kanditů byla z Velimské
továrny předána na Slovensko,
a to do Trnavy. Tam také byly
30. listopadu převezeny stroje
používané při výrobě kanditů.

V závodě ustalo další propouštění
zaměstnanců a poměry se uklidnily.
V rámci specializace měla být
Velimská továrna zaměřena na
výrobu želé a žvýkaček.
V
listopadu
1963
byl
elektrifikován Zkušební železniční
okruh kolem Sokolče.
V roce 1963 vydal akademický
malíř Jiří Škopek z Jaroměře
katalog svých prací. Úvodní slovo
k němu napsal Zdeněk Bergr.

Velim a svět před půl stoletím (prosinec 1963)
Dne 6. prosince 1963 byla ve
Velimské továrně v kulturním
sále již podruhé instalována
výstava obrazů fondu výtvarných
umělců. Nedávno na tomtéž místě
vystupovali herci kolínského
divadla.
Dne 13. prosince 1963 zemřel

Gustav Machatý (nar. 9. 1. 1901),
český herec, scénárista a režisér
němých
filmů:
Kreutzerova
sonáta, dále Erotikon (zde musíme
připomenout filmové začátky nám
blízké herečky Blanky Waleské
ze sousedních Cerhenic). Dále
zvukové filmy: Ze soboty na neděli

a Extase. Od roku 1935 působil za
hranicemi ČSSR, kde natočil film
Žárlivost.
Dne 27. prosince 1963 zemřel ve
věku 67 let francouzský spisovatel
rumunského původu Tristan
Tzara. Byl autorem prvního
dadaistického textu.

V letech 1963 až 1979 byl
velimský rodák Jaroslav Souček
angažován ve Státní opeře v Brně,
kde byl šéfem souboru František
Jílek.
Na celém světě bylo v roce 1963
vyrobeno 16 200 000 osobních
automobilů.
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FC Velim

A:
Rejšice – Velim 0:1
Velim – Luštěnice 3:0
B:
Velim – Tuklaty 2:1
Pečky B – Velim 2:0
Dorost:
Velim – Litol 3:0
Benátky n/J – Velim 2:4
Žáci:
Velim – Uhl. Janovice 2:1 a 5:1
Mnich. Hradiště – Velim 2:0 a 3:5

Poděkování
Děkujeme panu starostovi za pomoc při uspořádání florbalového
turnaje, který se uskutečnil v neděli 15.12.2013 v místní sokolovně ve
Velimi. Zároveň děkujeme firmám Dům barev Kolín, KAS - okna a
panu Petru Beníškovi za poskytnuté sponzorské dary a také všem dalším
obětavým rodičům, kteří nám přišli v předvánočním čase pomoci.
organizátoři florbalu

inzerce

Oznámení
Paní Jaroslava Růžičková, rozená Plachá, rodačka z Vítězova, zemřela
23. 11. 2013 v nedožitých 102 letech.
Hrabalovi a Sixtovi

Pozvánka
Vánoční turnaj ve volejbale se bude konat 27. 12. 2013 od 8 h v místní
sokolovně. Informace: I. Homokyová

Pozvánka
RR Velimských novin ve spolupráci s OÚ Velim si Vás dovolují pozvat
na tradiční Velimský ples, který se bude konat v sobotu 25. 1. 2014
od 20 h v místní sokolovně.

Děkujeme organizátorům rozsvícení vánočního stromu za uspořádání
této příjemné akce.
K. Esterlová, P. Nezavdalová

- 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.
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