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Velikonoční jarmark
V sobotu 23. března se již
poněkolikáté konal na naší škole
jarmark. Letošní byl druhý
velikonoční v pořadí. Na přípravě
prodávaných výrobků se podílely všechny třídy, spousta učitelů
a keramický kroužek. Role
prodavačů se ujali žáci deváté
třídy v krojích a děti z keramického kroužku. Velký zájem byl

o různé proutěné dekorace na
zdi, truhlíky s petrklíči, tašky
ze sáčků od kávy a samozřejmě
jako vždy o výrobky z keramiky.
Nejrychleji prodané byly výborné
mazance a velikonoční perníčky,
které upekly paní kuchařky ze
školní jídelny. Připravily také
teplé bramboráčky a svařené
víno, které jistě díky chladnému

počasí všichni ocenili. Za necelé
dvě hodiny byla většina výrobků
vyprodaná. Výtěžek z prodeje
bude věnován škole. Děkujeme
všem, kdo se podíleli na přípravě
tohoto vydařeného jarmarku,
a samozřejmě i těm, kteří se
na něj přišli podívat a nakoupit si.
za 9. třídu A. Filounová

5 Kč

XIII. Velimský
ples se vydařil
Zima, alespoň ta kalendářní,
skončila. Konečně. Plesová sezóna
také bohužel pro ty, kteří se rádi
obléknou do společenských šatů,
rádi tančí a baví se. Posledním
plesem v naší obci byl jako
obvykle Velimský ples, který se
letos konal již potřinácté, a to
v sobotu 16. března. Přítomné
hosty nejprve přivítal pan starosta
Josef Seifert, poté jim předvedly
své nové vystoupení s názvem
Evropa děti z ŠAK Velim. Dále
následovalo vystoupení Kočky,
ve kterém ukázaly divákům své
taneční umění Bára Kvapilová,
Simona Dejmková a Nella
Kokošková. S touto skladbou
zvítězily dívky v loňském roce
v soutěži Středočeský taneční
pohár. K tanci i poslechu hrála
hudební skupina Unikát. Stejně
jako tomu bylo i v předešlých
letech, měli návštěvníci plesu
veliký zájem o zakoupení losu
štěstí. Připraveno bylo mnoho
zajímavých cen, ale na deset
nejlákavějších si museli jejich
výherci počkat až do půlnoci,
kdy byly vylosovány. V průběhu
večera vystoupila také dvakrát
známá pánská taneční skupina
Rasputin, která ke svému
úspěšnému vystoupení Krovky
přidala Kuřata, taneční kreaci
s jarní tematikou.
To, že se XIII. Velimský
ples opravdu vydařil, bylo
zřejmé nejen dle dojmů celého
organizátorského
týmu,
ale
i z reakcí návštěvníků, kteří se
v hojném počtu dostavili a bavili
se až do ranních hodin. Ne závěr
nezbývá než poděkovat všem
sponzorům, kteří ochotně přispěli
a podíleli se tak na výtěžku plesu,
který bude věnován dětem ze ZŠ
a MŠ Velim.
MW

2

Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 27. 2. 2013
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ZO vzalo na vědomí vzdání se příspěvku na včelstva a pověřilo pana
starostu k odpovědi panu M. Douděrovi.
ZO pověřilo pana starostu k vyřízení žádosti z MěÚ Kolín odbor
soc. věcí o zařazení do předškolního zařízení Shefki Cakolliho.
ZO projednalo žádost o finanční příspěvek na provoz rod. centra
Špalíček, kterou podaly K. Špalková a M. Štěpánková, a zařadilo do
rozpočtu příspěvek ve výši 5000 Kč. Příspěvek musí být použit na
vybavení nebo nákup hraček a výtvarných potřeb pro Špalíček.
ZO schválilo podpis dodatku č. V - ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve vnitrostátní linkové dopravě pro rok 2013 (od OAD Kolín).
ZO vzalo na vědomí vyrozumění o zařazení žádosti do zásobníku
projektů 00092107 (od Zelená úsporám). Vzhledem k výši alokace
pro budovy VS však podpoření projektů v zásobníku projektů
nepředpokládají.
ZO zařadilo žádost pana V. Zedníka, Velim do změny ÚP obce
Velim - zařazení pozemků p. č. 55/1, 55/3, 58/1 a PK 109/2 v k. ú.
Velim do ÚP jako pozemky pro výstavbu.
Pan Kubelka informoval ZO o přípravách XIII. Velimského plesu,
který se uskuteční v sobotu 16. 3. 2013.
JUDr. Těmín, Ph.D., oznámil ZO, že byly učiněny právní kroky
v případech p. Mbemby, p. Hulaly i případu pí Kanalošová vs. pí
Pešková.
Dále JUDr. Těmín, Ph.D., předložil ZO návrh smlouvy o budoucí
smlouvě kupní na prodej nemovitosti p. č. 1172 v k. ú. Velim
o výměře 750 m2. Budoucí prodávající - Obec Velim, budoucí
kupující - L. Hart a L. Zezuláková. ZO výše uvedenou smlouvu
schválilo.
Mgr. Bartošová seznámila ZO s podrobnostmi ze schůzky s Ing. K.
Rabou ohledně cyklostezky Velim – Vítězov a navrhla oslovit další
majitele pozemků. Pan starosta Seifert pověřil JUDr. Těmína, Ph.D.,
aby připravil smlouvu o smlouvě budoucí. Na parcely potřebné
pro cyklostezku nechá zpracovat geometrický plán Ing. Milošem
Němcem.
Pan Kostka informoval ZO o dotaci na zateplení budovy OÚ Velim.
Obec se bude podílet vyšší částkou, než byla původně předpokládána
(cca 50 %). Pan Kostka i přes vyšší náklady doporučuje projekt
odsoutěžit a dotaci využít.
Pan Kotek znovu upozornil na nutnost ořezat ochmet na stromu
u DPS. Pan starosta odpověděl, že ořez provede odborná firma
v měsíci březnu.
Mgr. Kyncl poukázal na špatný stav schodiště u pošty. Pan starosta
Seifert odpověděl, že oprava je plánována v tomto roce.
Paní Slabá informovala o žádosti rodáků o příspěvek na „Koulení
vajíček“. Pan starosta odpověděl, že s finanční částkou na koulení
vajíček je počítáno tak jako každý rok.
Dále paní Slabá informovala o kontrole na dotaci - upgrade
pracoviště Czech point, která proběhla na OÚ Velim dne 27. 2. 2013
a skončila bez závad.
Poté paní Slabá upozornila na poničené retardéry po celé obci. Pan
starosta odpověděl, že stav prověří a objedná dodání nových dílů
a opravu retardérů.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 13. 3. 2013
•

ZO projednalo a schválilo rozpočet obce Velim na rok 2013 jako
schodkový v paragrafovém členění. Rozpočet byl zveřejněn na veřejně

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

přístupné úřední desce obce od 15. 2. 2013 do 4. 3. 2013 a obsah
úřední desky obec zveřejnila i způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Příjmy obce v roce 2013 jsou rozpočtovány na 27 771 116 Kč.
Výdaje obce v roce 2013 jsou rozpočtovány na 28 985 733 Kč.
Schodek rozpočtu bude dofinancován ze zůstatku roku 2012 ve výši
1 214 617 Kč .
ZO rozhodlo, že pozemek p. č. 1172 o výměře 750 m2 v k. ú. Velim
(dle geom. plánu 771-158/2011) bude prodán panu Lukáši Hartovi
a paní Lence Zezulákové, kteří o výše uvedený pozemek projevili
zájem.
ZO schválilo v souladu s novelou Zákona o účetnictví č. 239/2012
Sb., účetní závěrku Obce Velim za rok 2012. Zisk z roku 2012 ve výši
363 794,10 Kč bude převeden na účet č. 432 - nerozdělený zisk
z minulých let.
ZO schválilo žádost od ÚZSVM ČR o podpis smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami č. UZSVM/
SKO/1003/2013-SKOM týkající se KN pozemků p. č. 876/58, 876/59,
876/60 a 1016/10 v k. ú. Velim a pověřilo pana starostu k podpisu
smlouvy.
ZO odsouhlasilo dělení pozemků dle geom. plánu č. 140-4/2013
v k. ú. Vítězov na žádost J. Mikšovského, Vítězov 14.
ZO vzalo na vědomí rozhodnutí MěÚ Kolín, odbor ŽP
a Z o předepsání fin.odvodu za trvalé odnětí půdy ze ZPF za účelem
výstavby skladu hotových výrobků a zastřešení skladu palet (Ball
Aerocan CZ, s. r. o.). Příjem pro obec Velim činí 10 % = 48 247,70
Kč z celkové částky odvodu.
ZO schválilo bezúplatné nabytí pozemků - p. č. 1020/2 o výměře
33 m² a 1020/3 o výměře 28 m² v katastrálním území Velim se
způsobem využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené
v katastrálním území Velim, obec Velim, okres Kolín, který plní
funkci melioračního příkopu, do vlastnictví obce (dle § 85 písmene
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích za účelem ochrany přírody a péče
o životní prostředí a z důvodu ochrany přilehlých nemovitostí před
přívalovými vodami. Tyto parcely zachycují přívaly vody v období
dešťů a tání sněhu a chrání sousední pozemky před záplavami
(bezúplatné nabytí s omezujícími podmínkami).
ZO zařadilo žádost J. + J. Seifertových, Velim do změny ÚP obce –
zařazení části pozemku PK p. č. 9:240/5 v k. ú. Velim do plochy pro
bydlení.
ZO zařadilo žádost I. + I. Zvoníkových, Vítězov do změny ÚP obce
– zařazení pozemku p. č. 82/6 do plochy pro bydlení.
ZO zařadilo žádost J. + Z. Farkašových, Velim do změny ÚP obce zařazení pozemku p. č. 344/11 ze stávající plochy zeleně –soukromá
vyhrazená ZS na plochy smíšené obytné - venkovské SV.
ZO schválilo nabídku dodávky elektřiny č. 13005547 od společnosti
ČEZ, s. r. o., na období 1. 1. 2014–31. 12. 2014 se slevou - 31 %.
Pan Kaftan informoval o kontrole ze ŽP na skládce u motokrosu.
Proběhla 1. fáze kontroly - vše je vpořádku. Druhá fáze kontroly
proběhne po výsadbě ovocných stromů. ZO konstatovalo, že ovocné
stromy se objednají v zahradnictví pana Hrušky.
Pan starosta Seifert informoval o instalaci nového otevíracího
zařízení na obecním úřadě.
Dále informoval o umístění fotopasti v bývalé cihelně, které
v nejbližší době proběhne z důvodu kontroly osob, které si z místa
vytvářejí skládku odpadu.
Dále navrhl podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 975
v k. ú. Velim, dle zákona č. 503/2012 §7, využívaného jako místní
komunikace, který je ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu
ČR. ZO pověřilo pana starostu k jednání.
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Velim a svět před půl stoletím (15. díl - březen 1963)
Během roku 1963 prodal
Slavoj Velim (Sokol) chatu
v Rokytnici nad Jizerou, kterou
zde po Květnové revoluci zajistili ev. farář Jiří Vojtěchovský
a Vladimír Siřínek. Původním
majitelem byl Němec Wunsch,
který za první světové války
sloužil u mariny – válečného
námořnictva. Chata se v poslední době nacházela v dezolátním
stavu. Za peníze získané prode-

jem chaty počal sokolský oddíl
kopané stavět u fotbalového
hřiště ve Václavské ulici (v té
době Leninově) nové kabiny. Pro
nezájem o brigádnickou práci ze
strany fotbalistů byla výstavba
svěřena partě zedníků vedené Josefem Špicarem. Práce však nebyla zedníky dokončena, protože
tito
nedostávali
patřičnou
odměnu.
Dne 16. března 1963 zemřel ve

věku 83 let Josef Funda z Velimi,
podnikatel v zahradnictví a vynikající odborník v pěstování růží.
Pro dobrý vztah k zaměstnancům
a lidem vůbec si získal velmi dobrou pověst.
V roce 1963 vyráběly v ČSSR
cukrovinky tyto závody: Orion,
Zora, Diana, Sfinx, Maryša,
Čokoládovny Velim, Lipo, Figaro
Blava a Figaro Trnava.
V roce 1963 vydala Česko-

slovenská akademie věd Příruční
slovník naučný.
Roku 1963 byl v Kojetíně
odstraněn pomník T. G. Masaryka.
Roku 1963 vznikl v ČSSR
Filmový ústav.
Do roku 1963 (od r. 1961)
používali v SSSR jednomístnou
kosmickou loď Vostok pro první
pilotované lety – celkem 6 startů
Vostoků.

Velimská abeceda (list 123)
Slováci jsou bratrský národ,
který po první světové válce spojil
svůj osud s národem českým.
Začátkem 90. let minulého
století se Slovensko po vzájemné
dohodě ujalo vlastního vedení
státu. U nás ve Velimi a Vítězově
jsme znali řadu občanů slovenské
národnosti, z nichž většina zde
pracovala v zemědělství.
Slovan byla přezdívka Matěje
Karbusického,
který
zemřel
16. 5. 1916 ve věku 78 let. Byl
synem
Jana
Karbusického
z č. 32. V dobách probuzení
(v době obrozenecké) jezdíval
s banderiem a často i řečnil. Jeho
hospodářství (č. 32) však hynulo.
Měl 60 mír polí. Půjčoval si peníze
od kolínského advokáta Civína.
Ten si náhradou vymohl pole
o výměře 28 mír. Později prodal M.
K. i stavení a zbytek polí Antonii
Součkové z č. 24. Ta chalupu se
4 mírami prodala Bedřichu
Fundovi z Beiervecku č. 9 (dnes č.
263), a to za 7.000 zlatých.
Slovenští učitelé uskutečnili
30. května 1924 zájezd do Čech,
při kterém navštívili i Velim
a prohlédli si ji. Byli to: školní
inspektor Miloš Bulovský, Štefan
Pospíšil, Juraj Štíbravý, Mária
Ricciniová, Mária Arvajová,
Bartolomej Bada a František
Zavarský. Iniciátorem této akce
byl velimský učitel Josef Buldra.
Slovenky – ženy ze Slovenska
byly občas zaměstnávány ve
Velimské továrně (například
v 80. letech minulého století).
Ponejvíce to bylo v předvánočních
obdobích, kdy byla zvýšená
poptávka po velimském zboží. Ze

Slovenska přicházely do našeho
kraje ženy i na zemědělské práce,
jmenovitě na okopávku řepy
a čekanky.
Slučování
jednotných
zemědělských družstev za doby
socialismu byl dlouhodobý proces.
U nás byla nejprve sloučena JZD
Velim a JZD Vítězov. Blahovolně
se v tisku psalo o ženichovi
a nevěstě, ale mnozí dodávali,
že se jedná o bohatého ženicha
a chudou nevěstu. V další fázi,
při slučování družstev do velkých
celků, došlo ke spojení JZD Velim
s JZD Nová Ves, které již dříve
absorbovalo Ohradu.
Slučování knihoven nastalo
v ČSR brzy po Únoru 1948. Ve
Velimi byly slučovány knihovny:
obecní,
sokolská,
orelská,
evangelická, hasičská a tovární.
Knihy pak byly tříděny podle
dodaných seznamů a zhruba
80 % z nich bylo sešrotováno. Za
několik let poté byla ve Velimské
továrně opět založena závodní
knihovna.
Slučování
(sjednocování)
tělovýchovy v ČSR byl proces,
ke kterému došlo po XI.
všesokolském sletu. Sokolské
jednoty
byly
přivtělovány
k závodům a jejich názvy se
lišily podle druhu průmyslu.
U potravinářských závodů byly
jednoty označeny novým jménem
Slavoj. U jiných průmyslů bylo
použito nových názvů jako
Dynamo, Lokomotiva, Slovan
a podobně. Velimský Sokol byl
překřtěn na DSO Slavoj Velim.
Sloučení Beiervecku s Velimí
bylo plánováno dlouhou dobu.

Muselo se s tím ale počkat až
po první světové válce. Původní
samostatná obec se stala jednou
z ulic Velimi. Dostala název: třída
Krále Jiřího. Z tohoto důvodu
došlo r. 1925 i k přečíslování
domů. S přečíslováním se začalo
u Jíšovy doškové chaloupky,
která byla z č. 1 přečíslována na
č. 241. Posledním přečíslovaným
domem bylo č. 44, které změnili
na 328. Jednalo se o domek
Aloise Urbánka, který stával
poblíž Korencova domu. Byl
však postaven přímo v ulici
před demarkační čárou a hlavně
z tohoto důvodu byl v květnu 1978
zbourán.
Slunce je dárcem života.
V našem jižním sousedství se
nachází osada Slunce. Původně se
nazývala Zlaté Slunce. Zde možno
uvést teorii o vzniku tohoto
jména. Kolem kelského dvora se
nacházela pole k němu patřící.
Správce statku, který rozdával

práci, posílal pracovníky na
různá místa, například na Dílce,
na Harfu, na Okrouhlík a také
ke Zlatému Slunci, tedy jižně od
kelského dvora, kde právě slunce
svítilo.
Sluneční
hodiny
patří
k nejstarším měřidlům času.
Setkáváme se s nimi na zámcích,
hradech, klášterech, měšťanských
domech apod. V podstatě je to tyč,
jejíž stín dopadá na určité místo
vyznačené číslem – hodinou.
V Kolíně se nacházejí sluneční
hodiny v Brandlově ulici poblíž
kostela.
Slunečnice, zvaná krajově
též piha, připomíná tvarem
slunce. Slouží k ozdobě i užitku.
Svá květenství obrací stále ke
slunci. Dnes se hojně pěstuje i ve
Velimi, neboť slouží k výrobě
jedlých olejů. Slunečnice je také
název písně, kterou zpívala naše
spoluobčanka Inka Zemánková ve
filmu Hotel Modrá hvězda.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Tesařová Hana, Vítězov
60 let
Sienová Alena, Velim
60 let
Bulgrová Ivanka, Velim
70 let
Machač František, Velim
70 let
Hermanová Eva, Velim
60 let
Nezavdal Jaroslav, Velim
65 let
Karbusický Miroslav, Velim 65 let
Štorková Jiřina, Velim
70 let
Hyšpler Jiří, Velim 
65 let
Horáčková Marie, Velim
75 let

Zemřeli:
Malenovská Růžena, Velim
Fišarová Marie, Velim
Drábek František, Velim
Hubalová Růžena, Velim

Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Blahopřejeme!

Čest jejich památce!
Narodili se:
Větvička Jan, Velim
Funda David, Velim
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Z našich škol

Modrý volejbal
Další turnaj barevného volejbalu - tentokrát modrý neboli minivolejbal
pro žáky 6. a 7. tříd - se konal v pátek 15. 3. v Kolíně. Naše družstvo ve
složení Vácha M., Ceral J., Horák J. a Sýkora D. obsadilo 4. místo.

Vystoupení na Velimském plese
Děti ŠAK Velim vystoupily na XIII. Velimském plese s novou
skladbou Evropa. Prezentaci naší školy dále doplnily B. Kvapilová,
S. Dejmková a N. Kokošková, které zatančily vítěznou skladbu loňského
Středočeského tanečního poháru s názvem Kočky.

Olympiáda v německém jazyce
Žák 8. třídy Le Minh Hieu obsadil v krajském kole Olympiády
v německém jazyce, které se konalo 19. 3. v Kladně, 4. - 5. místo.
Vzhledem k tomu, že byl nejmladším účastníkem, je toto umístění
vynikajícím úspěchem.

průvodem obcí. Všude, kam
děti v maskách přišly, zazpívaly
a zarecitovaly, byly vřele vítány
a odměněny sladkostmi.
V únoru přijela do mateřské
školy artistická skupina Cecilka
z Prahy. Dětem se předvedli
cvičení psi a kočky, artisté
zakouzlili. Nejvíce se líbil klaun
Cecilka, který prováděl nejen
různé rošťárny, ale i předvedl
artistická čísla. Děti se dobře
bavily, v některých momentech
byly zapojeny do předvádění.

Neobvyklý zážitek měly děti
1. března při ukázce cvičených
opiček
a
malých
pejsků.
Vyvrcholením bylo číslo s hady
škrtiči, kteří ale byli krotcí –
v žádném případě děti ohroženy
nebyly.
Statečnost
pohladit
si obrovského hada projevily
všechny děti a někteří dospělí se
nebáli nechat si položit menšího
hada kolem krku. O hadech
vyslechly děti krátkou naučnou
přednášku.

A. Tomášová

Hody, hody, doprovody
Přestože to podle počasí nevypadá, jaro
je tady! Jako houby po dešti se v naší obci
objevují velikonoční výstavy. Mateřská
škola Písnička má v pořádání výstav svou
letitou tradici. Ano, je to tak: letos máme
v naší mateřské škole desátou Velikonoční
výstavu. Výrobky nejsou umělecká díla, ale
jsou vkusné, estetické a líbivé. Na jejich
výrobě se vždy podílejí děti, učitelky a rodiče, pro které před výstavou
vyhlašujeme Tvořivý týden s rodiči. Návštěvníci se zapisují do kroniky
a z jejich slov vyznívá, že i letošní (jubilejní desátá) Velikonoční výstava
se líbila.
Všem rodičům, kteří mají zásluhu na spoluvytvoření této zdařilé
výstavy, velmi děkujeme.

A. Tomášová

Polabská výškařská tour
Dne 21. 3. proběhlo další kolo Polabské výškařské tour. Na Osecké laťce
jsme medailové umístění sice nezískali, ale už se těšíme na finálové
kolo, které se bude konat 10. 4. v OC Futurum Kolín. Na něm uvidíme
B. Kvapilovou a L. Slunečkovou, na divokou kartu bude skákat i loňská
medailistka I. Homokyová.

Kulturní akce v mateřské škole
Naše
mateřská
škola
připravuje pro děti kulturní akce
každý měsíc.
V lednu se děti těšily
z
pohádkového
příběhu
Zimní
pohádka,
kterou
zahrálo profesionální divadlo
Harmonika. Příběh a jeho

provedení loutkami i živými
herci děti zaujal i poučil.
„Jémine, domine, masopust
pomine…“ Toto je píseň, která
od 4. února provází tradiční
masopustní přípravy v MŠ.
Masopustní dny vyvrcholily
v úterý 12. února masopustním

- 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

Oddíl JUDO Tělocvičné jednoty Sokol Velim
V sobotu 19. ledna 2013 se
konal ve velimské sokolovně
26. ročník 1. kola Polabské ligy
žactva JUDO, který byl současně
20. ročníkem otevřeného přeboru
žactva Sokolské župy Tyršovy
Kolín. Soutěže se zúčastnilo
145 dětí (110 chlapců a 35 dívek)
ze 14 oddílů z celé republiky:
Sokol
Vršovice,
Sokol
Košíře, Sokol Hradec Králové,
Sokol Hořovice, Start Kolín,
DDM Chlumec nad Cidlinou,
SKP JUDO Nový Bydžov,
TJ Auto Škoda Mladá Boleslav,
JK Pardubice, Čáslav, JUDO
Česká Třebová, SKP Judo Jičín,JC
Litokan Litoměřice, SKP Benešov.
Sbor rozhodčích v čele
s Josefem Musilem delegoval
Oblastní svaz JUDO Kolín,
zdravotní službu jako každý rok
zajistil MUDr. Josef Kroupa.
Významným zahájením soutěže
byla návštěva pana Karla Dvořáka
a paní Kateřiny Hronové, zástupců
KS JUDO pro Středočeský kraj,
kteří předali panu Karlu Strnadovi
diplom a zlatou plaketu Českého
svazu JUDO jako ocenění jeho
dlouhodobé činnosti v oddíle
JUDO Sokola Velim.
Oddíl JUDO a výbor TJ Sokol
Velim chce touto cestou poděkovat
všem, kteří letos přispěli ke zdaru
soutěže, zvláště pak sponzorům,
kteří akci podpořili: KOV Velim

Strnad opět dochází na tréninky
a je oporou trenérům, kteří
se o velimské svěřence starají.
Tréninky vedou pan Milan
Novotný, Ota a Karel Strnadovi
(vnuci K. Strnada) s pomocí
pana J. Musila z OS JUDO Kolín.
Chceme pokračovat v tradici
JUDO ve Velimi včetně pořádání
turnajů Polabské ligy, která se
v průběhu let stala v podstatě
prestižní soutěží.

(Kolář a synové), KOVO Hybler
Velim, Oblastní svaz JUDO Kolín,
MAS Podlipansko, SAVAS, s.r.o.,
Velim, Sokolská župa Tyršova
Kolín, TEX - service Ing. Bína,
ZZN Polabí.
Historie oddílu JUDO ve
Velimi se datuje od roku 1974,
kdy díky příznivým okolnostem
a iniciativě pana Karla Strnada
byly položeny základy jeho
dlouholeté činnosti. Má za
sebou i dlouhou řadu úspěšných
letních táborů pro děti. Nyní je
oddíl, který založil pan Strnad,
nejstarším oddílem JUDO na
okrese Kolín. Má přímé zásluhy na
rozvoji Polabské ligy. Byť se jedná
o menší oddíl, vychoval veliké
množství úspěšných závodníků
a závodnic. Činnost oddílu

Dodatek k článku „Bílé místo“
p. Škopka ve VN 1/2013
O této události z května 1945, kdy
byl smrtelně střelen Bedřich Funda, o které píše pan Jiří Škopek ve
VN 1/2013, mi vyprávěl můj otec
Bohuslav, syn Bedřicha Fundy.
Bohužel přesný průběh onoho incidentu také neznal, věděl zhruba
to, co popsal ve svém článku pan
Škopek.
Vyprávěl mi však příhodu, která se
stala po smrti jeho otce. Se svým
bratrem Bedřichem z Čeperky vzali
kola a jeli do ležení sovětské armády
v lesích u Osečka, kde se dožadovali
rozmluvy s „komandýrem“. Hlídka
je zavedla k nějakému důstojníkovi.
Tomu popsali, co se stalo, a žádali
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vyšetření celého incidentu a potrestání viníků. Celé jednání dopadlo
tak, že důstojník prohlásil, že
sovětští vojáci to v žádném případě
neudělali, že to museli být vlasovci. Tím jednání skončilo. Po jejich
odchodu z ležení na kraji lesa k nim
z houští přiskočil voják se samopalem a řekl jim asi toto: „Jestli si
ještě budete někde stěžovat, tak vám
vystřílíme celou rodinu.“
Po této události rodiče dostali
strach, vzali kola a všichni jsme
odjeli k příbuzným do Dobrého
Pole, kde jsme se schovali na několik
dnů, než se situace uklidnila.

Bohuslav Funda

nebyla nikdy cílově zaměřena
na vrcholový sport, pro který
neměl podmínky, ale na zvýšení
tělesné zdatnosti, obratnosti,
cílevědomosti a samostatnosti.
Přesto se podařilo dosáhnout
výrazných úspěchů v krajském
i celostátním měřítku.
Oddílem
JUDO
prošlo
velké množství dětí nejen
z Velimi. 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 již
jejich děti.
V loňském roce bohužel pan
Karel Strnad onemocněl, což
způsobilo zakolísání činnosti
a oslabení oddílu. Dnes pan

Oddíl JUDO Tělocvičné jednoty
Sokol Velim vyhlašuje nábor dětí
Přijďte se podívat a zkusit si to!
Tréninky se konají každý čtvrtek
od 17 hodin v sokolovně ve
Velimi. Vítán je každý, kdo chce
zlepšit svou zdatnost a obratnost
a vyzkoušet si, co dokáže. Pro další
období je dohodnuta metodická
i technická pomoc OS JUDO
Kolín s tím, že k nám minimálně
jednou měsíčně budou zajíždět
trenér a děti z Kolína, aby přispěli
k oživení a propagaci.
Na sobotu 13. 4. 2013
připravujeme
ve
spolupráci
s OS JUDO Kolín náborovou
cvičební hodinu, ve které budou
předvedeny rozcvičení, základní
trénink, ukázky chvatů a další
prvky techniky JUDO.
Zahájení je ve 13 hodin v sále
sokolovny Velim.

Velikonoční výstava
v knihovně
23. března se uskutečnila
velikonoční výstava v knihovně.
Bylo zde k vidění mnoho
velikonočních dekorací - ručně

malované kraslice, drátovaná
a háčkovaná vajíčka, keramika
i výzdoba z živých rostlin.

JB
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FC Velim

Sběr papíru

A: Říčany – Velim 1:2, Velim – Zásmuky 4:1, Velim – Týnec n/S 2:0

Ředitelství základní školy ve Velimi vyhlašuje pro žáky sběr
starého papíru, který se uskuteční
ve dnech 24. 4.–26. 4. 2013
v budově prvního stupně. Akce je
pořádaná ku příležitosti Dne Země.

B: Krakovany – Velim 7:0
Dorost: Velim – Radim 7:0
Starší žáci: Velim – Říčany 2:2, Kutná Hora – Velim 0:0

Poděkování sponzorům

Mladší žáci: Velim – Říčany 4:4, Kutná Hora – Velim 0:3
Mužstvo	
  A	
  -‐	
  I.	
  A	
  třída	
  skupina	
  B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Polepy
Jíloviště
Sázava
Hradištko
M.	
  Hradiště
Radim
Benešov	
  B
Č.	
  Pečky
Velim
Luštěnice
Zeleneč
Říčany
Bakov
Bělá
Zásmuky
Týnec

16 13
16 12
17 11
16 9
17 7
17 7
18 5
18 7
18 6
18 6
18 6
18 4
18 3
17 4
18 5
18 5

0 3 	
  46:22
1 3 	
  37:9
3 3 	
  47:21
1 6 	
  35:23
6 4 	
  43:28
4 6 	
  37:27
9 4 	
  17:20
2 9 	
  25:29
5 7 	
  28:33
5 7 	
  25:30
4 8 	
  28:43
5 9 	
  26:39
7 8 	
  26:34
4 9 	
  30:48
1 12 	
  26:47
1 12 	
  28:51

Mužstvo	
  B	
  -‐	
  III.	
  třída	
  skupina	
  A
39
37
36
28
27
25
24
23
23
23
22
17
16
16
16
16

Dorost	
  -‐	
  I.	
  A	
  třída	
  skupina	
  C	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Velim
U.	
  Janovice
Chocerady
Mnichovice
Sázava
AFK	
  Pečky
Teplýšovice
Č.	
  Pečky
Záboří
Tupadly
J.	
  Lhota
Kouřim
Poděbrady
Radim

14 10
14 10
13 8
13 7
13 7
14 7
14 7
13 6
14 6
13 5
13 4
14 4
14 1
14 0

4 0
1 3
2 3
3 3
1 5
1 6
1 6
3 4
2 6
2 6
1 8
1 9
4 9
0 14

51:5
42:15
46:22
31:15
39:20
33:33
41:43
36:24
37:35
22:27
24:35
28:52
19:39
7:91

34
31
26
24
22
22
22
21
20
17
13
13
7
0

142:39
124:33
84:48
60:30
79:35
84:53
49:39
68:78
42:43
36:41
50:68
41:65
26:79
22:65
39:86
21:165

43
41
40
35
34
29
27
23
22
22
21
16
12
10
10
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Krakovany	
  A
Volárna
Sendražice
St.	
  Kolín
Veletov
Veltruby
Nebovidy
Hradištko	
  I
Velim	
  B
J.	
  Lhota	
  B
Kořenice
Vrb.	
  Lhota	
  A
Týnec	
  n/L	
  B
Ovčáry

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
9
8
8
8
6
7
6
5
5
5
4
2
1

3 2
1 4
2 4
2 4
2 4
5 3
1 6
3 5
2 7
1 8
1 8
2 8
4 8
1 12

46:12
49:24
38:21
35:18
39:23
35:19
37:28
36:29
24:39
16:35
29:60
15:34
10:28
13:52

Starší	
  žáci	
  -‐	
  krajský	
  přebor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sedlčany
Neratovice
Kunice
Brandýs-‐Boleslav
U.Janovice
Nymburk
M.Hradiště
SK	
  Rakovník
Lysá
Tn	
  Rakovník
Říčany
K.	
  Hora
Velim
Sp	
  Příbram
Čelákovice
Kosmonosy

17 14
17 11
16 10
17 9
15 9
15 8
17 8
15 6
17 7
17 7
16 4
18 5
17 4
15 3
16 3
17 2

1
2
3
4
3
1
1
5
2
2
7
2
4
1
1
3

2
4
3
4
3
6
8
4
8
8
5
11
9
11
12
12

76:12
63:37
61:33
28:11
38:21
29:22
39:37
27:17
32:32
27:50
29:31
27:48
31:47
19:50
25:69
11:45

Mladší	
  žáci	
  -‐	
  krajský	
  přebor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Neratovice
Sedlčany
Tn	
  Rakovník
Nymburk
Říčany
Velim
SK	
  Rakovník
Brandýs-‐Boleslav
M.	
  Hradiště
Kunice
Čelákovice
U.	
  Janovice
K.	
  Hora
Sp	
  Příbram
Lysá
Kosmonosy

17
17
17
15
16
17
15
17
17
16
16
15
18
15
17
17

14
13
13
11
11
9
9
7
7
7
7
5
4
3
3
0

1
2
1
2
1
2
0
2
1
1
0
1
0
1
1
0

2
2
3
2
4
6
6
8
9
8
9
9
14
11
13
17

30
28
26
26
26
23
22
21
17
16
16
14
10
4

Termíny a místa umístění
kontejnerů
Sobota od 9.00 hodin do 10.00 hodin.
13. 4. a 20. 4. 2013		
Okružní ulice, Vítězov
27. 4. a 4. 5. 2013		
třída Krále Jiřího, Tylova ulice
11. 5. a 18. 5. 2013		
Okružní ulice, ulice Ve Dvoře
25. 5. a 1. 6. 2013		
třída Krále Jiřího, Vítězov
8. 6. a 15. 6. 2013		
Okružní ulice, ulice Ve Dvoře
22. 6. a 29. 6. 2013 		
ulice Tylova, Vítězov

43
35
33
31
30
25
25
23
23
23
19
17
16
10
10
9

Poděkování sponzorům XIII. Velimského plesu: A. Srp, Ateliér Picasso –
E. Valkusová, Autodoprava J. Hron, Autodoprava M. Siřínek, Autoservis
– Pneuservis Herzog a Kozák, Autoservis Čepelák, Autoservis J. Michník,
Ball Aerocan CZ, s. r. o., C & F Manufacturing, s. r. o., D. Esterlová,
D. Minarčík, Elektrorevize – p. Macháček, E. Kyncl, Enduraining –
Ing. R. Krejčová, F. Kratochvíl – truhlářství, H. a J. Müllerovi, H. Thielová,
Hruškovy ovocné a okrasné školky, J. Kuchař – Zetor, J. Dvořáková,
J. Kořínek, J. Minarčík, JUDr. T. Těmín, Ph.D., K+G Tranzit, s. r. o. –
J. Kaftan, kadeřnictví Michaela, Keramický kroužek ZŠ – L. Benešová,
Kopos Kolín, a. s., Kovovýroba – Z. Gregor, L. a I. Farkašovi, L. Fundová,
L. Kostka, M. Dejmková, M. Kvapil – zemní práce, M. Štrupová – Mary
Kay, M. a P. Penovi, MAS Podlipansko, M. Esterle, MUDr. A. Rabová,
MUDr. J. Slabý, MUDr. Z. Král’ovská, N. O. Color – L. Orgoň, Nevo
– J. Nezavdal, p. Hybler – obrábění kovů, P. Kasal, P. Urban, Pivovar
Nymburk – J. Janoušek, Potraviny Anděl, Pragon CS – Z. a J. Farkašovi,
R. Chlád, Richterovi, Salima družstvo Velim, Savas, s. r. o., S. Jandák,
S. Kotek, Stavmika – M. Kaftan, STK Velim, Tex service – J. Horák,
Textil J. Slavíková, Truhlářství M. Hron, Uniwin, Uzenářství FANDA,
V. Radoň a spol. Strojírna Velim, v. o. s., V. Vojtěch, Vinotéka U Beníšků,
VP Procházka, s. r. o., Würth, s. r. o. – M. Bug, Z. Hála, Zebra, s. r. o.

Poděkování
Děkuji panu starostovi Josefu Seifertovi a paní Monice Slabé za
blahopřání k mým 85. narozeninám. Poděkování patří též zahrádkářům,
rodákům z Velimi a májové komisi z Fajberku.

Fuchsová Hana

Poděkování
Velice rádi bychom tímto způsobem poděkovali profesionálním
a dobrovolným hasičům (z Kolína, Peček a Vítězova) a především všem
sousedům a spoluobčanům, kteří naší rodině nezištně pomáhají v naší
těžké životní situaci.
Když nám v polovině března vyhořela autodílna, vůbec nás nenapadlo,
že nejsme na všechno sami. Hned po požáru jste nám s ohromným
nasazením začali všichni pomáhat, ať už se samotnou likvidací
spáleniště, praktickými radami, materiální pomocí či psychickou
podporou, která je sakra potřeba. Plně jsme se přesvědčili, že i v dnešní
uspěchané době existuje spousta lidí, kteří neváhají pomoci druhým!
Neexistují slova, která by dokázala plně popsat naši vděčnost za to, že
jste se k nám neotočili lhostejně zády. Z celého srdce Vám děkujeme.
Červeňákovi
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