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ZKUŠEBNÍ OKRUH VÚZ VELIM SLAVÍ 50 LET
Různá životní jubilea jsme zvyklí
si připomínat a oslavovat. Stejnou
pozornost si ale zaslouží i výročí
významných událostí. A právě takové
výročí slaví Velký zkušební okruh
Výzkumného Ústavu Železničního
Velim - od jeho uvedení do provozu
uplyne 5. června 2013 už 50 let.

Na snímku vedení VUZ, a. s. - zleva M. Klofanda (přednosta Zkušebního centra VUZ Velim), Ing. P. Kaván, Ph.D. (technický
ředitel) , Ing. J. Dufka (ekonomický ředitel), Ing. J. Grim, Ph.D. (výkonný ředitel), Ing. A. Blažek (generální ředitel) a moderátoři
ČT M. Augustová s V. Žmolíkem.

Díky ochotě a vstřícnosti
výkonného ředitele Výzkumného
Ústavu Železničního, a. s., pana
Ing. Jaroslava Grima, Ph.D., jsme
se mohli zúčastnit oslavy, která
se konala ve středu 22. května,
a přiblížit Vám tak jedinečnou
atmosféru této události. Tímto
mu za jeho laskavost velmi
děkujeme. Návštěvníky slavnosti,
které zprvu přálo i počasí,
přivítali moderátoři ČT Marcela
Augustová a Václav Žmolík.
Generální ředitel a předseda
představenstva
Výzkumného
Ústavu Železničního Ing. Antonín

Blažek zahájil oslavu a přítomné
hosty seznámil s historií vzniku
zkušebních okruhů a následnou
modernizací Zkušebního centra
VUZ Velim. Nechybělo ani
rozkrojení
výročního
dortu.
Součástí zajímavého programu byly
prohlídky zkušebního centra, jízdy
vysokorychlostní jednotkou a také
jízda historickým vlakem s parní
lokomotivou. Na narozeninovou
oslavu zkušebního okruhu se
dostavil skutečně veliký počet
gratulantů, kteří nešetřili chválou
a uznáním. Nezbývá než popřát mu
i za nás úspěšnou budoucnost.MW

Historie železničního zkušebního okruhu VUZ Velim
V roce 1960 rozhodla vláda ČSR
o výstavbě experimentálního
zařízení
–
železničního
zkušebního okruhu. V tehdejší
ČSR bylo vytipováno šest lokalit,
kde by bylo možné jej vybudovat.
Konečná lokalita Velim byla
schválena Ministerstvem dopravy
a spojů ČSR a poté byla zahájena
první etapa - výstavba velkého
zkušebního okruhu (VZO). Ta

byla ukončena jeho slavnostním
uvedením do provozu 5. 6. 1963.
Okruh měřil 13,275 km, současně
vzniklo
pomocné
kolejiště
s vlečkou do žst. Velim. Rychlost,
kterou zde mohla zkoušená
vozidla dosáhnout, byla 160 km/h.
Druhá etapa - elektrizace
zkušební trati pro provoz na
stejnosměrné a střídavé napětí
byla dokončena v říjnu 1965, ale

s provozem na stejnosměrné napětí
se čekalo až do roku 1971, kdy
byla v rámci třetí etapy uvedena
do provozu i stejnosměrná část
napájecí stanice společně s malým
zkušebním okruhem (MZO). Ten
vznikl uvnitř velkého okruhu
v blízkosti obce Sokoleč a jeho
délka byla 3,951 km. Následně
se v průběhu 90. let hledaly cesty
jak ještě více zatraktivnit již tak

vysoké parametry zkušebního
centra, s čímž souvisely další
úpravy napájecí stanice.
V roce 2005 se rozběhl projekt Modernizace zkušebního
centra, který začal rekonstrukcí
svršku VZO. Další modernizace
byly rozděleny do několika etap,
reali-zovaly se - modernizace
napájecí stanice, výstavba nového
trakčního vedení, výstavba nové
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haly pro přípravu zkoušek, rekonstrukce starých hal, stavba
nástupiště pro účely provádění
aerodynamických zkoušek vysokorychlostních vozidel a v neposlední řadě také vybudování
školicího střediska. Velký zkušební
okruh nyní umožňuje zkušební
jízdy pro rychlost 210 km/h
a při splnění dalších technických

a bezpečnostních podmínek může
být zkušební rychlost zvýšena až
na 230 km/h.
Ve Zkušebním centru Velim,
které má v současné době okolo
25 zaměstnanců, probíhají vedle
zkoušek vývojového charakteru
také zkoušky typové – ty jsou
nezbytné pro schválení typu
vozidla oficiálním schvalovacím

orgánem, kterým je Drážní
úřad. V uplynulých letech se na
kolejích uzavřených zkušebních
tratí zkoušela vozidla převážně
z evropských zemí, např. Slovenské
republiky, Německa, Francie,
Itálie, Švýcarska, Španělska, Velké
Británie, ale i lokomotivy pro Čínu
nebo Írán.
Praktické ověřování parametrů

a
vlastností
železničních
kolejových vozidel na speciálních
tratích ve Zkušebním centru Velim
patří mezi nejúčinnější metody
moderní
práce
železničního
výzkumu a vývoje VUZ. Tvoří tedy
důležitou část dopravní techniky,
která se velmi významným
způsobem podílí na výsledcích
železničního výzkumu.
MW

Železničnímu okruhu je padesát
Jeho zřízení si vyžádala
společenská potřeba. Až dosud
se rychlostní zkoušky na trati
prováděly v době uvolnění
hlavního tahu na úseku Poříčany
– Kolín. Stále se zvyšující provoz
však tyto zkoušky znemožňoval.
Proto počátkem šedesátých let
minulého století vešly v obecnou
známost některé skutečnosti.
Železniční okruh má mít délku
13 300 metrů a bude mezi obcemi
Velim, Cerhenice, Ratenice,
Vrbová Lhota, Písková Lhota,
Přední Lhota, Kluk, Oseček,
Předhradí a Klipec. Uvnitř
okruhu zůstane obec Sokoleč.
Zde budou zkoušeny elektrické
lokomotivy o rychlosti až 170 km
v hodině. Silnice Velim - Sokoleč
bude přerušena. Materiál na
traťový násep bude odebírán
z cerhenického písečníku. Jednalo
se především o hlušinu získanou
při skrývce. Tento záměr byl
později realizován. Trochu se
opomíjela archeologie. Velká
nákladní auta naložená dovrchu
zeminou často zastavovala ve
Velimi u obchodu U Jelínků, kde
si řidiči obstarávali svačinu. A naši
spoluobčané byli svědky, jak na
korbách čnějí z převáženého
materiálu úlomky pravěkých
popelnic.
V sokolečské kronice na straně
73 se píše o tom, jak do obce
přijel 21. září 1960 autobus
z Prahy, který přivezl techniky
a další pracovníky na vytyčování
plánovaného
Železničního
zkušebního
okruhu
kolem
Sokolče. Místo na železniční
okruh bylo v Československu
dlouho hledáno, zvláště na
Slovensku, ale nikde nebyl tak
vhodný rovinatý terén jako právě

v okolí Sokolče.
Dne 30. září 1960 se v kanceláři
náčelníka železniční stanice
Velim sešli zástupci ministerstva
dopravy a spojů, Státního
ústavu dopravního projektování
a řada zástupců sousedních
obcí, aby s konečnou platností
projednali výstavbu Železničního
zkušebního okruhu, jenž bude
vyhovovat
všem
zkouškám

písku bylo v ohybu velké lesní
podkovy poblíž lesa Březiny. Nám
nejbližší, nejmenší, avšak nejvíce
romantické bylo těžiště při okruhu
za Fajberkem. Bylo zde několik
menších vodních ploch a kopečky
je od sebe dělící postupně
zarůstaly vrbinami a břízkami.
Sem se chodily fajberské děti v létě
koupat a v zimě bruslit. Později se
tato místa stala skládkou odpadu

a požadavkům experimentálního
výzkumu. Koncem října roku
1960 a začátkem listopadu byly
práce započaty. Podle tehdy
neověřených zpráv měl okruh
opisovat elipsu kolem Sokolče.
Od Klipce měl vést kolem lesa
Košince směrem ke Kluku,
Vrbové Lhotě a Cerhenicím. Celá
trať měla být údajně oplocena
a měla mít celkem 3 nadjezdy.
Koncem března 1961 práce
na stavbě okruhu pokračovaly.
Mimo dovážený písek z Cerhenic
započala těžba z tří místních
zdrojů. Z největšího nově
založeného písečníku poblíž
Vrbové Lhoty se později stalo
vyhledávané koupaliště. Další
jezírko
vzniklé
vytěžením

z Velimské továrny, místního JZD
a svážel se sem i obecní domovní
odpad, až celý prostor splynul
s okolními poli.
Na různé práce na okruhu byly
postupně nasazovány různé
stroje ze správy ČSD. Do Sokolče
byla dovezena řada pojízdných
ubytoven,
tzv.
maringotek.
V polovině roku 1962 byly
kolejnice okruhu položeny po celé
jeho délce . Okruh však ještě nebyl
celý odvodněn. Provozuschopný
byl úsek směrem k Předhradí.
Přes nadjezd se však muselo jezdit
velmi opatrně. Začátkem listopadu
1962 byly podél trati hloubeny
zbylé
části
odvodňovacích
příkopů. Tím byla prakticky
vyřazena z provozu silnice Velim

– Sokoleč. V polovině května 1963
postoupily práce na ŽZO natolik,
že bylo na tomto úseku zakázáno
přes trať přecházet. Zajímavé je, že
nebyla na místě instalována žádná
silniční značka. O řadu let později
zde došlo k zajímavé situaci. Při
vojenském cvičení sem dorazila
za naprosté tmy raketová jednotka
s nezvykle dlouhými vleky. Vojáci
doplatili na špatné značení
v mapách a byli při dojezdu
zcela zablokováni. Celou noc pak
strávili zpětným vyprošťováním
nezvykle dlouhé bojové techniky.
V červnu 1963 proběhla tiskem
zpráva o ŽZO mezi Pečkami,
Poděbrady a Velimí. Byl zde
totiž zahájen provoz. V článku
se uvádělo, že je to třetí zkušební
okruh na světě. Podobné prý
mají jen v SSSR a Japonsku. Své
stroje zde měla zkoušet i NDR.
Ke skutečnému praktickému
využití okruhu došlo 5. července
1963. Lokomotivy zde jezdily
průměrnou rychlostí 134 km
v hodině. V listopadu 1963 se
mluvilo o elektrifikaci celého
železničního zkušebního okruhu.
První
lidskou
obětí
na
železničním okruhu se dne
30. září 1977 stala paní Božena
Coufalová ze Sokolče. Byla
zachycena lokomotivou a na
místě usmrcena. Stalo se to prý
v místech přerušené silnice
z Velimi.
Na velimském katastru je pro
účely
hospodářské
kvalitně
nejlepší půda nesporně Na Houti.
Jedná se o bonitu druhé třídy
a ostrůvky třídy první. Plošnou
ztrátu polností, kterou naše
obec pociťovala při zřizování
zkušebního okruhu při severní
straně
katastru,
vyvažovalo
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vědomí, že se jednalo o půdu
písčitou a méně kvalitní, nikoli
však naprosto nevhodnou. Tu
převzalo k obhospodařování JZD
Sokoleč. Zřízením zkušebního
okruhu přišla Velim o některá
místa spjatá s historií. Například
rolník Jaroslav Beneš z Velimi č. 12
vlastnil pozemky, které byly kdysi
středem zaniklé vísky Popovice.
Právě k ní se váže příhoda
odsouzence k smrti za loupeže
v dobách husitských válek. Jeho
život byl vykoupen láskou milující
dívky právě z těchto Popovic.
Autorem této povídky je spisovatel
Zikmund
Winter.
Zřízením
okruhu odpadla od Velimi mnohá
pole velimských zemědělců a také
topolnice velimského zahradníka
Josefa Fundy. Zde se původně
nacházely
školky
vzácných
druhů jehličnanů a jiných dřevin.
Zanícený badatel RNDr. Václav
Ziegler, CSc., z Prahy (pocházející
z Peček) i zde zajistil státní
ochranu pro výskyt vzácných

rostlin a živočichů na křovité
loučce za jezerem. Archeologové
dr. Miloš Vávra a Bc. Dražen
Šťastný se zajímali o kulturní jámy
na místě vykáceného lesíka vdovy
Kubíčkové ze Sokolče s výskytem
četných
úlomků
pravěkých
nádob.
Připomenu
ještě
nejcennější nález učiněný na poli

při západní straně topolnice. Zlatá
sekyra zde byla nalezena ještě
za éry poděbradského lékárníka
Hellicha. Je uložena v Národním
muzeu v Praze.
Na téma ŽZO by se dalo
pokračovat v mnoha směrech,
například jak byl využit filmaři
při natáčení filmu Na kolejích

čeká vrah. A tak své povídání
uzavřu drobnou zprávou o oslavě
20. výročí založení tohoto užitečného
zařízení. Dne 4. a 5. listopadu 1983
pořádali na železničním okruhu
jízdy souprav tažených starými
parními lokomotivami. Zájemci
platili 5 Kčs za jednu okružní jízdu
za 1 osobu. 
B.B.

Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 24. 4. 2013
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

Smlouvy o smlouvě budoucí s majiteli pozemků, přes které by měla
vést cyklostezka Velim – Vítězov, byly odeslány.
JUDr. Těmín, Ph.D., předložil ZO analýzu možnosti zřízení obecní
policie.
U katolické fary byl rozhrnut štěrk.
ZO souhlasí s žádostí o úpravu terénu na obecním pozemku v ulici
Palackého před domem č. p. 377 ve Velimi, kterou podal Daniel
Špalek, Palackého 377, Velim.
ZO obdrželo registrační list akce a rozhodnutí ze SFŽP - bere
na vědomí a pověřuje pana Kostku k dalšímu jednání ohledně
poskytnutí podpory na zateplení fasády a výměnu oken Obecního
úřadu ve Velimi.
ZO pověřuje sociální výbor k prošetření připomínky k podepsané
nájemní smlouvě (od paní Věry Seifertové, Palackého 487, Velim).
Pan starosta seznámil ZO s pořízením změny územního plánu.
ZO schválilo pořízení změny územního plánu, pověřilo starostu
pana Josefa Seiferta spoluprací s pořizovatelem a souhlasí s tím, že
pořizovací změny bude provádět Odbor regionálního rozvoje MěÚ
Kolín. Změny územního plánu provede Ing. arch. Pavel Krolák.
Seznámil ZO se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Velim za rok 2012. Při kontrole nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Pan starosta předložil ZO finanční nabídku na materiál na
vybudování pergoly ve Vítězově (SDH Vítězov - pan Bug).
Pan starosta navrhl proplatit materiál do výše 15 000 Kč.
ZO schválilo proplacení navrhované částky.
Pan starosta navrhl, že posekaná tráva se bude odvážet do bývalých
kasáren. Termín a čas bude upřesněn.
Pan starosta sdělil ZO, že do nádržky bylo přivezeno 100 kusů

•
•
•
•

•

•

3 kg kaprů.
Mgr. Bartošová požaduje odvézt listí z Vítězova vždy ihned po
shrabání a odstranit odkopanou hlínu od krajnic.
Upozornila i na odhozený odpad ve škarpě směr Vítězov – Velim.
Pan Kaftan činil dotaz, zda se plánuje přemalování přechodů pro
chodce. Pan starosta odpověděl, že bude objednána firma.
Pan Kotek se dotázal, kdy se začne s opravou komunikace v třídě
Krále Jiřího. Odpověděl pan Kaftan, že oprava komunikace se již
připravuje.
Pan Müller požaduje zveřejnění umístění stanovišť kontejnerů na
plast, papír a sklo v obci. ZO odpovědělo, že tato informace bude
zveřejněna ve VN a na www stránkách obce Velim.
Dále se dotazoval, od koho bude obdržena dotace na hřiště za MŠ.
Odpověděl pan Kostka, že dotace je od Fotbalové asociace ČR.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 15. 5. 2013
•

•

•

•

K odeslaným smlouvám o smlouvách budoucích (ohledně
cyklostezky) se vyjádřil zatím jeden z poptávaných majitelů
pozemků. Uvedl několik připomínek ke smlouvě. ZO pověřuje
JUDr. Těmína, Ph.D., řešením situace.
Žádost o změnu územního plánu obce Velim byla podána na
Městský úřad Kolín – odbor regionálního rozvoje a územního
plánování.
Pan starosta poskytl ZO k nahlédnutí fotografie z místa, kam je
možno uložit posekanou trávu. Jelikož na místo, které je vyhražené
pouze pro ukládání posekané trávy, občané odkládají ořezané
větve, túje a jiné, ZO rozhodlo, že v čase, kdy je otevřen přístup
k místu pro uložení trávy, bude toto střeženo pověřeným občanem.
Zastupitelstvo obce Velim projednalo a schválilo závěrečný
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účet za rok 2012 – Dobrovolný svazek obcí Pečecký region.
Hlasování ZO: pro 9 - proti 0 – zdržel se 0.
ZO vzalo na vědomí předchozí stanovisko ministerstva financí
k uzavření koncesní smlouvy obcí Velim – sdělení o splnění
požadavků stanovené § 30 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních
smlouvách a koncesním řízení, a vyhláškou č. 238/2006 Sb., kterou
se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko
k uzavření koncesní smlouvy.
Ministerstvo posoudilo žádost z hlediska možných dopadů
přijímaných závazků obsažených v koncesní smlouvě a jejich vlivu
na ekonomickou situaci žadatele a na mezinárodní závazky České
republiky. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Na základě dostupných informací ministerstvo financí neshledalo
rizika, která by uzavření koncesní smlouvy bránila. Závazky
z navržené koncesní smlouvy nebudou mít negativní vliv na
ekonomickou situaci obce Velim.
ZO na žádost P. Plaché a M. Minarčíka, Velim 329 – o prodej
pozemku ke stavbě rodinného domu v obci Velim odpovědělo, že
v současné době obec Velim nedisponuje obecní parcelou.
ZO projednalo možnost převodu pozemku p. č. 945/12 v k.ú.
Velim do vlastnictví obce Velim (bezúplatný převod s omezujícími
podmínkami) na žádost ÚZSVM Kolín. ZO schválilo bezúplatný
převod pozemku p. č. 945/12 v k. ú. Velim od ÚZSVM Kolín.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
ZO souhlasí s rozšířením vjezdu a pokládkou zámkové dlažby na
pozemku v majetku obce Velim, před domem č. p. 400 ve Velimi na
náklady žadatele Egona Čierneho, Velim 400. 
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
ZO pověřuje soc. výbor ohledně žádosti Petra Podhradského,
Velim 125 – o poskytnutí příspěvku na nákup nového čtyřkolového
elektrického skútru v ceně 85 000 Kč, který je nezbytným
pomocníkem v pohybu po obci. Žadatel je držitelem průkazu
ZTP/P. Na příštím ZO bude žádost o příspěvek projednána
a případně schválena.
Pan starosta požádal zastupitelstvo obce Velim o schválení nákupu
travní sekačky (Rideru). Předložil dvě nabídky od firmy Stiga
a Husqvarna. ZO schválilo nákup travní sekačky do 200 000 Kč vč.
DPH. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
Informoval o nutnosti výsadby stromků v ulici Palackého a výsadby
nových stromků jako náhradu za pokácené stromy ve třídě Krále
Jiřího a náhradu za uhynulé stromky okolo nádrže ve Velimi. Pan
Kotek informoval ZO, které stromy je možno vysadit na jaře a které
na podzim.
Informoval o stavebních úpravách Lékárny ve Velimi – probíhá
oprava dlažby, sloupků a zdiva. Před vchodem do lékárny budou
zděné sloupky a dřevěná výplň nahrazeny pozinkovaným
zábradlím.
Dále podal informace o konzultaci s firmou, jež zašle cenovou
nabídku na kamerový systém, který by byl rozmístěn po obci
Velim. Do příštího ZO bude připraven návrh umístění kamer po
obci Velim.
Informoval o ořezání ochmetu na stromu před Domem
s pečovatelskou službou ve Velimi a zároveň o nutnost prořezu.
Pan starosta na podkladě dokladů zaslaných dříve členům ZO
JUDr. Těmínem otevřel diskusi o možnosti zřízení obecní policie.
Upozornil na obtíže spojené s nalezením vhodné osoby, která
pozici obecního policisty bude zastávat, a odkázal na možnost
instalace kamerového systému. JUDr. Těmín, Ph. D., na to sdělil,
že možností jak toto překlenout by bylo uspořádat odvolatelné
výběrové řízení na obecního policistu, a pokud bude nalezen, bude
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hlasováno o samotném zřízení obecní policie.
Pan starosta poté nechal hlasovat o uspořádání výběrového řízení
na obecního policistu na návrh JUDr. Těmína, Ph. D. 
Hlasování: pro 5 – proti 2 – zdržel se 2. Návrh nebyl přijat.
Dále upozornil JUDr. Těmína, Ph.D., na nutnost vytvoření Obecně
závazné vyhlášky O zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku a estetického vzhledu obce. JUDr. Těmín, Ph.D.,
odpověděl, že vyhláška je připravena, stačí pouze vytvořit seznam
pozemků, jichž se bude týkat. Pan starosta připraví do příštího ZO
podklady k pozemkům, kterých se vyhláška bude týkat.
JUDr. Těmín, Ph.D., informoval o jednání u Okresního soudu
v Kolíně, kterého se zúčastnil společně s panem starostou Seifertem
dne 7. 5. 2013. Předložil protokol o jednání ve věci o zrušení
a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem mezi
J. Peškovou a M. Kanalošovou. Vysvětlil, že spoluvlastnictví, pokud
nejsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, je možno vypořádat
faktickým rozdělením nemovitosti, přikázáním jedné straně za
náhradu a poté dražba a rozdělení výtěžku. Předchozí způsob má
přednost před následujícím. Informoval, že soud posuzuje zatím
věc tak, že důvody zvláštního zřetele hodné dány nejsou a soud
tedy nevidí prozatím důvod pro zamítnutí žaloby, i přesto, že byl
podrobně vysvětlen stav paní Kanalošové.
JUDr. Těmín informoval, že soudní krok ještě zahájen nebyl,
soud prozatím vedl strany ke smíru. V rámci takového smíru
navrhla paní Pešková i zřízení věcného břemene s doplatkem cca
130 000 Kč výměnou za podíl ve výši ¼ na předmětných
nemovitostech. Současně byl předložen i znalecký posudek, který
ocenil podíl paní Kanalošové na cca 484 000 Kč.
JUDr. Těmín vysvětlil podstatu věcného břemene a podstatu
vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu. Současně byly
vysvětleny i reálné možnosti na dělení předmětných nemovitostí,
které jsou velmi omezené. Pan starosta Seifert zároveň uvedl, že
za nabízenou cenu za podíl paní Kanalošové není možno zajistit
koupi jejího vlastního bytu.
Po diskuzi bylo doporučeno, že v současné době není ani jedno
z navrhovaných smírných řešení průchodné. ZO však souhlasí
s výší hodnoty vyjádřené v posudku předloženém paní Peškovou,
netrvá na zpracování nového, a to i s ohledem na náklady s tím
spojené. Nedoporučuje však zřízení věcného břemene ani uzavření
jiné dohody. V tomto směru pověřuje JUDr. Těmína, Ph.D.,
k dalšímu jednání u soudu, který věc autoritativně a pro obec jako
opatrovníka závazně rozhodne.
Mgr. Bartošová se dotazovala na průběh zásahu SDH Vítězov
při přívalových deštích ve Vítězově. Pan starosta informoval ZO
o průběhu celé akce a tímto i děkuje SDH Vítězov za odvedenou
práci. 
Pan Kotek upozornil na nemožnost parkování vozů záchranné
služby u DPS z důvodu přeplněné parkovací plochy a dotazoval se,
zdali by byla možnost vybudovat další parkovací místa.
Pan starosta odpověděl, že u domu s pečovatelskou službou
neparkují jen obyvatelé domu a navrhuje parkoviště zpoplatnit.
Mgr. Kyncl upozornil na nutnost ostříhání keřů, které zasahují do
chodníku v ulici Riegrova.
Pan Müller upozornil na propadlé místo u kanalizační šachty
v ulici Vítězovská.
Dále poděkoval za úklid rozbitého skla okolo kontejneru v ulici
Palackého ve Velimi.
Požadoval také k nahlédnutí smlouvu se slevou 31 % od firmy ČEZ
Prodej, s. r. o., na dodávku elektřiny v MŠ Velim.
Upozornil na špatný stav domečku na dětském hřišti.
Dotazoval se, dle které vyhlášky se hradil odvoz odpadu v roce 2010
a 2011. ZO pověřilo JUDr. Těmína, Ph.D., k vyřízení odpovědi.

Z našich škol
Sběr starého papíru
Na počest Dne Země byl uspořádán na konci dubna na naší škole
sběr starého papíru. Žáci přinesli 2 040 kg. Výtěžek z tohoto sběru
bude použit pro žáky ZŠ Velim.
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počasí jsme si sportovní klání všichni užili. Dívky ve volejbalu
prohrály, chlapci naopak vyhráli fotbal. Rozhodoval tedy štafetový
běh, ve kterém jsme byli o kousek pomalejší. Tak snad příště.

Pohár rozhlasu
7. 5. se nominovaní žáci 6. a 7. třídy zúčastnili atletické soutěže
Pohár rozhlasu v Kolíně. Jediným medailovým úspěchem bylo
2. místo J. Černochové v běhu na 60 m, ale velmi úspěšné bylo
celkové 5. místo družstva dívek. Chlapci obsadili 11. místo. 15. 5.
se závody uskutečnily i pro žáky 8. a 9. tříd. Medailovým výsledkem
bylo 3. místo A. Filounové v běhu na 800 m. Družstvo dívek obsadilo
8. místo, družstvo chlapců 9. místo.
Středočeský taneční pohár
V pátek 10. 5. se v DDM Symfonie v Poděbradech konalo okresní
kolo Středočeského tanečního poháru. V kategorii minitýmy
vystoupily se skladbou Diamonds I. Homokyová a A. Holoubková
a se skladbou Black shadows K. Fialová a K. Kaprálková. V kategorii
týmů soutěžily se skladbou Zombie K. Hlásková, I. Homokyová,
A. Holoubková, K. Fialová a K. Kaprálková. Největším úspěchem ale
bylo vítězství B. Kvapilové, S. Dejmkové a N. Kokoškové s Pyžamovou
party. Dívky tančily v kategorii minitýmy a postoupily do krajského
kola, které se konalo 29. 5. v Příbrami. V konkurenci 13 nejlepších
vystoupení z celého Středočeského kraje uchvátily nejen celou
příbramskou sokolovnu, ale i porotu, která jim na závěr aplaudovala.
Dívky zopakovaly vítězství z loňského roku, a to tentokrát už ve vyšší
kategorii (2. stupeň ZŠ). Gratulujeme!

Dívčí kopaná
23. 5. hráčky z kroužku dívčí kopané, který vede p. uč. M. Kyncl,
sehrály přátelský zápas s mužstvem přípravky FC Velim.

Hrou proti AIDS
I letos (24. 5.) se žáci 9. ročníku zúčastnili v Kolíně zábavné akce
zaměřené na prevenci proti AIDS.

Dramatický kroužek
V pátek 10. 5. vystoupil pro děti ze školní družiny dramatický
kroužek, který vede K. Bodláková. Děti (převážně z 1. stupně)
předvedly pásmo o Velikonocích, scénku U lékaře a pohádku
O perníkové chaloupce.
Návštěva skláře
13. a 14. 5. navštívil naši školu „sklofoukač“ pan Michal Zahradník
(www.sklozam.cz). Děti upoutal svou přednáškou a ukázkami práce.
Potom si každý foukání skla vyzkoušel.
Turnaj na dráze
V pátek 17. 5. jsme byli pozváni do Peček na Turnaj na dráze. ZŠ Pečky
slavila 111. výročí a pozvala naši školu a ZŠ Chvaletice k přátelskému
měření sil. Chlapci hráli fotbal, dívky volejbal a společně pak běželi
štafetu 8 x 200 m. ZŠ Chvaletice se nedostavila, ale díky pěknému

Kroužek břišních tanců
24. 5. se v Kolíně konal tradiční Orientální večer, na kterém vystoupily
i dívky z kroužku břišních tanců, který vede A. Holoubková.
AH
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Jaro v mateřské škole bývá vždy
ve znamení různých zábavných
akcí. Každý měsíc k nám jezdí
profesionální divadla – naposledy
to bylo maňáskové divadlo paní
Lhotákové, na které se děti vždy
těší.
Děti, které
půjdou po
prázdninách do základní školy,
byly v úterý 21. května na naučném
výletu v Praze. Odjeli jsme ráno
v osm hodin, cestu do Prahy děti
spontánně prozpívaly. Prošli jsme
se zahradami na Petříně a došli
jsme ke hvězdárně. Uvnitř nás
čekalo překvapení v podobě
filmu O sluníčku. Děti odcházely
s novými vědomostmi o tom, proč
je den a noc, jaký je rozdíl mezi
hvězdou a planetou. Prohlédly
si výstavu maket planet sluneční
soustavy, což je velmi zaujalo.
Byla jsem mile překvapena, když
se na výzvu průvodkyně hlásily
s dotazy, např.: „Jak se Země točí
kolem své osy?“ Další atrakcí
bylo sledování okolí jedním
z obrovských dalekohledů (hlavně

Jaro v mateřské škole

Petřínské rozhledny). I když
bylo polojasno, paní průvodkyně
byla velmi laskavá a vzala nás
k dalekohledu, kterým se sleduje
Slunce. Naštěstí jsme se dočkali
sluníčka, děti viděly Slunce,
sluneční skvrny. Na maketě
pozorovaly hvězdy a souhvězdí .
Po obědě bylo na programu
zrcadlové bludiště. Některé děti
neměly představu, co to je, a tak
projevily obavu. Po prohlídce
jsme je nemohli dostat ven –
různé znetvořeniny našich postav

Velim a svět před půl stoletím (17.)
Na prvního máje 1963 se
pražská mládež, zvláště studenti
označovaní
za
chuligány,
shromažďovali kolem Máchova
pomníku, kde demonstrovali
provoláváním hesel.
Začátkem května 1963 stavěli
u Kutné Hory nový závod.
Dne 6. května 1963 byl
zaměstnanci
Československých
státních drah z Velimi zavezen
těsně za dráhou trati na severní
straně Fajberku trojúhelníkový
rybníček .
Dne 7. května 1963 byla založena
dechová hudba československé
armády.
Dne 9. května 1963 zemřel
Bohumil Laušman, český politik
v Londýně (v letech 1940–1945).
R. 1949 z ČSSR emigroval. Roku
1953 byl při návštěvě Jugoslávie
unesen a poté v ČSSR vězněn.
Středa 15. května 1963. Práce na
Zkušebním železničním okruhu
kolem Sokolče dospěly do stadia,
kdy byl přerušen provoz po silnici
z Velimi do Sokolče.

Dne 27. května 1963 zemřel
ve věku 79 let český architekt
Jan Zázvorka, otec herečky
Stelly Zázvorkové. Byl autorem
památníku v Praze na Vítkově.
V květnu 1963 vyšly ve Velimské
továrně najevo skutečnosti o tajné
schůzi zúženého výboru KSČ
Velimské továrny z minulého
měsíce. Jednalo se o tom, kdo by
měl zastávat jakou funkci.
V
květnu
1963
dosáhly
hospodářské
potíže
(zvláště
v
zásobování
obyvatel
potravinami) takového stavu,
že vláda musela povolit chov
drobného hospodářského zvířectva
v místech, kde to bylo předtím
zakázáno (zvláště ve městech).
V roce 1963 došlo v Sýrii ke
státnímu převratu, kdy se k moci
dostala BAAS – Socialistická strana
arabské obrody.
Roku 1963 byla vyhlášena
nezávislá monarchie Singapuru –
ostrovního státu v jihovýchodní
Asii na stejnojmenném ostrově
a 58 malých ostrovech.

v upravených zrcadlech je zaujaly
a velmi pobavily.
Cestou k autobusu měly děti
krásnou vyhlídku na Hradčany
(pan prezident byl doma),
na panorama Prahy s Vltavou
a mosty.
Výlet se zdařil, počasí nám
přálo, děti byly veselé, spokojené
a hodné – co si víc přát. Na dotaz:
„Děti, tak jaký byl výlet?“ se mi
nejvíce líbila odpověď: „ Byl hezký
a srandovní.“
Aby byly uspokojeny všechny

děti v mateřské škole, plánujeme
výlet celoškolní, a to 4. června
ke zvířátkům. Pro děti, s kterými
se mateřská škola loučí, máme
připravené slavnostní rozloučení
na obecním úřadě, víkendové
stanování
s
dobrovolníky
(pokud nám to počasí dovolí),
dobrodružné spaní v mateřské
škole.
Se všemi dětmi oslavíme
Den dětí – ve spolupráci se
žáky 9. třídy základní školy.
Přivítáme v mateřské škole
policii s cvičenými psy, prožijeme
hledání pokladu, s rodiči si děti
užijí na zahradní slavnosti v MŠ
s opékáním toho, co si přinesou,
hrami a disko tancováním.
Poslední dny před prázdninami
budou ve znamení prázdninového
provozu. Prázdniny v naší
MŠ (jak jsou rodiče již dávno
informováni) budou od 8. 7. 2013
po dobu 6 týdnů.
VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY
A DOVOLENOU. 
 Za MŠ Velim Anna Tomášová

Tanečnice z Velimi
Úspěchů v tanci nedosahují pouze
mladší dívky, ale také dospělí.
Mezi členy kolínské Akademie
tanečního umění a sportu
Duende již mnoho let patří
V. Valentová, A. Holzbauerová
a L. Hykšová. V posledních
měsících se konala postupová
kola soutěže Taneční skupina
roku 2013, která vyvrcholila
5. května Mistrovstvím ČR.

V kategorii Latina obsadila
2. místo skladba Mrtvé nevěsty,
v níž tančily i A. Holzbauerová
a V. Valentová. Stříbrnou medaili
přivezla také L. Hykšová, která
v kategorii Lidovky tancovala
se svým týmem se skladbou
Mexiko. Úspěchem bylo i její
4. místo v kategorii Senioři
s párovou formací Sentimento.
eve
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Doslova pár minut hrůzy
Zprávy o počasí hlásí z neděle
na pondělí bouřky na celém
území České republiky, rosnička
v počasí varuje před silným
větrem a mně se prožene hlavou,
že to už tu v poslední době bylo
tolikrát, že není čeho se bát. Opak
se stal pravdou!
Před každou bouřkou mám
nacvičený rituál: poklidit celou
zahradu - všechny kytky a cokoliv,
co by mohl vítr zničit, pak se
pěkně usadit v teple domova, ať se
děje, co se děje. Najednou jako by
nebe zežloutlo a zvedl se divoký
vítr. Napadne mě, že mi venku
zbyly ještě tři květináče, o které
bych nerada přišla, a běžím ven
před dům. Uklidím první, jdu pro
druhý a najednou se vítr uklidní.
Ohlédnu se nad sokolovnu
a vtom vidím ohromné tornádo
lámající obrovské letité stromy.
Blíží se tak rychle. Domů už to

nestihnu, vítr už se nedá ani ustát,
všude létají větve, tašky ze střech.
Prudce se nám rozrazí vrata a vítr
z nich trhá palubky. Není kam se
schovat, zalehnu na terasu, kryju
si hlavu rukama a jen se modlím,
ač jsem ateista, ať už to skončí.
Následky jsou vidět všude kolem,
a to během pár minut. Lidé

začnou vycházet z domovů, já se
jen těžce sbírám a zachraňujeme
s manželem, co se dá. Doznívající
stále ještě silný vítr nám ztěžuje
celou situaci. I ve tmě je vidět,
kolik střech to poničilo, kolik
stromů polámalo a kudy tornádo
vlastně prošlo.
Druhý den se všude poklízí,

teprve se naplno projevují veškeré
ohromné škody, které napáchalo
to večerní peklo. Pohled na
evangelický hřbitov připomíná
doslova apokalypsu. Celé stromy
vyvrácené, poničené desítky
hrobů, všude ohromné větve,
prostě hrůza! Doufejme, že se to
nebude opakovat!
žas

Den sousedů z Novoveské a Tylovy ulice
Když jsem před několika lety
poprvé slyšela v rádiu zmínku
o Dni sousedů, tento nápad mě
hned oslovil a nadchnul. Jenže
od kratičké zprávy k realizaci byla
hodně dlouhá cesta.
Sehnat tehdy tuto informaci
nebylo vůbec jednoduché. A pak
to přišlo: internet a jeho rozvoj.
A vše šlo hned lépe. Tady jsem
se dozvěděla, že svátek sousedů
připadá na 30. května. Vznikl
v roce 1999 v Paříži a v roce 2005
se slavil již v 377 evropských
městech. Slouží k společenskému
setkání se sousedy.
Nejprve se
takto scházelo
pár spřátelených rodin s dětmi,
většinou u někoho z nás na
zahradě. A pak už stačilo jen
podotknout: ,,Co pozvat celou
ulici?“ Naše šikovné sousedy ten
nápad nadchnul stejně jako mě
a začal si žít vlastním životem.
Všechny naše sousedy z ulic
Novoveská a Tylova jsme pozvali
v sobotu 4. května v 16 hodin
do Tylovky. Už při roznášení
pozvánek se nápad líbil, ale nikdo
z nás neměl s podobnou akcí

zkušenosti.
Hlavní bylo zabavit děti i dospělé.
Pro děti zde byl připraven skákací
hrad, skákání v pytlích, shazování
plechovek, branka na fotbal a jak
se ukázalo, tak i jedna z nejlepších
atrakcí - starý dřevěný žebřiňák,
který se ani na chvíli nezastavil.
Žádný ze sousedů samozřejmě
nedorazil s prázdnou, a tak se
stoly prohýbaly pod náporem
chlebíčků, jednohubek, rolád,
buchet, koláčů a došlo i na dort.
K dispozici byl gril, takže jsme si
pochutnali nejen na výborném
masíčku a děti na buřtících, ale

i třeba na sýru. Od sponzora jsme
dostali sud piva a limonády pro
děti.
Na pozvánce jsme poprosili
sousedy o fotografie naší ulice
a byli jsme překvapeni, kolik se
jich tu sešlo. A bylo se na co dívat!
K nejzajímavějším patřily snímky
z roku 1943, kdy se naší ulicí
prohnala povodeň a bylo zde asi
po kolena vody. Na pamětnických
snímcích si každý našel ten
svůj domeček a poznával, jak
se v průběhu času měnil, jak si
každá generace něco ubourala
a dostavěla... Na novějších

snímcích pořádali dnešní rodiče,
tehdy děti, sportovní odpoledne
pro své kamarády.
A tak čas ubíhal a odpoledne
se změnilo ve večer a nikomu se
nechtělo domů. Kdyby nezačalo
nakonec pršet, možná by se
společnost rozcházela až k ránu.
Každopádně to bylo moc příjemné
odpoledne i večer se spoustou
báječných lidí a zajímavých
informací.
Závěrem musím poděkovat všem
sousedům, kteří se zúčastnili. „Bez
vás by to nešlo.“ A hlavně těm,
kteří se mnou tento bláznivý, ale
přesto báječný nápad realizovali.
Jsou to rodiny Drahovzalova,
Urbanova a Sukdolákova. Zvláštní
poděkování patří firmě KOVE
TOOLS, s. r. o., pana Petra Urbana,
která sponzorsky podpořila akci,
věnovala sud piva a limonády
a zaplatila vypůjčení skákacího
hradu pro děti. DĚKUJEME.
A CO PŘÍŠTÍ ROK? 
VELIMÁCI, PŘIDÁTE SE?


Jana Sukdoláková
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Svazarm

Svazarm
neboli
Svaz
pro
spolupráci s armádou byla
československá branná organizace
ustavená 4. listopadu 1951 po
vzoru sovětského DOSAAF.
Svazarm
sdružoval
zájemce
o některé odbornosti, kteří tak
byli pod kontrolou. Pouze pod
hlavičkou
Svazarmu
mohli
pracovat například kynologové,
střelci, radioamatéři či sportovní

letci. Spadaly pod něj také
autoškoly.
Přes svou proklamovanou vazbu
na armádu zastřešoval Svazarm
i řadu aktivit, které neměly
mnoho společného s brannou
činností. Kromě sportovních
klubů nebo kurzů her na vojáky
sdružoval Svazarm např. Klub
přátel divadla Semafor nebo
HI-FI klub. J-Klub elektroniky

602. základní organizace Svazarmu
se stal nástupcem Jonáš Klubu,
jehož činnost byla zakázána v roce
1986 ve společném soudním
přelíčení s Jazzovou sekcí.
24. března 1990 se Svazarm
přetransformoval
v
STSČ
(Sdružení technických sportů
a činností) s tím, že ve vedoucích
funkcích zůstali bývalí funkcionáři
Svazarmu, kteří si ve větší míře

ponechali i majetek. Po nějakém
čase sdružení změnilo název na
Sdružení sportovních svazů České
republiky – ČSTV.
Bez zajímavosti není ani to, že
ve Svazarmu 21. století jsou
například sdruženy organizace
jako ČRK, ÚAMK ČR, Svaz
branně technických sportů ČR,
Aeroklub České republiky atd.

zdroj: Wikipedie

Historie Svazarmu ve Velimi
Ve Velimi působí zájmová organizace Technické sporty a činnost
(TSČ - dříve Svazarm), která začala svoji činnost v roce 1971 a trvá
dodnes. Činnost organizace spočívala v těchto oborech: motorismus,
střelectví, modelářství a radistika, ta provozuje činnost stále, ostatní
z různých důvodů skončily. Je dost nových či mladých občanů Velimi,
kteří nevědí o tom, že naše obec byla známá nejen výrobou žvýkaček,
ale i motokrosem. Většina členů pocházela z Velimi, proto si společně
s námi mohou oživit své vzpomínky. V bodech Vás seznámíme s činností
a aktivitami jednotlivých odborností.
Ve vedení ZO TSČ Velim se ve funkci předsedy vystřídali:
•
Václav Bulgr v letech 1972 – 1979
•
Pavel Buřil v letech 1980 – 1985
•
Josef Janoušek v letech 1986 – 1990
•
Václav Bulgr v roce 1991
•
Stanislav Korenc od roku 1992 - dodnes
Všechny odbornosti pořádaly společně nejrůznější akce. Mezi ně patřily:
•
24. 2. 1973 závod branné zdatnosti pro ZDŠ Velim – účast 55 žáků
•
3. 6. 1973 zájezd na motokrosové Mistrovství světa 500 ccm do
Holic
•
28. 1. 1973 zájezd na motokrosové Setkání mistrů do Jinína
u Strakonic
•
19. 4. 1975 závod branné zdatnosti pro ZDŠ Velim - účast 60 žáků
•
3. 5. 1975 zájezd do Holic na MS 250 ccm – účast 49 osob
•
16. 9. 1975 zájezd na MS družstev do Sedlčan, naši se stali mistry
světa
•
2. 5. 1976 zájezd do Holic na MS 250 ccm – účast 40 osob
•
19. 6. 1977 zájezd do Dalečína na MS 125 ccm – účast 46 osob
•
8. 10. 1977 branný závod pro školu – účast 92 závodníků
•
22. 10. 1977 zájezd do sklípku Nový Šaldorf
•
28. 10. 1978 zájezd do sklípku Bořetice
•
30. 11. 1978 beseda s motokrosovými reprezentanty Velkým,
Churavým, Chárou
•
2. 9. 1979 zájezd na výstavu Země živitelka do Českých Budějovic
•
4. 12. 1980 beseda s fotbalovými reprezentanty a vítězi olympiády
Vízkem, Fialou a Pelcem, Láďa Vízek půjčoval zlatou medaili.
•
6. 12. 1980 předvánoční zájezd do Brna, potom do sklípku
v Podvorově
•
29. 8. 1981 zájezd na výstavu Země živitelka do Českých Budějovic
•
26. 11. 1983 zájezd do Národního technického muzea a Muzea
SNB v Praze
•
26. 10. 1985 zájezd do Milovic a Muzea letectví do Kbel
•
14. 11. 1986 slavnostní otevření klubovny, vedoucím stavby byl

•
•
•

Václav Bulgr, opravována byla celých 2 866 brigádních hodin
a hodnota díla byla tehdy vyčíslena na 97 330 Kč
26. – 29. 1987 pořádání výstavy modelů a radioamaterských prací
19. -22. 1988 výstava modelů a vysílací techniky
26. – 28. 2000 výstava modelů lodí, letadel, železnice, aut, vysílací
techniky; na tyto akce ochotně propůjčili své modely Láďa Hanuš
a Jarda Uhlíř

Byla pořádána i stanová soustředění mladých modelářů, radistů
a střelců. V prostorách motokrosového závodiště vyrostlo vždy od
pátku do neděle stanové městečko. Na programu byly branné akce,
besedy (s hasiči, policisty, piloty letadel TU 104, motokrosovými
jezdci a zdravotníky), radioamatérský hon na lišku, noční pochody
s vysílačkami, položení kytic u pomníku v lese za Osečkem. Tyto
oblíbené akce zajišťovali členové ZO Buřil M, Buřil P., Koutský V.,
Kyncl M., Korenc S., Jeřala V., Fíla J., který v klubovně na střelnici vždy
uvařil něco dobrého, na co chlapci s ešusy vždy nedočkavě čekali. Po
celý den fungovala služba ve dvojicích na rozcvičky, mytí nádobí a na
noční hlídky objektu.
Radistika
Pouze tato odbornost je stále aktivní, třebaže členové ( každý sám)
vysílají ze svého bydliště nebo z ruční vysílačky ( vývoj jde dopředu).
Dlouhodobým vedoucím radistů je Korenc Stanislav, který je v této
odbornosti mistrem sportu. Svou činnost v tomto klubu provozují nebo
provozovali Urbánek Libor, bratři Švarcové, Steinbrecher Martin, Jeřábek
Pavel, Korenc Tomáš, Bulgr Josef, Bauer Jiří, Peška Martin, Škopek
Martin, Bauerová Marie a mnozí další. Při stanových soustředěních
byla vždy v provozu klubová stanice OK I KKA, což je volací značka.
Klub uspořádal také celostátní seminář 15. – 17. 5. 1981, kde byla
účast radistů z celé republiky. Byly vydány odborné sborníky, zajištěno
ubytování a přednášky. Vše bylo perfektně připraveno a zajištěno jak po
organizační, tak po odborné stránce. (pokračování příště)
V. Jeřala

Velimská abeceda (list 124)
Služba
zaměstnanců
v zemědělství byla v minulosti
vymezena datem 31. prosince.
Od 1. ledna uzavírali krmiči,
kočí, děvečky, dojičky a jiní nové
roční smlouvy s majiteli statků
a větších hospodářství. Ve většině
případů u stálých deputátníků
k tomuto aktu ani nedocházelo
a jmenovaní zaměstnanci byli
zaměstnáváni průběžně.
Služka nebo též služebná je
žena v pracovním poměru
zaměstnávaná v rodině, kde
vykonává veškeré domácí práce.
Služky bývaly i v některých
velimských rodinách, zvláště
v těch, kde byly ženy časově
zaneprázdněné, nemocné nebo si
to mohly dovolit.
Směnmistr dozorce nad
směnou pracovníků zajišťuje
její správný chod. Směnmistři
fungovali od 50. let i ve Velimské
továrně, kde se při odpoledních
směnách
stávali
nejvyššími
řídícími orgány. K rozsáhlým
povinnostem směnmistrů patřilo
zajišťování oprav strojů, přesun
pracovníků, vydávání surovin
a technického materiálu, různé
operativní zákroky, nápravy
nedostatků apod. Ve funkcích
směnmistrů se v závodě Velim
postupně vystřídali: Nykodém,
Marek,
Kučera,
Kulda.
V 70. letech to byli: Robovský,
Hönig, Matys a další. Koncem
roku
1979
byla
funkce
směnmistra ve Velimské továrně
zrušena a nahrazena dozorem
výrobních mistrů.
Směrové ukazatele umožňují
vyhledat v terénu žádané

místo. Toto silniční směrové
značení sehrálo v srpnu 1968
jistou politickou roli. V té
době, kdy sovětská armáda
překročila československé hranice
(21. 8. 1968), vyhlásila československá oficiální místa bleskovou
akci. Ta spočívala v odstranění
směrových ukazatelů. Svazáci
vyrukovali se šroubováky a klíči,
aby na příkaz vedení státu
odstranili všechny informační
desky se jmény obcí, měst i osad.
Bezradní sovětští vojáci pak
bloudili a domáhali se informací,
kterých se jim nedostávalo.
Smetana byl hostinským ve
velimské sokolovně, a to do
konce října r. 1978. Pocházel
z Vrbčan a bydlel v Kolíně. Před
ním byl v sokolovně hostinským
po dobu asi 1 roku Julius Kantor,
bývalý sportovní reprezentant
z Teplic. Ten byl ze sokolovny
odvolán a byl přeřazen do Krupé
u Českého Brodu.
Smetánek bylo jméno nového
obyvatele třídy Krále Jiřího
č. 302 v 90. letech minulého
století. Původní majitelka tohoto
domku paní Škarková jej odkázala
své sestře. Ta poté dále své dceři,
která byla asistentkou zubního
lékaře. Dcera se pak vdala za již
jmenovaného Smetánka. Ten
byl v r. 1996 postižen infarktem
a v červnu toho roku obýval sám
trvale zmíněný domek. Na půdě
domku jsou dvě místnosti, k nimž
vedoucí schodiště obkládala sama
zmiňovaná paní Smetánková.
Smetanovi - starší manželé –
důchodci z Chřenovic na Sázavě
– měli domek v sousedství

rekreačního střediska Velimské
továrny.
V
počátečním
stadiu
působili
Smetanovi
v mimosezonním období jako
správci továrních chat. Nově
příchozím rekreantům vydávali
proti potvrzení klíče, ložní prádlo,
různé pomůcky apod.
Směs italská byl jeden druh
výrobků
Velimské
továrny.
V zásadě to byla pestrá směs
dražovaných výrobků, drobných
bonbonů obalovaných čokoládou.
Ty v sobě skrývaly například
želé, fondant, kandovanou kůru
z pomerančů, oříškové náplně,
napodobeniny kávových zrnek
apod.
Smíchovské pivo se za první
republiky točilo ve Velimi na
třech místech, a to v hostinci
U Urbánků (Pražská ulice č. 105),
U Moučků (tř. Kr. Jiřího 269) a u
Šplýchalů (u továrny č. 100). Po
Šplýchalových točil smíchovské
pivo jejich nástupce Janeček.
Smrkovský, který za první
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republiky pracoval u Glaserů
v továrně, byl domněle polské
národnosti. Byl zde zaměstnán
v tiskárně, a to ještě před tiskařem
Dariusem a Josefem Synkem.
Velimští Smrkovští však pocházeli
z Vítězova a se jmenovaným
nebyli příbuzní.
Smrky jsou lesní jehličnany.
Kolem Velimi a Vítězova nejsou
velké lesy. Smrky se zde vyskytují
ojediněle nebo v menším
množství jako například na
zahradě MUDr. Urbánka. Na
evangelickém hřbitově tvořilo 12
smrků špalír k mohyle M. J. Husa.
Byly zlikvidovány. Častý výskyt
smrků je ve Fajberku. Donedávna
byly
před
Chládovými,
Kottovými,
Brejhovými,
Táborskými,
Sršňovými,
Rovenskými,
Hubalovými,
Skřivánkovými i jinde. Některé
přežívají dále. Dva smrky na návsi
nezávisle na sobě byly vyvráceny
vichřicí. Vzácnější druhy smrků
se nacházely na Fundově zahradě.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili!
Truhlářová Marie, Velim
60 let
Jakl Stanislav, Velim 
60 let
Chybová Naděžda, Velim
75 let
Vrtalová Ivana, Velim
60 let
Stejskalová Helena, Velim 80 let
Šibrava Jan, Vítězov
60 let
Machačová Marie, Velim
70 let
Hájek Václav, Velim	
65 let
Kocurová Štefánia, Velim
60 let
Podhrázský Oldřich, Velim  75 let
Lavuová Anna, Vítězov
60 let
Mikšovská Ivona, Vítězov
75 let

Šandová Jaroslava, Velim
80 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
Narodila se:
Lísková Nella, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Mezi velimské občany byly
přivítány tyto děti:
Svobodová Darina, Tvaroh Šimon,
Rybnikář Zdeněk, Souček Milan,
Marková Aneta, Čechová Eliška,
Chládová Eliška

Seznam umístění kontejnerů na separovaný odpad
Žlutý kontejner – plasty
•
obchod Anděl, ulice
Palackého
•
obchodní dům Eden, ulice
Palackého
•
obchod Jednota, třída Krále
Jiřího 113
•
Vítězov
•
ZŠ T. G. Masaryka
•
ulice 1. máje, firma Radoň
•
ulice Na Skalce

•
•
•
•
•

Dům s pečovatelskou
službou, Pražská 68
ulice Palackého 347, za
dráhou
ulice Václavská, u hřiště
ulice Karlova, spojnice
ulice Palackého 423,
u Stejskalů

Modrý kontejner - papír
•
ulice Okružní

•
•
•
•
•
•
•
•

ulice Na Skalce
obchod Jednota, třída Krále
Jiřího
Dům s pečovatelskou
službou, Pražská 68
ZŠ T. G. Masaryka
Vítězov
ulice Karlova, spojnice
ulice Václavská, u hřiště
ulice Palackého 347, za
dráhou

Zelený kontejner (zvon) – sklo
•
obchod Anděl, ulice
Palackého
•
obchodní dům Eden, ulice
Palackého
•
obchod Jednota, třída Krále
Jiřího 113
•
Vítězov
•
ulice Palackého 423,
u Stejskalů
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FC Velim
A:
Velim – Radim 1:0
Č. Pečky – Velim 1:3
Velim – Mnichovo Hradiště 1:1
Luštěnice – Velim 1:0

Starší žáci, mladší žáci:
Čelákovice – Velim 3:1, 7:5
Velim – Neratovice 4:2, 5:8
Sedlčany – Velim 5:0, 8:3
Velim – Lysá n/L 1:2, 3:6

B:
Týnec n/L – Velim 1:0
Velim – Veltruby 0:3
Starý Kolín – Velim 1:1
Velim – Volárna 7:6

Mužstvo	
  A	
  -‐	
  I.	
  A	
  třída	
  skupina	
  B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dorost:
Velim – Poděbrady 2:1
Č. Pečky – Velim 0:6
Velim – Záboří 7:1

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

24
24
23
23
23
23
23
24
23
23
24
24
24
23

15 5 4 71:21
16 2 6 87:45
14 2 7 61:39
11 5 7 59:36
11 5 7 54:36
9 10 4 54:30
11 3 9 52:41
10 4 10 51:59
9 1 13 38:53
7 4 12 44:57
6 7 11 26:45
7 3 14 30:60
6 2 16 32:68
5 1 17 39:108

50
50
44
38
38
37
36
34
28
25
25
24
20
16

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

67
60
49
47
46
45
45
40
39
33
31
29
23
22
22
15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

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

27
27
26
27
27
26
27
27
27
27
27
26
27
26
27
27

22
19
15
13
14
13
14
13
12
10
10
7
7
5
7
4

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

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

19 5 3
15 8 4
16 3 8
13 8 6
12 7 8
11 6 10
9 11 7
11 4 12
9 9 9
10 4 13
8 5 14
7 7 13
8 3 16
7 5 15
7 5 15
4 10 13

71:16
74:38
67:41
64:44
48:44
50:41
36:38
48:50
38:41
41:61
29:43
37:57
39:62
49:73
42:67
37:54

62
53
51
47
43
39
38
37
36
34
29
28
27
26
26
22

100:14
75:33
75:50
75:46
50:37
57:49
64:41
69:92
34:53
57:66
52:66
40:49
36:71
21:138

61
48
42
41
39
38
37
32
29
28
28
24
10
3

238:44
176:58
135:67
121:47
129:51
138:84
76:71
101:103
82:78
77:86
98:118
59:124
56:150
38:119
49:121
38:290

70
65
65
61
60
45
41
41
37
35
33
20
19
18
17
0

Dne 20. 5. se děti ze Sokola Velim
vydaly v doprovodu několika
dospělých a pí I. Homokyové na
pěší túru na Bedřichov. Počasí
nám přálo, cestu jsme si krátili
plněním zábavných úkolů. Nahoře
u mohyly si děti doplnily tekutiny

a v družstvech si zasoutěžily.
Zpáteční cesta uběhla, protože
jsme věděli, že v sokolovně na
nás čeká překvapení v podobě
dozlatova ugrilovaných špekáčků!
Všichni jsme si užili krásné jarní
odpoledne!
A. Kosičková

Dorost	
  -‐	
  I.	
  A	
  třída	
  skupina	
  C	
  

Mužstvo	
  B	
  -‐	
  III.	
  třída	
  skupina	
  A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Výlet na Bedřichov

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

23
23
23
23
23
23
23
23
22
23
23
22
23
23

19
15
13
13
11
11
11
10
9
9
9
7
2
1

4
3
3
2
6
5
4
2
2
1
1
3
4
0

0
5
7
8
6
7
8
11
11
13
13
12
17
22

inzerce

Mladší	
  žáci	
  -‐	
  krajský	
  přebor
1
3
4
8
4
6
3
1
3
3
1
8
2
7
1
3

4
5
7
6
9
7
10
13
12
14
16
11
18
14
19
20

104:19
70:34
84:62
52:28
77:56
47:19
65:46
42:37
44:65
43:52
45:76
47:52
38:76
41:72
39:90
22:76

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

26
27
27
27
26
26
27
27
27
27
26
27
27
27
27
27

23
21
21
19
19
14
13
13
12
11
10
6
6
6
5
0

1
2
2
4
3
3
2
2
1
2
3
2
1
0
2
0

2
4
4
4
4
9
12
12
14
14
13
19
20
21
20
27

Klub rodáků hlásí
Letos v létě tomu bude 598
let, kdy byl ve švýcarském
městě Kostnici vykonán ortel
inkvizice
(potupné
smrti
upálením na hranici) na jednom
z největších Čechů všech
dob, na mistru Janu Husovi.
Jeho hlásání náprav v životě
církve mu vyneslo sympatie
u 90 % obyvatel českých zemí.
Po dusivém období temna za
vlády Habsburků nadešla doba

obrozenecká, kdy se český národ
opět vracel ke společenskému
životu. Tyrš s Fügnerem založili
Sokol a ten zavedl tradici
Husových oslav. V českých
zemích rakouského mocnářství
vždy v předvečer výročí
tragického dne 6. července
1415 zaplály na vyvýšeninách
a horách plameny hranic
připomínajících
výstražný
plamen kostnický. Největšího

rozmachu síly dosáhl Sokol
v letech ohrožení demokracie,
při desátém a jedenáctém
Všesokolském sletu v Praze.
Dnes je velimská oslava
M. J. Husa jen matnou
připomínkou minulých období
národního
uvědomění.
Po
sametové revoluci obnovil čtvrtý
oddíl velimského Sokola – klub
rodáků tuto sokolskou tradici.
Zve proto všechny občany

Velimi a Vítězova i z okolí na
letošní Husovu oslavu. Bude
se konat v pátek 5. července
2013 od 19 h na tradičním
místě nad bývalou Součkovou
cihelnou. Hlavní řeč pronese
náš bývalý spoluobčan RNDr.
Karel Holada z Univerzity
Karlovy. Oslava bude ukončena
zažehnutím hranice. V případě
nepříznivého počasí se účastníci
uchýlí do místní sokolovny.B.B.
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