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Akademický malíř Jiří Škopek

Blahopřání k významnému životnímu jubileu
21. července 2013 se dožívá
významného životního jubilea osmdesáti let - akademický malíř
Jiří Škopek, všestranný umělec,
uznávaný výtvarník a mimo jiné
i vážený a významný velimský
rodák. Čestné občanství rodné obce
Velimi mu bylo uděleno k 28. říjnu
1993.
Akademický malíř Jiří Škopek
je autorem portrétů, ilustrací,
novoročenek, pohlednic, plakátů,
medailí, znaků, značek, grafik,
betlémů, mozaiky u pramene Labe
a také rozsáhlých krajinářských cyklů:
Krajina mládí Boženy Němcové,
Obrazy z Náchodska, Řeka Úpa,
Řeka Metuje. Mnohokrát zachytil
ve svých dílech i rodnou Velim, ať
už na pohlednicích, novoročenkách,
obrazech a ilustracích (např. kniha
Maruše Čábelové Velim a Vítězov
v proměnách času). Zasedací

místnost Obecního úřadu ve Velimi
zdobí jeho obraz rodné obce.
Také je tvůrcem loga Velimských
novin a občasným dopisovatelem.
Jeho články jsou vždy trefné
a nepostrádají vtip a nadhled.
V současné době žije a tvoří pan
Jiří Škopek v Jaroměři, ale do rodné
Velimi se rád vrací, i když v poslední
době jeho návštěvy nejsou tak časté
jako v letech dřívějších. Setkat se
s ním můžeme na pravidelných
schůzkách pořádaných Klubem
rodáků a přátel Velimi, jehož je
spoluzakladatelem.
Doufám a věřím, že se s tímto
vzácným a váženým umělcem
a renesančním člověkem budeme ve
Velimi vídat i nadále.
Rád bych nejen za sebe, ale i za
všechny Velimáky poblahopřál
milému a váženému jubilantovi,
akademickému malíři panu Jiřímu

Škopkovi, vše nejlepší, pevné
zdraví, štěstí, tvůrčí síly, životního

optimismu, elánu a hodně úspěchů.

Josef Seifert

Jiří Škopek, čestný občan Velimi
Před 80 lety 21. července 1933
se ve Velimi u Kolína narodil
pozdější všestranný výtvarník
Jiří Škopek, akademický malíř
imponující svou univerzálností.
Vždyť
profesionálně
ovládá
řadu oborů volné i užité grafiky,
maluje,
kreslí,
portrétuje,
ilustruje, restauruje, navrhuje
knižní vazby, v monumentálních
úkolech pracuje se sklem,
kovem, hlínou i textiliemi, je
výtvarníkem muzejních expozic
a výstav, moderním betlémářem
a výtvarným pedagogem se
smyslem pro humor.
Jiří
Škopek,
absolvent
Střední
uměleckoprůmyslové
školy sklářské v Železném

Brodě
a
Vysoké
školy
uměleckoprůmyslové v Praze,
od ledna 1952 trvale zakotvil
ve starobylé Jaroměři, kam se
přiženil. Jeho manželka Zdeňka
je rovněž výtvarnice. Vychovali
spolu tři děti, z nichž se věnuje
výtvarnému umění, sochařství
a keramice dcera Markéta, s níž
vcelku pravidelně vystavuje.
Výtvarnická rodina Škopkova je
totiž známá daleko široko v Česku
i v zahraničí.
Bilancujeme-li, pak během
61leté
práce
v
Jaroměři
(1952-2013) vytvořil J. Škopek
přes 1000 obrazů, několik tisíc
kreseb i kreslených vtipů, nakreslil
700 portrétů různých osobností.

Knihu
Osobnosti
Jaroměře
z června 2011 obohatil 87 kresbami
portrétů. V Encyklopedii města
Hradce Králové (2011) otiskli
117
Škopkových portrétních
kreseb. Za poslední pětiletí Škopek
namaloval a vydal 167 pohlednic
(z celkově takřka 500). Dokončil
některé starší obrazy a namaloval
triptych „Jaro v Českém ráji“
(2011). Při respektování stylu
neznámého malíře z 19. století
namaloval čtyři obrazy křížové
cesty jako náhradu za ukradené
obrazy z kostela v Dolní Krupé na
Havlíčkobrodsku (2013, obrazy
nebyly fotodokumentovány).
Graficky upravil a ilustroval
knihy čtrnácti českých spisovatelů

a publicistů. V poslední době
pro bibliofilské vydání Babičky
Boženy Němcové (soukromý tisk
v nákladu 100 číslovaných výtisků)
navrhl Škopek originální vazbu
a namaloval 16 barevných snově
poetických překrásných ilustrací,
což je počin mimořádného
významu.
Namaloval čtrnáct
nových tabulí naučné stezky
Babiččino údolí jako náhradu
za původní. Namaloval a vydal
celkem
dvanáct
papírových
vystřihovacích betlémů, z nichž
v posledním pětiletí jsou to Betlém
Jičínský, Chodský z Trhanova,
s
folkloristickým
souborem
Hořeňák, Betlém z Nové Paky,
Maloskalský. Navrhl znak a prapor
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obce Mostek na Královédvorsku.
Dále se zabýval běžnou drobnou
užitkovou grafikou.
Svá
díla
během
svého
plodného uměleckého života
veřejně prezentoval na více jak
100 samostatných výstavách
a na více jak 150 kolektivních

Hned na počátku příjemného
úkolu napsat několik řádků
o našem vrstevníku, akademickém
malíři Jiřím Škopkovi, mě
zamrazilo. Vždyť já vlastně
nesmím uvést den a měsíc jeho
narození. Slýchal jsem námitky
na tohle nařízení. Akademický
malíř Jiří Škopek se tedy narodil
v polovině r. 1933 a letos se dožívá
osmdesáti let.
Zpočátku jsem neměl tušení,
jak bohatou historii má jeho
rodina. Později jsem se dověděl,
jak získali své příjmení. Bylo to
prý za tureckých válek, jichž se
jejich předek zúčastnil. Seděl prý
na hradu Pecka. Když jej chtěli za
zásluhy převést do šlechtického
stavu, hledali symbol hodící se do
erbu. Volba padla na škopek. Rod
Škopků našel živnou půdu právě
ve Velimi, kde se velmi rozmohl.
V pořadí byl čtvrtým nejstarším
ve vsi od r. 1680. Z předků našeho
Jiřího nejvíce vynikl Josef Škopek
– Ledečský. Zapsal se nejen do
historie Velimi, ale vlastně celého
obrozeneckého hnutí. Měl velké
organizační schopnosti a byl
vynikajícím řečníkem. Účastnil
se organizování táborů lidu, které
se konaly na návrších v našem

výstavách.
Jenom v letech
2008-2013 J. Škopek uspořádal
celkem 13 výtvarných výstav,
a to velkou výstavu v Jaroměři
a v zámku ve Vokšicích u Jičína
se svou dcerou Markétou, další
v Náchodě, Lázních Bělohradě,
Přerově nad Labem, Dobrušce,

Jičíně, Peci pod Sněžkou, ve
Žďáru nad Sázavou, Ústí nad
Orlicí, Hradci Králové, České Bělé
a Železnici.
V roce 2008 mu zastupitelstvo
k jeho 75. narozeninám udělilo
pamětní medaili města Jaroměře.
Jubilantovi děkujeme za osobitý

Malířovo kulaté výročí

okolí. Nejbližší bylo na Mukařově
u Břežan, nazývané též Přerovský
vrch. Nejproslulejším se stal tábor
lidu na Lipanech, kam proudily
tisícové davy obyvatel středních
Čech. Tomu však předcházela
událost s nevhodně určeným
datem konání. Téhož dne měl
být také kladen základní kámen
Národního divadla v Praze.
Nastalo horečné jednání mezi
Prahou a Velimí, kde čile pracoval
spolek pro stavbu lipanské mohyly
(nazvaný Prokop). Došlo ke
kompromisu, kdy každá z těchto
akcí měla vymezen svůj čas.
Na Lipanech měl jeden vysoce
postavený řečník přednést svůj
projev, jehož cenzurovaný opis
byl sledován policejním orgánem.
Řečník však vybočil z povoleného
textu a uváděl vlastní argumenty.
Přítomný policejní rada nato
nařídil jeho zatčení a shromáždění
mělo být okamžitě rozpuštěno. Tu
na tribunu vstoupil Josef Škopek
– Ledečský a pronesl závěr tohoto
mohutného tábora lidu. Stojí za
zmínku, že když se Josef Škopek
vrátil z Lipan, nalezl doma (tedy
v hostinci U Škopků č. 15 na
velimské návsi) svou šťastnou
ženu s právě narozeným synem.

Z ohromné radosti mu dal jméno
Prokop po Prokopu Holém, ale
i po spolku téhož jména.
Takže Jiří Škopek začínal ve
Velimi obecnou školou, přešel
na kolínské gymnázium, z něhož
se roku 1947 dostal na Střední
uměleckoprůmyslovou
školu
sklářskou v Železném Brodě.
Tam potkal spolužačku Zdeňku
Vechovou, se kterou se oženil.
Jiří i Zdeňka dostali umístěnky
do „porcelánky“ v Karlových
Varech. Trvale se však usadili
v manželčině rodišti v Jaroměři.
Jiří pak navštěvoval v letech
1953 až 59 ateliér filmové
grafiky
Vysoké
školy
uměleckoprůmyslové v Praze,
v
němž
působil
profesor
A. Hoffmeister. Pak získal místo
v ZAZ Jaroměř v propagačním
oddělení, kde se vyrábělo kožené
zboží. V té době již spolupracoval
s jaroměřským muzeem. Na
lidové škole umění v Jaroměři
učil asi 19 let. Výtvarníkem muzea
Boženy Němcové v České Skalici
byl v letech 1964 až 82. Na „volné
noze“ byl od roku 1982.
Co všechno ta léta dělal, to
ani není možné popsat. Ovládal
různé
výtvarné
techniky,

přínos českému výtvarnému
umění a přejeme mu do dalších
let hodně zdraví, tvůrčí invence
a kreativity.
Přejat text PhDr. Jiřího Uhlíře
otištěný ve sborníku Rodným
krajem.

ilustroval řadu knih, pořádal
výstavy svých obrazů spolu se
svou dcerou Markétou, která se
věnuje keramice. Stal se autorem
řady betlémů, pravidelně vytváří
novoročenky, navrhuje znaky
obcí a měst. Vytvořil již dlouhou
řadu pohlednic a také portrétů
významnějších osob. Jako člena
velimského klubu rodáků jsme jej
již několikráte vyprovokovali ke
zpodobnění známých osobností,
například Gustava Frištenského
z Kamhajku či letce Františka
Nováka ze Sokolče. Jemu se snad
nejvíce líbí Bohumil Hrabal. Jiří
má mnoho přátel. Z nich se nám
ozval pan profesor PhDr. Vladimír
Wolf z Trutnova. Ten navázal
kontakt s paní PhDr. Olgou
Mertlíkovou z muzea Jaroměř
a kolegou PhDr. Vlastimilem
Havlíkem z Textilního muzea
v České Skalici. Dohodli se, že
o něm společně napíšou pěknou
publikaci k jeho osmdesátým
narozeninám. My z velimského
Sokola a jeho čtvrtého oddílu
– klubu rodáků se připojujeme
k řadě gratulantů a přejeme mu
pevné zdraví a dobrou mysl, aby
mohl vytvářet další překrásná díla,
která by jejich držitele těšila. B. B.

Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 29. 5. 2013
•
•

•
•

•

Na výzvu ohledně vybudování cyklostezky již reagovali všichni
majitelé pozemků, kteří byli osloveni.
ZO navrhuje zaslat všem vlastníkům na základě vypracovaného
geometrického plánu kupní smlouvu. Na třech úsecích bude
cyklostezka zpevněna pro vjezd těžké techniky.
ZO pověřuje Mgr. Bartošovou, aby s majiteli pozemků vyřídila, ve
kterých místech budou zpevněné plochy vybudovány.
Pan starosta konzultoval s paní Vedralovou, opatrovnicí paní
Kanalošové, současný stav věci. Paní Kanalošová nesouhlasí
s přestěhováním a ZO ponechává rozhodnutí na soudu.
Pan starosta informoval, že travní sekačka, jejíž nákup byl na

•

•
•

•

minulém ZO schválen, bude uhrazena z rezervy rozpočtu OÚ Velim.
ZO rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč panu
Petru Podhradskému, Velim 125, který požádal o příspěvek na
nákup el. skútru v ceně 85 000 Kč.
Nádrž ve Velimi byla osazena novými stromy a zbývající výsadba
v ulici Palackého a třídě Krále Jiřího proběhne na podzim.
Pan starosta předložil ZO cenovou nabídku kamerového systému
od firmy Safeconn a poskytl mapu s vyznačením kamer po obci. Po
diskusi došlo ZO k závěru objednat prozatím pouze jednu zkušební
kameru.
Byly vypsány pozemky týkající se vyhlášky O zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu obce
a předloženy ZO k nahlédnutí. ZO pověřilo JUDr. Těmína, Ph.D., ke
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zpracování vyhlášky.
Propadlá kanalizační šachta v ulici Vítězovská byla obsypána
štěrkem.
Panu Müllerovi byla předložena k nahlédnutí nabídka od firmy ČEZ
prodej, s. r. o., na dodávku elektřiny pro MŠ Velim.
JUDr. Těmín, Ph.D., odpověděl panu Müllerovi, že poplatek za svoz
komunálního odpadu v roce 2010 a 2011 byl hrazen podle vyhlášky
2009/2.
ZO vzalo na vědomí oznámení o kontrole HZS Středočeského kraje,
která proběhne 26. 6. 2013 na OÚ Velim.
Žádost pana Jiřího Uhra, Juniormarket, s. r. o., o podporu projektů
týkajících se mimořádných historických vlaků ZO nepodpoří.
ZO pověřuje paní Slabou k zapojení obce Velim do soutěže Středočeský kraj – PhDr. Bc. Marek Semerád – Krajská soutěž „My
třídíme nejlépe”.
ZO bere na vědomí ohlášení akce – „Tradiční oslava – k 598. výročí
upálení mistra Jana Husa” - Bohuslav Baláček.
Žádost paní Žanety Koutníkové, Funkeho 913, Kolín o odkoupení
pozemku p. č. 946/1 v k. ú. Velim. ZO navrhuje zaměřit skutečný
stav. Až bude vyhotoven geometrický plán, předloží ho pan starosta
ke schválení.
Žádost
paní Venuše Füssyové, Bohdaneč 100 o povolení
rozparcelování pozemků. ZO požaduje doplnit žádost o snímek
s vyznačením rozparcelování pozemků.
ZO bere na vědomí zaslání podkladu pro odnětí zemědělské půdy ze
ZPF – Sportovní hřiště pro ZŠ (Horní Nouzov).
ZO bere na vědomí zaslání Závěrečného účtu Vodohospodářského
sdružení Kolín za rok 2012, který bude zveřejněn na úřední desce
OÚ Velim.
Pan starosta informoval o uvolnění obecního bytu a pověřuje
sociální výbor, aby do příštího ZO podal návrh na obsazení bytu.
Dále informoval o nutnosti odizolování a výstavbě nového chodníku
před bytovým domem č. p. 487 ve Velimi. ZO doporučilo k těmto
úpravám zpracovat cenovou nabídku.
Informoval a předložil cenovou nabídku od firmy Kunstmetal na
pryskyřicový odlitek T. G. Masaryka.
Předložil a seznámil ZO s mandátními smlouvami a dodatkem
k mandátní smlouvě, vše od firmy Folbeset plus, s. r. o. – zastoupené
jednatelem společnosti Martinem Novotným.
ZO projednalo a rozhodlo o podpisu Mandátní smlouvy
o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na cyklostezku v obci Velim.
ZO projednalo a rozhodlo o podpisu Mandátní smlouvy
o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na výstavbu chodníků v obci
Velim.
ZO projednalo a rozhodlo o podpisu Dodatku k Mandátní smlouvě
o zabezpečení přípravy pro získání dotace na místní komunikace
v obci Velim.
Předložil ZO fotografie evangelického hřbitova, které byly pořízeny
po vichřici, jež poničila velkou část stromů a některých pomníků na
evangelickém hřbitově.
Jménem SDH Vítězov pozval zastupitelstvo na Den dětí a zábavu,
která se koná 1. 6. 2013 ve Vítězově.
Pan Kostka předložil ZO zpracovanou dokumentaci - Výzva
k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení
fasády a výměna oken Obecního úřadu ve Velimi”. ZO projednalo
a schválilo znění výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku
včetně zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo na akci: „Zateplení
fasády a výměna oken Obecního úřadu ve Velimi“.
Paní Slabá informovala o plánované sbírce pro Diakonii Broumov.
Informovala o dětském táboře, kterého se zúčastní 59 dětí a který
proběhne v termínu od 13. 7. do 20. 7. 2013.
Dále informovala o jednání sociálního výboru ohledně připomínky

•
•

ke zvýšení nájmu, kterou podala paní Věra Seifertová, Velim 487.
Sociální výbor navštívil paní Seifertovou a informoval ji o možnosti
požádat o příspěvek na bydlení. (Žádost bude podána v červenci).
V obecních bytech se možnost čerpání příspěvku na bydlení
týká odhadem asi 7 nájemníků. Sociální výbor občanům poradí
s vyřízením žádostí.
Paní Slabá připraví do příštího vydání VN i pro ostatní občany
Velimi a Vítězova článek o možnosti čerpat příspěvek na bydlení.
Dále informovala o objednání domečku na dětské hřiště, o kterém
již bylo jednáno v loňském roce.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 12. 6. 2013
•

•
•

•
•
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•
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•
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•
•

•

Uskutečnilo se oficiální zaměření pozemků na výstavbu cyklostezky
a po obdržení geometrického plánu budou majitelům pozemků
zaslány kupní smlouvy k podpisu.
V úterý 11. 6. 2013 proběhla povodňová sbírka pro Diakonii
Broumov a v pátek 14. 6. 2013 je plánován odvoz.
JUDr. Těmín, Ph.D., předložil ZO Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2013 O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
a estetického vzhledu obce. Po projednání ZO pověřuje
JUDr Těmína, Ph.D., k doplnění vyhlášky o přílohu - snímek, který
bude přesně specifikovat místa, kterých se vyhláška bude týkat.
Zastupitelstvo obce Velim projednalo a schválilo Rozpočtové
opatření číslo 2.
Na žádost družstva Salima Velim ZO projednalo a schválilo dělení
pozemku p. č. 480/2 v k. ú. Velim dle předloženého návrhu.
ZO vzalo na vědomí informace od firmy Nykos, a. s., o odměně za
separovaný sběr ve výši 46 196 Kč.
ZO schválilo podpis Smlouvy od ÚZSVM o bezúplatném převodu
pozemkových parcel (KN) 1020/2 a 1020/3 (vodní plocha – koryto
vodního toku přirozené nebo upravené) v k. ú. Velim.
Pan starosta informoval ZO, že na základě výzvy ČR-HZS
Středočeského kraje k vyčíslení škod u jednotek SDHO při
povodních 2013 zaslal SDH Vítězov vyčíslení škod Hasičskému
záchrannému sboru Kolín.
ZO pověřuje JUDr. Těmína, Ph.D., k vyřízení žádosti p. Müllera,
pí Kadlecové, pí Seifertové a pí Rezlerové o vrácení přeplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Velim za rok
2012 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
a dalších příloh vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad.
ZO schválilo hodnotící komisi (včetně jmenování náhradníků)
pro výběrové řízení na akci „Zateplení budovy a výměna oken
OÚ Velim: 1. Josef Seifert, 2. Luděk Kostka, 3. Mgr. Petr Karpeta,
4. Milan Pelc. Náhradníci: 1. Petr Kubelka, 2. Stanislav Kotek
a 3. Monika Slabá. Výběrové řízení proběhne v pátek 14. 6. 2013
ve 13.00 hodin v kanceláři starosty obce v budově Obecního úřadu
Velim.
Pan starosta předložil Územní studii, ve které je zakresleno
rozšíření katolického hřbitova, parkoviště u katolické fary a další
využití pozemku.
Po projednání ZO navrhuje vypracovat do příštího zasedání ZO
další návrhy, které budou projednány.
Informoval o povodních, které zasáhly velkou část ČR, a sdělil ZO,
že obec Velim neměla s povodněmi problémy, a to také z důvodu
včasného vyčištění veškerých vodních toků v obci, o které se
postaral místostarosta Petr Kubelka.
ZO projednalo a schválilo znění Koncesní smlouvy na
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provozovatele kanalizace v obci Velim a schválilo podpis smlouvy
s vybraným uchazečem v koncesním řízení.
Mgr. Bartošová se zeptala, zda bude udržován pozemek ve Vítězově
vedle domu p. Bradáče. Starosta odpověděl, že pozemek bude
posekán a upraven.
Paní Slabá předložila ZO návrh dětského domečku a kolotoče
na dětské hřiště ve Velimi a sdělila, že tyto hrací prvky budou
v nejbližší době objednány.
Dále sdělila, že ještě velká část občanů, kteří mají nově zhotovenou
kanalizační přípojku, si nevyzvedla vypracované projekty, které
jsou na OÚ Velim. Dle rozhodnutí firmy Vodos, s. r. o., ZO sděluje,
že projektovou dokumentaci si lidé musí vyzvednout do 30. 6.
2013, jinak jim kanalizační přípojky budou odpojeny.
Informovala ZO, že projektová dokumentace pro 7 čísel popisných
v ulici Vítězovská není úplná z důvodu nedořešeného převodu
pozemku p. č. 975 v k. ú. Velim z pozemkového úřadu na obec
Velim. Tato skutečnost je v řešení a výše uvedený pozemek byl
v současné době zaměřen a bude o něj zažádáno. O dalším postupu
bude ZO informováno.
JUDr. Těmínovi předala materiály týkající se vyřešení vlastnických
práv pozemků st. p. č. 138 o výměře 336 m2 a 1039 o výměře 73 m2
v k. ú. Velim.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Zákostelecký Jaroslav, Velim 65 let
Strnadová Zdenka, Velim 90 let
Bašková Zdenka, Velim
70 let
Kubíčková Jaroslava, Vítězov91 let
Bunc Josef, Velim 
60 let
Mrzena Jaroslav, Velim
85 let
Totková Aloisie, Velim
75 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
Narodili se:
Kosík Aleš, Velim
Venc Vendelín, Velim
Rodičům blahopřejeme!

S Mateřskou školou Velim se
rozloučily tyto děti:
Bouma Matěj, Sukdolák Jiří,
Junášková Eliška, Sixta Libor,
Houdek Jakub, Paucová
Nikol Sára, Kulifajová Emily,
Hronová Tereza, Kadlec Jan,
Michlíčková Vikorie, Kaluskyj
Ladislav, Polák Zbyněk, Polák
Filip, Vedral Daniel, Funda
Petr, Černochová Aneta,
Steinbrecherová Pavlína,
Esterle Štěpán, Jeřábek Matyáš,
Maryšková Tereza, Urban
Daniel, Kosička Josef

Zemřeli:
Oraská Anna, Velim
Beníšek Jiří, Velim
Čest jejich památce!

Z našich škol
Období výletů
Páťáci byli na konci května na výletě ve Zbraslavicích, prvňáci a druháci
v Miraculu v Milovicích. Bylo deštivo. Naopak třeťáci a čtvrťáci zažili na
konci června v Praze „tropy“. Navštívili Technické muzeum a hvězdárnu.
Rovněž šesťáci, kteří měli výlet spojený s cyklokurzem v Samopších, si
sluníčka užili. I sedmáci, kteří jeli v těchto dnech na kolech na exkurzi na
Lipany a do muzea traktorů v Chotouni, se řádně zapotili. Samostatně
o výletech napsali naši nejstarší.
Výlet osmé třídy
Dne 12. 6. jsme odjeli na třídenní výlet do Letohradu, kde jsme byli
ubytováni ve škole. První den jsme si šli zahrát bowling. Druhý den byl
namáhavý, měli jsme totiž namířeno na dva hrady. Prvním byl Potštejn,
odkud jsme vyrazili pěšky na druhý hrad jménem Litice nad Orlicí.
Ve škole jsme si chvíli odpočinuli a vyrazili jsme na koupaliště. Třetí
den jsme navštívili pevnost Haničku. Prohlídka tajemných chodeb byla
zajímavá. Poslední den 15. 6. jsme si sbalili věci a hurá domů. Výlet se
velmi vydařil.

Za 8. třídu Le Minh Hieu
Poslední společný výlet
Letos naposledy se naše 9. třída vydala na výlet opět do Zbraslavic, kde
jsme strávili několik dní už v 7. třídě. Vyrazili jsme v úterý odpoledne
vlakem směr Kolín, kde jsme přestoupili do vlaku jedoucího do Kutné
Hory. Tam jsme nasedli do sázavského „pacifiku“ a v klidu si užívali
jízdu nádhernou krajinou.
První večer byl ve znamení vybalování tašek a zabydlení se. Druhý
den jsme navštívili nádherný zámek ve Zruči nad Sázavou a večer jsme
u ohně společně poseděli při kytaře. Na čtvrtek byl vyhlášen sportovní
den. Absolvovali jsme turnaj v plážovém volejbalu, hráli jsme fotbal,
stolní tenis, badminton a několikrát jsme se vykoupali v rybníku.
Kolem půlnoci nás paní učitelky překvapily noční hrou, takže jsme měli
možnost vyzkoušet si svou odvahu. Po třech krásných slunečných dnech
jsme se v pátek ráno vydali za drobného mrholení zpět domů. Škoda,

že to bylo tak krátké! Děkujeme panu Kopeckému za odvoz zavazadel.

Za 9. tř. K. Fialová
Kolínské sportovní dny ZŠ 2013
V pondělí 3. 6. 2013 začaly Kolínské sportovní dny ZŠ. Kvůli špatnému
počasí byly zrušeny zahajovací ceremoniál a atletika pro 2. stupeň
(nakonec se uskutečnila ve čtvrtek). Bojovalo se tedy pouze ve
stolním tenise, kde jsme ale byli velice úspěšní: V. Němcová – 2. místo,
D. Koděra – 3. místo, K. Kubelka – 3. místo, V. Němcová + D.
Koděra – 2. místo. Z dalších bodovaných pozic: P. Štros, K. Táborská,
M. Trumpus, V. Němečková 5. – 8. místo. Celkově obsadila naše škola
ve stolním tenise 2. místo.
Druhý den se konaly soutěže ve volejbale a sportovním aerobiku.
Sportovní aerobik měl tyto medailisty: N. Kokošková – 1. místo
a K. Fialová – 3. místo. Z dalších bodovaných: A. Kvapilová - 6. místo,
K. Kaprálková – 4. místo. Celkově obsadila naše škola ve sportovním
aerobiku 4. místo.
Soutěže ve volejbalu rovněž zasáhla nepřízeň počasí. Nejstarší kategorie
byla bez náhrady zrušena, v ostatních smělo startovat vždy jen jedno
družstvo. V kategorii žlutí (1. – 3. tř.) skončilo družstvo ve složení
P. Horák, K. Kadlec a J. Bulgr na 4. místě, v kategorii oranžoví (4. – 5. tř.)
skončilo družstvo ve složení T. Kmoch, R. Sixta a S. Fořtová na 5. místě
a v kategorii modří (6. – 7. tř.) obsadilo družtvo ve složení D. Sýkora,
M. Vácha, J. Horák a J. Ceral 7. místo. Celkově obsadila naše škola ve
volejbale 6. místo.
Ve středu nastoupili chlapci ze 4. a 5. třídy do turnaje v kopané. Naše
družstvo ve složení Koděra D., Hrabák D., Nejedlý D., Náděje A.,
Holoubek P., Němec T., Vostoupal A., Štros P., Kmoch T. a Hrabal
J. obsadilo 2. místo.
Také proběhly soutěže ve florbalu 6. – 9. tříd. Kvalifikace proběhla již na
podzim (Orion cup) a naše družstva do finálových bojů nepostoupila.
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Získali jsme tak 1 bod do celkového hodnocení za 14. místo.

umístění 4. místo D. Kainarové a 7. místo P. Štrose. V kategorii
6. a 7. třída jsme bodovali 8. místem D. Krejčího, 5. místem
B. Kvapilové a 6. místem J. Vosecké. U nejstarších získal M. Adámek bronz
a M. Kotková zlato, dále 5. místo M. Kasal a 8. místo A. Kronusová.
Celkově jsme cyklistiku vyhráli.
Ve střelbě obstál nejlépe J. Mazuch, který získal stříbro. Body přidala
A. Filounová za 7. místo, družstvo starších dívek ve složení Filounová
A., Němečková V. a Holoubková A. obsadilo 4. místo a družstvo starších
chlapců ve složení Mazuch J., Ksiažek J. a Bednář A. obsadilo 7. místo.
Celkově jsme ve střelbě skončili devátí.

Ve čtvrtek se uskutečnila atletika 4. a 5. tříd (čtyřboj) a k ní byly
přidruženy z pondělí odložené soutěže 2. stupně. Medaile a další
bodovaná umístění: V. Němcová – 1. místo v hodu míčkem, 2. místo ve
skoku dalekém a běhu 600 m a 2. místo celkově ve čtyřboji, D. Koděra
– 1. místo v hodu míčkem a 5. místo celkově ve čtyřboji, D. Nejedlý –
2. místo v hodu míčkem. A. Filounová – 2. místo běh 800 m,
K. Hlásková - 4. místo běh 800 m, M. Adámek - 4. místo běh 1000 m,
J. Černochová – 4. místo běh 60 m, S. Dejmková – 6. místo běh 800 m,
U. Cakolli - 5.-6. místo skok vysoký, I. Homokyová – 5.-6. místo skok
vysoký, K. Hlásková – 8.-9. místo skok vysoký, B. Kvapilová – 5.-6. místo
skok vysoký, J. Černochová – 7.-10. místo skok vysoký, P. Nechanický –
7. místo skok daleký, D. Sýkora – 8. místo skok daleký. Celkově obsadila
naše škola v atletice 5. místo.
Vedle atletického stadionu „V Borkách“ se na umělce FK Kolín konal
turnaj 6. a 7. tříd v kopané. Naše družstvo ve složení D. Sýkora, J. Ceral,
K. Kubelka, D. Krejčí, J. Horák, M. Adámek, M. Kločko a A. Fiala
vybojovalo bronzové medaile. Celkově obsadila naše škola v kopané
4. místo.
Na druhé straně bojovali naši mladí korfbalisté. V kategorii
1. – 3 třída obsadilo družstvo A ve složení J. Pych, M. Mén, V. Dočkal
a M. Němečková 5. místo, družstvo B - A. Kosičková, A. Esterle,
P. Fojtů a M. Lanc 8. místo. V kategorii 4. – 5. třída obsadilo družstvo
A ve složení T. Kmoch, S. Fořtová, Š. Vácha, D. Hrabák a Z. Sahulková
2. místo a družstvo B - A. Náděje, D. Kainarová, P. Holoubek, T. Ceralová
a A. Vostoupal 3. místo. Celkově obsadila naše škola v korfbalu 2. místo.
Z předchozích disciplín byli někteří závodníci převezeni na plavání,
které začínalo od 12 h. Medailisté a body: T. Němec – 2. místo 50 m
Z a 4. místo 100 m VZ, P. Nechanický – 2. místo 50 m P a 5. místo 50
m Z, A. Pena – 8. místo 50 m VZ, I. Homokyová – 8. místo 50 m VZ
a 6. místo 50 m P, K. Veitová – 5. místo 50 m VZ, R. Sixta – 6. místo
50 m Z, K. Šůchová – 8. místo 50 m Z, J. Horák – 4. místo 50 m P,
A. Fiala – 6. místo 50 m P. Sudoměřický – 5. místo 50 m P a 5. místo
100 m VZ, M. Adámek – 6. místo 100 m VZ, L. Klugerová – 8. místo
100 VZ, M. Vácha – 7. místo 100 m VZ, T. Soukupová – 7. místo 100 m
VZ a štafeta P. Nechanický + M. Kasal + A. Filounová + I. Homokyová –
7. místo. (P- prsa,VZ – volný způsob, Z – znak)
Poslední den se konaly střelba a cyklistika. Závody na kolech probíhaly
na Kmochově ostrově. V nejmladší kategorii zvítězil P. Horák, Dalším
bodovaným umístěním bylo 4. místo J. Pycha a T. Holzbauerové
a 7. místo D. Bartošové. V kategorii 4. a 5. tříd bylo medailovou radostí
2. místo O. Nováka a 1. místo V. Němcové, z dalších bodovaných

V pondělí 10. 6. se v amfiteátru na Kmochově ostrově v Kolíně konalo
slavnostní vyhlášení. Naše škola obsadila pěkné 5. místo, opět se stala
nejlepší vesnickou školou. Děkujeme všem dětem za reprezentaci
školy. Veškeré výsledky a foto na internetu www.sportovnidnykolin.cz,
fotografie najdete také na stránkách školy a v Kolínském deníku.
Policejní zásah
V pátek 21. 6. 2013 k nám během dopoledne zavítala Policie ČR
– oddělení cizinecké policie. Našim žákům a také předškolákům
předvedli policejní zásah, termovizi a žáci si mohli vyzkoušet výstroj
a prohlédnout policejní vozidla. Někteří pocítili policejní zásah i na
„vlastní kůži“.

Volejbal
V úterý 25. 6. jsme se zúčastnili turnaje ve volejbale smíšených družstev
žáků 8. a 9. tříd. Soutěž se konala v Kolíně a byla vlastně náhradou
za zrušený turnaj KSD. Naše družstvo ve složení I. Homokyová,
Z. Trumpus, D. Kopecký, P. Nechanický, M. Kasal, M. Trumpus,
K. Řehák, A. Filounová a A. Kronusová zvítězilo bez jakéhokoli zaváhání
a přivezlo velký pohár.
Rozloučení se školou
Letos se s naší školou loučí tito deváťáci: Adámek Michal, Coufal Jan,
Coufal Vojtěch, Kasal Matěj, Kopecký David, Mazuch Jiří, Nechanický
Jan, Nechanický Pavel, Řehák Kamil, Toman Ondřej, Trumpus Michal,
Dundychová Nikola, Fialová Karolína, Filounová Adéla, Kaprálková
Kateřina, Kašparová Monika, Klugerová Lenka, Kronusová Adéla,
Lemeševa Darja, Oplová Kateřina, Škopková Kristýna. Přejeme všem
mnoho úspěchů v dalším studiu i životě.
AH
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Bohatý červen v MŠ
Červen už se nesl ve znamení prázdnin. Akcí bylo mnoho. Takovou
největší byl bezesporu Den dětí. Bohužel nám letos nevyšlo počasí,
a tak byly všechny soutěže přesunuty do tříd. Nakonec se ukázalo, že
to nebylo vůbec špatné – každé z dětí si prošlo stanoviště ve všech
třech pavilonech a mohlo získat spoustu sladkostí. Jako už každý rok
nám se soutěžemi pomohla 9. třída ZŠ s paní učitelkou E. Veselou.
Přišly lesní víly, vodník, král, princezny, kočička i čarodějnice.
Masky byly překrásné a deváťáci se svého úkolu zhostili s chutí. Patří
jim i paní učitelce velký dík.

hlavní zodpovědnost za děti, které tam neměly rodiče, připravila
s dětmi kulturní program - soutěž Miss „Čundr“, zpívání a tancování
při kytaře na společném večeru u ohýnku s rodiči. Její manžel Petr
Tomáš zorganizoval sportovní turnaje v kopané a ve florbalu. Paní
Lenka Krauseová přispěla soutěživou hrou Na berušky a pavouky.
Ve volných hrách s dětmi a při dalších aktivitách pomáhali střídavě
rodiče Polákovi. Děti byly velmi aktivní, dovedly si ve volných
chvílích samostatně zorganizovat různé aktivity a hry. Odměnou jim
byly diplomy, medaile a spousta sladkých i věcných odměn.
Během stanování si děti vyzkoušely samostatnost, odvahu (spát ve
stanu bez blízkosti rodičů vyžadovalo odvahu). Bylo krásné, jak děti
prožívaly stanování a s ním spojené činnosti. Akce měla pro děti
velký význam, velmi se líbila, což projevovaly dlouhodobě slovně,
ale také výtvarně.
Poděkování patří hlavní organizátorce paní Daně Eschlerové, za
jídlo manželům Orgoňovým, paní učitelce Anně Tomášové a jejímu
manželovi Petru Tomášovi a rodičům, kteří byli s dětmi po celou
dobu (střídavě manželé Polákovi a pí Lenka Krauseová). Děkujeme
všem rodičům, kteří dětem napekli dobroty nebo připravili dárečky.
Nemalý dík patří správcům sokolovny manželům Hubalovým za
jejich ochotu připravit vše pro příjemný pobyt.

V průběhu června nás navštívily také varieté Agnes Adonis a Policie
ČR s ukázkou psího výcviku a výzbroje. Děti si mohly prohlédnout
policejní auto a také si v něm zahoukat. Předškoláci navštívili v ZŠ
rozšířenou ukázku Policie ČR. Přišli k nám také Borůvka s Lentilkou,
dva psí krasavci s canisterapií.
19. 6. se naši předškoláci slavnostně rozloučili na OÚ, kde předvedli
krátké pásmo pro rodiče. A na úplný závěr měsíce jsme si společně
opekli vuřty na zahradě a naši nejstarší si prožili ve školce kouzelnou
noc.
Snad se nám ten další školní rok vydaří stejně jako ten letošní. Díky
všem spolupracujícím rodičům a sponzorům a ve školním roce
2013/2014 zase na shledanou.
ŽAS

Velké poděkování patří vedení Sokola za umožnění této zdařilé akce
na pozemku sokolovny. Takovýchto akcí víc – děláme je pro radost
našich dětí.

A. Tomášová
Stanování 2013
Dne 7. 6. 2013 se na zahradě sokolovny ve Velimi uskutečnilo
stanování předškoláků pod vedením paní učitelky Anny Tomášové
a paní Dany Eschlerové (dříve Esterlové). Děti zahájily výpravu hned
v pátek po školce a ukončily své dobrodružství v neděli po obědě.
Měly připravený pestrý program počínaje dlouhou túrou. Dále
hrály šipkovanou, různé sportovní hry a soutěže. V sobotu večer si
poseděly a zazpívaly u táboráku i s rodiči a v neděli dostaly medaile,
diplomy a jiné odměny.

Malí sokolíci
Hlavní je podnět. Ten přišel od paní Dany Eschlerové. K němu
přidaná zkušenost z předloňska – stanování s dětmi u p. Jana
Karbusického. Dále hrstka lidí, kteří jsou těmto akcím nakloněni,
a akce je tady.
Letos se stanování dětí z Mateřské školy Písnička Velim uskutečnilo
za místní sokolovnou, za což velmi děkujeme vedení Sokola Velim,
které to umožnilo.
Pod vedením prarodičů, rodičů a učitelky MŠ byla zorganizována
akce Stanování malých sokolíků 2013. Zúčastnilo se jí 16 dětí
a 5 dospělých.
Program pro děti byl pestrý. Paní Eschlerová připravila „fáborkovou“
hru, která probíhala cestou z MŠ do sokolovny, také vycházku
kolem polí do místního statku, kde si děti zblízka prohlédly
domácí a hospodářská zvířata a povozily se na poníkovi, zařídila
návštěvu evangelického kostela, ve kterém si děti zazvonily na zvon
a poslechly hru na varhany. Manželé Orgoňovi tradičně zajistili
hlavní jídlo a potraviny. Paní učitelka Tomášová na sebe převzala

Tímto bych ráda poděkovala nejen jménem svým, ale i jménem
všech ostatních zúčastněných rodičů paní učitelce Tomášové a paní
Eschlerové za přípravu této akce. Dík patří také sokolům za zapůjčení
prostor a vytvoření zázemí v místní sokolovně a dále všem ostatním,
kteří jakkoli přispěli ke zdaru akce.
Ačkoli příští rok nebudu patřit mezi rodiče, kteří mají doma
předškoláka, přeji jim, aby se tato akce opět vydařila i napřesrok.
psix

Povodně 2013 – poděkování SDH Vítězov
Jak jistě všichni dobře víte, zasáhly začátkem června téměř celou
naši republiku ničivé povodně.
Tato živelná katastrofa se bohužel
nevyhnula ani Kolínsku. Ve Velimi
to několik občanů pocítilo
na svou kůži „pouze“
zatopenými
sklepy
(zvýšená hladina spodních vod )
především v ulicích
Pražská, Na Skalce a třídě
Krále Jiřího. Okolní vesnice
takové štěstí neměly.
Do likvidace povodňových škod
se zapojili i vítězovští dobrovolní hasiči, jejichž jednotka má
v současné době 27 členů. Tito
dobrovolníci se zaměřují zejména
na hašení požáru, dále na pomoc
osobám v ohrožení, vyprošťování
osob, vynášení nábytku, hlídání
a střežení ohroženého místa,

v neposlední řadě také na likvidaci povodňových škod a další
činnosti, které řídí velitel zásahu.
I když ne-jsou profesionálové a při
zásahu mají omezené možnosti,
přesto se snaží ze všech sil
pomáhat.
Při letošních povodních
pomáhali
2.6.2013 v Ratenicích,
poté se přesunuli do
Dobřichova. Při zásahu se
střídaly 3-5 členné skupiny
a nepřetržitě odčerpávaly
zatopené sklepy, domy, studny
i zahrady, a to od pondělí až do
soboty 8. 6. 2013. Většinou si
hasiči vybírali v zaměstnání neplacené volno nebo dovolenou.
Minulý týden obdržela obec
Velim poděkování adresované
vítězovským hasičům, které jim
zaslali občané z Dobřichova:

Vážení,
situace po povodních se už pomalu uklidňuje a my bychom chtěli
alespoň touto cestou poděkovat
hasičům z Vítězova. Svou obětavou
prací nám celý týden pomáhali ve
velmi těžké situaci.
Byli úžasní, ochotní a svým nasazením nás vlastně podporovali i po
psychické stránce.
Vážíme si jejich nasazení. I když
jsou to dobrovolní hasiči, odvedli
profesionální práci a všichni na ně
budeme vzpomínat.
Ještě jednou moc děkujeme.
V Dobřichově dne 14. 6. 2013
Občané obce Dobřichov,
ulice K Bažantnici
Vítězovští hasiči dokáží zorganizovat každoročně skvělý Den dětí,
šachový turnaj a super zábavu (letos opět s vynikající skupinou Hus-

57

bery), které se i přes nepřízeň počasí
zúčastnilo kolem 130 nadšenců,
každoročně organizují brigádu na
čištění vítězovské požární nádrže
(letos se účastnilo 8 dobrovolníků),
dokáží i pomoci v takovýchto situacích. I my bychom se rádi připojili
s poděkováním těm, kteří pomáhali při likvidaci následků povodní, jmenovitě pánům Milanu
Bugovi ml., Jindřichu Stuchlíkovi,
Michalu Minarčíkovi ml., Václavu Plachému st., Václavu Plachému ml., Milanu Bugovi st.,
Michalu Adámkovi, Pavlu Svobodovi, Stanislavu Postráneckému,
Františku Kratochvílovi, Petru
Kosteleckému, Filipu Maslukovi,
Jiřímu Nechojdomovi, Martinu
Šulcovi, Petru Kratochvílovi, Petru Bejvlovi,Miroslavu Koubkovi,
Zdeňku Hálovi a Zdeňku Hykšovi.

Za OÚ Velim Monika Slabá

Velim a svět před půl stoletím (18. díl - červen 1963)
V červnu 1963 proběhla tiskem
zpráva o Zkušebním železničním
okruhu mezi Pečkami, Poděbrady
a Velimí, jehož provoz měl být
zahájen co nejdříve. Domněle
se jednalo o třetím zkušebním
okruhu na světě. Podobné prý
mají jen v SSSR a Japonsku.
Na novém okruhu budou své
stroje zkoušet i východní Němci
z NDR.
Dne 10. června 1963 byl na
Zkušebním železničním okruhu

kolem Sokolče zahájen provoz.
Dne 14. června 1963 se účastnil
V. F. Bykovskij pátého letu
člověka do vesmíru. 16. června
1963 absolvovala první žena –
kosmonautka V. V. Nikolajevová
- Těreškovová svůj let do kosmu
na lodi Vostok 6. Byl to šestý let
člověka do vesmíru.
Dne 28. června 1963 bylo
vyhlášeno, že ve všech podnicích
veřejného stravování v ČSSR byl
stanoven jeden bezmasý den

v týdnu. Bylo vypočteno, kolik
masa se tím ušetří.
Na 30. června 1963 byla vyhlášena
takzvaná dobrovolná národní
směna, na které se pracovalo
zdarma. Peníze za tuto směnu
měly být odevzdány do státní
pokladny. Lidová moudrost
reagovala anekdotou: Jaký je
rozdíl mezi hřbitovem a národní
směnou? – Žádný, nikomu se tam
nechce a musíme tam všichni.
V roce 1963 vybuchla sopka

Agung na ostrově Bali, zahynulo
1 500 osob a dalšího půl milionu
lidí zůstalo bez přístřeší.
Sovětský svaz měl v roce 1963
kolem 223 300 000 obyvatel.
Z tohoto počtu žilo v Moskvě
6 400 000 lidí.
Roku 1963 byl založen Pohár
federace Federation Cup – Soutěž
tenisových
reprezentačních
družstev žen. Československo
v ní zvítězilo v letech 1973, 1975,
1984 a 1985.

Velimský Sokol žije!
V letošním roce si připomínáme
145. výročí založení slavného
Jízdního Sokola velimského.
Jeho
založení
souvisí
s nejvýznamnějšími událostmi
našeho národa. Dokazuje, že
občané Velimi, kteří tvořili
tehdejší
členskou
základnu
jedné z prvních venkovských
jednot, patřili k nejvíce sečtělým
občanům kraje. Svou roli tu
sehrál zapomínaný a přehlížený
velimský
kulturní
velikán
Primus Sobotka, syn mlynáře

z Horního Nouzova. Ten vynikl
v řadě kulturních směrů, z nichž
nejvýznamnější
byla
jeho
funkce redaktora výjimečného
díla mnohosvazkového Ottova
slovníku naučného.
Byl to právě Primus Sobotka, kdo
se staral o zásobování rodné Velimi
knihami a časopisy a povznesl
Velim na místo přední vsi
v Čechách. Na něho pak navazoval
Josef Škopek – Ledečský, přímý
předek našeho akademického
malíře Jiřího Škopka z Jaroměře.

Vědělo se o něm, že byl
vynikajícím
organizátorem
a řečníkem. V době národního
probuzení založil ve Velimi slavné
Banderium velimské – koňskou
jízdu. Ta se účastnila celonárodní
akce - kladení základního kamene
Národního divadla v Praze.
Zde defilovala před tribunou se
zástupci české společnosti, v čele
s Františkem Palackým. Setkání
Josefa Škopka – Ledečského
s Miroslavem Tyršem v Praze
zapříčinilo
konec
Banderia

velimského, které bylo téhož roku
na podzim přejmenováno na
Jízdní Sokol Velim.
Od prvopočátku se velimský Sokol
účastnil všech všesokolských sletů.
Silnou podporu v činnosti Sokola
požíval Škopek od bývalého
studenta Prokopa Ulricha, který
prošel
nezvyklou
revoluční
cestou. V revolučním roce 1848
se jako obhájce pražských barikád
účastnil rebelie proti habsburské
nadvládě a musel načas uprchnout
do zahraničí – do Polska a Ruska.
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Když padl Bachův absolutismus,
vrátil se do Čech, a to právě do
Velimi, kde jej po svobodných
volbách zvolený starosta Josef
Škopek – Ledečský přijal za svého
tajemníka.
Spolupráce jmenovaných měla
vynikající
výsledky.
Jejich
zásluhou byl založen spolek
Prokop s působností na širokém
podlipanském území. Spolek měl
za cíl postavit na lipanském návrší
mohylu připomínající jednu
z největších tragédií českého
národa. O stavbě této mohyly se
rozhodovalo ve Velimi v hostinci
U Novotných v čísle 15. Kladení
základního kamene na Lipanech

se účastnily tisícové davy národa.
Velimský Sokol, který původně
působil v budově zvané Hůlovna
(pozdější Sál a poté Lidový dům),
měl bohatou a pestrou činnost.
Přechodně pak fungoval v sále
hostince Na Staré rychtě, a to
několik let do výstavby nové
sokolovny. Ta byla postavena
s ohromným nadšením na
pozemku darovaném rodinou
Součkovou. Bylo to tři roky
po založení Československé
republiky. V tehdy nové budově
se hrálo divadlo, byl zde stabilní
biograf a dětem hrál loutkové
divadlo řídící učitel Doubrava
se svou skupinou. Sokol pořádal

mnoho tanečních zábav, plesů
(bálů) a dalších akcí. Základem
však bylo cvičení prostných
(s nácviky na všesokolské slety
v Praze). Z nich nejvýznamnější
- s největší účastí cvičenců - byl
desátý a jedenáctý. Právě období
mezi nimi bylo poznamenáno
krutou nacistickou perzekucí.
Sokol byl zakázán a v sokolovně
byl provozován pouze biograf.
Počátkem roku 1945 zabral
sokolovnu a řadu dalších budov
německý wehrmacht a zřídil zde
své sklady vojenského materiálu
pro zásobování fronty. Prakticky
již po válce založili Němci ve
Velimi řadu požárů s cílem zničit

válečný materiál, který neměl
padnout do rukou „nepřítele“.
Bylo to v úterý 8. května 1945
v dopoledních hodinách. Na
sokolovně si okupanti dali záležet,
a tak z ní zbyly jen ohořelé zdi. Až
do odjezdu ozbrojené kolony se
nesměl k budově nikdo přiblížit.
Současně vyhořela i Součkova
cihelna, ostatní ohně se podařilo
uhasit. Ještě nedoplacený dluh
71 200 Kč váznoucí na staré
budově
přemohlo
znovu
vzplanuvší nadšení, se kterým se
nabízela pomoc ze všech stran.
A tak navzdory mnoha těžkostem
velimský Sokol znovu ožil, žije
a věřme, že bude žít nadále.  B.B.

Sokolové se slétli pod Řípem

Na snímku D. Eschlerová a M. Zákostelecká.

Poslední květnový víkend přijelo
do Roudnice nad Labem více
než 6000 členů Sokola (i ze
zahraničí). Kromě společného
cvičení na stadionu vyrazili
na Říp, v neděli se zúčastnili
slavnostního průvodu městem,
to vše za velmi nepříznivého
počasí. Členové všech sokolských
žup v Česku si na akci Sokolové
pod
Řípem
připomněli
120 let fungování tělovýchovné

organizace Sokol v Roudnici.
S kolínskou Tyršovou župou
se cvičení zúčastnily i naše dvě
cvičenky, a tak byla velimská
jednota zastoupena dokonce ve
třech skladbách. Největší úspěch
měly se skladbou Waldemariána,
jejíž autorkou je Jarina Žitná,
dlouholetá náčelnice českého
Sokola. Ve skladbě zazněly
písně nazpívané Waldemarem
Matuškou.
TJ Sokol Velim

Barvičkový turnaj ve volejbalu
V pondělí 3. 6. 2013 vyměnily
děti tréninkový stereotyp za
soutěživou náladu a rozděleny
do čtyř družstev nastoupily do
vzájemných klání v prvním
ročníku Barvičkového turnaje.
Jednotlivá družstva Červených,
Žlutých, Modrých a Zelených se
odlišovala barvou triček a rozpoznávacími znaky na tvářích
hráčů v dané barvě týmu. Úderem páté hodiny odpolední byl
zahájen první z celkem šesti
zápasů, hrálo se na dva sety
do dosažení patnácti bodů.
Každé družstvo dětí bylo posíleno dvěma až třemi hráči z řad
dospělých hráčů oddílu volejbalu.
Nejen jejich zásluhou bylo vidět
nemálo zajímavých výměn během
turnaje. Děti prokazovaly během
hry nejen cit pro míč, bojovného
ducha, ale i obětavost, důležitou
pro každou kolektivní hru. Samy

zjistily, jak vysoká dokáže být
síť, že „bagr“ nemusí být vždy
jediným způsobem jak dostat míč
k soupeři a že i tréma či přílišná
snaha není dobrým spoluhráčem.
Obecenstvo z řad rodičů,
kamarádů, v tu chvíli nehrajících
hráčů oceňovalo výkony na hřišti
potleskem, hlasitým fanděním
i povzbuzováním.
Konečná
tabulka výsledků určila pořadí,
ve kterém se družstva umístila
v prvním ročníku Barvičkového
turnaje oddílu volejbalu dětí.
S ohledem na to, že v průběhu
turnaje bylo vidět mnoho
pěkných i zábavných volejbalových prvků, kdy často dospělí
hráči byli pouze sekundanty,
není konečné pořadí družstev
tolik důležité. Z dětí vyzařovalo
sportovní nadšení, chuť a snaha
být užitečným volejbalovým
hráčem svého družstva, ur-

vat každý bod a vyhrát. Proto myslím, že zde je výstižné
rčení „Není důležité zvítězit,
ale zúčastnit se.“ To umocňuje
skutečnost, že žádný z následně
vyhlášených nejlepších hráčů
nebyl členem vítězného družstva.
Při vyhlašování nejlepších dvou

hráček a nejlepších dvou hráčů
turnaje panovala vzácná shoda
mezi hráči, neboť oni vybírali své
spoluhráče. Nejlepšími hráčkami
turnaje se staly Zuzka Sahulková
a Kristýnka Šůchová. Nejlepšími
hráči byli vyhlášeni Radek Sixta
a Šimon Vácha.
IH

Velimská abeceda (list 125)
Smrt – zánik života, je právě
tak zákonitá jako zrození. Oba
tyto procesy čekají každého z nás.
Smrt může mít různé příčiny.
Mimo sešlost věkem či nemoc
může být zaviněna jinou osobou,
a to buď úmyslně (vražda),
nebo neúmyslné (zabití). Totéž
obojí platí o vlastním zavinění –
sebevražda či smrt z nedbalosti,
či jiných příčin. Historie Velimi
i Vítězova je plná různých případů
úmrtí.
Smůla
je
pryskyřice
z jehličnatých stromů. Je to též
přípravek používaný řezníky
při zabíjačkách k odstraňování
štětin z těl poražených vepřů. Po
vykrvácení zabitého prasete se
tělo dá do necek a jeho kůže se
střídavě prolévá vroucí vodou
a sype práškem z rozdrcené smůly.
Smůla spolu s vroucí vodou
způsobují uvolnění štětin, takže
kůži je možno ostrým nožem do
hladka vyholit. Samotné slovo
smůla může též označovat stav, do
kterého se občas ne vlastní vinou
dostáváme.
Smutek je stav duše želící
něčeho, například ztráty blízké
osoby. Státní smutek je vyhlašován

například při úmrtí panovníka,
prezidenta apod. Příčinou však
může být i například přírodní
katastrofa, či jiná událost. Stalo se
pravidlem, že památka zesnulých
je uctívána povstáním a minutou
ticha. U osob státního významu
jsou vlajky staženy na půl žerdi.
Největším a nejpočetnějším
uctěním památky obětí v historii
byl
mezinárodní
smutek
vyhlášený v evropských zemích
v polovině prvního týdne roku
2005. Bylo vzpomenuto obětí
živelné katastrofy v přímořských
oblastech jihovýchodní Asie.
Toho dne v pravé poledne ustal
veškerý provoz, lidé povstali a na
tři minuty se rozezněly zvony
a rozezvučely sirény. K této
katastrofě došlo o posledním
vánočním dnu, 26. prosince 2004,
kdy ničivé vlny vzedmutého moře
(tsunami) připravily o životy
obrovské masy lidí. Do dne
smutku napočítali na 160 000
osob a nutno dodat, že toto číslo
nebylo konečné.
Sňatky občanské byly v ČSR
zavedeny zákonem z roku 1948
jako jediné platné. Až dosud
byla možná volba mezi sňatkem

JUDO – krajský přebor
11. 5. 2013 se konal v Kolíně
krajský přebor pro tyto kategorie:
mláďata, mladší žactvo, starší
žactvo,
dorost
a
dospělí.
Naši svěřenci předvedli opět
excelentní výkony. Děkujeme za
reprezentaci Anežce Kolářové 2. místo v kat. starší žákyně,
Lucii Slunečkové - 2. místo v kat.
starší žákyně, Ivanu Storchakovi -

1. místo v kat. mladší žáci, Lence
Slunečkové – 4. místo v kat.
dorostenky a Radku Sixtovi,
který si v prvním zápase přivodil
zranění a nemohl v soutěži
pokračovat, obsadil 5. místo v kat.
mladší žáci. Poskládané družstvo
dorostenek, jehož členem byla
Lenka Slunečková, pak získalo 1.
místo. 
L. Slunečková

církevním, či občanským. Ve
Velimi se oddávalo v oddávací
síni MNV (později pekárna) se
všemi náležitostmi. Oddávající
měl kolem krku šerpu – širokou
trikoloru ve státních barvách, na
níž visel státní znak. Akt spojení
snoubenců v rodinu stvrzovali
dva svědci. Ve Velimi bylo zvykem
rozvinout koberec chodbou
a před vchod do ulice.
SNB - Sbor národní bezpečnosti
byl
ustaven
jako
složka
ministerstva vnitra po revoluci
1945. Prošel mnoha proměnami,
zvláště v počátečním období.
Ministr Nosek provedl několik
důsledných čistek. Tyto postihly
i některé bývalé velimské četníky,
například Poláka Bartoše. Pro
příslušníky složek ministerstva
vnitra byly ve Velimi postaveny
dva domy, a to č. 503 a 504.
Sněhuláci jsou dětské výtvory
postav ze sněhu s doplňky,
například nosem z mrkve, očima
z uhlí, kloboukem z hrnce apod.
Zvyk stavění sněhuláků prý
pochází z Říma, dokonce od
slavného Michelangela. Nejvíce
našich
českých
sněhuláků,
kterým se někdy říká „pandurci“,
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zpodobnil na svých obrázcích
malíř Josef Lada. Nejvíce
sněhuláků ve Velimi bývalo
v minulosti vždy ve Fajberku.
Sněženky patří mezi první
květy jara. Stává se, že jejich bílé
kalíšky prorážejí sněžný příkrov.
Téměř
současně
rozkvétají
i jejich příbuzné bledule. Obojí
se hojně vyskytují na velimských
i vítězovských zahrádkách.
Sníh je mimo led formou tuhého
skupenství vody. Led ovšem
nabírá celou řadu podob, např.
tvaru rampouchů, krup apod. Sníh
je většinou přijímán kladně, neboť
jeho příkrov tvoří peřinu bránící
účinku holomrazů. Nejvíce sněhu
zažila Velim na počátku 2. sv.
války. Silnice z Velimi k Břežanům
byla zcela zaváta. Jelikož se jednalo
o silnici vojensky strategickou,
nařídili Němci její uvolnění. Pro
obyvatelstvo tím nastala pracovní
povinnost.
Snopy jsou svazky posečeného
obilí. Svazovaly se povřísly
zhotovenými z dlouhé žitné
slámy. Později se užívalo provázků
ukončených dřevěnými špalíčky.
Poslední snopy před nasazením
kombajnů byly vázány samovazy.

Střelba lukem za groš
První den v červnu se vydal
dětský oddíl dětí ze Sokola do
Ostré, kde zavítaly do dobové
staročeské vesnice.
Počasí výletu moc nepřálo.
Přestože bylo uzavřeno mnoho
stánku, mohly si děti vyzkoušet
výrobu papíru, střelbu lukem nebo
knihtisk. Za veškerý program ve
vesnici se platilo v groších.

Po
náročném
pracovním
dopoledni se všichni účastníci
výletu shromáždili v tamější
dobové krčmě. Po obědě se
zamířilo zpět do Velimi.
Výlet pořádala I. Homokyová
a I. Siřínková. Poděkování si
zaslouží pan Siřínek za bezplatnou
dopravu autobusem a pan
Z. Sandholc a OÚ Velim. 
hop
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FC Velim
A mužstvo:
Sázava – Velim 3:1
Velim – Zeleneč 2:1

Dorost:
Uhlířské Janovice – Velim 3:1
Sázava – Velim 3:6
Velim – Pečky 1:0

B mužstvo:
Velim – Ovčáry 8:0
Nebovidy – Velim 4:4

Žáci:
Velim – Rakovník 4:1, 4:2
Příbram – Velim 5:1, 2:7
Mužstvo	
  B	
  -‐	
  III.	
  třída	
  skupina	
  A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inzerce

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

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

Letošní atletický šampionát mužů
a žen hostil za konečně krásného
letního počasí jihočeský Tábor.
Na trati 400 m se představil
velimský Zdeněk Baláček. Tomu
se sice mezi absolutní českou
elitu proniknout nepodařilo, ale
předvedl vynikající výkon. Časem
48,50 s si nejen vylepšil o více
než půl vteřiny vlastní osobní
rekord, ale překonal také 49 let (!)
starý kolínský historický rekord
tehdejšího
československého
reprezentanta Josefa Hegyese.
Nakonec mu k postupu chybělo
40 setin, i tak obsadil výborné
11. místo.

B. B. (dle Kolínského deníku)

Starší	
  žáci	
  -‐	
  krajský	
  přebor

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

Mistrovství ČR v atletice

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
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

Poděkování
Děkujeme všem občanům Velimi a Vítězova, kteří přispěli na
mimořádnou povodňovou sbírku pro Diakonii Broumov. V pátek
14. června 2013 byly věci odvezeny a věříme, že se dostanou lidem, kteří
je potřebují. 
Za soc. a bytový výbor Monika Slabá

více na fotbal.cz

Poděkování

Pohár SKFS
Na konci jarní části soutěže byla také sehrána utkání Poháru
Středočeského krajského fotbalového svazu. Do této soutěže bylo
přihlášeno i naše A mužstvo, které si vedlo skvěle a postoupilo až
do finále. Zde jsou výsledky:
I. kolo: Velim – Louňovice 2:0
II. kolo: Červené Pečky – Velim 1:3
čtvrtfinále: Libice nad Cidlinou – Velim 1:3
semifinále: Velim – Ovčáry-Nedomice 4:0
finále: Jílové – Velim 5:2

PK

Děkuji panu starostovi Josefu Seifertovi a Českému svazu zahrádkářů Velim za gratulaci a věcné dary k mému kulatému výročí. Zdenka Strnadová

Oznámení
MUDr. K. Dvořáková bude mít dovolenou ve dnech 1. 7. - 10. 7. a 12.
8. - 27. 8. 2013. MUDr. J. Bramborová má dovolenou 11. 7. – 22. 7.
2013 (zástup navzájem). MUDr. Rabová neordinuje 1. 7. - 26. 7. 2013
a zastupuje ji MUDr. Kaprálová v Cerhenicích a v Plaňanech.

Velimské noviny jsou občasník vydávaný Obecním úřadem ve Velimi. Internetová adresa: www.velim.cz. E-mail: redakcevn@seznam.cz. Uzávěrka je 21. den v měsíci.
Redakce: Mgr. Alena Holzbauerová (ah) – šéfredaktorka, Mgr. Eva Veselá (eve) – korektura, zprávy ze ZŠ, Mgr. Hana Kaprálková – korektura, Bc. Kateřina Kvapilová (kvak) – zprávy
od občanů, Jana Bartošová (jb) – zprávy od občanů, Žaneta Svobodová, DiS (žas) – zprávy od občanů, Bc. Martina Wasserbauerová (mw) – zprávy od občanů, Bc. Petra Sixtová (psix) účetnictví, přepisy, inzerce, Petr Homoky (hop) – grafická úprava. Externí spolupracovníci: Bohuslav Baláček (B.B.), Irena Babická (ibab).

