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Velimští Židé
V
dubnovém
čísle
VN
jsme otiskli článek Poslední
minuty
statečného
rodáka
Tomáše Glasera. Slíbili jsme,
že Glaserům věnujeme některé
z podzimních čísel. Na úvod
jsme se zeptali PhDr. Miroslavy
Jouzové,
Ph.D.,
pracovnice
Městské knihovny Kolín, která
má na starosti kolínské židovské
památky a je rovněž autorkou či
spoluautorkou mnoha článků,
ale i publikací – naposledy knihy
Léta žalů a strastí (vzpomínky
na osudy kolínských Židů
v období holocaustu). Také byla
vyhlášena osobností roku města
Kolína za rok 2011.
Paní doktorko, jak velká byla
židovská komunita v Kolíně a
patřili do ní i velimští Glaserové?
Židovská komunita v Kolíně
byla od roku 1504 až do

19. století druhou největší
v Čechách. V době příchodu
Glaserů do Velimi to už
neplatilo, ale stále patřila
k velkým obcím. Glasery do ní
jistě můžeme počítat. Na Tomáše
Glasera vzpomíná i kolínský
rabín Dr. Richard Feder ve své
knize „Židovská tragédie“ a
zahrnul do ní i vzpomínku jeho
bratrance Viktora Glasera.
Co víme o příchodu Glaserů do
Velimi? Myslíte, že to byli první
Židé ve Velimi?
Švagři Adolf Glaser st. a Adolf
Glaser ml. kupují velimskou
továrnu v březnu roku 1892 a
rodina Adolfa ml. se sem stěhuje.
Zcela jistě to však nebyli první
Židé ve Velimi. Například v roce
1783 je zde doložen obchodník
Joseph Isaak s manželkou, synem
a třemi dcerami. Kromě toho

také Glaserovi zaměstnávali
židovské úředníky.
Od pamětníků jsme slyšeli, že
Glaserovi byli hodní na rozdíl
od některých jiných. Souvisí to
s tím, jaká povolání mohli Židé
vykonávat?
To, jestli je někdo hodný, nebo
ne, vyplývá spíše z jeho povahy.
Ve středověku mohli Židé
vykonávat jen některá povolání,
aby
příliš
nekonkurovali
křesťanské majoritě. Byly to
hlavně lichva (půjčování peněz
na vysoký úrok), což měli
křesťané přísně zakázáno, a
obchod. Díky tomu se Židé
velmi dobře naučili zacházet
s penězi a obchodovat, což se
v 19. století projevilo v tom, že
velké množství továren mělo
židovské majitele.
Jak a kdy byli Glaserovi

deportováni do koncentračního
tábora?
Rodina Rudolfa Glasera (bez
Tomáše, který v březnu 1939
odjel do Anglie) se přestěhovala
z Velimi do Prahy. Zde pak byli
zařazeni již do prvního pražského
transportu do Lodže, který odjel
16. 10. 1941. Odsud byli přesunuti
do Osvětimi, kde Rudolf
s manželkou Vilmou zahynuli a
jejich dcery byly na počátku roku
1945 pochodem smrti přesunuty
do Bergen-Belsenu, kde Hana
zemřela na tyfus. Věra přežila a
po válce žila v Kanadě.
Mají někde pomník?
Jejich jména jsou napsána na
památníku obětem holocaustu
na kolínském novém židovském
hřbitově a na zdi Pinkasovy
synagogy v Praze.
Děkuji za rozhovor.
AH

Rodina Rudolfa Glasera
Jako žáky 9. ročníku nás zaujal
článek Velimských novin o
rodině Glaserových. Jelikož nás
baví válečná tematika, chtěli
jsme se dozvědět více informací.
15. května 2013 jsme se rozhodli,
že začneme po obci Velim a okolí
pátrat na vlastní pěst. Začali jsme
se vyptávat starších spoluobčanů,
kteří nám ochotně pověděli vše, co o
rodině Rudolfa Glasera (na kterého
jsme se hlavně zaměřili) věděli.
Velice děkujeme. Jan Nechanický,
Adéla Kronusová, Darja Lemeševa
Rodina
Rudolfa
Glasera
(30. 12. 1891 Lenešice –
15. 8. 1944 Březinka) žila před
druhou světovou válkou v obci
Velim, kde vlastnila nejen továrnu
na cukrovinky a kávové náhražky,
ale i pozemky související

Rodina Glaserova: Rudolf - horní řada, první z leva, Vilma s Hanou - druhá řada, třetí zprava, Tomáš
- první řada, čtvrtý z leva.
Foto z oslavy 75. narozenin Adolfa Glasera.
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s továrnou. Rudolf měl manželku
Vilmu, která byla mimo jiné
šlechnična (28. 9. 1894 Lenešice
– 15. 8. 1944 Březinka) a tři
děti: Tomáše (7. 3. 1923 Velim
– 27. 9. 1945 Hythe, Folkestone,
Kent Anglie), Hanu (17. 9. 1924
Praha – 6. 5. 1945 Bergen–
Belsen) a Věru (11. 10. 1926
Praha – 18. 5. 1979 Niagarské
vodopády, Ontario, Kanada).
Rudolf vlastnil továrnu společně
s dvěma bratry - Jindřichem a
Alfrédem (jiní sourozenci, ji
kvůli sobě nebo nižšímu věku
nevlastnili). Jejich rodiče byli
Adolf Glaser ml. (17. 11. 1855
Lenešice, okr. Louny – 5. 8. 1928
Praha) a paní Hedvika (byla
mimo jiné také z továrníkovy
rodiny). Měli společně kromě
Rudolfa ještě dalších šest dětí:
Pavla Michaela (25. 3. 1885
Lenešice –1958 Vídeň), Jindřišku
Steinovou (3. 6. 1887 Lenešice –
1976 Londýn), Marii Bondyovou
(19. 7. 1890 Lenešice – 11. 8. 1935
Praha), Bedřišku Morawetzovou
(13. 7. 1894 Velim – 11. 8. 1997
Toronto),
matku
známého
chemika Herberta Morawetze,
a
už
zmíněné
Jindřicha
(27. 4. 1886 Lenešice –
20. 9. 1938 Praha) a Alfréda Antona
(30. 12. 1888 Lenešice – 2. 6. 1956
Miami Beach), kteří se později
zaobírali hlavně obchodními
aktivitami firmy. Žili v Praze.
Jindřich do Velimi jezdil i se
svými syny často a rád, měl zde
statek a vilu. Hlavní závod byl
do roku 1894 ve Velimi. V Praze
v Dlážděné ulici, čp. 1586 byl tzv.
vedlejší závod (písárna, sklady).
Roku 1894 se z pražského ústředí
stává hlavní závod (Dlážděná
ulice, čp. 992). Od roku 1921
má pobočku ve Vídni (adresa
Friedrichstrasse 10). Velimská
továrna jako závod vedlejší
má od roku 1930 pobočku i
v Brně (Křenová ulice, čp. 3).
Glaserovi se stali velimskými
občany, dali spoustě lidí v době
krize zaměstnání. Velice si vážili
svých zaměstnanců (mohli si
v továrně brát čokolády i
cukrovinky zadarmo, kolik chtěli,
ale nesměli si nic odnášet domů),
dokonce pro jejich děti pořádali
spoustu zábavných i zajímavých
besídek i jiné akce. Pan Rudolf

daroval velimské škole (do které
docházely v letech 1929–1936 jeho
děti) ve školním roce 1936/1937
promítací
kinematografický
přístroj. I když byli Glaserové
bohatí, byli zároveň skromní a
studovaní. Pan Rudolf vystudoval
v Praze reálné gymnázium
(4 třídy) a obchodní akademii
(4 třídy). V letech 1911–1912
absolvoval školu jednoročních
dobrovolníků v Praze. Během
1. světové války se stal poručíkem.
Roku 1915 přišel o levou ruku,
později byl uznán invalidou.
Nikdy nenosil protézu. Pan
Rudolf Glaser se ničeho nebál.
Lidem, kteří se obávali nacistů, se
vysmíval. Děti byly slušně vedeny,
do velimské školy byly dováženy
luxusním automobilem (někdy
panem Rudolfem osobně, jindy
soukromým řidičem Glaserů
panem Majerem) z veliké vily
stojící v ulici Nádražní. Když prý
chodily děti do továrny (která jim
více méně patřila), nebraly si věci
z pásu, ale z odpadu (výrobky,
které se pokazily). Kamarádily
s velimskými dětmi, zvaly je na
tenisové kurty u jejich vily nebo
také na vytvořené zimní kluziště.
Když přišla okupace, se všemi
Židy bylo velmi zle. Glaserovi
odevzdali bez větších protestů
továrnu nacistům, byli vyhnáni
z vily a narychlo opustili Velim.
Odešli do Prahy (značnou část
pozemků vlastnili i tam). Nacisté
byli rádi, když mohli bohaté
Židy „potopit“, proto Glaserovy
poslali hned prvním transportem
českých Židů do Lodžského
ghetta (16. říjen 1941), kde téměř
nikdo nepřežil. Terezínské ghetto
bylo prý oproti Lodži naprostý
ráj. Pro pana továrníka, který
neměl ruku, to muselo být ještě
náročnější, přesto dokázal přežít.
Později byli Glaserovi posláni
do likvidačních táborů. Dorazili
do Osvětimi Březinky, která se
proslavila jako vůbec nejhorší
místo na zemi za 2. světové války.
Rudolf a Vilma zemřeli hned
v den příjezdu (15. 8. 1944).
Selekce, kterou nejspíše prováděl
doktor „smrt“ Josef Mengele,
je poslala na špatnou stranu,
což znamenalo smrt v jedné
z velikých plynových komor. Věra
s Hanou přežívaly několik měsíců

v táboře smrti, kde denně zemřelo
až 10 000 lidí. Ke konci války byly
odvlečeny tzv. pochodem smrti
do několika stovek vzdáleného
Bergen-Belsenu. Děvčata šla i
přes severní Čechy, kde chtěla
Hana uprchnout k příbuzným,
kteří tam žili. Věra se však
bála, že je Němci chytí a oběsí.
Toto rozhodnutí později Věra
pokládala za špatné, jelikož
by bývala Hana mohla přežít.
V Bergen-Belsenu nebyly nutné
ani plynové komory, lidé umírali
po desetitisících na hlad a
tyfus. I zde dívky vydržely až do
osvobození anglickoamerickou
armádou. Jen několik okamžiků
po osvobození Hana nevydržela a
napila se infikované vody z kaluží
v táboře. Dostala tyfus a zemřela
(6. 5. 1945). Věra se vrátila sama.
Byla poslána na léčení do Švédska
(organizace Červeného kříže).
Informovala příbuzné v Kanadě a
bratra Tomáše, který byl v Anglii.
Když se Tomáš dozvěděl o osudu
rodiny, bylo mu velice úzko, ale
byl rád, že milovaná sestra Věra
žije. Jako stíhací letec byl v Anglii,
už před začátkem 2. světové
války. Odjel v březnu 1939, kdy
studoval v Praze 2 - Truhlárenské
ulici na reálném gymnáziu (třída
kvinta), přes Německo a Francii
do Anglie. Když se Věra pomalu
chystala na cestu (vízum dostala
údajně prodáním majetku státu),
dozvěděla se další drtivou zprávu,
že bratr Tomáš zemřel (27. 9. 1945)
při leteckém neštěstí v Hawkinge
(poslední mrtvý československý
letec). Věra ztratila celou svou
nejbližší rodinu. Zústala sama,

prošla tím nejhorším, čím mohla.
Na pokraji svých sil odešla do
Kanady k příbuzným. Tam začala
chodit na nejlepší univerzitu
(Mc Gill v Montrealu). Vdala se
za Josefa Keltona (1. 8. 1925 –
29. 12. 1995). Měli tři dcery: Annu
(Ontario 1958), Mary (Ontario
1959) a Janu (Ontario 1962), která
je bohužel vážně nemocná. I to
mělo vliv na matčinu sebevraždu.
S některými příbuznými v Kanadě
se moc v lásce neměla, např. s tetou
Fridou (Bedřiškou). Nebavila
se s ní, jelikož při odchodu
do Ameriky se nerozloučila
s rodinou. Na dvaceti fotografiích
rodiny byla pouze jednou. Věru
žádal bratranec Viktor (syn
Jindřicha), ať se vrátí do Velimi,
kde byla tak ráda. Ať s ním spravuje
majetek, který zbyl. Toto odmítla,
nikdy se do Čech nevrátila.
Postupem času na ni stále více
doléhaly hrůzy, jimiž si prošla.
Její život končí sebevraždou
(18. 5. 1979) ve věku 52 let
skokem
do
Niagarských
vodopádů.
Příbuzní
rodiny
Glaserových
žijí
doposud
v Kanadě (např. světoznámý
chemik
Herbert
Morawetz,
který je bratrancem Věry).
Tak končí velice smutný osud
nejbližší rodiny Rudolfa Glasera,
jež proslavila svou továrnou
a svými výrobky celou Velim
i daleko za hranicemi České
republiky. Škoda jen, že nemají
nikde ani pamětní desku!
Jan Nechanický
V dalším čísle přineseme
vzpomínky pamětníků a aktuální
informace

Dům rodiny Rudolfa Glasera, v pozadí továrna
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ZO schválilo návrh na spolufinancování projektu Rekonstrukce
Mateřské školy Velim (reg. č.: CZ.1.15/3.3.00/67.01488) z rozpočtu obce
ve výši 4 602 714,40 Kč.
ZO schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace od Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt Rekonstrukce Mateřské
školy Velim (reg. č.: CZ.1.15/3.3.00/67.01488).
ZO odsouhlasilo přijetí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy na realizaci projektu Rekonstrukce Mateřské školy Velim
(reg. č.:CZ.1.15/3.3.00/67.01488) dle smlouvy o poskytnutí dotace.
ZO projednalo žádost manželů Špínových o odkoupení pozemku p. č.
967/11 k. ú. Velim o výměře 208 m2. Starosta seznámil ZO se zjištěnými
skutečnostmi a na základě těchto informací ZO rozhodlo, že o prodeji
výše uvedeného pozemku neuvažuje.
ZO projednalo žádost obyvatel bytovky č. p. 541 o vylepšení bydlení:
a) oprava přístupové cesty a asfaltové přístupové cesty
b) oprava okapových svodů (drenáže)
Svody byly opraveny, komunikace má 220 m2. Starosta situaci prověřil,
navrhl u vstupů do domu vybudovat zámkovou dlažbu a asfaltové
povrchy částečně opravit, vše pokud možno do konce roku. Na příštím
ZO předloží cenovou kalkulaci na zhotovení výše uvedených ploch.
ZO projednalo žádost paní I. Benešové o přidělení obecního bytu ve
Velimi. Žádost byla vzata na vědomí a zařazena do seznamu žadatelů,
přednost mají velimští a vítězovští občané.
ZO projednala žádost VHS Kolín o schválení Koncesního projektu
a žádost o vyvěšení. Koncesní projekt „Provozování vodovodů pro
veřejnou potřebu“ byl vyvěšen, poté bude zastupitelstvem projednán a
případně schválen.
ZO rozhodlo, že volný byt v č. p. 487 v ulici Palackého bude přidělen
paní M. Vonšovské a tím pádem bude uvolněn byt v DPS pro další
zájemce.
JUDr. Těmín, Ph.D., informoval o případu paní Jeníčkové ve věci
dodatečného projednání dědictví po panu Kukurucovi (materiály
týkající se vyřešení vlastnických práv pozemků st. p. č. 138
o výměře 336 m2 a p. č. 1039 o výměře 73 m2 v k. ú. Velim). ZO rozhodlo,
že je připraveno jednat v této věci poté, co vlastníkem pozemku bude živá
osoba, a pověřilo JUDr. Těmína sepsáním odpovědi paní Jeníčkové.
Pan Kubelka požádal o opravu světla v ulici Václavská u paní Pelichovské.
Pan Kostka upozornil na nepořádek u silnice podél železniční trati.
Úklid bude v nejbližší době zajištěn.
Mgr. Kyncl požádal o ostříhání zeleně u výjezdu z Karlovy ulice
(u bývalého zdravotního střediska).
Paní Slabá informovala o zájmu ze strany Diakonie Broumov
uspořádat opět sbírku šatstva. Starosta odpověděl, že v současné
době není jisté, zda obec bude mít volné a vhodné prostory
k uspořádání podzimní sbírky.
Poté pan starosta udělil slovo p. Müllerovi, který se zeptal, kdy bude
namontováno světlo v ulici Karlova. Pan Kaftan odpověděl, že světlo
bude v nejbližší době nainstalováno. Dále se pan Müller zeptal, proč
nejsou zveřejněny celé zápisy na www stránkách. Paní Slabá odpověděla,
že ZO se usneslo, že bude uveřejňováno jen usnesení, zápis ze zasedání
v podobě informací ze ZO je pravidelně zveřejňován ve Velimských
novinách. Pan Müller vyžadoval písemnou odpověď na svou žádost
o vrácení poplatku za sběrnou nádobu. Starosta odpověděl, že na
dotaz bude odpovězeno písemně a odpověď zpracuje JUDr. Těmín ve
spolupráci se starostou.
ZO požádalo paní Bernardovou o vypracování finanční analýzy do 4. 9. 2013.
Pan starosta informoval o průběhu akce s názvem „Zateplení budovy
a výměna oken Obecního úřadu ve Velimi“, která probíhá dle plánu.

•

•
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Paní Slabá sdělila, že na dětské hřiště byly namontovány domeček
a kolotoč. Na žádost maminek požádala cestáře o úpravu nájezdu před
vstupní brankou na hřiště (pro kočárky).
Informovala, že vypracované projekty ke kanalizačním přípojkám si
i přes zaslanou výzvu nevyzvedlo ještě 6 domácností.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 18. 9. 2013
•
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ZO schválilo zhotovení přístupové cesty před č. p. 541 ve Velimi – investice
cca 300 000 Kč.
ZO zaslalo odpověď ÚZSVM ČR týkající se skutečného stavu a využití
pozemků KN p. č. 324/8 a 393 v k. ú. Vítězov. Jsou vedeny jako plochy
vodní a hospodářské (324/8) a plochy bydlení (393) – ve skutečnosti jde o
vybetonovaný kanál mezi domy. Dále odsouhlasilo požádat o bezúplatný
převod výše uvedených pozemků z důvodu ochrany přírody a péče o
životní prostředí.
ZO schválilo uzavření smlouvy o zřízení věc. břemene před č. p. 690 v ulici
Pražská ve Velimi – nová STL přípojka (p. Kraus).
ZO zaslalo odpověď ÚZSVM ČR o skutečném stavu nabízeného pozemku
p. č. KN 830/4 o výměře 185 m2. Je zamokřený a ZO má zájem o převod
výše uvedeného pozemku pouze bezúplatně bez omezujících podmínek.
ZO schválilo žádost o změnu územního plánu st. p. č. 1 a 2 a p. č. 1/1 (pouze
část) a 1/2 v k. ú. Velim – z plochy občanské vybavenosti na plochu obytnou.
Zastupitelstvo odsouhlasilo zpracování nového projektu cyklostezky Velim–
Vítězov (od původního projektanta) dle zaměření pozemků vč. zajištění
stavebního povolení a pověřilo Mgr. Bartošovou k vyřízení záležitostí.
Kámen pro plastiku T. G. Masaryka byl dovezen na obecní úřad a bude
umístěn na vhodné místo na náměstíčko.
ZO vzalo na vědomí informaci od firmy Nykos o odměně za separovaný
sběr za II. Q 2013 ve výši 80 843,50 Kč.
Hostem zasedání byla mimo jiné paní Žaneta Svobodová, DiS., která
zastupitelstvu sdělila zajímavé informace. Momentálně je v MŠ Velim plný
stav 75 dětí . Ředitelka již jednala s rodiči dětí, kteří je budou moci ponechat
doma. Umístit bude třeba minimálně 55 dětí. Po předběžných jednáních
navrhla umístit 30-35 dětí do pavilonu, který nyní slouží knihovně a
sdružení Špalíček – prostory budou muset být upraveny, aby vyhovovaly
provozu (výjimka z hygieny) a do školy by bylo třeba umístit cca 20-22
dětí. Výdejna jídla by mohla být v jídelně (pouze menší stolky), kapacita je
dostačující . Vše musí být vyřešeno do konce roku 2013, nejdéle do 1. 2. 2014
– demolice objektu. ZO pověřilo starostu, Mgr. Karpetu a Ž. Svobodovou,
DiS., k podniknutí dalších kroků.
Pan starosta oznámil, že dětská lékařka MUDr. Bramborová bude
přemístěna do 1. patra budovy č. p. 213, kde je lékárna a zubař MUDr. Liška.
ZO pověřuje starostu, Mgr. Karpetu a Ž. Svobodovou, DiS., k podniknutí
dalších kroků.
ZO projednalo žádost obyvatel ulice Karlova (spojovačka) Velim, kteří se
dotazovali na projekt přečerpávací stanice a kanalizační přípojky k RD.
Byla jim zaslána odpověď: Projekt zatím zpracován nebyl z důvodů, že na
tuto investiční akci by obec nezískala žádnou dotaci (nízký počet přípojek).
Starosta se informoval na kompetentních místech o výši ceny, kterou by obec
zaplatila za dokončení kanalizace v Karlově ulici. Cena přečerpávací stanice
s výstrojí činí 500 000 Kč, do ulice Palackého by musel být proveden výtlak
cca 700 m x 3 500 Kč/m, což činí 2 450 000 Kč, dále zpracování projektů
a instalace odboček na pozemky, samozřejmě i na ostatní plánované
k zástavbě cca 450 000 Kč. Předběžná cena (a jistě ne konečná) je tudíž 3 400
000 Kč, což v současné době nepřipadá v úvahu - investice momentálně pro
2 domy obydlené, 2 rozestavěné, ostatní – 4 stavební parcely.
V současné době je pro obec prioritou číslo jedna rekonstrukce mateřské
školy, tudíž v průběhu nejbližších let o dokončení kanalizace v této lokalitě
se především z finančních důvodů neuvažuje.
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Mgr. Bartošová se zeptala, zda je v nějaké místní vyhlášce uvedeno, jak je to
s parkováním vozidel na veřejných komunikacích, a uvedla konkrétní
případ týkající se odstaveného vozidla ve Vítězově. Dále požádala o
dokončení chodníku ve Vítězově, kde chybí několik dlaždic. Zeptala se,
zda obec obdržela odpověď, když projevila zájem o odkup pozemků ve
velimském lomu (1093/1), které jí byly nabídnuty v lednu 2013. Starosta
odpověděl, že do příštího ZO zjistí bližší informace.
Dále informovala ZO o výzvách na cyklostezky do 30. 9. 2013, další do
10. 1. 2014
Pan Kostka informoval o akci „Rekonstrukce MŠ Velim“ – do měsíce by
měla proběhnout soutěž na zhotovitele a smlouva s vítězem by měla být
podepsána do konce roku 2013.
Pan Kotek upozornil na nefunkční měřič rychlosti u ZŠ Velim ve směru na
Cerhenice. Navrhl pokácet u mateřské školy a v ulici Pražská třešně, které
byly poničeny při zhotovení kanalizace, a navrhl novou výsadbu.
Paní Slabá informovala o objednání nových laviček k obecnímu úřadu a
k čp. 487, o úpravě terénu kolem obecního úřadu – kačírek, výsadba nových
dřevin a o zakoupení nové dlažby do přípravné místnosti (před obřadní
místností), kde byla vytrhána shnilá podlaha. Plnička a protipovodňové pytle
byly dovezeny. Bude objednáno 5 nových košů (2 poničili vandalové). Dále
se zeptala, zda bude moci uskutečnit sbírku šatstva pro Diakonii Broumov.
Starosta odpověděl, že maximálně do začátku listopadu, poté budou
probíhat úpravy zasedací místnosti, kam bude přemístěna místní knihovna.
Dále informovala o výstavě obrazů akademického malíře pana Jiřího Škopka
v jaroměřském muzeu, která stála za zhlédnutí. Zakoupila pro obec několik
výtisků publikace, která byla vydána u příležitosti 80. výročí akademického
malíře pana Jiřího Škopka a mapuje celý jeho dosavadní umělecký i osobní
život.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY
Starosta obce Velim podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 budova OÚ Velim, náměstí Obránců míru 120,
velká zasedací místnost - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: ulice - Pražská, Sokolská, tř. Krále Jiřího, Riegrova,
Ve Dvoře, Vítězovská, Polní, nám. Obránců míru
ve volebním okrsku č. 2 Základní škola Velim, K Sídlišti 563 přízemí
- pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ulice Palackého, Armádní, Dolní Nouzov, Horní Nouzov, l. máje, Dvořákova,
K Sídlišti, Karlova, Krátká, Křížová, Zahradní, Na Skalce, Na Skále,
Nádražní, Novoveská, Okružní, Školní, Tylova, U Hřiště, U Koupaliště,
Václavská, Sadová
ve volebním okrsku č. 3 budova bývalého OÚ Vítězov čp. 29 - pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Vítězov
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 1 den přede dnem konání voleb
hlasovací lístky (lhůta zkrácena dle § 55 zákona).
5. Na žádost voliče vydá ve dnech voleb okrsková volební komise za
chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Josef Seifert, starosta

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Štorek Miloslav, Velim
70 let
Bukovičová Zlatuška, Velim 65 let
Škopek Jaroslav, Velim
75 let
Čepelák Josef, Velim
85 let
Hervert Jaroslav, Velim
75 let
Singerová Iva, Velim
70 let
Škopek Václav, Velim
70 let
Hrodková Helena, Velim 85 let
Krula Jiří, Velim
60 let
Skalová Věnceslava, Velim 80 let
Slabá Věra, Velim
70 let

Preisnerová Hedvika, Velim 75 let
Nezavdalová Daniela, Velim 60 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
Narodil se:
Dolejš Matouš, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Křehla Pavel, Velim
Dyrčík František, Velim
Čest jejich památce!

Klub rodáků a přátel Velimi
95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR
Klub rodáků a přátel Velimi ve spolupráci s Obecním úřadem ve
Velimi vzpomene na velimském náměstí v sobotu 26. října 2013 ve 14
hodin 95. výročí založení ČSR. Bude znovu odhalena pamětní deska
TGM. Slavnostní projev přednese PhDr. Lenka Neřoldová, ředitelka
Státního okresního archivu v Kolíně. Po slavnosti na náměstí bude
na velimské sokolovně odhalena pamětní deska pěvcům Stanislavě
a Jaroslavu Součkovým. Promluví dcera J. Součka, MgA. Jolana
Součková. Na závěr budou položeny květiny ke hrobu Jaroslava Součka
na evang. hřbitově, v sokolovně bude připravena výstava o životě a díle
pěvců a zazní nejlepší písně z jejich repertoáru. Po programu posezení
rodáků, přátel a hostů v sokolovně. Srdečně zve Klub rodáků a přátel
Velimi a Obecní úřad Velim.
Program
náměstí
•
hymna – Harmonie 1872 Kolín
•
úvodní slovo starosty obce Josefa Seiferta
•
projev PhDr. Lenky Neřoldové k 28. 10. 1918 a k významu osobnosti TGM
•
básně – žáci ZŠ Velim
•
odhalení desky – starosta obce
•
písně, které měl TGM rád
odchod k velimské sokolovně
•
promluva MgA. Jolany Součkové
•
odhalení desky St. a J. Součkovým
•
vzpomínky současníků
•
položení květin ke hrobu J. Součka
•
prohlídka výstavy o životě a díle pěvců a poslech jejich písní
•
výstavka o TGM
posezení rodáků a hostů
Za Stanislavou a Jaroslavem Součkovými
Díky Vám pěvci za píseň
jež zpívala jak skřivánek
když zjara vítá slunce svit
díky vám pěvci za píseň
Díky vám pěvci za píseň tu
jež byla jako jarní květ
a zaháněla samotu
díky vám pěvci za píseň tu
Díky vám pěvci za píseň
jež byla tichou modlitbou

a zaznívala pokorou
díky vám pěvci za píseň
Váš rodný kraj vám děkuje
bude vás navždy v srdci mít
až budete věčný sen svůj snít
váš rodný kraj vám děkuje
Tu zazpíváte tam na nebi
píseň jež Boha velebí
bude ta píseň slavně znít …

Z našich škol
Exkurze Krkonoše
Ve čtvrtek 12. 9. 2013 jely 8. a 9. třída na exkurzi do Krkonoš k prameni
Labe. Počasí nám sice nepřálo a plánovaná trasa byla zkrácena, ale hlavní
cíl byl dosažen.
„Šesťáci’’ v Praze
V úterý 24. 9. 2013 jely třídy 6. A. a 6. B. na dějepisnou exkurzi do Prahy.
Jely s námi naše paní třídní učitelky Veselá a Kaprálková a paní učitelka
Němečková, která nás učí dějepis. Jeli jsme vlakem a vystoupili na nádraží
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Chystaná rekonstrukce MŠ
Vzhledem k záplavě různých zpráv, které se ke mně dostávají, bych
ráda shrnula známé informace o chystané rekonstrukci mateřské školy
a tím i uklidnila některé z rodičů, kteří mají plnou hlavu starostí. Jak
psal pan starosta v minulém čísle VN, obec Velim získala prostředky
k rekonstrukci MŠ, která je opravdu zapotřebí. Mateřská škola se na tuto
dobu nebude uzavírat, jsou již zahájena jednání o náhradních prostorech.
Rodičům, kteří jsou schopni si po dobu rekonstrukce zajistit své děti
sami, samozřejmě děkujeme a rodičům, kteří tuto možnost nemají,
zajistí vše mateřská škola ve spolupráci s OÚ. Celý realizační tým v čele
s panem starostou dělá vše, co je v lidských silách, aby celá rekonstrukce
proběhla v co možná nejkratším termínu a s co nejmenšími problémy.
Jak se u nás pěkně říká: „Lepší menší ústupky než vážné komplikace.“
Předem Vám všem děkuji za trpělivost.
Ž. Svobodová, ředitelka MŠ

Fotbalový turnaj přípravek

T. G. Masaryka. Nejdříve jsme šli na Václavské náměstí k soše sv. Václava.
Metrem jsme dojeli na stanici Malostranská. Odtud jsme vystoupali po
starých zámeckých schodech na Hrad. Prošli jsme všechna nádvoří a
poslouchali výklad paní učitelky Němečkové. Prohlédli jsme si Svatovítský
chrám. U Matyášovy brány se obě naše třídy společně vyfotografovaly.
Pak jsme se dívali dolů na pražské památky. Nerudovou ulicí jsme došli
na Malou Stranu a tam jsme se občerstvili v Mc Donaldu. Poté jsme si
prohlédli Kampu, Čertovku a prošli se po Karlově mostu. Odtud jsme se
vraceli královskou cestou přes Staroměstské náměstí na nádraží. Výlet se
vydařil. Byli jsme rádi, že nepršelo.  Za 6. třídy A. Kotková, Z. Sixtová
Atletický trojboj
V pátek 27. 9. se v Kolíně konal Atletický trojboj pro děti ze 4. a 5. tříd.
Nejlepšími výsledky byly: T. Holzbauerová - 1. místo skok daleký, 2. místo
běh 50 m, D. Fořtová - 3. místo hod míčkem, A. Náděje - 4. místo hod
míčkem, T. Vendl - 5. místo hod míčkem.

Přespolní běh
V úterý 1. 10. 2013 jsme se již tradičně zúčastnili přespolního běhu.
Nejlepším výkonem jednotlivců bylo 3. místo Veroniky Němcové,
v soutěži družstev uspěli 2. místem nejstarší žáci (Dejmek D., Krejčí D.,
Horník M., Sýkora D. a Trumpus Z.). 
AH

Dne 14. 9. 2013 uspořádal FC Velim fotbalový turnaj mladších přípravek
(narození r. 2005 a mladší). Turnaje se zúčastnilo 7 týmů. První místo
obsadila Bohemia Poděbrady, na druhém místě skončilo domácí
družstvo FC Velim a třetí skončil Sokol Zásmuky. Družstvo FC Velim
nastoupilo v tomto složení: Veit Lukáš, Hrabák David, Pena Štěpán,
Kotek Adam, Mén Matěj, Nezavdal Jaroslav, Korenc Jáchym, Fojtů Pavel,
Kostelecký David a Oláh Matěj, který byl vyhlášen nejlepším hráčem
turnaje.
Celkové pořadí: 1. Bohemia Poděbrady, 2. FC Velim, 3. Sokol Zásmuky,
4. SK Uhlířské Janovice, 5. FŠ Velký Osek, 6. Sokol Jestřabí Lhota,
7. SK Český Brod.
Děkujeme vedení FC Velim, p. starostovi J. Seifertovi, p. P. Kasalovi,
p. P. Kubelkovi, p. M. Krejčímu, p. T. Korencovi, p. J. Horákovi,
p. P. Hrabalovi, p. R. Buncovi a všem rodičům za podporu a pomoc
při organizaci tohoto turnaje. Zvláštní poděkování patří panu správci
M. Koděrovi za skvěle připravenou hrací plochu.
Mladší přípravka FC Velim

Letní tábor v Horním Bradle končí
Vedení tábora oznamuje, že z důvodu malého počtu vedoucích končí svoji
činnost. Případný zájemce o organizování tábora v r. 2014 nechť se do
konce října spojí s Mgr. M. Kynclem (tel. číslo 723 866 289).
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Velimský petanque v roce 2013

Na jaře začínáme s tréninky dle
počasí, letos 7. dubna na hřištích
dvora obchodu Eden. Trénujeme
pravidelně 2x týdně za účasti 6 až
12 hráčů.
Na první turnaj vyjíždíme
tradičně na kolech do Poděbrad.
Dne 27. 4. 2013 zde byl pořádán
turnaj dvojic registrovaný ve
sportovním kalendáři ČESKÉ
ASOCIACE PETANQUOVÝCH
KLUBŮ
(ČAPEK).
Přijelo
42 týmů, z toho 24 ze Švédska a
Dánska. Tito petanquoví turisté
přijedou do Česka na jeden měsíc
a zúčastňují se turnajů v okolí
Prahy. Systém poděbradského
turnaje byl hraní ve skupinách
a pak dále K. O. systém. Po
celodenním zápolení bez jediné
porážky prošli do finále Pavel
Jeřala a Martin Škopek. Ve finále
navíc zvítězili „kanárem“ 13:0 nad
soupeři z Lipníku. Byl to úžasný
výkon této dvojice, která získala
obrovský putovní pohár. Ani
další Velimáci se neztratili. Vilém
Šmejkal a Vojtěch Černý skončili
na pěkném šestém místě. Ze
skupin nepostoupily dvojice Hana
a Václav Jeřalovi a Amy Vaňková
s Michalem Součkem. Hned na
začátku sezony se Velimští ukázali
v dobré formě i přesto, že si na
petanque přes léto pouze odskočí
od pingpongových stolů. Vyhraný
putovní pohár je vystaven
v restauraci U Minarčíků ve
Velimi.
Dalším
turnajem
byly
Velimské noční čarodějnice
30. 4. 2013. Začíná se vždy ve
22 h a končí časně ráno. Bohužel
nastal problém, protože nebylo
k dispozici hřiště u Edenu.
Narychlo
jsme
sháněli
náhradu. Vyšli nám vstříc
Žraloci z Předhradí. Bylo nám
umožněno hrát na čtyřech
hřištích s osvětlením a využít

rozpálené ohniště na opékání
vuřtů a otevřenou restauraci.
S posledními přicházejícími hráči
přestalo i pršet. Hrálo se 4 kolové
„supermele“ (hráči jsou losováni
jak do dvojice, tak i soupeři).
Po celonočních hrách nastalo
vyhlášení výsledků. Po celkovém
součtu bodů zvítězila Hana
Jeřalová. Druhé místo obsadil
Václav Jeřala, třetí skončil Miloš
Růčka. Turnaje se zúčastnili hráči
Velimi a Předhradí. V krásném
areálu u jezera jsme odehráli
povedený turnaj.
Ve Vojnově Městci se konal
další „čapkovský“ turnaj. Mezi
26 dvojicemi byla i jedna
velimská- Pavel Jeřala a Vilém
Šmejkal. V turnaji, kde je vše
dobře zorganizováno, skončili na
18. místě. Inu, ne vždy se daří.
Dne 13. 7. 2013 byl uspořádán
ve
Velimi
další
ročník
Cyrilometodějských koulí. Na
hřišti za obchodem Eden se sešlo
pouhých osm dvojic. Pěkné počasí
ani zajištěné občerstvení a dobrá

v Předhradí. Byl to první otevřený
turnaj pro všechny hráče. Sešlo
se 12 dvojic, z toho tři z Velimi.
Nejdříve se hrálo ve skupinách,
poté následovalo K. O. Pořadí
po vyrovnaných bojích: 1. Olda
a Eliška Borovičkovi z Kulové
osmy Praha, 2. místo Pavel Jeřala
a Amy Vaňková, 3. místo Hana
a Václav Jeřalovi. Mimo stupně
vítězů se ještě na 4. místě umístili
Martin Škopek a Miroslav Opl.
Z bezchybně organizovaného
turnaje, kdy prezident klubu
zvládl všechny organizační věci
sám a v pohodě, jsme odjížděli
spokojeni s medailemi a diplomy.
O týden později další regionálek,
tentokrát v Sokolči, kam se
24. 7. 2013 sjela kvalitní hráčská
sestava. 20 dvojic ze šesti oddílů
zaručilo kvalitu soutěže. Za
slunečného počasí se hrálo
na ploše volejbalového hřiště,
kde pořadatel vyznačil deset
hřišť. Hrály se skupiny + K. O.
systém. Do K. O. postoupily tyto
velimské dvojice: Pavel Jeřala

hřiště nepřilákaly více účastníků.
Proč asi? Hrál se systém každý
s každým. Zvítězila dvojice Vilém
Šmejkal, Vojtěch Černý.
V sobotu 20. 7. opět „čapkovský“
turnaj, tentokrát ve Vrchlabí.
Sjelo se 44 týmů. Velimským se
opět nedařilo. V dohrávaných
skupinách nakonec obsadili
Vladimír Slavíček a Vojtěch Černý
28. místo. Dvojice Vilém Šmejkal
a Pavel Jeřala přivezla cenu za
vítězství skupiny D.
Následovaly dva místní turnaje
(regionálky). První 17. 8. 2013

s Amy Vaňkovou a Hana a Václav
Jeřalovi. Michal Souček a Vojtěch
Černý, Jiřina a Milan Galčíkovi
a Miroslav Opl s Františkem
Vejtrubou neprošli ze skupiny.
Chybělo to pověstné štěstíčko.
Bohužel v K. O. na sebe narazily
velimské dvojice. Po boji zvítězila
a postoupila dvojka Pavel Jeřala
a Amy Vaňková. V semifinále
prohráli s dvojicí Kondoru Cheb,
kterou v základní skupině porazili.
V následném utkání o třetí místo
zvítězili nad domácí dvojicí. Ve
finále pak zvítězili Kondoři Cheb

nad domácí dvojkou Honza
Svoboda a Boček. Třetí místo tedy
putovalo do Velimi zásluhou Pavla
Jeřaly a Amy Vaňkové. Dvojice
Hana a Václav Jeřalovi nakonec
obsadila šesté místo. V krásném
prostředí lesoparku i blízké
hospůdky se odehrál pohodový
turnaj, jenž byl kladně hodnocen
na
internetových
stránkách
Kulový blesk. V Sokolči se zřejmě
dočkáme velkých turnajů.
V letošním roce založil PC
Velim soutěž družstev s názvem
Polabská liga petanque (PLP).
Nultého ročníku se zúčastnila
družstva
Poděbrad,
Velimi,
Sokolče a Předhradí. Hrálo se
od dubna do července, každý
s každým dvakrát (jednou
doma, jednou venku). Suverénní
vítězství a velký putovní pohár
získali hráči Poděbrad. Již se
pracuje na organizaci dalšího
ročníku.
Bohužel z důvodu záplav se
neuskutečnil turnaj CENTROPEAvokádo v Praze Tróji, kam
tradičně
vyjíždíme.
Tento
oblíbený turnaj evropské soutěže
byl přeložen za Karlovy Vary, kam
mnoho týmů vůbec nejelo (my
také ne).
V současné době hrajeme
díky pochopení pana starosty
Seiferta na nevyužitém hřišti
v areálu FC Velim. Prostor je nám
trochu těsný rozměrově (pro dvě
hřiště), ale povrch a umístění
jsou ideální. Naší snahou bude
zhotovit další hřiště, o čemž se
budeme snažit jednat.
Přijďte si s námi zahrát,
protože pouhým sledováním Vás
petanque nezaujme. Když jste ve
hře, je to úplně o něčem jiném.
Probudí to ve Vás hráče. Hrát
mohou mladí i senioři. Udělejte
něco pro své zdraví, vždyť při
turnaji nachodíte i pět kilometrů
a v rukou máte 240 kg v podobě
ocelových koulí, což je spočítáno.
Najdete nás každou sudou neděli
od 15 h na hřišti FC Velim.
Těšíme se na Vás. I vy můžete
třeba za dva roky zvednout nad
hlavu pohár jako naši hráči Pavel
Jeřala a Martin Škopek.
hráči PC Velim

Velimská abeceda (list 126)
Sny vznikají při spánku,
kdy nastává útlum činnosti
mozku. Jsou to děje vyluzované
z paměti a promítané na sítnici
oka. Obrazně řečeno, je to
promítání archivně uložených
obrazových záznamů. Jejich
častá nesmyslnost je způsobena
absencí logické regulace – běžné
soudnosti bdělého člověka. Sen
je omezen na ty informace, které
jsou uloženy v paměti (zážitky,
myšlení, četba, doslech, tušení,
předpoklady apod.). Projekci
snů ovlivňují i fyzické příčiny.
Při přejídání například dochází
k divokým snům. Impulsem
k divokým snům může být
odkrytá ruka při spánku v chladné
místnosti. Sny mívaly v minulosti
souvislost s proroctvím. Se sny
je spojena řada pověr. Někdy
sen vyřeší neřešitelný problém
či objasní nevyjasněnou záhadu.
Snáře slouží jako pomůcky
k vysvětlování snů. V žádném
případě se nestavíme za jejich

autentičnost.
Sobec či egoista je člověk
milující sám sebe. Byli a jsou
mezi námi. Nevybočují však
z průměru. Sobci se zpravidla
stávají zhýčkaní jedináčci, takže
vinu na jejich špatné povaze
nesou i rodiče. Nevděčně vyčítají
například rodičům, že pro ně
málo udělali. V minulých dobách
zbyl z jedné velimské rodiny již
jen velmi starý otec a svobodný
syn. Ten své životní neúspěchy
svaloval na nemocného starce. Stařec na stará kolena
prožíval peklo na zemi. Syn mu
neposkytoval žádnou pomoc,
trápil ho hladem a dokonce jej bil.
I na veřejnosti se o otci vulgárně
vyjadřoval a přivolával jeho smrt.
Ta se pro starce nakonec stala
vysvobozením.
Soběslav Matěj byl k roku 1775
uváděn jako sedlák ve vsi Velimi
v čísle 12 (dle starého číslování).
Jedná se o bývalý statek (č. 24)
Karla Součka, proti evangelické

Vítězovské proměny (4)

Obchod A. Matouškové, nyní dům B. Vorálkové

faře. Před ním byl v tomtéž
čísle r. 1757 Václav Moravec.
K tomuto stavení patřilo 199
strých a 3 čtvrtky výměry
polností.
Jmenovaný
Matěj
Soběslav byl r. 1785 poslán spolu
s Janem Mojžíšem do Prahy
– Malé Strany, do kláštera
dominikánů k jednání o koupi
stolic (lavic) do velimského
evangelického kostela. Tuto koupi
sjednali za 40 zlatých.
Sobotka Primus se narodil
29. ledna 1841 ve mlýně
Horní
Nouzov
a
zemřel
r. 1925. Nejčastěji je uváděn
jako úředník české univerzitní
kanceláře v Praze. Byl však i
vychovatelem,
spisovatelem,
publicistou,
překladatelem,
básníkem, filologem, folkloristou
atd. V letech 1879 až 1884 byl
redaktorem Světozoru, v letech
1886 až 1892 redigoval Matici
lidu. Byl ředitelem redakční
kanceláře
Ottova
slovníku
naučného. Ovládal angličtinu,
polštinu, němčinu, ruštinu i
další jazyky. Zabýval se lidovou
poezií, slovanskou mytologií a
zvykoslovím. Sepsal: Rostlinstvo a
jeho význam v národních písních,
pověstech, bájích, obřadech a
pověrách slovanských (1879),
dále: Kratochvilná historie měst
a míst státu československého
(2. vydání z r. 1919). Přes velké
zásluhy o českou věc nebyly tyto
nikdy doceněny. Velim jej téměř
nezná!!!
Sobotka Ferdinand se narodil
1. dubna 1835 ve mlýně Horní
Nouzov. Byl mlynářem a
básníkem-samoukem.
Jako
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osmnáctiletý přišel o oko při
kování koní. V pozdější době se
mu pokazilo i druhé, takže zcela
oslepl. Skládal verše, z nichž
některé otiskli v kalendářích
(1859–1860), jiné v Lumíru
(1860–62) a Květech (1866).
Rodina se pak přestěhovala
do Světlé nad Sázavou, kde
otec koupil mlýn. Ferdinand
pracoval ve mlýně a bydlel u
švagra Šindeláře. Po policejní
razii v Šindelářově bytě, kdy byla
nalezena Ferdinandova báseň
„Na Polsku“ ohodnocená jako
velezrádná, byli oba muži zatčeni
a drženi ve vyšetřující vazbě.
R. 1898 se Ferdinand Sobotka (se
ženou a dvěma dětmi) přestěhoval
do Kasanic, kde „mlynařil“
v koupeném mlýně. Tam také
r. 1899 zemřel.
Sobotka Jan byl do roku 1764
mlynářem v Klučově. Poté
převzal mlýn v Horním Nouzově.
Všichni jeho synové byli
mlynáři. Nejmladší Jan zemřel
v 35 letech. Syn František převzal
po otci mlýn v roce 1796. Od
roku 1824 byl držitelem mlýna
Františkův syn Josef. Ten měl
8 synů, včetně Primuse narozeného
29. ledna 1841. Druhý syn Tomáš
provozoval mlýn v Dolním
Nouzově, postavený r. 1790.
Tomáš zemřel roku 1810. Po
jeho smrti působil v Dolním
Nouzově
František
Franc,
manžel dcery Marie. Nejmladší
syn Vincenc, který se oženil
r. 1832, byl poté taktéž mlynářem
v Dolním Nouzově. Po r. 1850 již
éra Sobotků v Dolním Nouzově
skončila.

Velim a svět před půl stoletím
(září 1963)
Do 1. září 1963 byla v Předhradí postavena nová školní budova. Měla
jedno poschodí a byla stavěna do písmene „L“. Hodnota této novostavby
byla kolem 1 000 000 Kčs.
Dne 27. září 1963 se narodila Ivana Chýlková, česká herečka pocházející
z Ústí nad Labem. Odtud přešla do Divadla Na Zábradlí v Praze a pak
do Činoherního klubu.
V roce 1963 byla výuka železničního dílenského dorostu zajištěna
pro oblast Kolín-Nymburk- Mladá Boleslav v Železničním odborném
učilišti Nymburk.
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FC Velim

A:
Velim – Suchdol 0:3
Dobrovice B – Velim 5:0
Velim – Mnichovo Hradiště 2:2
Jesenice – Velim 5:0
B:
Kozojedy – Velim 3:1
Velim – Plaňany 2:3
Jevany – Velim 4:3
Velim – Dobřichov 3:0
Dorost:
Záboří – Velim 3:3
Velim – Kosmonosy 1:1
Pečky – Velim 0:5
Velim – Úvaly 6:0
Žáci:
SK Rakovník – Velim 2:3, 2:0

„Pouliční turnaj“

Sedlčany – Velim 3:0, 6:0
Velim – Příbram 2:3, 2:1
Neratovice – Velim 1:1, 3:5
Velim – Poděbrady 1:1, 10:1

Dne 10. 8. 2013 uspořádali fotbalisté FC Velim (bývalí i současní)
pouliční turnaj v malé kopané. Podmínkou účasti bylo hráčovo trvalé
bydliště ve Velimi nebo ve Vítězově. Hráči byli rozděleni do mužstev
podle bydliště v jednotlivých částech obce. Turnaje se zúčastnila tato
mužstva: BOTAFOGO Vrch, ATLETICO Václavská, SLAVIA Vítězov,
TRAVERZA Fajberk, DYNAMO Nádržka. Turnaj vyhrálo mužstvo
Atletico Václavská ve složení: Sixta Libor, Slavík Jaroslav, Málek David,
Starý David, Nouzovský Jaroslav, Hrabal Michal, Seifert Lukáš, Pena
Pavel. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Luboš Svoboda (Traverza
Fajberk). Nejlepším hráčem a zároveň nejlepším střelcem se stal Jaroslav
Slavík (Atletico). Děkujeme p. Pavlu Kasalovi, který celý turnaj zajistil
finančně i organizačně. Zvláštní poděkování za péči o zraněné a unavené
hráče patří zdravotním sestřičkám z fajberské polikliniky. Doufáme, že
se fotbalový turnaj líbil a že se za rok sejdeme zase. 
AH

Poděkování
Děkuji panu starostovi Seifertovi a OÚ Velim za balíček, knížky a
blahopřání k mým 85. narozeninám.
Helena Hrodková

Poděkování
Mateřská škola Velim děkuje „Fajberákům“ za sponzorský dar 5000 Kč
na nákup hraček pro děti a místním včelařům p. Synkovi a p. Šmídovi za
darování 5 litrů medu. Rádi si osladíme život.

Zeptali jsme se...
Na téma neuspokojivých výsledků A mužstva proběhla ve středu 2. 10.
schůzka vedení klubu s trenérem. Výsledkem této schůzky byla vzájemná
dohoda o konci působení pana Jaroslava Češpivy ve funkci trenéra A
mužstva. Vedením A mužstva byl prozatím pověřen dosavadní asistent
pan Jiří Ptáček. 
vedení FC Velim

Velimween
Žáci 9.ročníku ZŠ Velim Vás zvou na lampionový průvod obcí, který se
koná ve čtvrtek 31. 10. 2013 od 17.30 hodin.
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