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Volby do Poslanecké sněmovny
Ve dnech 25. a 26. 10. 2013 se konaly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Přinášíme Vám ohlédnutí za těmito předčasnými
volbami. Celostátní výsledky jsou jistě všeobecně známy, proto v grafu
tyto výsledky neuvidíte osamoceně (jako jste mohli vidět mnohokrát
ve sdělovacích prostředcích), ale ve srovnání s hlasováním ve Velimi a
Vítězově. Obdobně ke kandidátům s největším počtem preferenčních
hlasů přidáme takové kandidáty podle voličů v naší obci.
Volební účast v ČR byla 59,48 %. Šlo o druhou nejnižší účast od

roku 1996 (máme na mysli jen volby do Poslanecké sněmovny).
Nepatrně nižší byla jen účast ve volbách v roce 2002. Ve Velimi byla
volební účast 65,73 %, což je od roku 1996 účast nejnižší. V 90. letech
minulého století se volební účast v parlamentních volbách pohybovala
kolem hranice 80 %, ve volbách v letech 2002, 2006 a 2010 pak kolem
70 %. Oproti posledním řádným volbám v roce 2010 je pokles účasti ve
Velimi téměř desetiprocentní. Přesto byla (jako vždy) volební účast ve
Velimi výrazně vyšší než je celostátní průměr. Jak tedy volby dopadly?

Největší počet preferenčních hlasů získali v ČR tito kandidáti: Karel
Schwarzenberg (TOP 09) – 37 794 hlasů, Miroslava Němcová (ODS)
– 26 866 hlasů a Michal Hašek (ČSSD) – 25 531 hlasů. Ve Velimi bylo
pořadí podle počtu preferenčních hlasů následující: MUDr. Václav
Navrátil (KDU-ČSL – přednosta oddělení dětské chirurgie v kolínské
nemocnici) – 20 hlasů, Jan Pospíšil (TOP 09 - II. místostarosta města
Kolína) – 17 hlasů, Pavel Čihák (ANO - finanční ředitel) – 16 hlasů.
Velim jako obec Středočeského kraje spolurozhodovala o rozdělení
25 mandátů ve dvousetčlenné Poslanecké sněmovně. Nejvíce mandátů
(šest) získaly v našem kraji ANO a ČSSD, čtyři mandáty TOP 09 a
KSČM, dva ODS a Úsvit a jeden KDU-ČSL.

Pojďme k některým konkrétním údajům z hlasování občanů Velimi
a Vítězova:
•
z celkového počtu 1 701 oprávněných voličů přišlo k volbám
1 118 občanů
•
platných hlasů bylo 1 109 (9 hlasů bylo tedy neplatných)
•
ve Velimi se těsným vítězem voleb stalo hnutí ANO
•
pořadí stran a hnutí bylo jinak ve Velimi stejné jako v ČR (jen
Piráti předstihli ve Velimi Stranu zelených)
•
hnutí (ANO a Úsvit) dostala ve Velimi větší procento hlasů než
v ČR
•
hlasování ve Velimi probíhalo ve třech okrscích (I. – obecní úřad,
II. – škola, III. – Vítězov)
•
KDU-ČSL se do Poslanecké sněmovny „ve Velimi“ dostalo jen
díky II. okrsku (v I. a III. byla pod nutnou pětiprocentní hranicí)
•
o tom, že prohra ČSSD byla ve Velimi jen těsná, opět rozhodl II.
okrsek (v I. a ve III. bylo vítězství ANO jasnější, ve III. okrsku
získalo toto hnutí dokonce dvojnásobného výsledku než ČSSD)
•
ve III. okrsku by se do Poslanecké sněmovny dostala Strana
zelených, naopak pod hranicí vstupu se ocitla kromě KDU-ČSL
i ODS a TOP 09
•
TOP 09 porazila ve Velimi ODS opět jen díky II. okrsku
•
ani jeden hlas ve Velimi a Vítězově nedostaly Romská
demokratická strana a LEV 21 – Národní socialisté, po jednom
hlasu pak Suverenita – Strana zdravého rozumu a Aktiv
nezávislých občanů

Občané I. okrsku volili v nově zrekonstruované budově OÚ

Veškeré tyto údaje jsou volně přístupné na internetových stránkách.
Možná by Vás tam zaujaly i další informace.
PK
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Mimořádné velimské proměny

Budova Obecního úřadu Velim před a po rekonstrukci

Ze vzpomínek na Glaserovy
Pokračujeme ve vyprávění o rodině
Glaserových.
Paní Hrodková:
Glaserovi byli hodní, slušní a
chytří lidé. Dali lidem práci
(dobře zaplacenou) i sladkou
odměnu vyrobenou v jejich
továrně. I když byli honorace
a já dcera dělníka, kamarádila
jsem s dcerou pana továrníka
Rudolfa Glasera. Jmenovala se
Věra. Měla slušné vychování, byly
jsme téměř stejně staré. Pamatuji
si, jaké měli u vily tenisové kurty,
které na podzim zalévali vodou.
S příchodem mrazu tenisový
kurt zamrzl a my bruslily, to vám
byla legrace. Vždy jsme se těšily
na zimu. Máme spolu i fotografii
na svatbě šafáře (bohužel ji
nemůžu najít). Takový osud, jaký
Glaserovi měli, si nezasloužili.
Paní Kopecká:
Byli bohatí, ale přesto i skromní.
Ve vile neměli žádný přepych a
prý se za jejich života žilo lidem
dobře. Část Glaserů stačila před
Hitlerem utéci, jiní zahynuli
v koncentračních táborech jako
Rudolf Glaser s Vilmou. Rudolf
totiž přišel o ruku, ten neměl šanci
přežít tábory smrti. Přesto Hana
s Věrou, jejich dcery, dokázaly
přežít všechny lágry. Hana však
bohužel těsně po osvobození
zemřela na zákeřný skvrnitý tyfus.
Věra přežila hrůzy válečných
útrap, hledala živé příbuzné.
Nakonec se dozvěděla, že zemřel
i bratr Tomáš, který vstoupil do
letectva Spojeného království
Velké Británie. Informovala

příbuzné a emigrovala do Kanady
(bez vyzvednutí svých věcí
schovaných před zabavením ve
Velimi). Slyšela jsem, že jí patřily
pozemky na Kolínsku. Přestože
to tu neměla ráda, schválně je
neprodala. Nechala tam prázdný
prostor.
Zemřela
tragicky.
Paní Šotolová:
Glaserovi z Lenešic zakoupili
továrnu ve Velimi. Můj strýc
Václav Funda byl správce ve vile,
dokonce tam bydlel. Vila a statek
patřily rodině Jindřicha Glasera,
jeho manželka se jmenovala
Emily a děti Alexander a Viktor.
Měli tenisové kurty, na kterých
hrál strýc s děvčaty tenis. Po
tragických válečných událostech
se Věra rozhodla pro okamžitou
emigraci za příbuznými do
Kanady, kde se její zdravotní stav
zlepšil, zařadila se do normálního
života a žila zde až do své tragické
smrti. Po roce 1989 byl navrácen
majetek dcerám Věry Glaserové
(Anně, Mary a Janě), žijícím
v Kanadě (Ontario). Říká se, že
část majeteku byla totiž těsně po
válce Věrou prodána státu, aby
mohla dostat vízum a odcestovat.
Dědictví z nemovitostí Jindřicha
Glasera přešlo na syny Alexandra
a Viktora. Co je s nemovitostmi
teď,
není
příliš
známé.
Další informace mi poskytl pan
Jiří Brady, který žije v Kanadě a je
významnou osobností holocaustu:
Jiří přežil pobyt ve dvou
koncentračních táborech, jeho
tehdy třináctiletá sestra bohužel
ne. Stala se symbolem holocaustu.

Neuvěřitelný a dojemný příběh o
jejím kufříku se v knižní podobě
stal celosvětovým bestsellerem.
Já jsem se dostal do Kanady
v lednu 1951 a hned na
začátku
jsem
poznal
u
Morawtze Věru Glaserovou.
Velmi jsme se kamarádili a
dodnes jsme v blízkém spojení
s jejími dcerami Mary a Ann.
O jejím otci se vyprávělo, jak
to uměl s lidmi. Ve firmě místo
toho, aby zaměstnance hlídal,
tak jim dovolil sníst čokolády
tolik, kolik chtějí. Po třech dnech
toho všichni měli dost a nikdo je
již nemusel hlídat. To, čím jsme
všichni prošli, se dá těžko popsat.
Rodina Věry to měla nejhorší.
Šli do Polska (Lodže) již v roce
1941 jako jedni z prvních. Tam
je nejenom Němci a Poláci, ale i
spoluvězni nenáviděli. Byli pro
ně vzdělanější, bohatší atd. Když
jsme se vrátili po válce domů,
necítili jsme se jako normální
lidé a trvalo určitý čas, než jsme
si zvykli. Věra měla smůlu, že ji
(s dobrým úmyslem) hned po
válce poslali příbuzní na nejlepší
universitu Mc Gill v Montrealu,
kde byla děvčata mnohem mladší
a s úplně jinými zájmy. Věra,
která prošla peklem, se těžko
vracela do normálních kolejí.
Kdykoli jsme ji někam pozvali,
přišla, ale nikdy nezůstala.
Vzala si českého architekta a
měli tři dcery. Prostřední dcera
Jane jednou ztratila vědomí
na několik dní a již se z toho
nedostala. To bylo na Věru víc,

než mohla zvládnout a po určité
době skončila život v Niagaře.

Hana a Jiří
Paní Strnadová:
Ano byli to slušní a dobří lidé,
moje maminka v jejich továrně
vařila. Vždycky na Velikonoce
udělali jakousi hru v areálu
továrny. Pan továrník Glaser se
ženou Vilmou schoval dárky a
sladkosti a děti zaměstnanců je
hledaly. No to byla veliká událost,
nic podobného tu dříve nebylo.
Mám dokonce i fotografii jejich
dětí Hanky, Tomáše a Věry.
Pan Bohumil Baláček s členkou
KRPV vzpomínají:
Glaserovi byli skutečně velice
slušní lidé, lidumilové (ne
jako židé Pečekovi). Vyprávělo
se, že jednu Glaserovu dívku
v koncentračním táboře Němci na
ústupu svlékli a vyryli jí na záda
hákový kříž, takže se nemohla
koupat a celý život si nesla tuhle
viditelnou vzpomínku. Musela být
neuvěřitelně zničená psychicky i
fyzicky. Jinak už asi všechno víte.
Jan Nechanický
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Vyhláška 1/2013 O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
a estetického vzhledu obce je připravena, do příštího zasedání budou do
vyhlášky zapracovány i pozemky ve Vítězově – u požární nádrže, u hasičské
zbrojnice, u obchodu.
Příští týden je plánována schůzka s pracovníky hyg. stanice, která sdělí
své stanovisko k umístění dětí z MŠ do náhradních prostor (v průběhu
rekonstrukce).
Starosta s paní Jandákovou prohlédli prostory po zubní laboratoři (prostor
pro nové dětské zdravotní středisko) a sdělil, že bude nutná úprava. Paní
Kuchařové bude nabídnut byt v čp. 487 ve Velimi.
Byl opraven měřič rychlosti.
ZO schválilo manželům Gregorovým z Velimi výstavbu vjezdu
k pozemku p. č. 44/32 ve Velimi, v ulici Vítězovská (přes obecní pozemky) na
náklady žadatele.
ZO schválilo Koncesní projekt s názvem „Provozování vodovodů pro
veřejnou potřebu města Kolín” zpracovaný firmou VRV, a. s., v srpnu 2013.
Výše uvedený projekt byl vyvěšen na úřední desce po dobu zákonné lhůty.
ZO projednalo smlouvu Vodohospodářského sdružení Kolín o vstupu obce
Nebovidy. Smlouva byla vyvěšena, poté bude zastupitelstvem projednána a
případně schválena.
ZO vzalo na vědomí oznámení MěÚ Kolín, odboru výstavby, o zahájení řízení
o prodloužení platnosti stavebního povolení – stavební úpravy Mateřské školy
ve Velimi.
ZO vzalo na vědomí informaci ÚRRRS Střední Čechy o
prodloužení lhůty na podpis Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu
č. CZ.1.15/3.3.00/67.01488 a souhlas s dodáním podkladů k prodloužení
stavebního povolení do 30. 10. 2013.
JUDr. Těmín, Ph.D., se zeptal, zda je možné ovlivnit otevírací dobu pošty.
Momentálně je otevřena pouze do 15.30 h. Pan starosta odpověděl, že
záležitost prověří a dotaz bude případně zaslán na ředitelství pošt.
Dále ho zajímalo, čí je pozemek p. č. 968/1 u MŠ Velim – směr lokalita Ve
Mlýně. (Byl svědkem nepříjemného výstupu z důvodu parkování.) Pan
starosta odpověděl, že pozemek je obecní.
Mgr. Bartošová požádala JUDr. Těmína, Ph.D., o přípravu smluv na věcná
břemena (kanalizace). Informovala ZO o plánované schůzce s projektantem,
která se uskuteční v pátek (cyklostezka Velim–Vítězov).
Pan Kostka sdělil ZO, že jsou projednávány podmínky k výběrovému řízení
na zhotovitele Rekonstrukce MŠ Velim.
Pan Kotek požádal o pokácení třešní u mateřské školy.
Mgr. Kyncl požádal o vyhlášení informace o náboru vedoucích a především
hlavního vedoucího na letní tábor Horní Bradlo. Pokud nedojde k obsazení
pozice hlavního vedoucího, tábor se zřejmě v příštím roce neuskuteční.
Informace bude zároveň zveřejněna ve Velimských novinách. Veškeré
informace ohledně organizace tábora sdělí p. Kyncl (723 866 289).

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Křehlová Magdalena, Velim 65 let
Podnecký Miroslav, Velim 70 let
Kasal Miroslav, Velim
75 let
Funda Vlastimil, Velim 
60 let
Vávrová Věra, Velim 
80 let
Kopecká Blanka, Velim
70 let
Kučerová Dagmar, Velim  75 let
Baláčková Jitka, Velim
60 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 16. 10. 2013
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Narodili se:
Štěpánek Martin, Velim
Kulhánková Zuzana, Velim
Medovič Oliver, Velim
Špalková Lucie, Velim
Rodičům blahopřejeme!

•

Zemřel:
Zedník Václav, Velim
Čest jeho památce!

•

•

Vyhláška 1/2013 O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
a estetického vzhledu obce je připravena, do příštího zasedání budou do
vyhlášky zapracovány i pozemky ve Vítězově – u požární nádrže, u hasičské
zbrojnice, u obchodu. Musí se doplnit parcelní čísla, aby se vyhláška mohla
dokončit.
Rekonstrukce MŠ Velim – realizace jedné třídy ve škole (jakmile budeme
znát vítěze soutěže).
Vodohospodářské sdružení Kolín – smlouva je vyvěšena.
Starosta informoval o otevírací době na poště – úprava otevírací doby na
poště je z důvodu dovolené.
Mgr. Bartošová – proběhla schůzka s projektantem výstavby cyklostezky,
další podrobnosti sdělí na příštím ZO.
Pan Kostka předložil projektovou dokumentaci – výběrové řízení na
zhotovitele akce Rekonstrukce MŠ Velim. Lhůta na výstavbu pro zhotovitele
včetně zajištění kolaudace je 320 dní. Začátek – únor 2014. Do konce roku by
se mohla podepsat smlouva. ZO schválilo zadávací dokumentaci na výběr
zhotovitele na akci Rekonstrukce Mateřské školy Velim.
ZO projednalo a schválilo dělení pozemku dle geometrického plánu
č. 829-74/2013. Odděleno z důvodu žádosti o bezúplatný převod (kanalizace
Vítězovská).
ZO projednalo a schválilo dělení pozemku dle geometrického plánu
č. 139-198/20142. Odděleno z důvodu převodu pozemku veřejné prostranství
na plochy sportovní a občanské vybavenosti (hřiště Vítězov).
ZO projednalo a schválilo dělení pozemku dle geometrického plánu
č. 141-18/2013. Odděleno z důvodu žádosti o odkup pozemku – Vítězov.
ZO projednalo a schválilo dělení pozemku dle geometrického plánu
č. 833-93/2013. Odděleno z důvodu žádosti o odkup pozemku – Velim.
ZO zařadilo žádost společnosti Ball Aerocan CZ, s. r. o., na pořízení změn
územního plánu v obci Velim – převedení pozemku p. č. 283/17 o výměře
611 m2 na plochu pro výrobu a skladování do změny ÚP a odeslalo ji panu
ing. arch. P. Krolákovi k posouzení.
ZO schválilo podepsání budoucí smlouvy – o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene č. IP-12-6006469/1 (p. č. 44/2 – manželé Gregorovi).
ZO vzalo na vědomí ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ve
Velimi, které využívali archeologové.
ZO nemá námitek a odsouhlasilo přechodnou úpravu provozu Velim –
Nová Ves I. Úplná uzavírka silnice Velim – Nová Ves proběhne 4. 11. 2013 24. 11. 2013. (Zajistí společnost ASIG, s. r. o.)
Návrh rozpočtu DSO Pečecký region na rok 2014 byl vyvěšen po dobu
zákonné lhůty na úřední desku obce Velim a poté bude schválen.
ZO vzalo na vědomí návrh kalkulace na veřejné osvětlení v obci Velim –
L. Radoň, Velim, ale v současné době neuvažuje o jeho výměně (především
z finančních důvodů).
Pan starosta informoval ZO, že Správa a údržba silnic Kutná Hora opraví po
skončení objížďky přes Vítězov (kvůli opravám silnice z Nové Vsi na Kolín)
silnici mezi Vítězovem a Velimí.
Dále pan starosta požádá Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy,
o rekonstrukci silnice v ulici Pražská ve Velimi.
Pozval všechny přítomné v sobotu 26. 10. 2013 od 14.00 h na odhalení
pamětní desky T. G. Masaryka, která bude umístěna na velimském
náměstíčku, a odhalení pamětní desky sourozenců Součkových na místní
sokolovně.
ZO projednalo záměr prodat nemovitý majetek - pozemek p. č. 946/5 o
výměře 248 m2 v k. ú. Velim. Záměr byl vyvěšen na úřední desce po dobu
zákonné lhůty.
ZO projednalo záměr prodat nemovitý majetek – pozemek p. č. 367/12 o
výměře 117m2 v k. ú. Vítězov. Záměr byl vyvěšen na úřední desce po dobu
zákonné lhůty.
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Mobilní sběr nebezpečného odpadu

Zpěv byl její úlevou

Vážení spoluobčané, na základě smlouvy s firmou Nykos, a. s., Ždánice
se v sobotu 16. listopadu 2013 uskuteční ve Velimi a Vítězově sběr
vybraných nebezpečných odpadů. Při tomto svozu budou sbírány
tyto druhy nebezpečných odpadů: olověné akumulátory, baterie suché
(tužkové monočlánky apod.), vyřazené zářivky, obaly od postřiků
a chemikálií, upotřebené motorové oleje, obaly od barev a laků,
upotřebené olejové filtry, staré léky a lékovky. Pojízdný kontejner
bude přistaven ve Vítězově od 12.05 do 12.25 hodin u pana Buga a ve
Velimi od 12.35 hodin do 12.50 hodin v Tylově ulici (bývalá kasárna).
Další sběr nebezpečného odpadu se ve Velimi uskuteční v prostorách
bývalých kasáren v Tylově ulici, a to ve středu 13. listopadu 2013
a ve čtvrtek 14. listopadu 2013 od 15.00 do 17.00 hodin pouze
pro tyto odpady: vyřazené lednice a chladničky s chladicí náplní,
vyřazené televizory, vyřazené pneumatiky od osobního automobilu.
OÚ Velim

Na 27. listopad 2013 připadá
90. výročí narození velimské
spoluobčanky, vrstevnice dnes
již nejstarší skupiny velimských
rodáků, operní pěvkyně Stanislavy
Součkové – Ryšavé. Narodila
se na kraji dnešní třídy Krále
Jiřího v domě č. 243, který tehdy
její rodiče Karel a Miloslava
Součkovi vlastnili. Ulice dříve nesla
jméno ředitele poděbradského
panství
Josefa
Baierwecka.
Dodnes se jí říká Fajberk. První
dvě parcely koupil Vít Hůla a
postavil zde společenský dům zvaný Hůlovna (dnes prodejna traktorů).
Teprve později byl mezi čísly 2 a 3 původního číslování (dnes 242 a 244)
postaven dům č. 243, který se stal rodištěm Stanislavy Součkové. Mladí
manželé Součkovi se pak při výměně hospodářství odtud dostali do
čísla 24 v Sokolské ulici. Zde se jim narodily další 3 děti, a to r. 1925 Jiří,
Zdena r. 1928 a Jára r. 1935. Ten se stal přes svůj mnohem mladší věk
v budoucnu v mnoha divadelních rolích partnerem sestry Stanislavy.
Ve Velimi patřili Součkovi mezi starší usedlé rody. V pořadí byli desátí
nejstarší a první záznam o nich je z r. 1777. Patřili k zemědělské větvi ze
staré části Velimi a celá rodina byla zapojena do sokolské činnosti. Stáňa
cvičila v Sokole odmalička. Obecnou školu navštěvovala ve Velimi, ale do
měšťanky musela zpočátku dojíždět do Kolína. (V roce 1936 se konečně
realizovala stavba dlouho plánované měšťanské školy T. G. Masaryka.)
Z podnětů učitelů se Stanislava začala učit zpěvu v kolínské hudební
škole, kde byl ředitelem Josef Mančal a jeho pravou rukou jeho žena
Olga. Od roku 1939 navštěvovala Stanislava Hospodyňskou školu
v Chrudimi a měla hodiny zpěvu u profesora Masopusta. V letech
1940-41 studovala pražskou státní konzervatoř, kde působila profesorka
Jarmila Tomášková. Ve 3. ročníku poprvé vstoupila na prkna Národního
divadla v Praze, a to v dětské roli Janíčka v opeře Dědův odkaz. Studovala
hudební obor AMU. V lednu 1948 se ve velimském evangelickém
kostele provdala za Jaroslava Ryšavého, rodáka z Bratislavy, který
v Praze ukončil Husovu fakultu a nastoupil jako vikář kostela U Klimenta.
21. listopadu 1948 se jim narodila dcera Hana, po ní přišel r. 1953 na svět
Pavel a r. 1966 Daniela. V době narození Hany byl její manžel uvězněn
po procesu se skupinou 34 obviněných evangelických intelektuálů
v Bratislavě, v roce 1951 byl amnestován. Absolventské představení
Stanislavy Součkové se konalo 13. května 1952 v divadle v Karlíně, kde
hrála Mařenku v Prodané nevěstě. V Karlíně byla angažována 9 sezón.
Na podzim 1961 se stala sólistkou opery Jihočeského divadla. Zde získala
titul Zasloužilá umělkyně. Po Brně a Praze hostovala také v Německu,
Polsku, Itálii a Rakousku. Dne 19. června 1974 se definitivně rozloučila
s operním jevištěm. Zemřela 23. července 1997 v Českých Budějovicích.
Docentka Dagmar Blümlová, CSc., z Historického ústavu v Českých
Budějovicích poslala začátkem října 2000 Obecnímu úřadu ve Velimi
dopis, v němž sděluje, že pracuje na knize o zasloužilé umělkyni
Stanislavě Součkové – Ryšavé. Žádala informace o jmenované z 20. a
30. let minulého století. Potřebovala též svědectví pamětníků.
Velimský klub rodáků proto r. 2000 pozval autorku na oslavu
28. října, aby se mohla sejít s lidmi, kteří zpěvačku znali. Klub rodáků vypsal
12 jmen osob připadajících v úvahu. Blümlová skutečně do Velimi přijela
a já jsem měl za úkol projít s ní místa, ve kterých se Stanislava nejčastěji
vyskytovala. Nejdelší zastávku jsme měli v ulici Ve Dvoře v č. 13, kde v bývalém
deputátním domku bydlela dcera zpěvaččina bratra Jiřího, JUDr. Zuzana
Musílková. Ta se stala zdrojem důležitých informací, po nichž se autorka pídila.
BB

Klub rodáků a přátel Velimi - poděkování
KRPV děkuje občanům Velimi a okolí za účast při
znovuodhalení desky TGM na velimském náměstí 26. října 2013.
Děkujeme paní ředitelce kolínského archivu PhDr. Lence
Neřoldové za erudovaný projev, hudebnímu tělesu Harmonie
1872 z Kolína za hudební doprovod a paní učitelce Mgr. Veselé a
jejím žákům Venuši Bíškové a Janu Rejholcovi za recitaci básní.
Uvítali jsme přítomnost členů rodiny pěvců Stanislava a
Jaroslava Součkových při odhalení pamětní desky a děkujeme
paní MgA Jolaně Součkové, která srdečně vzpomínala na
tyto vzácné rodáky. Při obou příležitostech byli ozdobou paní
Dana Eschlerová a pan Martin Škopek v sokolských krojích.
Zvláštní dík patří panu starostovi Josefu Seifertovi a paní Monice
Slabé za výraznou podporu a pomoc při přípravách celé slavnosti.
V neposlední řadě rodáci děkují panu Radku Sixtovi a
manželům Hubalovým za pomoc při přípravných pracích.
Klub rodáků a přátel Velimi – 4. oddíl Sokola Velim

Z našich škol
Coca-cola Cup
Ve čtvrtek 3. 10. 2013 se zúčastnili naši žáci fotbalového Coca-cola Cupu.
Družstvo ve složení Dejmek D., Horník M., Trumpus Z., Červenka T.,
Ceral J., Sýkora D., Kubelka K., Horák J., Fiala A., Krejčí D., Nejedlý D.,
Adámek M., Němec T., Koděra D., Vokřál O. a Holoubek P. prohrálo
s Pečkami 1:2 a remizovalo s Plaňany 1:1. Do dalších bojů nepostupujeme.
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Velimween
Tradiční lampionový průvod obcí - Velimween - uspořádali deváťáci
31. 10. 2013. Zúčastnilo se více než 250 dětí se svými rodiči nebo jiným
doprovodem. Průvod opět „zkrášlila“ spousta masek a rekvizit.

Dívčí florbal
Ve středu 16. 10. se mladší dívky zúčastnily v Kolíně turnaje ve florbale.
Družstvo ve složení V. Němcová, E. Bugová, K. Táborská, D. Kainarová,
A. Kolářová, L. Slunečková, B. Kvapilová, L. Nováčková a S. Dejmková
v okrskovém kole smolně obsadilo 3. místo a do finálových bojů nezasáhlo.
Rovněž naše družstvo starších dívek provázela smůla. Ve čtvrtek 24. 10.
opět 3. místo v okrskovém kole bez dalšího postupu. Výborně hrály:
I. Homokyová, M. Kotková, A. Vojtová, L. Slunečková, K. Hlásková,
A. Ramšáková, V. Bíšková a J. Vosecká.
Víceboj mimokolínských škol
Ve čtvrtek 24. 10. se konal 2. ročník víceboje mimokolínských ZŠ na
SPŠ Kolín. Družstvo našich mladších ve složení V. Němcová, D. Nejedlý,
K. Kubelka, L. Nováčková, J. Horák zvítězilo, družstvo starších ve složení
A. Holoubková, R. Čábela, H. Le Minh, D. Rejholec, M. Horník skončilo
osmé. Netradiční víceboj se žákům velice líbil. Soutěžilo se např. na
X-boxu, Playstationu, ve skládání puzzlí, Merkuru, ve stolním fotbalu atd.

Florbal nejmladších chlapců
Ve čtvrtek 31. 10. se konal florbalový turnaj pro nejmladší žáky
(4. a 5. třída). Naše družstvo ve složení Kmoch T., Havelka O., Vácha Š.,
Červeňák V., Hrabák D., Náděje A., Storchak I., Noll L. a Zákostelecký M.
obsadilo po dramatickém semifinále 3. místo.

AH

Říjnový dlabanec
Podzimní dlabání dýní proběhlo letos pod taktovkou mateřské školy.
Zúčastněným se dýně moc povedly, i když to byl mnohdy výtvor
spíš rodičů než samotných dětí. To ale vůbec nevadilo, děti si užily
dlabání po svém, špinavá kolena i ruce toho byly jasným důkazem.
Na závěr každý dostal medaili a všichni vydlabaní strašáci se rozsvítili.
žas

Letní tábor Horní Bradlo
Prázdniny jsou sice daleko před námi, ale přesto bych chtěla reagovat
na informace, že letní tábor v Horním Bradle se letos již nemá konat.
Jsem rodič, který je s touto letitou akcí velmi spokojený, a myslím, že
by bylo opravdu škoda, kdyby měla zaniknout. Chápu, že zorganizovat
tak rozsáhlou akci je velmi náročné a pro všechny zúčastněné vedoucí i
vyčerpávající a že dobrý pocit z práce s dětmi je mnohdy zkalen lidskými
řečmi a různými stížnostmi z řad rodičů. Když se rozhodnu své dítě na
tábor poslat, musím přece vědět, že se na určitou dobu naše ratolest vzdává
plného komfortu, že podmínky v chatce nejsou jako ve tříhvězdičkovém
hotelu a že každé jídlo ve společné jídelně pravděpodobně nebude
chutnat každému. V tom je ale kouzlo letního tábora, na které budou děti
vzpomínat a jednou o něm vyprávět vlastním dětem. Může se tam přece
stát něco, co se mně jako rodiči nebude moc líbit, ale pro mé dítě to bude
zkušenost na celý život. První letní lásky, táboráky a vuřty, noční bojovky
a celotáborové hry, to je to, co dělá tábor táborem, utuží se kamarádství,
najdou se noví přátelé a mnohdy si děti uvědomí, že i my dospělí jsme
také jen lidé a že nás tak také začnou brát! Zkrátka chci poděkovat všem
organizátorům tohoto letního dobrodružství a zároveň je poprosit, jestli
by nenašli ještě sílu táhnout tuhle káru dál.
Pavlína Kotková
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Trofeje mladých tanečnic z Velimi a Vítězova

Možná to bude znít již fádně, ale faktem je, že Barbora a Alžběta Kvapilovy,
Simona Dejmková a Magdalena Bartošová stále pilně trénují a tančí na
soutěžích světového kalibru. Jejich velký koníček, tanec, je časově i fyzicky
náročný. Děvčata ale stále hodně baví a denní tréninky přinášejí ovoce.
Měsíc říjen byl pro dívky náročný, vyjely 2x na soutěže MS a ME
v latinoshow do rakouského Grazu (3. – 6. 10. 2013) a italského
Turína (25. – 27. 10. 2013). Zde jsou jejich nemalé úspěchy.
Mistrovství světa:
Magdalena Bartošová, Simona Dejmková, Barbora Kvapilová:
Graz - 1. místo malá skupina synchro juniors
Turín - 4. místo latinoshow malá skupina juniors - Rocková kapela
Barbora Kvapilová:
Turín - 7. místo latinoshow sólo ženy juniors - Kovbojka
Turín - 9. místo salsa shine sólo ženy juniors

Alžběta Kvapilová:
Turín - 5. místo latinoshow sólo ženy children – Kouzelnice
Mistrovství Evropy:
Magdalena Bartošová, Simona Dejmková, Barbora Kvapilová:
Graz - 1. místo synchro formace juniors – Latino
Alžběta Kvapilová:
Turín - 2. místo latinoshow malá skupina children
Světový pohár:
Magdalena Bartošová, Simona Dejmková, Barbora Kvapilová:
Graz - 1. místo latinoshow malá skupina juniors - Rocková kapela
Barbora Kvapilová:
Graz - 5. místo latinoshow duo ženy juniors – Uklízečky
Kdo by chtěl vidět dívky „naživo“, má možnost navštívit 30. 11. 2013
kolínské divadlo, kde proběhne Crossdance show 2013. 
kvak

David Koděra vítězem ankety Talent roku
Čtenáři Kolínského deníku hlasovali v anketě Talent roku na
fotbalovém trávníku okresu. Z celkového počtu 643 hlasů jich
získal 303 David Koděra z Velimi a suverénně vyhrál kategorii žáků.
Kdy a kde jsi začal s fotbalem?
V pěti letech ve Velimi.
Hraješ většinou v záloze nebo útoku. Kolik jsi dal za loňskou sezonu
gólů?
Hraji levého nebo středního záložníka. Celkem to bylo okolo padesáti
gólů.
To je slušná vizitka. Kolik gólů jsi nejvíce vstřelil v jednom zápase?
To bylo ještě v přípravce a bylo jich dvanáct.
Pamatuješ si ještě na svůj první gól a proti komu to bylo?
To už si nepamatuji.
Vzhledem k tomu, že jsi střelec k pohledání, určitě máš doma několik
pohárů pro nejlepšího střelce. Kolik přesně?
Za střelce mám jen dva, ale za nejlepšího hráče už šest.
V této věkové kategorii to bývá většinou tak, že děti od svých babiček
nebo dědečků dostávají nějaké bonusy za vstřelené góly. Je to i tvůj
případ?
Pamatuju si, že jsem jednou dostal fotbalový míč.
Děláš ještě nějaký jiný sport kromě fotbalu?
Závodně ne, jen rekreačně většinu sportů.
Hraješ za Velim, zároveň máš střídavý start v Kolíně, kde se hraje
nejvyšší republiková soutěž. Kde tě to baví víc a proč?
Ve Velimi, protože jsem tady začínal, mám tu hodně kamarádů, ale
v Kolíně je taky dobrá parta.
Za jaký klub bys chtěl v budoucnu hrát?
Protože odmalička fandím Spartě, tak asi za Spartu. Ale mým snem je
Arsenal.

Navštívil jsi někdy nějaký fotbalový stadion evropského formátu?
Ne. Byl jsem jen na Spartě.
A na jaký stadion by ses chtěl podívat?
Na stadion, kde hraje Arsenal Londýn.
Ve Velimi se ti říká velimský Messi. Je to hráč, který se ti nejvíc líbí?
Nevím, že mi tak říkají. Říká mi tak vlastně pan Káninský, což je věrný
fanoušek Velimi. Jinak Messi je určitě výborný hráč, ale mně se víc líbí
Bale, který nedávno přestoupil z Tottenhamu do Realu Madrid.
Za vítězství v anketě Talent roku jsi dostal plaketu. Dáš si ji na nějaké
speciální místo?
Určitě ano. Bude na mé poličce, kde mám i ostatní poháry.
/Rozhovor a foto převzaty z Kolínského deníku 26. 10. 2013/
AH

Velimská abeceda (list 127)
Socialisté
jsou
členové
společenského hnutí usilujícího o
beztřídní řád. U nás ve Velimi se
v politickém životě vyskytovaly
strany, které měly ve svém
názvu jakkoli skloňované slovo
socialismus. Při volbách se do
popředí dostali především sociální
demokraté a národní socialisté. Ve
volbách 16. září 1923 kandidovalo
za Československou sociálně
demokratickou stranu dělnickou
ve Velimi 20 kandidátů. Úspěšní
byli i 15. 11. 1925 při volbách do
senátu a poslaneckého sněmu i ve
volbách 2. 12. 1928. Ve volbách
do parlamentu 19. a 20. 6. 1923
získala ČSSD ve Velimi 31,7 %
hlasů. Československá strana
socialistická ve Velimi postavila
do voleb v červnu 1919 celkem 36
kandidátů. Dne 16. 9. 1923 pak 14
kandidátů. V červnu 1998 získala
ve Velimi jen 0,4 % hlasů.
Sok či rival je protivník, se
kterým je třeba bojovat nebo
vést dialog. Většinou se jedná
o řešitelné problémy. Fotbalisté
sehrají zápas, boxeři se utkají
v ringu a běžci na běžecké trati.
Horší je to v mezilidských vztazích.
To mnohdy doslova bratr nezná
bratra. Rivalství má nejrůznější
podoby. Soupeří se o majetek,

přízeň žen, místo ve společnosti,
o přízeň voličů apod. I ve Velimi
se setkáváme se zatvrzelými
soky, například se sousedy, kteří
si vzájemně znepříjemňují život
z nicotných důvodů. Takže
rivalství
bychom
nejraději
uznávali jen ve sportu.
Sokol je tělocvičná organizace
založená Miroslavem Tyršem
a Jindřichem Fügnerem roku
1862. Sokolské jednoty byly
zakládány nejen v českých zemích
a na Slovensku, ale i ve většině
zemí slovanských i tam, kde se
usazovali krajané. Tělocvičná
jednota Sokol Velim byla založena
roku 1868 (původně jako jízdní
banderium). Byla spoluzakládající
jednotou Župy Tyršovy roku
1884. Jízdní Sokol Velim se
zúčastnil odhalení pomníku
Josefa Jungmanna v Praze, pohřbu
Františka Palackého, kladení
základního kamene Národního
divadla v Praze a celé řady dalších
významných akcí. Členové Sokola
Velim se zúčastnili všech dosud
uskutečněných
všesokolských
sletů.
Sokol - litinový odlitek o váze
80 kg (zhotovený firmou Bratři
Jouzové Pečky) byl původně
umístěn na staré velimské

sokolovně. Stál na podstavci
uprostřed střechy podél ulice. Na
nové sokolovně byl umístěn v levé
části střechy u silnice. Počátkem
srpna roku 1985 však spadl
z podstavce do pruhu záhonu mezi
chodníkem a silnicí. V letošním
roce byl navrácen na své místo.
Sokol Předhradí, jehož oficiální
název je Tělocvičná jednota Sokol
Předhradí a okolí, byl založen
23. března 1919.
Sokoleč je naší sousední obcí
s dlouhou a bohatou historií. Kdysi
tam bývaly jen lesy a jediná cesta
vedla od poděbradského zámku
do míst, kde pro potřeby zámku
cvičili lovecké psy. O tom se
můžeme dočíst v místní kronice.
Mezi Sokolčí, Velimí i Vítězovem
byly a jsou četné vazby. Výborné
kvality byl například sokolečský
chléb, který hojně konzumovali
velimští zemědělci jako produkt
družstva, jehož byli členy. Do
sokolečských lesů se také chodilo
na houby.
Sokolovna ve Velimi byla
postavena roku 1921. Od založení
místní sokolské jednoty v roce 1868
se její členové do r. 1921 scházeli
v hostinci U Moravců (pozdější
Lidový dům). Parcelu na stavbu
sokolovny daroval jednotě Otakar
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Souček. Na tomto místě stávala
předtím dřevěná stodola. Dopravu
materiálu při stavbě obstarávali
zdarma členové jednoty. Ti také
odpracovali
zdarma
mnoho
hodin. Značná částka peněz na
výstavbu sokolovny se sebrala
mezi obyvatelstvem. V sokolovně
byl zřízen biograf, který spolu
s nájmem z hostince pomáhal
snižovat schodek způsobený
stavbou a údržbou budovy.
Na samém konci 2. sv. války
sokolovnu
vypálili
němečtí
okupanti. Nastartovala druhá vlna
nadšení, která umožnila výstavbu
nové budovy. V současné době (po
dostavbě nářaďovny a sociálního
zařízení) se sokolská jednota ocitla
v nebývalých finančních potížích.
Sokolík je název obecního
zpravodaje v Sokolči. Vychází od
počátku roku 2003. Řídí jej sám
starosta Dymeš.
Sokolníků, kteří se vystřídali
ve správě velimské sokolovny od
jejího založení v roce 1921, bylo
mnoho. Někteří z nich se dnes již
ani nedají zjistit. Často tu funkci
vykonávali současně hospodští.
Několik
jmen
sokolníků:
Moravec, Včelička, Horáček,
Rosenbauerová,
Joukl,
dnes
Strnadová.

SVAZARM - Střelecký klub
Pokračujeme sérií článků o činnosti
Svazarmu - tentokrát o střeleckém
klubu.
V roce 1974 zakládá parta
nadšenců
okolo
bratrů
Kadlecových střelecký klub.
Zhotovuje se kryté střeliště na
střelnici v Součkově cihelně.
Kromě tréninkové střelby se
členové účastní pohárových
závodů a okresní střelecké ligy.
Soutěží se ve střelbě z malorážky
na 50 metrů vleže v položkách
3 x 10 ran. Vedoucí M. Galčík
řídí činnost klubu a výstavbu
střelnice, která je oficiálně
schválená. Dne 31. 10. 1976
je uspořádán první střelecký
závod o pohár ZO Svazarmu,
kterého se i přes nepříznivé
počasí zúčastnilo 21 závodníků.

Tajemníkem soutěže je Studený
Milan. Zajištěno je i občerstvení,
o které se postaraly dorostenky
Jandáková a Klaudová. Pořadí:
Galčík M., Kadlec K., Kadlec J.
2. ročník střeleckého poháru
proběhl 30. 10. 1977 za účasti
19 střelců (opět za nepříznivého
počasí). Zúčastnilo se i družstvo
děvčat Jandáková, Nykodémová,
Plasová,
Klaudová.
Zvítězil
Janoušek Josef.
3. ročník se konal 5. 11. 1978.
Dobré počasí na tuto podzimní
dobu, účast 17 střelců. Pořadí:
Janoušek, Krutský, Galčík. Dobrá
organizace.
4. ročník, změnil se vedoucí
klubu - stal se jím Krutský,
uskutečnil se 3. 11. 1979 za
hezkého počasí, za účasti

14 členů. Pořadí: Krutský,
Janoušek, Klauda. Závod proběhl
bez problému.
5. ročník se konal 8. 11. 1980.
Bílá sněhová nadílka vysoká
15 cm překvapila všechny
účastníky, přesto se sešlo
21 střelců. U střelnice na všechny
čekala
příjemně
vytopená
klubovna, která byla těsně před
závodem dokončena. Pořadí:
Podhrázský, Koutský, Bulgr,
ředitel soutěže Krutský.
6.
ročník
proběhl
dne
15. 10. 1981, zatím největší účast
31 závodníků, které neodradilo
počasí (nová pokrývka sněhu a
na silnicích náledí). Před střelbou
přišla vhod vyhřátá klubovna.
Pořadí: Buřil P., Krutský,
Janoušek. Rozhodčí Galčík.

7. ročník se konal 14. 11. 1982 za
dobrého počasí, účast 20 členů a
5 mladých. Pořadí: Klauda,
Galčík, Krutský. Rozhodčí Buřil.
8. ročník se uskutečnil tentokrát
v neděli 23. 10. 1983 odpoledne.
Bylo slunečné počasí, soutěže do
15 let se zúčastnilo 12 radistů a
modelářů. Pořadí: Škopek M.,
Husa Z., Husa V. Hlavní soutěže
se účastnilo 22 střelců. Pořadí:
Krutský, Klauda, Galčík.
9. ročník se konal opět v sobotu,
a to 27. 10. 1984 za krásného
slunečného počasí. Zúčastnilo
se 13 střelců do 15 let - pořadí
Husa V., Bulgr J., Korenc T.
V hlavní soutěži 19 členů, jejich
pořadí - Bína, Krutský, Galčík.
Václav Jeřala
Pokračování příště
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FC Velim

A:
Velim – Ostrá 2:1
Zásmuky – Velim 1:2
Velim – Radim 2:1
Benešov B – Velim 4:2
B:
Dobré Pole – Velim 2:1
Velim – Cerhenice 4:2
Rostoklaty – Velim 3:0
Velim – Tuchoraz B 3:2
Dorost:
Čelákovice – Velim 4:1
Velim – Bezno 6:0
Milovice – Velim 1:3
Velim – Horní Bučice 10:0
Žáci:
Nymburk - Velim 3:2 a 0:6

Velim – Tatran Rakovník 2:0 a 7:0
Povltavská FA – Velim 2:1 a 7:2
Velim – Beroun 3:0 a 2:4

MNV ve Velimi Jan Sahulka, předsedou MNV Karel Třešňák, vedoucím
domovní správy MNV Rudolf Procházka a Marie Vedralová zastávala
funkci na propagačním oddělení ONV Kolín.
V říjnu a v listopadu stavěl velimský MNV sociální zařízení (záchodky)
na nově zbudovaném velimském koupališti v Dolním Nouzově
(upraveném z bývalého mlýnského náhonu).
V říjnu došlo ke sloučení všech podniků vyrábějících v Čechách,
na Moravě i Slovensku čokoládu a cukrovinky. Trh byl přesycen
zbožím a nastala krize v odbytu. Závod Chotyně propustil 300 ze 450
zaměstnanců, ze závodu Orion propustili 150 lidí, z Velimské továrny
propustili 120 zaměstnanců. Na Slovensku se stavěla velká továrna, která
přebírala výrobu kandytů z Velimské továrny.

Blahopřání

Celých 60 let dokázali manželé Vladimír a Miluše Šťastných z Velimi žít
ve vzájemné lásce a porozumění. V tomto krásném harmonickém soužití
vychovali dvě děti, Táňu a Dimíra, kteří jim touto cestou přejí ještě mnoho
krásných společně prožitých okamžiků.

Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli, tj. 1. 12. 2013 Vás zveme na rozsvícení vánočního
stromu na náměstí ve Velimi. Začátek bude v 17 hodin.

Velim a svět před půl stoletím (říjen 1963)
přibíjena dvě čísla. Původní číslo
bylo v barvě modré a nové v barvě
červené. Nové červené číslo bylo
pro jednotlivé ulice pořadové,
po levé straně byla čísla lichá
v pořadí po sobě jdoucí a po straně
pravé čísla sudá. Funkcionář
Procházka se synem navíc na
rozích ulic přibíjeli cedule s názvy
ulic (mnohdy přejmenovaných –
například ulice Václavská se stala
Leninovou a podobně). O čtrnáct
dnů později byly přečíslovány i
zbylé ulice.
Koncem října byl ještě tajemníkem

7. 12. proběhne v sokolovně tradiční čertovská veselice. Na děti se přijde
podívat i Mikuláš a pak společně s čerty a anděly rozdají všem hodným
dětem balíčky s dobrotami. Vše vypukne v 15.00 hodin. Přijďte se podívat
a užít si to s námi. Srdečně zvou pořadatelé.

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. Externí spolupracovníci: Bohuslav Baláček (B.B.), Irena Babická (ibab).

inzerce

Dne 15. října vyšla kniha Boženy
Němcové O silném Ctiborovi,
kterou ilustroval akademický
malíř Jiří Škopek. Vydalo ji
Východočeské
nakladatelství
v Havlíčkově Brodě.
V polovině října byly ve Velimské
továrně zcizeny knihy vystavované
zde národním podnikem Kniha.
Kriminálka snímala otisky prstů,
ale pachatel nebyl dopaden.
Dne 27. října byla přečíslována
asi polovina Velimi, počínaje
Rychtou, starou vsí a třídou
Krále Jiřího. Na každý dům byla

Čerti v Sokole

