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XIV. Velimský ples se vydařil
Stejně jako v předchozích
letech uspořádala Redakční rada
Velimských novin ve spolupráci
s obecním úřadem v pořadí již
XIV. Velimský ples. Přestože
obvykle bývá Velimský ples
posledním plesem v naší
obci, v letošním roce se konal
v sobotu 25. ledna a plesovou
sezónu tak zahajoval. Hosty, kteří
se rozhodli strávit víkendový
večer tancem a zábavou, přivítal
v místní sokolovně člen kapely
Unikát pan Kaprálek.
V průběhu večera předvedly
T. Holzbauerová a D. Bartošová
gymnastické vystoupení Králíci
z klobouku a A. Kvapilová taneční
vystoupení Kouzelnice. Poté

se již zaplnil taneční parket za
doprovodu všem známé hudební
skupiny Unikát. Pro ty, kdo měli
chuť zapojit se do hry zakoupením
losu štěstí, bylo připraveno
přes 260 cen. Deset šťastlivců si
však muselo počkat na půlnoc,
kdy proběhlo slosování o ty
nejatraktivnější.
Před
půlnocí
vystoupily
B. Kvapilová, S. Dejmková a
N. Kokošková s vítěznou skladbou
Středočeského tanečního poháru
s názvem Pyžamová párty. A jako
každý rok nechybělo překvapení
– letos se nám představili hoši
ze skupiny Flying Boys Kolín.
Za potlesku předvedli velmi
vydařenou show s gymnastickými

prvky. Do svého vtipného
vystoupení na švédské bedně
a trampolínce zapojili také
obecenstvo.
Celý
večer
provázela
příjemná atmosféra. Odměnou
pořadatelům byla hojná účast,
zaplněný taneční sál a kladné
ohlasy účastníků svědčící o jejich
spokojenosti a dobré zábavě.
Naše poděkování patří všem
sponzorům, kteří ochotně přispěli
a podíleli se tak na výtěžku plesu,
který bude věnován dětem ze ZŠ
a MŠ Velim. Dík patří také všem
zúčastněným, zejména těm,
s nimiž se při této společenské akci
setkáváme pravidelně, a těšíme se
na setkání opět za rok! 
MW

Poděkování
sponzorům

Na XIV. Velimský ples přispěli
tito sponzoři:
A. Srp, Autodoprava J. Hron,
Autodoprava
M.
Siřínek,
Autodoprava
A.
Vintrlík,
Autoservis – Pneuservis Herzog
a Kozák, Autoservis Čepelák,
Autoservis J. Michník, Ball
Aerocan CZ, s. r. o., D. Minarčík,
E.
Kyncl,
Enduraining
–
Ing. R. Krejčová, F. Kratochvíl
– truhlářství, H. a J. Müllerovi,
H. Thielová, Hruškovy ovocné
a okrasné školky, J. Kuchař –
Zetor, J. Dvořáková, J. Kořínek,
J. Minarčík, L. Minarčíková,
JUDr.
T.
Těmín,
Ph.D.,
K+G Tranzit, s. r. o. –
J. Kaftan, Kadeřnictví Michaela,
Keramický kroužek ZŠ Velim,
Kopos Kolín, a. s., KOV
Velim – p. Kolář, L. Kostka,
Kovotools – P. Urban, Kovovýroba
– Z. Gregor, M. a P. Penovi,
M. Dejmková – VZP, Masna
FANDA, Le Minh Tuan,
MUDr. A. Rabová, P. Hrabal,
MUDr. J. Slabý, N. O. Color –
L. Orgoň, Nevo – J. Nezavdal,
p. Hybler – obrábění kovů,
P. Pošíková – obchod U Jelínků,
P. Kasal, Pivovar Nymburk –
J. Janoušek, Potraviny Anděl,
Potraviny Eden, R. Chlád,
Richterovi, Salima družstvo
Velim, Savas, s. r. o., S. Jandák,
S. Kotek, STK Velim, Tatoo
studio – T. Soukup, Tex service
– J. Horák, Textil J. Slavíková,
Truhlářství M. Hron, Uniwin,
V. Radoň a spol. Strojírna
Velim, v. o. s., V. Vojtěch,
L. Fundová, I. Homokyová,
Vinotéka U Beníšků, VP
Procházka, s. r. o., Zebra, s. r. o.
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 12. 12. 2013
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Mgr. Bartošová informovala, že zadávací dokumentaci na akci
Rekonstrukce Mateřské školy Velim si vyzvedlo osm společností,
čtyři se přihlásily do výběrového řízení a dodaly požadované
nabídky. Výběrové řízení se uskutečnilo v pátek 6. 12. 2012
v budově OÚ Velim. V průběhu výběrového řízení byly zjištěny
nesrovnalosti a společnosti byly vyzvány k podání vysvětlení. Další
kolo výběrového řízení bylo odloženo na úterý 17. 12. 2013.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. V. Na žádost ZO bylo
rozepsáno položkově, především částka vynaložená na projekt
rekonstrukce MŠ Velim.
Zastupitelstvo
schválilo
Smlouvu
o
přeložce
č.
Z-S24_12_8120038301 ČEZ Distribuce, a. s., Děčín vs Obec Velim
(hřiště u MŠ Velim – záloha ve výši 864 803 Kč).
ZO schválilo smlouvu o zřízení věc. břemene na pozemku 379/1
v k. ú. Vítězov k nové STL přípojce na pozemku p. č.140/7 v k. ú.
Vítězov (Makydovi).
Zastupitelstvo souhlasilo s vybudováním vjezdu na obecním
pozemku před domem čp. 367 v ulici Pražská ve Velimi na náklady
žadatelky Mgr. Netušilové.
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě
o zabezpečení odpadového hospodářství (Nykos, a. s.).
ZO vzalo na vědomí informaci o odměně za separovaný sběr ve výši
105 772,50 Kč za III. Q 2013.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí skutečnost o zaslání podepsané
smlouvy k č. S/0094/RRSC/2013 k projektu Rekonstrukce Mateřské
školy Velim reg. č. CZ.1.15/3.3.00/67.01488 (Úřad Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy).
Zastupitelstvo se seznámilo s termínem přezkoumání hospodaření
obce Velim za rok 2013, které je plánováno na 17. března 2014
v sídle obecního úřadu.
Zastupitelstvo souhlasilo s postoupením mandátní smlouvy o
zabezpečení přípravy podání žádosti o dotaci na zakázku „Výstavba
chodníků v obci Velim“ mezi obcí Velim jako mandantem a
společnostmi Witero, s. r. o. (mandantář), a Folbeset Plus, s. r. o.
(postupující mandantář).
Pan starosta doporučil zahrnout do příštího rozpočtu částku na
kamery a informoval ZO o přepadení starších občanů, ke kterému
došlo začátkem prosince ve večerních hodinách v RD ve Velimi.
Navrhl požádat PČR Pečky o dohled.
Poděkoval organizátorkám za skvělé zvládnutí akce rozsvícení
vánočního stromu na velimském náměstíčku, které se zúčastnilo
velké množství velimských a vítězovských občanů.
Mgr. Bartošová požádala o vyčištění okraje silnice u stanoviště
kontejnerů ve Vítězově.
Pan Kostka poděkoval všem zastupitelům za spolupráci a popřál
vše nejlepší v roce 2014.

•

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 15. 1. 2014
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 17. 12. 2013
•

•

Pan starosta Seifert seznámil zastupitele se zprávou o posouzení a
hodnocení nabídek podaných v rámci podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Rekonstrukce Mateřské školy Velim”,
reg. č. projektu CZ.1.15/3/3.00/67.01488.
Na doporučení výběrové komise rozhodlo ZO Velim o výběru
nejvhodnější nabídky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce
Mateřské školy Velim”, reg. č. projektu CZ.1.15/3/3.00/67.01488,
kterou byla nabídka uchazeče: Sdružení GG+TREPART, vedoucí
účastník sdružení GEOSAN GROUP, a. s., se sídlem U Nemocnice

430, 280 02, Kolín III, IČ: 25671464.
Na doporučení výběrové komise ZO Velim rozhodlo o vyloučení
uchazeče Sdružení BFK-DSB, vedoucí sdružení BFK service,
a. s., se sídlem Havlíčkova 48, 281 44, Zásmuky, IČ: 27155153
z účasti v zadávacím řízení výběru nejvhodnější nabídky na
stavební práce s názvem „Rekonstrukce Mateřské školy Velim”, reg.
č. projektu CZ.1.15/3/3.00/67.01488, z důvodu nesplnění
podmínek výběrového řízení.

•

•
•

•

ZO schválilo rozpočtové opatření č. VI a č. VII.
Zastupitelstvo schválilo Rozpočtový výhled 2015-2016 a Rozpočet
Vodohospodářského sdružení Kolín pro rok 2014.
Zastupitelstvo doporučilo předat stížnost na sousedy v Karlově
ulici Stavebnímu úřadu v Kolíně, odboru výstavby.
Zastupitelstvo schválilo manželům Gregorovým smlouvu o právu
umístit a provést stavbu na obecních pozemcích p. č. 970, 970/1 a
1/1, k. ú. Velim (plynovodní přípojka).
ZO probralo žádost pana Müllera o vyrovnání místních poplatků
za svoz odpadu. Pan místostarosta přítomnému panu Müllerovi
sdělil, že JUDr. Těmín, Ph.D., je o případu informován, a tudíž
se žádost o vrácení poplatků bude řešit, až bude přítomen. Panu
Müllerovi bude zaslána pozvánka ke schůzce na OÚ Velim nebo
přímo odpověď.
Advokátní kanceláři JUDr. Těmína, Ph.D., budou předány veškeré
podklady včetně předávacího protokolu i veškerá korespondence
týkající se případu p. Hejduka, který přes svého právního zástupce
řeší předžalobu o zhodnocení obecního bytu.
Zastupitelstvo schválilo Mandátní smlouvu o zabezpečení
přípravy podání žádosti o dotaci na zakázku „Víceúčelové hřiště
pro Základní školu Velim“ mezi obcí Velim jako mandantem
a společností Witero, s. r. o. (mandantář), kterou předložil
místostarosta Kubelka.
Místostarosta seznámil zastupitelstvo se Smlouvami o partnerství
k projektu Rekonstrukce místních komunikací v obci Velim
mezi obcí Velim a TJ Sokol Velim, MAS Podlipansko, o. p. s., a
Zahradnictvím Jiří Hruška a požádal ZO o schválení.
ZO schvaluje Smlouvu o partnerství k projektu Rekonstrukce
místních komunikací v obci Velim mezi obcí Velim a TJ Sokol
Velim.
ZO schválilo Smlouvu o partnerství k projektu Rekonstrukce
místních komunikací v obci Velim mezi obcí Velim a MAS
Podlipansko, o. p. s.
ZO schválilo Smlouvu o partnerství k projektu Rekonstrukce
místních komunikací v obci Velim mezi obcí Velim a Zahradnictvím
Jiřího Hrušky.
ZO schválilo bezúplatné nabytí pozemku – p. č. 971/2 o výměře
933 m², v katastrálním území Velim, obec Velim, okres Kolín
(z důvodu výstavby cyklostezky) do vlastnictví obce (pozemek je
ve vlastnictví SPÚ).
Místostarosta předložil ZO akční plán investic z roku 2011. Akční
plán investic bude zastupitelům zaslán v elektronické podobě
k prostudování a případnému doplnění.
Informoval o zasedání DSO Pečecko, které se uskutečnilo
14. 1. 2014.
Dále pozval všechny přítomné na XIV. Velimský ples, který se koná
v sobotu 25. 1. 2014 v místní sokolovně. Obec jako každý rok zajistí
financování hudby a provoz sokolovny.
Mgr. Karpeta se zeptal na nový radar, který měl převzít pan starosta
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Seifert. Paní Slabá odpověděla, že interaktivní značka pro řidiče
(radar) byla předána zástupcem společnosti 3M Česko, spol. s. r. o.,
panem E. Perskim panu starostovi Seifertovi ve středu 8. 1. 2014.
Ve čtvrtek 16. 1. 2014 byl radar namontován do ulice Novoveská a
doplněn kamerovým systémem.
Sdělil ZO, že v pátek 17. 1. 2014 se uskuteční zápis do 1. třídy ZŠ
T. G. Masaryka ve Velimi. K zápisu se dostaví odhadem 25-28 dětí.
Pan Kostka oznámil, že v současné době probíhá na ROP SČ
kontrola dokumentace k VŘ na Rekonstrukci MŠ Velim, nikdo se
neodvolal, takže v nejbližší době bude možno podepsat smlouvu o
dílo. Zeptal se, jak probíhá příprava na přemístění MŠ. Pan Kaftan
a Mgr. Karpeta odpověděli, že stavební práce ve škole jsou v plném
proudu a budou dokončeny v termínu.
Mgr. Kyncl informoval ZO o přípravě letního tábora v Horním
Bradle. Přihlášky budou k vyzvednutí u nové hlavní vedoucí
tábora slečny Ing. Lenky Kotkové nebo v ZŠ Velim u Mgr. Martina
Kyncla. Dále oznámil ZO, že obdržel pozvánku na výroční schůzi
vítězovských hasičů, která se koná v sobotu 18. 1. 2014, které se
bohužel nemůže zúčastnit, a vyzval k účasti ostatní členy ZO.
Poděkoval panu Kostkovi za zajištění pobytu a finanční příspěvek
na lyžařský výcvik, který se uskutečnil ve druhém týdnu roku 2014.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Jiráň Miloslav, Velim
65 let
Vášová Marta, Velim
60 let
Minarčíková Eva, Velim
70 let
Jaklová Zdeňka, Velim 
60 let
Šťastný Vladimír, Velim
80 let
Hronová Miroslava, Vítězov 60 let
Kratochvíl Miroslav, Velim
70 let
Sahulková Jaroslava, Velim
65 let
Štefanicová Františka, Vítězov 80 let
Fundová Alena, Velim 
65 let
Koucká Zdeňka, Velim 
90 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

Narodili se:
Franclová Anna, Velim
Skukálek Zdeněk, Velim
Horel Lukáš, Velim
Kratochvílová Tereza, Vítězov
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Fadrhonc Václav, Velim
Bečvářová Antonie, Velim
Zeman Oldřich, Velim
Košťál Vlastimil, Kolín
Šusta Jiří, Velim
Čest jejich památce!

Velim a svět před půl stoletím (leden 1964)
V roce 1964 se stalo město Innsbruck v západním Rakousku dějištěm
zimních olympijských her.
Roku 1964 zpívala velimská rodačka Stanislava Součková
v českobudějovickém divadle Barču v opeře Bedřicha Smetany Hubička.
Roku 1964 byla v Mladé Boleslavi zavedena výroba „embéček“.
Otopná situace byla v roce 1964 i nadále kritická. Oficiálně bylo uhlí
volné, ale praxe dovolovala vydávat uhlí podle pořadníku, nejvýše však
20q na rodinu a na rok. Uhlí bylo navíc velmi nekvalitní. Množství
odběru bylo zapisováno do zvláštní knihy. Příděl topného dřeva byl 1 q
na rodinu a rok. Přitom dřevo ze stromů na vlastních zahradách spadalo
do pravomoci národních výborů, které rozhodovaly o jejich kácení a
určovaly, zda si jej nechá majitel pro vlastní potřebu, či bude odevzdáno
lesnímu závodu.
V lednu 1964 podal hostinský Marek výpověď z velimské sokolovny. V té
době byl v provozu hostinec U Nádraží a také se počítalo se zprovozněním
hostince Na Staré rychtě. V lednu 1964 vyhlásil výbor Tělocvičné jednoty
Slavoj Velim nabídku na obsazení hostince ve velimské sokolovně. Na
tuto nabídku reagovali manželé Keilovi z Vítězova. Nabízené místo pak
brzy obsadili.
V lednu 1964 se v obchodech projevil nedostatek teplých ponožek.

Noviny psaly, že svetry, které jsou velmi drahé, se seženou snáze než
laciné ponožky. Zveřejnily dále zjištění, že lidé prý kupují ponožky, které
rozplétají, a pletou z nich svetry. Napříště prý budou vyrábět ponožky
z horších materiálů, aby tomu bylo zabráněno.
V roce 1964 se podle týdeníku Kupředu vycházejícího v Kolíně dostala
Pionýrská organizace ČSM (Československého svazu mládeže) do
kritického stavu.

Rekonstrukce mateřské školy
Pokračující přípravy rekonstrukce MŠ
Plánovaná rekonstrukce Mateřské školy Velim je již na spadnutí. Během
druhé poloviny února by se měla stávající budova MŠ začít demolovat. Do
té doby máme ještě hodně práce. Třída předškoláků se v nejbližších dnech
přestěhuje do upravených prostor v budově ZŠ. Ostatní dva pavilony se
přesunou po určitých úpravách do místní knihovny. Úzce spolupracujeme
s OÚ, se ZŠ i s našimi rodiči. Všichni nám vycházejí maximálně vstříc.
Buďme společně trpěliví, nová mateřská škola nám za to určitě stojí!
Ž. Svobodová, Dis., ředitelka školy
Školka ve škole
Čtenáři Velimských novin jistě zaznamenali, že v letošním roce proběhne
zásadní rekonstrukce mateřské školy. Ještě před samotným rozhodnutím
o realizaci této akce, kterou Velim již dlouhá léta nutně potřebuje, stálo
zastupitelstvo obce před otázkou, zda je vůbec možno provoz MŠ po
dobu rekonstrukce přesunout do nějakých náhradních prostor. Nejde
pochopitelně o prostory jako takové, hlavní problém byl, aby vyhovovaly
přísným hygienickým požadavkům. Volba nakonec padla na knihovnu a
základní školu.
Ve škole jsme vytipovali několik řešení. Tento seznam jsme ale museli
po návštěvě pracovnice Krajské hygienické stanice zásadním způsobem
proškrtat. Jedinou možností jak vyhovět všem zainteresovaným (školka,
škola, hygiena) se nakonec ukázalo to stavebně nejsložitější. Ve starší
budově školy se musely probourat některé příčky a tím vznikla dostatečně
velká místnost, která po dalších úpravách (rozvod vody, elektřiny a
odpadů), instalace dostatečného počtu sanitárního zařízení, úprava
podlah, osvětlení atd.) vyhověla všem požadavkům a dnes již můžeme
říct, že byla schválena. A tak bude MŠ využívat prostor, kde ještě před
měsícem byla školní dílna a cvičná kuchyňka s malou jídelnou. Musím
říct, že tento prostor se změnil k nepoznání a že v něm budou děti i paní
učitelky jistě spokojené.
Při realizaci úprav jsme museli přijmout opatření, že ve starší budově
školy fungoval pro děti, zaměstnance i všechny návštěvy pouze zadní
vchod ze dvora. Rozhodli jsme se, že tento stav potrvá po celou dobu, kdy
bude školka prostory školy využívat. Dojde tím k faktickému úplnému
oddělení prostor školy a školky. Za toto opatření se omlouváme, věříme,
že jej pochopíte.
Závěrem chci popřát, ať se dětem i pracovnicím MŠ „u nás“ líbí a ať se po
dokončení rekonstrukce vrátí do nové a krásné školky.
Petr Karpeta, ředitel ZŠ
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Z našich škol

Předvánoční exkurze
Děti z 1. a 2. třídy byly na předvánoční exkurzi ve svíčkárně Rodos
v Šestajovicích. Třeťáci a čtvrťáci jeli do skanzenu v Přerově nad Labem.

Vánoční besídka 2013
Dne 20. 12. 2013 jsme uspořádali vánoční besídku, která se na naší škole
konala již popatnácté. Málem jsme ji nestihli zrealizovat, ale nakonec se
nám to povedlo. Naše besídka byla ve stylu videostopu s názvem „Neváhej
a bouchni!“ Zúčastnili se jí i žáci z 5. – 8. třídy, každá třída vybrala dvojici.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – dvojice z 5. a 6. třídy hádaly české
filmy, dvojice ze 7. a 8. třídy filmy zahraniční. V první kategorii zvítězili
V. a T. Němcovi ze 6. A, ve druhé V. Bíšková s J. Rejholcem z 8. třídy, kteří
se stali i celkovými vítězi. Vyhráli „cestu kolem světa“ prstem po globusu.
K vidění byly ukázky z Pelíšků, Slunce, seno, jahody, Mrazíka, Titaniku
a další. Besídku jsme si velmi užili. Těšíme se na besídky nastávajících
devátých tříd.
Vaši deváťáci

Na lyžáku v Peci pod Sněžkou 2014
Ve dnech 5. – 12. 1. 2014 proběhl lyžařský výcvik. U naší chalupy nebylo
moc sněhu. Jezdilo se pouze na 5 sjezdovkách, protože na ostatních nebyl
sníh. Lyžovali jsme na Hnědém vrchu a na Javoru. Zdárně jsme se vyhnuli
úrazům, i když o pády nouze nebyla. Po večerech se hrály různé hry, např.
soutěž pokojů, Missák 2014, Miss 2014 a další. Missákem roku se stal
Matěj Čech a Miss roku Barbora Kvapilová. Byli jsme rozděleni do třech
družstev přibližně po dvanácti žácích. Poslední den lyžování se konaly dva
závody - jeden ve slalomu na lyžích a druhý běžecký. První družstvo vedli
pan Kostka s panem ředitelem Karpetou, druhé družstvo paní učitelka
Holzbauerová a třetí družstvo pan Havlíček s panem učitelem Kynclem.
Až poslední den při odjezdu začalo sněžit.
Za 7. třídu J. Horák
Celkové výsledky:
Slalom 7. tř. dívky - 1. Kvapilová B., 2. Kolářová A., 3. Vedralová P.,
celkově - 1. Holzbauerová T., 2. Kotková M., 3. Holoubková A.
Slalom 7. tř. chlapci - 1. Kubelka K., 2. Čech M., 3. Fiala A.,
celkově 1. Krejčí D., 2. Holzbauer J., 3. Dejmek D.
Běh na lyžích 7. tř. dívky - 1. Kolářová A., 2. Kvapilová B., 3. Vedralová P.,
celkově - 1. Holzbauerová T., 2. Holoubková A., 3. Kolářová A.
Běh na lyžích 7. tř. chlapci - 1. Kubelka K., 2. Horák J., 3. Fiala A.,
celkově 1. Krejčí D., 2. Horník M., 3. Dejmek D.
Miss 2014 - 1. Kvapilová B., 2. Dejmková S., 3. Kokošková N.
Missák 2014 - 1. Čech M., 2. Kubelka K., 3. Vintrlík I.
Soutěž pokojů - Slunečková L., Kolářová A., Chládová K., Fialová T.
Soutěž skupin - Horník M., Čábela R., Vedralová P., Dočkalová D.

Rozhlédni se
Dopravní pásmo pro žáky 1. - 4. třídy se uskutečnilo ve čtvrtek 8. 1. 2014
u nás ve škole.
AH

Jiří Škopek – ohlédnutí za rokem 2013

Na podzim minulého roku mi
napsal akademický malíř pan
Jiří Škopek, zda bych mu zaslala
fotografie Velimi, že připravuje
novou pohlednici naší obce. Ocenili
jsme jeho dobrý nápad (pohlednici
Velimi naposledy namaloval v roce
2002) a společně s novoročenkami
jsme pohlednice objednali. V prosinci
nám je na obecní úřad do Velimi
dovezl osobně, a tak jsem ho při
této příležitosti opět (již potřetí
od roku 2010) požádala, aby nás
seznámil se svými uměleckými
aktivitami pro něho bezesporu
v mimořádně úspěšném roce 2013,
úspěšném nejen umělecky, ale i
v osobním životě – akademický malíř
pan Jiří Škopek oslavil 21. 7. 2013
své životní jubileum – 80 let.
Akademickému malíři Jiřímu
Škopkovi přejeme pevné zdraví,
spoustu nápadů a životního
optimismu. 
M. Slabá

Rok minulý byl pro mne
poněkud výjimečný, byl totiž
jubilejní. Když pominu drobné
práce, kterých je vždycky dost,
pustil jsem se do náročného
a neobvyklého úkolu. Šlo o
rekonstrukci (či jak to nazvat)
čtyř obrazů Křížové cesty
od neznámého autora asi
z 19. století. Ty chybějící obrazy
byly zřejmě ukradeny. Soubor
pocházel odněkud z německé
oblasti Litoměřicka, získal je pan
farář pro kostel v Horní Krupé
u Havlíčkova Brodu. Bylo třeba
zachovat styl anonymního malíře,
ale vyhnout se přitom zjevným
chybám, kterých se neznámý
tvůrce na ostatních obrazech
Křížové cesty, jistě v dobré víře,
hojně dopouštěl. Ještě musím
podotknout, že k ukradeným
obrazům neexistovala žádná
fotodokumentace. Přesto děj

Vánoční svátky ve znamení sportu
Tradiční povánoční volejbalový turnaj na shození přebytečných kil
proběhl letos 27. 12. 2013. Místnímu volejbalovému týmu se opět
podařilo vytvořit přátelskou atmosféru plnou úsměvů a nadšení
pro sport. Celkovým vítězem se stal tým Velimáků pod taktovkou
I. Homokyové, na druhém místě skončily Pandy z Kolína a na třetím
Fajberské pralinky. Všem zúčastněným patří obdiv za překonání
povánoční lenosti, všem na stupních vítězů gratulace k umístění a
organizátorům velký dík! Další turnaj bude o Velikonocích, tak přijďte.
žas

I malí si užívají
Již půl roku se pravidelně scházejí rodiče s těmi nejmenšími, aby si
společně zacvičili, zazpívali, zahráli hry a hlavně si to užili. Chodím
se celkem pravidelně dívat, protože tam skotačí můj vnuk, a jsem mile

na chybějících obrazech nebylo
obtížné doplnit. Ale stejně by
bylo snazší namalovat Křížovou
cestu úplně novou. Nicméně úkol
splněn a „nové“ obrazy s těmi
původními naprosto splynuly.
Samozřejmě jsem pokračoval
v tvorbě pohlednic, ale loni jich
přibylo jenom šestnáct. Kuriózní
je ta s restaurovanou pozdně
barokní kapličkou v České Bělé.
Neobvyklost spočívá v tom, že
téměř vedle kapličky stojí ocelový
letecký maják z 1. republiky. Je
prý už poslední na trase z Prahy
na Slovensko. Různě jsem se mu
na pohlednici snažil vyhnout
a potlačit jej, ale narazil jsem.
Místní si maják považují a trvají
na tom, aby ta technika vedle
kapličky na pohlednici byla. Tak
tam je. Také jsem namaloval
na zatím poslední pohlednici
s rodnou Velimí (č. 487) katolický
kostel, nově upravenou budovu
obecního úřadu (dříve obecná
škola, kde jsem čtyři roky sedával
ve školní lavici).
Konečně jsem namaloval a
vydal tři vystřihovací betlémy:
Trutnovský,
Krkonošský
a
Znojemský. Ten poslední byl
poněkud náročnější. Přistupoval
jsem k němu se značně
zkreslenou představou, jak se
později ukázalo. Především ve
Znojmě jsem se musel rozloučit
se sněhem a překvapivě i
s národopisem. Zůstalo víno
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a okurky. A premonstráti,
jejichž jeden opat zavedl kdysi
pěstování okurek ve znojemském
klášteře Louka. Jak to vše sladit
dohromady? Myslím, že to dobře
dopadlo. A proč právě betlém
Znojemský? Dotlačil mě k tomu
jeden místní betlémář. Jako
obvykle jsem se koncem roku
zúčastnil několika vánočních
výstav – v Lázních Bělohradě,
Železném Brodě, Trutnově. Avšak
ústředním mottem roku 2013
bylo připomenutí mého jubilea,
osmdesátky. Bylo nutné nachystat
vše pro retrospektivní výstavu ve
dvou podlažích krásné budovy
jaroměřského muzea. Ukázalo
se, že jde o úkol nesplnitelný,
chtělo by to totiž budovy alespoň
dvě. Tak se vešly jen ukázky mé
tvorby za posledních šedesát
let - obrazy, grafika, ilustrace,
knižní obálky, kresby pro noviny,
suvenýry, knižní vazby, dřevěné
hračky, znaky, omalovánky,
papírové betlémy, pohlednice,
keramika, medaile. Výstava
trvala tři měsíce a stále byl o ni
zájem. Mí přátelé k té příležitosti
připravili
reprezentační
osmdesátistránkový
barevný
almanach, do jehož úvodu
přispěli
starostové
Velimi,
Jaroměře a České Skalice.
Ohlédnu-li se tedy za rokem
minulým, připadá mi, že nebyl
rokem neúspěšným.
Jiří Škopek

překvapena hojnou, pravidelnou účastí a hlavně zápalem dětí. Snaží se
i rodiče a někdy jsou vystřídáni ve cvičení i babičkou nebo dědou. Vše
probíhá v sokolovně a já jako pedagog se raduji, že zatím milují pohyb.
Kéž jim to dlouho vydrží. Takhle si děti užívaly vánočního běhání.
Míla Nykodemová

56

SVAZARM - Střelecký klub

Pokračování článku o činnosti
Svazarmu - o střeleckém klubu.

Srdečně Vás zveme na Dětský karneval, který se bude konat v sobotu
15. 2. 2014 a na Maškarní ples, který proběhne 22. 2. 2014 v místní
sokolovně. Zahraje skupina ECHO 91.

Poděkování
Děkuji touto cestou panu starostovi Josefu Seifertovi za projevenou
soustrast při úmrtí pana Františka Lva. 
Zdeňka Voňková

Poděkování
Děkuji OÚ Velim a především panu starostovi Josefu Seifertovi a paní
Lidušce Jandákové za blahopřání k mým 80. narozeninám.
Vladimír Šťastný

Poděkování
Dne 6. 1. 2014 v dopoledních hodinách jsem ve Velimi ztratil peněženku,
kterou jsem odpoledne nalezl vloženou v poštovní schránce. Nejenže v ní
byly všechny mé doklady a karty, ale nechyběla ani žádná hotovost. Rád
bych touto cestou poděkoval neznámému nálezci za čestné a nezištné
chování, které je v dnešní době na ústupu. Toto značí, že stále dokážeme
být k sobě ohleduplní a dokážeme se chovat tak, jak bychom očekávali
od ostatních. Ještě jednou děkuji. 
Jiří Müller

inzerce

- Kácení a ořez stromů pomocí stromolezecké a horolezecké techniky,
zpracování dřevní hmoty.
- Opravy, nátěry a čištění střech, okapů a komínů.
- Ptačí zábrany.
- Odklízení sněhu ze střech.

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), Mgr. Petr Karpeta (PK).

inzerce

10. ročník proběhl 23. 11. 1985,
počasí – 20 cm sněhu. Účast do
15ti let 8 střelců v tomto pořadí –
Jeřala P., Slabý J., Bulgr J. Dospělí
účast 15 členů, pořadí – Krutský,
Janoušek, Bína.
11. ročník, termín 25. 10. 1986,
hezké počasí. Změna vedoucího
– je jím Líbal P. Účast do
15ti let 17 střelců v pořadí –
Švarc R., Švarc P., Němec P.
Dospělých 17, pořadí – Krutský,
Líbal,
Janoušek,
občerstvení
zajistili jako vždy M. Buřil a
V. Koutský.
Během 12. ročníku panovalo
dne 10. 10. 1987 krásné počasí.
Účast do 15ti let 18 závodníků,
pořadí – Orgoň P., Homoky R.,
Šmíd J., dospělých 14, pořadí –
Galčík, Krutský, Jandák (velké
překvapení).
13. ročník – datum konání
22. 10. 1988, mlhavé počasí, změna
vedoucího – Kubelka. Účast do
15ti let 6 střelců, pořadí – Němec,
Homoky, Švarc R., dospělých 15,
pořadí – Galčík, Bína, Kubelka.
Úprava bočního valu střelnice.
14. ročník – dne 4. 11. 1989,
opět mlhavo. Do 15ti let
10 střelců, pořadí – Ďoubal A.,
Novák, Vyšata K., nad 18 let
8 střelců, pořadí – Galčík, Líbal,
Bína, poprvé bez občerstvení.
15.
ročník,
den
konání
13. 10. 1991 – hezké počasí,
(v roce 1990 se závod nekonal).
Vedení přejímá Janoušek, do 18ti let
8 účastníků, pořadí – Švarc P.,
Urbánek L., Homoky R., nad
18 let účast 14 střelců, pořadí – Líbal,
Krutský, Jeřábek, vše zajišťoval
předseda TSČ Bulgr.
16. ročník – 25. 10. 1992 za
chladného počasí, účast 14 střelců,
pořadí – Bulgr, Krutský, Jeřala, opět
se nepodařilo zajistit občerstvení.
17. ročník – se konal
29. 10. 1995 (v letech 1993 a 1994
byla stagnace a nic se nepořádalo),
nepřízeň počasí, mlha, déšť. Účast
14 střelců, pořadí – Přerovská M.,

Urbánek L., Sixta J., občerstvení
zajištěno.
18. ročník – dne 27. 10. 1996,
hezké počasí, účast 20 střelců,
pořadí – Urbánek J., Hos J., Sixta J.,
občerstvení Urbánek L.
19. ročník – dne 28. 10. 1997
slunečno, účast 22 střelců, pořadí
– Hos J., Urbánek M., Jindřich A.,
rozhodčí Krutský.
20. ročník – 15. 11. 1998, zataženo,
pouze 10 účastníků. Před závodem
byla vypálena maringotka a
zdevastována klubovna u střelnice,
nepořádek po závodišti. Pořadí –
Hos, Urbánek, Jindřich.
21. ročník – poslední uspořádaný
závod o pohár ZO ISČ dne
28. 10. 1999, pořadí – Hos,
Urbánek, Vedral.
Mimo pohárové závody se konala
také VELIMSKÁ STŘELECKÁ
LIGA. V roce 1997 měla 3 kola,
v roce 1998 2 kola.
1. ročník velimské střelecké ligy
1998:
1. kolo 31. 3. 1997, chladné
počasí, účast 27 závodníků, pořadí
– Hos J., Hos L., Esterle M.
2. kolo – 22. 6. 1997 – účast
14 startujících, pořadí – Hos J.,
Hos L., Koutský V.
3. kolo – 5. 10. 1997 – účast
15 střelců, pořadí – Hos J.,
Urbánek M., Urbánek J.
Celkové pořadí velimské střelecké
ligy – Hos J., Klingr J., Mikšovský J.
2. ročník velimské střelecké ligy
1998:
1. kolo – 13. 4. 1998 – účast
15 střelců, pořadí – Hos J.,
Jindřich A., Vedral P.
2. kolo – 28. 6. 1998 – účast
13 střelců, pořadí – Hos J.,
Urbánek M., Vedral P.
Celkové pořadí střelecké ligy
1998 – Hos J., Urbánek M.,
Vedral P.
Pak aktivní občané (ne velimští)
za pomoci autogenu rozřezali kryté
kovové střeliště a dali do sběru.
Vůbec neřešili, že to někomu patří.
Takto končí dlouholetá činnost
střeleckého klubu ve Velimi.
Václav Jeřala
Pokračování příště

Pozvánka

