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Volby do zastupitelstva obce 2014
Po čtyřech letech se opět konaly v celé ČR volby
do obecních zastupitelstev. Právě před minulými volbami
jsme v našich novinách vysvětlovali D’Hondtovu metodu,
která se používá pro přepočet hlasů na mandáty. Takže platí,
že do ZO se nedostane 11 lidí, kteří měli nejvíce hlasů, ale
záleží i na politických stranách či hnutích. Mohli bychom
polemizovat o tom, zda v menších obcích, kde „zná každý
každého“, by nebylo vhodnější volit přímo dané kandidáty.

Ale situace je daná - D’Hondtova metoda se v ČR používá
od roku 1990 k výpočtu rozdělení mandátů v obecních
zastupitelstvech, od roku 2000 ve volbách do zastupitelstev
krajů, od roku 2002 ve volbách do Poslanecké sněmovny
a od roku 2004 ve volbách do Evropského parlamentu. Metoda
je pojmenována po belgickém právníkovi a matematikovi
Victoru D’Hondtovi (1841–1901).
A jaké je tedy nové složení ZO?

Aktuálně:

Dne 5. 11. se konalo
ustavující zasedání ZO.
Na tomto zasedání složili
všichni zvolení kandidáti slib
zastupitele. Také byl zvolen
starosta obce. Stal se jím
Josef Seifert. Místostarosty
byli zvoleni Petr Kubelka
a Luděk Kostka.
Volební zajímavosti:
oproti volbám před čtyřmi lety bylo v seznamu o 25 voličů
více, k volbám jich však přišlo o 54 méně (účast ve Velimi
klesla z 59,38 % na 55,08 %)
• voliči mnohem více využili možnost volit méně než
11 kandidátů
• voleb se zúčastnilo pět stran či hnutí stejných jako
v minulých volbách
• do zastupitelstva bylo zvoleno 8 dosavadních zastupitelů
• oproti minulému období si o jeden mandát polepšily hnutí
nezávislých kandidátů Velimáci a KDU-ČSL, o tyto mandáty
přišly ODS a ČSSD
• nejtěsnější souboj o místo v zastupitelstvu svedli na dálku
•

•
•
•

dva kandidáti ze stejné kandidátní listiny – na první pohled
se veliký rozdíl hlasů díky volebnímu systému ztenčil
na pouhé 3 hlasy (paní Žaneta Svobodová 327 hlasů, pan
Jozef Banya 173 hlasů). Právě o tyto 3 hlasy paní Svobodová
překročila hranici, která je nutná pro „přeskočení“ pořadí
věkový průměr zvolených zastupitelů dále poklesl, v tuto
chvíli činí 44 let
prvními náhradníky za jednotlivé strany či hnutí jsou –
Miloš Kaftan (Velimáci), Josef Hrabal (KDU-ČSL), Andrea
Bartošová (ODS), Jozef Banya (ČSSD)
největší počet hlasů z těch kandidátů, kteří do zastupitelstva
nebyli zvoleni, získal Stanislav Kotek (275 hlasů)
AH
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 1. 10. 2014
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

VŘ na zhotovitele pro projekt „Sportovní hřiště se zázemím
Velim“ reg. č. CZ.1.15/3.3.00/83.01929 v částce 45 000 Kč
bez DPH zajistí společnost Schmitz & Partner, advokátní
kancelář. Objednávka byla odeslána.
Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku od Truhlářství
Hron Vítězov na zhotovení regálů do knihovny ve výši
89 140 Kč vč. DPH.
ZO projednalo žádost paní Urbánkové o zprovoznění
osvětlení před jejím domem. Osvětlení již bylo opraveno,
vadná tlumivka byla vyměněna.
Společnost Sater projekt požádala o povolení stavby
na pozemku obce (Ball Aerocan CZ, s. r. o.). ZO navrhuje
společnosti, aby nechala zpracovat geometrický plán
na oddělení části pozemku a výše uvedený pozemek by
společnosti odprodala.
Pan starosta Seifert seznámil všechny členy ZO se
smlouvou o dílo na výkon koordinátora BOZP dle zákona
č. 309/2006 Sb. na akci Rekonstrukce místní komunikace
v obci Velim, reg. č. projektu CZ.1.15/1.1.00/74.01723.
Pan Ing. Zákostelecký již v minulém roce zajišťoval BOZP
u akce Zateplení a výměna oken Obecního úřadu ve Velimi
a v letošním roce akci Rekonstrukce Mateřské školy Velim,
reg. č. projektu CZ.1.15/3.3.00/67.01488. Zastupitelstvo tuto
smlouvu schválilo.
ZO vzalo na vědomí pozvánky na říjnové slavnosti.
19. 10. 2014 od 14.00 hodin zazpívá ve velimském
evangelickém kostele čtyřicetičlenný dětský sbor Rolnička
z Prahy u příležitosti 160. výročí postavení evangelického
kostela a dále Klub rodáků a přátel Velimi zve na slavnost
ke 100. výročí vypuknutí první světové války a 96. výročí
vzniku Československé republiky, která se uskuteční
25. 10. 2014 od 14.00 hodin ve velimské sokolovně.
Pan starosta poděkoval všem zastupitelům za odvedenou
práci a popřál všem úspěch jak v říjnových volbách, tak
i v osobním životě. Informoval ZO, že rekonstrukce silnice
v třídě Krále Jiřího probíhá bez větších problémů, a zmínil se,
že byla otevřena pro průjezd automobilů silnice u železnice,
ale z důvodu porušování pravidel bezpečnosti (rychlá jízda
některých řidičů) bude opět uzavřena.
Pan místostarosta Kubelka oznámil zastupitelstvu, že
ve čtvrtek se uskuteční jednání ohledně propustku pod
železnicí. Poděkoval všem zastupitelům a panu starostovi
za spolupráci.
Na návrh Mgr. Karpety schválilo zastupitelstvo finanční dar
panu starostovi a místostarostům ve výši dvaapůlnásobku
jejich měsíčního platu.
Mgr. Karpeta poděkoval všem za dobrou spolupráci
a vstřícnost. Informoval, že děti z MŠ budou na jaře opět
umístěny do základní školy, pokud nové zastupitelstvo
rozhodne, že rekonstrukce posledního pavilonu bude
realizována. Upozornil, že do budoucna bude nutno lehce
navýšit kapacitu jídelny (také z důvodu navýšení kapacity
MŠ Velim). Zeptal se, jak bude řešeno parkování kolem
ordinace nové lékařky. Starosta odpověděl, že parkování
bude možné na prostranství u pošty (budou zde vyznačena
parkovací místa).
Mgr. Bartošová informovala ZO, že jednala s SPÚ
o pozemcích pod cyklostezkou. Po souhlasu SPÚ bude

•

•
•
•

•
•

možné získat územní rozhodnutí a stavební povolení, výzva
na podporu cyklostezek bude 9. 1. 2015. Veřejné osvětlení
cyklostezky je plánováno, náklady by měla hradit obec.
Dále připomněla ZO, že po květnových bleskových
povodních se ve Vítězově nic nezměnilo, a žádala ZO
o vyčištění potoka v jeho spodní části. Starosta navrhl řešení,
ale nejprve by bylo nutné jednat s majiteli pozemků, přes
které potok protéká. To už bude řešit další zastupitelstvo.
Místostarosta Kostka poděkoval za spolupráci a zdůraznil,
že ne vždy lze všem požadavkům občanů vyhovět.
Pan Kaftan seznámil ZO s drobnými problémy, které se
řeší v rámci Rekonstrukce místní komunikace ve Velimi
(krajnice).
Mgr. Češpiva pohovořil o své účasti v zastupitelstvech (zvolen
byl již v roce 1990), po nějaké době se v zastupitelstvech
přestalo politikařit a zasedání jsou klidnější. Dále připomněl,
že 20 let se podílel na vydávání Velimských novin a za úspěch
považuje i to, že momentálně bylo v zastupitelstvu šest jeho
bývalých žáků.
Mgr. Kyncl požádal o úklid autobusové zastávky. Také
poděkoval všem za spolupráci.
Na závěr předal starosta Seifert slovo panu Müllerovi, který
měl opět připraveno několik dotazů:
1. Jaká bude částka na odměny pro starostu a místostarosty
včetně odvodů? Částka je doplněna dle informací mzdové
účetní – 209 750 Kč.
2. Proč byla ve Velimských novinách uvedena částka
8 670 365 Kč, když vysoutěžená částka je nižší? Vysvětlení:
V tiskové zprávě je uvedena částka celkových plánovaných
výdajů (dle smlouvy s ROP, která byla podepsána ještě před
výběrem zhotovitele), vysoutěžená částka je nižší.
3. Kolik obec zaplatila za přeložku u nového hřiště a MŠ
Velim? Dle účetní evidence byla do současné doby uhrazena
částka 827 366,29 Kč.
4. Proč obec odsouhlasila dotaci na sportovní hřiště se
zázemím, aniž by byla garantována dotace, a proč rozjíždí
výběrové řízení? Pan Kostka odpověděl, že výběrové řízení
na zhotovitele bude realizováno již nyní, aby v případě
dostatku finančních prostředků v dané oblasti podpory
a přiznání dotace tomuto projektu mohly být zahájeny
ihned stavební práce. Stejně tomu bylo i s mateřskou školou.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Jeřábek Josef, Velim
Gregorová Ludmila, Velim
Kout Josef, Velim
Surovcová Jaroslava, Vítězov
Nejedlá Vlastimila, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
Narodili se:
Káninská Gabriela, Velim
Štěpánková Alena, Velim
Němec Tomáš, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřely:
Janoušková Eva, Velim
Koutová Vlasta, Velim
Čest jejich památce!

70 let
80 let
70 let
75 let
60 let

Slovo zastupitele
VN 9/14 přinesly článek s názvem Slovo starosty, v němž byly
uvedeny jeho názory na mé předchozí publikované vyjádření
ke třem otázkám adresovaným mi jako zastupiteli (ve VN 8/14).
Protože se jedná o skutečnosti, které se mne dotýkají, mohl by
vzniknout dojem, že svým názorům nerozumím a jsem lajdák
ve schůzování zastupitelstva, nemohu než reagovat a uvést
několik věcí na pravou míru.
Předně tvrdím, že jsem všechny skutečnosti napsal jako svoji
kritiku, popsal jsem, jaké věci jsem nezvládl, neuměl prosadit
či neviděl. Jednalo se o SEBEkritiku. Pokud ji starosta pochopil
jako svou kritiku, je to jeho věc, nicméně mám takový postoj
za přepjatou citlivost. Ve svém slovu na závěr uvádí, že dlouho
přemýšlel, zda má vůbec reagovat na dotazy některých osob
ohledně odpovědí členů zastupitelstva. Rád bych ho povzbudil
k tomu, aby napříště, pokud se ho někdo bude ptát na můj
názor, za mě neodpovídal, a už vůbec ne v novinách, a odkázal
dotyčného přímo na mě. Rád každému své názory vysvětlím.
Neberu starostovi jeho nesouhlas s mým tvrzením, že
bezpečnostní situace ve Velimi je velmi vážná a občané si
nemohou být jisti bezpečností doma ani na ulici. Při formulaci
tohoto názoru jsem vycházel z osobní zkušenosti, kdy za jeho
funkčního období mi neznámé osoby ukradly osobní auto, mé
manželce v pravé poledne před školkou auto naopak vykradly
a zdemolovaly, ze svého pozemku jsem na jaře tohoto roku
v noci vyháněl neznámé loupežníky. A to jde jen o mne! Velim
a Vítězov má téměř dva tisíce obyvatel a každý má jistě nějakou
zkušenost se zločinem namířeným proti němu. Starostovo
tvrzení, že tyto věci se bohužel čas od času v naší obci stanou,
je, promiňte mi, velmi zjemnělé a neodpovídající realitě. Hledat
příčinu tohoto stavu v benevolentní demokracii je názor pošetilý
a ve svém důsledku i zhoubný, protože vláda jedné silné ruky mi
byla vždy cizí a věřím, že i pro vás veskrze nepřijatelná. Stejně
odvážné je tvrzení, že legislativa chrání zločince. Tak tomu
není, kdo skutečně zná zákony, a v tomto ohledu mám jistě
neoddiskutovatelnou výhodu, ví, že legislativa trestá zločince, jen
její nedokonalé uplatňování a nesprávný výklad vedou k tomu,
že nejsou potrestáni ti praví. Pokud starosta hledá řešení situace
občasné kriminality ve spolupráci s Policií ČR v Pečkách, ocenil
bych, kdyby jasně řekl, kolikrát tam o zamýšlené spolupráci
jednal a jaké konkrétní výsledky to přineslo. Obecní policie
je alespoň hmatatelné řešení, občané by měli vědět, že jsem
navrhoval uspořádat alespoň konkurz na obecního policistu,
aby se vůbec někdo vhodný na takovou funkci nalezl. Starosta
hlasoval pro, nerozumím tedy změně jeho postoje.
Psal jsem, že jsem jako právník selhal při formulaci pravidel pro
rozdělování dotací spolkům a církvím. Starosta k tomu píše,
že pravidla jasně fungovala bez toho, aniž by vysvětlil, jaká to
pravidla vlastně byla, kde si je může každý přečíst, kdy se o jejich
přijetí hlasovalo a jak se používala. Přece nemůže existovat
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něco, co nikdy nebylo napsáno či jinak artikulováno! Zmínka
o podpoře katolické církve je úsměvná. Každý přece ví, že pokud
obec koupila nemovitosti (budovu fary a přilehlé pozemky)
od církve a za tyto zaplatila, jak píše, 2.700.000,- Kč, jde
o výměnu nemovitostí za kupní cenu, kdy církev ztrácí majetek
a za to dostává finance, tedy o žádnou podporu církve nejde.
O podpoře by se mluvilo, pokud by to bylo nezištné darování.
Pokud mi starosta tak trochu s výčitkou podsouvá, že obec
investovala do zdi a vrat u katolického hřbitova, je mi to vážně
líto. Často mám možnost jezdit po naší zemi a vidím, jak kostel
a jeho okolí je pýchou každé obce a starostové se jinde snaží,
aby jejich stav byl perfektní. Pokud snad starosta chápe jako
dotační podporu církve, že obec musela nést náklady na opravu
zřícené zdi a rozbitých vrat, kde se jednou moji spoluobčané,
věřím, že právě důstojně, rozloučí se mnou a možná i s ním,
a takovou investici snad má za sponzorský dar církvi, tak to je
velmi znepokojivé. Pokud je mi známo, soška anděla doposud
proplacena nebyla a navíc nejedná se jen o jednu sošku, ale dvě,
a dále pak o další cenný kus mobiliáře kostela. Farníci navíc
přispějí více jak polovinou této částky ze svého.
Co se týče katolické fary, napsal jsem, že fara v centru obce chátrá
bez povšimnutí, to je fakt. Budovy se rozpadají, teče do nich, jsou
volně přístupné, neprovádí se ani jejich základní údržba, stejné
platí i o přilehlé zahradě. Nikdy jsem nepsal, že bylo přijato
rozhodnutí o její demolici, demolici jsem dal do souvislosti s tím,
že pokud takto bude nadále bez zájmu chátrat, zřítí se a demolice
bude jediným řešením. Moje kritika tak byla zaměřena na to,
že jsem doposud nedostal nápad, co se v ní dá vybudovat.
Předložený plánek ve VN 9/2014, mimochodem již rok starý, je
jen o tom, že zůstane zachována, ale co v ní bude a kdy to v ní
bude, o tom není psáno nic. Navíc z plánku vyplývá, že k demolici
budov přece jen dojde, bude zbořena velmi pěkná, téměř dvě stě
let stará stodola ze štípaného kamene. Rovněž nerozumím tomu,
proč musí být na zahradě vybudovány dva soukromé domy, když
o parcely ve Velimi zatím není eminentní zájem, jsou jiné plochy,
které by bylo možno rozparcelovat, a park v centru obce naléhavě
chybí.
Vážení spoluobčané, mám rád život v naší obci, a přestože
nejsem s některými věcmi spokojen, nikdy bych ji neopustil. Je
důležité, aby budoucnost naší obce měla zdravou perspektivu.
V poslední době jsem cítil, že ne vše je v pořádku, mrzela mne
ztráta sebereflexe. Hledal jsem chybu u sebe, nalezl jsem ji a taky
ji veřejně přiznal a jedině tak mám možnost věci napravit. Takové
mé uvažování mi nikdo vzít nemůže. Pokud se mne redakce VN
dotázala, jak smýšlím, popravdě jsem jim odpověděl. Pokud by
panu starostovi lépe vyhovovalo, abych si sám sobě lhal, musím
se mu omluvit, ale to nedokážu.
JUDr. Tomáš Těmín, Ph.D.

Slovo bývalé zastupitelky
Drazí spoluobčané,
dovolte mi reagovat na článek ve Velimských novinách číslo
9/2014, který se nazýval Slovo starosty.
Na úvod musím podotknout, že výše zmiňovaný článek
nepovažuji za informace občanům, ale za formu nerovného
politického boje. K dění v obci měli všichni zastupitelé možnost
se vyjádřit ve Velimských novinách č.7, 8/2014, kde odpovídali

na přesně formulované otázky. Proč tedy jeden ze zastupitelů
dostal prostor ke znovuvyjádření ještě v následujícím vydání,
které vyšlo krátce před volbami? Proč pan starosta nepublikoval
články plné informací pro občany během celého volebního
období, ale jen v tuto dobu?
Nemám ráda vedení sporů prostřednictvím tisku, ale na věci
lživé a vytržené z kontextu mi nedá než reagovat stejnou formou,
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kterou použil pan starosta. Dále si myslím, že co se vyřkne
během hledání kompromisu při řešení obecních otázek na ZO,
je otázkou jednání ZO, a ne příspěvku do médií. Ale jak jsem již
napsala, nemohu to nechat bez povšimnutí.
Pan starosta své správné jednání obhajoval v úvodu tím, že na ZO
nebyl přítomen pouze jednou a tudíž nejméněkrát, což doložil
tabulkou docházky. Jako u nejvyššího manažera obce, který ZO
svolává a je za funkci starosty náležitě odměňován, považuji
toto za samozřejmé; ostatní zastupitelé jsou občané, kteří mají
svá civilní zaměstnání, která někdy vyžadují přítomnost i během
probíhajícího ZO. Navíc na mimořádná zasedání nebyli všichni
zastupitelé ani zváni.
Údajně jsem napsala, že zastupitelstvo obec zadlužilo, otiskuji
tedy znovu svou odpověď na otázku, co bude stát před novým
zastupitelstvem: Před novým zastupitelstvem bude stát zajištění
fungování obce s daným rozpočtem, který bude v budoucnosti
snížen o splátky úvěru, který je spojený s modernizací mateřské
školy. Hospodaření obce bude náročnější a musí být promyšlené,
protože plánů na rozvoj obce je spousta: zejména - dobudování
hřiště u MŠ, rekonstrukce místních komunikací, výstavba
cyklostezky, vybudování společenského centra na území fary
atd. Akce jsou plánovány zajišťovat z různých dotací, vždy však
existuje spoluúčast, kterou musí uhradit obec. Reakci pana
starosty si vyložte sami.
Ohledně cyklostezky z článku vyplývá, že jsem v něčem pochybila.
K celému tedy pouze doplním. Cyklostezku jsem převzala
v roce 2013, kdy se mi povedlo přesvědčit ZO, že se mi podaří
vykoupit pozemky. Do té doby existoval pouze nepoužitelný
projekt z roku 2006 a nesprávně vyznačená trasa cyklostezky

v územně plánovací dokumentaci, kterou se ještě nepodařilo
změnit. Pozemky jsou vykoupeny, projekt je hotový, dotační
titul nalezený, změna ÚPD před schválením, v cestě stojí pouze
převod pozemků ze SPÚ, což je snad otázka tohoto měsíce; i přes
mou osobní návštěvu bohužel jednání se SPÚ trvá již tři čtvrtě
roku. A jestli se ptáte, proč jsem se vším okolo této problematiky
zabývala já jako řadová zastupitelka? Odpověď je jednoduchá,
pan starosta na dotaz, jak to bude dál s cyklostezkou, reagoval
slovy: „Já na to teď absolutně nemám čas. Tečka.“
Dále musím reagovat na odstavec, který se týkal přidělování
příspěvků spolkům. Skutečně jsem se postavila proti výši
příspěvku na fotbal, ale až ve chvíli, kdy se v návrhu rozpočtu
objevilo, že příspěvek na FC Velim bude 400 000 Kč a příspěvek
na Sokol Velim bude 100 000 Kč. Takovýto nesoulad v příspěvcích
jsem nemohla nechat bez povšimnutí. Výsledkem naštěstí bylo
srovnání těchto příspěvků, ale není to pravidlo psané, takže je
otázkou každého ročního rozpočtu, jak se k tomu ZO postaví.
K tomuto na závěr jen malá úvaha. Je-li členy jedenáctičlenného
ZO 6 členů FC Velim, jak může dojít ke schválení jakékoliv
dotace pro FC Velim, aniž by došlo ke střetu zájmů?
Na závěr mi dovolte poděkovat Vám za důvěru, kterou jste mi
dali v minulém volebním období. Sama za sebe doufám, že
jsem se jí zhostila řádně. Bohužel v následujícím období již
nebudu zastupitelkou a mohu jen doufat, že projekt cyklostezky
nezapadne zase na několik let a že zastupitelstvo, kde poprvé
od roku 1990 není ani jeden občan Vítězova, rozvoj naší malé
části obce Velim bude podporovat.
Mgr. Andrea Bartošová

Připomenutí 160. výročí postavení evangelického kostela ve Velimi
V neděli 19. října 2014 odpoledne se za velmi pěkného, téměř
letního počasí uskutečnilo v evangelickém kostele vzpomínkové
shromáždění ke 160. výročí postavení kostela, kterého se
zúčastnilo cca 160 lidí. Úvodní slovo měl br. farář Mgr. Lukáš
Ondra, vzpomínku k postavení kostela přednesla ses. kurátorka
Blanka Kopecká, shromáždění uzavřel místní katolický farář
P. Martin Sklenář. Překrásným zpěvem jak duchovních, tak
lidových písní, varhanním doprovodem i hrou na různé hudební
nástroje včetně dud zaujali všechny posluchače členové dětského
pěveckého sboru Rolnička z Prahy pod vedením manželů
Virglerových. Farní sbor ČCE ve Velimi děkuje za příjemné
odpoledne všem účinkujícím, dále obci Velim a dalším dárcům
za finanční podporu celé akce. Vděk zaslouží i ti, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci tohoto ekumenického odpoledne: ses.
Sixtová a Štorková za nasycení hladových krků a další sestry ze
sboru a římskokatolické farnosti i nejmenovaní přátelé za úklid,
propagaci a jinou pomoc, bez které by se setkání nevydařilo.
Dík patří i všem posluchačům, kteří se na oplátku mohli potěšit
krásným zpěvem a hudbou.
Staršovstvo FS ČCE Velim
Z proslovu B. Kopecké o historii kostela:
Vážení přátelé, bratři a sestry,
dnes si připomínáme dvě výročí, a to 230 let od postavení
tolerančního kostelíka a 160 let postavení tohoto chrámu.
V r. 1784 zde tedy stál malý toleranční kostelík v místě dnešní
zahrady, do jehož základů byl vložen pamětní list se slovy:
Chrám tento vystaven byl od církve evangelické reformistické
helvetského vyznání, za času nejmilostivějšího císaře a krále
apoštolského Josefa II., císaře římského, krále uherského

a českého, za času Štěpána Szeremleye, prvního této církve
důstojného pastýře a zakladatele léta Páně 1784, dne 7. července.
Modlitebna byla prostá, stála 900 zlatých, 402 zlatých daroval
sám císař Josef II. Dohotovena byla až za čtvrtého kazatele
Mikuláše Toronaye. Hřbitov nebyl, a tak byli místní evangelíci
bez problémů pochováváni na hřbitově katolickém, s nimi
i evangelický kazatel Jan Breznay. Až zmíněný čtvrtý kazatel,
Mikuláš Toronay, se zasloužil o založení hřbitova r. 1820.
Toleranční kostelík sloužil až do poloviny 19. stol., kdy dochází
k postavení tohoto chrámu. O to se zasloužil první český farář
sboru Jan Ruml, který nastoupil službu duchovenskou v r. 1847.
Bylo mu 29 let a sloužil sboru jedenáct let. Je pochován jako
i Toronay na staré části hřbitova. Kostel i s místem byl financován
sborem, a to rozvržením plateb na jednotlivé členy, jichž tehdy
bylo 2 530. I s místem stál kostel 20 000 zlatých a byl postaven
během půl roku 1854.
Lavice, ve kterých sedíte, a kazatelna byly zakoupeny pro
toleranční kostel a přeneseny do tohoto kostela, pouze farářská
lavice v apsidě za mnou byla zhotovena cerhenickým truhlářem,
jehož jméno neznáme, ale byl jistě znamenitým řemeslníkem,
když dokázal vytvořit tak dokonalou nápodobu lavic. Lavice
s výraznou řezbou i kazatelna jsou barokního původu, pocházejí
ze zrušeného kláštera dominikánů na Malé Straně.
Kostel nebyl vybaven hned. Varhany byly zakoupeny za 2 666
zlatých a přispěli na ně baron Steeger z Radovesnic, Josef Čermák
z Milčic, statkář Žert z Bříství a farář Jan Ruml. Jsou z dílny
kutnohorského Václava Melzera, byly instalovány za působení
Justuse Emanuela Szalatnaye v r. 1866, měly až do l. světové
války 1 300 cínových píšťal (ty byly zrekvírovány za 1. světové
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války spolu s jedním zvonem). Varhany uvedl otec skladatele
Josefa Bohuslava Foerstera Josef Foerster, který byl varhaník
a ředitel kůru u sv. Vojtěcha a potom u sv. Víta v Praze. Slavnostní
řeč měl Dr. Karel Sladkovský, čestný občan Kolína i Velimi,
politik a novinář. Současně byla otevřena i škola zde vedle kostela.
Na památku jejího založení bylo vysázeno podle velimských cest
500 ovocných stromů.
Na oknech pořizovaných dodatečně během desítek let můžeme
číst jména dárců, kteří je pořídili. Okna v apsidě daroval právě
Szalatnay, působil v tomto našem sboru nejdéle, a to 52 let.
V prostředním okně apsidy je erb udělený zemanskému rodu
Szalatnayů za zásluhy o vlast a krále císařem Ferdinandem III.
a potvrzený r. 1639 s predikátem rytíř de Nagy Szalatna.
J. E. Szalatnay je pochován rovněž na staré části hřbitova.
Naposledy byl kostel důkladněji opravován vně i uvnitř v letech
1998–2003. Opravy stály něco kolem půldruhého milionu korun
a mohly být uskutečněny především s pomocí středočeského
krajského úřadu, ministerstva kultury, Obce Velim a štědrých

dárců ze sboru i z ciziny.
Před 230 lety 24. října 1784 zaznělo při otevření tolerančního
kostela kázání na slova 27. žalmu, v. 4.: „Jedné věci žádal jsem
od Hospodina, té vždy hledati budu – abych přebýval v domě
Hospodinově po všecky dny života svého a spatřoval okrasu
Hospodinovu a zpytoval v chrámě jeho.“ A to je výzva i pro nás.

Setkání ve Velimi
V pátek 24. října 2014 přivítal krátce po
15. hodině v zasedací místnosti OÚ
ve Velimi pan starosta Seifert společně
s Janem Nechanickým, zástupci Sokola
Velim a Klubu rodáků a přátel Velimi
vzácnou návštěvu. Do Velimi přijely vnučky
továrníka Rudolfa Glasera paní Ann Sharp
a Mary Marlowe, pan Verdon Sharp,
manžel Ann, jejich přátelé a přítelkyně
Věry Glaserové paní Schillerová z Velkého
Oseka s doprovodem. Po krátkém uvítání
a přípitku na shledání pronesl pan
starosta několik slov a zdůraznil, jaký
měla Glaserova čokoládovna význam pro
rozvoj Velimi a okolí nejen v době, kdy
vznikala Československá republika, ale
až do devadesátých let, kdy byla továrna
zprivatizována a následně ukončena
výroba. Poté promluvil Jan Nechanický
a přiblížil všem přítomným historická
fakta o rodině továrníka Glasera. Po jeho

vystoupení promluvily paní Ann Sharp
a Mary Marlowe, které ocenily Janovu
snahu a úsilí v pátrání po informacích
o jejich rodině. Poděkovaly za to, že jim
zprostředkoval setkání s paní Schillerovou,

která jim vyprávěla o jejich mamince
a o velimské čokoládovně. Na závěr
příjemně stráveného odpoledne obdrželi
všichni hosté malé dárečky a květinu.
M. Slabá

Z továrny na čokoládu do továrny na smrt
25. října proběhla ve Velimi slavnost k 96. výročí vzniku ČSR
a ke stému výročí vypuknutí 1. světové války. Součástí tohoto
ceremoniálu byly i vzpomínka na židovskou továrnickou rodinu
Glaserů a jejich čokoládovnu a výstava fotografií.
Na sobotní (pro některé i páteční slavnost) přijeli do Velimi
členové této rodiny z různých koutů světa. Vnučky pana
továrníka Glasera Ann Sharp s manželem a Mary Marlowe
z Kanady, synovec pana továrníka Glasera Peter Glaser
s manželkou z Vídně a dále pamětníci a přátelé rodiny z různých
míst naší země. Na setkání vystoupili a zavzpomínali paní Erika
Bezdíčková, paní Věra Egermayerová a pan Mario Petrovský,
kteří přežili holocaust. Rodina Glaserova, jejich přátelé, známí
a pamětníci byli velmi šťastní, že mohli Velim navštívit.
Pětadevadesátiletý synovec továrníka Rudolfa Glasera na setkání
řekl: „Jsem nesmírně rád, že zde mohu být. Našel jsem tu

fotografie své rodiny a poznal jsem na nich i sebe samotného!
Vůbec jsem neměl o těchto fotografiích ponětí, našel jsem je až
po 80 a 70 letech. Vidím zde i mnoho známých tváří. Setkávám
se zde se strýcovými vnučkami téměř poprvé! Děkuji!“
Jedna z vnuček továrníka Glasera (mimo jiné aristokratka)
sdělila všem přítomným: „O svých předcích jsem bohužel
nevěděla téměř nic až do té doby, kdy mi napsal Jan. Jsem
za celou svou rodinu šťastná, že zde mohu být a že pro nás má
díky Janovi a informacím od něho život mnohem větší smysl!
Přináší mi to ohromnou radost, ale i ohromný smutek. Jan pátrá
tak úžasně a to je mu 16 let. Odkrývá nám život naší rodiny
i během holocaustu, a to přináší i veliký smutek dozvídat se ty
hrůzy. Nikdy před tím jsme se to nedozvěděly a nevěděly žádné
podrobnosti, i když jsme dlouho pátraly. Děkujeme za vše!“
Jan Nechanický
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Sváteční odpoledne ve Velimi

V sobotu 25. 10. 2014 se ve velimské sokolovně uskutečnilo
slavnostní shromáždění u příležitosti 100. výročí vypuknutí
první světové války a 96. výročí vzniku Československé republiky.
Program byl doplněn výstavkou k tématu 1. světové války a
k 70. výročí násilné smrti manželů Glaserových, majitelů již
zaniklé Čokoládovny ve Velimi.
V úvodu přivítal Ing. Petr Baláček v zaplněné sokolovně všechny
přítomné a především vzácné hosty, kteří přijali pozvání studenta
Jana Nechanického, jenž toto setkání a také výstavku fotografií
a jiných materiálů o rodině Glaserových s názvem „Z továrny
na čokoládu do továrny na smrt“ připravil a zorganizoval.
Pozvání přijali pan Peter Glaser s manželkou (synovec továrníka
Rudolfa Glasera), paní Ann Sharp s manželem a paní
Mary Marlowe (vnučky továrníka Glasera) a jejich přátelé.
Dalšími vzácnými hosty byli paní Věra Egermayerová, bývalá
velvyslankyně Nového Zélandu, pan Mario Petrovský a paní
Erika Bezdíčková, spisovatelka (všichni přežili holocaust). Poté
Jan Nechanický pozval hosty na pódium, aby zavzpomínali
a pronesli několik slov.
Po poutavém, ale také dojemném vystoupení se představily
divákům se svým programem kolínské mažoretky a také děti
z velimské mateřské školy.
Následně vystoupila paní PhDr. Lenka Neřoldová, ředitelka
Oblastního archivu v Kolíně, která pohovořila o příčinách,
důsledcích a především o statistických faktech vztahujících se
k první světové válce, ale také přímo k našim obcím Velim a Vítězov.
Po jejím vystoupení pozval na jeviště pan Baláček zástupce

TJ Sokol Velim pány Ing. Bačinu a Ing. Radoně, kteří předali paní
Mgr. Maruši Čábelové významné ocenění u příležitosti jejích
80. narozenin, které jí bylo uděleno župou Tyršovou.
Na závěr zahrál Adam Kotek na trubku oblíbené Masarykovy
písně „Ach, synku, synku“ a „Teče voda, teče“ a pan Petr Baláček
pozval všechny přítomné k prohlídce vystavených dokumentů
a také na připravené občerstvení.
Velký aplaus si zasloužilo i závěrečné vystoupení paní
Ann Sharp a její sestry Mary Marlowe, pro které bylo setkání
ve Velimi s příbuznými, navštívení továrny, kterou vlastnil jejich
dědeček, ale také objasnění některých historických faktů velkým
zážitkem. Děkovaly především Janu Nechanickému za vše, co pro
ně udělal a co vše zjistil a vypátral o jejich rodině a byly potěšeny
a nadšeny, jakého se jim ve Velimi dostalo přijetí. Celé slavnostní
odpoledne se velmi vydařilo.
Poděkování a velký dík patří především organizátorům
celé akce, KRP Velimi, TJ Sokol Velim, OÚ Velim, studentu
Janu Nechanickému, který zorganizoval a zajistil příjezd potomků
rodiny Glaserovy a dalších vzácných hostů, kteří přežili holocaust,
velimským ženám z Klubu přátel a rodáků Velimi, které připravily
jako obvykle výborné občerstvení, paní Mgr. Maruši Čábelové
a Mgr. Jaroslavě Filounové, které připravily výstavky týkající se
1. světové války, vítězovským hasičům, především panu Bugovi
a Postráneckému, kteří zajistili ozvučení celé akce a v neposlední
řadě všem nejmenovaným, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném
průběhu tohoto příjemného podzimního odpoledne.
M. Slabá

Velimská fara katolická
V zářijovém čísle VN je přiložen plán rozšíření katolického
hřbitova a revitalizace okolí katolické fary, místa, které je
v současnosti vlastnictvím obce. První fara je písemně připomenuta
v r. 1352. Prvním obyvatelem byl kněz Radslav. V r. 1609 byla fara
naposledy opravena za působení administrátora novoveského, Petra
Vlka Mělnického. Když r. 1778 nastoupil do Velimi kněz Jan Oppelt,
byla budova ve stavu tak dezolátním, že musel bydlet v chalupě

rychtáře Vojtěcha Vokřála. To znamená, že fara nebyla dlouhá léta
udržována. Až r. 1784 byla postavena budova nová za 6.685 zlatých
37 krejcarů. V r. 1889 pak byla fara rozšířena, když byla zrušena
stará škola. Jako obydlí kněží sloužila budova do poč. 50. let min.
století, kdy byla zabrána tehdejší veřejnou správou. Je chvályhodné,
že obec Velim faru zachová, neboť se jedná o jedno z významných
historických míst Velimi a architektonicky vzácnou památku.  MČ

Vyznejte se ve Vašich penězích (3)
V minulém článku jste se dozvěděli, jak lze ušetřit významné částky
na hypotéce. Stačí k tomu včas a vhodným způsobem komunikovat
s bankou. Dnes si povíme, jakým způsobem lze ušetřit hodně peněz
i na Vašich pojistkách.
Lidé mnohdy nakupují pojistky jenom podle toho, co jim poradí
pojišťovací agenti. Nejčastějšími argumenty prodejců bývá vysoké
zhodnocení peněz, daňová úspora nebo připojištění zdarma.
Přitom pojistka už v samotném názvu napovídá, k čemu má sloužit.
K pojištění. K zajištění takových situací, které bychom sami finančně
nezvládli. Ztráta střechy nad hlavou po povodni nebo požáru nás
může výrazně ekonomicky ohrozit. Rozbité okno ale zvládneme
zaplatit sami. Podobné to je u životních a úrazových pojistek. Když
někdo po autonehodě zůstane invalidní, přichází o budoucí příjmy
v hodnotě stovek tisíc nebo milionů korun. Je to velké riziko, které
se vyplatí mít pojištěné. Zlomená ruka nebo vyražený zub je událost,
která nás ekonomicky neohrozí, a je zbytečné za takové riziko platit.
Více informací k pojistkám najdete na uvedeném webu v odkazu
„Vyznejte se v pojištění“.

TIP pro Vás:
Podívejte se do Vašich majetkových i životních pojistek a vypište
si na papír všechna rizika, která máte pojištěna. Vedle těchto rizik si
napište, kolik Vás každé riziko měsíčně stojí. Potom rozdělte rizika
na důležitá a nedůležitá. Máte pojištěna všechna důležitá rizika?
A na správné částky? Kolik Vám vyplatí pojišťovna v případě totální
škody na nemovitosti? Sečtěte, kolik platíte za nedůležitá rizika.
Za rizika, která pro Vás nejsou důležitá, neplaťte. Ušetřené peníze
si dávejte stranou a vylepšete si tím třeba ekonomickou kondici
v penzi.
Na uvedeném webu si stáhněte kalkulačku a spočítejte si, kolik
byste vydělali za deset let, pokud byste tuto částku měsíčně odkládali
do podílového fondu s výnosem 5 %. A potom si zkuste spočítat,
kolik byste vydělali, kdybyste tuto částku investovali dvacet let
do akciového podílového fondu s výnosem 8 %. Na pojistkách se dá
vydělat i jinak, ale o tom se dočtete v dalších článcích.
Další rady a tipy najdete na: www.ilonahomolkova.cz
Ilona Homolková
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Z našich škol

Zprávičky z mateřské školičky

Když se řekne Cecilka, představíme si „nezbednou“ dívenku,
která svými kousky umí pobavit jako artistka, komička, umí děti
naplno rozesmát a zpestřuje svým vystoupením celý program.
Její rodiče zaujmou děti cvičenými kočičkami, dobře secvičené
číslo předvádějí s pejsky. V neposlední řadě sledují kouzla děti,
při kterých z prázdné bedny vylezou králík, holub a jiná zvířátka.
Velmi působivé bylo, když se děti učily čarovat a vyčarovaly
spoustu barevných květin. Očka dětí při tomto představení
zazářila v mateřské škole 21. října, kdy zhlédly představení
skupiny Cecilka.
28. říjen je státním svátkem, který si každoročně připomínáme
v naší obci slavností v sokolovně. Organizačně ji připravuje Klub
rodáků a přátel Velimi ve spolupráci s vedením Sokola Velim
a Obecním úřadem Velim. Letošní oslava svátku byla znásobena
vzpomínkou na vypuknutí 1. světové války, od kterého uběhlo
100 let. K tomuto výročí byla uspořádána výstava dobových
fotografií a dopisů lidí z Velimi a okolí, kteří hrůzu 1. světové
války prožívali, mnoho z nich se již nevrátilo. Oslavu 28. října
zpestřila vzácná návštěva potomků rodu Glaserových, kteří byli
vlastníky továrny na čokoládu a přijeli až z Kanady. Celou tuto
slavnostní událost obohatila kulturní vystoupení mažoretek
z Kolína a našeho bývalého žáčka – nyní žáka ZŠ Adama Kotka.
Naše mateřská škola byla oslovena, aby připravila vystoupení
dětí. Paní učitelky nejstarších dětí nacvičily pásmo básniček
a písniček, se kterým na slavnosti vystoupily. Odměnou jim
byl potlesk plného sálu, sladká svačinka a dobrůtka, kterou si
odnesly domů.
15. listopadu budou v obřadní síni OÚ ve Velimi slavnostně
přivítáni noví občánci naší obce. Tradičně je tanečkem,
básničkami a písničkami při kytaře přivítá skupinka dětí
z mateřské školy.
Za MŠ Velim A. Tomášová

Minikopaná

Ve čtvrtek 2. 10. se v Kolíně uskutečnil turnaj v minikopané pro
starší žáky (8. a 9. tř.). Družstvo ve složení Koděra D., Horák J.,
Nejedlý D., Kubelka K., Fiala A., Adámek M., Ceral J., Krejčí D.,
Růžička T. a Sýkora D. skončilo v silné konkurenci na 3. místě.

Coca-cola cup

6. 10. se konalo 1. kolo Coca-cola cupu (fotbal). Náš tým ve složení
Kubelka K., Horák J., Krejčí D., Nejedlý D., Němec T., Koděra D.,
Ceral J., Vokřál O., Vokřál J., Vrkota P., Fiala A., Holoubek P.,
Štros P. a Kmoch T. skončilo na 3. místě a nepostupuje do dalších
bojů.

Přespolní běh

Dne 7. 10. se konal v Kolíně přespolní běh. Soutěžili žáci
4. - 9. tříd. Jediným medailovým umístěním je vítězství
V. Němcové.

Florbal

Dne 16. 10. se mladší dívky zúčastnily turnaje ve florbalu.
Družstvo ve složení: Kainarová D., Němcová V., Táborská K.,
Bugová E., Břečková B. a Sahulková Z. dosáhlo velmi pěknou hrou
skvělého 4. místa. Starším dívkám se tolik nedařilo. Družstvo
ve složení Vosecká J., Kvapilová B., Dejmková S., Kolářová A.,
Vedralová P., Nováčková L. a Slunečková L. si vybralo smůlu
a skončilo páté v okrskovém kole.

Středočeská in-line brusle 2014

Ve středu 8. 10. jsme se zúčastnili krajského kola Středočeské
in-line brusle. V těžké konkurenci jsme na medailové umístění
nedosáhli, ale děti si užily krásnou bruslařskou dráhu v Benátkách
nad Jizerou.
AH

Exkurze do Olomouce

Ve dnech 15. až 17. 10. navštívili žáci šestého ročníku
zdejší základní školy univerzitní město Olomouc, kde měli
sestavený pestrý, nabitý a přínosný program. Již samotná cesta
do Olomouce byla pro žáky dobrodružstvím. Po příjezdu
následovalo ubytování a prohlídka budovy Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Žáci se seznámili
s meteorologickou stanicí a s obory, které lze v Olomouci
studovat. Během prvního dne stihli žáci ještě navštívit ZOO
na Svatém kopečku a během zpáteční cesty do města se
naučili pracovat s GPS při hře geocaching. Následující den byl
ve znamení pohybu po samotném městě, orientace v městském
prostoru, rozvoje komunikačních schopností a plnění úkolů,
které byly následně zpracovány na počítači. Den byl zakončen
náročnou, ale zábavnou sportovní aktivitou v tamní laseraréně,
která žáky velmi zaujala. Poslední den žáci navštívili lanové
centrum, kde mnozí překonali nejen strach z výšek, ale zejména
sami sebe. Závěr celého programu se odehrál v aule, kde byli
účastníci kurzu odměněni za úspěšné absolvování kurzu
certifikátem a drobnými dárky. Během celého pobytu se žáci
stravovali ve vysokoškolské menze a spolupracovali s lektory,
kteří se jim ochotně věnovali. Celý intenzivní kurz byl hodnocen
velmi pozitivně. 
J. Pospíšil

Velimween

Již poosmé se v pátek 31. 10. uskutečnil halloweenský lampionový
průvod Velimí. Pořádali ho opět žáci devátého ročníku pod
vedením paní učitelky Veselé. Neobvyklým zpestřením se letos
staly soutěže, které trvaly asi do čtvrt na sedm večer. Poté jsme
vyrazili směrem do ulice Na Skalce, jež byla vyzdobena nádherně
vyřezanými dýněmi, které připomínaly malá umělecká dílka.
Všichni bychom za ně chtěli paní Janě Miňovské poděkovat,
taktéž i za odměny do soutěží. Dík patří i panu Karlu Bíškovi,
který nám zajišťoval bezpečnou cestu. Věříme, že se všichni dobře
bavili. Musíme pouze konstatovat, že celkový dojem vydařeného
Velimweenu pokazilo vandalské poničení krásných dýní.
Za 9. třídu Venuše Bíšková
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Kin-Ball u nás v sokolovně
V sokolovně máme novou hru Kin-Ball. Scházíme se každé
pondělí od 18.00 h do 19.00 h v počtu 20 dětí. Tato hra nás velice
uchvátila.
Co je Kin-Ball?
Je to sport, ve kterém hrají proti sobě současně tři barevně
odlišené týmy. Každý z týmů má v poli 4 hráče. Cílem hry je,
aby tým, jehož barva je vyvolána, zpracoval míč jakoukoli částí
těla dříve, než dopadne na zem. Tým, který zpracuje míč, ho
musí následně odpálit na některé ze soupeřících družstev a hra
pokračuje, dokud není odpískána chyba. Jestliže kterýkoliv
z týmů udělá chybu (např. nechytí míč), zbylé dva týmy získávají
po jednom bodu. Míč má průměr 122cm a je odehráván hláškou
OMNIKIN a názvem barvy.
Tato hra není jen pro děti, ale i pro dospělé. Jestliže tedy někdo
z dospěláků máte zájem, zavolejte (723 172 520) nebo se přijďte
podívat.
Lenička B. a Petra F.

Sokolečský běh
V letošním roce se Česká obec sokolská stala jedním z garantů
každoroční celoevropské akce MOVE WEEK (Týden pohybu),
která probíhá každý první týden v říjnu, je vyhlašována
mezinárodní organizací ISCA (International Sport and Cultural
Association) a je nedílnou součástí kampaně Now We Move
(Teď se hýbeme). Smyslem akce je nejen propagace zdravého
životního stylu, ale také snaha o povzbuzení jednotlivců i skupin
k zapojení se do sportu a pohybových aktivit. V roce 2013 se
do akce zapojilo přes půl milionu účastníků z 30 evropských
zemí ve 100 městech Evropy.
Počet účastníků se letos rozhodli rozšířit i v TJ Sokol Sokoleč
a v sobotu 4. 10. 2014 uspořádali 1. SOKOLEČSKÝ BĚH. Podporu
Sokolče v jejich snaze jsme vyjádřili svou účastí a velimští
účastníci běhu obsadili pět z vyhlášených sedmi kategorií.
Běžci byli rozděleni dle věku, současně byla uzpůsobena i délka
uběhnuté trati. Zde jsou výsledky, které můžeme označit
za úspěšné. V kategorii předškolní děti na trati 100m obsadila
Kristýnka Junášková 3. místo. Mezi mladšími žákyněmi
na trati 300m dominovala Karolína Kadlecová, v téže kategorii
doběhla na 7. místě Pavlínka Steinbrecherová a na 10. místě
Eliška Junášková. Mezi mladšími žáky na stejné trati statečně
bojovali a nakonec na 8. a 11. místě doběhli Honza Kadlec a
Jonáš Krause. V kategorii staršího žactva na trati v délce
650 metrů jsme opět obsadili stupně vítězů, kdy mezi staršími
žáky zvítězil Radek Sixta, Josef Steinbrecher doběhl na
4. místě. Vítězství v kategorii starších žákyň nám sice uniklo, ale
zásluhou Petry Fundové na stříbrné příčce a Zuzany Sahulkové
na bronzové příčce měla Velim převahu. Na 5. místě doběhla
Simona Fořtová, na 10. místě Lenka Bulgrová a 11. místo
obsadila Nikola Miňovská. Famózní koncovkou v kategorii
dorostenek vyhrála Iva Homokyová na trati 1800m. Na stejně
dlouhé trati v kategorii žen s početně největší účastí 17 běžkyň
vyhrála Michaela Kadlecová, Ivana Homokyová doběhla na
4. místě. V kategorii dorostenců a mužů jsme zastoupení neměli.
Přestože počasí nebylo příliš vlídné, sluníčko své paprsky
v průběhu dopoledne neukázalo a mlha se rtutí v teploměru
závodily, která z nich dokáže stoupat pomaleji, atmosféra
a prostředí, které pořadatelé vytvořili běžcům, vynahradilo
podzimní sychravé počasí. V doprovodných hrách, které byly

pro děti nachystány v sokolovně i venku si mohly vyzkoušet šplh
na laně či chůzi na chůdách.
Závěrem můžeme konstatovat, že jsme se své účasti na MOVE
WEEK zhostili svědomitě a důstojně, o čemž svědčí samotné
výsledky, ale i příjemně strávené sportem nabité sobotní
dopoledne. 
IH

Tanečnice opět s medailemi
Ve dnech 2. a 3. 10. se konalo
ME a MS v latinoshow v rakouském Grazu. Nejúspěšnější z našich dívek byla Alžběta Kvapilová,
která v kategorii children (MS)
obsadila 2. místo s minitýmem
Rockerky a 3. místo za sólo
Kuchařinka.
Taneční klub Crossdance pravidelně jezdí i na Mezinárodní
taneční open festival (WADF) v Liberci, který se konal
28. 10. – 2. 11. 2014. Zde uvádíme největší úspěchy:
A. Kvapilová - 1. místo show tým Rockerky, 2. místo show duo
V pyramidě, 2. místo párový tým, 3. místo open páry (s Davidem S.)
B. Kvapilová - 1. místo sólo merenge, 1. místo LA show tým
Cabaret, 2. místo synchro duo (se Simonou D.), 2. místo salsa
sólo, 3. místo samba sólo, paso sólo a chacha sólo
S. Dejmková - 1. místo LA show tým Cabaret, 2. místo show sólo
Loupež..., 2. místo synchro duo (s Bárou K.), 2. místo show duo
(s Dominikou K.)
eve

Florbalový turnaj
12. října se v Nymburce konal první sokolský florbalový turnaj
sezony 2014/2015. Samozřejmě jsme nemohli chybět v plném
počtu. Kvalitní letní soustředění (víkendový kemp v srpnu)
a současná dvoufázová příprava (úterý/čtvrtek) nám přinesly
ovoce. V kategorii Ia (ročníky 2005-2007) jsme obsadili 1. a
6. místo a v kategorii Ib (2002-2004) jsme skončili třetí a čtvrtí.
Děkujeme maminkám a tatínkům, kteří obětovali volnou neděli
a pomohli nám s dopravou dětí na turnaj. Příští turnaj se koná
9. listopadu na domácí půdě. Doufáme, že všichni přijdete
podpořit Vaše děti a kamarády a svým hlasitým povzbuzováním
poženete malé florbalisty k dalšímu turnajovému vítězství. Více
informací a fotografie najdete na www.florbalvelim.cz
M. Esterle
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Oddíl JUDO Tělocvičné jednoty SOKOL Velim - historie a současnost
Oddíl JUDO TJ Sokol Velim vstoupil počátkem roku 2014
do 40. roku své existence. Jeho historie se datuje od roku 1974,
kdy díky příznivým okolnostem a iniciativě pana Karla Strnada
byly položeny základy jeho dlouholeté činnosti. Má za sebou
mimo jiné i dlouhou řadu úspěšných letních táborů pro děti.
Nyní je oddíl, který založil pan Strnad, nejstarším oddílem JUDO
na okrese Kolín. Má přímé zásluhy na rozvoji Polabské ligy. Byť
se jedná o menší oddíl, vychoval veliké množství úspěšných
závodníků a závodnic. I když činnost oddílu nebyla nikdy
cílově zaměřena na vrcholový sport, pro který neměl podmínky,
ale na zvýšení tělesné zdatnosti, obratnosti, cílevědomosti
a samostatnosti, přesto se podařilo dosáhnout výrazných úspěchů
v krajském i celostátním měřítku. Oddílem JUDO prošlo velké
množství dětí nejen z Velimi. Mnohé pokračují v tomto sportu
na vyšší úrovni. Oblastní svaz JUDO Kolín ocenil dlouholetou
práci Karla Strnada Zlatou plaketou OSju dne 7. 12. 2012.

Polabská liga je soutěží s dlouholetou tradicí

Protože povědomost o soutěžích JUDO není tak rozšířená,
připojujeme něco z historie i současnosti Polabské ligy JUDO,
která je v případě velimského kola, které je tradičně úvodním
kolem ročníku, současně i Otevřeným přeborem žactva Sokolské
župy Tyršovy Kolín.
Vznikla současně s OSJu Kolín v roce 1988 v hale Bios
v Kolíně. U jejího zrodu stálo několik nadšenců z OSJu Kolín
(Jarda Zamazal, Josef Musil, Emil Jeník, Karel Strnad, Mirek
Procházka…). Zakládajícími členy Okresního svazu judo
v Kolíně byly oddíly Jiskra Kolín, Judo TJ Sokol Velim a školní
oddíl juda při 3. ZŠ v Kolíně (dnešní TJ Start Kolín). Její
jednotlivá kola probíhala nejprve jen v Kolíně, vždy v hale Bios
pod pořadatelstvím TJ Jiskry Kolín a z menší části (květnové
kolo) pod 3. ZŠ Kolín (TJ Start Kolín). Později se přidala
Velim (pořadatelství TJ Sokol Velim), následně Poděbrady
(DDM Poděbrady) a Krakovany (SK Krakovany, pozdější oddíl
SK Týnec nad Labem). O několik roků později se PL rozšířila
o kola v Chlumci nad Cidlinou a Novém Bydžově. V Polabské
lize po dobu své existence soutěžil i oddíl z Kutné Hory, který
vedl Karel Vohanka. Necelé 2 roky soutěžil v PL také oddíl
z Třebechovic u Hradce Králové. Na okrese Kolín a v PL se
na čas objevil oddíl Sokola Český Brod, na pár let se Polabské ligy
účastnil i oddíl ze Světlé nad Sázavou. V dnešní podobě má tato
soutěž ustálených 6 kol. První se tradičně koná ve Velimi. Další
kola jsou v Chlumci nad Cidlinou, Novém Bydžově, Čáslavi,
která ho převzala od Poděbrad, a dvakrát v Kolíně. Soutěž je
stále více vyhledávanou a populární zejména pro svůj specifický
přístup k mládeži, kdy uvádí do soutěžního klání mnoho
nových začínajících judistů a ponechává možnost širšího vyžití
již ostříleným závodníkům. Mnozí z nich se později umísťují
na předních příčkách vrcholné soutěže ČR a na mezinárodních
soutěžích. Polabská liga se mírně liší od ostatních soutěží juda
pořádaných na území ČR. Je to zejména vlastním systémem
řízení a specifickým vyhodnocováním soutěží. Každé kolo
PL je sice hodnoceno zvlášť a vítězové si odvážejí své ceny
tak jako u ostatních soutěží, ale u oddílů, které jsou zařazené
do dlouhodobé soutěže PL, se body z jednotlivých kol ročníku
sčítají. Oddíl, který získá nejvíce bodů, se stává vítězem
ročníku. Na žíněnkách každoročně působí sbor dobrovolných
a obětavých rozhodčích. Mnozí z nich jezdí na své náklady, bez
nároku na odměnu, ve svém osobním volnu, mnohdy na úkor
svých rodin. Za každým kolem PL je rovněž skryto mnoho

namáhavé práce lidí, kteří pracují bez odměn a zůstávají převážně
v anonymitě. Bez nich by nebylo jediného kola PL, soutěže, kde
si děti mezi sebou měří síly již více jak 25 let. OSJu a PL mají
opětovně připraveno pár novinek. Mezi poslední hlavní změny
patří od roku 2012 nové pojetí putovního poháru a prezentace
s popularizací dění kolem OSJu, PL a jejich oddílů na stránkách
Oblastního svazu JUDO v Kolíně - www.osju.eu. Stránky OSJu
Kolín přinášejí hned od roku 2012 velmi kvalitní informace
nejen z dění Polabské ligy a OSJu, ale i z jednotlivých členských
oddílů. Polabská liga má velmi vysokou úroveň a zájem o účast
v jejích soutěžích se rok od roku zvyšuje. Jen na začátku tohoto
ročníku letos startovalo ve Velimi 208 a v Chlumci nad Cidlinou
330 dětí.
Polabská liga měla do loňského roku 12 členů. Začátkem roku
2014 se členy staly další oddíly JUDO, takže v současnosti má
celkem 16 členů, včetně oddílů JUDO sokolských jednot - Sokol
Jihlava, Sokol Hradec Králové.
Vysoká účast závodníků a vstup dalších oddílů svědčí
o popularitě a stoupající prestiži této soutěže, která je zaměřena
na děti (kategorie mláďata, mladší a starší žáci).
Poděkování příznivcům
Přes všechny těžkosti obecně spojené s každodenním provozem
chce TJ Sokol Velim nadále podporovat činnost oddílu JUDO
jako jedné z forem sportovní činnosti mládeže.
Oddíl JUDO a výbor TJ Sokol Velim chce touto cestou
poděkovat všem, kdo podporovali a nadále podporují činnost
oddílu - členům i nečlenům Sokola, partnerům a příznivcům
Sokola. Jedná se o Oblastní svaz JUDO Kolín, Sokolská župa
Tyršova Kolín a dále příznivcům a sponzorům - BFK service
(Ing. Fořt), KOV Velim (Kolář a synové), KOVO Hybler Velim,
MAS Podlipansko, Obecní úřad Velim, SAVAS, s. r. o., Velim,
TEX - service (Ing. Bína), ZZN Polabí a další...
Není
samozřejmě
možné
v krátkosti postihnout celou
historii oddílu, jehož činnost úzce
souvisí s děním v celé jednotě
Sokol Velim. Stručný přehled je
obsažen např. v brožuře Historie
sportu ve Velimi, složené ze
vzpomínek pamětníků a vydané
s pomocí OÚ Velim.
Tréninky oddílu JUDO Sokola
Velim se v tomto roce konají
každý pátek od 17.30 v sokolovně
Velim. Zveme všechny děti, aby
se přišly podívat a zkusit si tento
sport. 
S. Jakl
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FC Velim

A:
Velim – Poříčany 1:1
Zeleneč – Velim 0:0
Velim – Mnich. Hradiště 1:0
Radim – Velim 2:2
Velim – Dobrovice B 1:2
B:
Sendražice – Velim 1:3
Velim – Ždánice 4:3
Český Brod B – Velim 6:2
Velim – Kozojedy 7:0
Vrbová Lhota – Velim 7:2
Dorost:
Velim – Pečky 3:1
Jirny – Velim 3:2
Velim – Poděbrady 1:3
Milovice – Velim 2:4
Velim – Zeleneč 1:0

Žáci:
Zeleneč – Velim 2:1 a 6:1
Velim – Brandýs n/L 5:1 a 2:1
Vlašim – Velim 6:1 a 2:5
Velim – Kunice 2:1 a 6:1
Příbram – Velim 1:0 a 3:2

Velim a svět před půl stoletím (říjen 2014)
Dne 8. října 1964 zemřel zasloužilý umělec K. Vik, český malíř
a grafik.
V SSSR byl od října 1964 Leonid Iljič Brežněv prvním
tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského
svazu.
V polovině října 1964 byly v Číně prováděny zkoušky jaderných
zbraní, při nichž byla vyzkoušena první čínská atomová puma.
Dne 30. října 1964 byla v Súdánu svržena vojenská vláda, kterou
následně nahradila vláda občanská.
Na oběžnou dráhu byla uvedena první kosmická loď SSSR
Voschod 1 se třemi kosmonauty na palubě.

Výzva
Děkujeme paní Eschlerové, která ve Velimi v Pražské ulici našla
zlatou náušnici a vyzývá osobu, které náušnice patří, k jejímu
vyzvednutí. Jelikož paní Eschlerová nemá trvalé bydliště
ve Velimi, je možné náušnici vyzvednout na OÚ ve Velimi, a to
na základě předložení náušnice druhé.
Redakce VN

Knihovna Velim
Knihovna si Vám dovoluje oznámit otevření knihovny v nových
prostorách MŠ v pavilonu E.
Otevírací doba:
Středa: 8.00 h – 11.30 h, 12.00 h -16.00 h
Čtvrtek: 9.00 h – 11.30 h, 12.00 h -15.30 h
Každá 1. středa v měsíci 18.00 h – 19.00 h

Pozvánka na výlet

Poděkování
Děkujeme všem občanům, kteří se přišli rozloučit na poslední
cestě s paní Evou Janouškovou. Zároveň děkujeme za osobní
a písemné projevy soustrasti. 
Rodina Janouškova

Poděkování starosty
Starosta obce děkuje všem občanům Velimi a Vítězova, kteří se
dostavili k letošním volbám do ZO. Chtěl bych také poděkovat za
hlasy, které jsem obdržel. Doufám, že naše vzájemná spolupráce
bude i v tomto volebním období na dobré úrovni.
Josef Seifert, starosta obce

Po úspěšném výletě v Berouně bych chtěla uspořádat další,
tentokrát v adventním čase. Nejdříve navštívíme podnikovou
prodejnu skláren v Horním Bradle, kde bude možno zakoupit
skleněné vánoční ozdoby, dále skanzen „Veselý Kopec“ a betlém
v Hlinsku. Výlet se uskuteční v sobotu 13. 12. 2014. Zájemci se
mohou hlásit na telefonním čísle 607 165 929.
Hana Thielová

Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli, tj. 30. 11. 2014, Vás zveme na rozsvícení
vánočního stromu na náměstí ve Velimi. Začátek v 17 hodin.

Mikulášská v sokolovně
6. 12. proběhne v sokolovně tradiční mikulášská nadílka. Na děti
se přijde podívat Mikuláš a společně s čerty a anděly rozdají všem
hodným dětem balíčky s dobrotami. Vše vypukne v 15.00 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.
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