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Změní naše zahrádky svou tvář?
Tak už jsme se konečně dočkali. Sluníčko probudilo vše živé
ze zimního spánku. Květinové záhony září barvami prvních
kvítků čemeřice, barevných krokusů, petrklíčů, narcisů, okatých
macešek a vznešených tulipánů, v trávě zvedají ke slunci své
hlavičky skromné sedmikrásky a žluté pampelišky, svou vůní nás
lákají něžné fialky. Ano, je tu konečně jaro.
Někteří z nás milují rána, kdy nás sluneční paprsky polechtají
na tváři a kdy nás probouzejí libozvučné hlasy ptáčků. Pro jiné
jsou nejkrásnější večery na lavičce někde v koutku zahrady či
pod pergolou, kde si povídají a vychutnávají klidnou atmosféru.

V dnešních zahradách přibývají obrovským tempem různá
odpočinková zákoutí, pergoly, terasy, bazény a plochy osázené
okrasnými dřevinami. Zahrádkaření se nyní věnuje spíše starší
generace, mladí si ovoce, zeleninu nebo květiny zakoupí raději
v marketech nebo na tržnici. Tvrdí, že květinové a zeleninové
záhony jsou přežitkem socialismu a že ceny ovoce a zeleniny ze
supermarketu jsou tak nízké, že se nevyplatí je doma pěstovat.
To ale bohudík netvrdí všichni. Stále jsou mezi námi vášniví
zahrádkáři, kteří si nedokážou svou zahrádku bez záhonů
osázených květinami a zeleninou představit. Proto letos už
od března díky teplému počasí okopávají, vysévají, přesazují,
odplevelují, zalévají a těší se na dobu, kdy budou sklízet.
Nepatří mezi ty, kteří nechtějí čekat, až jim tráva vyroste sama,
a pokrývají hned zahradu travnatým kobercem. Zahrádkáře
totiž zdobí trpělivost. Rádi si totiž počkají na své voňavé jahody,
slaďoučké maliny, borůvky a hrášek, aromatická šťavnatá rajčata,
nezměklé okurky a jinou doma vypěstovanou zeleninu. Určitě si
na nich více pochutnají než na těch z dovozu, které jsou bez chuti
a několikrát chemicky ošetřené.
Možná jsem naivní, ale stále ještě věřím, že zahrádkaření ještě
neodzvonil umíráček, že bude dál žít, i když třeba v jiné podobě,
a že naše nastupující generace nebude znát české venkovské
zahrádky pouze z fotografií v e – mailových přílohách nebo
odborných knihách a časopisech. Nemyslíte si to také?
eve

O Češích se dříve říkalo, že jsou velcí kutilové a zahrádkáři.
Platí to dosud? V dnešní době však spíše více relaxujeme a
rostliny pěstujeme na stále menších zahrádkách, a to nejen na
okraji města, ale i na venkově. My na vesnici však pořád trávíme
na zahrádce svůj volný čas, víkendy i dovolenou. Slavíme
tu narozeniny, svátky, setkáváme se s přáteli. Ano, užitkové
zahrady v posledních letech ubývají na úkor relaxačních ploch.

Naše zahrádky
Ten, kdo zahrádku nemá, touží po ní. Ten, kdo zahradu má, si
s přibývajícími lety přeje, aby byla menší, menší a menší.
Napíši tu své zkušenosti. Nebyl mi dán do vínku talent velkého
pěstitele. Má generace se učila o I. V. Mičurinovi, tehdy jsem
zřejmě ve škole chyběla. Uvedu však jeho citát: „Nezdar není
hanbou, hanbou je strach z pokusu.“ A toho se držím. Když
už se mi urodí angrešt s příchutí ananasu, v zápětí je napaden
plísní. Mé goldeny mají velikost pingpongového míčku a ještě je
„zdobí“ černé fleky. Celer a ostatní kořenovou zeleninu nazývám
„nitěnkami“ a při jejich opracování si musím brát brýle na čtení.

2
Trávě se daří. Poslouchala jsem onehdy v rozhlase zajímavou
debatu. Šlo o to, že vrčení sekaček a honba za anglickým
trávníkem není už „in“. Přejala jsem tuto myšlenku a raduji se
ze sedmikrásek a později ze žlutých pampelišek a všech těch
květinek, kterým sekačkami utínáme hlavičky. Pamatuji se, jak
jsme kdysi měli na zahradě trávu po pás, nicméně rodiče šli
s námi na procházku k tetě do Fajberku a byla pohoda.
Bazény lidem závidím. Tedy jedině při 30 °C. Jinak práce kolem
nich a udržování kvalitní vody je náročné na čas a v neposlední
řadě i na peníze. Co tedy se zahradou? Ti, kdo mají malé děti,
mají vyhráno. Houpačky, pískoviště, trampolíny, to je ráj pro
děti. Já osobně bych raději volila variantu posezení a popovídání
si s ostatními mamkami na hezkém hřišti u fotbalového

trávníku. Děti se vzájemně „oťukávají“ a učí se společně si hrát a
komunikovat, což následně zúročí ve školce i ve škole.
Čas neúprosně letí. Odkládají bábovičky a lopatičky. Houpačky
a trampolíny zejí prázdnotou a „náctiletí“ pěkně sedí doma, se
žaluziemi zataženými nadoraz. Sedí u facebooku, e-mailují, honí
tablety a všechny vymoženosti techniky dnešní doby. Jablíčka ze
zahrádky jim moc neříkají, raději si skočí pro red bull.
Shrnutí na závěr. Tady je. „Vy, kdo zahrádky nemáte, po nich
nadále tužte. Vy, kdo je máte, pěkně na nich makejte! Zatímco
bezzahrádkoví mohou na výlety za zajímavostmi, vy se hrabejte
v hlíně! Večer sledujte TV, dozvíte se, kde jste všude mohli být a
co zajímavého byste byli viděli.“
ibab

Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 9. 4. 2014
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ZO schválilo Smlouvu o dílo na výkon koordinátora BOZP
dle zákona č. 309/2006 Sb. na akci Rekonstrukce Mateřské
školy Velim, reg. č. projektu: CZ.1.15/3.3.00/67.01488.
Pan ing. Zákostelecký již v minulém roce zajišťoval BOZP u
akce Zateplení a výměna oken Obecního úřadu ve Velimi.
ZO obdrželo pozvánku od TJ Sokol Velim na valnou hromadu,
která se koná dne 11. 4. 2014 v malém sále sokolovny. Valné
hromady se zúčastní pan starosta Seifert a pan místostarosta
Kubelka.
Společnost Vodos Kolín zaslala OÚ Velim informaci o
vzdělávacím programu pro žáky základních a středních škol
- DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří. ZO bere na
vědomí, informaci vyvěsí na www stránky.
Zastupitelstvo projednalo žádost ÚZSVM ČR o zveřejnění
seznamu – Agendy nedostatečně určitě zapsaných osob
v katastru nemovitostí. Seznam je vyvěšen na stránkách obce
Velim, na úřední desce a je také k nahlédnutí v podatelně OÚ
Velim.
ZO projednalo Oznámení MěÚ Kolín, odboru výstavby, o
dodatečném povolení stavby – plot Horelových. Zastupitelstvo
pověřilo starostu Seiferta k jednání a trvá na dodržení uliční
linie dle platného ÚP obce Velim.
ZO schválilo pro SDH Vítězov povolení k užívání klubovny
v čp. 29 ve Vítězově.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy o schválení projektu
k financování – Rekonstrukce místní komunikace v obci Velim
(třída Krále Jiřího).
Závěrečný účet DSO Pečecký region je zveřejněn na úřední
desce a elektronické úřední desce po dobu zákonné lhůty.
Obec Velim obdržela protokol od Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy o výsledku veřejnoprávní
kontroly projektu č. CZ.115/3.3.00/10.00264 – Renesance
centra – obec Velim. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
Zastupitelstvo tuto informaci vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo schválilo podepsání Smlouvy o právu umístit a
provést stavbu na obecním pozemku v k. ú. Velim – vodovodní
a kanalizační přípojka pro RD manželů Gregorových.
Dále schválilo navýšení kapacity MŠ Velim na 112 dětí pro
školní rok 2014–2015.
Starosta informoval, že jednání ve Velkém Oseku ohledně
zapojení do jiné MAS se posouvá na 15. 4. 2014. Na dalším
zasedání bude rozhodnuto, zda Velim zůstane v MAS

•
•

•

•
•
•

Podlipansko, nebo se zapojí do jiné MAS.
Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2014 , kterou se ruší vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj.
Zastupitelstvo schválilo v souladu s § 72 zákona o obcích novelu
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev. Částka bude zastupitelům navýšena,
odměna místostarostů zůstává beze změn.
Pan starosta Seifert oznámil, že se v pátek 11. 4. 2014 uskuteční
slavnostní zahájení stavby - poklep na základní kámen na
akci Rekonstrukce Mateřské školy Velim, reg. č. projektu:
CZ.1.15/3.3.00/67.01488, a pozval všechny zastupitele, aby se
zúčastnili tohoto slavnostního aktu.
Dále oznámil ZO, že Závěrečný účet obce za rok 2013 a účetní
závěrka za rok 2013 jsou vyvěšeny na www stránkách a úřední
desce obce Velim.
Sdělil ZO, že se neustále někdo dobývá do objektu čp. 1 (bývalá
fara). Navrhl, aby byla okna zazděna.
Paní Slabá informovala, že byla dokončena částečná výsadba na
velimském náměstíčku a během měsíce května bude osázena
plocha u obecního úřadu.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 23. 4. 2014
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Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Velim za rok
2013 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
a dalších příloh vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Velim schválilo v souladu s § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb., účetní závěrku Obce Velim za rok 2013
v plném jejím rozsahu, neboť poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace obce. ZO současně rozhodlo
o převodu hosp. výsledku za rok 2013 ve výši 4 831 644,63 Kč na účet
č. 432 - nerozdělený zisk z minulých účetních období.
Dále ZO schválilo spolufinancování projektu Rekonstrukce
místní komunikace v obci Velim, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/74.01723
z rozpočtu obce ve výši 2 000 000 Kč, uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy na projekt: Rekonstrukce místní komunikace
v obci Velim, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/74.01723 a přijetí dotace
od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
na realizaci projektu: Rekonstrukce místní komunikace
v obci Velim, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/74.01723 dle smlouvy o
poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo schválilo vyzvat společnost Schmitz &
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Partner, s. r. o., k podání nabídky na zorganizování VŘ na
zhotovitele projektu: Rekonstrukce místní komunikace
v obci Velim, CZ.1.15/1.1.00/74.01723.(Tato společnost již
organizovala soutěž na zhotovitele MŠ Velim.)
Zastupitelstvo obdrželo od Salimy Velim nabídku
bezúplatného převedení nádrže PHM Ve Dvoře do majetku
obce. ZO o nádrž nemá zájem, navrhuje její odstranění a
pověřilo AK Těmín vyřízením odpovědi.
ZO projednalo novou smlouvu společnosti EKO KOM, a.
s., o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
Zastupitelstvo zatím ve věci podepsání smlouvy nerozhodlo,
smlouvu společně se smlouvou původní prověří AK Těmín.
Zastupitelstvo projednalo odvolání na zamítavé vyřízení
žádosti J. Müllera č. j. 950/2013. Žádost byla předána
advokátní kanceláři JUDr. Těmína.
ZO projednalo žádost Z. Vaňkové o obecní byt a doporučilo
zařadit ji do seznamu žadatelů.
Dále se ZO zabývalo žádostí společnosti FIN-POJ solution,
a. s., PHA o pronájem pozemku před starou rychtou.
Zastupitelstvo o pronájmu prostranství neuvažuje z důvodu
udržitelnosti projektu Renesance centra - obec Velim.
Dalším bodem jednání byla žádost pana Švarce o odvodnění
lokality Skalka. Problém bude dořešen do prázdnin.
ZO obdrželo další žádosti pana Müllera o poskytnutí Info
v režimu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím: 1. Posouzení a hodnocení nabídek podaných
v rámci podlimitní VZ Rekonstrukce MŠ Velim a
2. Posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci VZ na
stavební práce Zateplení fasády a výměna oken OÚ Velim.
Žádosti byly předány advokátní kanceláři Těmín k vyřízení.
Společnost Vodos požádala o informace o zamýšlených
úpravách v obci při rekonstrukci komunikací. ZO bere na
vědomí, vždy s předstihem oznámí společnosti Vodos, a. s.,
případné úpravy komunikace.
OÚ Břežany I zaslal obci Velim Oznámení veřejného
projednání návrhu ÚP Břežany, které se uskuteční
3. 6. 2014 v zasedací síni OÚ Břežany I. Zastupitelstvo vzalo
tuto informaci na vědomí.
Pan starosta Seifert se zúčastnil jednání ohledně nové MAS
Mezilesí a o celé záležitosti informoval ZO. Po diskusi ZO
Velim rozhodlo o ukončení členství v MAS Podlipansko,
o. p. s., a zároveň ZO Velim odsouhlasilo vstup do MAS
Mezilesí.
Zastupitelstvo schválilo vyzvat společnost Schmitz &
Partner, s. r. o., k podání nabídky na výběr zhotovitele
pavilonu E - MŠ Velim.
Zastupitelstvo obce Velim v souladu se zněním § 84, odstavce
2, písmeno r, zákona č. 128/2000 Sb. (zákona o obcích)
v platném znění, schválilo název nové ulice „Za Fajberkem“
pro všechny nemovitosti přístupné z účelové komunikace na
pozemku p. č. 186/5 v k. ú. Velim - křižovatka s třídou Krále
Jiřího.
Paní Slabá informovala, že plocha u OÚ Velim byla osázena
a o víkendu budou výsadba a terénní úpravy dokončeny.
Požádala o natření plotu a vrat u OÚ Velim.
Mgr. Bartošová se zúčastní plánované schůzky na SPÚ ve
věci cyklostezky Velim - Vítězov a na dalším zastupitelstvu
bude o výsledku informovat.
Mgr. Češpiva upozornil na špatné zavírání dveří u pošty a na
nefunkční zvonky.
Mgr. Kyncl se zeptal, kam bude vyvážena posekaná tráva.
Starosta odpověděl, že do kasáren jako v minulém roce.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Kohoutek Břetislav, Velim
Koutová Vlasta, Velim
Dvořáková Marie, Velim
Fojtů Alena, Velim
Rovenský Jiří, Velim
Synek Miroslav, Velim
Cinek Václav, Velim
Kettner Miloš, Velim
Svoboda Josef, Velim
Jeřábková Ivanka, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
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75 let
94 let
85 let
70 let
80 let
75 let
80 let
60 let
70 let
65 let

Narodili se:
Urbánek Daniel, Velim
Kafka Tomáš, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zlatou svatbu oslavili:
Ladislav Březina a Jaroslava Březinová
Blahopřejeme!
Mezi velimské občany byly přivítány tyto děti:
Marie Kubíčková, Martin Štěpánek, Václav Truxa, Lukáš Horel,
Tereza Kratochvílová, Anna Franclová, Zdeněk Skukálek,
Daniel Urbánek, Sofie Sovová

Vítězovské proměny (5)

Kremlova chalupa č. 34 (Bedřich Kreml s manželkou vlevo)

Dnes objekt pana Houžvičky
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 11. dubna 2014

Sdružení GG + TREPART v čele s akciovou společností GEOSAN GROUP
opraví Mateřskou školu ve Velimi
Velim – Mateřská škola ve Velimi v ulici Horní Nouzov 486
se dočká rekonstrukce. Stavební úpravy provedou společnosti
GEOSAN GROUP, a. s., a TREPART, s. r. o., které zvítězily
ve výběrovém řízení na dodavatele stavby. Celková výše
investice je 17.953.462 Kč bez DPH a je spolufinancována
ze zdrojů Regionálního operačního programu Střední Čechy.
Základním požadavkem při stavebních úpravách školy,
která byla postavena v letech 1981–1982, bude odstranění
nevyhovujícího stavu, který snižuje kvalitu poskytované výuky,
rozšíření poskytovaných služeb mateřské školy a zavedení nových
výukových metod za pomoci využití moderních technologií.
Cílem rekonstrukce je vytvoření moderní interaktivní třídy, která
v mateřské škole chybí. Modernizace budovy a její nové vnitřní
vybavení zabezpečí malým dětem pobyt ve zdravotně nezávadném
a krásném prostředí, moderní technologické vybavení je vhodným
způsobem připraví na vstup do prvních tříd základních škol.
Rekonstruovaný objekt mateřské školy nabídne novým
žáčkům výukový prostor vybavený interaktivní tabulí,
počítačem a dataprojektorem, tedy prvky vhodným způsobem
rozvíjejícími dětské myšlení, představivost i efektivitu při
získávání dovedností a znalostí. Každá třída bude vybavena
audiovizuální technikou. Nové technologie umožní učitelům
používat různé vzdělávací programy, pomocí nichž se děti
budou moci připravovat například na osvojování cizích
jazyků, trénování paměti nebo získají zkušenosti z různých
pohybových aktivit. Vícevjemové prvky školní výuky odpovídají
nejmodernějším trendům vzdělávacích možností v současnosti.
Rekonstrukce školy začala v únoru 2014 a sdružení

GG+TREPAT (vedoucí účastník sdružení je GEOSAN
GROUP, a. s., a TREPAT, s. r. o., je účastník sdružení) ji předá
investorovi – obci Velim za 208 dnů od převzetí staveniště.
Cílem sdružení je předání zrekonstruované části mateřské
školy před zahájením nového školního roku 2014–2015.
Společnost GEOSAN GROUP, a. s., je stavební firmou. Z firmy
pocházející z kolínského regionu se v průběhu její činnosti stala
společnost s celorepublikovou působností a mezinárodními
zkušenostmi. Hlavním předmětem její činnosti je generální
dodávka stavebních prací. Společnost se zaměřuje na bytovou,
občanskou a průmyslovou výstavbu, sanace starých ekologických
zátěží a rekultivace, vodohospodářské a dopravní stavby.
TREPART, s. r. o., je specializovanou stavební firmou
zaměřenou na zemní a bourací práce včetně zpracování a
odstranění zemin a sutin. Realizuje nejen jednoduché demolice
a bourací práce, ale i velmi náročné průmyslové a civilní objekty,
kde uplatňuje dlouholeté zkušenosti, znalost demoličních
technologií a výkonnou demoliční techniku. Provádí demolice
výškových staveb a komínů pomocí školených pracovníků –
horolezců. Veškeré demolice zajišťuje s ohledem na ochranu
životního prostředí, včetně recyklace materiálů a ekologické
likvidace nebezpečných odpadů i likvidace a sanace azbestu.
Kontakt: GEOSAN GROUP, a. s., Vlasta Končelová
tel.: +420 246 006 613
e-mail: vlasta.koncelova@geosan-group.cz
www.geosan-group.cz
REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY VELIM
číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/67.01488

Mateřská škola již má svůj základní kámen
11. 4. 2014 bylo slavnostně poklepáno na základní kámen
rekonstruované mateřské školy. Sešli se zastupitelstvo obce v čele
s panem starostou, ředitel pozemních staveb Geosan group, a. s.,
pan Prokůpek, ředitelka MŠ paní Žaneta Svobodová a zástupce
z ROPu. Každý z jmenovaných vystoupil s krátkým projevem a

poděkováním.
Stavba pokračuje velmi směle, základové desky jsou vylity a
na některých místech je již vidět, jak budoucí budovy stoupají
nahoru. Držíme palce, ať to jde tak hladce jako doposud.
žas

Z našich škol
Jarní nahlédnutí do mateřské školy
Jistě všichni víte, že zdárně probíhá
rekonstrukce mateřské školy. Děti jsou
v provizorních prostorách - v bývalé
knihovně a v budově základní školy. Přesto
se snažíme dodržet tradici naší školičky
zpestřením předškolního vzdělávání o
kulturní a naučné akce.
V březnu jsme se rozloučili s masopustem
rejem ve třídách a průvodem v okolí školy.
U nejbližších „sousedů“ si děti vyzpívaly
různé dobrůtky, za které děkujeme.
17. března přijelo do mateřské školy
divadlo Petrpaslík s krásnou pohádkou
O dráčkovi. Děti byly pohádkovým
příběhem poučeny o tom jak si vzájemně
pomáhat a chránit přírodu.
V sobotu 5. dubna vystoupily starší děti
na OÚ s programem, kterým přivítaly
nové občánky Velimi.
Na 27. květen je naplánován výlet.
Nejstarší děti jedou na naučný výlet do
Prahy. Cílem je návštěva Štefánikovy
hvězdárny s programem Sluníčko,
zpestřením pak zrcadlové bludiště na
Petříně a výhled na Pražský hrad.
1. červen je mezinárodním svátkem všech
dětí – ten oslavíme v pátek 30. 5. tradičně
s dětmi ze ZŠ.
4. června pojedou na výlet všechny děti
z mateřské školy, a to do nedalekých
Habrkovic, kde se potěší se zvířátky a
krásnou přírodou.
10. června se jednotlivé třídy společně
vyfotografují, abychom měli památku na
končící školní rok.
Během června přijede do mateřské školy
divadlo s pohádkou O vodníkovi. Už se
všichni těšíme.
A jak bývá léta zvykem, na konci června
se na obecním úřadě rozloučí s mateřskou
školou děti, které jdou po prázdninách do
1. třídy základní školy.
Od 7. července do 22. srpna bude
mateřská škola uzavřena, aby se bez
překážek pokračovalo v její rekonstrukci.
Na děti v novém školním roce 2014–2015
se v nové mateřské škole těší celý kolektiv
Mateřské školy Velim.
Za MŠ Velim A. Tomášová
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Turnaj v minikopané
Dne 1. 4. odjelo družstvo našich starších žáků na turnaj v minikopané. Družstvo ve
složení: Červenka T., Dejmek D., Trumpus Z., Horník M., Kotková M., Sýkora D.,
Adámek M., Ceral J., Krejčí D., Koděra D. a Horák J. obsadilo 4. místo.
Středočeský taneční pohár
Dne 11. 4. se děvčata opět zúčastnila
okresního kola Středočeského tanečního
poháru, které se konalo v DDM Symfonie
v Poděbradech. V kategorii minitýmy
2. stupeň ZŠ zvítězily se skladbou
Rebelky S. Dejmková, B. Kvapilová
a N. Kokošková, 3. místo obsadily se
skladbou Boxerky I. Homokyová a
A. Holoubková. Všem blahopřejeme!
Trio Dejmková, Kvapilová a Kokošková
zvítězilo už potřetí v řadě a i letos
postoupilo do krajského finále, které se
bude konat 21. 5. v Čáslavi.
Turnaj ve vybíjené
Dne 11. 4. se družstvo dětí ze
4. a 5. třídy zúčastnilo turnaje
ve vybíjené, který se konal
ve Chvaleticích. Ve velké
konkurenci 15 týmů naše
družstvo ve složení Noll L.,
Náděje A., Kmoch T., Pena A.,
Havelka O., Rambousek L.,
Vácha Š., Vedral M., Hrabák D.,
Storchak I., Fořtová D., a
Růžička J. obsadilo 5. místo.
Futurum laťka
Dne 23. 4. se v OC Futurum Kolín
konal finálový díl Polabské výškařské
tour 2014. Na Futurum laťku byly
z naší školy nominovány J. Černochová
a I. Homokyová. A obě zabodovaly J. Černochová obsadila v kat. 8. tříd
2. místo, I. Homokyová v kat. 9. tříd
3. místo.
Mc Donald´s Cup
Družstvo žáků z 1. - 3. třídy v pondělí 28. 4. soutěžilo na Mc Donald´s Cupu.
V konkurenci 13 týmů naše družstvo ve složení Veit L., Hrabák D., Pena Š., Nezavdal J.,
Pych J., Kostelecký D., Fojtů P., Dočkal V. a Kotek A. obsadilo 4. místo.
Žáci ze 4. a 5. třídy hráli ve středu 30. 4. Družstvo ve složení Kmoch T., Náděje A.,
Hrabák D., Noll L., Pena A., Vácha Š., Korenc A., Korenc K., Kadlec K., Horák P. a
Bulgr J. obsadilo 9. místo. 
AH
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Akce oddílu sokolské všestrannosti

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu

Oddíl sokolské všestrannosti uspořádal výlet do bývalého
mlýna. Počasí nám přálo. Došli jsme s dětmi k rybníku, u kterého
si zazávodily. Cílem výletu bylo hřiště, kde na nás čekalo malé
občerstvení. Kromě cvičení se mohou malí sportovci těšit na
šipkovanou a procházku na Bedřichov. Naše cvičení zakončíme
výletem na zámek Loučeň. 
IH

Devátý ročník velimského velikonočního deblového turnaje se
tentokrát uskutečnil ve velkém sále sokolovny na čtyřech hracích
stolech. Domácí pořadatelé si tak v ostré akci vyzkoušeli všechna
pozitiva a negativa, která tato změna oproti tradičnímu dějišti
v malém sále přinesla. Pozvánku na turnaj přijalo třináct dvojic,
které zastupovaly devět oddílů stolního tenisu: Sokol Velim, SK
Mostiště 2003, SK Nová Ves, Sokol Velký Osek, Sokol Zásmuky,
Sokol Písková Lhota, Sokol Týnec nad Labem, Sokol Sokoleč
a Sokol Břasy. V základní fázi se bojovalo ve dvou skupinách,
z nichž čtyři nejlepší páry postoupily do play-off. Zde již ve
čtvrtfinále skončila naděje na obhajobu trofeje pro sokolečskou
dvojici Šťastný – Vaníček, která nestačila na novoveský pár
Kačírek – Pych. Naopak ve velkém stylu prošli soutěží její
trojnásobní vítězové – velimský pár ve složení Pavel Jeřala –
František Dej. Na cestě ke svému čtvrtému štítku na putovním
poháru zdolali všechny své soupeře, byť v semifinále i finále o něj
museli urputně bojovat v pátých setech.
Turnaj v této podobě se mohl uskutečnit díky instalaci
zatemnění oken ve velkém sálu velimské sokolovny firmou pana
Kasala a obětavosti provozovatelky hostince v sokolovně Lenky
Fundové, která zajišťovala občerstvení pro účastníky turnaje
i dlouho po jeho skončení. Další informace z činnosti oddílu
stolního tenisu najdete na www.sttvelim.estranky.cz.
oddíl stolního tenisu

„Koulení“
Jako každý rok uspořádal Sokol Velim pro připomenutí
dávné tradice „Koulení vajíček“. Celé režie se ujala paní
Jarmila Kopecká, cvičitelka zdravotní gymnastiky. Pro
koulení byla tentokrát vybrána stráň nad sokolovnou, ve
směru ke starým cihelnám. Pro oživení minulosti přidal klub
rodáků tradiční povídání. Pojednání o historii velimských
škol, které připravila paní Maruše Čábelová, přečetl
Petr Baláček, který doplnil i některé vlastní zkušenosti ze
základní školy. Děti nejvíc zaujalo, jak byla na základní
škole udržována kázeň. Na otázku, co dostaly na ruku, když
pan učitel chtěl, aby ji nastavily, neznaly odpověď. Vlastně
ani neznaly rákosku. Na otázku, zda vědí, k čemu ve škole
sloužila uhelna (kromě ukládání uhlí, které pan školník
roznášel po třídách), také neznaly odpověď. Přece k zavírání
dětí do tmy pro zbytek vyučovací hodiny (když moc zlobily).
Povídání skončilo a začalo hraní s kruhy, kostkami a míči, až
se nakonec děti rozeběhly k rodičům pro uvařená malovaná
vajíčka. Některá byla tak hezká, že bylo škoda je rozbít, ale
děti je vůbec při koulení ze stráně nešetřily. Moc se jim to
líbilo, a tak do stráně vybíhaly znovu a znovu, dokud většina
vajec přece jen neodolala. Zbytky vajíček dostali zajíčkové
a ptáčkové na sousedním poli. Rozdáním pitíček, perníků,
sešitů a knížek hra skončila. Doma budou muset rodiče ještě
pomoci se spoustou omalovánek. Pokud má někdo zájem
o stručnou historii velimských škol, může číst dále (další
strana).
Ing. Petr Baláček

JUDO
Dne 12. 4. zvítězily ve
svých váhových kategoriích
L. Slunečková a A. Kolářová
na
krajských
závodech
v
JUDO
v
Benešově.
1. místo získaly i v kategorii
družstev. 27. 4. obsadila
Lenka Slunečková 2. místo na
Judo Cup Kamenice.
AH

Florbal - velikonoční turnaj
Vítězem prvního velikonočního turnaje, který se konal
20. 4. ve Velimi, se stal tým Sokol Sokoleč. Po celou dobu
turnaje předvádělo družstvo trenéra Jaroslava Petržálka
vyrovnané výkony a po zásluze si z velimského turnaje
odvezlo cenné vítězství. Jediným týmem, který dokázal
v základní skupině Sokoleč porazit, byli domácí Tučňáci Velim
(Storchak I., Vojtěch V., Nezavdal J., Kosička J., Esterle A. a
Esterle Š.), kteří zvítězili 2:1 pp.
V dramatickém finále, které bylo skutečným vyvrcholením
turnaje, tým Sokolče oplatil Tučňákům prohru ze skupiny,
zvítězil 3:0 a odvezl si tak do Sokolče nejenom pohár za
1. místo, ale i cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje, kterým
se stal Petržálek Radek.
Nejlepším obráncem byl vyhlášen Pták Zbyněk z týmu
Bobnic. Nejlepší střelec, který dosáhl nejvíce branek v základní
části, byl Nezavdal Jaroslav z domácího týmu Tučňáci Velim.
Na děleném 3. místě skončila družstva Sokol Pečky a Sokol
Bobnice.
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Velimské školy
Na
českém
venkově
v dávných dobách žádné školy
nebyly a bylo velmi obtížné se
vzdělávat. Knihy byly velmi
vzácné a ceněné. Převážnou
část vzdělanosti a informací
o světě získávali lidé ústním
podáním a vyprávěním. Tak
se také předávaly z generace
na generaci pověsti a pohádky,
které známe dodnes. Později je
zaznamenali čeští spisovatelé a
buditelé.
První školy, které vznikaly,
byly převážně církevní se
zaměřením na náboženskou
výchovu a hudbu potřebnou při
bohoslužbách v kostelech.
Můžeme říci, že Velim patřila
a patří k těm místům, kde se na
vzdělání vždy dbalo, ač počátky
byly z našeho dnešního pohledu
mnohdy úsměvné. Představte
si, že v jedné staré knize se píše
o velimské škole již v r. 1703!
Tato nejstarší škola stála vedle
katolického kostela a byla to
pouze dřevěná chalupa. Byla
v ní komora pro kantora (tak
se tehdy učiteli říkalo). Kantor
znamená česky zpěvák, protože
hlavním úkolem tehdejšího
učitele byl kostelní zpěv a hra
na varhany. Byla tu i světnice
pro cvičení mládeže (tedy jakási

třída) a dvě komory pro podruhy
(sloužící při škole a kostele). Tu
třídu si musíte představit jen
jako místnost, kde byla jedna
dlouhá lavice bez opěradla a
nic jiného. Tabule žádná. Děti
se učily zpaměti, a to hlavně
„dějepravu“ – náboženské texty.
Kantor neměl stálý plat, jen co
si vykoledoval o Velikonocích a
Vánocích, protože tzv. sobotáles
(též sobotní peníz) mu často
rodiče zůstávali dlužni. Tato
první dřevěná škola shořela,
místo ní vystavěli novou
s vyzděnými základy a pořídili i
tabuli a novou lavici. První učitel
se jmenoval Ondřej, působil zde
pět let.
V té době byla školní
docházka nepovinná. Povinnou
docházku
zavedla
císařovna
Marie
Terezie
v r. 1774, a to pro děti od 6 do
12 let, protože postupující
pokrok ve světě vyžadoval lid
vzdělaný a znalý čtení, psaní
a počítání. Tehdy už měly děti
lavice lepší a mohly na pultících
i lépe psát. Ovšem tyto školy
byly zakládány nejprve ve
městech. Na vesnicích zůstávaly
školy církevní.
U nás ve Velimi postavili
první
školu
„ze
zdiva

kamenného“ v r. 1764, stála
proti katolickému kostelu
sv. Vavřince nad tehdejší
návsí. Tato škola byla jednou
z nejlepších na poděbradském
panství. Chodilo do ní kolem
30 dětí. Učitel měl stálý plat,
musel mít jisté vzdělání a musel
učit němčinu.
V r. 1812 hořelo v celé Velimi a
shořela i škola. Vyučovalo se po
domech.
Další školou byla škola
evangelická z r. 1785, která stála
na místě dnešní evangelické fary.
V r. 1814 byla postavena nová
– dnes obytný dům s deskou a
nápisem: „Nabytí moudrosti
dražší jest nad klenoty“.
Škola obecná byla postavena
r. 1889 (dnes budova obecního
úřadu). V r. 1913 byly zrušeny
církevní školy, a tak se obě školy
v této budově spojily.
Měšťanská škola, kde dnes
sídlí 1. - 4. třída, byla postavena
r. 1936 a nazvána s dovolením
prezidenta T. G. Masaryka
jeho jménem. Vyšší stupeň má
novou budovu, a to je již nová
historie.
V době druhé světové války,
za německé okupace, zabral
pro svou potřebu obě školy
wehrmacht,
jinak
řečeno

německá armáda. Zabrána
byla i sokolovna, kde byl sklad
munice.
Vyučování
probíhalo
za
těžkých podmínek v prostorách,
kde se dalo, na farách a v lokálech
restaurací. Na konci války, kdy
německá armáda opouštěla
obec před postupující Rudou
armádou, obě školy zapálila,
stejně tak jako sokolovnu a obě
cihelny, Součkovu a Baštovu.
Nebojácným zásahem obyvatel
se podařilo založené požáry
v obou školách uhasit, ale ostatní
objekty lehly popelem. Obě
cihelny tím zanikly a sokolovna
byla za velké pracovní obětavosti
obnovena.
Mateřská škola byla ve
Velimi otevřena r. 1948 a první
učitelkou byla Vlasta Herčíková.
My dospělí si velimských škol
a jejich učitelů a učitelek vážíme
a vděčíme jim za vzdělání a
přípravu do života.
Milé děti, važte si i vy svých
škol a svých učitelů, jejich
práci a své vzdělání oceníte, až
budete starší. Máte dnes mnoho
vymožeností a o mnoho lepší
podmínky, než tomu bylo ještě
v nedávné minulosti. Přejeme
Vám co nejvíce školních
úspěchů. 
KRPV

Velim a svět před půl stoletím (duben 1964)
Dne 4. dubna 1964 zemřela
Božena Čiháková z Velimi –
třídy Krále Jiřího č. p. 300.
Byla ženou zahradníka Josefa
Čiháka. Rodina byla bezdětná.
Proto si vzali k sobě malého
Jaroslava Mokrého, syna po
zesnulé sestře paní Čihákové.
Ten však za zvláštních
okolností tragicky zahynul.
Jaroslav Mokrý se narodil
koncem druhé světové války
jako syn svobodné matky, po
které dostal jméno. Matka
nato zemřela. Jaroslav byl
vychováván u příbuzných
Procházků ve Fajberku. Později
žil u bezdětných Čiháků.
Vyučil se zedníkem. Děvče,
se kterým se oženil, pocházelo

z Klučova. Novomanželé se
přestěhovali z č. 300 do Sokolské ulice č. 23. Byla to volná
budova bývalého Čihákova
hospodářství.
Mladým
Mokrým se zde narodilo dítě,
ale jejich manželství se krátce
nato rozpadlo. Jaroslav v té
době počal podléhat alkoholu.
Jednou si přivodil úraz, po
kterém mu dali ruku do sádry.
Kamarádi z velimského JZD
v té době vozili písek z velkého
těžiště, které bylo za Poděbrady.
Jaroslav se tedy vozil s nimi. Při
nakládání písku jeden z řidičů
couval a nepozorného Jaroslava
zajel. Mělo to smrtelný
následek. Ještě dlouho po
jeho odchodu si jej kamarádi

připomínali při televizních
pořadech s výstupy herce
Štěpánka, jemuž byl podobou
velmi blízký. Jako žák byl velmi
aktivní ve cvičebních hodinách
velimského Sokola. Velmi rád
také hrával fotbal. Na jeho
počest se proto ve Velimi konaly
pouliční turnaje mladých
amatérských neregistrovaných
fotbalistů. Například v sobotu
30. června 1979 ve 13 h se konal
již 11. memoriál Járy Mokrého
o putovní pohár mezi Slávií
Vítězov, Ventilkem Továrna,
Botafogo Vrch a Traverzou
Fajberk.
Dne 18. dubna 1964 je
datována výpověď Elišky
Pužmanové o okolnostech

atentátu na zastupujícího
říšského protektora v Čechách
a na Moravě Reinharda
Heydricha. 27. května 1942
jej provedli českoslovenští
parašutisté
vyslaní
sem
exilovou vládou – J. Kubiš,
J. Valčík a J. Gabčík. Zraněním
tohoto činu nenáviděný generál
policie a oddílů SS a vedoucí
gestapa podlehl.
Dne 23. dubna 1964 se
Tanganika spojila s ostrovem
Zanzibare.
Tím
vznikla
Sjednocená tanganická republika.
Roku 1964 zemřel ve věku
74 let český pěvec Richard
Kubla. Byl pohřben na Slavíně
na Vyšehradě.
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FC Velim
Žáci:
Brandýs n/L – Velim 2:2 a 2:3
Velim – Sedlčany 1:1 a 1:10
Příbram – Velim 1:0 a 2:5
Velim – Neratovice 1:2 a 1:2
Poděbrady – Velim 0:1 a 2:5

inzerce

A:
Velim – Sázava 3:1
Suchdol – Velim 1:0
Velim – Dobrovice B 0:0
Mnich. Hradiště – Velim 4:1
Velim – Jesenice 3:1
B:
Ždánice – Velim 4:2
Velim – Kozojedy 6:0
Plaňany – Velim 1:1
Velim – Jevany 4:2
Dobřichov – Velim 3:1
Dorost:
Lysá n/L – Velim 0:1
Velim – Záboří 15:0
Kosmonosy – Velim 2:1
Velim – Pečky 6:0
Úvaly – Velim 0:7

- 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.

Lukáš Seifert
fotbalistou okresu

Vítězem 2. ročníku ankety „Fotbalista okresu“ se stal Lukáš Seifert
z Velimi. Zvolili ho čtenáři Kolínského deníku.
Proslýchá se, že ve Velimi tím žila celá vesnice, hlavně pak základní
škola. Věděl jste o tom?
Lidé, které jsem potkával, říkali, že posílají hlasy, že mi drží palce,
navíc brácha chodí na Základní školu ve Velimi, takže jsem určité
informace měl. Ale podpora byla nejen z Velimi. Tímto bych chtěl
všem moc poděkovat.
Hrajete za Velim, která je v I. A třídě trochu za očekáváním. Spíše
se pohybujete ve spodních patrech. Přitom tým máte zkušený a hráče
kvalitní. Kde hledat hlavní příčiny?
Určitě je to, nejen pro mě, velké zklamání. Před sezonou jsme
očekávali lepší výsledky. Příčiny se hledají těžko. Teď na jaře bych
řekl, že nám chybí trochu toho štěstíčka. Všichni víme, že fotbal hrát
umíme, vždyť na konci podzimní části jsme poráželi všechny týmy
z horních pater – Ostrou, Rejšice. Doufám, že to zlomíme co nejdříve
a budeme se ve vyrovnané tabulce posouvat směrem nahoru.
Je vám 22 let, nejenže aktivně působíte na hřišti, ale ještě se věnujete
trénování dětí. Jak vás tato práce baví?
Musím říct, že moc. Je skvělé vidět, jak mají žáci z fotbalu radost
a prožívají ho. Na to, jak je Velim malá vesnice, musíme být
s výsledky mládeže spokojeni. Jsem rád, že k tomu můžu přispět.
Kromě fotbalu se věnujete také futsalu. Hrajete divizi za Kolín.
Ten si nyní v soutěži vedl nadmíru zdatně. Jako nováček skončil na
výborném čtvrtém místě. Jste spokojený s umístěním?
Rozhodně spokojený, před sezonou jsme měli cíl hrát kolem pátého
místa. Soutěž byla hodně vyrovnaná, chvíli to dokonce vypadalo, že
bychom mohli skončit na druhém místě a přemýšlet o postupu do
druhé ligy. To je moje osobní přání pro příští futsalovou sezonu –
bojovat o druhou ligu.
Kromě již zmíněných sportů ještě studujete vysokou školu. Kterou a
jak se vám daří v lavici?
Třetím rokem studuji Vysokou školu ekonomickou v Praze. V létě
bych chtěl dokončit bakalářské studium a pokračovat dále, uvidím,
jestli se mi to podaří.
Lidé si dávají nějaká předsevzetí nebo o něčem sní. Jak je to s vámi?
Máte nějaký sen? Ať už sportovní nebo civilní?
V současnosti je hlavní prioritou dostudovat, tomu podřizuji
všechno. Co se týče sportu, chtěl bych s Velimí zažít nějaký výraznější
úspěch, myslím, že parta, kterou máme, by si ho zasloužila. Snem je,
aby se do Velimi vrátila divize a s SKP Kolín se postoupilo ve futsale
do druhé ligy.
/zdroj kolinsky.denik.cz, upraveno/
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