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Velim a sportování
Zdravý životní styl. Dostatek pohybu. Aktivní odpočinek.
Kardiovaskulární choroby jako nejčastější příčina smrti
v západním světě. Péče o vlastní zdraví. Myslím, že to jsou hesla,
se kterými se v poslední době setkáváme stále častěji. Některým
z nás se daří tuto problematiku zcela opomíjet, vytláčet ji pryč
nebo na okraj svého vědomí a vnímání.
Mám ale za to, že se shodneme na konstatování, že stále více
a více kolem sebe vidíme lidi, které myšlenka pohybu oslovila.
A tak se ve Velimi můžeme setkat s těmi nejmenšími sportovci
(fotbalový oddíl, Sokol, cvičení ve škole), se sportujícími
dospělými v produktivním věku, kteří živí zdravou a potřebnou
myšlenku, že jim pohyb pomůže dožít se stále vzdalujícího se
věku odchodu do důchodu (cyklisté, in-line bruslaři, běžci,
chodci, fotbalisté, volejbalisté, nohejbalisté, hráči petanque,
stolního tenisu…), i s pohybově aktivními důchodci (zejména
chodci s holemi, ale i s některými výše uvedenými aktivitami).
Omlouvám se všem, na které jsem zapomněl, i těm, kteří za
svými sportovními aktivitami odjíždějí mimo zraky Velimských.
Máme ve Velimi možnost uspokojit své pohybové a sportovní
choutky? Najdeme si „svoje místečko“?
Ti nejmladší mají možnost věnovat se fotbalu, florbalu, stolnímu
tenisu, judu, volejbalu, aerobiku, cvičení ve škole nebo sokolovně.
Co brání většímu počtu aktivit? Řekl bych, že jsou to zejména tři
faktory. Prvním je, že ve Velimi není sportovní hala. Ale to je
na samostatný odstavec. Druhým jsou trenéři a vedoucí. Těch,
kteří jsou (ve svém volném čase) na sebe ochotni vzít to obrovské
břímě odpovědnosti a časové náročnosti, není mnoho. Těm,
kteří do toho jdou, patří veliký dík a uznání. Třetím faktorem je –
dnešní svět. Děti obecně, bohužel, nepociťují potřebu shlukovat
se, užívat krásné okamžiky vítězství nad vedlejší ulicí, opačným
koncem Velimi, jinou třídou. Stále častěji si vystačí s virtuálními
kamarády, se kterými „mohou být“, aniž by opustili svůj dětský

pokoj, svoji židli. Je to k uzoufání, ale je to tak.
Ale zpátky do Velimi… Co osvícení dospělí? Využívají
venkovní hřiště v areálu fotbalového oddílu, venkovní hřiště u
sokolovny, sokolovnu, hřiště na petanque. A jak je každý den
vidět, využívány jsou ulice Velimi, její nejbližší okolí (chodci,
běžci, in-line bruslaři) i všechny „výpadovky“ z Velimi (běžci,
cyklisté). Ti, kteří se chtějí věnovat jiným sportům a aktivitám
(plavání, gymnastika, tanec, atletika, squash atd.), mohou využít
příhodné polohy Velimi a popojet do nedalekého Kolína nebo
Poděbrad. Naštěstí je kam popojíždět i na kole, oblíbené jsou
zejména výjezdy k Labi.
Co ve Velimi chybí? Co ve Velimi není, ač by to bylo dostatečně
využíváno? Co by Velim potřebovala? Mám tři tipy. Prvním
je sportovní hala. Uvážíme-li všechny zmíněné aktivity (i ty,
které chybí právě kvůli vhodným prostorám nebo vytíženosti
sokolovny) a fakt, že chybí tělocvična pro školu, je absence
takového zařízení zřejmá. Myslím, že by hala byla plná od
rána do večera. Dále si myslím, že chybí prostředí člověku tak
blízké a přirozené – voda. Místo pro osvěžení, plavání, rekreaci,
zábavu. A konečně třetí bod, který by „Velimáci“ určitě přivítali.
Napojení na cyklotrasu, která by cyklisty a in-line bruslaře
bezpečně přivedla do Kolína a případně i do Poděbrad. Je mi
jasné, že řešení těchto bodů není o chtění, ale o možnostech.
Proto předchozí beru jako obecné konstatování.
Abych se na závěr vrátil k otázce možnosti sportování v naší
obci. Myslím si, že tyto možnosti určitě máme. A to přímo ve
Velimi nebo v nejbližším okolí. Jako v mnoha ostatních oblastech
je to spíše o tom, jak máme nastavené priority, jestli se do něčeho
opravdu chceme dát, čemu chceme věnovat svůj čas.
Pokud se rozhodnete pro sport a pohyb, rozhodnete se určitě
správně. 
PK

Volby do Evropského parlamentu
V rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu se i
v České republice ve dnech 23. a 24. května uskutečnily volby do
Evropského parlamentu. V České republice se volilo 21 poslanců
z celkového počtu 751 evropských poslanců, které čeká pětiletý
mandát. Voleb se účastnilo 38 uskupení, což bylo o 5 více než
v roce 2009.
Výsledky voleb byly oznámeny až v neděli 25. 5. ve 23.00 h SELČ,
kdy se uzavřely poslední volební místnosti v EU a současně byly
vyhlášeny konečné výsledky.
Volby vyhrálo hnutí ANO 2011 s 16,13 % hlasů a čtyřmi
získanými mandáty, těsně druhá skončila koalice TOP 09
a Starostů s 15,95 % a stejným počtem mandátů a třetí místo
získala ČSSD s 14,17 % a taktéž čtyřmi mandáty. Další dvě strany

v pořadí, KSČM (10,98 %) a KDU-ČSL (9,95 %), získaly po třech
mandátech. Dva mandáty získala ODS se 7,67 % a jeden mandát
Svobodní s 5,24 %. Volby provázela rekordně nízká účast –
18,2 %. Do europarlamentu se dostali tři poslanci Parlamentu ČR:
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Kateřina Konečná, kterým tak
zanikl národní poslanecký mandát.
Z výsledků hlasování velimských občanů, kterého se zúčastnilo
19,29 % - to je 328 z 1700 možných voličů, by do europarlamentu
prošly tyto strany: ANO s 19,01 % - tj. 62 voličů; TOP 09 a STAN
s 14,11% - tj. 46 voličů; ČSSD s 11,65% - tj. 38 voličů; KSČM
s 10,42% - tj. 34 voličů; KDU-ČSL s 10,12% - tj. 33 voličů; ODS a
ÚSVIT shodně s 7,97% - tj. 26 voličů.
Další informace na www.volby.cz. 
/zdroj internet, MW/
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 6. 5. 2014
•

•

•
•
•
•

Společnost Schmitz & Partner, s. r. o., Malá Štěpánská
1932/3 120 00 Praha 2, podala nabídku na výběr zhotovitele
pavilonu E – MŠ Velim. Zastupitelstvo schválilo nabídku
výše uvedené společnosti na administraci zadávacího řízení
k veřejné zakázce „Rekonstrukce MŠ Velim – pavilon E“,
zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v cenové relaci
30 000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet Dobrovolného
svazku obcí Pečeckého regionu za rok 2013 včetně zprávy
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 a dalších
příloh s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad.
Informace Finančního úřadu Kolín o vyměření daně
z nemovitosti na rok 2014 byly vyvěšeny na úřední desku a
elektronickou úřední desku po dobu zákonné lhůty.
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2013 od společnosti
VODOS, s. r. o., bylo vyvěšeno na úřední desku a
elektronickou úřední desku po dobu zákonné lhůty.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci, že setkání
starostů pořádaného dne 12. 6. 2014 společností Nykos,
a. s., se zúčastní pan místostarosta Kubelka.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení MěÚ Kolín o
projednávání zadání změny č. 1 Územního plánu obce Velim.
Dokumenty jsou vyvěšeny na úřední desce a elektronické

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Bulgrová Jana, Velim
Buncová Jarmila, Vítězov
Straková Alena, Velim
Daňková Danuška, Velim
Kozák Luboš, Velim
Funda Petr, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
Narodili se:
Kosík Richard, Velim
Kosíková Ema, Velim
Křička Vladimír, Velim
Koutová Lucie, Velim
Rodičům blahopřejeme!

Zemřeli:
Tichý Antonín, Velim
Mrzena Jaroslav, Velim
Čest jejich památce!

Problémy s velkou vodou v Kolíně u Starých lázní

•
•

•

•

úřední desce po dobu zákonné lhůty a jsou k nahlédnutí
v podatelně Obecního úřadu Velim.
Zastupitelstvo schválilo společnosti VP Procházka zřízení
3 parkovacích míst (podélné stání) v blízkosti areálu VP
Procházka Velim.
Pan starosta informoval zastupitelstvo, že v polovině května
budou připraveny všechny dokumenty potřebné k podepsání
smlouvy o přijetí dotace na akci „Rekonstrukce místní
komunikace v obci Velim“, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/74.01723.
Paní Slabá informovala o tradičním sběru nebezpečného
odpadu, který se uskuteční ve dnech 21. – 22. 5. a dále pak
v sobotu 24. 5. 2014. Informace byla vyvěšena na úřední
desce, elektronické úřední desce, na všech obchodech a
vyhlášena v místním rozhlase.
Poté se pan starosta Seifert zeptal pana Müllera, zda má
nějaké dotazy. Pana Müllera zajímal odvoz trávy a případně
i malého množství sutě do prostoru kasáren. Starosta
odpověděl, že tráva se do kasáren bude vozit stejně jako
v minulém roce, na uložení menšího množství suti se
případně musí dohodnout přímo se starostou. Pan Müller
se též zeptal, zda se bude realizovat cyklostezka Cerhenice
- Velim - Poděbrady. Starosta odpověděl, že tato akce je
plánována, ale zatím nezná termín realizace. Pan Müller
chtěl vědět, zda má obec seznam investičních akcí. Starosta
odpověděl, že seznam investičních akcí pro roky 2011–2016
byl vytvořen v roce 2011. Většina akcí byla již realizována.

Blesková povodeň
70 let
70 let
60 let
65 let
65 let
70 let

Ve čtvrtek 29. 5. prošla naší vesnicí blesková povodeň, jejíž
následky mnozí z vás ještě teď ze svých domovů vyklízejí.
Byla to pro nás všechny velká zkouška. Doufám, že už zase
dlouho nic podobného nepřijde. Všichni byli na nohou, včetně
profesionálních i dobrovolných hasičů SDH Vítězov, kteří
vyjeli během několika prvních minut, kdy už bylo vidět, že je
zle. Ráda bych proto touto cestou vyzdvihla všechny ty, kteří
nezištně nabízeli svou pomoc - vzali lopaty, čerpadla, krumpáče
a vyrazili do ulic, ať už k příbuzným, známým nebo sousedům.
Jsou prostě situace, kdy je potřeba nemyslet jen na sebe, ale i na
druhé. Nám se to podařilo. Díky všem, kteří pomáhali tam, kde
bylo potřeba. 
žas

Křižovatka na začátku třídy Krále Jiřího

Bylo – nebylo (ale spíše bylo)
Dnešní Velim v podstatě sestává ze tří částí: historického
středu s katolickým kostelem, „náměstím“ a bývalou školou
(nyní sídlo obecního úřadu), Fajberku – původně samostatné
obce založené správcem poděbradského panství Josefem
Baierweckem (později trochu namyšleně nazvanou třída
Krále Jiřího z Poděbrad) a nejmladší průmyslové části kolem
železničního nádraží – řečené U Továrny.
První a druhá část byly převážně zemědělské. Sám jsem prožil
dětství v těchto dvou. Především ve Fajberku, jak se zkomoleně
říká části druhé. On to také byl spíše Fajberk než třída Krále
Jiřího. Z té doby mi utkvěly některé charakteristické zvuky a
hlasy, které už dnes těžko uslyšíme. Co se nezměnilo, je táhlý
hukot projíždějících vlaků se svým monotonním „ratata, ratata“
splývajícím v jedno. Ale zmizelo husí kejhání, kachní kvákání,
vzácné je kohoutí kokrhání a slepičí kdákání. Neuslyšíme bučení
hovězího dobytka, prasečí chrochtání, řehtání koní, mečení koz,
vrkání holubů, drnčení kravských a koňských povozů, hlasité
povely kočích sedících na kozlíku. Některým bychom ještě
rozuměli, jiným těžko. „Prrr, hyjé, čehý, hot.“
Nesetkáme se s táhlými smutnými písněmi zpěváků kráčejících
v pohřebním průvodu, střídajících se s dechovou hudbou hrající
do pomalého kroku, s ohlušujícími petardami z hmoždíře při
svátku Božího těla. Naštěstí se snad už nesetkáme se vzdáleným
a zlověstným hukotem bombardovacích svazů a detonacemi
svržených pum...
Kolem žní byl tetelící se vzduch vyplněn řevem věčně
hladových mlátiček, lačnících polykat další a další snopy. Po
každém soustu to v jejich útrobách slastně zahrčelo a už zase
měly hubu otevřenou...
I vegetace na návsi se změnila. Z úvodní výsadby zůstala jen
nějaká hrušeň, či třešeň, ořešák. Zmizela téměř neproniknutelná
místa hustě zarostlá změtí bodláků a kopřiv tak vysokých, že
v nich mohl v klidu vykonávat velkou potřebu i školák Petránek.
Ale stejně neunikl pozornosti bystrého Pepíka Mužíků, který
když Petránka objevil, začal na celou náves se svým drnčivým rr
vyřvávat: „Petrrran serrre tam.“ A tak dokola.
V době vegetační dnes slyšíme jen jednotvárný zpěv
benzinových sekaček, vytrvale udržujících výšku pažitu na návsi
na dvanácti milimetrech... nebo snad milimetrech třinácti?
Mnohé se změnilo – k lepšímu, či horšímu – nevím. Ale o
takhle upravené ulici, kdy skutečnost se přiblížila honosnému
názvu třída Krále Jiřího, se nám před lety mohlo jenom zdát.
Jiří Škopek

Den sousedů Novoveská – Tylova
podruhé
Odpoledne 17. května bylo opravdu velmi, velmi nevlídné.
Počasí tento den spíše připomínalo únor než polovinu května.
Teplota kolem 8 °C, ledový vítr a déšť nebo spíše lijavec, který
připomíná převržená vědra vody. Zkrátka zima a ošklivo. Tak
tohle byl den, kdy se měl podruhé uskutečnit Den sousedů,
společné setkání obyvatel ulic Novoveská a Tylova.
Loňský ročník byl milým setkáním sousedů, kdy se klábosilo
a vzpomínalo dlouho do noci se srdečnou atmosférou. A letos?
Rozmary počasí. Ale ani to neodradilo sousedy od společného
posezení v ulici. Na řadu přišly zimní bundy, deky, pláštěnky a
teplé nápoje pro zahřátí. Bohužel některé atrakce z minulého
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ročníku zůstaly nedobrovolně nepoužité.
Dětem udělala radost obrovská louže vody uprostřed ulice. Co
na tom, že byly celé mokré a promrzlé, voda je voda. Dřevěný
žebřiňák a skákací hrad přišly na řadu až k samému večeru, kdy
se počasí malinko umoudřilo a přestalo pršet. Ovšem hitem
letošního ročníku se bezesporu staly chůdy. Vyzkoušet si to
chtěl zkrátka každý a vůbec nezáleželo na tom, jestli je vám pět
nebo padesát a více.
Všichni jsme se pobavili nad fotografiemi z minulého ročníku.
Mottem toho letošního byl film. V tomto duchu byla pozvánka
na akci a každá rodina se vyfotila s filmovou klapkou. Aby si
přítomní ještě více připadali jako filmové hvězdy, bez kterých
by to rozhodně nešlo, rozdávaly se autogramy na hvězdnou
tabuli.
Nezbytný byl i soudek pivečka a pro děti celá bečka malinovky.
O výtečné občerstvení se postaraly šikovné sousedky, stoly se
prohýbaly pod tíhou dobrot – koláčů, chlebíčků a zákusků.
A tak navzdory nevlídnému počasí vládla kolem hřejivá
atmosféra. Smích, zpěv a hraní kytar se nesly ulicí opět do
pozdních nočních hodin a vytrvalci odcházeli domů až po
půlnoci.
Na závěr bych ráda poděkovala rodinám, které toto setkání
organizují. Jsou to Drahovzalovi, Sukdolákovi a Urbanovi.
Hasičům z Vítězova děkujeme za zapůjčení stolů a lavic.
Jana Sukdoláková

Máje vyšly na výbornou
Tradičně jsme se letos mohli těšit z květnových májů
pořádaných Fajberáky. Průvod v krojích s Kecalem i králem,
policajty a se šatlavou prošel celý Fajberk. Nově se k němu
přidala i část Karlovy ulice. Počasí přálo a malou dešťovou
přeháňku jsme brali jako příjemné osvěžení. Když se celý
průvod vrátil zpět na začátek, na někom už byla patrná
lehká únava. Ale do večera nabrali nové síly na taneční
zábavu. Skupina Unikát hrála do časných ranních hodin,
jak se na dobrou veselici sluší. Sešla se opravdu spousta
lidí, platících účastníků bylo téměř 400. Poděkovat musíme
všem, kteří takto rozsáhlou akci uspořádali a vyšperkovali ji
k dokonalosti. Patří jim velký obdiv i za to, že druhý den
ráno byli všichni opět na nohou a dali vše do původního
stavu. Vám všem, kteří jste akci podpořili svou účastí,
také děkujeme. Věřím, že při té příští se sejdeme ještě
v hojnějším počtu. 
žas
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Dny dětské radosti
„Naše školka, školička, pěkná je jak
písnička. Máme se tu všichni rádi, všichni
jsme tu kamarádi!“
V těchto dnech máme vzdělávací téma:
Dny dětské radosti.
Děti, které jdou po prázdninách do
1. třídy ZŠ, jezdí již tradičně několik let
na naučný výlet do Prahy. Letos jsme
vyjeli v úterý 27. května. Byl to zvláštní
den. Měnilo se počasí – vyjížděli jsme
v dešti, projeli jsme průtrží mračen. Říkala
jsem: „Tak to výlet strávíme v autobuse,
do toho marastu děti nepustíme.“ Vjeli
jsme do auty přecpané Prahy. Trpělivý
řidič autobusu mi povídá: „Nebojte, než
tam dojedeme, bude třeba svítit sluníčko.“
Z Velimi na Letnou to totiž trvá přes
2 hodiny jízdy autobusem. Brali jsme
to jako dobrý vtip. Po příjezdu na
parkoviště sice poprchávalo, ale mohli
jsme s dětmi vykročit na Petřín. Když
jsme došli ke Štefánikově hvězdárně,
svítilo už sluníčko. A věřte – nevěřte, naše
kroky doprovázelo po celou dobu výletu
v Praze. Prošli jsme si okolí rozhledny
a zrcadlového bludiště. Ve hvězdárně
zhlédly děti naučný film O sluníčku.
Poučily se, proč se střídá den s nocí,
popovídaly si o planetách a hvězdách. A
pak to přišlo: návštěva kopule hvězdárny
s dalekohledem. Odborně uznávaly, že
sluníčko má tečky. Také si dalekohledem
přiblížily lidi na rozhledně - byli blízko,
ale hlavou dolů. Velká legrace. Výstava
v prostorách hvězdárny, světelná obloha
se souhvězdími, světelné pexeso, černá
díra – nemohli jsme děti dostat přes
hodinu ven. Zlákali jsme je na zrcadlové
bludiště. Na památku dostaly děti pohled
z hvězdárny (jako každý rok) a vyšli
jsme k bludišti. Když se tam rozesmějí
dospělí, co potom děti. Pro vzpomínku
máme fotografie. Po turistickém obědě
jsme sestoupili z Petřína. Z krásné
vyhlídky jsme viděli Hradčany (vlajka
vlála), chrám sv. Víta, Vltavu s jejími
mosty. Rozjímání nad krásou Prahy
nám překazilo vzdálené zabouření.
Rychlým pochodem jsme spěchali ke
stanovišti autobusu. Preventivně jsme
navlékli pláštěnky. A jak se ukázalo, tak
oprávněně. Při nástupu do autobusu se
strhla velká průtrž mračen a cestou domů
jsme prožili i velké krupobití. Při kreslení
zážitků z výletu do Prahy považovalo
mnoho děti krupobití za to nejlepší
z výletu.
A. Tomášová

Z našich škol
Oslava Dne dětí
Dny dětské radosti vrcholily v pátek 30. května, kdy jsme oslavili Den dětí. Jako každý
rok nám soutěže, hry a závody zpestřili žáci 9. třídy základní školy, kteří v krásných
pohádkových kostýmech pomáhali dětem ze školičky plnit úkoly při soutěžích.
Závěrem si všichni zatančili při disko hudbě. Odměnou všem dětem nebylo jen veselí
a radost, ale také spousta sladkostí, které si z oslavy MDD odnesly domů.
Další radosti nás čekají v příštích dnech – výlet do Habrkovic (ZOO atd.), rozloučení se
školkou na OÚ, veselí s Klemprdou. 
A. Tomášová

Atletické soutěže
Dne 29. 4. se pro žáky 8. a 9. ročníku
konal Atletický čtyřboj. Družstvo chlapců
ve složení Dejmek D., Horník M.,
Trumpus Z., Ceral J. a Sýkora D. obsadilo
8. místo, družstvo dívek ve složení
Kotková M., Hlásková K., Slunečková L.,
Homokyová I. a Černochová J. obsadilo
4. místo. Další závody, Pohár rozhlasu,
se konaly 5. 5. v Kolíně. Družstvo chlapců
ve složení Horník M., Ceral J., Dejmek D.,
Krejčí D., Čabela R., Ksiažek J., Kolář J.,
Trumpus Z., Sýkora D., Cakolli U. a
Le Minh obsadilo 7. místo, družstvo dívek
ve složení Černochová J., Kotková M.,
Homokyová I., Vosecká J., Slunečková L.,
Vostoupalová A. obsadilo 5. místo.
Nejlepším individuálním výkonem bylo
3. místo I. Homokyové ve skoku vysokém.
Také žáci 6. a 7. třídy se zúčastnili Poháru rozhlasu, a to 14. 5. v Kolíně. Družstvo
chlapců ve složení Štros P., Vokřál O., Němec T., Holoubek P., Urbánek M., Koděra D.,
Fiala A., Nejedlý D. a Kubelka K. obsadilo 9. místo, družstvo dívek ve složení
Němcová V., Dejmková S., Kvapilová B., Kolářová A., Kainarová D., Fialová T.,
Sahulková Z., Vedralová P. a Nováčková L. obsadilo 2. místo a postoupilo do krajského
finále, které se konalo 20. 5. opět v Kolíně. Tam dívky v těžké konkurenci uhájily
9. místo. Nejlepším individuálním výkonem v okresním kole bylo 1. místo V. Němcové
v běhu na 60 m a 2. místo v běhu na 600 m, 3. místo štafety (Kvapilová, Dejmková,
Němcová, Kolářová), 2. místo B. Kvapilové ve skoku vysokém.
Exkurze
Začalo období exkurzí a výletů. 13. 5. byly na exkuzi na Štefánikově hvězdárně v Praze 7.
a 9. třída. Po programu navštívili Petřín (rozhlednu a bludiště) a došli na Pražský hrad.
Žáci 9. ročníku se zúčastnili 21. 5. tradičně vzdělávacího programu Hrou proti AIDS
v Kolíně. Žáci 8. a 9. třídy byli 29. 5. na exkurzi v Terezíně. Prohlédli jsme si Malou
pevnost s odborným výkladem, dále muzeum, hřbitov s krematoriem a kolumbárium.
Všechna tato pietní místa na nás silně zapůsobila.
AH
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Kroužek břišních tanečků
V pátek 16. května 2014 proběhl na Zámecké v Kolíně Orientální
večer, na kterém vystoupila děvčata z kroužku břišních
tanečků. Závojovou sestavu pod vedením A. Holoubkové
zatančily Kosičková A., Málková B., Čáslavová A., Grimová N.,
Kuklíková E., Poláková J., Hronová T. a Michalíčková V.

Výlety
3. a 4. třída byla 19. 5. na výletě na Karlštejně – v Muzeu
voskových figurín a v Koněpruských jeskyních. Další den, tedy
20. 5., vyrazily na výlet také 1. a 2. třída. Děti navštívily Hrádek
u Nechanic a Kunětickou horu.

Středočeský taneční pohár - krajské kolo
Krajské kolo Středočeského tanečního poháru se konalo 21. 5.
v Čáslavi. Naše trio B. Kvapilová, S. Dejmková a N. Kokošková se
skladbou Raperky obsadilo 6. místo.
AH

Tamara Holzbauerová a squash
Mezistátní utkání juniorů Vadúz
Ve dnech 10. – 11. 5. 2014 se v lichtenštejnském Vadúzu konalo
mezistátní utkání juniorů do 11 a 13 let. V sobotu se hrála
soutěž družstev, v neděli turnaj jednotlivců. Českou republiku
reprezentovala v kategorii do 11 let i Tamara Holzbauerová.
V týmu spolu s F. Farragem, A. Kelarem a K. Matouškem
vybojovali zlato nad týmy Švýcarska a Bayernu. V neděli pak
následovala soutěž jednotlivců, ale chlapci i dívky soutěžili
ve společné kategorii U11. Tamara obsadila 6. místo a byla
vyhlášena nejlepší dívkou.
MČR družstev juniorů
Ve dnech 3. 5. - 1. 6. proběhlo v Praze MČR družstev juniorů ve
squashi. V kategorii do 15-ti let obsadilo poděbradské družstvo,
jehož členkou byla i naše T. Holzbauerová spolu s M. Sochůrkem
a V. Hanzalem, 3. místo. 
PK

Sokol – děti

Minikopaná
Žáci 6. a 7. třídy se 27. 5. zúčastnili turnaje v minikopané. Po sérii
bramborových medailí přivezlo družstvo ve složení Kubelka K.,
Horák J., Fiala A., Vokřál O., Vokřál J., Nejedlý D., Koděra D. a
Němcová V. bronz.

Šipkovaná
Děti docházející na pondělní cvičení a volejbal do Sokola se
přemístily v pondělí 5. 5. 2014 z tělocvičny ven na tradiční
„šipkovanou“. Jedná se o dětmi oblíbenou hru, při které hledají
pomocí šipek správnou cestu k pokladu. Šipkovaná je téměř celá
v režimu dětí. První skupina sestavená ze starších dětí vyznačuje
cestu šipkami a připravuje mladším dětem úkoly k plnění. Letos
počasí přálo, chodníky byly suché a zřetelně vyznačené šipky
vedly kroky dětí Fajberkem (tř. Krále Jiřího) k železniční trati,
spojovačkou zpět do ul. Palackého, odbočkou přes ul. Karlova
do ul. Václavská až k fotbalovému hřišti. Konečným úkolem bylo
nalézt skupinku dětí, která šipkovanou a úkoly připravovala.
Přestože se děti poukrývaly rafinovaně, nakonec byly
všechny nalezeny. O závěrečnou sladkou odměnu se postaral
p. Petr Hrabal s krabicí plnou nanuků.
Bedřichov
Jednou z posledních akcí těchto oddílů bývá každoroční výšlap
na Bedřichov. Tentokrát se konal 19. 5. Snad vidinou chystaných
opečených buřtů v sokolovně, snad snahou být u pomníku na
vrcholu co nejdříve či hrozbou blížících se tmavých mraků

56
zdolaly děti Bedřichov v kratším čase, než se s ohledem na počet
i věk účastníků předpokládalo. Po krátkém odpočinku, doplnění
tekutin a naplnění žaludku svačinami se dětičky při soutěžích
proběhly, zabavily i pobavily a vydaly se zpět do Vítězova, odkud
byly auty přepraveny do sokolovny, kde na ně „čekaly“ voňavé
buřty. Příhodněji než výletnickou klasikou: „Sláva nazdar výletu,
nezmokli jsme, už jsme tu…“ zdařilý výlet okomentovat nelze.
I. Homokyová

Velim a svět před půl stoletím (květen 1964)
Velimskou továrnu ovládla roku 1964 krize. Nebylo jasné, co
bude dále s výrobou. Zaměstnanci Jiří Sixta a Rudolf Lukavec již
podruhé dostali výpověď, avšak v závodě stále pracovali. Vedení
Velimské továrny v té době usilovalo o vyhodnocení závodu, což
by se odrazilo i na finančním efektu. V závodě bylo třeba získat
pracovníky do hutnictví, stavebnictví, hornictví a dalších oborů.
Sixta a Lukavec se měli stát obětními beránky. Po nějaké době se
na nábor zapomnělo.
Během května a začátkem června roku 1964 byly v katastrech
obcí Velimi a Vítězova pořizovány nové triangulační stojany
k obnově trigonometrické sítě, potřebné při zakreslování map.
Triangulační jehlany jsou jednoduché trojstranné konstrukce
z dřevěné kulatiny s přesnými odstupy tří hlavních nosných
sloupů od v zemi pevně usazeného kamene s jasným vyznačením
triangulačního bodu křížkem. Tento bod je pak kolmo přenášen
do jisté výše v konstrukci, kde se nachází malá plošina, na níž
je v době akce umístěna proměřovací aparatura zaměřovaná na
tři okolní dřevěné triangulační konstrukce. Tyto stavby, lidově
zvané triangulační body (při kterých je i jednoduchý žebřík
z kulatiny) slouží často nelegálně jako rozhledny. Takový příklad
bychom našli i na Bedřichově.
Přípravy na volby do místních národních výborů, okresních
národních výborů, Národního shromáždění a soudců
z lidu vstoupily 21. května 1964 do druhé etapy. Schůze byly
navštěvovány již jen nepočetně.
Dne 21. května 1964 se objevil komentář k 1. máji: Ve snaze
nerozdmychávat revoluční nálady nebyla k událostem kolem
1. máje vydána žádná oficiální zpráva. Prostor kolem Máchova
pomníku byl po loňských zkušenostech policejně zajištěn.
V odpoledních hodinách se však mládež soustředila na
Václavském náměstí, kde provolávala hesla jako: Děkujeme vládě
za ryby v tomatě nebo Na zlevněném mopedu k zdraženému
obědu. Na rozehnání davu bylo použito požárníků.
Dne 24. května 1964 byl vyslán do vesmíruamerický kosmonaut
Malcolm Scott Carpenter.

Klub automobilového modelářství SRC
Pokračování článku o činnosti Svazarmu Velim.
25. 11. 1981 – první schůzka, seznámení s činností, účast 16 žáků,
jezdilo se na zemi na dráze sestavené z dílů Evropa cup.
10. 1. 1983 – zahájení stavby čtyřproudové autodráhy
z dílů Evropa cup, na stavbě pracovali Jeřala V., Krutský M.,
Koutský V., Buřil M.
28. 5. 1983 – okresní přebor v Žiželicích, účast z Velimi:
Sudoměřický Jan, Totka Milan, Jeřala Petr, Jeřala Pavel,
Slabý Josef, Němec Petr, okresním přeborníkem v kategorii A I se stal
Sudoměřický Jan.
15. 6. 1983 – přebor klubu – vítěz Totka Milan, dále Jeřala Petr,
Slabý Josef.
9. 3. 1984 – veřejná soutěž – účast 28 závodníků – vítěz Jeřala Petr.
1. 1. 1985 – novoroční závod – 23 modelů, mladí i starší, jezdilo se
8 x 2 min., pořadí Sudoměřický, Totka, Slabý.
8. 4. 1985 – veřejná soutěž, účast 22 modelů, systém jízd
4 x 4 min., pořadí Slabý Josef, Jeřala Petr, Sudoměřický Jan, opět účast
mladých i starších členů.
9. 11. 1985 – okresní přebor v Žiželicích – účast z Velimi:
Nouzovský Radek, Slabý Josef, Siřínek Miroslav, Jeřala Petr,
Jeřala Pavel, Sukdolák Václav, Němec Petr, Sudoměřický Jan,
v kategorii do 15 let se stal okresním přeborníkem Jeřala Petr
před Jeřalou Pavlem a Nouzovkým Radkem, v kategorii nad
15 let zvítězil opět Sudoměřický Jan. Cesta domů byla veselá.
28. 3. 1986 – veřejná soutěž, účast 18 závodníků – pořadí:
Sudoměřický Jan, Jeřala Petr, Jeřala Pavel, do klubu docházejí
vedoucí Jeřala Václav, zástupce Sudoměřický Jan, instruktoři
Slabý Josef, Jeřala Petr, členové Kolář Jan, Ďoubal Aleš,
Melich Roman, Petrák Miroslav, Kosička Jiří, Daněk Ladislav,
Sixta Radek, Orgoň Pavel, Jandák Stanislav, Krula Jiří,
Škopek Jan, Keil Tomáš, Jeřala Pavel, Siřínek Miroslav,
Němec Petr, Kotek Aleš, Horák Tomáš.
1. 1. 1987 – novoroční jízda – účast 12 závodníků, pořadí:
Jeřala Petr, Jeřala Pavel, Siřínek Miroslav.
9. 1. 1988 – Grand Prix Velim – účast 23 závodníků, všichni
ukáznění, zřejmě dosud nejlepší akce. Výsledky: Jeřala Pavel
236 kol, Jeřala Petr 225 kol, Slabý Josef 216 kol, předání cen a diplomů.
17. 2. 1989 – Grand Prix Velim, 12 účastníků, jelo se 8 x 2 min.,
pořadí: Jeřala Pavel, Šmíd Josef, Hron Tomáš.
14. 6. 1989 – okresní přebor ve Velimi – účast 17 žáků a 7 juniorů,
okresním přeborníkem se stal Jeřala Pavel, druzí Homoky Roman,
Šmíd Josef, juniorským přeborníkem se stal Jeřala Petr, druhý
Janeček Oldřich z Kolína, třetí Štěpán Roman ze Žiželic, závodů se
zúčastnily kluby SRC Žiželice, DM Kolín, SRC Velim.
V roce 1989 se zvedla účast v klubu a začalo se přemýšlet o
velké autodráze. Získali jsme ji z Prahy – Grébovky, 4 jízdní
pruhy, délka 25 metrů, ale strašný stav. Byla převezena do
Velimi. Členové docházející do klubu - Špalek Saša, Slavík Petr,
Bártl Vladimír, Starý Pavel, Hron Miloš, Bártl Miroslav,
Fořt Stanislav, Káninský Michal, Slavík Jaroslav, Rezler Jiří,
Novák Luboš a Michal, Radoň Vítek a Michal, Pavlíček Jan,
Ješuta Jan, Plachý Roman, Čepelák Jiří a Radek, Košťál Vlastimil,
Svoboda David, Svoboda Petr, Radoňský Vlastimil.
8. 12. 1989 – závod o putovní pohár, pořadí: Čepelák Jiří,
Hron Miloš, Homoky Roman, účast 18 závodníků.
Původní autodráha (z kupovaných dílů), která měla 4 jízdní
pruhy a délku 12 metrů, dosloužila a byla rozebrána. Sloužila
s postupným vylepšováním do 10. 1. 1983. Začíná se montovat
dovezená dráha z Prahy. Po sestavení je rozhodnuto, že oprava by si
vyžádala mnoho práce a financí, proto je opět rozebrána a stěhuje
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se na půdu. Během činnosti od roku 1983 do roku 1989 jsme
navštívili a zajezdili si na velkých dráhách v Praze – Letné, Nové Pace,
Neratovicích, Žďáru nad Sázavou, Brně a Strakonicích. Vždy jsme se
seznámili s jejich činností. Chtěli jsme něco podobného. A jak tedy
dál?? Začíná nová éra. Po delší přestávce se pánové Crhák a Jeřala
dohodli na stavbě úplně nové dráhy, zhotovené přesně do rozměrů
klubovny modelářů. Vedení TSČ souhlasí. 29. 12. 1998 je den, kdy
se poprvé scházejí Láďa Crhák, Saša Špalek a Václav Jeřala. Začíná
řezání překližek, lepení, frézování drážek. Rovinky se dělají dobře,
více práce si žádají zatáčky a oblouky. Dráhu dokončují už jen Crhák
a Jeřala. Celé elektrické napájení včetně bezdotykového měření
kol zhotovuje doma Láďa Crhák. 29. 1. 2000 je autodráha hotova
s těmito parametry – délka 23,3 metrů, čtyřdráha, rozteč drážek
130 mm, povrch překližka + černý matný latex, vodiče stínění + mosaz
10 x1 mm, zdroj 10, 12, 14, 16, 18 V/ 20 A, počítání bezdotykové,
převýšení v místě křížení 140 mm.
29. 1. 2000 - prvních jízd se zúčastňují Svoboda Petr, Kolář Petr,
Urbánek Pavel a Jeřala Lukáš. Proti zvyklostem je dráha rychlá,
auta v zatáčkách vylétávají a mají poruchy. Zkrátka je to jiná jízda
než na předchozí dráze, závodníci musí zvládat modely ve vyšších
rychlostech.
19. 3. 2000 – pořádáme Den otevřených dveří od 14 do 17 hodin,
účast 45 osob, převážně rodiče s dětmi, auta se vůbec nezastavila,
ovladače jsou rozpálené, ale jezdí se nepřetržitě. Někteří ani nechtějí
jít domů.
Rok 2001 – účast v klubu - 10 členů, během roku však klesá.
2002 – je dáno do provozu digitální vyhodnocování, jsou možnosti
předvolby jízdy na čas nebo ujetá kola, po dokončení se objeví na
digitální tabuli pořadí v cíli. Je to perfektní a spolehlivé.

Koncem roku 2002 činnost autodráhového klubu SRC končí.
Důvodem je malý zájem z řad mládeže. Jako poslední si zajezdili
Svoboda Petr, Kolář Petr, Jeřala Lukáš a Urbánek Pavel, jim už
bohužel nemá kdo nasazovat, což je nutnost při této činnosti. Tak
končí činnost na autodráze, na jejímž zhotovení strávili čas a věnovali
svou práci pánové Crhák a Jeřala. Dík patří i Robertu Švarcovi za
zhotovení digitálního vyhodnocování. Přestože se neplatila ani
koruna na provoz, není zájem o tento druh zábavy. Zájem se přelévá
na jiné aktivity, většinou s negativním dopadem. Bohužel.
Svou modelářskou činnost měl také Klub železničních modelářů,
když v letech 1988 až 2001 docházeli do klubovny a pracovali na
kolejišti kluci okolo Pavla Ďoubala a Jirky Sahulky.
Václav Jeřala

Autodráha – březen 2001
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FC Velim

A:
Ostrá – Velim 1:0
Velim – Zásmuky 4:1
Radim – Velim 3:1
Velim – Benešov B 1:0
B:
Velim – Dobré Pole 2:4
Cerhenice – Velim 3:0
Velim – Rostoklaty 1:1
(na PK 3:5)
Tuchoraz B – Velim 6:2
Dorost:
Velim – Čelákovice 3:1
Bezno – Velim 1:3
Velim – Milovice 3:0
Horní Bučice – Velim 2:6

Žáci:
Velim – Nymburk 0:2 a 7:1
T. Rakovník – Velim 1:2 a 2:4
Velim – Povltavs. FA 1:3 a 5:1
Beroun – Velim 1:2 a 7:1

Poděkování
Mateřská škola Velim děkuje firmě Manufacturing za finanční
dar. Bude použit na vybavení zrekonstruované budovy.
Panu Šmídovi děkujeme za výborný med, kterým si rádi osladíme
život. 
Žaneta Svobodová, ředitelka školy
Vedení ZŠ děkuje panu Jeřábkovi (Potraviny Anděl) za příspěvek
na Dětský den.

Rekonstrukce mateřské školy

Práce pokračují dle plánu...

inzerce

Připomínka
Připomínka k článku Velim a svět před půl stoletím z minulého
čísla: Není pravda, že Jaroslav Mokrý podléhal alkoholu, do
hospody přišel příležitostně jako každý jiný. Jednou si na něj při
cestě z „Rychty“ počkal jistý občan a dlažební kostkou ho uhodil
do obličeje. Následkem toho měl zalepené poraněné oko. To bylo
také jednou z příčin jeho smrtelného úrazu. Bylo mu 26 let.
Josef Chlád

Poděkování
Děkujeme obci za milé blahopřání naší babičce k 85. narozeninám.
Rodiny Srpova a Dvořákova
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