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Sté výročí začátku 1. světové války
Sarajevo, hlavní město rakousko-uherské
provincie Bosny a Hercegoviny v letech
1908–1918, bylo 28. června 1914 místem,
kde byl spáchán atentát na rakouského
následníka trůnu Františka Ferdinanda a jeho
manželku Žofii Chotkovou. Organizátoři
atentátu byli ve spojení s tajnou srbskou
organizací Černá ruka, kterou podporovalo
Německo. Rakousko využilo této události
k vyhlášení války Srbsku, což bylo podnětem
k rozpoutání 1. světové války.
František Ferdinand d’Este byl synovcem
císaře Františka Josefa I. a následníkem
trůnu. Měl rozhodující vliv v armádě.
Nerovný sňatek s českou hraběnkou
Žofií Chotkovou byl příčinou, že se musel

Ferdinand vzdát následnictví trůnu pro své
děti.
Dne 26. července 1914 vyhlásilo RakouskoUhersko částečnou mobilizaci, 28. července
vyhlásilo válku Srbsku. Den poté se objevilo
ve všech městech a vesnicích RakouskoUherska a ve všech sdělovacích prostředcích
prohlášení Mým národům.
Tento dokument byl jednoznačný –
rozpoutal válku. V dalších dnech byly
vyvěšovány vyhlášky se seznamem ročníků,
které mají povinnost narukovat. I ve Velimi
byly tyto seznamy vylepeny a velimští muži
odcházeli na nádraží s černými kufříky
vyprovázeni plačícími manželkami a
dětmi…KRPV

Pozvánka

Klub rodáků připravuje k říjnovému výročí vzniku republiky oslavu s přednáškou
a výstavou ke stému výročí vypuknutí 1. světové války. Bude se konat v sokolovně
25. 10. 2014.

Sto let od celosvětové pohromy
Před lety jsme ve Velimi ještě stačili zastihnout přímé pamětníky
nedělního rána před sto lety, kdy lidé chodili z obou velimských
kostelů a s úžasem četli plakáty vylepované místním policajtem
s vyhlášením císaře pána, které počínalo slovy: „Mým národům!“
V následujících dnech se události zahušťovaly ve více jak čtyřletý
řetězec končící šťastně, kdy síly tmářství a zpátečnictví byly
potlačeny silami svobodomyslných národů. Měli jsme velké štěstí,
že do čela našich národů se postavili zkušení a prozíraví muži –
Masaryk, Beneš a Štefánik.
BB
Vzpomínka Anny Radoňové – Černíkové z Velimi
Byla právě neděle. Šli jsme s mužem do kostela, viděli hloučky
lidí, kteří četli vyhlášku, kdo je povinen narukovat ihned. Druhý
den, v pondělí, už jezdili muži na dráhu s kufříky a bylo moc
pláče. Můj muž ještě nerukoval, nebyl voják. Ale za války byl
šestkrát u odvodu a na vojně od 1. února 1917 až do 5. listopadu
1918. Rukoval do Pardubic k železničnímu pluku a odtamtud do
Kornaiberku u Vídně. Také jsem za mužem byla, bylo to tři týdny,
co byl na vojně a už měl jet na frontu, tak jsme se loučili. Odjel na
italskou frontu do Alp, hlad měli, nesmělo se tam nic poslat, jen
balíček ¼ kg a ještě nebylo jisté, že to dostane. Obyčejně se to po
cestě ztratilo. Tak se to posílalo, když byl některý voják doma na
dovolené. Také jsem jednou jela do Bakova, jednou jsem byla ve
Světlé, nebo když některý voják jel přes Kolín, dovezla jsem mu

to do Kolína na nádraží. Z dílny byli všichni na vojně. A když
muž odjel, zůstal tam jen jeden, který ještě na vojnu nepatřil, byl
to Josef Košata. Dodělával některé menší práce, brousily se kosy
k sekačkám, to se dělalo ručně, elektrika ještě nebyla. To jsem
se natočila brusem! Jednou koukám ze dvora od nás a vidím,
jede prázdný vůz od řepy a na něm voják. Poznala jsem ho až po
hlase, když promluvil na lékárníka. Byl černý jako cikán, protože
jel domů na střeše vlaku. Pán Bůh ho chránil, že se ve zdraví
vrátil domů, bylo to 5. listopadu 1918. To byly radostné chvíle,
že jsme se dočkali konce války a osvobození!
Čtěte více ve zvláštní příloze uvnitř čísla...
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 28. 5. 2014
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Zastupitelstvo obdrželo od krajského úřadu Středočeského
kraje upozornění o povinnosti stanovit nejdéle 85 dní
před konáním komunálních voleb počet členů nového
zastupitelstva. Na základě tohoto upozornění ZO stanovilo
na svém řádném zasedání dne 28. 5. 2014 v souladu se
zákonem č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro příští
volební období 2014–2018 počet členů ZO 11.
Na základě doporučení AK Těmín rozhodlo zastupitelstvo
neuzavřít novou smlouvu o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů (společnost EKO-KOM, a. s.).
Zastupitelstvo obce Velim projednalo žádost Jana Kuchaře
o zhotovení parkovací plochy před prodejnou potravin v třídě
Krále Jiřího v rámci rekonstrukce komunikace. Zhotovení
plochy před výše uvedeným obchodem nemůže být
v žádném případě spojeno s rekonstrukcí místní komunikace
(důvod – porušení podmínek uvedených ve smlouvě
o poskytnutí dotace) a z tohoto důvodu zastupitelstvo
navrhlo, že v případě zájmu o zhotovení nové parkovací
plochy před obchodem se bude obec podílet 50 % z celkové
ceny parkoviště.
Zastupitelstvo projednalo žádost T. Havlíčka o vyjádření
k projektové dokumentaci tř. Krále Jiřího – přípojka pro
p. č. 179/20 v k. ú. Velim – číslo stavby IP-12-6007285.
S navrhovaným záměrem dle přiložené projektové
dokumentace ZO souhlasí, požaduje však uzavření smlouvy
o věcném břemenu (stavba bude zčásti umístěna na obecním
pozemku p. č. 186/5 k. ú. Velim).
Dále projednalo nabídku převodu pozemků KN p. č. 393
o výměře 432 m2 v k. ú. Vítězov a pozemku p. č. 324/8
o výměře 636 m2 v k. ú. Vítězov, které jsou ve vlastnictví
ÚZSVM ČR, na obec Velim kupní smlouvou. Zastupitelstvo
rozhodlo, že o převod pozemků p. č. 324/8 o výměře
636 m2 a KN p. č. 393 o výměře 432 m2 v k. ú. Vítězov má
obec zájem pouze bezúplatně.
Dalším bodem byla opětovná žádost pana Pangráce
o řešení situace v sousedském sporu. Jelikož se stížnost týká
stavebních záležitostí, doporučilo ji zastupitelstvo předat
k prošetření Městskému úřadu v Kolíně – odboru výstavby.
Pan starosta Seifert informoval ZO, že na úřední desku
a elektronickou úřední desku obce byly vyvěšeny účetní
závěrky MŠ Velim a ZŠ Velim za rok 2013.
Dále konstatoval, že ve Velimi a Vítězově se zúčastnilo voleb
do Evropského parlamentu 19,29 % voličů, což je více než
celorepublikový průměr. Nejvíce hlasů získalo ANO 2011
s 62 hlasy, další v pořadí skončila Koalice TOP 09 a STAN
– 46 hlasů, třetí příčku obsadila ČSSD s 38 hlasy, čtvrtá
skončila Komunistická strana Čech a Moravy – 34 hlasů a
na pátém místě se umístila KDU-ČSL s 33 hlasy.
Zastupitelstvo schválilo na žádost JUDr. Těmína, Ph.D.,
příspěvek ve výši 30 000 Kč na rekonstrukci památky
v kostele sv. Vavřince – restaurování andělíčků z lipového
dřeva.
Mgr. Bartošová se zeptala, proč je ve změně územního
plánu obce Velim veden pozemek na okraji Vítězova jako
TI (technická infrastruktura). Starosta odpověděl, že
z důvodu skutečného stavu pozemku. Dále se zeptala, kdy
bude posekána tráva u silnice na Vítězov. Starosta oznámil,
že sekání je objednáno.

•
•

Pan Kotek upozornil, že je třeba v Novoveské ulici a v ulici
U Koupaliště ořezat smrky, které zasahují do silnice.
Mgr. Kyncl požádal o ořezání stromu u bytovky čp. 520,
jehož větve zasahují do chodníku, a u dalších dvou bytovek
o úpravu živého plotu a šeříku. Starosta odpověděl, že
majitelé budou vyzváni k úpravě zeleně.
Mgr. Češpiva požádal o opravu dveří u pošty a světla ve
sklepě.
Paní Slabá se zeptala, kdy bude u pošty zhotovena přípojka
na EKO VODU. Pan Kaftan odpověděl, že bude dokončena
začátkem června. Dále upozornila na poničenou fasádu
u OÚ Velim, kde zahnízdili špačci. Pan Kostka odpověděl,
že opravu vyklobaných děr ve fasádě zajistí.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 18. 6. 2014
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Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. I, které
je zveřejněno na webových stránkách obce Velim jako
příloha zápisu č.10 – 2014.
Zastupitelstvo obce Velim schválilo v souladu s § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb., účetní závěrku MŠ Velim za rok 2013
v plném jejím rozsahu, neboť poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace MŠ Velim.
Zastupitelstvo obce Velim schválilo v souladu s § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb., účetní závěrku ZŠ Velim za rok 2013
v plném jejím rozsahu, neboť poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace ZŠ Velim.
Na zasedání zastupitelstva se mimo jiné dostavili manželé
Špínovi, kteří položili zastupitelstvu několik otázek. Pan
Špína hovořil o nádržích – uzavřených zásobnících na tekutá
hnojiva, které jsou umístěny v areálu družstva SALIMA
Velim, a zeptal se, zda k jejich umístění obdržela obec nějaké
dokumenty. Starosta odpověděl, že mu není známo, že by
takové povolení k výše uvedené stavbě obec obdržela. Dále
pan Špína zanechal k prostudování JUDr. Těmínovi výtah ze
zákona 183/2006 Sb. (stavebního zákona) – protipovodňové
stavby. Zmínil se, že v areálu bývalého JZD bývala kdysi
retenční nádrž na zadržení vody po přívalových srážkách,
a zeptal se, zda je možné nařídit její obnovu. Starosta
odpověděl, že se domnívá, že obnovu nádrže nemůže
vlastníkovi pozemku nakázat, ale že situaci prověří. Dále
se rozebírala situace po přívalovém dešti, kdy velká voda
zasáhla především třídu Krále Jiřího. K této diskusi se
vyjádřil i místostarosta (vodohospodář) a vysvětlil společně
se starostou, že opatření by bylo tak drahé, že problém je
v podstatě neřešitelný.
Zastupitelstvo obdrželo od společnosti LK ADVISORY,
s. r. o., smlouvu o řízení projektu Rekonstrukce místní
komunikace v obci Velim – CZ.1.15/1.1.00/74.01723
v celkové částce 140 000 Kč. Rozhodnutí o podepsání výše
uvedené smlouvy bylo odloženo na další zasedání, smlouva
bude prověřena a případně doplněna.
Dále zastupitelstvo projednalo žádost paní M. Podhradské
a obyvatel z konce třídy Krále Jiřího o řešení situace při
deštích, kdy dochází k záplavám dolní části tř. Krále Jiřího.
Starosta poznamenal, že je nutné prověřit svody dešťové
vody z jednotlivých domů do kanalizace. Zastupitelstvo
pověřilo místostarostu Kubelku, který mimo jiné pracuje
jako vodohospodář, k přípravě odpovědi.
Jako další byla projednána žádost paní H. Bínové o zhotovení
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veřejného osvětlení v ulici Horní Nouzov z důvodu
nefunkčnosti lamp. Paní Bínové byla zaslána odpověď,
že lampy jsou již opravené a při rekonstrukci osvětlení ve
školce ZO zváží možnost vyřešení této situace přidáním
lamp veřejného osvětlení v této lokalitě.
Zastupitelstvo odsouhlasilo podepsání Příkazní smlouvy
se společností Allowance, s. r. o., na zhotovení Provozně
monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti projektu –
Dobudování kanalizace v obci Velim (10 let).
Dále ZO obdrželo pozvánku od sdružení Cesta životem
bez barier, o. s., na slavnostní otevření bezbariérové školy
v Kolíně (ZO Velim se podílelo fin. částkou).
Zastupitelstvo obce Velim schválilo bezúplatný převod
nemovitých věcí a smlouvu o zřízení věcného práva
pozemkových parcel č. 324/8 a č. 393 v k. ú. Vítězov do
vlastnictví obce za omezujících podmínek uvedených ve
smlouvě s ÚZSVM ČR.
Dále ZO schválilo příspěvek MŠ Velim ve výši 42 000 Kč
na vybavení židlemi a stolky a uvolnění částky z rezervního
fondu cca 190 000 Kč na vybavení čtvrtého pavilonu
nábytkem, hračkami, technikou a na nové dětské šatny do
zrekonstruované části MŠ.
Poté starosta Seifert informoval ZO o schůzkách –

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Lorenc František, Velim
Strnadová Zdeňka, Velim
Bláha Ladislav, Velim
Benešová Ilona, Velim
Káninský Václav, Velim
Kubíčková Jaroslava, Vítězov
Jeřábek Jiří, Velim
Fundová Jana, Velim
Holatková Stanislava, Velim
Mikšovský Josef, Vítězov
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
Zemřely:
Zedníková Emilie, Velim
Růžičková Maria, Velim
Kafková Věra, Velim
Čest jejich památce!

•

•

•

kontrolních dnech v MŠ Velim, bylo dohodnuto barevné
řešení fasády MŠ Velim, pohovořil o MAS Mezilesí, jehož
zasedání se společně s místostarostou zúčastnili. Seznámil
ZO se situací po povodních. Menší škody po lokálních
povodních, které postihly 28. 5. 2014 Velim a Vítězov, již
byly zlikvidovány, do Vítězova byla z důvodu zatopení
studní umístěna cisterna Vodosu s pitnou vodou.
Místostarosta Kubelka poděkoval společnosti KG – panu
Kaftanovi za přípravu plochy pro stojan na EKO VODU,
který byl zprovozněn 17. 6. 2014. Umístění stojanu v naší
obci závisí na odběrech občanů. Dále se zmínil, že se
společně s paní Studenou zúčastnili exkurze pořádané
společností NYKOS, a. s., která má na starosti vyvážení
odpadu v naší obci.
Mgr. Bartošová požádala o ořezání stromu u výjezdu od
MŠ Velim (křižovatka ulic Palackého, K Sídlišti a Horní
Nouzov). Dále upozornila, že ve Vítězově je třeba uklidit
chodník od bláta (mezi zastávkou a hasičárnou).
Pan Müller se na závěr zeptal, jestli obec plánuje veř. vyhlášku
proti podomnímu prodeji a případné umístění cedulí se
zákazem, jako tomu je v jiných obcích. Pan místostarosta
Kostka odpověděl, že podmínky k zákazu podomního
prodeje zastupitelstvo do příštího zasedání prověří.

Mgr. Maruše Čábelová – jubileum

90 let
91 let
70 let
65 let
65 let
92 let
60 let
70 let
60 let
80 let

S mateřskou školou se dne 18. 6. 2014
rozloučily tyto děti, které od září nastoupí
do základní školy:
Alexa Jakub, Bednář Jáchym, Čechová
Markéta, Divecký Petr, Drahovzal Marek,
Dudlák Jan, Franc Martin, Hamar Václav,
Herzog Martin, Hrušková Daniela,
Knotek Roman Oliver, Korenc Jáchym,
Krause
Jonáš,
Křivánková
Natálie,
Málková Agáta, Orgoň Filip, Saiver Kryštof,
Slabý Jan, Vachtová Amálie, Vojtíšek Jan,
Vokněr David, Wasserbauer Tomáš

Jménem celé redakce Velimských novin přeji
paní M. Čábelové vše nejlepší, hodně zdraví
do dalších let a mnoho tvůrčí inspirace a
trpělivosti. Rádi bychom jí poděkovali za
obětavou práci nejen pro Velimské noviny.
Těšíme se na další spolupráci.
Alena Holzbauerová, šéfredaktorka

Dne 10. června 2014 se dožila
významného životního jubilea paní
Mgr. Maruše Čábelová, vítězovská
rodačka, později Velimačka, spoluzakladatelka Klubu rodáků a přátel Velimi,
organizátorka kulturních akcí, dlouholetá dopisovatelka Velimských novin.
Je také autorkou informací o význačných
velimských
osobnostech,
čestných
občanech Velimi, osobnostech, které
navštívily Velim, velimských rodácích
a historii obce (jsou uveřejněny na
webových stránkách obce Velim). Napsala
knihy Velim a Vítězov v proměnách času
(2000, dotisk 2011), Velimské pověsti
– redakční a grafická úprava (vydáno
2009), Jak vzpomínají (vydáno 2011),
Velimské příběhy – technická spolupráce
(vydáno 2011), Tělocvičná jednota Sokol
Velim 1868–2008 (vydáno 2013).
Oceňujeme a velmi si vážíme její
dlouholeté práce pro naši obec Velim
v oblasti kultury a historie, kterou
nevykonává jako každodenní povinnost,
ale především jako životní potřebu. Je to
i její velký koníček, což je na výsledcích
její dlouholeté činnosti poznat.
Doufáme, že i v následujících letech
bude ve své bohulibé činnosti pokračovat
a těšíme se na další spolupráci. Do
dalších let přejeme paní magistře Maruši
Čábelové hodně tvůrčího elánu, pevného
zdraví, stálé svěžesti, pohody a mnoho
spokojenosti v osobním životě.
Josef Seifert, starosta
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Prázdniny, prázdniny přicházejí, zpívejme
školáci...
Ano, je to tak. „Školáci“ z mateřské
školy zazpívali na slavnostním rozloučení
s mateřskou školou. Po prázdninách
budou již školáky v 1. A a v 1. B
třídách. Rozloučení proběhlo tradičně
v obřadní síni Obecního úřadu Velim.
Slavnostní chvíli zpestřily děti písněmi
a básněmi, které si připravily se svými
třídními učitelkami Annou Tomášovou a
Ivanou Hrbkovou. Přítomny byly i paní
učitelky Hana Koláčná, Marie Rampírová
a paní ředitelka Žaneta Svobodová.
Slavnostní proslov k dětem měl pan
starosta obce Velim Josef Seifert. Děti
dostaly dárek od OÚ a knihu s věnováním
od MŠ. Jak děti zpívaly v jedné z písní:
„My už nejsme malé děti, těšíme se do
školy...“ A tak popřejme dětem hodně
štěstí při vykročení do nové etapy jejich
života.
Každá škola má svůj konec, jako měla
začátek...
S mateřskou školou se na dobu
„školkových prázdnin“ loučily všechny
děti z mateřské školy. Konec školního
roku oslavily s dětmi z 1. třídy ZŠ. A věřte,
bylo to veselé loučení. Aby ne – klaun
KLEMPRDA to s dětmi umí – zpívání,
tanečky, soutěže a spousta další legrace.
Na dovádějící a radující se děti byl krásný
pohled. Přejeme krásné prázdniny a
hlavně se nám po nich vraťte do mateřské
školy zdravé. Už teď se na vás všichni
těšíme!
A. Tomášová
Po prázdninách v novém?
Stavební práce pokračují podle plánu a
vše směřuje ke zdárnému konci... 
žas

Z našich škol
Školní výlety

V červnu se na výlety a exkurze rozjely další třídy. 5. třída byla na exkurzi v Praze a na
výletě ve Zbraslavicích, šesťáci odjeli na cykloturistický kurz do Třeboně. Část žáků
7. a 8. třídy byla společně na výletě v Jinolicích. Deváťáci byli na výletě v Samopších a
na exkurzi v Kolíně. Dvě třídy nám své zážitky popsaly...
Cyklokurz v Třeboni
I letos na konci školního roku odjeli žáci 6. ročníku na cyklovýlet, tentokrát do jižních
Čech. Jeli jsme s našimi třídními učitelkami – paní učitelkou Veselou a Kaprálkovou a
s tělocvikářkou paní učitelkou Holzbauerovou. Bydleli jsme v chatičkách v autokempu
Třeboňský ráj. Počasí nám přálo, rtuť teploměru se pohybovala kolem třicítky. Co
to znamenalo? Báječné koupání v Opatovickém rybníce, u jehož břehu kemp stojí.
Odpoledne jsme se vydali kolem rybníku Svět do Třeboně vystoupat na věž a ochutnat
výbornou zmrzlinu k Italovi. Druhý den jsme po prohlídce třeboňského zámku
vyrazili na první cyklovýlet. Jeli jsme na rozvodí řeky Lužnice. Cesty po cyklostezkách
vedly převážně lesem, takže jsme tolik nepociťovali vedro, které ten den bylo. Třetí
den byl naším cílem rybník Rožmberk, odpoledne jsme si prohlédli hrobku rodu
Schwarzenberků. Čtvrtý den jsme ujeli asi 27 km po okolí a navečer jsme ještě zvládli
triatlon (soutěž v plavání, běhu a jízdě na kole) a také závod „Šnek“. Během celého
cyklokurzu jsme každý večer soutěžili, jednalo se o znalosti informací, které jsme se ten
den dozvěděli, a také o pohybové dovednosti. V závěru cyklokurzu byly body sečteny a
vyhlášeni vítězi soutěže. Je to asi legrační, ale první 3 místa patřila pouze děvčatům. Na
závěr jsme byli odměněni diplomy, medailemi a sladkostmi. Všichni účastníci obdrželi
diplom, že cyklokurz úspěšně zvládli. V pátek jsme se po snídani a úklidu chatek vrátili
domů. Na výletě se nám líbilo. 
Za 6. A třídu A. Kotková a Z. Sixtová
Výsledky: minitriatlon – 1. Němec T., 2. Urbánek M., 3. Holoubek P., 1. Němcová V.,
2. Sahulková Z., 3. Šůchová K., „Šnek“ (nejpomalejší jízda) – 1. Holoubek P.,
2. Vokřál O., 3. Vokřál J., 1. Němcová V., 2. Táborská K., 3. Kainarová D.

Výlet deváťáků
Dopoledne 16. 9. jsme se z velimského nádraží vydali vlakem na třídenní výlet do
Samopší. Ještě toho dne po ubytování v chatě jsme vyrazili na zámek v Ratajích. Byl
bohužel zavřený, proto jsme se vydali zpět. Večer nás čekal táborák se zpěvákem Pavlem
Calltou. Druhý den jsme absolvovali plavbu po Sázavě na kánoích. Čekalo na nás 17 km
plavby. Úspěšně jsme ji zvládli za sedm hodin (i s malou přestávkou v Ratajích). Třetí
den jsme se pěšky vydali do Sázavy na prohlídku Sázavského kláštera. Večer jsme měli
individuální program. Čtvrtý a zároveň poslední den nás čekalo balení věcí, uklízení
chaty a cesta domů. Všem se nám náš poslední společný výlet moc líbil.
Vaši deváťáci

Kolínské sportovní dny ZŠ 2014
Ve dnech 2. – 6. 6. proběhly již tradičně Kolínské sportovní dny.

Pondělí 2. 6. 2014
Tento den začaly slavnostním zahájením na atletickém stadionu
v Kolíně, kde následně proběhly atletické disciplíny. Naše škola
nastoupila v nových dresech, které byly zakoupeny z výtěžku
Velimského plesu. Letos se nám v atletice příliš nedařilo, přivezli
jsme pouze 1 zlatou medaili – B. Kvapilová ve skoku vysokém.
Z dalších bodovaných umístění (boduje se vždy do 8. místa) –
D. Kainarová – 6. místo běh 60 m a 6. místo v hodu kriket.
míčkem, T. Němec – 6. místo 1000 m, K. Hlásková – 5. místo
skok vysoký, I. Homokyová – 6. místo v dálce, T. Holzbauerová
– 5. místo v dálce. Celkově jsme v atletice skončili na 13. místě.
Lehkého zklamání jsme se dočkali i ve florbale. Naše favorizované
družstvo ve složení A. Náděje, L. Noll, T. Kmoch, D. Hrabák,
Š. Vácha, I. Storchak, O. Havelka, M. Zákostelecký a V. Červeňák
obsadilo 5. místo. Spolu s dalšími nominačními zápasy i
v ostatních kategoriích skončila naše škola ve florbale na 7. místě.
Situaci zachraňovali medailovými úspěchy stolní tenisté.
V. Němcová 3. místo, K. Kubelka 2. místo, Koděra – Němcová
1. místo, Němečková – Horák 4. místo, Němečková – Trumpus
4. místo. Stolní tenis jsme celkově vyhráli.
Úterý 3. 6. 2014
Ani druhý den se nám příliš nedařilo. V aerobiku získala
2. - 3. místo N. Kokošková, většina ostatních dívek postoupila
do finále (výborný výsledek), na bodovanou osmičku to ale
nestačilo. Celkově jsme obsadili v aerobiku 8. místo.
Ve žlutém volejbale jsme získali 9. a 13. místo. V oranžovém
bodovalo 6. místem (s jedinou porážkou) družstvo Fořtová,
Holzbauerová, Kadlec. Další družstvo skončilo 18. V modrém
volejbale první družstvo uhájilo 13. místo, družstvo Hrabal, Sixta,
Němec zabodovalo 8. místem. Útěchou může být bramborové
4. místo týmu nejstarších (Homokyová, Hlásková, Kotková,
Trumpus, Ceral, Sudoměřický, Vácha, Dejmek). Celkově jsme ve
volejbale obsadili 7. místo.
Středa 4. 6. 2014
Třetí den byl na programu baskebal 6. a 7. tříd. Historického
úspěchu se dočkalo družstvo dívek ve složení Kvapilová,
Němcová, Kainarová, Táborská, Kolářová, Kokošková, Dejmková
a Vedralová. Sice opět brambora, ale těžce vydřené krásné
4. místo. Chlapci také nezklamali, o 6. místo se zasloužili Horák,
Kubelka, Koděra, Nejedlý, Němec, Antuš, Vostoupal, Fiala.
Ve fotbale se nominovalo na KSD pouze družstvo nejmladších
(1. - 3. třída). 5. místo získali Hrabák, Veit, Pena, Nezavdal, Pych,
Kostelecký, Mén, Fojtů a Dočkal. Celkově jsme i s nominačními
zápasy starších obsadili v kopané 7. místo.
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Čtvrtek 5. 6. 2014
Ve čtvrtek byly na pořadu korfbal a plavání. V korfbalu
naše družstvo nejmladších (Pych, Mén, Lanc, Němečková,
Kratochvílová) zvítězilo, družstvo starších po skvělé, ale smolné
hře skončilo 9. Celkově obsadila naše škola v korfbalu 4. místo.
Z plaveckého bazénu jsme vylovili 3 medaile – zlato J. Horák
na 50 m prsa, stříbro P. Horák na 100 m volný způsob a bronz
I. Homokyová 50 m volný způsob. Z dalších bodovaných míst:
M. Horník 5. místo 50 m VZ a 6. místo 50 m Z, D. Nejedlý
7. místo 50 m VZ a 4. místo 100 m VZ, P. Horák 6. místo 50 m VZ,
O. Havelka 8. místo 50 m VZ a 4. místo 50 m P, J. Černochová
8. místo 50 m VZ a 8. místo 100 m VZ, K. Veitová 7. místo
50 m VZ, D. Bartošová 8. místo 50 m VZ, D. Dejmek 8. – 9. místo
50 m Z, T. Němec 4. – 5. místo 50 m Z a 6. místo 100 m VZ,
J. Horák 6. místo 50 m Z, A. Pena 4. místo 50 m Z, A. Holoubková
4. místo 50 m Z a 5. místo 100 m VZ, A. Vostoupalová 5. místo
50 m Z a 7. místo 50 m P, K. Kadlecová 8. místo 50 m Z,
D. Rejholec 7. místo 50 m P, I. Homokyová 5. místo 50 m P,
M. Vácha 8. místo 100 m VZ, J. Slabý 4. místo 100 m VZ. Štafeta
ve složení Horník, Dejmek, Homokyová a Vostoupalová obsadila
7. místo. Celkově obsadila naše škola v plavání 4. místo.
Pátek 6. 6. 2014
Poslední den byly na pořadu cyklistika, střelba a basketbal
starších. Družstvo starších dívek obsadilo v basketbale
10. místo, družstvo starších chlapců místo 9. V basketbale jsme i
s kategorií mladších obsadili celkově 8. místo.
Ve střelbě jsme na medaile nedosáhli, bodovaných výsledků
dosáhli: V. Červeňák 4. místo, družstvo mladších chlapců ve
složení Havelka, Červeňák, Šmíd a Vintrlík 7. místo, družstvo
mladších dívek ve složení Veitová, Fořtová, Slunečková a
Šmejkalová také 7. místo, družstvo starších chlapců ve složení
Roudnický, Ksiažek, Bednář obsadilo 5. místo. Naše škola
obsadila celkově ve střelbě 10. místo.
V cyklistice jsme nasbírali nejvíce medailí. J. Pych – 1. místo,
V. Němcová – 1. místo, M. Kotková – 1. místo, B. Kvapilová –
2. místo a Š. Vácha – 3. místo. Z dalších bodovaných výsledků:
A. Kvapilová – 6. místo, P. Fundová – 6. místo, K. Táborská –
7. místo a D. Krejčí – 5. místo. Celkově jsme zde skončili druzí.
Vyhlášení výsledků
V pondělí 9. 6. se v amfiteátru na Kmochově ostrově v Kolíně
uskutečnilo slavnostní zakončení KSD 2014. Naše škola obsadila
5. místo a stala se nejlepší mimokolínskou školou. Pohár přebrali
zástupci naší školy. Rádi bychom poděkovali všem žákům, kteří
se KSD zúčastnili, panu řediteli P. Karpetovi, který nás podporuje
a také všem učitelům, kteří celý týden s dětmi neúnavně jezdili.
AH
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Sběr starého papíru

Sběr pomerančové a citronové kůry

Na počest svátku Dne Země uspořádala naše škola opět sběr
starého papíru. Celkem jsme odevzdali 2 892kg. Nejvíce papíru
odevzdal žák 2. ročníku J. Nezavdal (290 kg). Na 2. místě byla
E. Těmínová, rovněž ze 2. třídy – odevzdala 175 kg. Krásné
3. místo obsadil A. Kotek ze 3. třídy (105 kg). O 4. a 5. místo
se dělí T. Švarc ze 3. třídy a M. Šmíd ze 6. A. Každý odevzdal
rovných 100 kg. Tentokrát byly také vyhodnoceny nejlepší
třídy, a to podle počtu zúčastněných žáků – v procentech.
Celkově soutěž vyhrála 6. A, kde odevzdalo sběr 94 % žáků,
2. místo obsadila 3. třída se 46 % a 3. místo 2. třída se 45 %.
Všem, kteří papír odevzdali, děkujeme. Peníze za odevzdaný
sběr budou použity ve prospěch žáků naší školy. 
eve

Během celého školního roku opět probíhal sběr pomerančové
a citronové kůry. Zde jsou výsledky: 1. stupeň: 1. K. Kostelecká
(13,1 kg), 2. D. Kostelecký (11,4 kg), 3. E. Kulifajová (9,1 kg),
2. stupeň: 1. J. Vosecká (4,1 kg), 2. J. Kašpar (3,4 kg),
3. A Holoubková (2,5 kg). Celkem bylo sesbíráno 90 kg kůry.
Všem sběračům děkujeme.
R. Němečková

Těšíme se na prázdniny

inzerce

Rozloučili jsme se s našimi deváťáky. A také s paní učitelkou
J. Trnkovou, která odchází do důchodu. Přejeme všem krásné
prázdniny...AH

Sokol – Výlet na zámek Loučeň
Přesně na Den dětí jsme vyrazili se Sokolem Velim na výlet. Po
zhruba hodinové cestě autobusem jsme dojeli na místo. Hned
jsme si opatřili mapy a vydali se do prvního bludiště, které bylo
z nízkých keříků a zanechalo v nás obrovský dojem. Všechny
děti se úspěšně pokoušely dojít až ke krásně zdobené kašně.
Poté jsme šli na nádvoří zámku, kde jsme se nasvačili.
Přišla na řadu prohlídka zámku, kde nás přivítala průvodkyně
princezna Marie. V prvním patře jsme si prohlédli poštovní
saně. Poté nás v jídelně přivítal i princ Alexandr. Marie nás
uvedla do princova pokoje, hudebního salonu, čínského pokoje
a obrovské knihovny, kde prohlídka skončila. Následně jsme
se opět vrhli na další bludiště, která byla vytvořena například
z kůlů, kamenů, dlaždic, provazů, smrčků. Jako sladké
ukončení výletu jsme dostali zmrzlinu a zbyl nám i čas na
zakoupení suvenýrů. Do autobusu jsme usedali unavení, ale
s pocitem štěstí a výhry nad bludišti. Za sebe i ostatní děti
bych chtěla poděkovat nejen organizátorům, ale i sponzorům:
OÚ Velim, Sokolu Velim, Zbyňku Sandholcovi a panu Siřínkovi
za bezpečný odvoz autobusem. Už teď se těším na další aktivity,
které pro nás děti připravuje Iva a její tým. Děkujeme :-)

Naše tanečnice opět bodovaly
O víkendu 30. 5. – 1. 6. proběhl ve sportovní hale v Jablonci nad
Nisou národní šampionát WADF. V kategorii minikids v týmech
s choreografií Panenky získala 2. místo Natálka Šturmová.
Ještě přidala bronz v karibském show sólu a spolu s Betynkou
Kvapilovou získaly stříbro v týmu s vystoupením Ptáci pralesní.
Bety přidala zlato v týmech s vystoupením Rocková kapela. Také
již tančila v kategorii children, kde získala bronz za sólo rumba a
úspěchem bylo i 4. místo v silné konkurenci sól caribeean show.
V juniorské kategorii získala 6 medailí Bára Kvapilová.
3x zlatou - týmová choreografie Cabaret show, sólo rumba
a jive a 3x stříbrnou – sólo samba, chacha a caribbean show.
Simča Dejmková získala 4 medaile – zlatou v týmové choreografie
Cabaret show a v sólu merenqe, stříbrnou v sólu rumba a
bronzovou v sólu chacha.
14. – 15. 6. proběhlo MČR (a zároveň kvalifikace na ME a
MS) CDO v České Lípě. Největším úspěchem je zlatá medaile
Báry Kvapilové v salsa shine sólu (junior). Spolu se Simčou
Dejmkovou pak ještě přidaly zlato v týmech s vystoupením
Synchro 2014 a Cabaret Show. Bez medailových umístění, ale
s postupem na ME a MS skončila ještě další vystoupení dívek:
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A. Kvapilová (latinoshow sólo, duo a salsa shine sólo),
B. Kvapilová (latinoshow sólo a duo), S. Dejmková (latinoshow
sólo, salsa shine sólo). Takže budeme dívkám držet palce na
následujících akcích: 26. – 28. 9. – MS Itálie – Sardinie – Olbia,
2. – 6. 10. ME a MS Rakousko – Graz a 13. – 16. listopadu ME a
MS Itálie – Montesilvano – Pescara.
eve

David Rejholec má medaili z mistrovství Evropy
Televizní „Branky, body, vteřiny“ tuto zprávu sice neobsahovaly,
ale máme juniorského vicemistra Evropy v 3D lukostřelbě.
Jmenuje se David Rejholec a je z Vítězova.
Krátce na vysvětlenou – co je to 3D lukostřelba? Název vypadá,
jako by to byla nějaká počítačová hra, ale není tomu tak. Jedná
se o skutečnou střelbu z luku, kde šípy zasahují umělé makety
zvířat. Každý okruh (závod) má 28 takovýchto terčů umístěných
v přírodním terénu (skály, louka, les apod.). Střílí se na neznámé
vzdálenosti do 30 metrů a hodnotí se zásahy do komory.
Letos se ME konalo od 22. do 27. června ve francouzském
Confolens. Zúčastnilo se téměř tisíc střelců ve více než
40 kategoriích. Soutěžilo se celkem 4 dny, každý den jiný okruh.
Česká reprezentace měla 18 členů a získala dvě zlaté a jednu
stříbrnou medaili.
Gratuluji k umístění. Jak obtížné byly okruhy na evropském
mistrovství?
Děkuju. Bylo to mnohem těžší, než je obvyklé v ČR, protože se
střílelo na delší vzdálenosti – až 45 metrů.
Jak ses dostal k lukostřelbě?
Už jako malí kluci jsme s bráchou ohnuli první klacky a napnuli
na ně provázek jako tětivu. Později, někdy koncem roku 2010 nás
táta přihlásil do lukostřeleckého klubu a začátkem roku 2011 na
první závod otevřený i pro střelce bez licence.
A jak to dopadlo?
Já byl první, brácha druhý (v žákovské kategorii) a všichni se nás
ptali, odkud jsme. Tak jsme jim řekli, že z Vítězova! :-)
To je hezké. Je lukostřelba náročný sport?
Jak se to vezme. Kdo se jí chce věnovat rekreačně a jen pro zábavu,
tomu stačí vybavení za pár stovek a trocha tréninku. Pokud se
lukostřelbě věnujete závodně, pak výbava stojí desetitisíce, je
nutné mít licenci, být členem registrovaného klubu a hodně
trénovat.
V letní sezóně?
Kdepak, celý rok! Tedy i v zimě v hale. To většinou zajišťuje klub,
ale například letos v zimě bylo fajn, že jsem navíc mohl trénovat
i ve Velimi, protože mi vyšel vstříc Sokol Velim s pronájmem

malého sálu. Děkuju. Jinak jezdím pravidelně trénovat na
střelnici klubu REXBOW ve Starém Kolíně. A skoro každý
víkend na nějaký závod.
To vyžaduje dobrou podporu.
Ano, mám výborného servismana, řidiče, sponzora – tátu. Bez
něj by to nešlo.
Jaký je Tvůj největší úspěch?
Samé jedničky na vysvědčení z deváté třídy :-)
Ale ten sportovní myslím!
Tak asi by se dalo říci, že 2. místo na Mistrovství ČR v žákovské
kategorii v roce 2012, pak 3. místo v juniorské kategorii na MČR
v roce 2013 a 1. místo v Českém poháru v roce 2013.
A co do budoucna?
No, jednak dobře studovat na gymplu :-) a příští rok je
mistrovství světa po 4 letech opět na evropském kontinentu. Tak
se tam kvalifikovat a pokusit se o dobrý výsledek. To ale budu už
v kategorii dospělých a to bude mnohem těžší.
Davide, jsi přece z Vítězova.
Budeme Ti držet palce.
Děkuju Vám i všem čtenářům
Velimských novin.
AH
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FC Velim

A:
Velim – Rejšice 0:3
Luštěnice – Velim 1:1
B:
Tuklaty – Velim 1:2
Velim – Pečky B 3:1

Dorost:
Litol – Velim 3:7
Velim – Benátky n/J 9:0
Žáci:
Uhl. Janovice – Velim 3:0 a 3:4
Velim – Mn. Hradiště 3:0 a 3:1

Vzhledem k tomu, že mistrovské soutěže skončily již před
měsícem, přinášíme pouze závěrečné shrnutí výsledků a umístění
našich mužstev. Družstva dospělých podávala v jarní části soutěže
velmi nevyrovnané výkony, čemuž odpovídá i konečné umístění
ve druhé polovině tabulky (A mužstvo – 11. místo, B mužstvo –
9. místo). Naopak maximální spokojenost je s výkony i výsledky
mládežnických družstev (dorost – 2. místo, starší žáci – 6. místo
a mladší žáci – 5. místo). V popředí tabulek byla i obě mužstva
přípravek.
Letní přípravné zápasy A mužstva
Sobota 12. 7. od 10.15 h - Polaban Nymburk – FC Velim
Neděle 20. 7. od 17.30 h - ŽSK Třemošnice – FC Velim
Sobota 26. 7. od 10.15 h - Libice nad Cidlinou – FC Velim
Neděle 27. 7. od 17.00 h - Býchory – FC Velim
Středa 30. 7. od 17.00 h - Kolín U19 – FC Velim
Neděle 3. 8. od 17.00 h - FC Velim – Sokoleč
PK
Více na www.fotbal.cz

Dětský den ve Vítězově
Poslední květnovou sobotu se ve Vítězově již tradičně uskutečnil
Den dětí. Mladí hasiči připravili pro děti spoustu zábavy a
soutěží. A když se všichni dosyta vyřádili, pěkně se usadili a
sledovali divadelní představení. Jako vždy občerstvení zajistila
polní kuchyně pana Vrkoty.
Večer pro dospělé proběhla taneční zábava se skupinami Peklo
a Husbery, která se těšila hojné účasti nejen vítězovských občanů.
Dokonce i počasí se letos vydařilo.
jb

Velim a svět před půl stoletím (červen 1964)
Dne 7. června 1964 proběhla tisková zpráva Astronomického
ústavu v Ondřejově s dotazem na zjišťování pádu meteoritu
(bolidu) ze dne 14. února 1964. Poté došlo do Ondřejova
390 dopisů o očitém svědectví pádu uváděného tělesa. Podle
průsečíku směrů popisovaných v dopisech měl meteorit dopadnout
v prostoru mezi Ústím nad Orlicí a Litomyšlí.
Kolem 8. června 1964 váznou práce na výstavbě velimského
koupaliště. V plánu byla dostavba sociálního zařízení, šaten,
záchodů apod. Samotné koupaliště ještě nebylo napuštěno vodou.
Dne 9. června 1964 prošla tiskem zpráva o uzákonění daní
z motorových vozidel. Mluvilo se i o dávkách z televizorů,
rozhlasu a telefonů.
Dne 12. června 1964 pokračovaly práce na silnici do Kolína.
Vozovka při vjezdu do okresního města v místech zvaných „Na
Čubě“ již byla téměř vyřešená. Buldozery a další technika se
přesunuly ke křižovatce směrem k Poděbradům a na Prahu.
Dne 19. června 1964 se po dlouhotrvajícím suchém počasí, které
hrozilo špatnou úrodou, přihnala bouřka, která byla mnohde
provázena krupobitím. Zajímavé bylo, že v tovární části Velimi
padaly po dobu 20 minut velké kroupy, zatímco v ostatních
částech Velimi jen silně pršelo.

EKO–VODA
Dne 17. června 2014 byl před budovu pošty v ulici Palackého
ve Velimi umístěn stojan na EKO–VODU. Zda v obci zůstane
trvale, záleží na zájmu občanů o odběr eko-vody.

Poděkování
ZŠ děkuje panu Josefu Kaftanovi (KG Tranzit) za sponzorský dar
- odvoz kol na cyklokurz a na KSD.
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