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Fajberské máje
Poslední květnový víkend byl ve znamení hudby. Fajberkem se
rozezněla Starostova jedenáctka a slavnostní průvod tradičních
májů mohl vyjít směrem k první májce. Počasí se vydařilo snad
až moc, v maskách, krojích i v policejních mundurech se šlo
trochu ztěžka, ale byl to opět pro každého přihlížejícího úžasný
zážitek. Od domu k domu se přidávali další a další lidé, u každé
ozdobené májky, kde se hrála písnička na přání, čekalo bohaté
pohoštění. Pamlsky slané i sladké byly opravdu vynikající, o čemž
se mohl přesvědčit každý z průvodu. S občerstvením pamatovali
i na kapelu či šatlavu. Průvod rozdával celému Fajberku dobrou
náladu, nešlo se nepřidat. Ke konci byli „policajti“ už opravdu

službou poněkud unaveni, ale kdo by se v takovém počasí divil
(teplota na přímém sluníčku rozhodně přesahovala tropickou
třicítku). Kapela ještě odehrála několik písniček, rozloučila se
a všechno se připravovalo na večerní zábavu. Unikát nezklamal
a hrál do brzkých ranních hodin, lidé se bavili, král byl o půlnoci
vydražen. Ráno se pořadatelé společnými silami postarali, aby se
náš Fajberk zase vrátil do původní podoby, a všichni se spokojeně
a možná trochu unaveně rozešli. Díky všem, kteří celou akci
pořádali, i těm, kteří ji přišli podpořit svou přítomností. Letos
bylo přes 350 účastníků.
žas

Noc kostelů ve Velimi
Při příležitosti Noci kostelů dne 25. května 2018 přijal pozvání
Farního sboru ČCE ve Velimi významný soubor s tradicí více než
půlstoletou – Spirituál kvintet pod vedením dr. Jiřího Tichoty.
Zcela naplněný kostel zněl krásnými hlasy pěvců, kteří potěšili
posluchače písněmi ze svého bohatého repertoáru, za což byli
odměněni dlouhotrvajícím potleskem. Velké poděkování patří
všem, kteří se podíleli na přípravě občerstvení pro účinkující či
při této akci jakkoli pomohli.
MČ
Spirituál kvintet hraje již 58. sezónu. Ve Velimi se objevil
v současném složení – J. Tichota, Z. Tichotová, V. Součková,
J. Holoubek, D. Vančura, J. Cerha a P. Peroutka.
Byl založen na podzim r. 1960 čtyřmi členy Vysokoškolského
uměleckého souboru z iniciativy I. Macha. Šlo o mužské kvarteto
– I. Mach, M. Keller, M. Kastelovič a J. Tichota. Veřejný debut se
konal v r. 1962 na Mezinárodním jazzovém festivalu v Karlových
Varech, dokonce existuje nahrávka tohoto vystoupení. Během
let prošla skupinou spousta známých jmen, např. K. Zich,
bratři Nedvědové, I. Budweiserová. Osud skupiny samozřejmě

poznamenal komunistický režim. Dne 17. listopadu 1990 hráli
při setkání prezidentů V. Havla a G. H. W. Bushe na Václavském
náměstí. Spirituál kvintet má už celé generace posluchačů.
AH
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 9. 5. 2018
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Projekt „Pošta Partner“ - ZO rozhodlo, že zatím do tohoto
projektu vstupovat nebude (jedním z důvodů jsou mimo
jiné blížící se komunální volby).
ZO schválilo rozpočtové opatření č. IV-2018.
ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 6-2018
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim 2018 pro SDH
Vítězov na rok 2018 (oslavy 110 let od založení SDH
Vítězov, Den dětí) ve výši 20 000 Kč.
M. Štěpánek, Velim, požádal o povolení zrekonstruovat
vjezd na pozemku p. č. 322/1 před domem č. p. 376 v ulici
Palackého ve Velimi. ZO schválilo tuto rekonstrukci
vjezdu (zámková dlažba) na obecním pozemku na náklady
žadatele.
J. Liška, Močovice, zaslal znalecké posudky na pozemky
v k. ú. Velim a Vítězov. ZO pověřuje starostu k dalšímu
jednání – oslovit zájemce (Zvoníkovi, Sosnovských)
s nabídkou odprodeje pozemků (cena dle znaleckého
posudku). V případě kladné odezvy bude vyvěšen záměr
o prodeji těchto pozemků. Dále bude zaslána nabídka
JUDr. Chlupáčové, která zastupuje majitele pozemku
p. č. 318/116 na odkup pozemku v ulici Karlova.
Oblastní charita Kutná Hora, středisko Na Sioně, požádalo
o finanční příspěvek na sociální službu rané péče občanům
Velimi a Vítězova v roce 2018 ve výši 10 000 Kč. ZO tento
finanční příspěvek neschválilo, neboť podporuje především
hendikepované občany naší obce.
Linka Bezpečí, z. s., požádala o podporu na provoz ve výši
10 000 Kč. ZO tuto finanční podporu rovněž neschválilo,
neboť podporuje především hendikepované občany naší
obce.
Pan starosta informoval zastupitele, že závěrečný účet obce
Velim byl vyvěšen.
Dále informoval o stavu požární nádrže ve Vítězově, která
byla opravena.
Také sdělil, že společnost Nykos, a. s., navyšuje od května
2018 částku za plasty na 1 000 Kč/t.
LK Advisory, s. r. o., nabídlo zpracování žádosti a studie
proveditelnosti, případně řízení projektu v realizaci v rámci
výzvy na výstavbu dostupného nájemného bydlení pro
občany v bytové nouzi (rekonstrukce i nová výstavba). ZO
pověřuje pana starostu k dalšímu jednání.
Toto jednání se uskutečnilo v pondělí s výsledkem, že
rekonstrukce bytovek se vztahuje pouze na mladé rodiny
a podmínky nejsou výhodné - dotace klesá až na 50 % při
udržitelnosti 20 let. Momentálně tento projekt nepřichází
v úvahu, neboť finanční možnosti obce to neumožňují,
přednost má přístavba ZŠ Velim a parcelace kasáren.
Dále starosta předložil zastupitelům zápisy z jednání
o návrhu jízdního řádu autobusových linek (č. 675 a 679).
Po konzultaci s ředitelem ZŠ Velim bude k návrhu zasláno
několik připomínek a prosba o částečnou úpravu odjezdu
autobusových linek z důvodu dojíždění žáků ze spádových
obcí.
Pan Kostka předložil zastupitelům návrhy na zástavbu
bývalých kasáren a části lokality Na Skalce. Nejlépe vychází
varianta č. 5, kterou navrhl Ing. Dobiáš – SATER PROJEKT.
ZO bere tuto informaci na vědomí, čeká se na schválení
změny č. 2 ÚP Velim.
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Informace pro občany – pošta v obci Velim se rušit nebude.
Pan starosta předložil Závěrečný účet obce Velim za rok
2017, který byl vyvěšen na úřední desce obce Velim
a elektronické úřední desce od 3. 5. 2018 do 31. 5. 2018.
ZO schválilo závěrečný účet obce Velim za rok 2017
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok
2017 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 2017
v plném jejím rozsahu, neboť poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce. ZO
současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku
za rok 2017 ve výši 10 898 451,79 Kč na účet č. 432
(nerozdělený zisk z minulých účetních období). Závěrka
byla vyvěšena na elektronické úřední desce a úřední desce
obce Velim od 3. 5. 2018 do 31. 5. 2018.
ZO obdrželo od Krajského úřadu Středočeského kraje
upozornění o povinnosti stanovit nejdéle 85 dní před
konáním komunálních voleb počet členů nového
zastupitelstva. ZO Velim stanovilo na svém řádném
zasedání dne 30. 5. 2018 v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění pro příští volební období
2018–2022 počet členů ZO 11.
M. a Z. Gregorovi, Velim, podali žádost o vyjádření
k napojení pozemku p. č. 44/18 na místní komunikaci
a k schválení vybudování vjezdu ze zámkové dlažby
na vlastní náklady. ZO souhlasí s vybudováním vjezdu
na pozemek p. č. 44/18 na obecním pozemku p. č. 972
v k. ú. Velim.
ZO odsouhlasilo udělení výjimky z doby nočního klidu v k.
ú. Velim a Vítězov na žádost SDH Vítězov. Výjimka platí
v noci z 2. 6. na 3. 6. 2018 od 22 h do 3 h ve Vítězově u čp. 29.
J. Zatloukalová, Tábor, vznesla dotaz na místo praktického
lékaře pro kolegu. ZO předá kontakt na MUDr. Slabého,
který provozuje ordinaci ve Velimi.
V. Lepš, Velké Meziříčí, zaslal Dodatek č. 1 Smlouvy
o technické podpoře. ZO Dodatek č. 1 schválilo.
MěÚ Kolín zaslal Rozhodnutí o předepsání odvodu
z trvalého odnětí půdy ze ZPF za účelem novostavby RD
včetně ostatní zpevněné plochy v k. ú. Velim (2 025 Kč,
z toho 30 % je příjmem rozpočtu obce Velim). ZO bere toto
Rozhodnutí na vědomí.
V. Košťál, Velim, požádal o povolení rekonstrukce vjezdu
ze škrabanky na obecním pozemku p. č. 944/3 před domem
č. p. 284. ZO odsouhlasilo tuto rekonstrukci
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 1-2018 pro
ZŠ T. G. Masaryka Velim předložené ředitelem školy
Mgr. P. Karpetou.
MUDr. J. Slabý zaslal Oznámení o ukončení činnosti
Lékárny ve Velimi z důvodu špatné finanční situace. ZO
vzalo toto Oznámení na vědomí, pokusí se prostory lékárny
nabídnout některému z řetězců provozujících lékárny v ČR.
Zahradnictví Viola, Klipec, zaslalo nabídku na údržbu
náměstí ve Velimi (výsadba, úklid, údržba) a ve Vítězově
ve výši 64 820 Kč. E. Karban, Vysoké Veselí, zaslal nabídku
na údržbu náměstí ve Velimi (výsadba, úklid, údržba)
a ve Vítězově ve výši 85 600 Kč. Po prostudování nabídek
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ZO rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky a vybralo
Zahradnictví Viola, Roman Hanuš, Klipec 12, 289 41 Pňov.
Nykos, a. s., zaslal Informaci o navýšení platby za sběr plastů
na 1 200 Kč/t od června 2018.
Ohledně jízdních řádů se bude konat 13. 6. 2018 na MěÚ
Poděbrady setkání, kterého se zúčastní Mgr. Karpeta a pan
starosta. Pokusí se dohodnout lepší podmínky přepravy,
požadavkům bylo vyhověno pouze částečně.
Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení
Kolín byl vyvěšen. ZO vzalo tuto informaci na vědomí.
Pan starosta předložil ZO návrh obecně závazné vyhlášky
č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů obce Velim. Vyhláška byla zaslána
k posouzení na Ministerstvo vnitra, které ji předběžně
schválilo. Po schválení ZO bude vyvěšena na úřední
desce a elektronické úřední desce a následně zaslána
na Ministerstvo vnitra do Prahy.
ZO schválilo zadávací řízení pro výběr zhotovitele na akci
Přístavba Základní školy T. G. Masaryka ve Velimi, které
připravila OTIDEA AVZ, s. r. o., se sídlem Thámova 681/32,
186 00 Praha 8, IČ: 04682378.
Na základě doporučení ZO byli osloveni žadatelé o odkup
pozemků pod garážemi v k. u. Vítězov. Zvoníkovi
a Sosnovských souhlasí s podmínkami na odkup obecního
pozemku p. č. st. 135 o výměře 16m2 (část se stavbou garáže
na pův. p. č. 367/5 ) v k. ú. Vítězov a p. č. st. 134 o výměře
22 m2 a 38/4 o výměře 22 m2 (původně pozemek p. č. 38/4)

Velim a svět před půl stoletím (květen 1968)
Dne 1. května 1968 byly ve Fajberku z vlastní iniciativy mládeže
uspořádány staročeské máje. Děvčatům postavili před domy
májky, chlapci obcházeli s tahací harmonikou a zpěvem.
3. května se na mítinku na Staroměstském náměstí v Praze
soustředili studenti, kteří zde vedli otevřené debaty. Téhož
večera byli Dubček a další tři členové vlády povoláni do Moskvy
k rozhovorům. Předtím byl v Praze ruský generál a žádal
o povolení manévrů Varšavské smlouvy na území ČSSR.
7. května se v sále Velimské továrny konalo velké setkání delegátů
zemědělců z celé oblasti kvůli sestavení nové zemědělské
organizace. Byl na ní přítomen ministr zemědělství Borůvka.
Před továrnou a v okolních ulicích stálo přes sto osobních
automobilů. Dozvěděli jsme se, že KSČ vznášela námitky proti
této organizaci z obavy, aby nevznikla nová agrární strana.
9. května vznikají obavy z okupace ČSSR sovětskou armádou. Termín tzv.
cvičení zemí Varšavské smlouvy nebyl přesně určen, aby sovětská armáda
byla k dispozici v případě, že by v ČSSR došlo k nepokojům.
15. května asi v 19 h byla vykradena samoobsluha na počátku
třídy Krále Jiřího (dřívější Peřinova pekárna). Navečer šel kolem
Bohuslav Vaníček. V obchodě se svítilo, takže se stal svědkem
řádění dvou ještě malých školáků. Škoda proto nebyla veliká (asi
kolem 150 Kčs).
19. května byli v Praze někteří sovětští představitelé. V Polsku
právě probíhaly polsko-ruské manévry. Stále trvala možnost
manévrů Varšavské smlouvy na území ČSSR. Ty měly začít
v případě nepokojů v ČSSR.
23. května hlásil Československý rozhlas, že se v ČSSR aktivizují
protisocialistické síly. Lidové milice konaly porady.
Koncem května 1968 byly likvidovány ostnaté dráty na západních
hranicích ČSSR.
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v k. ú. Vítězov. Na základě výše uvedeného ZO schválilo
zveřejnění Záměrů o prodeji těchto pozemků a záměry
budou vyvěšeny po dobu zákonné lhůty na úřední desce.
Pan starosta předal zastupitelům pozvánku od hasičů
a pozval je na slavnosti (Den dětí a předávání vyznamenání),
které se konají 2. 6. 2018 ve Vítězově.
Dále informoval, že závěrečný audit, který se uskutečnil
koncem dubna, proběhl bez závad.
Pan starosta pověřil JUDr. Těmína, Ph.D., k jednání
s majitelkami pozemku v kasárnách (sepsání dopisu).
JUDr. Těmín, Ph.D., oznámil, že 12. 8. 2018 se bude konat
velimská pouť. Bude připraven program v kostele. Pozvání
přijal Bohemian Pipe Band.
Pan Škopek poděkoval jménem FSČCE za podporu při
Noci kostelů, během které se konal koncert hudební folkové
skupiny Spirituál kvintet. Koncertu se zúčastnilo cca
400 lidí.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 1-2018 a č. 2-2018 pro
MŠ Velim předložené ředitelkou školy Ž. Svobodovou, DiS.
Paní Svobodová, DiS., seznámila ZO s výsledkem zápisu
do MŠ, který se konal 2. - 3. 5. 2018. Kapacita 30 dětí byla
naplněna s rezervou cca 2–3 místa.
Dále informovala ZO o záměru uspořádat příměstský tábor
pro „školkové“ děti a děti 1. stupně ZŠ Velim (pod hlavičkou
obce) v předposledním týdnu prázdnin. Podrobnosti
upřesní.
Mgr. Kyncl informoval, že byla vyvrácena vrata u pošty. Pan
starosta slíbil v nejbližší době opravu.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Truhlářová Marie, Velim
Jakl Stanislav, Velim
Chybová Naděžda, Velim
Vrtalová Ivana, Velim
Lukáš Zdeněk, Vítězov
Kolářová Vlasta, Velim
Machačová Marie, Velim
Hájek Václav, Velim
Kocurová Štefánia, Velim
Podhrázský Oldřich, Velim
Mikšovská Ivona, Vítězov
Šandová Jaroslava, Velim

Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodily se:
Hermanová Karin, Velim
Svobodová Diana, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Chyba Lubomír, Velim
Rovenská Emilie, Velim
Čest jejich památce!

Poděkování
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velimi
děkuje všem, kteří se při Noci kostelů v pátek 25. května 2018
zúčastnili v evangelickém kostele vystoupení legendární folkové
skupiny Spirituál kvintet a vytvořili při něm velice přátelskou
atmosféru. Těšíme se na další podobná setkání. Myšlenka otevřít
kostely široké veřejnosti vznikla v Německu v r. 2000, u nás
r. 2009. V letošním roce se v Čechách a na Moravě zapojilo již
332 kostelů a klášterů. Protože se z různých důvodů neuskutečnily
plánovaný výklad o historii sboru a procházka hřbitovem, je
možné po dohodě se zástupci sboru takové setkání ve vhodném
termínu uskutečnit. V případě zájmu kontaktujte prosím paní
Mgr. Maruši Čábelovou (tel. 321 721 736).
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Z našich škol
Květen v MŠ

Jak jsme psali v minulém čísle, v květnu nás čekaly hlavně výlety.
Než se ale na ně děti ze všech pavilonů vydaly, navštívily nejstarší
děti hasiče v Nové Vsi. Ti jim ukázali mnoho zajímavých věcí,
pustili je i do opravdického hasičského auta a předvedli transport
zraněného člověka, kterého představoval právě jeden předškolák.
Pak už následovaly výlety – ti větší byli ve skanzenu v Kouřimi, kde
se účastnili programu „Jak si děti dříve hrály“. Velice poutavým
způsobem byli vtaženi do časů babiček a prababiček, oblékli si
na sebe oblečení, které děti dříve nosily, „uvařili“ polévky jako
oukrop, jáhlovou a bramboračku. Nakonec si vyrobili z papíru
káču a tu si také přivezli domů. O výletech menších dětí se
zmíníme v příštím čísle. 
Mgr. M. Nykodemová

Divadelní představení

Během celého roku jezdíme na divadelní představení nebo
naopak přijede divadélko k nám do školy. Na začátku května
zhlédli žáci 3. – 5. třídy představení Bajky pana Ezopa, pro
6. – 8. třídu přijelo Divadlo jednoho herce s představením
Založení Československé republiky aneb Z deníku pradědečka.
Klub mladého diváka byl na představení Sen čarovné noci
(William Shakespeare) v Národním divadle v Praze.

Exkurze a výlety

Na exkurzi do liberecké zoologické a botanické zahrady se
vydali 16. 5. páťáci a šesťáci. Ve čtvrtek 10. 5. vyrazili do Prahy
na exkurzi na Pražský hrad deváťáci. Žáci 8. třídy byli na svém
výletě ve dnech 16. – 18. 5. v Jinolicích. Dne 17. 5. se na výlet
vydaly 1. a 2. třídy. Navštívily Český Šternberk a Sklárny
František v Sázavě.

McDonads´ Cup

Každoročně se naše škola zúčastňuje
fotbalového turnaje McDonalds´ Cup,
který je zároveň nominační na KSD.
10. 5. se konal turnaj pro 4. a 5. třídu.
Náš tým ve složení Esterle Š., Sixta L.,
Vedral D., Divecký P., Wasserbauer T.,
Vokněr D., Korenc J., Herzog M.,
Kostka P. a Šárovec P. obsadil 5. místo
ve skupině a do dalších bojů nezasáhl.
O den později hráli chlapci z 1. – 3. tř.
Tým Velimi ve složení Čech M., Sixta R.,
Mikulovský P., Drahovzal Š., Hron L.,
Langmajer J., Marek J., Vokněr M.
a Jiřička L. skončil celkově desátý.

Atletika

Již v dubnu se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili Štafetového
poháru. 4. 5. následoval Pohár rozhlasu pro mladší
žactvo (6. a 7. tř.). Družstvo chlapců ve složení Pych J.,
Fojtů P., Zelený M., Hrabák D., Pena Š. a Holzbauer J. obsadilo
8. místo, družstvo dívek ve složení Kvapilová A., Müllerová M.,
Grimová N., Grimmerová N., Šárovcová A. a Makulová T.
skončilo na 15. místě. Radost nám pak 16. 5. udělali starší žáci,
když družstvo ve složení Červeňák V., Pena A., Náděje A., Vedral
M., Hrabák D., Kmoch T., Vrkota P., Noll L. a Steinbrecher J.
obsadilo 3. místo.

Hrou proti AIDS

V květnu proběhl v Kolíně v Otevřeném klubu Céčko projekt
Hrou proti AIDS. Letos se konal už posedmnácté. Tato hra
je určena žákům základních škol, středních škol a učilišť.
Do projektu je zapojeno 10 škol, mezi nimi i ZŠ Velim. Díky
tomuto projektu se žáci 9. ročníku seznamují zábavnou formou
s bezpečným chováním a případnými riziky, které jim hrozí.

Závody Cadetcar

Dne 30. 5. 2018 vyvrcholilo celoroční snažení našich žáků
zapojených do projektu Cadet Grand Prix Kolín v rámci kroužku
Technické praktikum. Chlapci pracovali pod vedením pana
učitele M. Kyncla během školního roku na závodním vozítku
a ve zmiňovaný den se konaly závody na Křečhoři. Soutěžilo se
ve slalomu a následně ve sjezdu. Z osmi zúčastněných škol jsme
skončili čtvrtí, což je určitě úspěšné zakončení. Naše družstvo:
D. Kokoška, L. Rambousek, V. Vojtěch, I. Storchak,
R. Fojtů, J. Alexa, F. Selinger, O. Michalíček,
V. Koutský a J. Vávra. 
AH

SDH Vítězov působí již 110 let
V sobotu 2. června 2018 proběhla
u hasičské zbrojnice ve Vítězově
oslava 110. výročí založení SDH.
Slavnost byla zahájena oslavou
Mezinárodního dne dětí, v rámci
které byla účastníkům předvedena
kouzelnická show. Některé děti, ale
i dospělí účastníci se nechali unést
hbitými prsty kouzelníka tak, že byl
nucen několikrát prodlužovat své
vystoupení. Umění jeho čar a kouzel však zůstalo všem utajeno.
Současně s představením probíhaly jednotlivé soutěže, kdy děti
soupeřily v rozličných disciplínách. Odměnou za splněné soutěžní
úkoly jim byla nejen sladká odměna, ale i postupné doplňování
soutěžních kartiček razítky se zvířátky. Ke spokojenosti účastníků
rovněž přispělo malování na obličej. Výraznému zájmu malých
i velkých účastníků se těšila projížďka na historickém dopravním
hasičském voze značky Praga AN tzv. „Andulce“, která byla
vyrobena v roce 1929, se závěsnou čtyřválcovou motorovou
stříkačkou značky Holeček o výkonu čerpadla 1800 l/min. Tato
hasičská technika byla v plném užívání do roku 1963. Dalším
zpestřením ranní akce byla přítomnost cisternové automobilové
stříkačky CAS 30 na podvozku Tatra 815, kterou dodala
městu Zásmuky pro dobrovolnou jednotku hasičů společnost
THT Polička. Takto se tedy na naší akci prezentovala nejstarší
a nejmladší automobilová hasičská technika na Kolínsku.
Závěr dopoledne pak patřil bezuzdnému řádění dětí v parádně

sněhobílé hasičské pěně.
Po obědě následoval pro zájemce všech věkových kategorií
3. ročník střelecké soutěže ze vzduchové pušky „O vítězovského
Old Shatterhanda“ (viz níže).
Příjemně strávený den pak završila samotná oslava hasičského
výročí. Akce odstartovala efektním nástupem členů SDH
v historických uniformách, kteří předvedli činnost při
hašení renovovanou koňskou hasičskou stříkačkou od firmy
R. A. Smekal – Praha Smíchov. O tuto koněspřežnou stříkačku
zažádal velitel Josef Kratochvíl dne 25. 6. 1912 a v tento rok byla
pravděpodobně i zakoupena. Zájemci z řad diváků měli možnost
vyzkoušet si následně ruční pumpování. Z jejich výrazu bylo
ihned zjevné, že ruční hašení byla činnost opravdu namáhavá.
Po této dynamické ukázce následovalo dekorování medailemi,
a to konkrétně Čestným uznáním Krajského sdružení hasičů
Středočeského kraje, Čestným uznáním Okresního sdružení
hasičů Kolín a předání Čestných uznání Sboru dobrovolných
hasičů Vítězov zasloužilým členům SDH a jeho dlouholetým
podporovatelům. Akce byla zakončena společným posezením
hasičů a hasiček, při kterém k tanci a poslechu hrála skupina
KODEX ROCK.
Výborné občerstvení po dobu celé akce tradičně zajišťoval
Jiří Vrkota a kolektiv.
Dík za dobře zajištěnou akci náleží nejen členům SDH, ale
i všem ostatním, kteří ji aktivně zajišťovali a podíleli se na její
realizaci a přípravě.
A. Ruznar

3. ročník střelecké soutěže „O vítězovského Old Shatterhanda“
V sobotu 2. června 2018 proběhl v rámci oslavy svátku
Mezinárodního dne dětí pod záštitou SDH Vítězov 3. ročník
střelecké soutěže „O vítězovského Old Shatterhanda“.
Soutěž proběhla v kategoriích: 1. muži - polohový závod 2 x 5 ran
(vleže a vestoje) ze vzduchové pušky na 10 m puškový terč;
2. ženy - polohový závod 2 x 5 ran (vleže a vestoje) ze vzduchové
pušky na 10 m puškový terč a 3. děti – 2 x 5 (vleže a vestoje) ze
vzduchové pušky na 10 m puškový terč.
V jednotlivých kategoriích získali titul: muži – P. Kostelecký
(obhájce titulu 1. a 2. ročníku), ženy – J. Kratochvílová, děti
do 15 let – P. Vrkota.
Na další ročník (tentokrát v soutěži se vzduchovou pistolí na
10 ran) se již teď těší pořadatelský tým a vyzyvatel Petr Kostelecký.
A. Ruznar
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Velimská abeceda (list 148)

Šacuňk je výraz používaný starými kronikáři. Znamená odhad
majetku – nemovitostí, polí apod. patřících ke gruntu (usedlosti).
Slovo má německý původ. Z Velimi je znám šacuňk majetku
rychtářů Vokřálů (provedený Františkem Vavákem, rychtářem
z Milčic).
Šafář, neboli nádvorník, býval hospodářským dohlížitelem
na statku. Nověji byl označován za správce dvora. Při popisu
poplužního dvora ve Velimi se k roku 1553 píše, že místní šafář
mimo stravu dostával i služebné ve výši 6 kop. K roku 1752 se
uvádí, že kvůli čtení kacířských knih byl inkvizicí vyšetřován šafář
Vojtěch Holub z Cerhenic. Slovo šafář se užívalo ještě za první
republiky, dokonce ještě po Květnové revoluci. Například
Jaroslav Beran z Velimi č. 229 měl jako povolání r. 1938 uvedeno
zemědělský šafář. Slovo šafář bylo nahrazeno jinými termíny, jako
například správce nebo dokonce ředitel.
Šachy, hra králů, jsou velmi rozšířeným sportem. Název získaly
dle titulu perského panovníka. V minulosti se často hrávaly
i ve Velimi, například ve Vlčkově holírně na dvoře hostince
U Krásenských. V posledním desetiletí 20. století založil bývalý
ředitel velimské školy Mgr. Jan Preisner šachový oddíl Sokola
Velim. Velimská sokolovna se občas stávala místem šachových
přeborů, jichž se účastnily desítky družstev. Z velimského
sokolského šachového oddílu vyšel žákovský reprezentant
Tadeáš Baláček, který se ve své kategorii probojoval
do mezinárodních soutěží.
Šampalík Antonín byl odborným učitelem. V období 2. světové
války bydlel se svou ženou a dvěma syny v budově velimské pošty

FC Velim
Konečné tabulky:

v sousedství Ryšánkových a zubaře Tlamsy. Učil na měšťanské škole
ve Velimi. Po Únoru 1948 v rámci sankcí proti učitelskému sboru
velimské školy, zapříčiněných neúčastí na celostátně vyhlášené
stávce, byl přeřazen do Plaňan. Zde se po letech stal ředitelem
měšťanské školy a tady také zemřel. Jeden z jeho synů vynikl tím,
že složil několik trampských písní, které vyšly tiskem.
Šance bylo označení místa, které z valné části zmizelo odtěžením
kamene. Nacházelo se v prostoru dnešního velimského lomu
ještě v době, když zde na kamenné vyvýšenině byla vrstva hlíny
s užitkovým polem. Zde měli lidé možnost vidět důmyslná
opevnění, zákopy a hradby vybudované k zabránění vpádu
vetřelců. Těmto obranným zařízením se říkalo šance.
Šantrůček, zemědělec ze sousední Nové Vsi, je zde uváděn
z důvodu tragičnosti svého případu a nevypátrané viny neznámého
udavače. Kolínské gestapo dostalo udání, že jmenovaný ukrývá
obilí. Šli téměř najisto. Obilí bylo zaletováno ve svodové trubce
okapu. Šantrůček byl odsouzen, ve vězení pak tragicky zahynul.
Tento příběh se odehrál za německé okupace. Ironií bylo, že
na domě zemřelého byla po válce umístěna pamětní deska
a po čase byli jeho potomci jako „kulaci“ vystěhováni.
Šatenka byla jedním druhem lístků opravňujících k nákupu
různých sledovaných potřeb. Bylo tomu tak za 2. světové války
na území protektorátu Čechy a Morava. Mimo šatenky určené
k odběru tkanin existovaly lístky na maso, tuky, chléb, mýdlo, kuřivo
a další. Šatenkové body bylo možno ve Velimi uplatnit například
v prodejně Respa, která se nacházela v domě Růžičkových na návsi
č. 49. Zde prodávala se svou dcerou oděvy paní Zemanová.
Výsledky a tabulky:
A: Lysá n/L – Velim 4:1, Velim – Vyšehořovice 3:0, Čelákovice
– Velim 1:1 (na PK 4:5)
B: Velim – Tuklaty 6:0, Plaňany – Velim 4:2, Velim –
Dobré Pole 5:2
Dorost: Velim – Sokoleč 16:0, Kostomlaty – Velim 3:2
Starší žáci: Velim – Zeleneč 3:4

Turnaj mladších žáků

Dne 1. 5. 2018 se fotbalového turnaje v Kutné Hoře
zúčastnili velimští mladší žáci. Tým ve složení D. Hrabák,
J. Holzbauer, Š. Pena, L. Veit, S. Tvrzník, M. Mén,
M. Zelený, M. Koskinas, D. Kostelecký, M. Šturma,
L. Sixta, P. Divecký a M. Hoření obsadil 3. místo.
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