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160 let Sokola
Sokol byl založen 16. února 1862
ustavující valnou hromadou. Dostavilo
se na ni 75 členů. Starostou byl zvolen
Jindřich Fügner, místostarostou (později
náčelníkem) Miroslav Tyrš.
Hlavním heslem, které razil Tyrš, bylo
„Tužme se!“, Barák navrhl pozdrav
„Nazdar!“, Fügner tykání a oslovování
„Bratře“, Mánes namaloval první prapor a skicu prvních krojů.

Cvičení v Sokole bylo zahájeno v březnu 1862. Cvičební program
byl již tehdy značně progresivní – kromě cvičení prostných,
pořadových a cvičení na nářadí se cvičenci věnovali také
úpolovým disciplínám (vzpírání,
šerm, zápas, vrh
břemenem aj.) a
základům atletiky (běhy a skoky). V Sokole byl
také bohatý společenský a kulturní život. Konaly se vzdělávací
přednášky, hudební, divadelní
a loutková představení, koncerty,
plesy a zábavy. Po vypuknutí 1. světové války narukovalo
mnoho sokolů do armády. V sokolských jednotách zůstali jen
starší muži, ženy, dorostenci a žáci. I když došlo 24. listopadu
1915 z výnosu rakousko-uherského c. k. ministerstva vnitra
k rozpuštění sokolského ústředí ČOS, činnost sokolských jednot
jako samostatných právních subjektů pokračovala. Význam
sokolů pro vznik republiky ocenil i prezident T. G. Masaryk:
„Bez sokolů by nebyly legie, bez legií by nebylo Československo.“
Sokolové se zapojili i do bojů 2. světové války na všech frontách.
Porážka nacistického Německa pro ně byla nejen cestou
k osvobození okupované vlasti, ale i k uchování tradičních

sokolských ideálů. Po skončení 2. světové války byla sokolská
organizace těžce oslabena. Mnoho vedoucích pracovníků
zahynulo, přesto došlo krátce po osvobození ke spontánní obnově
činnosti. Sokol byl chápán jako organizace tvořící pevnou oporu
demokracie a jako protiváha sílící komunistické moci. Po válce
prudce vzrostl počet jeho členů. Komunisté neponechali nic
náhodě a okamžitě po únoru začali ustavovat tzv. akční výbory,
jejichž prostřednictvím měla být provedena „očista od reakčních
živlů“. V atmosféře vrcholících příprav na XI. všesokolský slet
přicházela pro demokraticky smýšlející sokoly rána za ranou.
Po únorovém převratu se Sokol rychle dostal zcela pod vliv
nové komunistické moci a byl postupně včleněn do socialistické
tělovýchovy. Jako samostatná a dobrovolná organizace zanikl
a sokolskou činnost, včetně pořádání sletů, udržovaly jednoty
v zahraničí. V období pražského jara 1968 se pokusili bývalí
přední činovníci ČOS o obnovu Sokola, ale jejich naděje zmařil
vpád vojsk Varšavské smlouvy a následná normalizace.
Na podzim 1989, tedy v době, kdy politická situace v Evropě
již naznačovala pád železné opony, se začali scházet bývalí
sokolští činovníci a také se začalo tajně nacvičovat na slet,
který plánovalo zahraniční sokolstvo uskutečnit v Paříži
roku 1990. Sokol byl tedy připraven a po návratu demokracie
17. listopadu 1989 rychle obnovil svou činnost. Rozhodující byl
sjezd na pražském výstavišti konaný 7. ledna 1990, kam přišlo
téměř 3 000 lidí. Rychle se obnovovaly sokolské jednoty, které
ale jen těžko získávaly zpět svůj majetek. České obci sokolské se
nakonec podařilo získat zpět své ústředí – Tyršův dům v Praze.
Tělocvičný proces v Sokole prošel velkou proměnou, protože
vývoj v oblasti tělovýchovy stále pokračuje. Dřívější sokolské
cvičení je dnes koncipováno jako všeobecná průprava pro děti
a kondiční aktivity pro dospělé. Přibývají také nové sporty,
kterých odbor sportu ČOS eviduje již kolem osmdesáti.
Pokračuje se ve výchovném procesu i v kulturních činnostech.
Dále se rozvíjí tradice všesokolských sletů a pořádají se desítky
velkých akcí pro členy i veřejnost.

III. všesokolský slet 1895
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Ve Velimi Sokol žije. A jak!
Tělocvičná jednota Sokol Velim byla založena v roce 1868 jako
jízdní banderium (venkovský jezdecký spolek). Jednota byla
součástí jedné z prvních žup v rámci českého Sokola, župy
Tyršovy.
Jízda velimského Sokola se účastnila všech významných akcí,
např. odhalení pomníku Josefa Jungmanna, pohřbu Františka
Palackého či kladení základního kamene Národního divadla.
Během obou světových válek byla činnost Sokola pozastavena
a po roce 1948 byl velimský Sokol začleněn do jednotné sportovní
organizace DSO Slavoj Velim. K původnímu názvu se tělocvičná
jednota Sokol vrátila v roce 1969.
V současné době má tato jednota asi 250 registrovaných členů,
z toho 100 dospělých. Ve Velimi má Sokol velmi dlouhou tradici
sportovní, kulturní a společenskou. Pořádá spoustu pravidelných

Současné vedení Sokola Velim

akcí – MDD, výlety, kino pro děti, Mikuláše s čerty, maškarní
pro děti i dospělé a ples.

Představujeme oddíly
•
•
•
•
•

oddíl všestrannosti – míčové hry (pondělí 18–19 h), tance
(pondělí 16–17 h), cvičení rodičů s dětmi (čtvrtek 16.15–
17 h), cvičení žen (pondělí 19–20 h, středa 18.30–19.30 h)
oddíl juda (pátek 17.30–20.00 h)
oddíl pétanque (pondělí a středa od 17 h)
oddíl nohejbalu (mimo sezónu středa 20–22 h, neděle 16–
18 h, v sezóně středa 17–19 h)
oddíl florbalu (úterý, středa 16.30–18 h, 18–19.30 h, čtvrtek
17.30–19.30 h)

•
•
•

oddíl volejbalu (čtvrtek 19.30–21.30 h)
oddíl stolního tenisu (mládež čtvrtek 17.30–19.30 h,
registrovaní dospělí úterý v malém sále 18–21 h)
Klub rodáků a přátel Velimi a Vítězova

Chceš-li se k nám přidat, není nic jednoduššího než dorazit
na trénink oddílu, který tě zaujal. Budeme se těšit.
(zdroj: oficiální stránky Sokola)
žas

oddíl všestrannosti, cvičení rodičů s dětmi, cvičení žen
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florbal, nohejbal,
judo, pétanque,
stolní tenis
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 30. 3. 2022
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Mgr. Karpeta oznámil ZO, že dle § 73 a § 73a zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce se ke dni 31. 7. 2022 vzdává
funkce ředitele Základní školy T. G. Masaryka Velim.
Pan místostarosta Kostka konstatoval, že ho rezignace
Mgr. Karpety mrzí, jelikož s ním byla vždy nadstandardní
spolupráce, a za jeho činnost mu poděkoval. K poděkování
se přidal i pan starosta. ZO pověřilo pana starostu vypsáním
výběrového řízení na funkci ředitele Základní školy
T. G. Masaryka Velim.
ZO schválilo inventarizaci veškerého majetku, závazků
a pohledávek obce Velim k 31. 12. 2021 (Inventarizační
zpráva rok 2021 – Vyhodnocení dodržení vyhlášky
č. 270/2010 Sb., a vnitroorganizační směrnice
k inventarizaci).
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2022.
ZO schválilo účetní závěrku MŠ Velim. Na základě účetní
závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2021 byl výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ Velim 131 410,62 Kč. Dle
zákona č. 250/2000 Sb., požádala paní ředitelka MŠ Velim
zřizovatele o schválení účetní závěrky a následně o souhlas
s převedením těchto prostředků do rezervního fondu
organizace. Fond bude využit ve smyslu § 30 odst. 3 zejména
k dalšímu rozvoji činnosti školy.
ZO schválilo účetní závěrku ZŠ T. G. Masaryka Velim.
Na základě účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2021
byl výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní
škola T. G. Masaryka za hlavní činnost – 260 783,89 Kč
a za hospodářskou činnost 78 691 Kč. Dle zákona
č. 250/2000 Sb., požádal pan ředitel ZŠ T. G. Masaryka
Velim zřizovatele o schválení účetní závěrky a následně
o souhlas s převedením těchto prostředků do rezervního
fondu organizace. Fond bude využit ve smyslu § 30 odst. 3
zejména k dalšímu rozvoji činnosti školy.
ZO schválilo Smlouvu o dílo č. 2019/04, Dodatek č. 1
„Revitalizace Brownfieldu Pianka ve Velimi – výstavba
veřejného sportoviště pro spádovou oblast Kolínska“ – doplnění částky za výkon autorského dozoru 200 000 Kč bez DPH.
Obec Velim obdržela nabídky na elektronický zabezpečovací
systém ČOV Velim: Safeconn, s. r. o. – 81 079,68 Kč s DPH,
Antonín Breburda, Elektroinstalace – 87 824,90 Kč s DPH
a Mgr. Tomáš Valtr, Křečhoř – 90 326,50 Kč s DPH. Pan
Müller uvedl, že tento zabezpečovací systém do objektu
ČOV Velim není vhodný. ZO od výše uvedených nabídek
upustilo a bude hledat nové řešení.
ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribucí,
a. s., Děčín, o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění
stavby IV-12-6030707/2 na pozemku p. č. 944/3, 144/4
v k. ú. Velim. (Uložení kabelu v pozemku a umístění pilíře se
skříní SR v pozemku dle přiložené situace.)
Obec Velim obdržela oznámení od Energie AG Kolín, že
k 31. 12. 2022 vyprší platnost Smlouvy o nájmu a provozování
kanalizací. Platnost této smlouvy již není možné prodloužit,
a pro obec jako vlastníka VHI tudíž vyplývá povinnost
vysoutěžit nového provozovatele v koncesním řízení, aby
byl zajištěn kontinuální provoz. ZO pověřilo pana starostu
jednáním.
ZO vzalo na vědomí Zprávu o metodické návštěvě knihovny

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

ve Velimi od Městské knihovny Kutná Hora.
ZO schválilo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Velim na rok 2022 – Organizačně technické zabezpečení
SDH Vítězov – SH ČMS – SDH Vítězov ve výši
130 000 Kč. Rovněž schválilo Veřejnoprávní smlouvu
č. 3/2022 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů – SH ČMS – SDH Vítězov.
ZO schválilo žádost V. S., Velim, o pronájem travnaté plochy
p. č. 1/1 a p. č.1/2 k. ú. Velim, za účelem pastvy pro ovce.
Je nutné opravit plot a tím zabezpečit ovce. Smlouva bude
sjednána do konce roku 2022 a bude v ní zároveň ujasněna
výpovědní lhůta.
ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribucí,
a. s., Děčín, o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění
stavby na pozemky p. č. 367/4, 367/2, 379/1, 380 a 367/7
v k. ú. Vítězov – Zařízení distribuční soustavy.
ZO schválilo žádost o opravu vjezdu k domu čp. 349
na vlastní náklady.
ZO vzalo na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor
Textilu (J. Slavíková) v Novoveské ulici čp. 177. O pronájem
těchto prostor od 1. 7. 2022 projevila zájem R. Franclová. ZO
schválilo vyvěšení záměru na pronájem těchto nebytových
prostor.
ZO schválilo Smlouvu s ČEZ Distribucí, a. s., Děčín,
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6027650/
VB/2, Velim, kNN p. č. 1101 (pozemek p. č. 958/2 v k. ú.
Velim – podzemní kabelové vedení NN).
ZO schválilo Příkazní smlouvu V01/2022 s firmou Artendr,
s. r. o., Velký Osek. Jedná se o smlouvu o zabezpečení
a organizaci výběrového řízení na dodavatele projektu
„Rekonstrukce chodníků v obci Velim“.
ZO schválilo Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě s firmou
Witero, s. r. o., Praha („Rozšíření základní školy v obci
Velim ze dne 9. 6. 2016). Účelem tohoto Dodatku je úprava
rozsahu plnění příkazníka a ceny plnění příkazníka (čl. č. II
tohoto Dodatku). ZO požaduje v Dodatku specifikovat
počet zpráv za rok. JUDr. Těmín, Ph.D., požádal o zaslání
podepsaného opraveného dodatku kolegům.
ZO schválilo finanční příspěvek na provoz pro Diakonii
Západ, Plzeň, ve výši 10 000 Kč z důvodu umístění
velimského občana v Domově Radost.
Občan P. P. požádal o umístění stojanu na kola u zastávky
náhradní autobusové dopravy či zajištění, aby tato doprava
po dobu výluky osobních vlaků Kolín – Poříčany měla
zastávku i u obecního úřadu. Stojan byl již u zastávky
instalován.
Potraviny Andílek, s. r. o., D. Jeřábek, požádal o přesunutí
pěti kontejnerů na odpad z adresy Palackého 544, Velim.
ZO vzalo tuto žádost na vědomí a pověřilo pana starostu
jednáním o novém umístění kontejnerů.
ZO schválilo žádost o vyjádření k dělení pozemku
p. č. 945/10 v k. ú. Velim dle GP č. 1440-192/2020.
ZO schválilo Pravidla pro rybolov 2022: Vítězovský rybník –
lov bez omezení, Nádržka ve Velimi – lov pouze pro mládež
do 15 let a držitele průkazu ZTP.
ZO schválilo žádost Farního sboru Českobratrské církve
evangelické ve Velimi o povolení kulturně-sportovní akce.
Pan starosta informoval ZO o rozhovoru s pracovnicí KPÚ
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pro Středočeský kraj Praha o současné situaci převodu
rybníka u Vítězova do vlastnictví obce. Pan starosta požádal
JUDr. Těmína, Ph.D., o sjednání schůzky se zástupcem
římskokatolické církve, která je jedním z vlastníků pozemků
u rybníka.
Pan starosta seznámil ZO se stanoviskem firmy Gemec
– Union, a. s., Jívka. Firma vybrala ze tří navržených
variant variantu prodeje části pozemku obci. Pan Kostka
navrhl pozemek odkoupit a poté následně zahájit přípravy
na výstavbu vodojemu. ZO návrh odkoupení schválilo.
Mgr. Karpeta informoval ZO o zápisu dětí do 1. ročníku, který
se uskuteční dne 1. 4. 2022. Dále konstatoval, že k dnešnímu
dni bylo do základní školy přihlášeno 10 ukrajinských dětí
a v současné době má škola více jak 300 žáků.
Paní Svobodová, DiS., seznámila ZO s pravidelnou
inspekcí v mateřské škole, která byla ze stran inspektorů
bez připomínek. V současné době byla kontaktována
dvěma ukrajinskými rodiči s žádostí o umístění jejich dětí
do mateřské školy. Dále také poděkovala Mgr. Karpetovi
za skvělou spolupráci se základní školou.
Pan Müller požaduje po panu starostovi vracet se k minulým
zápisům, ve kterých jsou uvedeny úkoly a doposud nebyl
na ZO sdělen výsledek. Jedná se o dosazení dopravního
značení u MŠ. Na tento bod odpověděl pan Kaftan, že
výrobu dopravního značení zadal a tento týden by se mělo
uskutečnit jejich osazení.
Pan Müller se zeptal pana starosty, v jakém stádiu jsou
smlouvy od pana Thelena týkající se nájemních bytů. Pan
starosta odpověděl, že nyní se přednostně řeší dokončení
přístavby a vybavení základní školy.
JUDr. Těmín, Ph.D., také požaduje zpětnou vazbu na minulé
úkoly ze zasedání.
Dále položil otázku týkající se zaštítění pořádání letního
tábora pro děti v Horním Bradle vedeného Mgr. Pospíšilem.
Mgr. Karpeta odpověděl, že tento bod s Mgr. Pospíšilem
prodiskutuje.
Pan Müller se zeptal, jaká je v současné době situace
s převodem pozemku od firmy Geosan na výstavbu
vodojemu. Odpověděl pan starosta, že nejprve musí být
souhlasné stanovisko od firmy. Pozemek se převede, až bude
stavební povolení.
Dále se zeptal, proč paní Romanová upustila od pronájmu
lékárny. Pan starosta odpověděl, že paní Romanovou osloví
a požádá o písemné vyjádření k odstoupení od pronájmu.
JUDr. Těmín, Ph.D., se zeptal, jak firma Artendr, s. r. o.,
Velký Osek, postoupila ve věci „hasičárny“ ve Vítězově. Pan
starosta odpověděl, že v současné době nemáme s firmou
uzavřenou smlouvu (jen nabídku), jelikož nebyla vypsána
výzva na dotaci. Pokud není výzva, byla by projektová
dokumentace zbytečná, neboť ve vypsaných výzvách
na dotaci jsou vždy uvedeny striktní podmínky týkající se
dané výzvy.
Pan Müller se zeptal, v jakém stádiu jsou změny územního
plánu. Pan starosta odpověděl, že dokončování územního
plánu stále trvá.
Pan Kostka oznámil, že stavební práce na brownfieldu
Pianka ve Velimi běží podle plánu, a informoval ZO
o průběhu prací.
Dále konstatoval, že v základní škole se nyní dokončuje
poslední část projektu – kuchyň. Do konce dubna bude
předloženo vyúčtování od firmy Witero, s. r. o., Praha.
Pan Müller se dotázal, jaká je situace se zrušením

•

železničního přejezdu ve třídě Krále Jiřího. Odpověděl pan
starosta, že obec zatím neobdržela žádnou písemnou žádost
ohledně zrušení přejezdu.
Pan starosta a pan místostarosta rozšířili jednání o bod
č. 4 ve věci výstavby bytového domu v areálu Pianka Velim
(možnost výstavby z dotace).

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Nechojdoma Jiří, Vítězov
Stránská Anna, Velim
Procházková Miloslava, Velim
Kotek Stanislav, Velim
Zedníková Ludmila, Velim
Kratochvílová Lenka, Velim
Vlček Vlastimil, Velim
Uhlíř Jaroslav, Velim
Pulcová Helena, Velim
Svoboda Jaromír, Velim
Vokřálová Božena, Velim
Podhradský Petr, Velim

Čežíková Anna, Velim
Strnad Karel, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodil se:
Fučík Lukáš, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřela:
Chybová Naděžda, Velim
Čest její památce!

Jak to vidí občan: Proč si myslím, že by z nás
válka na Ukrajině mohla učinit odvážnější,
sebevědomější a méně bázlivý lidský kmen?
Někteří z nás v otřeseném úžasu sledují hanebné české edice
sociálních sítí a diskusní kroužky pod články zpravodajských
médií. My optimisté však věříme, že vlasti nepřející křiklouni
jsou v menšině, i když o to hlasitěji prezentují své demagogické,
zcela zcestné a spiklenecké teorie. Zároveň pevně věřím, že
z nás současné dramatické dění v těsné blízkosti našich hranic
(z Velimi do Užhorodu je to po silnici pouhých 712 km, méně
jak do Bruselu) učiní odvážnější, sebevědomější a méně bázlivý
národ. K tomuto závěru mě vedou především tyto předpoklady:
1) Historie se neustále opakuje
Nemohu se ubránit názoru, že dnešní události přesně kopírují
události roku 1938, kdy nás západní velmoci obětovaly v rámci
mnichovské dohody s vidinou zachování svého blahobytu
a možná i míru v Evropě. Jak všichni víme, vůbec se to tenkrát
nepodařilo. Jsem proto velmi rozpačitý z momentálních postojů
některých evropských politiků (zvláště pak těch z Německa),
kteří měli dlouhodobé zaručené informace o tom, co se chystá,
a přesto nedokázali využít času, aby postupně odstřihli vyspělou
Evropu od závislosti na energiích dodávaných z Ruska. Tato
dlouhodobá liknavost nás bude stát, úplně stejně jako v období
2. světové války a těsně po ní, i část našeho blahobytu. Svoboda
má ovšem, dle mého názoru, větší cenu než několik dovolených
na chorvatském pobřeží či dvě nová auta pořízená v průběhu pěti
let po sobě.
2) Česká republika nikdy nebyla neutrální, vždy byla součástí
většího politického celku
Vládu na Ukrajině, která se rozhodla jít západním, a ne
východním směrem, muselo logicky zvolit víc jak 50 % občanů
Ukrajiny. ČR přece také není neutrální. A ani nikdy v historii
nebyla. Švýcarská neutralita se tvořila zhruba 500 let a je to
na zeměkouli zcela ojedinělý jev. Čechy a Morava byly od
11. století součástí Svaté říše římské, tudíž západní Evropy

56
v dnešním pojetí. Na druhé straně přece není úplně normální,
abychom patřili do EU a někteří námi volení političtí představitelé
jako jediní ze států EU jezdili na vojenské přehlídky do Moskvy.
Pana Hitlera jsme tenkrát asi také dost štvali, když jsme budovali
opevnění směrem do Německa. Přesto jsme to jako malá zemička
dělali bez ohledu na následky, které mohou přijít ze strany daleko
většího Německa. Kdyby, dle mého názoru, tenkrát pan doktor
Beneš nehodil společně s tehdejší vládou flintu do žita a my jako
národ jsme si zabojovali, a to i za cenu lidských ztrát, mohli jsme
dnes být daleko hrdějším a sebevědomějším národem, který
(samozřejmě se vždy pár nespokojenců najde) ví, kam historicky
patří. Schválně zde nezmiňuji 50. léta, kdy komunisté cílevědomě
vraždili naše bývalé vojáky bojující na západní frontě. To je
úplně samostatná kapitola, se kterou jsme se dosud také se ctí
nevypořádali.
3) Je lepší mít nedokonalou svobodu než sebelepší diktaturu
Neříkejme obecně, že za tuto situaci může Rusko. Za to, že se
někteří z nás bojí o svůj další osud, může výhradně pan Putin.
Každému diktátorovi na světě jde jen o jedno jediné – trvale
zůstat u moci, a to až do odchodu do velkého prázdna. Někdy ani
to nestačí a je na trůn těsně před jeho úmrtím „nainstalována“
dcera, ale ještě lépe syn. Báťuška Putin se už časem pomalu
vyčerpal a nemá prostému lidu v podstatě co nabídnout.
Ekonomika Ruska je trvale a dlouhodobě na sestupu, výroba
skoro žádná, žádné pořádné volební téma na obzoru, prostě nic,
velká nekonečná nula. A v postupné anexi Ukrajiny se náhle
nabídlo jednoduché, dlouhodobé a přitom geniální řešení, jak
masy ruského obyvatelstva na hodně dlouhou dobu zaujmout.
Myslím si, že touto válkou pan Putin zaměstná mozky milionů
svých voličů a příznivců na léta. Navíc se snaží vyřešit vlastní
ekonomický problém (Ukrajina je obilnice Evropy) a zároveň
problém strategický, kdy se nám pěkně vklíní do našeho prostoru
a umístí zde jaderné zbraně, které v pohodě doletí nejenom do naší
matičky, ale určitě i do Ameriky. Je to levnější a pohodlnější než
vyvíjet kosmický program. Je to prostě svým způsobem génius.
A ne, že se zbláznil! Snaží se stůj co stůj přinést svým voličům
Kinder Surprise Maxi, navíc na zlatém podnosu. Trochu se však
divím některým spoluobčanům, že Vláďu Putina stále adorují.
Vůbec si totiž nemyslím, že by pod jeho nadvládou mohli veřejně
vyslovovat svoje názory stejně jako v naší demokracii západního
typu. Kdyby je totiž neskolil náhlý infarkt, tak určitě vypadnou
z okna při jeho umývání, a pokud bydlí náhodou v přízemí, tak
náhle odcestují s celou rodinou včetně babičky jednosměrnou
jízdenkou na blíže neurčenou a časově neomezenou dovolenou
někam za Ural.
Ani samotní Rusové však nejsou z obliga. Většina Rusů
dlouhá léta podporovala nebo tolerovala Putinovu vládu, ať už
z opravdového přesvědčení, nebo spíš jako výraz konformity.
Jedni i druzí si těžko mohli nevšimnout prohřešků, jako byla
manipulace s volbami, zastrašování, nebo dokonce likvidace
politických protivníků či omezování práva včetně toho
mezinárodního. Převážily však u nich jiné faktory. Například že
za Putina zažili ekonomickou prosperitu nebo emancipaci Ruska
ve světě.
4) Je dobré být solidární a empatický, nikdy nevíme, kdy se
ocitneme ve stejné situaci
A zde se nabízí hned několik důvodů k pozitivnímu přístupu:
• velmi malá jazyková bariéra
• křesťanské smýšlení, velmi podobné kulturní zvyklosti
• zastavení našeho problému s poklesem porodnosti (ČR je pod
hranicí, která zajišťuje prostou reprodukci obyvatelstva)
• eliminace problému s náborem vojáků, hasičů a policistů

• eliminace problému s nedostatkem zdravotnického personálu
včetně doktorů
• eliminace problému s nedostatkem dělníků v průmyslových
odvětvích, po jehož řešení trvale volají naši průmyslníci
• posílení našeho postupně uvadajícího genetického fondu
• rozšíření řad vlastenecky a proevropsky smýšlejících
spoluobčanů
V poslední době jsem si často kladl následující otázky. Jsme
opravdu jen národ neustále obstruujících kverulantů, kterým
není nikdy nic dobré? Nebo ta hrstka souputníků v hnědých
košilích je prostě jen hlasitější než většina racionálně a vlastenecky
smýšlejících spoluobčanů? Závěrem však musím konstatovat,
že jsem si na tyto otázky už odpověděl a nemám nejmenších
pochyb. Blíže nejmenovaný a dodnes dosud neidentifikovaný
nacistický pohlavár se určitě mýlil, když o nás prohlásil, že „Češi,
to jsou smějící se bestie“ (něm. Lachende Bestien)!
Aleš Ruznar

Mladí hasiči na zimním soustředění
Pro naše mladé hasiče jsme na leden připravili lyžařský výcvik
v Horních Lysečinách. Odjezdu bohužel zabránil covid-19, proto
jsme zvolili náhradní termín o prvním dubnovém víkendu. Sice
jsme mysleli, že nebudeme již lyžovat, ale změna počasí nás
překvapila, a děti si tak mohly užít poslední letošní sníh. Nadále
připravujeme akce pro naši mládež, a to díky skvělým vedoucím
a trenérům.
Milan Bug ml.

Pomáháme Ukrajině
Po začátku ruské agrese na Ukrajině vznikla ve spolupráci SDH
Vítězov a obce Velim sbírka zdravotnického materiálu. Do sbírky
se přijímal pouze specifikovaný zdravotnický materiál, který
byl předán Českému červenému kříži a následně byl použit
do trauma balíčků a odeslán na Ukrajinu. Sbírka byla velice
úspěšná, za několik dní jsme nastřádali neskutečné množství
jinak těžce dostupného zdravotnického materiálu. Do sbírky
se zapojila i obec Velim, která nakoupila materiál za více než
5 000 Kč.
Další sbírka, která vznikla opět ve spolupráci SDH Vítězov a obce
Velim, byla zaměřena na základní hygienické potřeby a stravu
pro děti a dospělé, kteří uprchli do České republiky. Sbírku jsme
opět předali Českému červenému kříži, který ji distribuoval
do Krajských asistenčních center pro ukrajinské uprchlíky.
Sbor dobrovolných hasičů Vítězov byl požádán Českým červeným
křížem o zajištění přepravy humanitární pomoci do centrálního
skladu Červeného kříže nebo do Krajských asistenční center.
Postarali jsme se o dopravu například z Oblastní nemocnice
Kolín, od výrobce těstovin či největšího prodejce elekroniky
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v ČR. Několikrát jsme zajistili dopravu z velimské výrobní
společnosti Ball Aerosol Packaging CZ, s.r.o., která uspořádala
společně s francouzskými kolegy sbírku na pomoc Ukrajině.
Naše práce nekončí a vždy rádi pomůžeme tam, kde je třeba.

V obou sbírkách byl vybrán materiál za více než 150 000 Kč,
za což bych srdečně poděkoval všem, kteří do sbírek přispěli.
Dále bych rád poděkoval zaměstnancům obce a členům SDH
za zřízení sbírek nebo zajištění dopravy. Vážím si vaší pomoci
a ještě jednou děkuji všem.
Milan Bug ml.

Uklidili jsme Velim a Vítězov
Od 19. března do 3. dubna
probíhala akce Ukliďme
Velim a Vítězov, kterou
organizoval SDH Vítězov
ve spolupráci s obcí Velim.
Po našich obcích byly
rozmístěny tzv. pytlomaty,
kde
si
každý
mohl
vyzvednout odpadkový pytel a při procházce uklidit
své okolí. Na konci takové
uklízecí procházky mohli
dobrovolníci odložit pytle
plné odpadků na vyznačená
místa, odkud byly následně
odvezeny do sběrného
dvora. Chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se
do této akce zapojili, a pomohli tak přírodě ve Velimi a Vítězově.
Velké poděkování patří zaměstnancům obce, kteří zajistili odvoz
sesbíraných odpadků. 
Milan Bug ml.

Dětský karneval

Po vynucené covidové přestávce opět hostil velký sál v sokolovně
karneval pro naše nejmenší. Bylo úžasné zase vidět rozjásané
dětské oči, množství masek, spokojených rodičů a ochotných
cvičitelek. Tahle kombinace kompletně zafungovala a všechno
se to s pomocí poutavých, veselých písniček spojilo v úžasné
odpoledne. Moc děkujeme stálému sponzorovi Ing. Pavlu
Vavruškovi a firmě Koli, sodovkárna Kolín, za námi milovanou
malinovou limonádu.
Sokol Velim je stále připraven pořádat pro děti nejrůznější akce.
Na jaře nás čeká spousta společně stráveného času. 
žas
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Z našich škol
Březen – za kamna vlezem (ale my ne)

V březnu to u nás v mateřské škole žilo. Nejprve jsme se všichni
vyfotili. Hodili jsme se do gala a moc nám to slušelo. V půlce
března nás čekala naše oblíbená akce pro budoucí školáky – Zápis
nanečisto. Děti si za přihlížení svých rodičů vyzkoušely, co je může
potkat při vstupu na základní školu. Akce je hojně navštěvována,
a tak i letos, po vynucené dvouleté pauze, bylo doslova našlapáno.

Světový den Downova syndromu

Na 21. března připadá každý rok Světový den Downova
syndromu. Má tradiční symbol – nesourodý pár ponožek. Žáci
vytvořili hezké plakáty a na podporu tohoto dne si v pondělí
oblékli každou ponožku jinou.

Basketbal chlapci 8. a 9. tř.

V březnu proběhla u dětí v rámci prevence pravidelná kontrola
zraku, o kterou je každoročně mezi rodiči veliký zájem. Další
pravidelnou akcí je návštěva divadla v naší MŠ. Děti se zapojily
do představení a opravdu si ho užily. Nejstarší děti navštívily
také mini farmu pana Koláře. Zvířátka jsou pro děti vždy velkým
lákadlem a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Nyní se již všichni
těšíme na duben a s ním na Velikonoce.
M. Nykodemová

Ve středu 23. 3. 2022 přivezlo družstvo starších chlapců (8. a 9. tř.)
ve složení Kadlec J., Houdek J., Kosička J., Divecký P., Vokněr D.,
Polák Z., Šárovec P. a Krause J. bronzové medaile!

Vybíjená 4. a 5. tř.

Olympiáda z anglického jazyka

V úterý 15. 3. se dva naši žáci zúčastnili okresního kola olympiády
z anglického jazyka – H. Nováčková v kat. I.A (6. a 7. tř.) a
J. Kosička v kat. II.A (8. a 9. tř.). Josef Kosička ve své kategorii
zvítězil a postoupil do krajského kola.

Dne 24. 3. 2022 se konal turnaj ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd.
Naše družstvo ve složení Svoboda L., Hodan J., Fuňák V., Hos T.,
Čepelák R., Dolejš M., Jiřička L., Petrtýl J., Valentová V.,
Zadražilová N., Matějková K. a Abaffyová V. dokráčelo až do finále,
kde podlehlo 4. ZŠ Kolín a přivezlo tedy stříbrné medaile.
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Den učitelů

28. 3., tedy na Den učitelů, zastoupili deváťáci pedagogy a ujali se
výuky svých mladších spolužáků. Všichni se mohli převléknout
do oblečení typického pro určité povolání. Vyučovali tedy
zdravotní sestry, vojáci, manažeři… Deváťáci pak popřáli všem
učitelům a za jejich práci je odměnili květinou. Děkujeme.

3. B a její putování po knihovnách

Naše cesta za knihovnami začala již v únoru, kdy jsme navštívili
školní knihovnu, do které si děti od té doby pravidelně chodí
půjčovat knížky. Následovala návštěva knihovny ve Velimi. Paní
Bartošová nás mile přivítala, seznámila nás s místní knihovnou
a připravila si různé hádanky. V pondělí 4. 4. jsme podnikli
výpravu do dětského oddělení Městské knihovny Kolín. Tady
pro nás milé paní knihovnice Klára Lukášová a Zdeňka Kalvová
připravily velmi hezký program: povídali jsme si, zpívali jsme,
hráli jsme si, luštili křížovky, tvořili komiks, seznámili se s celou
knihovnou, a to nejen s oddělením pro děti, ale dostali jsme se
i do sklepení! 
K. Bodláková

Šesťáci na OÚ Velim

Na exkurzi na náš obecní úřad se v březnu v rámci výchovy
k občanství vydaly obě šesté třídy naší školy.

Klub mladého diváka

V úterý 22. 3. 2022 zhlédli žáci představení s názvem Elefantazie
v pražském divadle ABC. Jsme rádi, že už vše funguje jako dříve.
AH

Velimská abeceda (list 164)
Tlupa je skupina lidí spojená např. nějakou nekalou
činností. Ve středověku se během válek a po nich tvořily
z bývalých vojáků obávané loupežnické tlupy. Tak vznikaly
pověsti a pohádky o loupežnících. Z našeho okolí známe
pověst o loupeživém rytíři Košineckém.
Tobiáš Matěj byl kolem roku 1783–1785 pomocníkem
evangelické-helvétské církve ve Velimi. Povoláním byl
pacholek. Na stavbu nového kostela přispěl 30 krejcary.
Točené pivo čepovali ve Velimi ve všech hospodách.
Bylo to ve Fajberku u Zalabáků (případně u Moučků,
později u Skalů). Následoval Lidový dům, dříve zvaný
Sál a původně Hůlovna. Zde točil pivo Štěpán Březina.
V sokolovně byl hostinským Václav Moravec. Dalším byl
hostinec U Urbánků a nedaleko něho U Krásenských.
Na Staré rychtě čepoval hostinský Navrátil. V hostinci
U Nádraží točil pivo Funda a na bývalé poště v sousedství
Velimské továrny byl Šplíchalův hostinec s hostinským
Jedlánkem.
Todt byl v Německu říšským ministrem práce. Dle
něho byla nazvaná OT – Organizace Todt, která měla
polovojenský charakter a zajišťovala týlové úkoly armády.
Uvolňovala tak aktivní vojáky k přímému bojovému
nasazení. Ke konci 2. světové války byl Todt podezřelý
z účasti na atentátu na Hitlera, avšak oficiálně zahynul
při letecké katastrofě. Ve Velimi sídlila jednotka OT
v bývalém cukrovaru od počátku roku 1945 a odjela spolu
s německou posádkou v úterý 8. května 1945 v ranních
hodinách.
Toleranční modlitebna evangelického sboru s helvétskou
konfesí ve Velimi byla postavena krátce po založení sboru
po roce 1783. Stalo se tak za prvního faráře tohoto sboru
Štěpána Szeremleye, který byl maďarského původu a ve
Velimi působil v letech 1783–1785. Podrobnosti o její
výstavbě zaznamenal písmák a milčický rychtář František
Vavák.
Toleranční patent byl vydán císařem Josefem II. roku
1781. Umožnil tím tajným protestantům, aby se volně

sdružovali. Podmínkou k založení nového sboru bylo
sdružení 100 rodin nebo 500 jedinců. Velim se stala
střediskem protestantského sboru založeného na helvétské
thési. Ke sboru se přidružila dlouhá řada obcí z širokého
okolí.
Toman Antonín býval obchodním agentem továrníka Glasera,
majitele Velimské továrny. K jeho vybavení patřil speciální
kufr s vyjímatelnými přihrádkami, které obsahovaly vzorky
cukrovinkářských výrobků. Ty pak nabízel v dohodnutých
množstvích drobným obchodníkům. Toman se narodil
v Chlumci nad Cidlinou. Za 2. světové války byl jistý čas
vězněn v koncentračním táboře. Po válce se stal ředitelem
podniku Standard ve Velimi. Toman byl ve stálém spojení
s ministryní potravinářského průmyslu Jankovcovou, která
pocházela z Kutné Hory. Z Velimské továrny Toman odešel
na ministerstvo potravinářského průmyslu.
Tomášek byl učitel, který poslední léta svého života prožil
v Českém Brodě (bydlel poblíž gymnázia). Za první
republiky působil dlouhá léta na nižších stupních škol
na Ostravsku. Když Němci zabrali Sudety, přestěhoval se
do vnitrozemí. Počátkem 50. let učil též na zemědělské škole
v Kolíně na Šťáralce. Již jako důchodce učil pak na devítiletce
ve Velimi. Zemřel roku 1976. Jeho pohřbu se zúčastnil
pěvecký soubor z Českého Brodu.
Tomkovi ze Sokolče se dostali do historie prostřednictvím
velimského spisovatele Primuse Sobotky, který je jmenoval
v jedné ze svých literárních prací.
Tomo Ishi bylo umělecké jméno svého času nejstaršího
českého kouzelníka Ladislava Duška. Ten nesčíslněkrát
vystupoval u nás ve Velimi zvláště v Lidovém domě. Jeho
kostým i kouzelnické vybavení neslo znaky čínského stylu.
Po dokončení poslední štace žil na odpočinku v Českém
Meziříčí.
Tona, akciová společnost Pečky, byl kovodělný závod
zabývající se především výrobou klíčů. V minulosti
zaměstnával mnoho našich občanů. Jeho výrobky dosahovaly
vynikajících kvalit.
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FC Velim
Výsledky a tabulky:
A: Kosoř – Velim 0:7, Velim – Lysá n/L 4:2, Komárov –
Velim 2:0, Velim – Poříčí n/S 1:0, Hřebeč – Velim 0:1,
Velim – Poděbrady 2:1
B: Velim – Červené Pečky/Pašinka 4:0, Ovčáry – Velim
1:6, Velim – Štítary 7:1, Tuklaty – Velim 2:4
Dorost (st. a ml.): Libiš – Velim 1:2 a 0:2, Velim – Libiš
4:1 a 8:0, Pšovka Mělník – Velim 0:4 a 7:2, Velim – STM
Mělník 9:2 a 4:0, Brandýs n/L – Velim 3:2 a 0:1, Velim –
Kutná Hora 2:0 a 0:5
Starší žáci: Velim – Bakov n/J 1:3, Velim – Pátek 1:1.
Velký Osek – Velim 1:2, Velim – Rudná 1:1
Mladší žáci: Velim – Sparta Kolín 0:10, Velim – Žíželice
3:3, Velim – Radim 5:4

Více na
www.fotbal.cz

inzerce

Velimské noviny jsou občasník vydávaný Obecním úřadem ve Velimi. Internetová adresa: www.velim.cz. E-mail: redakcevn@seznam.cz. Uzávěrka je 21. den v měsíci.
Redakce: Mgr. Alena Holzbauerová (ah) – šéfredaktorka, Mgr. Hana Kaprálková (hk) – korektura, zprávy ze ZŠ, Mgr. Dana Francová (fra) – korektura, Žaneta Svobodová, DiS (žas) –
zprávy od občanů, Jana Bartošová (jb) – zprávy od občanů (Vítězov), Bc. Martina Wasserbauerová (mw) – zprávy od občanů, Bc. Petra Sixtová (psix) - účetnictví, přepisy, inzerce.
Externí spolupracovníci: Irena Babická (ibab), Mgr. Petr Karpeta (PK), Mgr. Maruše Čábelová (MČ).

