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Velimský advent
Slavnostní adventní sobota

Rozsvěcení stromu proběhlo o něco dříve než bylo zvykem,
tentokrát v sobotu. Dětské oči zářily, vzduchem vonělo svařené
víno a všude byly slyšet smích a dobrá nálada. Děti z MŠ a ZŠ
Velim přidaly svá vystoupení a vánoční kouzlo bylo na světě.
Pan starosta všem přítomným popřál klidné svátky a hodně
štěstí a zdraví po celý nový rok. Díky patří všem organizátorům,
OÚ, firmě Aerocan za zaplacení zapůjčeného pódia, pánům
Kaprálkovi a Hrabákovi za ozvučení akce.
žas

Vánoční jarmark v ZŠ Velim

Základní škola ve Velimi nezapomněla na tradiční vánoční výstavu
spojenou s prodejem prací žáků. Ti, jako vždy, rovněž své výrobky
prezentovali. Věcičky nápadité a milé. O výrobky byl také zájem,
maminky i tatínkové své potomky na výstavu doprovodili a určitě
byli pyšní. Tady si uvědomíte důležitost školy jako takové.
Dívky i hoši se ujali role prodavačů a byli při tom přirození
a milí.
Samozřejmě nelze opomenout voňavé okénko u školní
kuchyně. To je tedy také super nápad. „Svářo“ odtud chutná
daleko víc než z trhů třeba ve Vídni, protože je to naše –
VELIMSKÉ. Osobně lituji, že jsem si koupila pouze jeden
bramborák, adekvátní by byly tři. Před okénkem se ozývaly
hlasy, že by mohlo být otevřeno častěji. Myslím si to také.
Přeji kompletně celé škole hezký nový rok 2016! IBAB

Přání

Vážení spoluobčané Velimi
a Vítězova,
blíží se čas vánoční a s ním
i konec roku, proto mi
dovolte, abych Vám i Vašim
blízkým jménem obecního
zastupitelstva, obecního úřadu
a také jménem svým popřál
krásné a spokojené chvíle
prožité v příjemné vánoční
atmosféře, hodně zdraví,
štěstí a mnoho spokojených
a úspěšných dnů v roce 2016.
Josef Seifert, starosta

Jménem celé redakční rady
a všech, kteří se na vydávání
Velimských novin podílejí,
přeji našim čtenářům, ale
i dalším občanům Velimi
a Vítězova veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2016.
Alena Holzbauerová,
šéfredaktorka

Peklo v sokolovně

Tradiční mikulášské nadělování proběhlo tento rok
již v pátek 4. 12. Na úvod
vystoupila děvčata z kroužku
aerobiku, poté si děti zatančily jen tak pro radost
a na závěr se čerti naučili číst
a počítat. Do latě je srovnal
učitel Horáček z Chytrákova
na žádost samotného Lucifera,
který pak pana učitele za jeho
služby královsky odměnil.
Velký dík patří organizátorům
z oddílu volejbalu, všem
sponzorům i „hercům“. A ať
už peklo bylo, nebo nebylo,
vymyšleno bylo dobře. Tak
žádné hříchy!
žas
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Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 4. 11. 2015
• Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 4/2015 (Obec Velim
a Nykos Ždánice, a. s.) ke smlouvě o zabezpečení odpadového
hospodářství (zvony na kovový odpad svoz 4x za rok).
• Zastupitelstvo projednalo žádost paní Plaché o převedení
pozemku v k. ú. Vítězov na stavební parcelu. Žádost byla
předána komisi MěÚ Kolín, která má na starost schválení
změny ÚP Velim.
• Zastupitelstvo obce Velim projednalo návrh na změnu
ÚP Velim, k. ú. Vítězov, který podali manželé Hrdličkovi
z Kolína. (Návrh byl podáván již jednou 11. 6. 2015 –
č. j. 433/2015 a předán Ing. Krolákovi, jenž zpracovává pro
obec Změnu ÚP Velim, která je momentálně před schválením.)
V současné době již nelze výše uvedený návrh realizovat.
• Zastupitelstvo obce Velim projednalo informace, které
obdrželo od Ing. Klimenta, ředitele závodu Ball Aerocan
CZ, s. r. o., kde bylo uvedeno, kolik vynaložila výše
uvedená společnost na opravy a údržbu šnekových čerpadel
v čerpací stanici dešťové vody, které firma realizovala
od roku 2012. V roce 2012 – 195 532 Kč, 2014 – 64 014 Kč,
2015 – 225 905 Kč. Celkem – 485 451 Kč. Poslední oprava
z letošního roku ještě probíhá a měla by být realizována
do 5. 11. 2015. Výše uvedené opravy se většinou týkaly šneků
a ložisek. Kromě nákladů na opravy provádí společnost
pravidelnou kontrolu funkce šneků a mazání pohyblivých
částí. Náklady na maziva nejsou podstatné. Na čerpací
stanici je nainstalován maják, který začne blikat, pokud
vypadnou šneková čerpadla. Obsluha je tím informována
a může provést okamžitý zásah. Většinou se tomu děje při
výpadcích dodávky elektrické energie, což u dodavatele
ČEZ není žádná výjimka. Pracovníci Ball Aerocan CZ
pak musí čerpadla opět ručně uvést do automatického
provozu. Zastupitelstvo zvážilo veškeré informace, které
ještě pan ředitel Ing. Kliment doplnil, a dohodlo se
na řešení. Do příštího zasedání zastupitelstva připraví
JUDr. Těmín, Ph.D., smlouvu mezi Ball Aerocanem a Obcí
Velim o vypouštění srážkových vod. Souhlas se stavebním
povolením a s vypouštěním vod pro Ball Aerocan CZ, s. r. o.,
je podmíněn touto smlouvou, která bude projednána
na dalším zasedání zastupitelstva obce Velim.
• Zastupitelstvo obce Velim dále projednalo Smlouvu
o zprostředkování (koupě pozemků pro cyklostezku
Cerhenice–Velim) mezi společností ERA Profesional
a Obcí Velim. ZO s uzavřením smlouvy po úpravě
JUDr. Těmína, Ph.D., souhlasí.
• ZO obdrželo pozvánku na koncert, který se uskuteční
v sobotu 7. listopadu 2015 v kostele svatého Vavřince
ve Velimi.
• Pan starosta Seifert informoval zastupitele o slavnostním
otevření hřiště, které se uskutečnilo 27. 10. 2015. Fyzická
kontrola tohoto projektu z ROPSČ se uskuteční 12. 11. 2015.
• Pan místostarosta Kubelka pohovořil o předváděcí akci
komunální techniky, která se uskutečnila v Katlově a jíž se
zúčastnil společně s panem starostou Seifertem. Sdělil ZO,
že byla dohodnuta schůzka se zástupcem společnosti, která
se zabývá získáváním dotací na komunální techniku.
• Byla přepracována část projektové dokumentace cyklostezky
v úseku podél nového sportovního hřiště a podána žádost
o stavební povolení. Je plánována schůzka na SFDi.

•
•
•
•

JUDr. Těmín, Ph.D., si stěžoval na průjezd zemědělských
strojů Karlovou ulicí, znečišťování silnice a nevhodné
chování řidičů po jeho napomenutí.
Pan Škopek se zeptal, zda je možné umístit na stránky obce
odkaz na evangelickou farnost ve Velimi. Odkaz byl umístěn
na webové stránky obce.
Mgr. Kyncl oznámil ZO, že 26. 10. 2015 byla provedena
v ZŠ T. G. Masaryka ve Velimi finanční kontrola s kladným
výsledkem.
Zeptal se na možnost umístění bankomatu v obci Velim.
Starosta odpověděl, že obec měla již dříve zájem o bankomat
v obci, ale z důvodu nesplnění všech kritérií (počet obyvatel,
výběrů, průjezdnost obcí atd.) se umístění bankomatu
neuskutečnilo. Starosta znovu tuto možnost prověří v KB.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 25. 11. 2015
• Zastupitelstvo obce Velim obdrželo návrh rozpočtu pro
rok 2016. Po drobných úpravách a diskusi bude navržený
rozpočet upraven účetní paní Bernardovou, nový návrh
bude rozeslán do příštího zasedání všem zastupitelům
a poté případně vyvěšen. Připomínky je možno zasílat
na e-mail účtárny nebo případně konzultovat přímo s paní
Bernardovou.
• ZO vzalo na vědomí, že rozpočet Dobrovolného svazku
obcí Pečecký region byl vyvěšen na úřední desku dne
18. 11. 2015.
• Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo Smlouvu č. 55
o uložení odpadu na řízenou skládku v Radimi uzavřenou
mezi Obcí Velim a Obcí Radim. Navrhovaná cena pro rok
2016 je stejná jako v minulém roce – 895 Kč/t + DPH.
• Zastupitelstvo odsouhlasilo Smlouvu č. 1007 o odvozu
odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení odpadu
na řízenou skládku v Radimi uzavřenou mezi Obcí Radim
a Obcí Velim. Navrhovaná cena pro rok 2016 je stejná jako
v minulém roce – jízdní výkon 28 Kč/km,výkon v místě
90 Kč/ks, měsíční nájem kontejneru 280 Kč/ks, popl.za
uložení 895 Kč/t + DPH.
• Kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2016
od společnosti Vodos, s. r. o., byla vyvěšena na úřední desku
9. 11. 2015.
• Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti AZ elektrostav, a. s.,
o zřízení věcného břemene pro stavbu – Vítězov, úprava
NN od TS Obec KO_0023 (smlouva o smlouvě budoucí).
Smlouva byla odložena na další zasedání ZO.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci od společnosti
Nykos, a. s., Ždánice o odměně za II. Q 2015 – sběr tříděného
odpadu ve výši 60 925 Kč.
• ZO projednalo a schválilo žádost J. Pospíšila, učitele
v ZŠ Velim, o přidělení obecního bytu. Panu Pospíšilovi byl
přidělen byt č. 9, K Sídlišti 541.
• Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost Římskokatolické
farnosti Kolín o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Velim
na rok 2015 na znovunalezený nápis, figurkový betlém
a kulturní akce (koncerty a pouť) ve Velimi ve výši 50 000 Kč.
• Dále ZO schválilo smlouvu mezi společností Elektrowin, a. s.,
a Obcí Velim o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
(rozšíření o velké spotřebiče – lednice, mrazáky, pračky
atp.).
• Zastupitelstvo obce Velim znovu projednalo a schválilo
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žádost společnosti SATER PROJEKT o vyjádření
k projektové dokumentaci pro účely vydání stavebního
povolení Ball Aerocan CZ, s. r. o.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Žádost společnosti
SATER PROJEKT o souhlas provozovatele BČOV Velim
ke zvýšení nátoku srážkových vod týkajících se společnosti
Ball Aerocan CZ, s. r. o. (rozšíření závodu). Souhlas je
podmíněn uzavřením smlouvy o nájmu části Biologické
čistírny odpadních vod Velim mezi Obcí Velim a společností
Ball Aerocan CZ, s. r. o.
Pan starosta informoval ZO o možnosti podat žádost
o dotaci na budovu hasičárny ve Vítězově. Pan místostarosta
Kostka doporučil celou záležitost prověřit a sjednat schůzku
s projektantkou paní Koutovou.
Pan starosta pozval přítomné zastupitele na slavnostní
rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční 28. 11. 2015
od 17.00 hodin na velimském náměstíčku.
JUDr. Těmín, Ph.D., se zeptal, zda je možné ve Vítězovské
ulici před domem pí Bednarikové odkopat hydrant, který
byl při rekonstrukci silnice zaasfaltován. Starosta odpověděl,
že vše potřebné zařídí.
Informoval o pojednání o faře, které sepsal pan Ing. Baláček.
Starosta návrhy od pana Baláčka slyšel ústně.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Štulajter Josef, Velim
Havlíček Vladimír, Velim
Výborná Vlasta, Velim
Botošová Helena, Velim
Jirků Jindřich, Velim
Nouzovská Vlasta, Velim
Houžvička Jan, Velim
Souček Miloslav, Velim
Holoubková Marcela, Velim
Horáková Božena, Velim
Šmídová Věra, Velim
Štěpánek František, Velim
Zákostelecká Marcela, Velim
Krupičková Marta, Velim
Füssyová Erika, Velim
Kolář Jaromír, Velim
Dvořák Petr, Velim

Rusinková Viktoria, Velim
Mojžíšová Marie, Velim
Šulcová Jaroslava, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodil se:
Radoňský Adam, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Ing. Souček Jiří, Velim
Škopek Václav, Velim
Vávra Slavoj, Velim
Čest jejich památce!

Tanečnice na MS IDO v Turíně
Ve dnech 5. – 8. 11. se konal IDO WORLD COUPLE DANCE
CHAMPIONSHIPS 2015 v italském Turíně. Naše tanečnice opět
sklízely úspěchy, zde vybíráme nejlepší umístění. Alžběta Kvapilová
přivezla zlato se svým minitýmem
Rebels a 3. místo obsadila v salsa
shine. Natálie Šturmová skončila
na 4. místě s minitýmem
Dragons. Barbora Kvapilová byla
osmá v salsa shine a se Simonou
Dejmkovou s minitýmem Cirkus
již v dospělácké kategorii obsadily
8. místo.
eve

•
•
•
•

Pan místostarosta Kubelka seznámil ZO se stížnostmi
některých obyvatel Václavské ulice na lípy kolem hřiště. Pan
Kubelka prověří možnost případného ořezu.
Pan Kostka informoval, že do konce týdne bude podána
žádost o stavební povolení na cyklostezku Velim–Vítězov.
Paní Svobodová, DiS., informovala ZO o probíhajících
přípravách na rekonstrukci posledního pavilonu MŠ Velim.
Paní Slabá informovala, že během prosince se uskuteční
sbírka pro Diakonii Broumov.
Zajímavosti z mimořádného zasedání ZO konaného dne
2. 12. 2015

•

•

Zastupitelstvo obce Velim schválilo smlouvu o bezúročné
zápůjčce č. BRGA/003/2015 od společnosti BRG Alfa, s. r. o.,
se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČO: 03581128,
ve výši 11 000 000 Kč určené výhradně k účelu financování
akce „Sportovní hřiště se zázemím Velim” do doby, než bude
poskytnuta dotace z ROP SČ (dotace bude obci proplacena
během měsíce ledna, nejzazší termín platby je 1. týden
v únoru 2016), a pověřilo pana starostu Seiferta podpisem
smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. VIII.

Vánoční výstava na obecním úřadě
Musíme si všichni přiznat, že nad letošním předvánočním
časem se vznáší pocit zvláštního neklidu. Je spojen s událostmi
posledních měsíců, které se týkají nás všech Evropanů.
Snad o to více jsme uvítali vánoční výstavu, kterou nám
připravily aktivní a šikovné pořadatelky. Namísto strkanic
v obchodech na nás čekaly úžasné ruční práce vystavovatelek.
I když byly chvíle, kdy tam bylo tolik návštěvníků, že se skoro
nevešli. Je vidět, že se Velimáci i lidé z okolních vesnic rádi
podívají na něco opravdu hezkého.
Vše bylo krásně tematicky uspořádáno, s vkusem a citem. Byla
to vernisáž vskutku uměleckých dílek. Betlémy akademického
malíře pana Škopka, vedle toho krásné svícny, perníčky,
keramika. Věci háčkované, pletené, pečené, od všeho kousek
a ještě barevně sladěné.
Jmenovala bych velmi ráda, ale všichni jsme měli možnost
iniciátorky vidět a známe je.
Děkujeme, povedlo se.
IBAB
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Pekelníci v MŠ a ZŠ

Z našich škol

Z dálky už je slyšet lehounký cinkot zvonečku i pořádný rámus
řetězů a v očích dětí se najednou objeví strach. Tak jako každý
rok se v mateřské škole sčítají hříchy. Po chvíli ticha do třídy
majestátně vchází Mikuláš doprovázen bělostnými andílky
a černými a chlupatými pekelníky.
Některé děti statečně, jiné se slzičkami v očích odříkají
Mikulášovi básničky, které si pro něj připravily. Čertům všichni
přítomní „hříšníci“ musí slíbit, že se napraví a nebudou celý
další rok zlobit. Nakonec jsou děti obdarovány štědrými balíčky,
Mikuláš se loučí a jak tiše přišel, tak i odchází. Krásný a tak
trochu strašidelný zážitek.Takto vypadala Mikulášská v mateřské
škole. Toto setkání se uskutečnilo díky milé spolupráci se žáky
9. třídy velimské základní školy, kterým tímto velmi děkujeme!
Deváťáků byly tři party, dvě z nich byly v MŠ, třetí začala
nadělovat a „kárat“ ve škole. Písničku zazpívali nakonec i osmáci,
nejzlobivější děti byly odneseny v pytli. A že nám pytle nestačily...

Florbal

Mladší žáci (6. a 7. tř.) se 13. 11. zúčastnili florbalového turnaje
v Kolíně. Družstvo ve složení Kmoch T., Náděje A., Vácha Š.,
Vedral M., Beňa J., Červeňák V., Havelka O., Noll L. a Hrabák D.
nepostoupilo do dalších bojů ze základní skupiny. Nedařilo se
ani starším žákům (8. a 9. tř.) – družstvu ve složení Vokřál J.,
Vokřál O., Koděra D., Vostoupal A., Sixta R., Antuš D., Fiala A.,
Kubelka K. a Horák J. Jejich turnaj proběhl 27. 11. a ani zde
jsme nepostoupili ze základní skupiny. V pátek 4. 12. odjely
na florbalový turnaj do Kolína i mladší žákyně (6. a 7. tř.).
Družstvo ve složení D. Bartošová, T. Holzbauerová, D. Fořtová,
K. Kadlecová, P. Fundová, I. Němečková, A. Mašínová,
K. Veitová a K. Levčíková vyhrálo s přehledem první dva zápasy.
Třetí zápas dívky prohrály 0:2 a vzhledem k zamotané situaci
nakonec nepostoupily (na skóre o jediný gól). Florbalový úspěch
se dostavil až u starších dívek (8. a 9. tř.). 9. 12. na turnaji v Kolíně
postoupily do finále a vybojovaly 3. místo! V týmu hrály: S.
Dejmková, B. Kvapilová, A. Kolářová, L. Slunečková, D. Kainarová,
K. Táborská, V. Němcová, S. Fořtová a Z. Sahulková. Úspěchem
(i když bez dalšího postupu) skončilo i družstvo nejmladších
chlapců (1. stupeň), které na turnaji v Pečkách vybojovalo
2. místo. Skvěle hráli: J. Nezavdal, J. Holzbauer, J. Kadlec,
M. Lanc, P. Fojtů, F. Kasal a A. Esterle. Během turnaje proběhla
i soutěž ve střelbě na bránu, kterou náš tým s náskokem vyhrál.

Vystoupení na Mikulášské v sokolovně

V listopadu i prosinci se naši žáci účastnili
exkurzí
Exkurze 9. ročníku k výběru povolání do mladoboleslavského
závodu Škoda a jejich muzea se uskutečnila 10. 11.
Prvňáci a druháci odjeli 3. 12. na exkurzi do svíčkárny Rodos
v Šestajovicích, třeťáci a čtvrťáci byli na exkurzi v Českém Brodě.
Pohodové dopoledne strávili v pátek 11. prosince žáci osmého
ročníku naší školy. Vyrazili na exkurzi do vánočně vyzdobené
Prahy. Po poutavém výkladu průvodce a prohlídce Týnského
chrámu se prošli Pařížskou ulicí, kde obdivovali ve výkladních
skříních zboží světoznámých značek, zaujaly je především
ceny vystavovaného
zboží. Poté si stoupli
na
pražský
poledník procházející
Staroměstským
náměstím a vyfotografovali se u vánočního
stromu. Na vá-nočních
trzích
na
Staroměstském
náměstí
i náměstí Republiky
si patřičně vychutnali
předvánoční
atmosféru. Počasí nezklamalo, sluníčko svítilo
celé dopoledne, a tak
se
všichni
vrátili
spokojeni domů. eve

V podvečer 4. 12. se konala tradiční mikulášská nadílka
ve velimské sokolovně. Zahájila ji děvčata z ŠAK vystoupením
tria A. Bartošová, D. Bartošová a T. Holzbauerová se skladbou
Dance up, se kterou v dubnu obsadila 2. místo na Středočeském
tanečním poháru v Poděbradech. Následovalo vystoupení Andělé
a čerti nejmladších holčiček ŠAK (A. Málková, B. Saiverová,
M. Müllerová, N. Müllerová, A. Handlířová, N. Handlířová,
T. Rusnáková, K. Pokorná, A. Matějková, N. Křivánková,
A. Slavíková, E. Kuklíková, N. Grimová, K. Stojková a
E. Kulifajová). A po pohádce Mikuláš naděloval.

Vánoční laťka

Tradiční školní závody ve skoku vysokém aneb Vánoční laťka
2015 se konaly ve čtvrtek 10. 12. Zde přinášíme výsledky. Kat. I:
1. Steinbrecherová P. (100 cm), 2. Hronová T. (95 cm), 3. Kulifajová E.
(85 cm), 1. Vedral D. (100 cm), 2. Kaluskyj L. (100 cm), 3. Sixta L.
(95 cm), kat. II: 1. Němečková M. (115 cm), 2. Kvapilová A.
(110cm),3.ŠárovcováA.(105cm),1.SahulkaR.(120cm),2.ZelenýM.
(115 cm), 3. Dočkal V. (115 cm), kat. III: 1. Fundová P. (135 cm),
2. Mašínová A. (130 cm), 3. Fořtová D. (115 cm), 1. Červeňák V.
(130 cm), 2. Noll L. (125 cm), 3. Hrabák D. (125 cm), kat. IV:
1. Kvapilová B. (145 cm), 2. Němcová V. (140 cm), 3. Kolářová A. (125
cm), 1. Koděra D. (145 cm), 2. Sixta R. (145 cm), 3. Fiala A. (140 cm).
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Nejlepší skokani se účastní dalších závodů. Prvním z nich
byla Kolínská vánoční laťka, která se konala 15. 12. v hale
Spojů. Medailemi nám udělaly radost B. Kvapilová (1. místo) a
V. Němcová (2. místo).

Bobřík informatiky

Ve dnech 11. - 13. 11. 2015 jsme se zúčastnili jako každoročně
Bobříka informatiky. Letos v nejstarší kategorii Kadet (8. a 9. tř.)
nikdo nezískal titul úspěšného řešitele, v kategorii Benjamin
(6. a 7. tř.) P. Horák (184 b.), K. Kostelecká (180 b.) a K. Veitová
(168 b.). V nejmladší kategorii Mini (4. a 5. tř. - mají jiné

bodování) V. Dočkal (148 b.), M. Lanc (148 b.), A. Bartošová
(144 b.), D. Kostelecký (140 b.), A. Kosičková (136 b.),
M. Mén (136 b.), L. Křepelová (128 b.), S. Kratochvílová (124 b.),
J. Nezavdal (124 b.), J. Holzbauer (124 b.)

Divadlo a vzdělávací pásma v Kolíně

Žáci 8. a 9. tříd zhlédli 4. 11. v divadle na představení Zkrocení
zlé ženy. Páťáci byli 24. 11. v divadle na představení Tajemný hrad
v Karpatech. 12. 11. se osmáci zúčastnili vzdělávacího programu
„Láska ano, děti ještě ne“. Žáci 7. - 9. tříd byli na vzdělávacím
pásmu Indie - všechny barvy Orientu v kolínském kině.  AH

Jak vařily naše prababičky (10.)
V dobách našich prababiček doznívalo používání starých měr
a vah. Podle nich se nakupovalo. V těchto mírách byly psány
kuchařky a podle nich se plánovalo předzásobení .
Tucet
Jednou z běžných hodnot byl tucet. Aniž si to dnes většina
lidí uvědomuje, nakupuje v tuctech i dnes. Tucet bylo 12 kusů
nebo dílů a polovina (6 kusů) je polotucet. Tucet má proti
dnes užívaným hodnotám velkou výhodu. Dá se snadno dělit
na poloviny, čtvrtiny a třetiny. Příbory a stolní nádobí se stále
prodávají po šesti nebo dvanácti kusech. Také balení lahví, vajec
je v půltuctech a baterie kupujeme po třetinách tuctů. Kupodivu
přešel tucet i do elektrotechniky, a tak jsou autobaterie po
12 voltech a řada malých napětí stoupá
v řadě 12V, 24V, 36V, 48V.
Veletucet je 12 tuctů, tedy 12 x 12 = 144 kusů.
Pět tuctů (5 x 12 = 60) se nazývá
kopa. V kopách se počítalo při větším
obchodování a ze statku se na trh vezlo
třeba 5 kop různé zeleniny, nebo 10 kop
vajec. Když hospodyně koupila půl kopy
vajec, měla jich 30.
Libra česká
Libry se ve světě používají dodnes a v minulosti měla libra
v různých zemích různou hodnotu. Pro naše prababičky byla
důležitá libra česká. Pokud je ve starém receptu použita, znamená
to dnes přibližně půl kila. Přesněji – 0,51375 kg.
Kvintlík
Libra česká měla 128 kvintlíků, což představuje 4,014 gramu.
Dnešních běžně používaných 10 deka je 25 kvintlíků.
Lot
4 kvintlíky je lot – další běžně užívaná hodnota, dnes 16 gramů.

Unce
1/16 libry je dnešních 32,11 gramu. Pokud je v kuchařce psáno
10 uncí, můžeme navážit přibližně 30 deka.
Žejdlík
Je míra objemová. Dnes se ještě používá v běžné mluvě.
Řekneme: „Jdeme na žejdlík“, aniž si uvědomujeme, kolik žejdlík
představoval. Kuchařka si musela dát pozor, zda jde o vídeňský
žejdlík, který je 0,358 litru. Tato hodnota se také někde používá
jako „hrneček“ a některé staré návody (zvláště na pečení) jsou
v hrnečkách. Český žejdlík však byl 0,4803 litru. Když se šlo
v pražské hospodě na žejdlík, znamenalo to na půllitr. Ve Vídni
to bylo na třetinku. Je zajímavé, že když dnes řeknete v naší
hospodě „jedno pivo“, přinesou půllitr. Ale
když ve Vídni řeknete „ein Bier“, přinesou
třetinku, nebo ten vídeňský žejdlík. 4 žejdlíky
byla pinta a ta se točila do konvice nebo
do džbánu „přes ulici“ a džbány a konvice
měly často její obsah.
Jeden jednoduchý recept na zajímavou
polévku, jistě vydatnou, která se na statku
vařila pro chasu, když slepice hodně nesly:
Polívka žlutá s rosolem (pro 8 neb 12 osob)
Vraž do hrnku tucet čerstvých vajec, vlej k tomu 1 žejdlík vlažné
hovězí polívky, hodně to rozkloktej (rozkverluj) a dej k tomu
trochu květu. Pak obvaž dobře hrnek papírem a postav ho
do vařící vody tak, aby tam žádná voda nemohla. Nech to hodinu
vařit, potom vybírej malou lžičkou rosol po kouskách a vlož jej
do mísy. Vraz do hrnku půl tuctu vajec, rozkloktej je s vlažnou
polívkou, pak na to nalej vařící polívku, ještě ji hodně rozkloktej
a potom ji vlej do mísy na tu sedlinu.

Petr Baláček

Velim a svět před půl stoletím (listopad a prosinec 2015)
Dne 1. listopadu 1965 došlo ve Velimské továrně ke třem
úrazům. V oddělení pudrovny se u stroje značky Mogul opařily
zaměstnankyně při manipulaci s vařící rozehřátou výrobní hmotou.
Nejvíce postižená žena měla rozsáhlé plošné popáleniny kůže. Jedna
ze dvou dalších postižených žen byla nucena pracovat, aby závod
nemusel vykazovat zvýšenou úrazovost. Tato pacientka rovnala
zdravou rukou želé, zatímco opařenou ruku jí zdravotní sestra
chodila převazovat přímo na pracoviště.
Polní silnice budovaná JZD Velim v poloze Za Dvorem nabývala
jasných rysů. Vyprojektovali ji asi 30 m východně od bývalé hluboké
cesty, která byla z valné části zavezena.
V ulici Ve Dvoře byla již několik týdnů v provozu nová čerpací

stanice JZD Velim pro traktory (na naftu).
Sklizeň řepy v JZD Velim se chýlila ke konci. Toho roku se zde
poprvé nenakládala cukrovka ručně vidlemi, ale začaly se používat
pásové nakladače.
Z velimské vojenské posádky zmizela téměř všechna motorová
vozidla. Měly tu být pouze vojenské sklady.
V polovině listopadu byla dokončena výměna krytiny – tašek
na budově obecné školy (dnešního obecního úřadu).
Dne 19. listopadu zemřel ve věku 66 let pan Josef Čábela, řidič
autobusu. Za první republiky zajišťoval autobusové spojení Velimi
s Kolínem. Ve Velimi byla konečná stanice u křižovatky poblíž
sokolovny.
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Dne 20. listopadu večer měl prezident republiky ve sdělovacích
prostředcích projev. Obsahoval údaje o menší sklizni obilí a ztrátě asi
1/3 brambor. Ujistil dále občany, že nebudou zvyšovány ceny cukru,
mouky a automobilů.
Koncem listopadu vládlo nevlídné počasí. Mateřskou školu
za národním výborem (později pekárnou) navštěvovalo 7 žáků,
zatímco asi 20 dalších onemocnělo chřipkou. Nemocnice v Městci
Králové a Nymburce byly dočasně uzavřeny.
Počátkem prosince byla ve Fajberku před domem Pavla Fundy
č. 263 vyhloubena jáma asi 3 x 3 m do šířky a poměrně hluboká.
Jejím účelem bylo ukončit rozlévání vody z malého pramene
(zaplavovala zde okolí). Zmiňovaný pramen byl vlastně zbytkem
vodovodu z betonových trubek – vedoucího od Mašínova stavení
č. 38 u křižovatky zvané „Na Rohu“. Toto potrubí napájelo velkou
vodní nádrž, která byla za 2. světové války vybudována dle nařízení
německých okupantů. Nacházela se před domem listonoše Radoně
(č. 265 – dnes rodina Vonšovských). MNV ve Velimi musel rozepisovat
pracovní povinnosti pro všechny práceschopné muže v obci. Účelem
bylo zajištění větší rezervy vody pro případné hašení požárů.
Dne 3. prosince se na silnici k Břežanům vyskytovala těžká silniční
stavební technika. V té době byla opravována silnice od velimských
cihelen ke státní silnici.
5. prosince byla dokončena střecha vodárny ve Velimské továrně.
Náklady na ni činily 6 000 Kč. Také na filtrační stanici byla pořízena
nová střecha. U bývalého parního stroje byl sňat pojízdný jeřáb

zakoupený jednou pečeckou firmou.
Začátkem prosince byl při bývalé silnici do Sokolče už v závěrečné
fázi artéský vrt, sloužící geologickému průzkumu.
Dne 7. prosince v ranních hodinách došlo v Kolíně u železniční
zastávky v podniku Hutní pece k explozi parního kotle. Obsluhoval
jej velimský občan, důchodce Arnošt Protiva, a to bez patřičného
oprávnění. Nikomu z lidí se naštěstí nic nestalo. Celková škoda
byla odhadnuta na 550 000 Kč. Následně byl po výbuchu policejně
zadržen ředitel podniku Václav Nouzovský z Velimi. Bylo
konstatováno, že uvedeného dne topil Protiva teprve druhou
směnu, kdy střídal topiče na dovolené, a že pojišťovací ventil
byl zavařen autogenem. Exploze způsobila rozmetání kotelny
a skácení komína. Výbuch způsobil vytlučení oken až v sokolovně.
Mezi koleje padlo velké litinové kolo. Před dveře domu důchodců
padl velký kus cementové trubky, který znemožňoval východ
z budovy. Nouzovský byl ředitelem této firmy pouhé 2 měsíce.
Od 10. prosince byl v klubovně Velimské továrny zahájen
několikadenní prodej elektrických spotřebičů.
12. prosince probíhaly přípravy na opravu vozovky ve třídě Krále
Jiřího. Nákladní auta s vleky navozila štěrk od křižovatky k ulici
Polní. Bylo to na žádost občanů.
17. prosince byly zaměstnancům Velimské továrny vydány
lístky opravňující je k nákupu 1 kg čokoládových figurek a 1 kg
polomáčených arabesek ze želé za 86 Kč. Figurky byly zabalené.
17. prosince byl v třídě Krále Jiřího instalován rozhlas po drátě.

Nová Ves hostila otce kardinála Vlka
V sobotu dne 14. 11. 2015 se více jak 25 Velimáků dostavilo
do kostela sv. Václava v Nové Vsi, kde se odbýval další z farních
dnů, které se se železnou pravidelností konají
každý měsíc v některém kostele kolínské
farnosti. Každý farní den hostí milou
osobnost, která pohovoří na téma stanovené
P. Martinem Sklenářem. Ve zmíněný den
zavítal do naší sousední obce kardinál
Miloslav Vlk. Program začal v 10.00 h jeho
skromným příjezdem. Pan kardinál není
majetnický, žádné luxusní auto. Po vystoupení
z vozu ihned vedly jeho kroky do kostela, kde
ho přivítali nejprve pan farář Bulín, následně
pan starosta Ing. Miloslav Zapletal, který připojil
i krátký projev, promluvil i pan místostarosta
Petr Čech. Oba představitelé obce se účastnili
mše svaté, jež po přivítání hosta a jeho krátké
katechezi následovala.
Velimáky zvláště potěšilo, že si při
povídání (kolik z které obce farnosti
přijelo osob) pan kardinál všiml, že z Velimi se dostavilo
mnoho dospělých, ale hlavně více jak 10 dětí. Doslova řekl:
„Výborně, děti a mládež z Velimi.“ Jak katecheze, tedy krátká

promluva na dané duchovní téma, tak i kázání při mši se
neslo v duchu tématu všestranné laické účasti v církvi. Kolem
12. hodiny se podával oběd, káva, čaj a zákusek,
jmenované dobroty přivezly i dámy z Velimi,
konkrétně paní Pagačová, Větvičková,
Uhlířová a Macháčková, v neposlední řadě
se na občerstvení podílel pan Josef Hrabal.
Nikoho z nás neodradilo, že se oběd odbýval
venku před kostelem pouze v částečně zakrytém
stanu. Promrzlí se mohli ohřát u ohně, o který
se neúnavně staral Vojta Černý. Po obědě
se všichni přesunuli do místní tělocvičny
a ihned se rozproudila diskuze na rozličná
témata, nosným byly jednak restituce budov
na Pražském hradě, jednak vize Evropy
do budoucna.
Program s milým hostem trval téměř do
16.00 hodin. Po závěrečném požehnání pan
kardinál nastoupil do svého vozu a za srdečného
mávání odjel směr Praha. Nyní již jen shodit
stan a uklidit. Přes tento překotný závěr nám zůstaly překrásné
vzpomínky na inteligentně strávený sobotní den a věřím, že
některým našim dětem vydrží na celý život.
Tomáš Těmín

Vánoční přání
Drazí přátelé,
pomalu nám končí adventní čas, čas přípravy na slavení
Vánoc, svátku narození Ježíše Krista. A tak bych Vás rád
prostřednictvím tohoto článku pozdravil a popřál Vám
požehnané vánoční svátky. Skoro všichni si v těchto dnech
budeme ve svých domácnostech stavět nejen vánoční

stromečky, ale také betlémy, které jsou neodmyslitelnou
součástí vánočních svátků.
Jednotlivá vyobrazení Betlémů v nás vyvolávají milé a krásné
představy. Chtěl bych nás ale v tuto chvíli pozvat k tomu,
abychom si znovu uvědomili, o jaký výjev se vlastně jedná.
Svatá rodina, Josef a Maria, která očekávala narození dítěte,
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přichází do Betléma, aby se nechali při sčítání lidu zapsat ve své
domovině. Protože sem ale přichází mnoho lidí a oni (snad
i pro Mariino těhotenství) přicházejí později než většina lidí,
nenachází v žádném domě místo, kde by mohli nocovat a kde
by Maria mohla porodit své dítě. Odchází tedy mimo samotné
město a spočívají v nedaleké jeskyni. Dítě, které se narodí oné
noci, je pak uloženo do žlabu, respektive do krmelce, ze kterého
se živila zvířata.
Betlém vlastně vyjadřuje tristní situaci – nepřijetí člověka,
který se nachází v nějaké nouzi. Nebudu tuto myšlenku více
rozvíjet v otázce, která naší zemí a Evropou v těchto měsících
tak otřásá. Spíše bych nás chtěl pozvat k tomu, abychom
o Vánocích uvažovali novým způsobem. Abychom při pohledu
na betlém uvažovali o tajemství Ježíše a jeho života. Nevím,
zda jste v našich médiích zaznamenali, že papež František pro
tento rok vyhlásil mimořádný Svatý rok Božího milosrdenství.
A třeba právě o Vánocích můžeme o tomto milosrdenství
uvažovat – Bůh se stal člověkem, pro nás a pro naši spásu. Chtěl
bych Vám tedy popřát, abyste něco z tohoto tajemství v tomto
roce znovu objevili.
Je to přibližně rok, co jsem nalezl přístřeší v této krásné obci.
Za tento rok jsme mohli prožít několik společných okamžiků.
Chtěl bych v tuto chvíli tedy poděkovat všem, kteří se účastnili
některé aktivity v našem velimském kostele (Noc kostelů, pouť,
sobotní večery…).
Zároveň se těším, že se i v nadcházejícím roce budeme moci při
některých příležitostech setkat. A tak bych Vás rád již v tuto chvíli
alespoň částečně navnadil a zároveň pozval. První příležitost
k vzájemnému setkání budeme mít o Vánocích, kdy na neděli
27. prosince připravujeme v odpoledních hodinách program
v kostele.
Začátek roku je již také tradičně spojen v naší zemi s Tříkrálovou

sbírkou. Poslední dobou ji vykonáváme také zde ve Velimi.
Chtěl bych mockrát poděkovat za Vaši štědrost i za to, že mnozí
máte pro koledníky něco malého připraveného. I letos bychom
rádi v naší obci vykonali Tříkrálovou sbírku, jejímž cílem není
jen vybírání peněz, ale také přinášení požehnání do našich
domovů. Bohužel v předchozích letech jsme měli málo skupin,
a tak jsme nestačili všechny domy obejít. Moc mě mrzí, že
nás někteří čekali, a nedočkali se našeho příchodu. Proto
bych chtěl poprosit všechny rodiny s dětmi, zda by se někdo
nechtěl do Tříkrálové sbírky jako koledník či dospělý doprovod
zapojit. Čím více skupin budeme mít, tím je pravděpodobnější,
že projdeme celou Velim, respektive, že nám to zabere méně
času. Hlásit se můžete třeba u mě (tel. 728 384 833). Za každého
koledníka budeme nesmírně vděčni.
Rovněž bych Vás chtěl pozvat na aktivity, které budeme
v následujícím roce připravovat. Hned v lednu zazní v neděli
10. ledna při mši svaté v 9 h Česká mše vánoční od J. J. Ryby.
Rovněž v lednu se sejdeme zde ve Velimi k ekumenickému
setkání. Od února se v naší obci budou znovu konat různé
programy vždy první sobotu ve večerních hodinách.
Připravujeme pro Vás koncerty, v dubnu nám při mši svaté sbor
zazpívá Dvořákovu mši. Rovněž připravuji jednu přednášku
o zpovědi, v níž si projdeme stručně dějiny této svátosti až
po dnešní dobu – co se ve zpovědi děje... Pochopitelně také
narazíme na otázku odpustků. Příležitost pak bude k otázkám.
O všech aktivitách budete vždy dopředu informováni
prostřednictvím letáčků. Ale již v tuto chvíli přijměte pozvání
do našeho velimského kostela na vánoční mši, která bude
24. prosince od 17 h. Těším se, že se tam s některými z Vás budu
moci vidět.
Přeji všem požehnané vánoční svátky.
R. D. Martin Sklenář, farní vikář v Kolíně

Velim se připojila k tisícům kostelů po celém světě, které uctily
památku pařížských mrtvých
Mnozí z Vás možná vědí, proč se údajně říká pátek třináctého.
Dne 13. 10. 1307 (na toto datum tehdy připadal pátek) byli
zatýkáni templáři v celé Francii. Zároveň byl veškerý templářský
majetek převzat královými zplnomocněnci. Na příkaz
francouzského krále Filipa IV. Sličného a jeho
rádce Viléma z Nogaretu došlo na mučení
a popravy členů řádu. Řád templářů byl jeden
z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů
středověku. S jeho mocí a velikostí se mohl
rovnat už jen Řád maltézských rytířů nebo
Řád německých rytířů. Řád byl pravděpodobně
založen roku 1120 jako důsledek první křížové
výpravy do Svaté země (1096–1099), jeho
povinností byla ochrana poutních míst ve Svaté
zemi. Zrušen byl v roce 1312 bulou Vox in
excelso jako řád nepotřebný, čemuž dozajista
pomohla nařčení z odpadlictví od víry. Řád
nebyl nikdy obnoven.
Dnes můžeme s jistotou říci, že pátek
třináctého se do dějin zapíše s novým
významem. Pomatení teroristé totiž v tento
listopadový den zavraždili v Paříži 129 nevinných osob a dalších
400 zranili. Dosáhli jen toho, že svět si s naléhavostí uvědomil,
že je ve válce proti Islámskému státu, s nímž nelze vyjednávat.

Evropa, která jen těžko a ospale hledá své křesťanské kořeny,
s úžasem hledí na statisíce uprchlíků, jimž se víceméně rozhodla
pomoci, a očekává, kde jinde dojde na slova expertů, že toto
vraždění je jen začátek.
Naši biskupové se rozhodli k aktivnímu
kroku jak na násilí odpovědět a připomenout,
že my jsme tu doma. V neděli dne
15. 11. 2015 se měly rozeznít kostelní zvony
k uctění památky hanebně zavražděných
Pařížanů. I ve Velimi jsme tuto nejmenší, ale
poctivou službu zajistili. Již před polednem se
na deset minut rozhoupal tzv. sanktusník, mezi
obyvateli zvaný jako umíráček. Připomněl
zbytečnou a nepochopitelnou smrt mnohých,
kteří se proti odlišné a bláhové víře radikálů
ničím neprovinili. Přesně v poledne přišel
ke starobylým dveřím zvonice pan Josef Hrabal
a z nejhornějšího patra této barokní stavby se
rozezněl největší velimský zvon, ulitý mistrem
Petrem Kotlářem v roce 1464 (nákladem
Zdeňka z Postupic). Až později jsem se
dozvěděl, že úderů srdce zvonu bylo přesně 129, za každého
mrtvého jeden. Velmi symbolické.

Tomáš Těmín
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Velimský kostel rozezněla hudba starých mistrů

Sedmého listopadu se v kostele sv. Vavřince konal dlouho
připravovaný koncert starých mistrů. Do naší obce zavítalo zcela
mimořádné hudební těleso. Čáslavský žesťový kvintet se stává
v posledních letech v našem kraji stále proslulejším. Kvintet se
zabývá interpretací staré chrámové i světské hudby, zejména
z období renesance a baroka. Soubor byl
založen roku 2001 absolventy Základní
umělecké školy J. L. Dusíka v Čáslavi
a s malými obměnami hráčů působí
dodnes. Svou hudbou se představil
na mnoha renomovaných akcích,
za zmínku stojí vystoupení v Senátu PČR,
zahájení festivalu Kmochův Kolín nebo
pietní akt u pomníku generála Josefa
Mašína v Lošanech. Kvintet se několikrát
zúčastnil akce „Noc kostelů“ a vánočního
hraní u jesliček. V oblasti chrámové hudby rovněž spolupracuje
s Čáslavskou chrámovou scholou. Další oblastí působení tohoto
souboru je takzvaná věžní hudba, kdy se výrazný zvuk žesťových
nástrojů při hře z věže nese do dálky.
Několik minut před zahájením si více jak sedm desítek posluchačů
posedalo do starobylých kostelních lavic, ve ztemnělém kostele
však bylo krátké čekání na vystoupení velmi (ducha) povznášející.
Důkazem toho byla skutečnost, že téměř 20 dětí z předních lavic
v naprosté tichosti sledovalo přípravy na samotný koncert. Potěšila
i účast pánů zastupitelů Petra Kubelky a Martina Škopka.
Koncert otevřela Intráda č. 46 od Johanna Pezela, rodáka
z Kladska, který studoval na Gymnáziu v Budyšíně, jenž celý svůj
tvůrčí život působil jako člen různých městských kapel, především
v Lipsku, v kostele sv. Tomáše, kde později působil i Johann
Sebastian Bach. Následně řídil městskou kapelu v Drážďanech.
Pezel vynikl v období, které bylo ještě chudé na barvu i rozsah
dechových nástrojů. Svým progresivním přístupem a snahou
zužitkovat veškerou skrovnou paletu možností však vytvořil
hudbu živou a zajímavou. V tomto směru byl zcela nedosažitelný
a převyšuje tak velké množství svých současníků. Pezel unikl
v roce 1681 z Lipska před morem do Budyšína, kde v roce 1694
umírá. Po jeho několika skladbách následovala hudba Jiřího Ignáce
Linka, který získal základní hudební vzdělání v Mladé Boleslavi
u místního varhaníka Červinky. V letech 1735 a 1736 studoval
na piaristické koleji v Kosmonosích. V roce 1747 vyhověl hrabě
František Arnošt z Valdštejna jeho žádosti a jmenoval jej kantorem
v Bakově. S tím byla spojena i funkce ředitele kůru v kostele
sv. Bartoloměje. Zajímavá byla skutečnost, že v průběhu svého
života kromě kantořiny a správy kůru sedlačil na malém
hospodářství, aby uživil rodinu. Onemocněl těžkou tuberkulózou,
které podlehl 30. prosince 1791. Zanechal po sobě významné
hudební dílo, ale také dluh 30 zlatých a 88 krejcarů. Jiří Ignác Linek
je typickým představitelem hudby českých kantorů předklasického
období. Jen v Národním muzeu je evidováno více než 230 jeho
skladeb. V jeho díle tak najdeme 41 mší, 9 rekviem, 27 offertorií,
76 litanií, asi 30 pastorel a mnoho dalších rozmanitých skladeb.
Na našem koncertě dále následovaly skladby Henryho Purcella,
anglického skladatele 2. poloviny 17. století. Henry se narodil
do rodiny zpěváka královské kaple (Chapel Royal). Jeho otec však
zemřel, když bylo synovi 5 let. Henry se od časného dětství věnoval
studiu hudby u prominentních osobností tehdejší doby. Brzy se stal
nejen choralistou, ale projevoval též velké nadání kompoziční - již
v devíti letech složil svou první skladbu, která se však nezachovala.
Další hudební studium absolvoval na westminsterské škole v roce

1676. V té době již skládal doprovodnou hudbu k divadelním
hrám včetně Shakespearových. V roce 1679 začíná skládat též
duchovní hudbu, především chorály, hymny, žalmy a kantáty,
některé též pro královskou kapli, což představovalo v té době velmi
prestižní záležitost. Jeho skladby byly velmi obtížně proveditelné,
překračující často hlasový rozsah
zpěváků. Ačkoli zemřel již v šestatřiceti
letech, byl Henry Purcell velmi plodným
skladatelem – počet jeho děl se blíží pěti
stům. První část koncertu pak zakončila
hudba Adama Michny z Otradovic, nám
všem známého skladatele koledy Chtíc
aby spal, českého aristokrata, narozeného
roku 1600. Jeho otec Michal Michna
byl rovněž varhaníkem a současně
i trumpetistou, jak bylo v jejich rodině
tradicí. Adam Michna se stal vůbec prvním frekventantem školy
Řádu Tovaryšstva Ježíšova, byl velmi plodným skladatelem,
nicméně zdaleka ne všechny jeho skladby se zachovaly do dnešní
doby. Známe 230 jeho kompozic, soustředěných do pěti sbírek, tří
českých a dvou latinských.
Namísto přestávky promluvil R. D. Martin Sklenář, připomněl
význam doby zvané v široké veřejnosti jako Dušičky, tedy svátek
Všech svatých. Jeho vystoupení se neslo na téma odpovědnosti
k vlastnímu životu, k předkům a potomkům. Připomněl, že každá
generace navazuje na další, společně tvoří řetěz, a to i v duchovním
slova smyslu. Své přesvědčení uváděl citacemi a obrazy ze Starého
i Nového zákona.
Ve druhé části koncertu zazněla opět hudba všech shora uvedených
autorů. Navíc byly připojeny skladby Melchiora Francka,
narozeného v roce 1580 v Žitavě a zemřelého 1. června 1639
v Coburgu. Franckova díla vykazují důkladnou znalost
nizozemského stylu školy Orlanda di Lassa. Na rozdíl od svých
současníků neměl možnost podniknout studijní cestu do Itálie.
Nový vícesborový italský sloh poznal prostřednictvím skladatele
Hanse Leo Hasslera. Od roku 1603 až do smrti byl dvorním
kapelníkem hraběte Johanna Casimira v Coburgu. V pozdějším
věku trpěl hrůzami třicetileté války, ztratil rodinu a po smrti svého
mecenáše zemřel v chudobě.
Po skončení koncertu si všichni posluchači mohli buď sami, nebo
v družném rozhovoru s jinými nad velmi příjemným občerstvením
(podávaným v předsálí kostela) uvědomit, že součástí evropské
kultury je nejen křesťanské náboženství, ale i duchovní hudba,
zvláště pak západoevropská, která jej provázela po celou dobu
středověku i novověku a vlastně tak činí dodnes. V této chvíli
měli posluchači možnost poznat všechny účinkující a poděkovat
jim: Tomáši Větvičkovi a Tomáši Marešovi, kteří hráli na trubku,
Veronice Větvičkové hrající na lesní roh, Pavlu Marešovi hrajícímu
na pozoun a v neposlední řadě Jaroslavu Popílkovi, jenž hrál
na tubu. Zejména v případě manželů Větvičkových jsme rádi, že
ve Velimi žijí takto velmi kulturně vzdělaní lidé, kteří jsou schopni
do obce přinést zcela nezištně kulturní vyžití.
Koncert byl ohromným kulturním zážitkem pro všechny. Již
se těšíme (a v tomto ohledu Vás chci povzbudit, abychom se
těšili všichni společně) na 27. prosinec, kdy je plánován vánoční
koncert spojený s dílničkami pro děti (kostel bude temperován),
kde se budou vyrábět zejména jejich rekvizity na plánovanou
Tříkrálovou sbírku. Ve vánoční době dojde i na stylové troubení
známých koled z věže zvonice, které Velim, soudě tak podle mého
rozhovoru s pamětníky, ještě nezažila.
Tomáš Těmín

Rok s petanque
Co je petanque?
Petanque je francouzský společenský sport pro dvě 1-3 členná
družstva, která se snaží umístit koule co nejblíže k cíli, dřevěné
kuličce-košonku. Princip hry je jednoduchý, ale dokonalé
zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje pravidelný trénink.
Výraznou předností tohoto sportu je to, že ho může na vysoké
úrovni hrát prakticky každý (ženy s muži, starci s dětmi i tělesně
postižení). Všichni se mohou zúčastňovat turnajů.
Česká asociace petanquových klubů (ČAPEK), která sdružuje
hráče z celé republiky, byla nově zařazena do ČUS (Česká unie
sportu). Ve vrcholovém petanque se pořádá každý rok MS a ME.
Těchto soutěží se účastní i reprezentační družstva ČR ve všech
kategoriích. Pro nás jsou to cíle zatím vzdálené.
Přesto byli hráči PC Sokol Velim i letos na turnajích po celé
ČR vidět. A to nejen kvůli novým modrým dresům, které si
pořídili, ale i kvůli hře. Osm velimských hráčů se zúčastnilo
MČR dvojic ve Vojnově Městci, čtyři hráli na MČR smíšených
dvojic ve Vědomicích u Roudnice nad Labem, tři hráli MČR
jednotlivců opět ve Vědomicích. Turnaj CENTROPE v Liblicích
u Mělníka absolvovalo tříčlenné družstvo. Byl to jeden ze sedmi
evropských turnajů. Čapkovských turnajů se Velimští zúčastnili
v Ořechu, Lipníku, Vědomicích, Stolíně, Vrchlabí atd. Celkem
jich bylo čtrnáct. Na místních turnajích v Předhradí, Sokolči
a Kostomlatech také nechyběli. Na domácích hřištích jsme
uspořádali šest turnajů: Jarní supermele, Velimský otvírák,
Noční čarodějnice, CM koule, Velim Open, Přebor jednotlivců.
Všechny s dobrou hráčskou účastí. Během roku se uskutečnilo
53 tréninkových dnů s průměrnou účastí deseti hráčů. PC Sokol
Velim uspořádal také další ročník Polabské ligy petanque (což je
jedna ze šesti dlouhodobých soutěží v ČR), tentokrát za účasti
osmi družstev z Polabí. Hrálo se náročným způsobem - každý
s každým doma i venku. To je 14 zápasů. Soutěž byla dobře
organizovaná a i přes časovou náročnost se dohrála dle rozpisu
i se slavnostním zakončením. Kromě toho byly uspořádány
turistické výlety do Kácova a Malešova, již tradičně také bowling
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v Pečkách. Během roku nás hraje 14-16. Věříme, že mezi
nás příjdou ti, kteří nás při hře sledují pouze ze silnice. Účast
na všech akcích (brigádách, turnajích, výletech) je velmi dobrá.
V dobré partě, při pohodové hře jsme letos opět prožili mnoho
příjemných chvil a šířili dobré jméno Velimi po celé ČR. Přijďte
mezi nás.
Hráči PC Sokol Velim

Sokolský florbalový turnaj v Nymburce
V neděli 22. 11. jsme v nymburské základní škole RAF odehráli
další sokolský turnaj. V kategorii starších chlapců jsme tentokrát
postavili pouze jedno družstvo a umístili se jako druzí z osmi
účastníků. Kluci podali výborné výkony a jediný zápas prohráli
právě ve finále s lépe hrající Sokolčí.
V kategorii I a (mladší žáci) jsme utvořili družstva dvě, B tým
složený z nováčků se uvedl krásným šestým místem a tým A celý
turnaj vyhrál.
M. Esterle

Velimští florbaloví dorostenci (kategorie II, 14-17 let) se
sokolského florbalového turnaje v Nymburce zúčastnili dne
29. 11. Za účasti dalších čtyř týmů z Nymburka (2), Poděbrad
a Bobnice se Velimákům podařilo „vypálit“ domácím rybník,
v tomto případě nymburskou sokolovnu. Po třech vítězstvích
a jedné remíze přivezli do Velimi pohár za vítězství v turnaji tito
hráči: D. Antuš, R.Čábela, R. Sixta, J.Kyncl, A.Fiala, L. Roudnický,
D. Tůma.
M. Čábela
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FC Velim

Výsledky a tabulky:
A:
Velim – Radim 1:0
B:
Radim – Velim 3:7
Dorost:
Velim – Zeleneč 3:2
Žáci:
Vlašim – Velim 0:4 a 6:1

Přání
Přání panu ak. malíři Jiřímu Škopkovi: „Radostné Vánoce
a dobrý nový rok 2016 přeje KRPV Velim.“

Za KRPV M. Čábelová
Koroptvičky
Sněhová peřina přikrývá
zahrady i pole širá,
cesty i chaloupek střechy,
zima si nevybírá.

Koroptviček pár na sněhu
v klubíčko peří schoulených
čeká tu na teplo sluneční,
však mráz jen na ně dých.
Přijde jaro, přijde, koroptvičky,
rozkvete louka, pole,
zazelená se mez,
budete opět zpívat
pět peněz, pět peněz.

Velim zpívá koledy
Poděkování
ZŠ T. G. Masaryka Velim děkuje pořadatelům XV. Velimského
plesu, p. Jeřábkovi – Potraviny Anděl a firmě Ball Aerocan
za sponzorský dar na prosincové akce pořádané školou.

Tříkrálová sbírka letos též ve Velimi
Ve dnech 9. 1. a 10. 1. 2016 proběhne ve Velimi již potřetí
pod záštitou České katolické charity Tříkrálová sbírka.
Rádi bychom celou sbírku obsloužili vlastními silami, tedy
koledníky z řad Velimáků, aby nemuseli do Velimi zajíždět opět
koledníci z Kolína. Prosíme a zároveň povzbuzujeme každého,
kdo by chtěl pomoci či se dokonce stát sám koledníkem,
aby se přihlásil na e-mail: jitka.teminova@seznam.cz nebo
SklenarMartin@seznam.cz či telefon 606626158 nebo 728384833.

Poděkování
Rád bych poděkoval všem za projevy přátelství a přání při
až nečekané a překonané věkové hranici. Děkuji za dary
a za veškerou pomoc i potěšující slova, a to všem, kdo i na mě
vzpomněli. Jsem rád mezi vámi všemi. 
Bohuslav Baláček

Dne 27. 12. 2015 od 15.00 h jsou všichni srdečně zváni na vánoční
setkání v kostele sv. Vavřince ve Velimi. Čeká Vás společné
zpívání koled za doprovodu žesťových nástrojů, troubení koled
z věže na všechny světové strany, vytváření „Velimského betléma“
a ještě něco navíc.

Poděkování
Poděkování sponzorům, kteří přispěli na mikulášskou besídku:
JUDr. Tomáš Těmín, p. Petr Homoky ml., manželé Nezbedovi,
Petr a Pavel Homokyovi, manželé Minarčíkovi, manželé Slabých,
Autodoprava Miroslav Siřínek, p. Zbyněk Sandholc,
p. Josef Kaftan, pí Jarmila Kopecká, Sokol Velim, oddíl volejbalu
Velim a další...

Pozvánka
Sokol Velim – oddíl volejbalu vás srdečně zve na
Novoroční turnaj ve volejbale
smíšených družstev (alespoň 2 ženy)
Kdy: sobota 9. 1. 2016 od 8 hodin
Kde: sokolovna Velim
Účastnický poplatek: 50 Kč
Kontakt: Ivana Homokyová – 723 172 520
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