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Představujeme firmy v naší obci
Milí čtenáři, v naší obci funguje množství
firem i řemeslníků, jejichž služeb bychom
třeba i rádi využili, ale moc o nich nevíme.
Proto bychom Vám je v následujících číslech
Velimských novin chtěli představit a přiblížit
jejich činnost nebo třeba plány do budoucna.
Neradi bychom však na někoho zapomněli. Proto
budeme jedině rádi, když nás upozorníte na ještě
nepředstavené firmy. Uvítali bychom, kdyby se
zástupci jednotlivých firem ozvali sami na e-mail
redakcevn@seznam.cz nebo kontaktovali členy
redakční rady VN.

C & F Manufacturing

Nyní Vám představíme firmu C & F Manufacturing, s. r. o., která odpověděla
jako první. A jaká je stručná charakteristika firmy? Tato irská firma se zabývá
strojírenskou a montážní výrobou dle zákaznických požadavků. Rozsah výroby je
od jednoduchého obrábění plechu až po výrobu komponentů pro bagry, chladicí
zařízení a kompletní produkce IT skříní. Kromě domácích zákazníků má své
odběratele i v zahraničí, aktuálně nejvíce vyváží do Rumunska. Průměrně má 110
kmenových zaměstnanců. Pracovně chce dát příležitost zejména lidem z Velimi
a okolí. Firma existuje od roku 2002, kdy byla vybudována první hala. Areál prošel
několika fázemi rozšiřování, přičemž poslední proběhla v roce 2008, kdy byla
přistavěna další výrobní hala a rozšířeny stávající prostory. V současné době se

snaží oslovovat nové potencionální zákazníky
pro navázání spolupráce, aby mohla naplnit
volnou výrobní kapacitu a dát práci i dalším
lidem z okolí. Převážná většina zaměstnanců
to s firmou „táhne“ od úplných začátků a jejich
významná část bydlí přímo ve Velimi, ať už
se jedná o starousedlíky, anebo nově příchozí
cizince, kteří u nás ve Velimi našli svůj druhý
domov. Na otázky nám odpověděla a foto
zaslala paní Jana Šmídová (people management
firmy). 
jb a žas

Masopustní průvod masek
Pomalu se nám blíží konec zimy, a tak si děti v mateřské škole připomněly lidovou tradici
– průvod masek. Od rána bylo ve všech třídách veselo, všude bylo plno masek a jedna
krásnější než druhá. Přehlídka všech princezen, šašků, hrdinů, pirátů, ale i dráčků, včeliček,
myšek a kočiček proběhla ještě v každém pavilonu zvlášť, ale do průvodu se už zapojili
úplně všichni, včetně zaměstnanců školy. A protože byla spousta lidí, které jsme chtěli svými
písničkami a básničkami rozveselit, rozdělili jsme se. Třídy B a C šly do Základní školy
T. G. Masaryka a do lékárny, třídy A a D navštívily obecní úřad. Všude jsme si „vyzpívali“
sladkosti, potěšili všechny posluchače zpěvem a hrou na hudební nástroje a rozesmátí jsme
se vrátili zase zpátky do školky. A teď se těšíme na blížící se jaro.
žas

Večer s Andersenem
pořádá Knihovna Velim
v pátek 27. března 2015
15.00 –17.00 pro děti do 7 let
17.00 – 20.00 pro školní děti
Budeme číst, tvořit, soutěžit.
Je nutné se předem přihlásit – tel. 607 846 895.
Děti budou potřebovat polštářek na sezení,
přezůvky, pití v uzavíratelné lahvi, pastelky,
nůžky. /Čtěte více na str. 6/
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 28. 1. 2015
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Pan starosta Seifert seznámil všechny přítomné se
smlouvou o úvěru reg. č. 99010251220 ve výši 4 600 000 Kč
určené výhradně k účelu „Rekonstrukce Mateřské školy
Velim – pavilon E“ (vč. DPH). Zastupitelstvo obce Velim
projednalo podmínky výše uvedené smlouvy, smlouvu
schválilo a pověřilo starostu obce Velim pana Josefa Seiferta
podepsáním této smlouvy.
Zastupitelstvo projednalo žádost Salimy Velim o vyjádření
k předčasnému užívání dílny zemědělské techniky a garáže
v objektu bývalého kravína v areálu SALIMA družstva Velim
p. č. st 574/1, 574/2, 574/3, 574/5 v k. ú. Velim a odsouhlasilo
předčasné užívání objektu.
Zastupitelstvo projednalo žádost Salimy Velim a souhlasilo
s odstraněním čerpací stanice PHM na pozemku p. č. st. 565
v k. ú. Velim na náklady investora dle předloženého projektu.
Dále se ZO zabývalo žádostí spolku Lungta o připojení se
k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. ZO rozhodlo, že
Velim se k této akci nepřipojí.
ZO projednalo a schválilo žádost paní Nádějové o vzdání se
předkupního práva (st. 1217, p. č. 1127 ve Velimi, k. ú. Velim)
obce Velim k uvedeným parcelám.
ZO schválilo Dodatek č. VII ke Smlouvě o závazku veřejné
služby ve vnitrostátní linkové dopravě na rok 2015 (OAD
Kolín, s. r. o., vs. Obec Velim).
Zastupitelstvo obdrželo žádost společnosti JON.cz o uzavření
smlouvy – umístění zařízení na čp. 541 ulice K Sídlišti, Velim
a Rámcovou smlouvu o poskytování služeb elektronických
komunikací pro MŠ Velim. ZO pověřilo starostu k dalšímu
jednání.
Zastupitelstvo udělilo výjimku dle § 23 odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb. pro ZŠ T. G. Masaryka ve Velimi pro IV. třídu
(31 žáků) – školní rok 2014/2015 (počínaje 1. 2. 2015).
Zastupitelstvo projednalo stížnost pana Müllera na postup při
vyřizování žádosti č. j. 858/2014 a nesouhlas s požadovanou
částkou za poskytnutí informací a doporučilo postoupit
stížnost Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Pan starosta Seifert předložil ZO Příkazní smlouvu (Witero,
s. r. o.) o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci
„Víceúčelové hřiště Horní Nouzov pro základní školu“, která
byla zatím odložena. ZO pověřilo starostu k dalšímu jednání.
Dále zastupitelstvo schválilo Smlouvu č. OS201420004730
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (EKOKOM, a. s., vs. Obec Velim) vč. příloh a Dodatku č. 1.
Starosta Seifert předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu
na rok 2015, do příštího zasedání je možné položky doplnit.
Sdělil zastupitelstvu, že 28. 1. 2015 se uskutečnila kontrola
z RRRSSČ na akci „Rekonstrukce místní komunikace v obci
Velim“ CZ.1.15/1.1.00/74.01723 – bez výhrad.
Upozornil na špatný stav schodiště u domu čp. 452, kde se
mimo jiné nachází i sídlo místní pošty. Požádal pana Kostku,
zda by zajistil objednání projektanta a zadal zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci schodiště.
Pan Kostka požádal starostu Seiferta, aby oslovil hejtmana
Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. Peteru a požádal
ho o dokončení rekonstrukce místních komunikací (část
ulice Pražská a Sokolská), které jsou ve správě KÚSK. Starosta
odpověděl, že záležitost bude vyřízena.
Pan Škopek se zeptal, zda OÚ neuvažuje o vyznačení bílé čáry

•

•

(krajnice) na silnici v třídě Krále Jiřího. Starosta odpověděl,
že zhotovení krajnice je plánováno.
Mgr. Karpeta sdělil ZO, že se v pátek 16. 1. 2015 uskutečnil
zápis do 1. třídy ZŠ T. G. Masaryka ve Velimi. K zápisu se
dostavilo 29 dětí, jedno má vyžádáno individuální termín.
Do 1. třídy nastoupí dle odhadu 22 dětí, některým bylo
doporučeno prošetření v poradně a zřejmě bude navržen
odklad.
Ž. Svobodová, DiS., oznámila ZO, že zápis do MŠ Velim pro
školní rok 2015/2016 se uskuteční 2. - 3. března 2015 (zápis
na objednání). Kapacita MŠ je v současné době dostačující.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 11. 2. 2015
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Pan starosta předložil ZO inventarizaci veškerého majetku,
pohledávek a závazků k 31. 12. 2014, kterou ZO schválilo bez
výhrad. Inventarizace je uveřejněna na stránkách obce.
Dále pan starosta předal slovo paní účetní Bernardové,
která vysvětlila zastupitelstvu návrh rozpočtu pro rok
2015. Do rozpočtu budou doplněny položky: církve –
návrh 100 000 Kč, dále příspěvky Sokol Velim a fotbal cca
600 000 Kč. Rozpočet bude vyvěšen a případně doplněn
na dalším zasedání ZO Velim.
Zastupitelstvo obdrželo nabídku spolupráce v oblasti
cestovního ruchu, Stanovy a Partnerskou smlouvu
o spolupráci od Zlatého pruhu Polabí, o. p. s. ZO bere
na vědomí, této příležitosti zatím nevyužije.
Zastupitelstvo projednalo žádost Svazu diabetiků ČR
o poskytnutí příspěvku na vzdělávací pobyt. ZO navrhlo
oslovit sdružení, zda jejich služby využívají občané Velimi
a Vítězova, poté bude případně rozhodnuto o příspěvku.
ZO projednalo žádost FSČCE Velim o finanční příspěvek
na obnovu kulturní památky – oprava vitráží v oknech
evangelického kostela. Odpověď: V rozpočtu bude vyčleněna
částka na církve cca 100 000 Kč. Pokud bude navržený
rozpočet schválen, k dispozici bude částka 50 000 Kč.
ZO projednalo nabídku společnosti ELEKTROWIN, a. s.,
na zajištění smluvní spolupráce v oblasti zpětného odběru
elektrozařízení. Zastupitelstvo rozhodlo, že využije variantu
umístění červeného kontejneru (Smlouvu na místo zpětného
odběru formou umístění venkovního stacionárního –
červený kontejner) ideálně do sběrných hnízd. Odměny
za sběr. Pořízení červených kontejnerů bezplatně. Kontejner
bude umístěn do ulice Palackého. Sběrné místo – bývalý
obchod potravin.
Pan starosta Seifert ZO předložil oznámení od společnosti
VODOS, s. r. o., o změně ceny stočného ve Velimi. Ke změně
dochází v souvislosti s uzavřením koncesní smlouvy
a dotačního titulu „Dobudování kanalizace v obci Velim”.
Informace byla vyvěšena na úřední desce a elektronické
úřední desce.
Paní Slabá seznámila ZO s návrhem Sociální a bytové
komise týkajícím se obsazení bytů a plánovaných změn.
Komise vypracuje směrnici s podmínkami pro obsazení
bytů a připravila nově žádost, kterou každý žadatel vyplní
a dodá požadované dokumenty. Osoby uvedené v seznamu
budou osloveny a v případě nesplnění podmínek ze seznamu
vyloučeny. Dále komise doporučuje obecní byt v č. p. 541 jako
služební a navrhuje ho přednostně nabídnout za určitých
podmínek PČR – oddělení Pečky.
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Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Vlachý Josef, Velim
Smíšek Jan, Velim
Radoňský Vlastimil, Velim
Richterová Zdeňka, Velim
Vepřek Jiří, Velim
Synek Jiří, Velim
Poláková Eva, Velim
Drábková Anna, Velim
Farkas Jozef, Velim
Kratochvílová Olga, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
Narodili se:
Záruba Jan, Velim
Michníková Zuzana, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Břečková Danuše, Vítězov
Drahovzal Pavel, Velim
Fundová Růžena, Velim
Čest jejich památce!

80 let
60 let
65 let
60 let
70 let
75 let
85 let
75 let
80 let
91 let

s Josefem Kajetánem Tylem,
Dr. Ladislavem Riegrem aj.
Pro nás je zajímavé, že
Václav
Veith
podpořil
na
Novoveském
vrchu,
nyní
Bedřichově,
stavbu
pomníku, který je upomínkou
na bitvu u Kolína. Odtud
velel pruský král Friedrich
II. svým oddílům. V r. 1841
byl na kopci postaven jehlan
na čtyřhranném podstavci
z ruky sochaře Ludwiga
Schwanthalera. Aby nebyly
narušeny vztahy mezi Pruskem a Rakouskem, nemohl být
pomník slavnostně odhalen ani nést jakýkoli nápis. Než byl totiž
pomník dokončen, došel z Vídně dotaz na důvod této stavby.
Odpověď zněla, že jde o hraniční kámen Kolínského panství.
V r. 2005 byl pomník osazen deskou, kterou vytvořil akad.
sochař Miroslav Smrkovský s textem českým, německým
a anglickým: „Na paměť bitvy u Kolína 18. června 1757. Vrch
Bedřichov byl jedním z velitelských stanovišť krále Friedricha II.
Velikého, vrchního velitele pruských vojsk.“
MČ

Velim a svět před půl stoletím (únor 2015)

Malý příspěvek k článku Zapomenutá

Dle meteorologických předpovědí počasí měla být zima 1964 až
1965 velmi tuhá. Praxe naopak nakonec prokázala, že až do konce
ledna 1965 nebyla zem vůbec zamrzlá a celkově bylo velmi mírné
počasí. Začátkem února, kdy se již nepočítalo se zhoršením
počasí, začal padat sníh. Na konec února bylo předpovídáno velmi
teplé počasí. Skutečnost však byla taková, že nastaly mrazy kolem
–10 °C.
Dne 6. února 1965 zemřel V. Husa, český historik, člen
korespondent Československé akademie věd.
Dne 6. února 1965 havarovalo dopravní letadlo v Andách.
V něm zahynuli fotbalisté z Chile.
V únoru 1965 byl v časopisu Vpřed, který vydával okresní výbor
KSČ v Kolíně, zveřejněn odborný článek Ing. Karla Strnada
z Velimi zabývající se chovatelskou tematikou v jednotných
zemědělských družstvech.
V únoru 1965 skončily čaje, které každoročně pořádal
ve velimské sokolovně fotbalový odbor Slavoje Velim. Důvodem
ukončení byla malá návštěvnost. Příčinou malé účasti bylo
nevyhovění většině účastníků vyžadujících moderní hudbu.
Avšak i veškeré plesy toho roku měly chabou návštěvnost.

výročí (ve VN 1/2015)

Přečetli jsme
Ladislav a Miroslava Jouzovi napsali útlou knížku s názvem
Veithové /vyd. Regionální muzeum Mělník 2008/. Pojednává
o rozvětveném rodu, který vlastnil mezi jinými také panství
Kolínské. Pan Václav Veith /1787 – 1849/ rozšířil svá panství
o to Kolínské v listopadu 1826 za 200.500 zlatých, a to formou
dražby. Patřily sem i Býchory, kde Václav Veith postavil zámek.
Byl člověkem sociálního cítění a postaral se o mnohé, např.
nechal přestavět kostel v Býchorech, opravit kostely v Ovčárech,
Křečhoři, Nové Vsi a ve Starém Kolíně, kde přispěl i několika
desítkám vyhořelých, staral se o školy, které se na panství
nacházely. Stýkal se s představiteli české kultury, např.

Ve VN 1/2015 jsem si přečetl článek Zapomenutá výročí. Také
bych k tomu měl co říci. Kdo složil krásnou melodii naší hymny
a odkud byl, se často neví. Hudební skladatel František Škroup
se narodil v Osicích u Hradce Králové, ve vesnici dnes poněkud
zchátralé, avšak s krásně opraveným kostelem. Poblíž stojí škola
a busta skladatelova. Bohužel byla z bronzu. Už není. Potkal ji
osud kovových tabulek se jmény vězňů v Terezíně i kosy selského
rebela u Chlumce nad Cidlinou. Busta Škroupova byla určena pro
nizozemský Naarden. V roce 1964 byla nainstalována v rodné
obci Škroupově – Osicích. K 50. výročí odhalení pomníku vydala
obec Osice také pamětní pohlednici, kterou jsem namaloval.
V padesátých letech i naše krásná hymna měla namále,
ale přečkala to. Nepřečkal státní znak, kdy stříbrný lev měl
místo královské koruny rudou pěticípou hvězdu a štítek
s trojvrším a cyrilometodějským křížem byl nahrazen Kriváněm
a povstaleckou vatrou. Hymna se jevila plačtivě buržoazní.
Na Letné se stavěl největší pomník generalissima Stalina na světě,
likvidovali se bohatí sedláci - tzv. kulaci atd. atd.
Jiří Škopek
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Z našich škol
Divadélka ve školičce

Letošní zima se nese ve znamení jedné chřipky za druhou,
a tak děti ve školičce mohly zhlédnout divadélko o bacilech,
kde nenásilnou formou poznávaly jejich skrytá nebezpečí.
Petrpaslíkovo divadlo zase rozzářilo pochmurné zimní dny
pohádkou o mouše Bzučilce, se kterou se děti vlastně nepřestaly
smát celé představení. 
žas

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne
19.
2.
soutěžili
v dovednostech v anglickém
jazyce tři naši žáci – R. Čábela,
T. Fialová a D. Antuš. V těžké
konkurenci nejlépe dopadl
R. Čábela (9. místo).
AH

Vyznejte se ve Vašich penězích (6)
Půjčky – 1. část
Úvěry a půjčky jsou všude kolem nás. Každou chvíli jsme
účastníky diskuzí na téma půjčovat si peníze, nebo ne? Většinou
je to starší generace, která říká: „Nepůjčuj si, kupuj si jenom to,
na co máš!“ Mají svým způsobem pravdu. Ale ne tak docela.
Pro správné rozhodnutí je důležité promyslet tři věci:
• Na co si půjčuji
• Jaký typ půjčky si beru
• Jaký je poměr mého příjmu a splátky
Hodně na tom záleží, protože půjčit si dnes peníze je velmi
snadné. Lákavé nabídky jsou všude kolem nás. Drahého
zboží jsou plné obchody. Staví se nové a pěkné byty i domy.
Marketingové kampaně finančních ústavů na nás útočí ze všech
stran. Není problém si peníze půjčit a už vůbec není problém,
za co je utratit. Pojďme se tedy zamyslet nejprve nad tím, na co
budeme úvěr potřebovat.
Jsou věci, které nutně k životu nepotřebujeme. Obecně do této
kategorie patří spotřební zboží. Domácí kino je věc, bez které
se obejdeme, a proto není vhodné si na něj půjčovat. Sestava
za 80 tisíc na splátky udělá na chvíli radost, ale splácení nás
čeká následující tři roky. Po třech letech zjistíme, že jsme celkem
zaplatili hodně přes sto tisíc a doma máme „krám“ v hodnotě
několika stovek. A z výlohy se na nás směje nový super systém
za super cenu.
Ještě horší situace nastane při koupi dovolené na splátky. „Kupte

nyní, plaťte potom“ … – podobné slogany používají cestovní
kanceláře při prodeji zájezdů. Užít si skvělých čtrnáct dnů
v exotické destinaci je příjemná věc. Ale potom splácet dvanáct
měsíců něco, co už vlastně neexistuje? K tomu se velmi těžko
hledá motivace.
Obecně lze říci, že dluhy na spotřební zboží jsou dluhy špatné.
Úroky bývají velmi vysoké a hodnota pořizovaných věcí velmi
rychle klesá.
Jsou věci, bez kterých se žije jen velmi těžko. Třeba střecha
nad hlavou. Ať už je to byt nebo dům, je to věc, kterou má smysl
pořídit si na dluh. Pokud budeme financovat bydlení půjčkou
s rozumným úrokem (nejčastější je hypotéka), pak je to jeden
z mála dobrých dluhů. Koupíme si rodinný dům za dva miliony
a začneme splácet. Máme sice dluh, ale zároveň máme na straně
aktiv něco hodnotného. V případě zhoršení naší ekonomické
situace můžeme nemovitost prodat a dluh splatit. To u dluhu
na spotřební zboží nejde, protože hodnota zboží je po roce
násobně nižší než dluh. Navíc při pořízení vlastního bydlení
šetříme na nájemném.
Obecně lze říci, že dluh na bydlení je dobrým dluhem.
V příštím článku se dozvíte o půjčkách, které jsou velmi
nebezpečné a za jejichž nezvládnutím bývá často exekutor.
V bankách se objevují pod názvem konsolidační půjčky.
Další rady a tipy najdete na www.ilonahomolkova.cz
Ilona Homolková

Loutkové divadlo
Nedávno jsem byl dotazován na činnost loutkového divadla
ve Velimi, proč prý o tom nenapíši do Velimských novin. Nuže
tedy. V minulosti v době obrozenecké hrálo dětské loutkové
divadlo svou osvětovou roli. Zde možno připomenout Matěje
Kopeckého. Možná tento principál (1775–1847) se svým
ansámblem někdy v minulosti navštívil i Velim. Naposledy tu
hostovalo Šimkovo loutkové divadlo, které se sem několikrát
vracelo během 2. světové války, a to na Starou rychtu. Chcete-li
slyšet něco o velimském sokolském loutkovém divadle, musím
především jmenovat učitele z obecné školy Doubravu. Alois
Doubrava působil ve Velimi od r. 1904, postupem času dosáhl
funkce řídícího učitele a dosloužil zde r. 1934. Proslul vzorně
psanou Velimskou kronikou, která byla prohlášena za nejlepší
na kolínském okrese. Velimské sokolské loutkové divadlo, které
řídil, patřilo k jeho koníčkům. Bylo umístěno v sokolovně,
v prostoru dnešního přísálí při tělocvičně, protože malý sál v té
době ještě neexistoval. Když Němci začátkem r. 1945 zabrali
sokolovnu pro vojenské účely, bylo loutkové divadlo odvezeno
do stodůlky za starou evangelickou školou č. 25. Po výstavbě

nové sokolovny (Němci vypálené) se divadélka ujal všestranný
sokolský činovník František Vlček. Příprav na zprovoznění téměř
zničeného divadélka se ujal i vzdělavatel Sokola Velim, učitel
Jindřich Hadrava. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti. Musely
se obnovovat veškeré kulisy včetně postranních, vyřezávaných
lupínkovou pilkou. Fanda měl několik způsobů kopírování
kulis. Například hrad z poštovní pohlednice promítl zvětšený
na celou plochu budoucí kulisy, přičemž pomocníci obkreslili
hlavní obrysy obrazu. Teprve potom se obraz propracovával
do barevných detailů. Fanda Vlček vytvářel sám i nejrozmanitější
loutky, jejichž hlavičky původně vytvářel z cihlářské hlíny. Zaléval
je do dvou polovin sádrou, čímž vytvořil formu hlavy. Tu pak
po vyjmutí hlíny, vysušení a vyčištění natřel olejem. Poté již zbylo
nalít do připravené formy rozředěnou sádru. Barvy si míchal
sám s použitím klihu a malířských práškových barev. Divadélko
bylo instalováno v malém sále. Jako vodiči loutek a jejich mluvčí
se hlásili dorostenky a dorostenci Sokola. Bylo při tom i mnoho
legrace. Já jsem měl na starosti zvukové efekty. Například při
hoření plamene na jevišti jsem za kulisami lámal připravené
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větve ze stromů. A ohniště, to byla žárovička z baterky obalená
červeným celofánem, přikrytá roštím. Jednou, kdy se měli
na scéně „čerti ženit“, začali jsme všichni dupat, až se vysypala
barevná sklíčka před horními žárovkami. Děti to braly jako
samozřejmost tohoto pekelného víření. Následovala přestávka,
kdy se smetlo rozbité sklo a jeviště uvedlo do původního stavu.

O tom by mohl například vyprávět Karel Lejnar. S prosperujícím
divadlem to dopadlo špatně. Jeho provoz byl ukončen poté, co
bylo úředně sděleno, že Sokol Velim nemá oprávnění k jeho
provozu. Divadélko přešlo do jiných rukou, loutky se poztrácely
a kulisy byly asi spáleny. Velká škoda té zmařené snahy. To
divadélko pak ve Velimi chybělo.
BB

Sokolský ples
Dne 31. ledna otevřel velimskou plesovou sezónu tradičně
Sokolský ples, letos již 103. v pořadí. I přes chřipkovou epidemii
a jarní prázdniny dorazilo celkem 135 tancechtivých Velimáků
a obyvatel okolních obcí. K tanci a poslechu hrála kapela Faust
band.
Pro inspiraci návštěvníků plesu zatančili profesionální tanečníci.
Ukázali 6 tanců, standardních, latinskoamerických, rychlých
i pomalých. Na parket se poté vydali první odvážlivci a nakonec se
parket zaplnil a všichni si užívali hudby.
Bohatá tombola lákala 260 cenami symbolickými i hodnotnějšími,
proto byly prodány všechny lístky. Do první patnáctky cen patřily
například vysavač, zahradní nábytek, různá elektronika nebo živé
jehně, které jistě způsobilo výherci mnoho radosti.
Občerstvení bylo jako každým rokem zajištěno v kuchyňce
u parketu a v restauraci, něco ostřejšího bylo možné si zakoupit
i v Pekle, vše pod vedením paní Lenky Fundové.
Letošní Sokolský ples se vyvedl, obešel se bez závažných problémů
a naladil účastníky na správnou plesovou vlnu.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se na plese podíleli,

a především našim sponzorům za krásné ceny.
Sponzoři plesu:
Autodoprava Siřínek, Autoopravna Čepelák – Radek Čepelák,
Ball Aerocan, Dana Eschlerová, Eva Svobodová, Farma – Kolář
Jan a Jaromír, Hana Thielová – keramika, Hasicí přístroje Kunc,
Hasicí přístroje Minarčík, Ivan a Lenka Farkašovi, Jana Sixtová,
Dům barev - Jaroslav Nezavdal, Jiří Šafr, Karel Škopek, Pavel Kasal,
Keramika Horáček, KG Tranzit - Josef Kaftan, Lesy Novák Josef Novák, Lučební závody Kolín, Malířské práce Stanislav Jandák,
MERO cz, MVDr. Holý Pečky, OÚ Velim, Ovocné a okrasné
školky Hruška, Petiss Tichý, Petr Hrabal, Pivovar Nymburk Josef Janoušek, Potraviny Jeřábek, Potraviny Phi Loc Pham Eden,
Potraviny Pošíková, , restaurace Sokolovna Lenka Fundová, Salima
Velim, SAVAS Velim, Statek - Vladimír Sixta Chotutice, Statek
Konvalina Hořátev, Stavitelství Václav Vojtěch, Strojírny Radoň,
Texaco - Ing. Jan Bína a Jaroslav Horák, Textil Jana Slavíková,
Volejbalový oddíl, Zemědělský svaz ČR – Ing. Jana Sixtová, Zemní
práce – Miroslav Kvapil, Zetor - Jan Kuchař
Za výbor Sokola Velim Pavel Sixta

Masek byla spousta
Oddíl volejbalu již poněkolikáté pořádal maškarní ples pro
dospělé. Letos bylo masek opravdu mnoho. Mohli jste potkat
partu vězňů, celou kapelu Kiss, gangstery z let třicátých,
smrtku, skupinku neživých, sochu Svobody s turisty, motýla
Emanuela s Makovou panenkou, Borata, upíra, květinku, anděly
nebeské, Mexičany, hippies, hroznové víno, miminka i s rodiči
a doprovodem ze sociálky a spoustu dalších. Jako překvapení
vystoupila taneční skupina DC Glow se svým originálním
programem „Vězeňkyně“. Před půlnocí byly vyhlášeny nejhezčí
masky v jednotlivcích a ve skupinách. Vůbec nebylo důležité, kdo
vyhrál, ale hlavně to, kdo si tento večer užil. Zvítězili všichni,
kteří se plesu zúčastnili. Na vydařeném plese hrála skupina Echo,
která opět nezklamala a potěšila svým kvalitním vystoupením.
Za rok se na všechny opět těší pořadatelé, kterým stejně tak jako
sponzorům patří obrovský dík.
žas

Sokolovnu roztančily masky

Poděkování sponzorům maškarního plesu:

Dětský karneval v sokolovně je každoročně vydařenou
akcičkou plnou úsměvů. Odpolednem provázely Anetka
s Ivčou. Dívky se neúnavně proskákaly a protančily celým
maškarním. Projely se s dětmi mašinkou, rychlíkem
a auťákem, zatančily ptačí tanec i makarenu. Děti byly za své
pohybové dovednosti průběžně odměňovány sladkostmi
a nakonec mohly s rodiči popustit uzdu své fantazii a užít si
diskotéku. Všem organizátorům a sponzorům celé akce patří
dík. Také děkujeme OÚ Velim za sladkosti pro děti.
žas

Pavel Kasal, manželé Nezbedovi, Geotek, s. r. o., MUDr. Alena Rabová,
Pavlína Pošíková, Petr Hrabal, Josef Janoušek, Ing. Jan Radoň,
T. S. TATTOO, Jana Slavíková, Jan Kolář, Salima Velim, Zahradnictví
Hruška, Zbyněk Sandholc, Statek Kutlíře, a. s., Jaroslav Nezavdal,
Savas Velim, Potraviny Anděl, Martina a Zdeněk Gregorovi,
Ing. Petr Řehák, Tex-Service Group, a. s., Radek Čepelák,
Jarmila Kopecká, Ing. Hana Bínová, Hana Jeřábková, Ball Aerocan CZ,
Autodoprava M. Siřínek, Manželé Minarčíkovi, Miroslav Kvapil
– zemní práce, KOVE TOOLS, s. r. o., Long Dang, Decora styl,
MUDr. Josef Slabý, Květinový Ateliér G. Kissová, oddíl volejbalu
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Klub přátel Pardubicka

Noc s Andersenem 2015

Klub rodáků a přátel Velimi, kterému před čtvrt stoletím
přisuzovali rok života, žije dosud. Stal se 4. oddílem Sokola
Velim a provozuje bohatou kulturní a společenskou činnost.
Navázal spojení mimo jiné s Klubem přátel Pardubicka, jehož
členové provozují shodnou činnost pro občany Pardubic. Klub
přátel Pardubicka vznikl v květnu 1965. Dnes je v Pardubicích
mohutná mnohočlenná organizace s blahodárnou činností.
Pardubičtí oslavují 50. výročí založení svého klubu. Velimský
klub rodáků zaslal redakci Zpravodaje Klubu přátel Pardubicka
pozdravný dopis, ve kterém vyslovuje přání další bohaté činnosti
i spolupráce s námi, která se projevuje zvláště ve výměně tiskovin.
Do Velimi dochází poštou Pardubický zpravodaj a opačným
směrem jsou odesílány Velimské noviny. Doufejme, že se znovu
obnoví vzájemné návštěvy. 
BB

Vyvrcholením letošního BŘEZNA je již patnáctá
Noc s Andersenem, která letos připadla na
27. března. Víte, jaké výročí budeme v letošním
ročníku Noci s Andersenem slavit? Kromě
210. výročí narození Hanse Christiana Andersena
a jeho pohádek to bude 100. výročí narození
Jana Drdy, autora mnoha krásných českých
pohádek.
Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české
knihovny svádějí boj s populárnějšími médii
o zájem dětí. Všichni víme, že dnešní způsob
života dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří
s mnoha akčními lákadly počínaje bezduchým
vysedáváním před televizní obrazovkou a konče
počítačovými hrami. Tento stav kritizuje široká
veřejnost. Všem se zdá, že dnešní děti nečtou.
Bylo provedeno mnoho výzkumů dětského
čtenářství s alarmujícími výsledky, ale jen málokterý z nich radí,
jak ze začarovaného kruhu ven. Mnozí odborníci lámou hůl nad
rozvojem čtenářských návyků.
A přitom existuje docela jednoduchá cesta (jak tvrdí známý
pražský psycholog dr. V. Mertin) - dát dětem osobní příklad
a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. V rodině, kde
čtou rodiče, nemají děti závažné problémy se čtením. Metoda
osobního vzoru v předčítání vedla k první noci v knihovně v roce
2000, kdy se zároveň slavil Mezinárodní den dětské knihy, který
se připomíná každoročně 2. dubna na celém světě v den narození
známého dánského pohádkáře. 
/zdroj – internet/

Poděkování
Děkuji všem velimským farnicím, které se v Předhradí podílely
na přípravě občerstvení pro farní den v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Je třeba říci, že se akce velice vydařila, účastnilo
se jí asi 10 dětí a 40 dospělých. Kromě úvodní katecheze na téma
eucharistie a následné mše svaté došlo i na prohlídku kostela
s výkladem, křížovou cestu, pro děti byly připraveny sportovní
i intelektuální hry. Je třeba doufat, že podobně příjemně strávený
bude i farní den v kostele sv. Vavřince ve Velimi dne 21. 3. 2015
od 10.00 hod., kam rád všechny občany Velimi tímto za celou
farnost zvu. 
Tomáš Těmín

Jak vařily naše prababičky (2.)
V předminulém čísle jsme uvedli, že naše prababičky měly odlišné
možnosti jak vařit, popsali jsme kuchyňská kamna. Dalším důležitým
vybavením byla pec.
Kromě kamen bývaly v domech pece, které jsou historicky ještě
starším vybavením. Pec byla jednoduché konstrukce, obvykle ze
žáruvzdorných cihel, klenba nad rovnou podlahou, vpředu s otvorem
pro přikládání, nahoře s vývodem do komína. Vývod spalin byl
opatřen regulační klapkou.
V peci se zatápělo měkkým dřevem, ale dále se topilo již
výhřevnějším tvrdým dřevem. Roztopení pece se poznalo snadno.
Vnitřní stěna pece musela být čistá bez sazí, všechny saze uvnitř při
dosažení správné teploty shořely.
Pec se proto nemusela nikdy jako
trouba čistit. Po shrnutí zbylého
ohně na stranu a vymetení dna pece
byla pec připravena k pečení.
Nejprve se začaly péci různé
placky podobné pizze. Následně se
pekly v kameninových nádobách
a pekáčích maso, zelenina, zapékané
pokrmy. Dále chleba, který byl
nejdůležitější. Nakonec různé
sladké a slané pečivo. Zbytkové
teplo se mohlo využít ještě k sušení.

Sálající teplo pece působí na úpravu pokrmů ze všech stran. Pec
dokáže sálat teplo i několik hodin a při mírném přitápění může být
zahřátá i několik dní, například o velkých svátcích. V dnešní době se
použití pecí vrací do pizzerií.
Čtenář článku (podle jeho názvu) právem očekává, že tu najde
nějaký recept. Záměrem autora je nejprve seznámit s podmínkami
pro přípravu jídel v době, kdy již nejsou pamětníci.
Avšak pro uspokojení zejména čtenářek je následující recept ze
surovin, které lze opatřit podobně jako před 100 i více lety. Místo
kamen použijeme elektrický nebo plynový vařič s plotýnkou, troubu
elektrickou nebo plynovou. Nádobí již z té doby asi doma nemáme,
ale použití nádobí ze současných kuchyňských linek by výsledek
nemělo ovlivnit.
M. D. Rettigová – Španělské ptáčky
Usekej drobně 1/2 kila vepřového masa, dej je na mísu, vraz do něho
dvě celá vejce, přilej půl koflíku sladké smetany a dej k tomu strouhané
žemličky tolik, mnoholi jest potřebí, aby to dobře pohromadě drželo,
dej k tomu citronové kůry, nového koření, hřebíček a dobře to osol.
Nech napolovic uvařit zelenou hlávku, rozeber lístky a zaobal do nich
té sekaniny tolik, co se do každého vejde, pak je nitkou pěkně obvaž,
aby se nerozvinuly, a nech je v rozpáleném másle vysmažit; potom
odvaž nitky, narovnej to do kastrolku, polej to sladkou smetanou
a nech to v troubě vypéci; pak to dej na stůl buď tak s kastrolkem.
Dobrou chuť!
Petr Baláček
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