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Jarní úklid aneb jak na pořádek
Jaro nesměle ťuká na dveře, sluníčko
získává na síle a skalní příznivci zahrádek
už vyrazili zušlechťovat svoje záhonky.
Krásný obrázek probouzející se přírody.
Ale na druhou stranu, když se pořádně
rozhlédnete kolem, uvidíte následky
zimního období. A to u nás letos nebylo
tolik sněhu. V opačném případě by
totiž překvapení bylo větší. Nepořádek,
odpadky v příkopech, psí „pozůstatky“
atd. Je tedy čas dát se do jarního úklidu.
A co si budeme nalhávat – je třeba, aby
každý začal u sebe. Každoročně si 22. 4.
připomínáme Den Země. Výborný čas
pro „restart“ našeho okolí. I žáci základní
školy přiloží ruce k dílu a v rámci
17. kalendářního týdne se budou zabývat
nejen okolím školy, ale navazovat budou
i další akce k tomuto tématu.
AH
Dívejme se kolem sebe
Jak poznat člověka se smyslem pro
pořádek? Poznáme ho tak, že chodí
perfektně upraven, ve svém domě nesnese
sebemenší nepořádek a na své zahradě má

perfektní trávník? Je to sice chvályhodné,
ale kulturní člověk se chová kulturně
i mimo svůj pozemek. To už se daří jen
některým z nás.
Vzhled obce se výrazně zlepšuje. Obecní
úřad a park před ním, silnice, školka
a její okolí, opravené domy, při chodníku
odpadkové koše. Všude je vidět snaha
o zlepšení vzhledu vesnice. O tom všem
jsem již psala a opakuji se.
Právě tak jsem usilovně poukazovala
na nepořádek kolem kontejnerů. To už by
vyžadovalo psychologa. Někdo si postaví
honosné sídlo a na oficiální odvoz odpadu
na patřičné skládky peníze už zřejmě
nemá, a tak odpad různě „trousí“. Co má
sloužit všem, považujeme za své. Není
týden, aby vedle kontejneru někdo cosi
nepohodil. Plasty snad nejsou už takový
problém, tam se trefíme. Horší je to se
sklem. Ústí zelených „zvonů“ je úzké, tedy
pro lahve, event. vázy a drobný skleněný
odpad. Řešení se najde. Posledně tam
bylo snad prasklé akvárium, či výběh pro
malé hlodavce. Na dně pro jistotu ještě

mokré piliny, či co to bylo. No a starejte
se! My důchodci většinou stále při sobě
nosíme chytré telefony, a tak jsem ihned
pořídila snímek. Velimské noviny však
mají mít obrázky oku lahodící, zůstane
tedy v „galerii“.
Jak to dělám se sklem já? Nasadím
svářečské brýle a skleněný odpad
rozbíjím na kousky veliké tak, aby se
vešly do zmíněného otvoru. Zejména sběr
střepů je velmi náročný. Proto si předem
připravím dezinfekci a obvazový materiál
(doporučuji všem). V současné době mám
problém se starým velkým zrcadlem.
Zrcadla potřebuji již minimálně. Mám
riskovat sedm let neštěstí a rozbít ho?
Kdyby snad měl někdo zájem a chtěl mě
ho zbavit, budu ráda.
Blíží se jaro. Jarní úklid prosím
s rozvahou. Většinou to, co vyhodíme,
do týdne nutně potřebujeme. Květin taky
mnoho nesázejte, každou sobotu od září
Vás na devátou hodinu čeká poklus
s trakařem do velkého kontejneru.
IBAB

Jubilejní XV. Velimský ples
Již tradiční obecní ples dopadl i tentokrát
na výbornou. Celým večerem provázela
kapela Unikát, pro návštěvníky byla
připravena bohatá tombola, pití a jídla
dosytosti. Jako každoročně na něm
vystoupili i žáci naší školy. Dívky ŠAK
předvedly novou skladbu Těšíme se
na prázdniny (D. Fořtová, S. Fořtová,
K. Chládová, D. Bartošová, K. Kostelecká,
T. Holzbauerová, I. Němečková, a
A. Bartošová), po nich následovala
pětice gymnastek, gymnastů a tanečnic
(J. Holzbauer, A. Bartošová, A. Kvapilová,
T. Holzbauerová a D. Bartošová)
s vystoupením Cirkus. Před půlnocí
jsme zhlédli ukázky latinskoamerických
tanců v podání B. Kvapilové s jejím
tanečním partnerem a dvě dua v podání
B. Kvapilové, S. Dejmkové a jejich
kamarádky. Všechna vystoupení byla

opravdu zdařilá a výborně připravená.
Návštěvníci mohli plesat až do brzkých
ranních hodin.

Všem organizátorům, OÚ Velim
a sponzorům patří velký dík za obětavou
práci, pomoc i sponzorské dary.
žas
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 4. 3. 2015
•

•

Na ZO se dostavila paní Holoubková, pohovořila o osobních
sporech s panem starostou, o dohadech se spolubydlícími
a stížnostech na soužití v DPS. ZO vzalo připomínky paní
Holoubkové na vědomí.
ZO projednalo a schválilo rozpočet obce Velim na rok 2015.
Rozpočet byl zveřejněn na veřejně přístupné úřední desce
obce od 16. 2. 2015 do 4. 3. 2015 a obsah úřední desky obec
zveřejnila i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
1) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Velim pro
rok 2015 takto: 
celkové příjmy rozpočtu ve výši
38 102 445,46 Kč
financování ve výši
8 461 000,00 Kč
celkové zdroje ve výši
46 563 445,46 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
46 563 445,46 Kč
2) Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu
dle přílohy č. 1 zápisu ze zasedání ZO – schválený rozpočet
3) Zastupitelstvo obce schvaluje
příspěvek pro PO MŠ Velim na rok 2015 ve výši 750 000 Kč
příspěvek pro PO ZŠ Velim na rok 2015 ve výši 2 000 000 Kč
4) Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm.
a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce
k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Na příjmové straně rozpočtu:
a) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové
příjmy). Tyto prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů,
ale rozpočtují se do financování. O jejich případném
zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo.
b) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové
příjmy) a třídy 3 (kapitálové příjmy) do výše 100 000 Kč.
Tyto prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů rozpočtu
kromě účelově určených darů. 
c) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté
dotace) u rozpočtového zapojení účelových dotací
v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při
podání žádosti o transfer nebo jsou transfery poskytovány
na základě právních předpisů. Tyto prostředky starosta
zapojuje do výdajů. Starosta může zapojit do příjmů i výdajů
schválené účelové dotace, dotace na volby, na hasiče a další.
Na výdajové straně rozpočtu:
a) navýšení závazného ukazatele do výše 100 000 Kč v období
mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. Tato pravomoc
se vztahuje i na závazné ukazatele „příspěvky na provoz“
zřízeným příspěvkovým organizacím. Navýšení jednoho
závazného ukazatele musí být kompenzováno snížením
jiného závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu, aby
rozpočtovým opatřením nedošlo ke snížení přebytku nebo
ke zvýšení schodku schváleného (upraveného) rozpočtu.
b) přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5
(běžné výdaje) a třídou 6 (kapitálové výdaje) u akcí, které
byly schváleny zastupitelstvem, ale u kterých je nutné
po uskutečnění plnění výdajů provést správné zatřídění
v souladu s rozpočtovou skladbou. (Tuto pravomoc starosta
využije v situaci, kdy např. zastupitelstvo schválí technické
zhodnocení budovy školy, výdaj se narozpočtuje na odpa
3113, třída 6 - kapitálové výdaje, ale z dokumentace pak
vyplyne, že se nejednalo o technické zhodnocení, ale
opravu, a je třeba výdaj zatřídit do třídy 5 - běžné výdaje.
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Tuto pravomoc má starosta bez ohledu na výši výdaje.)
c) navýšení závazného ukazatele o částku v případě
potřeby vyšší než 100 000 Kč a to jen v případech, kdy se
jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce nebo jí přímo
řízené organizace, v případech havárií nebo stavu nouze,
k odvrácení možných škod, dále když včasné neprovedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
a k dalším případům zabránění škod. Dále v případě úhrady
pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy je schválení
rozpočtového opatření nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován. 
d) Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém
rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty
na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou.
5) Zastupitelstvo obce stanovuje
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové
skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní
obce.
Případy, kde se upravuje rozpis rozpočtu v rámci schválených
závazných ukazatelů rozpočtu, budou v kompetenci účetní
obce.
(Záloha pro Sokol a fotbal je stanovena na 100 000 Kč, klíč
k rozdělení financí bude upřesněn.)
ZO projednalo znovu žádost Svazu diabetiků ČR
o poskytnutí příspěvku na vzdělávací pobyt. Sdružení
bylo osloveno, zda jejich služby využívají občané z Velimi
a Vítězova. Služby využívají dvě ženy z Velimi, proto byla
odsouhlasena finanční částka ve výši 2 000 Kč, která bude
zaslána na jejich účet.
ZO projednalo žádost J. Bartošové, Velim o obecní byt.
Slečna Bartošová byla upozorněna na připravovanou změnu
a nové podmínky. ZO vzalo žádost na vědomí, doporučilo
zařadit do seznamu žadatelů.
ZO dále projednalo žádost Ing. L. Kotkové o udělení
finančního příspěvku (80 000 Kč) na Letní dětskou rekreaci
Horní Bradlo v roce 2015. S částkou je počítáno v rozpočtu
na rok 2015, JUDr. Těmín, Ph.D., požaduje upřesnit počet
přihlášených dětí a výdaje, poté bude upřesněna částka,
která bude na pobyt poskytnuta.
ZO projednalo Rozhodnutí o vyřízení žádosti J. Müllera
z KÚSK, který doporučil poskytnout panu Müllerovi
požadované dokumenty – faktury za rok 2014 bezúplatně.
ZO vzalo na vědomí, dokumenty budou poskytnuty
v elektronické podobě.
ZO projednalo žádost V. Hájka o ořez větví na evangelickém
hřbitově v urnovém háji. Starosta odpověděl, že túje budou
ořezány.
ZO vzalo na vědomí žádost o uvedení částky příspěvku
pro DSO Pečecký region ve výši 81 710 Kč v rozpočtu obce
a žádost o úhradu do 30. 4. 2015 na účet regionu. Částka je
zahrnuta v položce určené na správu obce.
ZO projednalo žádost ZŠ Velim o schválení převedení
finančních prostředků do rezervního fondu ZŠ Velim –
3 551,91 Kč za hlavní činnost a 28 439,60 Kč za hospodářskou
činnost z roku 2014. ZO souhlasilo s převedením finanční
částky do rezervního fondu ZŠ Velim – 3 551,91 Kč za hlavní
činnost a 28 439,60 Kč za hospodářskou činnost z roku 2014.
Fond bude využit k dalšímu rozvoji činnosti ZŠ v roce 2015.
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ZO projednalo žádost MŠ Velim o souhlas s převedením
finanční částky 8 737,49 Kč z roku 2014 do rezervního fondu.
ZO souhlasilo s převedením finanční částky 8 737,49 Kč
z roku 2014 do rezervního fondu MŠ Velim. Fond bude využit
k dalšímu rozvoji činnosti MŠ v roce 2015.
ZO projednalo žádost ÚRRRSSČ o informaci o případné
realizaci projektu č. CZ.1.15/3.3.00/83.01929 schváleného
k financování v rámci výzvy č. 83 Sportovní hřiště se
zázemím Velim, realizace do 30. 9. 2015. ZO souhlasilo
s realizací (s podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace)
– projektu „Sportovní hřiště se zázemím Velim”,
reg. č. CZ.1.15/3.3.00/83.01929, který byl dne 19. 8. 2014
schválen Výborem Regionální rady k financování v rámci
výzvy č. 83 v případě přidělení dotace ze strany poskytovatele.
Zároveň souhlasilo i s předpokládaným termínem realizace
projektu do 30. 9. 2015.
Zastupitelstvo znovu projednalo žádost J. Milbachové
o odstranění retardéru před domem čp. 350 v ulici Václavská
ve Velimi a pověřilo starostu k odpovědi, že stanovisko je
neměnné a retardér odstraněn nebude.
Dále ZO neodsouhlasilo žádnou z variant nabídky společnosti
Map Design na zhotovení mapy obce Velim a Vítězov (plán
ulic, čísel popisných a informací o obcích vč. fotografií).
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo nabídku prováděcí
projektové dokumentace na Víceúčelové hřiště ve Velimi
od Ing. J. Škůrka. Zpracování do 7. 4., navržená cena
60 000 Kč bez DPH, 30 % záloha, 70 % po předání projektové
dokumentace.
Pan starosta Seifert předložil ZO návrh obecně závazné
vyhlášky č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů obce Velim. Vyhláška byla vyvěšena na úřední
desce a elektronické úřední desce a poslána k posouzení
na ministerstvo.
Starosta informoval o prořezu lesa Ve Mlýně, který provádí
pan Šárovec. Pozval též všechny přítomné na XV. Velimský
ples, který se uskuteční v sobotu 7. 3. 2015.
Ž. Svobodová, DiS., informovala ZO o státní kontrole ČŠI,
která se uskutečnila v MŠ Velim s výsledkem – výjimečně
zdařilá praxe. Dále požádala o navýšení kapacity tříd pro
školní rok 2015–2016 (28 dětí na třídu) a zároveň upozornila,
že bude dodržena bezpečnost provozu.
Dále seznámila ZO s výsledkem zápisu do MŠ Velim pro
školní rok 2015–2016. U zápisu bylo 36 dětí, mimo jednoho
bude všem vyhověno.
Pan Müller se zeptal na zvýšení stočného a požádal, zda
by bylo možné vysvětlit celou situaci, např. ve Velimských
novinách. Starosta odpověděl, že k navýšení stočného došlo
na základě Koncesní smlouvy uzavřené s Vodosem v roce
2013. Smlouva bude panu Müllerovi poskytnuta k nahlédnutí
a vyvěšena na stránky obce.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 18. 3. 2015

•

•

Zastupitelstvo schválilo Smlouvu č. K 1007 o odvozu, převzetí
a zpracování biologicky rozložitelných odpadů v zařízení
Kompostárna Radim mezi obcí Radim a obcí Velim.
Navrhovaná cena pro rok 2015: jízdní výkon 28 Kč/km,
výkon v místě 90 Kč/ks, měsíční nájem kontejneru 280 Kč/ks,
manipulační poplatek za zpracování BRO 150 Kč/t + DPH.
ZO vzalo na vědomí poděkování J. a M. Markových z Velimi
určené A. Kotkovi za vyčištění dolního toku Nouzovského

•

•
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potoka ve Velimi.
Zastupitelstvo projednalo žádost T. Švarce, Velim o potvrzení,
že nemovitost U Koupaliště ve Velimi se nenachází
v záplavovém území. ZO pověřilo místostarostu P. Kubelku
vyřízením žádosti.
ZO vzalo na vědomí informace MAS Podlipansko k projektu
Protipovodňových opatření.
ZO projednalo žádost J. Šmída o poskytnutí příspěvku
na chov včel pro rok 2015 pro velimské včelaře a rozhodlo, že
v letošním roce nepřispěje žádnou částkou.
ZO bylo seznámeno s dotazem Ing. K. Strnada na odvoz
odpadu (výše poplatku atp.) ZO pověřilo starostu Seiferta
k vysvětlení dotazu.
Pan starosta Josef Seifert požádal ZO o přijetí dotace
na realizaci projektu „Sportovní hřiště se zázemím Velim“
(reg. č. CZ.1.15/3.3.00/83.01929) dle návrhu smlouvy
o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „Sportovní
hřiště se zázemím Velim“ (reg. č. CZ.1.15/3.3.00/83.01929)
z rozpočtu obce Velim.
Zastupitelstvo obce Velim v návaznosti na schválení
poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy schválilo uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti
Střední Čechy až do výše 18 684 421,90 Kč a schválilo
vyčlenění peněžní částky až do výše 21 981 672,83 Kč,
odpovídající spolufinancování projektu „Sportovní hřiště
se zázemím Velim“, reg. č. CZ.1.15/3.3.00/83.01929.
(Ustanovení § 85 odst. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení).
Dále starosta Seifert pozval všechny zastupitele na slavnostní
otevření zrekonstruované komunikace ve třídě krále Jiřího,
které se uskuteční v pátek 27. 3. 2015 v 10.00 hodin před
budovou Svazarmu.
Na příštím zastupitelstvu bude projednán návrh dokumentu
s názvem „Poskytování dotací z rozpočtu obce Velim“.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Růžička Pavel, Velim
Hubal Josef, Velim
Smetánka Karel, Velim
Raba Karel, Velim
Füssy Jan, Velim
Beňová Eva, Velim
Škopek Karel, Velim
Vlasáková Vlasta, Velim
Beníšková Blažena, Velim
Skalová Anna, Velim
Vepřeková Milena, Velim
Mrzenová Blanka, Velim
Rovenská Vlasta, Velim
Štulajter Dezider, Velim
Kolářová Jiřina, Velim
Šťastná Miluše, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
Zemřeli:
Buřilová Marie, Velim
Semerádová Marie, Velim
Sahulka Josef, Velim
Čest jejich památce!

65 let
65 let
65 let
60 let
85 let
60 let
65 let
70 let
65 let
60 let
65 let
85 let
70 let
70 let
85 let
80 let
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Zatmění Slunce

Z našich škol

V Mateřské škole Velim pozorovaly děti s učitelkami zatmění
Slunce. Velice mě překvapilo vysvětlení tříletého pozorovatele:
„To černý je měsíček a to žlutý je sluníčko. A to je teď málo vidět.
Paní učitelka a maminka mají vždycky pravdu“.
M. Nykodemová, Velim

Velikonoce. Celé vyprávění zpestřoval svým zpěvem a hrou
na různé historické hudební nástroje, z nichž jsme spoustu
neznali. Učitelé i žáci měli z tohoto setkání úžasný zážitek.
Za 7. A Kotková A. a Sixtová Z.

Osecká laťka

Již 21. ročník Osecké laťky se konal 24. 3. Naším nejlepším
umístěním je vítězství Báry Kvapilové (kat. 8. tř.) osobním
rekordem 148 cm.

Den učitelů

Jako každý rok uspořádali žáci deváté třídy oslavu Dne učitelů
na počest narození Jana Amose Komenského, učitele národů.
Na čtvrtek 26. 3. vyhlásili téma Škola seniorů, což znamenalo, že
se všichni převlékli za důchodce. Deváťáci i učitelé šli příkladem.
Celý den probíhal neobvykle, a to nejen kvůli převlekům. Žáci
si totiž vyzkoušeli roli učitelů. Na závěr popřáli všem učitelům
spoustu elánu a pevné nervy do dalších let a darovali jim kytičku
karafiátů.
V. Bíšková

Beseda s myslivci

Děti v MŠ si užily povídání s místními myslivci. Tatínkové, kteří
se ve Velimi věnují myslivosti, připravili překrásnou besedu se
spoustou ukázek zvířat i ptáků, které mohou děti v našem okolí
potkat. Vědomosti dětí byly bohaté, ale přesto se dozvěděly
a viděly mnoho zajímavostí. Děkujeme tatínkům, kteří se sami
nabídli, vše zorganizovali a děti potěšili milým povídáním. žas

Volejbal

V pátek 6. 3. se zúčastnili chlapci 8. a 9. třídy turnaje ve volejbale,
který se konal v Kolíně. Naše družstvo ve složení Horák J.,
Kubelka K., Vácha M., Adámek M., Kyncl J., Čábela R., Tůma D.,
Sýkora D., Krejčí D. a Nejedlý D. obsadilo 3. místo.

Basketbal

18. 3. se konal turnaj v basketbale pro žáky a žákyně 6. a 7. tříd.
Družstvo chlapců ve složení Vokřál J., Vokřál O., Koděra D.,
Němec T., Nejedlý D., Vostoupal A., Antuš D., Kmoch T.,
Vácha Š., a Náděje A. obsadilo pěkné 5. místo, družstvo dívek
ve složení Kainarová D., Němcová V., Táborská K., Fořtová
S., Sahulková Z., Fundová P., Miňovská N., Levčíková K. a
Mašínová A. skončilo na krásném 2. místě!

Sálová kopaná

12. 3. odjeli naši mladší žáci (kat. 6. a 7. tř.) na turnaj v sálové
kopané. Skvělým výkonem postoupili do finále mezi 6 nejlepších
týmů z okresu. Naše družstvo ve složení Vokřál J., Vokřál O.,
Koděra D., Němec T., Nejedlý D., Holoubek P., Štros P.,
Kmoch T., Hrabák D., a Náděje A. obsadilo 2. místo. Ve středu
25. 3. byli na turnaji také žáci 8. a 9. ročníku. Družstvo ve složení
Ceral J., Krejčí D., Adámek M., Horák J., Kubelka K., Fiala A.,
Růžička T., Kyncl J a Sýkora D. rovněž postoupilo do finále,
které se konalo 31. 3. Zde se nám dařilo méně, obsadili jsme
nepopulární 4. místo. Oba týmy si zajistily účast na KSD 2015.

Koncert v katolickém kostele

V pondělí 23. 3. 2015 navštívili žáci druhého stupně kostel
sv. Vavřince ve Velimi. P. Jaroslav Konečný nás seznámil
s prostředím kostela a hlavně se čtrnácti obrazy, které popisovaly
Křížovou cestu. Vysvětlil nám, proč a jakým způsobem slavíme

O nejlepší pohybovou skladbu

27. 3. jsme se již tradičně zúčastnili soutěže O nejlepší pohybovou
skladbu v Kolíně. Tým mladších ve složení A. Kvapilová,
A. Bartošová, J. Holzbauer, D. Bartošová a T. Holzbauerová se
skladbou Cirkus postoupil do finále a těsně (o 1 bod) skončil
na 4. místě. Tým starších ve složení K. Chládová, S. Fořtová,
D. Fořtová, D. Bartošová, T. Holzbauerová, I. Němečková,
K. Kostelecká a A. Bartošová se se skladbou Těšíme se
na prázdniny se v nabité konkurenci neprobojoval do finále.
V kategorii dua skončily také pod stupněm vítězů S. Dejmková
a B. Kvapilová.

Velikonoční výstava

Od pondělí 30. 3. do středy 1. 4. proběhla na naší škole
Velikonoční výstava. Podívejte se i vy na webových stránkách
školy www.zs.velim.cz
AH

Farní den nebyl určitě ztráta času
Dne 21. 3. 2015 potvrdila Velim svoji pozici nejkřesťanštější
obce Kolínské farnosti. Konal se zde farní den jako jeden z farních
dnů konaných postupně každý měsíc v kostelech Kolínské
farnosti. Jde o nový projekt našeho kněze P. Martina Sklenáře.
Minulý měsíc se podobná akce konala v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Předhradí, kde bylo přítomno na 50 osob včetně
10 dětí. Další budou následovat v Lošanech a Veltrubech.
Přestože ve Velimi není u kostela žádné velké zázemí, celý den se
vydařil a nikdo rozhodně nestrádal.
Pro některé farnice začal farní den již ve středu, kdy nakupovaly
vše potřebné pro přípravu občerstvení, v pátek si pak některé
vzaly dovolenou a došlo na pečení, vaření a smažení. V sobotu
časně ráno čekala farníky jejich první práce. Bylo třeba postavit
vedle kostela stan, lavice a stoly pro několik desítek lidí.
Od půl desáté již byl pro návštěvníky kostel otevřený. Program
začal v 10,00 hod. katechezí našeho hosta, katolického faráře
P. Vojtěcha Smolky z Velíše u Vlašimi, na téma Eucharistie
a solidarita, jejíž hlavní myšlenkou bylo vysvětlení, co pro nás
křesťany znamená eucharistie a jaké oběti jsme schopni v ní
nést. Poté následovala mše svatá. Na ní bylo přítomno 71 osob,
což je počet, který dvojnásobně převyšuje pravidelnou účast
při nedělních bohoslužbách. Mši sloužili oba shora jmenovaní
kněží a ku pomoci jim bylo sedm ministrantů. Kázání vedl
P. Vojtěch Smolka.
Po mši následoval společný oběd. Většina návštěvníků seděla
pod stanem a po obědě každý za popíjení něčeho dobrého
probíral s ostatními zajímavosti ze života církevního společenství
ve Velimi a jiných obcích Kolínské farnosti. Pro děti pak byly
po celou dobu konání farního dne pořádány hry v okolí kostela.
Nejdelší a bezesporu nejzajímavější hrou byla obrana kostela ze
strany našich malých rytířů proti cizím nájezdníkům.
Okolo jedné hodiny dorazil početný zástup dalších
velimských občanů a zejména pak i evangelický duchovní
Mgr. Lukáš Ondra s manželkou. Přítomní si posedali na lavice
před sakristií a poslouchali poutavé vyprávění nejprve o působení
P. Vojtěcha Smolky na Vlašimsku, pak z úst Mgr. Lukáše Ondry
o historii evangelické církve jednak obecně a poté i konkrétně
ve vztahu k Velimi. Pro některé byla velmi zajímavá informace,
že ve Velimi působil superintendant, což byla přímá obdoba
katolického arcibiskupa. Po několika otázkách na oba přednášející
se přítomní odebrali do kostela, kde proběhla jeho prohlídka
s odborným výkladem. Zajímavou informací byly nově objevené
zlomky gotické malby, které se staly důvodem pro nadcházející
komplexní průzkum maleb v celém kostele. Kostel pochází
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z 12. století a je nejstarší nemovitou památkou Velimi, zvlášť
cenný je pak velmi rozhlehlý presbytář, pocházející z přelomu
14. a 15. století. Při prohlídce byli všichni upozorněni na plastiku
Boha Otce a dva anděly. Díla byla v poslední době restaurována
a jsou dokladem starobylosti vybavení kostela. Zvláštní
pozornost si zasloužily velimské zvony. Nejstarší z nich pochází
z roku 1465 a je tedy mnohem starší (přes dvacet let) než nejstarší
zvon na území Prahy. Po prohlídce následovalo další občerstvení.
Hloučky diskutujících posedávaly nebo postávaly v družné
debatě v prostoru před kostelem, děti hrály s panem farářem
fotbal. Následovala Křížová cesta, kterou vedl P. Martin Sklenář.
Po jejím skončení byl uklizen stan a účastníci se pomalu rozešli.
Několik rodin využilo nabídku P. Sklenáře a zakončilo farní den
na zahradě domu, kde pan farář ve Velimi bydlí.
Po skončení farního dne došlo na bilancování a plány
do budoucna. Především se ukázalo, že mnoho lidí z Velimi
a okolí má zájem o kulturní dění v obci, celým dnem prošlo více
jak 100 dospělých a téměř 20 dětí, čehož je třeba si vážit. Závěrem
jsme vyslovili přání, že bychom dali své síly k dispozici, pokud
by se podobná akce konala v prostoru evangelického kostela.
S Mgr. Ondrou jsme diskutovali, že nosným tématem by mohly
být české předbělohorské bratrské tisky s ukázkami originálních
knih.
Závěrem je třeba velmi a upřímně poděkovat všem, kteří se
na farním dnu podíleli, ať již přípravou vydatného občerstvení
či sestavením zázemí pro posezení. Dík patří v neposlední řadě
i zpěvákům, kteří doprovodili velmi působivým hudebním
výkonem mši svatou. Panu Hrabalovi je třeba poděkovat
za zkulturnění hygienického zázemí na hřbitově a průvodcovskou
činnost po zvonici u kostela, kde neúnavně všem zájemcům
vysvětloval techniku zvonění. 
Tomáš Těmín

Ve velimském kostele se rozezněla středověká hudba
Dne 23. 3. 2015 navečer se uskutečnil v katolickém kostele
sv. Vavřince koncert historické hudby Musica da Chiesa. Neobvyklé
hudební nástroje předvedl P. Jaroslav Konečný. P. Konečný se
narodil v roce 1961 do rodiny houslisty Symfonického orchestru
Československého rozhlasu a ředitelky mateřské školky. Již
v mládí hrál na klavír a hoboj, následně přibral i hru na varhany.
Po absolvování konzervatoře zahájil svou hudební kariéru
v činoherním orchestru Národního divadla v Praze, současně
studoval hru na hoboj na pražské Akademii múzických umění.
V té době se setkává s hercem Josefem Kemrem, který do jisté
míry ovlivnil jeho náboženský život. V roce 1991 vstupuje
do Teologického konviktu v Litoměřicích, v roce 1997 ukončil

studia na teologické fakultě, když se předtím vzdal působení
v operním orchestru Státní opery v Praze. Od roku 1999 působí
jako farář ve Zruči nad Sázavou a od roku 2003 je vikářem
ve Vlašimi. Již deset let společně koncertuje s Tomášem Najbrtem.
Koncert otevřela hra na šófar, starověký dechový nástroj
z přírodního rohu, který vydává jeden hlasitý zvuk, a tónová
hra je na něj velmi obtížná. P. Konečný zahrál následně několik
varhanních skladeb na portativ a pozitiv, což jsou předchůdci
klasických kostelních varhan. Posluchače zaujala informace,
že původně byly varhany nástrojem, který hrál na trzích
a do kostela hledal dlouho svou cestu. Portativ je již podle svého
názvu nástrojem přenosným, pozitiv pak je poněkud těžší,
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nicméně o to mocněji zní v něm umístěné píšťaly. Nezapomněl
ani na harmonium, které možná někdo ze čtenářů doma i vlastní.
Bezesporu nejzajímavějším nástrojem byla kladívková citera,
na kterou zahrál P. Konečný několik skladeb renesančních mistrů.
Nejkrásnějším nástrojem pro mě osobně byl virginál, mající svůj
původ ve století šestnáctém a patřící do skupiny nástrojů strunných.
Zvuk se vydává pomocí úderu plstěných kladívek do jednotlivých
strun. Nejmenším nástrojem byla flétna z rohu kamzíka, nejvíce
exotickým rákosová šalmaj, chráněná UNESCO jako lidový nástroj
Středního východu. Do průběhu celého koncertu byly zapojeny i děti,
které měly nejen hádat názvy některých neobvyklých hudebních
nástrojů, ale některým z nich měly dávat dokonce i jména. Tak vznikl
odborný název pro flétnu „dvojručku“ a „čertův roh“ pro flétnu
z roku kamzičího. Po koncertu byla dána možnost, aby se posluchači
se všemi nástroji seznámili a na některé i zahráli. Vše doprovodil
odborný výklad o jejich vzniku a vývoji. Koncert se velmi vydařil,

celkem bylo přítomno více jak 30 osob (z toho pět dětí). Mnozí
vyslovili přání, aby P. Konečný do Velimi opět velmi brzy zavítal.
Tomáš Těmín

Jak naložit s bývalou katolickou farou?
Tuto otázku si klade stále více velimských občanů. Souvisí to
s jejím rok od roku zhoršujícím se stavem, který hrozí přeměnou
ve zříceninu. Některým lidem to připadá jako zvláště závažné,
hlavně pro její polohu téměř v centru obce. Myslím, že to vůbec nijak
nesouvisí s jejich náboženským vyznáním. Přiznám se, že patřím
v této skupině hned do první řady. Bydlím totiž přímo proti farským
vratům a každé ráno pozoruji východ slunce odrážející se od zbytků
farských oken přes padající farskou zeď a umírající zahradu.
Zavzpomínám na dobu, kdy na faře bydlel pan farář Kotyza
s hospodyní Marií. Nebyli pro mě vůbec cizí díky zajímavému
přátelství mého dědy Marka s panem farářem. To přátelství nebylo
založeno jen na sousedství, ale hlavně na lásce ke včelám a fajfce.
Vedle štítu stodoly na farské zahradě stál dlouhý včelín s 12 úly a v naší
zahradě stálo dědových 6 včelínů. Fajfky se každý večer nacpávaly
a bafaly v létě na schodech před farou, kde se někdy zpívalo, v zimě
pak v sedlářské dílně pana Somra hned naproti faře. Nepamatuji, že
by děda někdy šel do kostela.
Jak to tenkrát bývalo, musely děti pomáhat rodičům a prarodičům.
Nemohl jsem bafat fajfku, ale mohl jsem opravovat a čistit rámečky
do včelích úlů, běhat s rojáčkem, když se včely rojily, pumpovat vodu
ze studně a chodit na rychtu pro pivo. Tenkrát ještě neplatilo, že se
dětem nesmí pivo točit.
Tak se staly fara, farská zahrada, dvůr a stodola pro mě volně
přístupné.
Ovoce na zahradě byl přebytek, ale pan farář stačil většinou všechno
rozdat, jen potřeboval pomoc s česáním, což byla činnost docela
radostná.
Na jižním štítu fary si pan farář nejvíce vážil svých vlastních hroznů,
které si však česal sám. Dnes již všechny vinné keře u štítu zahynuly
v suti, ale druh výborných hroznů pěstuji dosud díky sazenicím,
které jsme tehdy z fary dostali.
Ve druhé půlce fary působil tehdy pan Kukal, učitel hudby. Z oken
fary se rozléhaly nejrůznější hudební nástroje, protože pan učitel
Kukal byl dosti všestranný. Nerad jsem musel k těmto zvukům
přispívat klepáním na piano po dobu asi tří let, než jsem se dostal
k těžšímu sešitu.
Hudební využití fary panem učitelem Kukalem nebylo náhodné.
V kostele působil dávno před ním pěvecký soubor, který potřeboval
cvičit různé náboženské písně tak, jak postupovaly církevní svátky.
Vytápěné místnosti této části fary sloužily k přípravě kostelních
zpěváků, protože sám kostel nebyl zvláště v zimě pro nacvičování
náboženských písní vhodný.

Vracím se k názvu svého příspěvku. Vím, že fara potřebuje na svou
opravu nutně peníze, dokonce asi hodně peněz. Obecní pokladna
však není bezedná. Důvod pro získání prostředků je třeba najít
v tom, co Velim a společnost potřebují. Ten jiný důvod by měl být
přitažlivý i pro orgány mimo obec, nebo sponzory ochotné přispět
na dobrou věc.
Co Čech to muzikant. Chce-li se dítě z Velimi, která je největší
obcí okresu, učit hrát na hudební nástroj, musí dojíždět do Kolína.
Ve slavné Kmochově hudbě působilo dříve i dosti Velimáků. Co
kdyby Velim usilovala o základní hudební školu, kam by chodily
velimské děti na základy hudební výchovy? Mohla by fara sloužit
jako součást základní školy s hudebním zaměřením? Místo pana
faráře Kotyzy by zde bydlel moderní pan „Kukal“ a místo nábožných
písní by se na faře učily děti troubit, zpívat, fidlat a brnkat? Rád bych
se dočkal ještě zvuků z oken fary, které by nebyly ještě libozvučné, ale
jistě lepší než kvílení větru ve zbořeništi.
Petr Baláček

Termíny a místa umístění
kontejnerů
Sobota od 9.00 hodin do 10.00 hodin.
11. 4. a 18. 4. 2015
třída Krále Jiřího, ulice Tylova
25. 4. a 2. 5. 2015		
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
9. 5. a 16. 5. 2015		
třída Krále Jiřího, Vítězov
23. 5. a 30. 5. 2015
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
6. 6. a 13. 6. 2015		
ulice Tylova, Vítězov
20. 6. a 27. 6. 2015
třída Krále Jiřího, ulice Okružní
4. 7. 2015 		
Vítězov, ulice Ve Dvoře

Jak vařily naše prababičky (3.)
Udírna a sušárna byly dříve nepostradatelným zařízením
na venkově. Způsob uzení je možné rozdělit do tří kategorií
podle teploty kouře.
• Uzení horkým kouřem - probíhá při teplotách 50–90 °C,
po dobu desítek minut až několika hodin, podle druhů masa.
Hodí se pro předvařená masa nebo klobásy. Vyuzené maso má
menší trvanlivost a chuť není tak výrazná. Tento způsob se v době
našich prababiček používal jen zřídka, protože se nespěchalo
a šlo o to, co nejlépe zhodnotit relativně drahou surovinu, kterou
bylo maso.
• Uzení teplým kouřem – maso se udí při teplotách 30–60 °C,
po dobu více hodin. Masa se před uzením nakládají v nálevech
po delší dobu, v řádech desítek hodin, aby získala výraznější chuť
a šťavnatost. Tento způsob býval v domácích podmínkách našich
krajů nejčastější, uzené maso bylo trvanlivou pochoutkou.
Typy udíren byly velmi rozmanité co do velikostí a použitých
materiálů při stejném principu: ohniště, kouřovod, udírna
a komínek. Při kácení stromů na topení se dřevo na uzení dávalo
zvlášť, podle druhů. Zvlášť ceněným dřevem na uzení bylo dřevo
švestek.
• Uzení studeným kouřem – maso se udí při teplotách do
25 °C, po dobu několika dnů až týdnů. Přirozeně tento způsob
byl využíván od nepaměti v černých kuchyních, kde odcházel
kouř stropem, a maso se zavěšovalo pod strop. Před uzením je
maso vysušeno. Především se tak udí šunka, drahé druhy salámů
a klobás. Tento způsob je oblíben u národů ve Středomoří,
kde je oblíbený. V Chorvatsku je jako pršut , nebo v Itálii jako
prosciutto. Uzení trvá 12 a více měsíců a z pochopitelných
důvodů se na našem venkově v běžných staveních takto udilo
jen výjimečně.
Sušárna patřila k častému vybavení větších zemědělských
usedlostí. Stála obvykle v zahradě za stodolou nebo v ovocném
sadu. Někde byly sušárny jako obecní majetek pronajímány,
nebo sloužily současně několika hospodářům. Ponejvíce to byly
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volně roubené stavby, kryté doškovou střechou. V sušárně bylo
topeniště k vyhřívání, opatřené komínem. Sušárnami prošlo
mnoho ovoce, zeleniny, koření a bylin používaných v kuchyních
našich prababiček.
Že si s uzeným a sušeným uměly naše prababičky dobře poradit,
mohou čtenářky vyzkoušet dle následujícího receptu:
Krůtí prsa nařízneme do hloubky asi na palec a potom
řežeme dokola tak, abychom vytvořili plátek. Plátek naklepeme
a poklademe podušenými houbami, které jsme v létě nasušili.
Osolíme a stočíme do válečku.
Uzené maso, které se déle udilo a bylo dobře naložené, nakrájíme
na tenké plátky a rozložíme na prkénko tak, aby se překrývaly.
Zavineme do nich připravené krůtí válečky a převážeme
provázkem. Prudce na oleji opečeme ze všech stran. Vložíme
do pekáče a dáme přelité máslem do trouby na 25 minut péct.

nádoba na olej, pivní láhev a lihový vařič

V kastrolu zesklovatíme cibuli, zalijeme vínem, přidáme med,
křížaly a povaříme na polovinu množství. Přidáme sušené
švestky, přilijeme trochu vývaru a podusíme doměkka. Přidáme
nastrouhaný perník, 10 minut omáčku povaříme. Přidáme
výpek od rolády, promícháme. Roládu nakrájíme na kolečka
a rozložíme na talíř. Přidáme omáčku a povařenou růžičkovou
kapustu. Jako přílohu volíme nejlépe bramborové knedlíčky.
Dobrou chuť.
Petr Baláček

Vyznejte se ve Vašich penězích (7)
Půjčky – 2. část
Jaký typ půjčky si beru? Hodně záleží na výběru správného
typu půjčky. Úroková sazba se u jednotlivých produktů velmi liší.
Můžeme si půjčit peníze za 2 %, ale také za 30 %. Pojďme se tedy
podívat, jaké dluhy si dnes můžeme pořídit (úrokové sazby se
stále mění, nyní jsou přibližně v těchto rozmezích):
Hypotéka: 1,7 až 5 %
Americká hypotéka: 4 až 8 %
Spotřebitelský úvěr: 7 až 15 %
Kreditní karta: 14 až 27 %
Kontokorent: 9 až 22 %
Nebankovní půjčky: od 7 % po několik desítek, někdy i stovek %
Jak už je vidět na první pohled, rozpětí sazeb je velmi vysoké
a vyplatí se vybrat ten správný dluh. Pokud si půjčíme 300 000 Kč
na 5 let, vrátíme při 7% úroku o 56 000 Kč navíc. Pokud si ale
půjčíme např. za 20% úrok, vrátíme navíc 258 000 Kč. Podrobnosti
o jednotlivých typech úvěrů najdete v článku „Typy úvěrů“.
TIP pro Vás: Stáhněte si na webu úrokovou kalkulačku
a spočítejte si, kolik celkem splatíte z Vašeho úvěru.
Jaký je poměr mého příjmu a splátky?
Je velmi důležité, aby náš rodinný rozpočet nebyl „nadoraz“.
Splátky dluhů by neměly být vyšší než 40 % celkových příjmů.

Zároveň platí, že čím vyšší je poměr příjmu a splátky, tím
důležitější je mít připravené řešení pro případ výpadku příjmu
v podobě pojistky nebo krátkodobé rezervy. Další podrobnosti
najdete na webu v článcích „Vyznejte se v pojištění“ a „Typy
rodinných rezerv“.
Ještě existuje jeden druh úvěru, o kterém jsme zatím nemluvili.
Říká se mu konsolidační úvěr. Tento typ úvěru slouží k sloučení
několika dluhů do jednoho. Zpravidla se sníží splátka tím, že se
špatné úvěry sloučí a natáhne se doba splatnosti. Konsolidační
úvěr vypadá velmi lákavě, ale je velmi nebezpečný. Podrobnostem
ke konsolidačnímu úvěru je věnován samostatný článek. Pokud
byste se dostali do situace, že jej budete potřebovat, prostudujte
si tento článek velmi pečlivě. Za nezvládnutým konsolidačním
úvěrem je velmi často exekutor.
Zadlužit se je velmi jednoduché. Zadlužujte se jenom dobrými
dluhy. Dobrý dluh je ten, který Vám pomáhá bohatnout.
Nákup spotřebního zboží na dluh nám k bohatství nepomůže.
Zadlužte se hypotékou na pořízení vlastního bydlení, ale dělejte
to s rozmyslem. Vyplatí se mít k tomu zpracovaný finanční plán
od profesionálního finančního poradce.
Další rady a tipy najdete na: www.ilonahomolkova.cz
Ilona Homolková
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Florbalisté opět vyrazili na turnaj

O florbalovém oddílu SOKOL VELIM bylo opět slyšet.
Na závěrečných turnajích sezony 2014/2015 si chlapci z kategorie
I A a I B vybojovali právo účasti na přeboru České obce sokolské,
kde se střetnou s těmi nejlepšími z celých Čech.
Starší žáci, kategorie I B, tedy ročníky 2002–2004, si svoje finále
zajistili na turnaji v Pečkách, který se konal 15. 3. 2015.
Na tomto turnaji, který byl vypsán i pro kategorii dorostenců
(kat. II), se naši nejstarší chlapci (narození 1998–2001) umístili
ve své kategorii na nádherném druhém místě za domácím týmem
z Peček, který se tak stal jediným postupujícím na přebor. Velim
prohrála o jediný gól právě s nimi a mezi šesti zúčastněnými
dorosteneckými týmy vybojovala stříbrné medaile.

Naši nejmladší sokolové, kategorie I A, zvítězili na všech turnajích
sezony a svůj zatím poslední zlatý pohár pozvedli nad hlavu
29. března v Nymburce. Zajistili si tak účast na přeboru ČOS
v Dobříši u Prahy.
I A: Alexa J., Esterle Š., Holzbauer J., Houdek J., Kadlec J., Karbusický J.,
Kosička J., Kotek A., Kowalczyk M., Nezavdal J., Orgoň J., Sixta L.,
Sova T., Staněk T., Urban D., Vokněr D., Wasserbauer T.
I B: Alexa J., Červeňák V., Esterle A., Horák P., Kasal F.,
Lanc M., Rambousek L., Slabý J., Storchak I., Vávra J., Vojtěch V.,
Zákostelecký M.
II: Antuš D., Čábela R., Kyncl J., Roudnický L., Tůma D., Vácha M.

M. Esterle

Večer s Andersenem v naší knihovně
V letošním roce slavíme 210. výročí narození
Hanse Christiana Andersena a také 100. výročí
narození českého spisovatele Jana Drdy.
Rozhodla jsem se, že letos poprvé uspořádáme
v naší knihovně večer s Andersenem. Děti byly
rozděleny do dvou věkových skupin. Malým
školkovým dětem jsme věnovali odpoledne
a školákům večer.
Četli jsme a poznávali pohádky, děti soutěžily
a vyráběly záložky do knížek. Asi nejvíce
je bavila výroba přívěsků s postavičkami
letošních patronů Noci s Andersenem,
rodinkou Bradových z hradu Brady, které jsme
vyráběli z kouzelné smršťovací fólie. Všichni
nadšeně sledovali přeměnu obyčejné fólie
v plastový přívěsek.

Luštili jsme pohádkové křížovky, hledali
zatoulaná zvířátka a řešili různé rébusy.
Bylo až překvapivé, s jakým zaujetím větší
děti poslouchaly čtení pohádek a pro mě bylo
i velmi milé zjištění, kolik pohádek děti znají
a umí i vyprávět.
Přes drobné technické komplikace jsme
vše dobře zvládli a moc nás těšilo nadšení
dětí pro vše, co se dělo. Zároveň bych
chtěla poděkovat paní Lence Michníkové a
Míše Belzové, jejichž pomoc byla při nečekaně
velkém množství dětí nutná.
Doufám, že se Večer s Andersenem stane
v naší knihovně tradicí, přiláká ke čtení další
děti a vydaří se i v dalších letech tak jako letos.
JB

Velim a svět před půl stoletím (březen 2015)
Dne 6. března 1965 napadlo u nás neobvyklé množství sněhu.
Padal celý den a po slehnutí bylo naměřeno 24 cm. Sněžilo pak
i další dny. 19. března 1965 bylo ráno 18° C. V případě tání se
očekávaly záplavy.
Dne 26. března naváželi do velimských ulic na chodníky členové
JZD Velim drť a spraš, což je odpad vzniklý při drcení štěrku.
V téže době zimního pracovního útlumu byly členky JZD Velim
zaměstnávány seškrabováním bláta ze silnic.
Na konec masopustu dne 27. března 1965 uspořádali hasiči
z Velimi sice pozdě, ale přece maškarní průvod a taneční zábavu.

V březnu 1965 navštívila bývalou pekárnu pana Františka
Součka ve třídě Krále Jiřího č. 273 ve Velimi komise z kolínského
okresního úřadu. Uvažovalo se o jejím případném otevření.
Méně pravděpodobné byly úvahy, že by mohl být znovuotevřen
i nedaleký hostinec U Skalů. Toho času byly ve Velimi otevřeny
pouze dva hostince, zatímco za první republiky jich bylo celkem
osm: U Skalů, Lidový dům, Sokolovna, Bedřich Urbánek,
Krásenský, Stará rychta, Funda a Stará pošta – č. 100 (za dráhou).
V březnu roku 1965 se svět dověděl zprávu, že kosmonauti při
kosmickém letu vystoupili poprvé z kosmické lodi.

Velimští v době druhé světové války
Letos si připomeneme 70. výročí ukončení druhé světové války.
I Velim byla zasažena válečnými událostmi, měla své statečné,
ale i nestatečné – „jejich jména budiž zapomenuta“, jak píše
kronikář.
R. 1938 byla po uzavření mnichovské dohody vyhlášena
mobilizace.
Dne 15. března 1939 přišli okupanti do Velimi, zabrali důležité
objekty a zbraně. Mnozí občané své zbraně zakopali, ač za to
byl trest smrti. Byl zaveden lístkový systém pro potraviny,
textil a obuv, uhlí a dříví bylo vydáváno pouze na poukazy –
vše v omezeném množství – sčítána domácí zvířata, zabít bylo
možno jen hlášené prase, přičemž musela být odvedena kůže
a příslušné množství sádla. Kdo zabíjel „načerno“, tedy nehlášené
zvíře, a provalilo se to, byl pokutován, příp. trestán i vězením.
Zpravidla se tak dělo na udání – i udavači se ve Velimi našli.
Hlavním předmětem ve škole se stala němčina, vyučovala
se 8 hodin týdně. Z knihoven vyly vyřazeny české knihy, bylo
zakázáno vyučovat dějepisu a literatuře. Učitelé museli zdravit
zdviženou pravicí. Lidé museli dokazovat svůj nežidovský původ.
Všude panovala přísná cenzura.
Někteří občané byli internováni v koncentračních
táborech. Nevrátili se manželé Glaserovi a jejich dcera Hana,
František Pecháček a Václav Kout. Vrátili se Jaroslav Dražil,
Stanislav Fořt, traťmistr Bohumil Horák a Bedřich Chládek.
Když Němci obsadili školy, chodily děti do dvou hostinců
a na obecní úřad pro úkoly, které vypracovávaly doma. Obsazena
byla též sokolovna a zřízeno tzv. kuratorium – cvičilo se Na Staré
rychtě.
Obcí projížděly transporty smrti, v nichž vězňové v zimě mrzli
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a hynuli. I na našich hřbitovech mají své hroby. Bombardování
Kolína ohrožovalo i okolí. Ve Velimi spadly tři bomby za tratí.
Poplachy byly na denním pořádku. Na nádraží občas zasahovali
tzv. kotláři, kteří zneškodňovali především lokomotivy.
Asi v březnu 1945 vzniká ve Velimi vojenská jednotka (většinou
z poddůstojníků a důstojníků), aby dozírala v případě převratu.
Jejím velitelem byl učitel Josef Tejkl. V květnu již členové drží
hlídky a sledují dění v obci, přebírají zbraně a jiný vojenský
materiál od prchajících Němců (při jedné hlídce byl zastřelen
občan Bedřich Funda, který právě konal svou povinnost). Dne
8. května Němci zapalují sokolovnu, obě cihelny a zakládají
ohně na dvorech obou škol, aby zničili důkazný materiál.
Kolem poledne začínali odjíždět ze vsi směrem k Poděbradům
a Mělníku, kde byli ruskou armádou zneškodněni. Ještě než odjeli
z obecné školy, objevil se na náměstí americký džíp, kterým přijel
do rodné Velimi Jaroslav Klouda, telefonista 12. tankové brigády,
účastník bojů u Dunkerque. Dalšími velimskými statečnými
byli Oldřich Moravec, velitel 3. kulometné roty 2. pancéřové
brigády, účastník bojů v přístavu Calais, který byl podřízen
gen. Pattonovi, Tomáš Glaser, pilot čs. letecké jednotky vAnglii,
doma pak Ing. Jaroslav Peřina, zapojený ve II. odboji a vězněný
v Dachau a Doze, učitel Josef Balvín obviněný z protifašistické
činnosti a též vězněný, Josef Novotný a Jeronym Řepa, kteří se
podíleli na přípravě časopisu V boj!...
8. května odpoledne přijel do Velimi první ruský voják. Již
druhý den vítali občané ruskou armádu na silnici nad Vítězovem.
Do nepopsatelné radosti kvetly a voněly šeříky, radost však
pokazilo úmrtí osmi vězňů ze sanitního vlaku na velimském
nádraží. Jsou pochováni na našich hřbitovech.
MČ

inzerce
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FC Velim

A: Velim – Dlouhá Lhota 1:1
Sázava – Velim 2:1
Velim – Čáslav B 2:0
Horky – Velim 3:2
Velim – Kunice 0:2
Velim – Červené Pečky 3:3
B: Velim – Rostoklaty 3:1
Velim – Tuklaty 0:0 (na pk 5:4)
Červené Pečky B – Velim 2:1
Liblice B – Velim 1:4
Žáci: Neratovice – Velim 3:1 a 4:1
Velim – Beroun 4:2 a 5:4
Mn. Hradiště – Velim 1:2 a 5:4
Velim – Rakovník 2:0 a 4:0
Dobříš – Velim 1:2 a 5:4
Poděbrady – Velim 1:2 a 4:2

Dorost: Velim – Čelákovice 4:3
Litol – Velim 1:5
Velim – Jestřábí Lhota 3:1
Velim –Sadská 5:2

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat člence školského a kulturního
výboru při OÚ Velim Mgr. Milušce Nykodemové za předání
daru k mým kulatým narozeninám. Moc mě to potěšilo a všem
velice děkuji.
Eva Poláková
Děkuji panu starostovi J. Seifertovi a paní Monice Slabé, kteří mi
přišli pogratulovat jménem OÚ k mým narozeninám.
Blanka Mrzenová
ZŠ T. G. Masaryka Velim (ŠAK Velim) děkuje firmě MAKO
úklid, s. r. o., za sponzorský dar. 
A. Holzbauerová

Poděkování sponzorům XV. Velimského
plesu
Autodoprava A. Vintrlík, Autodoprava J. Hron, Autodoprava
M. Siřínek, Autoservis – Pneuservis Herzog a Kozák, Autoservis
Čepelák, C & F Manufacturing, s. r. o., D. Eschlerová, Dang Long,
Dům Barev – J. Nezavdal, Elektrorevize – p. Macháček, E. Kyncl,
F. Kratochvíl – truhlářství, H. Thielová, Hruškovy ovocné
a okrasné školky, J. Kuchař – Zetor, J. Dvořáková, J. M. Kapa –
M. Nezbeda, J. Jeřábek, J. Kořínek, J. Minarčík, Vinotéka Radim,
K+G Tranzit, s.r.o. – J. Kaftan, Kadeřnictví Michaela, Keramický
kroužek – M. Penová, KOV Velim, Kovovýroba – Z. Gregor,
L. a D. Minarčíkovi, M. Kvapil – zemní práce, M. a P. Penovi,
MUDr. A. Rabová, MUDr. Z. Král’ovská, p. Hybler – obrábění kovů,
p. Lemešev, P. Jeřábek, P. Kasal, P. Pošíková, Pekařství Šikolová,
P. Beníšek, P. Urban, Pivovar Nymburk – J. Janoušek, Potraviny
Anděl, Pragon CS – Z. a J. Farkašovi, R. Chlád, Richterovi,
Salima družstvo Velim, Savas, s. r. o., Sony PlayStation, S. Jandák,
S. Kotek, Stavmika – M. Kaftan, STK Velim, Tex service –
p. Horák, p. Bína, Textil J. Slavíková, Truhlářství M. Hron,
V. Radoň a spol. Strojírna Velim, v. o. s., V. Vojtěch, Večerka
Centrál,VP Procházka, s. r. o., Würth, s. r. o. – M. Bug, Z. Hála,
Zebra, s. r. o.

Představujeme firmy v naší obci
Stanice technické kontroly Velim

Ve Velimi funguje naše firma od roku 2007. Máme devět
zaměstnanců. Stanice technické kontroly Velim poskytuje svým
zákazníkům kontrolu a dozor nad technickým stavem vozidel
provozovaných na pozemních komunikacích.
Kromě technických prohlídek nabízíme i měření emisí,
evidenční
kontroly
vozidel,
ověřování tachografů a další
přidružené služby. Za kvalitu
odváděné práce hovoří dlouholetá
existence
a
stabilita
naší
společnosti spolu s normou ISO
9001. Všechny námi poskytované
služby jsou plněny dle přísných
norem, aktuálně platných vyhlášek

a za pomoci moderního vybavení.
A co se týká našich plánů do budoucna, přáli bychom
si co nejvíce spokojených zákazníků.

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. Eva Veselá (eve) – korektura, zprávy ze ZŠ, Mgr. Hana Kaprálková – korektura, Bc. Kateřina Kvapilová (kvak) – zprávy
od občanů, Jana Bartošová (jb) – zprávy od občanů, Žaneta Svobodová, DiS (žas) – zprávy od občanů, Bc. Martina Wasserbauerová (mw) – zprávy od občanů, Bc. Petra Sixtová (psix) účetnictví, přepisy, inzerce. Externí spolupracovníci: Bohuslav Baláček (B.B.), Irena Babická (ibab), Mgr. Petr Karpeta (PK), Mgr. Maruše Čábelová (MČ).

