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22. duben – Den Země
Den Země připadá na 22. duben. Jedná se o svátek zaměřený
na ekologii, který má upozornit obyvatele naší planety na dopady
ničení životního prostředí. Slaví ho víc jak miliarda lidí ve
175 státech světa. Tento den se tak stal největším svátkem, který
slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či
národnost.
K letošnímu svátku Dne Země připravili učitelé pro všechny
žáky velimské školy projektový den. Žáci 1. stupně odjeli
do Kolína, přepravili se řepařskou drážkou a došli do EKO
centra Horka, kde pro ně byl připraven pestrý program. Plnili
úkoly spojené s přírodou – např. poznávání bylin, třídění
odpadu, dále jednoduchých strojů z fyziky, úkoly z astronomie,
mohli se svézt na koni nebo bubnovali v týpí. Žáci 2. stupně
jeli na exkurzi na skládku v Radimi. Viděli výrobu dřevěných
briket, sběrný dvůr, drtičku dřevěného odpadu, byli informováni
o ekologickém zabezpečení. Dále jim přímo starosta Radimi
pan Martin Sýkora vyprávěl o vzniku skládky, spádovosti
a finanční stránce skládkování. Kromě toho proběhla ve škole
přednáška o archeologickém nalezišti Skalka, někteří žáci uklízeli
okolí školy a jiní prováděli ekologický průzkum na počítači.
Již 13. 4. proběhlo u nás ve škole pro 1. stupeň výukové pásmo
Smysly zvířat. Nezúčastnila se ho pouze 4. třída, která zase

naopak v pátek 24. 4. odjela na Výstavu o životním prostředí
v MSD v Kolíně. Její bohatý program a poznávací soutěže byly
rovněž zaměřeny na Den Země.
Od 20. do 22. 4. byl také uspořádán sběr starého papíru.
Nejlepšími jednotlivci se stali: Těmínová E. (712 kg), Funda P.
(500 kg) a Nezavdal J. (380 kg). Mezi třídami zvítězila 7. A,
kde sběr odevzdalo 94 % žáků, na 2. – 3. místě skončily shodně
3. a 4. třída, kde sběr odevzdalo 42 % žáků. Celkově žáci přinesli
4 643,30 kg starého papíru. Peníze za odevzdaný sběr budou
použity ve prospěch žáků ZŠ Velim.
eve a AH

Představujeme firmy v naší obci
KOV Velim

Milí čtenáři, představovat naši firmu KOV Velim – Bohuslav
Kolář a synové mi připadá jako nosit dříví do lesa. Pro doplnění
vašich informací přinášíme několik zajímavostí. Firma slaví letos
85 let.
Během posledních 25 let bylo vyrobeno několik tisíc nástaveb
na automobily, z nichž mnohé jsou unikátní. Například
moderní vozy rychlé záchranné služby jsou technickou špičkou.
Pomáhají nemocným jak v naší republice, zvláště v Praze, ale
i v zahraničí. Zdravotní záchranná služba hlavního města Prahy
používá modul známý pod jménem Golem, který je zhotoven
na podvozku Mercedes Benz a je připraven během 30 minut
k použití. Slouží jako malá mobilní nemocnice při různých
akcích. Dále se musím zmínit o moderních strojích pro hasiče,
záchranářských kontejnerech určených pro likvidaci ropných
havárií. Vyjmenování vybavení kontejnerů by vyžadovalo
celou stránku. Vyrábíme též valníkové nástavby pro užitkové
automobily, valníkové nástavby s hydraulickou rukou, odtahové
nástavby pro přepravu vozidel, skříňové nástavby, izotermické
nástavby, nástavby pro přepravu osob, nástavby pro přepravu
zvířat, pojízdné dílny, nástavby pro přepravu nebezpečných
látek, sklápěcí nástavby atd.
Mezi specifické výrobky, jimiž se může naše firma chlubit,

patří cateringová vozidla, která slouží k zásobování letadel,
přenosové televizní vozy pro ČT. Od roku 2005 má naše firma
certifikaci dle norem ČSN ISO 9000 2001 a ČSN ISO 14000:2005,
pro německou firmu Mercedes Benz je certifikovaným
kvalifikovaným partnerem pro stavbu karosérií. V současné době
firma zaměstnává okolo 70–80 lidí. Pro naše spoluobčany, kteří
mají zájem pracovat v tomto oboru a mají dostatek zkušeností,
nabízíme možnost zaměstnání.
Bohumil Kolář
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 8. 4. 2015
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Starosta a oba místostarostové se osobně zúčastnili schůze
hasičů ve Vítězově. Poděkovali hasičům za spolupráci a také
za pomoc při povodních v roce 2014.
Pan starosta Seifert předal slovo paní Holoubkové, která opět
pohovořila o osobních sporech se starostou a stěžovala si
na bydlení v DPS - svícení ve společných prostorech, pozdní
vyúčtování. ZO vzalo připomínky paní Holoubkové na vědomí.
ZO schválilo návrh dokumentu s názvem Poskytování dotací
z rozpočtu obce Velim – individuální dotace (vč. příloh
– formulář Žádost o poskytnutí dotace, Identifikace osob
a Smlouva o poskytnutí dotace). Uvedené dokumenty byly
vyvěšeny na úřední desce (www.velim.cz).
ZO schválilo odpisování majetku pro rok 2015, které bude
provedeno dle Českého účetního standardu č. 708/2011. Zvolen
je rovnoměrný způsob odpisování dle bodu 1, kdy je známa
cena majetku a doba zařazení majetku do používání. Majetek
bude odpisován čtvrtletně.
ZO projednalo žádost J. Banyy o přidělení obecního bytu.
Po vyplnění nového formuláře, který bude žadateli zaslán, bude
případně žadatel zařazen do seznamu.
Informace JUDr. Těmína, Ph.D., o plánované prohlídce bytu
paní Kanalošové. ZO bere na vědomí.
ZO se zabývalo žádostí J. Drahovzala o opravu propadlé silnice
v ulici Tylova. Starosta požádal předsedu dopravní komise
J. Kaftana, aby situaci prověřil a případně připravil nabídku
na opravu.
ZO vzalo na vědomí žádost KÚSK – zveřejnění sdělení
o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení České školní
inspekce týkající se skutečností zjištěných při inspekční činnosti
provedené ČŠI v MŠ Velim + protokol o kontrole.
ZO vzalo na vědomí žádost VHS Kolín o vyvěšení závěrečného
účtu Vodohospodářského sdružení Kolín za rok 2014.
Pan Kostka informoval o stavu projektu Sportovní hřiště se
zázemím Velim (areál za školkou), podrobně informoval
o podmínkách soutěže (odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
podle § 2 Vyhlášky) a poté požádal o schválení vyhlášení veřejné
zakázky. ZO veřejnou zakázku na akci Sportovní hřiště se
zázemím Velim schválilo.
Zastupitelstvo obce Velim projednalo a schválilo zadávací
dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem Sportovní hřiště
se zázemím Velim.
Dále ZO projednalo a schválilo žádost TJ Sokol Velim o dotaci
pro rok 2015 ve výši 300 000 Kč na provoz a činnost oddílu.
ZO projednalo a schválilo žádost FC Velim o dotaci pro rok
2015 ve výši 300 000 Kč na provoz a činnost oddílu.
Starosta Seifert předložil zastupitelstvu návrh společenství
vlastníků č. p. 444 na oplocení před bytovým domem ve Velimi
a informoval o vytyčení pozemku, které se uskuteční v pátek
10. 4. 2015 v 16.00 hodin. Pan Kostka navrhuje úpravu oplocení
a záležitost projedná s paní Homokyovou, která celou akci
organizuje.
Paní Slabá informovala o sbírce pro Diakonii Broumov, která se
uskuteční ve Velimi a Vítězově 9. 4. 2015.
Mgr. Kyncl sdělil, že 21. dubna bude provedena finanční
kontrola v MŠ Velim.
Pan Kostka prověří do příštího zasedání smlouvy společnosti
WITERO, s. r. o, (žádosti o dotace na cyklostezku a dobudování

•

MŠ Velim).
Pan Kasal se zeptal na rekonstrukci ulic Sokolská a Pražská.
Starosta odpověděl, že žádost byla zaslána hejtmanovi a zatím
nemá žádné informace.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 29. 4. 2015
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ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů obce Velim, která byla
vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce a poslána
k posouzení na ministerstvo.
ZO schválilo rozpočtové opatření č I.
ZO vzalo na vědomí oznámení společnosti ASIG, a. s., o úplné
uzavírce silnice Sokolská od 5. 5. do 12. 6. 2015 z důvodu
rekonstrukce silnice.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost PČR Pečky o spolupráci
při náboru nových policistů. Letáky byly vyvěšeny, do konce
června ZO zablokuje byt ve Velimi pro Policii Pečky. V případě
neobsazení bytu bude nabídnut ostatním zájemcům.
Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Velim pro TJ Sokol Velim.
Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Velim pro FC Velim.
Zastupitelstvo schválilo Mandátní smlouvu na akci Sportovní
hřiště se zázemím Velim, reg. č. CZ.1.15/3.3.00/83.01929,
uzavřenou mezi obcí Velim a občanským sdružením
M´am´aloca ve výši 180 000 Kč.
Zastupitelstvo schválilo komisi na otevírání obálek na výběr
zhotovitele – akce Sportovní hřiště se zázemím Velim, reg. č.
CZ.1.15/3.3.00/83.01929, ve složení: JUDr. Marian Polický,
JUDr. Jakub Schmitz, Mgr. Martin Srbek, Josef Seifert.
Dále zastupitelstvo schválilo hodnotící komisi na výběr
zhotovitele – akce Sportovní hřiště se zázemím Velim, reg. č.
CZ.1.15/3.3.00/83.01929, ve složení: Josef Seifert – starosta,
Ing. Jan Škůrek –projektant, JUDr. Marian Polický, Petr Kubelka
– zastupitel a Ing. Tomáš Roubal – projektant.
Zastupitelstvo schválilo náhradníky k hodnotící komisi na výběr
zhotovitele – akce Sportovní hřiště se zázemím Velim, reg. č.
CZ.1.15/3.3.00/83.01929, ve složení: Monika Slabá – zastupitelka,
Martin Škopek – zastupitel, Ilona Koutová – projektantka,
JUDr. Jakub Schmitz a Ing. Radoslav Kosil – projektant.
Starosta navrhl v rámci zajištění BOZP oslovit na tuto akci pana
Ing. Jaroslava Zákosteleckého, který již v předchozích letech
zajišťoval BOZP u akce Zateplení a výměna oken Obecního
úřadu ve Velimi, dále u akce Rekonstrukce Mateřské školy
Velim, reg. č. projektu CZ.1.15/3.3.00/67.01488, a také u akce
Rekonstrukce místní komunikace v obci Velim, reg. č. projektu
CZ.1.15/1.1.00/74.01723. Zastupitelstvo s návrhem souhlasilo.
Dále navrhl oslovit jako stavební dozor pana Ing. Z. Jandu, který
tuto činnost vykonával u projektů Rekonstrukce Mateřské školy
Velim, reg. č. projektu CZ.1.15/3.3.00/67.01488, a také u akce
Rekonstrukce místní komunikace v obci Velim, reg. č. projektu
CZ.1.15/1.1.00/74.01723. Zastupitelstvo souhlasilo.
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo návrh na zvýšení odměn
zastupitelům od 1. 5. 2015.
Starosta přednesl ZO informaci o Sběru nebezpečného odpadu,
který se uskuteční 6., 7. a 9. 5. 2015. ZO bere na vědomí.
Dále informoval o nabídkách na opravu silnice v Tylově ulici
(2 úseky) 100 656 Kč (bez DPH) a před domem čp. 583 –
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93 698 Kč (bez DPH), které zastupitelstvo odsouhlasilo.
Starosta předložil dvě nabídky na zhotovení schodiště u budovy
pošty ve Velimi. Zastupitelstvo upřednostňuje betonovou
variantu a navrhuje oslovit 3 firmy k podání nabídky.
Informoval o propustnosti hráze Vítězovského rybníka
a sdělil ZO, že v následujícím týdnu se uskuteční schůzka
s místostarostou Kubelkou a odborníkem, který posoudí stav
hráze a navrhne řešení.
Starosta navrhl přiobjednat kontejner na sklo k DPS ve Velimi.
JUDr. Těmín, Ph.D., informoval o prohlídce nemovitosti (paní
Kanalošová). Znalecký posudek bude vypracován.
Oznámil ZO, že ve čtvrtek dne 21. 5. 2015 navštíví Velim biskup
Msgre. Karel Herbst. Od 17.00 h bude sloužit májovou mši
svatou v kostele sv. Vavřince. Pro všechny občany, kteří jsou
tímto srdečně zváni, je to obrovská příležitost, neboť do Velimi
v posledních 20 letech biskup nezavítal. Po skončení mše bude
příležitost s panem biskupem pohovořit, a to krátce po mši svaté
a poté i v domě, kde nyní ve Velimi pan farář bydlí. Současně
tam pak také bude připraveno občerstvení.
Zároveň informoval, že se Velim poprvé od roku 2009 zapojuje
do projektu Noc kostelů, kdy se v celé zemi otevírají dveře kostelů
pro všechny věřící i nevěřící. Kostel sv. Vavřince na katolickém
hřbitově bude otevřen od 17.00 h dne 29. 5. 2015. Pro občany
bude připraven bohatý program i malé pohoštění.
Zeptal se, zda zastupitelstvo přispěje na nákup keramické pece
pro keramický kroužek při ZŠ Velim. Starosta odpověděl, že ZO
se bude na nákupu pece finančně podílet, o výši příspěvku bude
rozhodnuto na základě předložené nabídky.
Pan Kostka prověřil příkazní smlouvy se společností WITERO,
s. r. o., na cyklostezku v obci Velim a na dostavbu Mateřské školy
v obci Velim a doporučil jejich schválení.
Zastupitelstvo obce Velim schválilo příkazní smlouvu se
společností WITERO, s. r. o., na zabezpečení přípravy žádosti
o dotaci na akci Cyklostezka v obci Velim: a) podání žádosti
30 000 Kč, b) v případě přidělení dotace 2,6 % odměna z výše
přiznané dotace, c) 35 000 Kč za zadávací řízení na dodavatele
dle požadavku fondu.
Zastupitelstvo obce Velim schválilo příkazní smlouvu se
společností WITERO, s. r. o., na zabezpečení přípravy žádosti
o dotaci na akci Dostavba Mateřské školy v obci Velim:
a) podání žádosti 30 000 Kč, b) v případě přidělení dotace 2,6 %
odměna z výše přiznané dotace, c) 35 000 Kč za zadávací řízení
na dodavatele dle požadavku fondu.
Paní Svobodová, DiS., oznámila, že starý pavilon
MŠ Velim vyhovuje po hygienické stránce ještě na školní rok
2015–2016. Také z tohoto důvodu bude obec Velim usilovat
o zrekonstruování posledního pavilonu.
Mgr. Kyncl informoval ZO, že v mateřské škole byla provedena
finanční kontrola s kladným výsledkem.
Paní Slabá informovala o humanitární sbírce, která se uskutečnila
9. dubna ve Velimi a Vítězově a opět se setkala s velkým ohlasem.
Dále sdělila, že během měsíce května bude provedeno dosázení
zeleně na velimském náměstíčku. Oznámila, že na letní rekreaci,
která se každoročně koná v Horním Bradle, je přihlášeno zatím
45 dětí.
Pan Müller se zeptal, proč kontejnery na tříděný odpad nejsou
pohromadě vždy na jednom místě. Starosta odpověděl, že
kontejnery na papír byly od obchodů přemístěny z důvodu, že
byly zaplněny odpadem z obchodů a nesloužily občanům. ZO
vytipuje místo na sběrný dvůr, kam se budou centrálně vozit
odpady.
Dále pan Müller požadoval vysvětlení, jak bylo navýšeno stočné
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dle smlouvy s Vodosem. Starosta odpověděl, že smlouva je
vyvěšena na našich stránkách a výpočet vysvětlí Vodos, s. r. o.
Upozornil, že v knize faktur chybí některá čísla. Starosta
doporučuje tuto žádost podat písemně a dále osobně navštívit
účetní OÚ Velim, která vše ochotně vysvětlí.
Dále se zeptal, jaký časopis objednávala obec od společnosti
Folbeset. Starosta odpověděl, že časopis EUMagazin.cz už obec
neodebírá (odebíral se pouze půl roku a týkal se dotačních titulů
a informací o efektivním využití fondů EU).
Dotázal se, proč údržbu výtahů v DPS provádějí 2 firmy. Starosta
odpověděl, že v každém domě je jiný typ výtahu, tudíž z tohoto
důvodu zajišťují provoz výtahů 2 společnosti.
Zeptal se, proč v závěrečném účtu není uvedena položka
na přeložku u hřiště ve výši 865 000 Kč. Místostarosta odpověděl,
že tato částka není konečná a situaci s ČEZem prověří.
Poté předal pan starosta Seifert slovo včelařům. Nejprve
vystoupil pan J. Šmíd a poukázal na to, že někteří zemědělci
stříkají řepku a stříkání není zemědělci hlášeno. Dále požadoval
nafotit pro zemědělce plán, kde jsou umístěny včely. Upozornil
na několik případů bodnutí včelou a následné alergické reakce.
Stěžoval si, že společně s panem Synkem zaslali do Velimských
novin články, které jim nebyly otištěny nebo případně velmi
zkráceny, takže v podstatě ztratily smysl. Paní Svobodová, DiS.,
sdělila, že články byly příliš dlouhé a pro příště se domluví, aby
byly případně vydány na pokračování. Poté vystoupil Ing. Stehlík
a poděkoval za upozornění na stříkání nebezpečnými látkami.
Zástupci včelařů požádali zastupitelstvo, zda by mohli zastupitelé
poučit zemědělce hospodařící ve Velimi, Vítězově a okolí
o zásadách, kdy je nejlépe aplikovat postřiky, aby co nejméně
ublížily včelám. Starosta odpověděl, že obec má kontakty pouze
na ty zemědělce, kteří hospodaří na obecních pozemcích a kteří
mají bydliště ve Velimi a Vítězově, a pouze ty může informovat.
Obci není známo, kteří zemědělci z okolí hospodaří na polích
pronajatých od soukromníků. Dále sdělil, že zemědělci, kteří
pracují s nebezpečnými látkami (postřiky), jsou pravidelně
každoročně proškolováni.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Vosecký Miloslav, Velim
Miklóšová Magdalena, Velim
Růžička Jiří, Velim
Šulcová Jaroslava, Velim
Hovorková Libuše, Velim
Schránilová Jiřina, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
Manželství uzavřeli:
Petr Slavík a Eva Fundová
Jaroslav Šibrava a Romana Lupínková
Blahopřejeme!
Narodili se:
Otta Antonín, Velim
Tvarohová Lada, Velim
Grulichová Adéla, Vítězov
Souček Martin, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Buřil Miroslav, Velim
Bartoš Jan, Vítězov
Čest jejich památce!

65 let
70 let
60 let
80 let
75 let
65 let
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Z našich škol

Středočeský taneční pohár

10. 4. se konalo okresní kolo Středočeského tanečního poháru,
které pořádal DDM Symfonie Poděbrady. V kategorii mladší
minitýmy obsadily 2. místo T. Holzbauerová, D. Bartošová a A.
Bartošová se skladbou Dance up. V kategorii starší minitýmy již
počtvrté v řadě zvítězily S. Dejmková a B. Kvapilová se skladbou
Elastic Hearts a postupují do krajského kola, které se bude konat
28. 5. v Mladé Boleslavi. V kategorii skupiny dívky pohár nezískaly,
ale v těžké konkurenci profesionálních týmů se rozhodně
neztratily. Premiéru měly mladší (B. Málková, A. Málková,
B. Saiverová, M. Müllerová a N. Müllerová) se skladbou Tanečnice.
Starší dívky (K. Chládová, S. Fořtová, D. Fořtová, D. Bartošová,
T. Holzbauerová, I. Němečková, K. Kostelecká a A. Bartošová)
soutěžily se skladbou Těšíme se na prázdniny.

J. Holzbauer 3. místo ve skoku dalekém z místa a T. Holzbauerová
3. místo v hodu medicinbalem.

Vybíjená

15. 4. se ve Chvaleticich konalo okresní kolo ve vybíjené (smíšená
kategorie) pro žáky 4. a 5. tříd. Náš tým ve složení Horák P.,
Storchak I., Slabý J., Rambousek L., Holzbauerová T., Fořtová D.,
Kadlec K., Růžička J., Pych J., Mén M., Lanc M. a Fojtů P. obsadil
v těžké konkurenci 7. – 9. místo.

McDonald´s Cup

Štafetový pohár

21. 4. se konal pro žáky 1. stupně štafetový pohár. Družstvo
nejmladších dětí (1. – 3. tř.) ve složení Hrabák D., Holzbauer J.,
Nezavdal J., Pena Š., Bartošová A., Müllerová M., Kvapilová A.
a Hronová T. obsadilo na trati 8x100 m 3. místo, družstvo mladších
(4. – 5. tř.) ve složení Slabý J., Rambousek L., Korenc A., Pych J.,
Holzbauerová T., Bartošová D., Fořtová D. a Kadlecová K. na trati
8x100 m 6. místo a smíšené družstvo ve složení Slabý J., Korenc A.,
Holzbauerová T., Bartošová D., Holzbauer J., Pena Š., Kvapilová A.
a Bartošová A. na trati 8x200 m 3. místo. Celkově naše škola
obsadila 3. místo a postoupila do krajského kola ve Vlašimi.

To se uskutečnilo 7. 5. za přítomnosti mistryně světa v běhu
na 800 m Ludmily Formanové (viz foto). Náš tým ve složení
Hrabák D., Holzbauer J., Nezavdal J., Pena Š., Bartošová A.,
Müllerová M., Kvapilová A. a Hronová T., Slabý J., Rambousek L.,
Korenc A., Růžička J., Holzbauerová T., Bartošová D., Fořtová D.
a Němečková M. celkově obsadil 13. místo. Uspěli jsme
v doprovodných akcích – D. Fořtová 3. místo ve skoku vysokém,

29. 4. odjelo družstvo nejmladších chlapců (1. – 3. tř.) do Kolína
na turnaj McDonald´s Cupu. Družstvo ve složení Hrabák D.,
Holzbauer J., Nezavdal J., Pena Š., Kostelecký D., Sixta L., Kadlec J.,
Houdek J., Esterle Š, Vedral D. a Korenc J. obsadilo krásné
2. místo. Během celého turnaje jsme dostali pouze 2 góly, přičemž
ten druhý nám těsně sebral vítězství. Děkujeme také fanouškům
za podporu. 5. 5. se turnaj McDonald´s Cupu v Kolíně konal pro
žáky 4. – 5. třídy. Naše družstvo ve složení J. Pych, V. Dočkal,
L. Veit, R. Dohanič, J. Endler, M. Mén, P. Fojtů, P. Horák, K. Korenc
a A. Korenc nezaváhalo, zvítězilo a postoupilo do krajského kola,
které se bude konat 28. 5. v Mladé Boleslavi. 
AH

Kostel sv. Vavřince odkrývá svoji středověkou tvář
Preludium
Začalo to úplně náhodou. Jedna farnice si všimla, že ze
stropu odpadl kus omítky. Smůla, kostel se rozpadá, omítka
je v dezolátním stavu. Jiný farník si všiml, že se na místě, kde
omítka zmizela, objevil zajímavý ornament. Asi z poslední
výmalby z 19. století, to se tehdy velmi výtvarně zdobilo. Druhý
den zavolali jiného, který o sobě tvrdí, že zná historii. „To by
mohla být gotika,“ prohlásil. Věc se poté probírala na farním dnu,
zaujala totiž zpráva z historické přednášky, že v presbytáři kostela
pod oknem je zamalovaný nápis z roku 1408. Nápis byl napsán
gotickou majuskulí a vypovídal o znovuposvěcení kostela poté, co
byl vypleněn a pobořen. Několik lidí se nadchlo myšlenkou, že by
nápis mohl být péčí restaurátorů obnoven. Od myšlenky nebylo
daleko k činům.
Zadání
Následně byl kontaktován pan Čech z Kolínské farnosti, zda by
bylo možné věc realizovat. Již v březnu se uskutečnila schůzka
na místě samém. Přinesl jsem mnoho písemných materiálů, které se
mi podařilo k této otázce dohledat. Všechny vypovídaly o jediném,
nápis byl pod oknem v presbytáři (závěru kostela). Na konci
19. století ani přes naléhání významného archeologa dr. Hellicha
nebyl zachován, ale zabílen hrubou vápennou omítkou a zničen.
Okna s lomeným obloukem jsou v kostele čtyři, šance je tedy 1:4,
bude třeba prozkoumat všechna okna. Dohodli jsme se, že poptáme
restaurátorskou dílnu pana Tomáše Bergera, který obnovil většinu
gotických maleb na hradě Bečov nad Teplou a pochází z rodiny,
která provozuje restaurátorské poslání již ve třetí generaci. Koncem
března se pan Berger dostavil, kostel odborně prohlédl a nabídl, že
provede se svými třemi spolupracovníky odborný výzkum v celém
presbytáři. Prohlásil, že udělá maximum, aby nápis objevil, a jistě
se při tom přijde i na jiné gotické fragmenty. Pak to bylo již jen
o cenové nabídce. Cena nebyla zanedbatelná, nicméně farníci
opravu zaplatí. Vše mohlo začít.
Hledání
Je druhý týden v dubnu, středa brzy ráno. Nemohu se účastnit,
mám jednání v Praze. Klíče od kostela předává pan Hrabal.
Pan Hanuš naváží lešení, které bezplatně zapůjčil pan Vojtěch.
Prvním krokem je vyměření celého prostoru a tipování míst, kde
by se středověká malba mohla skrývat. Po stavbě lešení a instalaci
žebříků se musí rozestavět světla, která budou po celou dobu
osvětlovat ztemnělý prostor kostela. Potom se už ale restaurátoři
pustili do práce a nábožným tichem kostela se rozléhá souvislý
a monotónní klapot restaurátorských kladívek, přerušovaný občas
spadnutím větších kusů otlučené omítky. Sem tam zvuk odpovědné
práce ustane – to se radí, jak budou postupovat dále. Odpoledne to
již v Praze nemůžu vydržet, a proto volám: „Našli?“ „Pane doktore,
nenašli jsme nic, co by svědčilo o nápisu, ale náš předpoklad, že okolo
zachovaných gotických dveří něco bude, se ukázal jako správný. Je tu
nádherná gotická červenohnědá výmalba nad chórovými lavicemi,
kde seděli kněží a ostatní duchovní osoby, výmalba je protkaná
květinovým vzorem a symbolem kříže.“ „Pro začátek dobře,“ říkám
si. Večer jedu okamžitě kostel prohlédnout, nemohu uvěřit, že barvy
z doby Karla IV. jsou ještě v původním tónu, přestože byly překryty
silnou (někde až 5 cm) vrstvou malty. Ale je to tak.
Dohodneme se na pokračování, někde ten nápis přece musí být.
Další týden provádějí práce jen dva členové týmu restaurátora
Bergera, rozšiřují průzor na všechny nalezené ornamenty a pod
každým gotickým oknem provádějí sondy. Opět volám, odpověď
je stále negativní, nic se nenašlo. Večer osobně jednám se všemi,
opravdu pod každým oknem je pět sond. Našli gotické malované
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šambrány okolo oken, složené z červených listových vzorů (podobné
jsem viděl na Karlštejně), ale nápis nikde. Ukázali mi, že sondy pod
všemi okny jsou až na omítku. Mimo to zjistili předposlední výmalbu
z přelomu 19. a 20. století, ale nic víc. 19. století přineslo borduru se
zlatým lemováním, velmi krásnou, ale pod ní žádný středověk.
Ve středu přijede sám pan Berger. Říkají, že ten to určitě objeví.
Ale v jejich hlasu není jistota. Těšíme se na středu. Nikdy bych si
nedokázal připustit, že najdeme vše jiné než zmíněný nápis, který
musí přece existovat, když je vyfotografován a popsán.
Finis
Je středa, dostavil se celý tým. Ještě v pět večer na schůzce
i s panem Čechem je výsledek stále negativní. To není možné.
Bereme do ruky původní fotografii. Určitě se nápis nachází pod
oknem. Epištolní strana, kam měl být situován, je blíže sakristii.
Díváme se na trhlinu, která je na fotografii velmi dobře patrná.
Vždyť ta trhlina je právě pod tímto oknem! Pan Berger tvrdí, že
tam ale hledali - jsou tam tři sondy a nic. Uvažujeme, zda fotka
není jen omyl z jiného kostela, nebo snad že nápis je na vnější
omítce. Je pět večer. Odcházím zklamaný. Slabou útěchou je jeho
odpověď, že se ještě o něco pokusí.
Večer, až v devět hodin, se celý tým u nás doma objevuje. „Vrací
jen klíče,“ myslím si. Pan Berger se však usmívá. NÁPIS SE
NAŠEL! Celý den jsme ho měli na očích, nebyl pod silnou vrstvou
omítky jako v první části presbytáře, ale jen pod tenkým nátěrem,
který jej sice velice poškodil, ale bude ho možno v budoucnu
alespoň částečně zrekonstruovat.

Doslov
Laskavý čtenář nechť promine poněkud osobité vyprávění ve stylu
scénáře Hledání ztracené archy, ale skutečně platí, že objevený nápis
z roku 1408 je věc naprosto mimořádná, která zcela jistě svým
významem přesahuje hranice našeho okresu. Musíme si uvědomit,
že nejméně 20 generací obyvatel Velimi nápis mohlo na vlastní oči
vidět a přečíst (pokud znali latinu). Pro pět generací byl nápis ztracen
(zabílen). Nyní po 607 letech od jeho vytvoření máme možnost jej
znovu spatřit a restaurovat, aby pro další generace Velimských byl
připomínkou neskonalé a bezprecedentní starobylosti naší obce.
Letos slavíme výročí 600 let od smrti M. Jana Husa. Velim podle mě
přispěla ke vzpomínce právě tím, že objevila zlomky minulosti, které
byly vytvořeny za jeho života (tehdy mu bylo 37 let), tedy i v době,
kdy mohl právě on Velimí projíždět do Kutné Hory, kde přebýval
král Václav. Nápis je svým obsahem vzpomínkou na znovuvysvěcení
kostela dne 13. 1. 1408 arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z Házmburka,
jehož vztah k Husovi, resp. jeho vývoj je všeobecně znám.
Zcela na závěr bych všechny velimské občany pozval na Noc kostelů,
která se uskuteční dne 29. 5. 2015. Bude možnost všechny objevené
fragmenty středověkých maleb v našem kostele spatřit a poslechnout
si výklad o jejich vzniku a významu.
Tomáš Těmín
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Mlýn – „mlejn“

Za mého dětství Strana zelených neexistovala. Aniž by to rodiče
tušili, měla jejich dcerka k této straně blízko. Kolín byl tehdy pro mě
a ostatní děti jediným výletem do velkého světa. Líbily se mi tam
parky. Teď chodí velimská mládež do autobusových zastávek, naše

generace mířila do „mlejna“. Sáňkovat, na fialky, na chrupky (třešně).
No a já si tehdy hrozně přála, aby to ve „mlejně“ vypadalo jako
v parku. Představovala jsem si tam kytičky, lavičky, prostě lesopark.
Nedávno jsem získala informace, že se ve „mlejně“ skutečně
něco dělo, a tak jsem tam pomalým krokem došla. Opravdu!
Potůček v korytu hezky stéká po kamenech, protéká pod mostkem.
Už tam není křoví a vlevo na začátku skládka. Křoví pryč, zbytečné
haluze zmizely. Dokonce přibyly lavičky! Přírodní, ze dřeva,
kouzelné. Byla jsem ráda, že svým vnučkám mohu ukázat, že
ve Velimi je les. Musím říci, že zapomněly na počítač, radovaly
se z bílých fialek,
ba i poslouchaly
povídání o posedu.
Dle informací má
na této akci zásluhu
obecní úřad, práce
provedl pan P. Šárovec.
Žádný dlouhý závěr,
pouze konstatování:
„Je to fajn!“  IBAB

Klubu rodáků je 25 let
„Ni zisk, ni slávu,“ hlásal Tyrš, když předkládal národu svůj
program. Tyrš i Fügner ve vědomí obyvatel uspěli a vytvořili
obrozeneckou jednotu, která pak vedená Masarykem zřídila
ve střední Evropě ostrov svobody a demokracie, od kterého
se mohly učit i ostatní národy. Jak to však v praxi bývá, vítězí
fanatismus a hrubá síla a uvrhuje zastrašené národy do otroctví.
Z jednoho zlého snu se právě probouzel český národ a s ním
i výjimečná Velim, která se v minulých obdobích stala pro svou
aktivitu přední vsí v Čechách. Odchovanci velimského Sokola
František Vlček, Jiří Sixta a celá řada dalších dlouho uvažovali
o zřízení spolku, který by vyhovoval jejich představám. Mnozí
z nich se již jeho založení nedožili. Roku 1990 na Škaredou
středu, která tehdy vyšla na 11. dubna, se v malém sále velimské
sokolovny sešla nevelká skupina občanů, kteří zde založili Klub
rodáků a přátel Velimi. Studium prvního zápisu o založení klubu
nevykazuje možnost velkého rozvoje. Sehrály zde však pozitivní
roli prvek naprosté dobrovolnosti a vyhlídky programu dle
vlastní volby. Z neomezených možností budoucích aktivit klubu
byly vybrány ty činnosti, o které byl zájem a na které členská
základna stačila. A tak nové seskupení, které se od samého
počátku prosazovalo jako část silného sokolského svazku, se
stalo čtvrtým oddílem slavného Sokola velimského. Velkým
štěstím bylo, že se za členy hlásili čestní a bezúhonní lidé,
protože klub měl v programu povznést Velim a doplnit bílá
místa v její historii. Stávající starosta Sokola Velim Ing. Karel
Strnad přál růstu nového oddílu, který byl zcela výjimečný v celé
obci sokolské. Byl však uznán pro svou kulturně-společenskou
činnost. Mezi jeho prvními členy byli zvláště kantoři Eduard Brož,
Maruše Čábelová, Eva Königsmarková, Jaroslava Vlachá, ale
také Jarmila Řeháková, Josef a Hana Fuchsovi i další. Josef
Zalabák s ženou Jiřinou se úspěšně ujali vedení turistiky
a byli u obnoveného starého zvyku velimských dětí „Koulení
velikonočních vajíček v Rybníčkách. Byla také obnovena stará
sokolská tradice Husových oslav ve Velimi. Jako řečníci se
u hranice nad Součkovou cihelnou vystřídaly řady zajímavých
osobností. Byl to katolický kněz Josef Pokorný, Martin Zlatohlávek,

ředitel Národní galerie Otakar Funda, Karel Holada, básník
Stanislav Kubín, Jan Dobeš, Miroslav Fridrich, ale i církevní
činitel z Jižní Koreje, který mluvil anglicky s českým překladem
Karla Dřízala, a řada dalších. Dokumentací klubu se zabýval
Jan Škopek, jehož odchodem je toto místo dosud neobsazené.
V jistém období byl do vedení klubu zvolen Přemysl Beneš.
Po jeho odchodu na věčnost se k vedení opět vrátil Petr Baláček.
Počátkem roku 1992 se stal členem klubu Josef Kurka z Kanady,
který byl jednatřicátým z dosud aktivních členů. Počet členů
se totiž poměrně rychle měnil. Za odcházející členy se hlásili
další, takže v jistém období se počet členstva blížil k čtyřicítce.
Významným členem klubu byl a dosud je akademický malíř
Jiří Škopek z Jaroměře, k jehož 80. narozeninám r. 2013 vydali
jeho přátelé pamětní knihu. Dosud platí, že se členy klubu
stávají čestní a poctiví lidé, kteří si své politické a náboženské
přesvědčení nechávají doma a berou se o věci obecné k prospěchu
všech občanů bez rozdílu. V minulosti dala Velim národu více
vynikajících osob mnoha oborů než kterákoli jiná ves. Naším
snem je, aby tomu tak bylo i v budoucnu. Vy, kteří jasně vidíte
a silně chcete, přijďte a zapojte se. Na schůzi klubu, která se
konala v sokolovně 2. května 2015 v 16h, bylo připomenuto
25 let trvání činnosti velimského klubu rodáků. Závěrem bych
uvedl nesourodou směs jmen osob, které prošly řadami klubu
(či jsou dosud řádnými členy). Musíte prominout, že nejsou
uváděny tituly, mnohdy několikeré, pro které dochází k četným
omylům. Členy KRPV tedy byli či dosud jsou: Přemysl Souček,
Václav Škopek, Josef Sixta, Jarmila Bínová, Zdeněk Bohata, Hana
Bohatová, Přemysl Čermák, Pavel Sixta starší, Jaroslav Ohera,
Anna Čežíková, Dagmar Kučerová, Oto Šmejkal, Ladislav Radoň,
Jiřina Žáčková, Josef Vydra, Jaroslav Sixta, Jiří Baláček, Jiří Radoň,
Josef Hruška, Karel Lejnar, Josef Matuška, Ludmila Oplová,
Věra Laštovková, Marie Synková, Václav Škopek, Bedřich Sixta,
Pavel Strnad, Jarmila Černá, Marie Sixtová, Jaroslav Škopek. Zcela
určitě se do tohoto nepřehledného soupisu řada jmen nedostala.
Poslední 3 přihlášené jsou bezesporu pro klub přínosem, jsou to
Hana Šotolová, Anna Tomášová a Zdeňka Richterová.
BB

Vyznejte se ve Vašich penězích (8)
Neuplyne snad ani jediný den, aby nás reklama ve sdělovacích
prostředcích nemasírovala nabídkou nejrůznějších pojistných
produktů. Houfy agentů táhnou krajem a přesvědčují, že právě
s nimi sjednaná smlouva zaručí celoživotní štěstí. Někdy skutečně
můžete tento produkt potřebovat. Abyste však uměli rozhodnout,
jaká rizika a v jaké výši je nanejvýš nutné zajistit a kdy se naopak
jedná už jen o sponzorování pojišťoven a pojišťováků, je třeba se
ve věci alespoň rámcově orientovat. Dnes je pojišťovnictví jistě velmi
zajímavý celosvětově rozšířený byznys. Jak to ale vlastně všechno
začalo?
Je známo, že Féničané, ve starověku jeden z obchodně
nejúspěšnějších národů, založili svoji prosperitu na vynikajícím
mořeplaveckém umění. Obchodní lodě brázdily vlny Středozemního
moře a rozšiřovaly oblast fénického vlivu do stále vzdálenějších míst.
Mimo jiné založili Kartágo, které později svým vlivem konkurovalo
i všemocnému Římu a málem se mu podařilo jej vojensky porazit,
a na severozápadě obchodní centrum Massilii, kterou dnes známe
pod názvem Marseille. Ovšem situace nebyla tak úplně idylická.
Flotilám hrozila mnohá nebezpečí, počínaje mořskými bouřemi
a konče nájezdy pirátů. Každoroční ztráty na lodích i posádkách
byly značné. Náklady na stavbu lodí tehdy, podobně jako dnes, byly
nemalé.
S piráty se pokoušeli Féničané vypořádat v té době obvyklým
způsobem. Pokud jim některý z nich padl do rukou, velmi pomalu
ho zaživa stáhli z kůže. Systém příliš dobře nefungoval, nájezdy pirátů
neřídly. A na špatné povětrnostní podmínky tento postup neměl vliv
vůbec, ačkoli se rituální popravy provozovaly jako oběť příslušným
bohům, kteří měli tenkrát počasí na starosti.
Pokud přišel o galéru či dvě bohatý rejdař, určitě mu pár dní
nechutnalo. Ale majitel pouze jedné či dvou lodí byl ohrožen přímo
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existenčně. Problém vyžadoval řešení, a to rychle.
Jak už asi tušíte, princip pojištění byl záhy na světě. Jestliže se několik,
řekněme patnáct, co do majetku menších majitelů obchodních lodí
dohodlo na společném podniku a vložilo do něj jako základní kapitál
každý jednu galéru, pak v případě ztráty jedné či dvou z nich utrpěl
společný podnik ztrátu ve výši jedné či dvou patnáctin celkového
majetku. Nikdo ze zúčastněných však nezůstal na mizině, což by
se stalo obchodníkovi samotnému. A pokud podnik odkládal
v průběhu roku část zisku stranou, nebyl problém flotilu opět doplnit.
Dnes již není třeba zakládat vlastní pojišťovnu, pokud snad
nehodláte v této lukrativní oblasti podnikat. Postačí, pokud
s dostatečně kapitálově vybavenou institucí (pojišťovnou) uzavřete
dohodu (pojistnou smlouvu), že za určitou úplatu (pojistné)
převezme na sebe předem určené riziko, které by pro vaše domácí či
podnikatelské hospodaření znamenalo vážné ohrožení.
Z uvedené archaické historky plyne několik poměrně současných
doporučení:
• Rizika, která jsou pro náš profesionální či osobní život kritická,
je třeba zajistit.
• Zajišťujeme jen taková rizika, která nejsme sami schopni
zvládnout.
• Povšimněte si obratu „předem určené riziko“ – při uzavírání
smlouvy je třeba se ujistit o tom, co je a co není pojištěno;
pokud to zjistíte až při pojistné události, pravděpodobně budete
příštích pár dnů bez nálady.
• Důležitým prvkem zajištění je tvorba vlastních majetkových
rezerv – jak se zvyšují, snižuje se nutnost pojištění. O to více
prostředků můžeme využít pro jiné účely.
Další rady a tipy najdete na: www.ilonahomolkova.cz
Ilona Homolková

Jak vařily naše prababičky (4.)
Důležité pro vaření bylo uskladňování potravin, které ovlivňovalo
jejich dostupnost a kvalitu. Sklizené, usušené, vyuzené a nakoupené
potraviny bylo třeba před zimním obdobím náležitě uložit
a uskladnit, aby se zabránilo jejich znehodnocení nepříznivým
počasím, hnilobou, plísní a ochránily se před nežádoucími
příslušníky živočišné říše. Ne vždy se to zcela podařilo, a proto
vznikaly ztráty, se kterými bylo třeba počítat. Bylo to proti dnešním
podmínkám složitější. Mouka, luštěniny, brambory, zelenina
a tuky se musely nakoupit pokud možno najednou, protože jejich
pozdější nákup byl moc drahý, nebo na venkově již nemožný.
K hromadnému nákupu potravin se jezdilo na trhy, které se
opakovaly ve větších městech každý rok na určitý svátek. Na trhu
se nejen nakupovalo, ale i prodávalo. Zdrojem výdělku na trhu byly
vlastní přebytky nebo domácí výrobky. Babička, která pamatovala
staré časy na Šumavě, vypravovala, jak jeli na trh se štůcky plátna,
které doma tkali, a vraceli se domů s trakařem plným zelí, které jim
v horách nerostlo. To bylo jednou ze základních potravin bohatých
na vitamíny. Zelí by později již nekoupili a těžko by se bez něho obešli.
Sklep (sklípek)
Sklep byl obvykle klenutý z lomového kamene nebo dobře pálených
cihel. Vstup do sklepa byl často zvenku. Sklep mohl být mimo dům
a při jeho stavbě se využívaly nerovnosti terénu. U hospodářství býval
pod stodolou, kde byl svrchu navíc chráněn slámou. Takový sklep se
zachoval například ve stodole velimské fary. Dnešní moderní obytné
domy mají již jen suterén, kde jsou garáž, kotelna apod. I když se jim
někdy ještě sklep říká, nemohou již plnit jeho dřívější funkci. Jinak je

tomu ve vinařských oblastech. Co by to bylo za vinaře, kdyby neměl
sklep. Ve sklepích bývaly ve stěnách výklenky, které byly určeny pro
uložení lahví a kameninových nádob. Sklep byl dobře větrán a v jeho
částech byla různá teplota. Tak hospodář věděl, ze kterého výklenku
má pivo tu nejlepší teplotu.
Půda
Venkovský dům se nemohl obejít bez půdy. U větších hospodářství
byly půdy i s více patry. Vstup na půdu byl obvykle po žebříku přes
takzvaný vikýř, který bylo možno uzavřít. Nad vikýřem mohla být
kladka ke zvedání těžších věcí. Půdy sloužily převážně k uskladnění
slámy a sena. Obojí zateplovalo dům svrchu a šetřilo dřevo
na topení. Větší domy mohly mít na půdu schody. Když to dovoloval
terén, dalo se trakařem vjet na půdu po nájezdu ze sousedící stráně.
V zadním štítu nebo ve střeše bývaly z půdy přístupné holubníky.
Štíty směřující do ulice byly zdobené, často s výklenky pro umístění
sošky ochraňující stavení. Půda byla nezbytná pro uložení potravin,
které potřebovaly suché a dobře větrané prostředí. Na půdách byly
obilí, mouka, luštěniny, špek a uzeniny. Maso viselo na drátech
a hácích z příčného trámu, hambalku, který byl tak vysoko, že se
pod ním dalo bez shýbání projít. Sedlové střechy s půdami daly
ráz českým vesnicím, pro které byly charakteristické. Dnes tyto
půdy slouží většinou k uskladnění nepotřebného, nebo k rozšíření
obytných prostor. Nové domy již mají buď ploché střechy, nebo
podkroví. Dříve nezbytné půdy ztratily svůj význam. Mění se ráz
českých vesnic, pokud tomu ve vybraných lokalitách nezabrání
památkáři.
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Komora
Z předsíně býval vstup do komory. Slovo komora má mnoho
významů. Tmavá komora slouží k vyvolávání filmů. Komora (někdy
komůrka) navozuje představu něčeho dutého, malého a trochu
tajemného. Komora, kterou máme na mysli, byla v domě malá
místnost, měla okénko a bylo v ní většinou šero. Byla nevytápěná
a chodilo se do ní se svíčkou. Sloužila výhradně ke kulinářskému
využití. Také se komorou strašily děti, že tam budou zavřeny. Většinou
šlo však jen o pohrůžku. Nemohly se tam současně skladovat
třeba boty, nějaké nářadí nebo mazadla. Tím by mohly potraviny
načichnout. Komora ukrývala jakási tajemství paní domu schovaná
pod pokličkami, v lahvích, v zásuvkách a truhlicích. Někdy byla pod
zámkem, aby do ní nemohli nepovolaní, kteří by odhalili, co mělo být
utajeno. Vaření nebylo tak hrr, jako je tomu dnes. Čím dříve je jídlo
hotové, tím lépe. To pro staré recepty neplatilo. Polotovary se musely
v průběhu vaření vydýchat, uležet, odležet, vychladnout, zatvrdnout,
změknout, vykynout, zkysnout, nabobtnat, zakvasit a podobně, než
se pokročilo k dalšímu kroku přípravy hotového jídla. Ve starých
receptech bývá doba přípravy jídla k obědu i několik dnů. A kde
jinde mohly nejlépe tyto procesy probíhat? No přece v komoře.
Krecht
Krecht byla vlastně polní jáma zčásti nebo zcela zasypaná svrchu
hlínou a opatřená větráním. Krecht sloužil k dlouhodobému
ukládání přebytků některých polních plodin, zejména brambor,
řepy, mrkve a další kořenové i jiné zeleniny. Vlastní činnost se pak
nazývala krechtování. Hlavním izolačním materiálem byla sláma.
Úspěšnost krechtování záležela hodně na ochraně proti hlodavcům.

Proto se dělaly i krechty zděné, opatřené těsným dřevěným nebo
plechovým krytem. Jejich výhodou bylo rovněž to, že se daly během
zimního období častěji otevírat.
V čem a jak se na půdách, ve sklepích, komorách a krechtech vše
ukládalo, je samostatnou kapitolou. Na závěr kapitoly o uskladňování
zase uvedeme starší recept. Tentokrát na jíšku, která měla v malých
kamenáčcích /hrnečkách/ své místo v komoře. Jíška je doménou
české kuchyně – v zahraničí je většinou její používání minimální.
Zato dává našim českým jídlům chuť a vydatnost. Vodové polévky
v restauracích za našimi hranicemi moc nemusím.
Jíška bílá: Na pánvi se rozpustí máslo, načež se přimíchá tolik mouky,
aby nebyla jíška příliš hustá. Stále se míchá, a hned jak mouka ztratí
syrovou vůni, se sundá z plotny. Dno pánve se namočí do studené
vody, aby se ochladilo, jinak by teplem jíška zažloutla.
Jíška žlutá, červená a hnědá: Na pánvi se rozpustí máslo, které se
nechá rozpáliti dříve, než se přidá mouka. Po jejím přidání se míchá
tak dlouho, až nabude žádané barvy.
Při každé přípravě jíšky je třeba bráti zřetel k tomu, aby se nikde
nepřichytila, neboť tím zahořkne a každé jídlo, do kterého se přidá,
tím na dobré chuti trpí. Proto je nejlépe jíškou stále míchat, až je
hotova. Jíšku uložíme do komory. Teplá jíška se nesmí dáti hned
do vřelé polévky nebo omáčky, protože by se s ní dobře nespojila.
Musí se nechat v komoře prochladnouti.
Potřebné množství se dá do hrnku a rozmíchá s trochou vlažné
vody nebo polévky. Pak se přileje do polévky nebo omáčky, která má
býti zahuštěna. Když se dobře rozmíchá, ještě se řádně povaří.
Dobrou chuť.
Petr Baláček

Nejmladší florbalisté na přeboru ČOS
We are the champions! … si mohli společně zazpívat naši mladí
florbalisté z Velimi. A obrovskou radost jim nemohlo pokazit
ani to, že tentokrát nezískali místo první, ale „až“ třetí. Na všech
turnajích sezóny neporažený tým Sokol Velim získal na přeboru
České obce sokolské, který se konal 12. 4. v Dobříši, bronzovou
medaili.
V turnaji hraném ve dvou skupinách (v každé čtyři družstva)
jsme nejprve podlehli pozdějšímu vítězi turnaje Sokolu Švihov,
abychom ve druhém zápase porazili Sokol Nymburk a ve třetím
utkání těsně, brankou v posledních vteřinách zápasu, podlehli
Sokolu Křimice 2:3. Díky lepšímu skóre ze vzájemných utkání
jsme postoupili do semifinále, ve kterém chlapci odehráli

Velim a svět před půl stoletím
(duben 2015)
V dubnu 1965 byla patrná jistá změna v politickém uvolnění
v Československu. Příčina umírněnosti byla spatřována
v neúspěchu hospodářského plánování.
Od 15. dubna 1965 se v Československu konaly přípravy
na celostátní spartakiádu. Byly neuspokojivé, ba chaotické.
V závodech a továrnách probíhaly nábory cvičenců z řad
ROH (Revolučního odborového hnutí). V některých závodech
se nacvičovalo i v pracovní době. Nejkvalitnější vystoupení
měla armáda. Ve velimských kasárnách bylo mimo posádku
soustředěno 1 000 vojenských cvičenců, kteří se zde připravovali
na spartakiádní vystoupení v Praze na Strahově.
Dne 23. dubna 1965 byla v SSSR vypuštěna první retranslační
družice typu Molnija I.

vyrovnanou partii s týmem Sokol Náměšť nad Oslavou.
V dramatickém utkání, kde jsme bohužel neproměnili dvě
trestná střílení a kde také nepřesně rozhodoval sudí ve druhém
poločasu, jsme prohráli 3:5. V utkání o třetí místo, nedali
naši florbalisté šanci družstvu Sokol Choceň a po výhře 6:1 se
radovali ze své první, určitě ne však poslední medaile z velkého
finálového turnaje.
Nejlepším střelcem a nejužitečnějším hráčem turnaje se stal náš
Jára Nezavdal, který vstřelil 15 branek!
Velmi děkujeme rodičům, kteří vyrazili povzbuzovat naše malé
florbalisty a vytvořili svým hlasitým povzbuzováním ve všech
utkáních nádhernou atmosféru, jež hnala kluky za vítězstvím.
Tým Sokola Velim: Esterle Š., Holzbauer J., Houdek J., Kadlec J.,
Kowalczyk M., Nezavdal J., Sixta L., Sova T., Staněk T., Urban D.,
Vokněr D.
M. Esterle

Šipkovaná
V pondělí 20. 4. 2015 v odpoledních hodinách se u sokolovny
sešly děti docházející pravidelně každé pondělí na cvičení
a na kroužek kinballu. Sportovní obuv do tělocvičny vyměnily
za pohodlnou venkovní obuv (některým rodiče zabalili batůžky
s malou svačinou). Vybaveny dobrou náladou, se slunečními
paprsky v zádech vyrazily po trase, jejíž směr jim zůstával
do každého dalšího kroku neznámý. Nemalý počet dětí si již
v minulých letech „šipkovanou“ zažil a užil. Především starší děti
si byly vědomy, že úspěch a radost menších účastníků „šipkované“
záleží na nich, proto vyrazily s předstihem před početnější
skupinou natěšených stopařů, aby křídami označily zřetelné šipky,
po trase důmyslně rozmístily lístečky s úkoly a na konci trasy
se svým malým pronásledovatelům poschovávaly. Šipkovaná
letos vedla děti Fajberkem (tř. Krále Jiřího), „spojovačkou“,
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ulicemi Karlova a Václavská až k fotbalovému hřišti. V cíli
jako každý rok čekaly na děti dva poslední, tradiční úkoly, a to
nalézt starší děti, které vyznačovaly šipkami cestu, a vzápětí najít
připravené překvapení. Starší děti i za cenu zašpiněných rukou,
nohou a některých částí oblečení ztížily pronásledovatelům
předposlední úkol a své skrýše vybraly tak důkladně, že některé
by nebyly vůbec nalezeny. Před hledáním překvapení se děti
posílily občerstvením, jež poskytl p. Petr Hrabal, a vydaly se
hledat sladké překvapení, které bylo důmyslně skryto.
Přestože většině dětí trasa šipkované nebyla neznámá, vneslo
rozptýlení spočívající nejen v hledání, ve společnosti spolužáků
a kamarádů, ale především v plnění zadaných úkolů úsměv
do dětských tváří i do tváří jejich dospělého doprovodu.
I. Homokyová

Zájezd na Fantoma opery
Bohužel jsem do uzávěrky předchozího čísla VN nestihla
napsat o hezkém zájezdu do GoJa Music Hall na Fantoma
opery. Opět chválím paní Hanku Thielovou, která nám to
umožnila. Její aktivita je bezmezná. Náš osobní řidič pan
Siřínek zapíchl autobus takřka před oponou, pro nás váhavě
chodící ideální. Představení velmi výpravné, až šokující.
Panu Janečkovi se podařilo získat od londýnských majitelů
licenci a my, Velimáci, jsme mohli vidět to, co se hrálo
v Londýně a na Broadwayi. Divadlo vyprodané, a to nejen
v pátek, kdy jsme tam byli my, ale vyprodáno má i daleko
dopředu.

Aby toho nebylo na pozorování málo, stihli jsme po cestě
Matějskou pouť a ti, kteří ještě mohou zvednout krk, viděli
jakýsi hrozně vysoký jeřáb, ve kterém seděly dva připoutané
páry a točily se. Této atrakci jsme odolali všichni.
Trochu humoru neškodí. Někteří z nás seděli v divadle
v místě, kde byl jakýsi klimatizační fukar. V kabele jsem
měla šálku, ovinula si zátylek, někteří se dožadovali čepic.
Představení bylo ale natolik atraktivní, že jsme my (sedící
v onom větrném proudu) na to díky skvělým pěveckým
výkonům zapomněli.
IBAB

inzerce
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FC Velim

A:
Čelákovice – Velim 1:3
Velim – Vykáň 1:0
Poříčany – Velim 2:1
Velim – Zeleneč 3:0
B:
Velim – Kořenice 5:2
Pečky B – Velim 0:5
Velim – Sendražice 4:1
Ždánice – Velim 3:2

Dorost:
Liblice – Velim 0:0
Velim – Lysá n/L 0:3
Pečky – Velim 2:8
Velim – Jirny 1:3
Žáci:
Velim – Říčany 3:2 a 1:4
Nymburk – Velim 7:0 a 8:2
Velim – Zeleneč 12:0 a 3:7
Brandýs-Bol. – Velim 5:1 a 1:2

Aktuální tabulky přineseme v příštím čísle.
Více informací na www.fotbal.cz

Poděkování
Děkuji paní M. Slabé a panu starostovi J. Seifertovi za blahopřání
k 80. narozeninám, za příjemné posezení, které mě velice
potěšilo.
Jaroslava Šulcová

Poděkování
Moc ráda bych touto cestou poděkovala pánům M. Esterlemu,
M. Houdkovi a J. Nezavdalovi za výlet pro naše florbalisty do O2
Areny na superfinále florbalu 2015. Byl to úžasný zážitek a děti
přijely nadšené.
Pavlína Kotková

Jak jsem letos slavil 1. máj, Svátek práce
Tři volné dny 1. – 3. května umožnily uspořádat naši rodinnou
slavnost, jejíž účel není podstatný. Účastníci byli z více zemí
a nejvhodnějším místem pro setkání bylo Rakousko. Sjeli jsme se
v pohorské vesnici v alpském údolí Zillertal.
Obyvatelé tam nemají lehký život. Pracují většinou v lese,
na pile a na horských loukách. Část pracuje ve svých řemeslech,
nebo se snaží v turistickém ruchu. O to více si váží své práce
a jak se ukázalo, umí Svátek práce náležitě oslavit. Nejde o žádné
průvody ani proslovy.
Jde o přátelské posezení uprostřed obce, s hudbou, tancem
a pivem.
Hudba je asi místní, nejdůležitější jsou v ní bubny a vozembouch.
K pivu se vaří, smaží, grilují a pečou nejrůznější dobroty
a konzumují místní sýry. Vstupné je dobrovolné. Při vstupu se
prochází kolem kasy, vedle níž je dřevěné koryto, do kterého teče
pramínek slivovice. Kdo něco vhodí do kasy, dostane kalíšek
a může si ji nabrat jako vodu z horské studánky.
Slavnostní nálada je vidět i ze svátečního oblečení přítomných,
kde je patrný vliv místního tradičního oblečení nebo krojů. Užili
jsme si jídla i pití, zazpívali a do rytmu zabušili do stolu.
Nevím, jestli se letos ve Velimi 1. máj také někde slavil. Nebyl
jsem tady. Možná, že v mé oblíbené hospůdce u Čeperky také
grilovali, jistě dobře popíjeli. Možná, že bylo veselo ve „Fajberku“
nebo u hasičů ve Vítězově. Jistě vonělo uzené v hospodě u nádraží.
I u nás rádi slavíme, ale nějak každý na jiném pískovišti.
Velim by potřebovala prostor pro podobné příležitosti. Prostor,
kde nejezdí auta, kde je dobré sociální zařízení, kde je vybavení
pro posezení, grilování, hudební pódium, montovatelné
přístřešky.
Nebudou nám jednou potomci vyčítat, že prostor, který se
nabízí, jsme v obci nedokázali využít? Katolická fara se svou
velkou zahradou uprostřed obce se nabízí na přeměnu v prostor,
který by nám okolní obce záviděly.
Zastavět zahradu dvěma rodinnými domky znamená navždy
tuto příležitost promarnit.
Věřím, že zastupitelstvo obce nedovolí upřednostnit dva
zájemce o pozemek farské zahrady před možností slavit jednou
1. máj na krásném místě společně.
Petr Baláček

Omluva
K článku Velimští v době druhé světové války z minulého čísla
Velimských novin::
Omlouvám se redakci i čtenářům VN za uvedení jména učitele
Josefa Balvína v závěru předposledního odstavce. Jeho činnost
spadá do padesátých let 20. století. 
MČ

Noc kostelů
Poprvé od roku 2009 se letos Velim zapojuje do projektu Noc
kostelů, kdy se v celé zemi otevírají dveře kostelů pro všechny
věřící i nevěřící. Kostel sv. Vavřince na katolickém hřbitově bude
otevřen 29. 5. 2015 od 17.00 h.
Program:
17.00–18.30 h
Pásmo vědomostních her pro děti
18.30–19.30 h
Komentovaná prohlídka kostela
19.30–20.00 h
Prohlídka kostela z hlediska liturgického
		
prostoru (co k čemu slouží)
20.00–22.00 h
Modlitby Taizé
V rámci komentované prohlídky bude podrobně popsán průběh
nálezu nápisu z roku 1408, rovněž bude věnován prostor popisu
následného restaurování a ukázce jiných nově objevených
gotických maleb. Po celou dobu obou prohlídek (historické
a liturgické) bude připraven program pro děti. Pro každého
návštěvníka bude k dispozici i malé pohoštění.
T. Těmín
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