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Noc kostelů poprvé ve Velimi
I ve Velimi proběhla letos Noc kostelů

Příjemně mohli strávit poslední květnový páteční večer ti, kdo
se rozhodli navštívit ve Velimi akci Noc kostelů. Obloha kolem
17. hodiny sice nevypadala nejlépe, začalo dokonce i trochu pršet,
ale nakonec se vyjasnilo.
V prostoru před kostelem sv. Vavřince čekalo na všechny
návštěvníky občerstvení a opékání buřtů, na děti různé hry
a soutěže. Zájemci o prohlídku
mohli
vystoupat
nahoru
do zvonice a vyzkoušet si rozeznít
zvon. Při vstupu do kostela
ovanula všechny vůně bílého
jasmínu a červených pivoněk,
nádherná květinová výzdoba
zkrášlila
interiér
historické
budovy. Po uvítání panem farářem
M. Sklenářem si všichni přítomní
vyslechli poutavý výklad pana
JUDr. Tomáše Těmína o historii
budovy a právě odhaleném
nápisu z počátku 15. století. Poté
vystoupil pan farář a pohovořil o používání některých církevních
předmětů a vysvětlil, k čemu slouží. V presbytáři kostela si mohl
každý při výkladu pana doktora zblízka prohlédnout částečně
odkryté středověké malby a nápis, pokud ho nezhlédl ještě před
zahájením akce. Velice poučná byla u vchodu do kostela malá
výstavka kněžských obleků opatřená cedulkami, na nichž bylo
napsáno, jak se nazývají. Věřím, že kdo neseděl v pátek 29. května

večer u televizní obrazovky a prohlédl si katolický kostel, nelitoval.
Velké poděkování patří všem, kteří se na uspořádání této akce
podíleli.eve

Velim zabodovala hned napoprvé

V celé zemi se od roku 2009 každý rok pravidelně v květnu
koná akce s názvem Noc kostelů, kdy se tyto jedinečné památky
bezplatně otevírají veřejnosti. V mnohých případech se tak
děje s bohatým doprovodným programem. Letos se otevřely
i dveře kostela sv. Vavřince u nás ve Velimi. Program začal
v 17 hodin dětskými rytířskými hrami, vědomostními soutěžemi
a slavnostním zapálením hranice dřeva. /pokračování na str. 2/

Představujeme firmy v naší obci
V.P. Procházka

Jedná se o dvě společnosti. V. P. Procházka, s. r. o., je stavební
firma, která realizuje generální dodávky staveb. V. P. Procházka
Velim, s. r. o., se zabývá prodejem stavebních materiálů
a autodopravou. Společnost V. P. Procházka, s. r. o., těží z bezmála
dvacetiletého působení na českém trhu. Byla založena roku 1995.
V letošním roce slaví v podstatě takové malé výročí. Přes zaměření
na specializované stavební celky, které tvořily především střešní
a obvodové pláště, začala v posledních letech realizovat generální
dodávky staveb. Postupně vybudovala spolehlivý a profesionální
tým, který zodpovědně plní požadavky investorů.
V roce 2010 společnost přistoupila k procesu odštěpení
části firmy. Tímto procesem vznikla samostatná společnost
V. P. Procházka Velim, s. r. o., která sídlí ve skladovém, výrobním
a distribučním areálu ve Velimi. Tato společnost se kromě
komplexního zásobování a skladování pro firmu V. P. Procházka,
s. r. o., věnuje prodeji veškerých stavebních materiálů a autodopravě.

V obou společnostech pracuje 55 zaměstnanců. Mezi hlavní cíle
patří celkový ekonomický růst a upevňování pozic na trhu. Jsme
pyšní na dlouholetou spolupráci s některými zaměstnanci, kteří
pocházejí právě z Velimi.
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/pokračování ze str. 1/ Dlouho předtím se však připravovalo
posezení, občerstvení a interiér kostela, kde se na právě tento jeden
den v roce vystavily všechny starobylé ornáty i další části úboru
kněze s popisem, co k čemu slouží a jak se používá. Květinovou
výzdobu kostela připravovala mnoho dní paní Pagačová.
Hlavním tématem se stal nově objevený nápis v presbytáři kostela.
Několik týdnů předem se nápis postupně odhaloval z novodobé
omítky do původního rozsahu 17 řádků. Osobně jsem se sešel
s restaurátorem Bergrem a nechali jsme zhotovit pro každého
účastníka dvě fotografie nápisu, aby se každý z nich mohl sám
přesvědčit, že nápis (v reálu nikoliv snadno celistvě viditelný)
opravdu existuje a lze jej i číst.
Zájemci o prohlídku se scházeli již před 18. hodinou. Někteří
si spontánně nápis prohlíželi a jim se dostalo samostatného
výkladu, včetně chronologie nálezu a metod směřujících k jeho
odhalení. Výklad pro všechny příchozí otevřel R. D. Martin
Sklenář, který představil nejen sebe, ale i církevní společenství
ve Velimi. Následoval výklad o historii kostela a významu
nově objeveného nápisu z roku 1408. Zaujala zpráva, že náš
kostel tehdy nesvětil arcibiskup Zbyněk Zajíc z Házmburka,
jak by se dalo předpokládat, ale pomocný světící biskup Václav,
titulární biskup z Nikopole. Následoval projev Martina Sklenáře
o liturgických předmětech v kostele, jejich funkci a významu.
Zaujala zejména část, která popisovala, co a jak se používalo
před liturgickou reformou zavedenou II. vatikánským koncilem.
Následoval samostatný výklad o nástěnných středověkých
malbách v presbytáři, pokračoval v sakristii, kde byli všichni
upozorněni na gotickou kropenku na svěcenou vodu. Výkladu
se účastnilo nejméně 70 lidí. V prostoru před kostelem si hrálo
30 dětí, opékalo, kreslilo a malovalo světce i podobu vitráží
našeho kostela. Za práci s dětmi je třeba poděkovat zvláště
Zuzce Klobasové. Občerstvení neúnavně servírovala paní
Eva Uhlířová, ten správný nápoj pak čepoval Jirka Čáslava.
Program v kostele pokračoval zpěvy z Taizé a četbou evangelií.
Venku všichni živě diskutovali. Rozhovory občas přerušil hlas
zvonu. Pan Hrabal provázel po zvonici zájemce o poznatky z její
historie. Neodradil ani déšť, který na několik minut přerušil
družnou zábavu. Kolem 23. hodiny se všichni rozešli do svých
domovů. Některé děti usnuly v náručí, žádná ztráta však později
nebyla hlášena.
Došlo na bilancování. Nocí kostelů prošlo více jak 90 dospělých

a 30 dětí, což je na první takovou příležitost ve Velimi skvělá
cifra. Ukázalo se, že nově objevené středověké malby a nápis
z roku 1408 jsou opravdu mimořádným objevem, čemuž
odpovídá i hojná účast zájemců z řad středoškolských profesorů
z kolínského gymnázia - naši obec navštívila rodina Krátkých
z Grunty, rodina Bělákova ze Třech Dvorů, rodina Hladíkova
z Kolína a Francovi z Velimi. Velimskou školu reprezentovala paní
Eva Veselá. Dorazil pan Petr Baláček, jemuž děkuji za velmi
podnětný rozhovor o budoucnosti velimské fary. Právě letošní
Noc kostelů i jiné akce v okolí kostela prokázaly, jak naléhavě je
potřebná její rekonstrukce. Hodila by se právě pro takové druhy
akcí, jako byla tato. Zvláštní poděkování patří všem velimským
rodinám, které se zájmem o kostel dorazily a jejichž výčet by nebyl
z mé strany nyní úplný. Až je uvidím, vynasnažím se poděkovat
jim osobně. 
Tomáš Těmín

Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 20. 5. 2015
• Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet Obce Velim
za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014 a dalších příloh vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad. (Byl vyvěšen
na úřední desce obce Velim a elektronické úřední desce
od 16. 4. 2015 do 4. 5. 2015.)
• Zastupitelstvo obce Velim schválilo v souladu s § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb., účetní závěrku Obce Velim za rok 2014
v jejím plném rozsahu, neboť poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace obce. ZO současně
rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok
2014 ve výši 1 602 988,99 Kč na účet č. 432 - nerozdělený
zisk z minulých účetních období. Závěrka byla vyvěšena
na el. úřední desce a úřední desce obce Velim od 10. 4. do
27. 4. 2015.
• Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. II.

•

•
•
•
•
•

ZO projednalo oznámení KÚSK, Praha o zahájení řízení
týkajícího se integrovaného povolení pro společnost Ball
AEROCAN. JUDr. Těmín, Ph.D., vše prověří do příštího
zasedání.
ZO projednalo žádost ÚP Kolín a pověřilo pana starostu
Seiferta udělováním souhlasu obce ve věci žádosti o doplatek
na bydlení.
ZO vzalo na vědomí rozhodnutí MěÚ Kolín, odbor ŽP
o uložení pokuty dle zákona o odpadech fa V. Radoň a spol.,
Strojírna Velim, v. o. s. (1000 Kč do příjmu obce).
ZO vzalo na vědomí rozhodnutí KÚSK, odbor regionálního
rozvoje Praha o odstranění oplocení v ulici K Sídlišti Horelovi.
ZO vzalo na vědomí rozhodnutí MěÚ Kolín, odbor ŽP
o uložení pokuty dle zákona o odpadech fa Savas, spol. s r. o.
(1000 Kč do příjmu obce).
Zastupitelstvo projednalo žádost Římskokatolické farnosti
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•

•
•

•

Velim, R. D. Martina Sklenáře o poskytnutí příspěvku
ve výši 3000 Kč na koncert historické hudby. Pan starosta
navrhl JUDr. Těmínovi, Ph.D., aby se dohodl s paní účetní
o správné formulaci žádosti.
Zastupitelstvo schválilo nabídku Ing. O. Drahoráda
na utěsnění hráze Vítězovského rybníka ve výši 72 043 Kč.
O investici bude informován Státní pozemkový úřad, který
obci rybník pronajímá.
Zastupitelstvo projednalo žádost České pošty, s. p., o výměnu
vstupních dveří budovy pošty. Pan starosta navrhl oslovit
pana Kasala, který zhotoví nabídku.
Na základě poptávky obdrželo ZO nabídku od pana
Ing. Z. Jandy – AZ Optimal na zajištění technického dozoru
u akce Sportovní hřiště se zázemím Velim ve výši 184 000 Kč.
Zastupitelstvo zatím nabídku neodsouhlasilo a rozhodnutí
přesouvá na další zasedání.
Na základě poptávky obdrželo ZO nabídku od pana

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Kolín, Rorejcova 8, 280 02 Kolín IV
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho
vyložení k veřejnému nahlédnutí
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Kolín Vám oznamuje, že v budově Obecního úřadu Velim, dne
8. 7. 2015 a 13. 7. 2015 v době od 8.00 do 17.00 hod., v budově
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Kolín, Rorejcova 8, Kolín IV ve dnech 1. 7. 2015 a 15. 7. 2015
od 8.00 do 10.30 a od 11.00 do 17.00, ve dnech 2. 7., 7. 7., 9. 7.,
14. 7. 2015 od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 14.30 hod., ve dnech 3. 7.
a 10. 7. 2015 od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 13.00 hod., podle § 45
odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
zákon), bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát
obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu
(dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území
Velim obce Velim.
Vyložení obnoveného katastrálního operátu bude na obci
ve dnech 8. 7. 2015 a 13. 7. 2015 přítomen zaměstnanec
katastrálního pracoviště, v ostatních dnech bude operát vyložen
na Katastrálním pracovišti Kolín. Do obnoveného katastrálního
operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout
i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního na adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se
upozorňují na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická
ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí
(§ 43 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami,
kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní
vztahy k pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud
platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských
a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou
sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita
jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence
(§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla
označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě
a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.

•

•
•

Ing. J. Zákosteleckého na činnost koordinátora a zpracování
plánu BOZP u akce Sportovní hřiště se zázemím Velim
ve výši 9 000 Kč, kterou odsouhlasilo.
ZO projednalo a schválilo nabídku společnosti M&M
REALITY HOLDING, a. s., na zajištění výkupu pozemků
od současných majitelů k záměru městyse Cerhenice a obce
Velim vybudovat cyklostezku.
Starosta sdělil zastupitelstvu, že zřízení sběrného dvora
v bývalých kasárnách není možné z toho důvodu, že všechny
pozemky nejsou ve vlastnictví obce.
Dále předložil zastupitelstvu fotodokumentaci DPS, kde
jsou velmi poničeny fasáda od ptáků a atiky a též zpuchřelá
prkna na balkonech. Prkna budou vyměněna, zábradlí
opraveno. Pan Kostka navrhl, že přes Zelenou úsporám by
bylo možné zažádat o zateplení objektu DPS. Zateplena
je pouze část objektu. Informoval ZO o vyvěšení účetní
uzávěrky ZŠ Velim a MŠ Velim.

4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního
operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení,
podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu.
O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3
katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit
případnou změnu osobních údajů písemně nebo osobně
na Katastrálním pracovišti Kolín. Neúčast vlastníků a jiných
oprávněných při vyložení obnoveného katastrálního operátu
není na překážku vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního
operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního
operátu dnem 31.7.2015. Nebude-li pravomocně rozhodnuto
o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit
platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto
okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí
o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst.
1 katastrálního zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního
operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále
se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního
zákona).
Ing.Bc.Jarmila Novotná, ředitelka KP Kolín

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Volavková Marie, Velim
Březinová Jaroslava, Velim
Králíková Anna, Vítězov
Müllerová Božena, Velim
Nezavdalová Květuše, Velim
Jandová Alena, Velim
Nováková Marie, Velim
Slavík Jaroslav, Velim
Kolářová Vlasta, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Manželství uzavřeli:
Vajsada Tomáš a Kafková
Martina
Blahopřejeme!

Narodili se:
Kulhánek Marek, Velim
Bíró Antonín, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Korenc Stanislav, Velim
Šourek Vladimír, Velim
Daňková Hana, Velim
Nedbalová Romana, Velim
Lorencová Václava, Velim
Čest jejich památce!
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Zámek Loučeň

Z našich škol

Nejstarší děti ze dvou tříd MŠ se vydaly na zámek v Loučni, kde si
vyslechly povídání o historii zámku, užily si prohlídku v dobových
kostýmech a prohlédly i zámecký park. Rozsáhlá bludiště, která
jsou velkým lákadlem zdejších zahrad, byla pro děti zpestřením
celého výletu. I když nám počasí příliš nepřálo, přijeli jsme všichni
plni zážitků a příjemně unaveni.

Čarodějnické soutěžení

Ve čtvrtek 30. 4. se u nás ve škole konalo čarodějnické soutěžení.
Dopoledne soutěžily děti z 1. – 3. třídy, odpoledne pak děti starší.
Hry se týkaly různých oblastí – sportovní, dovednostní
i vědomostní. Žáci byli za své výkony odměněni sladkostmi.

Výlet pro předškoláky

Předškoláci vyrazili do Štefánikovy hvězdárny a na Petřín. Přes
nepříznivé počasí, které vzali všichni sportovně, se výlet vydařil.
Děti si s velkým zaujetím vyslechly povídání o hvězdárně,
o vesmíru a dalekohledech a pak se mohly uvolnit v zrcadlovém
bludišti na Petříně.

Pohár rozhlasu

Dětský den se zvířátky

Trochu s předstihem oslavily děti v MŠ MDD. Ve spolupráci
s deváťáky ze ZŠ, kteří se pro nás tentokrát převlékli za zvířátka,
jsme si zasoutěžili, zatančili a všichni zúčastnění byli podarováni
balíčkem dobrot. Byl to prima den.

V úterý 5. 5. se na atletickém stadionu v Kolíně konal Pohár
rozhlasu staršího žactva (8. - 9. tř.). Družstvo chlapců ve složení
Sýkora D., Cakolli U., Čábela R., Vácha M., Krejčí D., Tůma D.,
Horák J., Slabý D., Růžička T. a Kubelka K. skončilo na 12. místě,
družstvo dívek ve složení Kvapilová B., Slunečková L., Dejmková S.,
Vedralová P., Vosecká J., Nováčková L. a Fialová T. obsadilo
9. místo. V pátek 15. 5. jsme byli již daleko úspěšnější. Mladší
žactvo (6. a 7. tř.) přivezlo 2 poháry – chlapci i dívky obsadili
3. místo. V kat. dívek soutěžily V. Němcová, D. Kainarová,
K. Táborská, S. Fořtová, Z. Sahulková, P. Fundová, I. Němečková,
K. Levčíková, K. Šůchová a A. Mašínová, v kat. chlapců se o pohár
zasloužili A. Náděje, O. Vokřál, J. Vokřál, T. Němec, T. Kmoch,
R. Sixta, P. Holoubek, P. Štros, A. Vostoupal, Š. Vácha a D. Koděra.

Policie ČR

Policie nám přijela do
MŠ ukázat, co dělá, jakou
má výbavu, jak vycvičené
má psy a pro radost nám
i zazněla policejní siréna. My
jsme policistům na oplátku
nakreslili obrázky, které
budou zaslány na služebnu,
aby věděli, jak si jejich
přítomnosti vážíme. 
žas

Atletický čtyřboj

28. 4. se v Kolíně konal Atletický čtyřboj staršího žactva. Chlapci
obsadili 10. místo, dívky 7. místo. Závodili: Kvapilová B.,
Černochová J., Dejmková S., Vedralová P., Vosecká J., Sýkora D.,
Ceral J., Čábela R., Vácha M. a Krejčí D.

Pečky

22. 5. uspořádala pečecká škola sportovní víceboj u příležitosti
oslav 90. výročí města Pečky. Soutěžily spřátelené školy –
ZŠ T. G. Masaryka Velim a ZŠ Týnec nad Labem. Dívky hrály
volejbal, chlapci fotbal a společně běželi štafetu. Náš tým –
Ceral J., Krejčí D., Kubelka K., Horák J., Kvapilová B.,
Dejmková S., Kolářová A., Slunečková L., Fořtová S., Němcová V.,
Kainarová D., Sahulková Z., Táborská K., Fundová P., Kmoch T.,
Koděra D., Nejedlý D., Němec T., Holoubek P., Vokřál J. a
Vokřál O. – skončil sice na 3. místě za Týncem a Pečkami, ale
páteční dopoledne jsme si rozhodně užili.
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Kroužek břišních tanečků

Jako každý rok, tak i letos se dívky z kroužku břišních tanečků
zúčastnily již X. orientálního večera, který se konal v pátek
15. 5. 2015 v MSD Kolín. Předvedly závojovou sestavu, na kterou
se v průběhu roku pilně připravovaly. Divákům zatancovaly
Křivánková N., Málková A., Vachtová A., Čechová M.,
Kulifajová E., Čáslavová A., Grimová N. a Kuklíková E. Bohužel
onemocněla Poláková J., která si s námi večer nemohla užít.

McDonald´s Cup

Atletická olympiáda

Letošní rok jsme oslavu Dne dětí pojali jinak. Žáci 2. stupně kromě
sedmáků měli vlastní program – muzeum, přednášku. Pro žáky
1. – 5. třídy jsme připravili Atletickou olympiádu (z programu
Atletika pro děti). Soutěžilo se v osmi disciplínách – sprint, slalom,
překážkový běh, skok daleký, skok z místa, hod na cíl, hod oštěpem,
hod medicinbalem. Pomůcky byly zapůjčeny z Kolína právě
z programu Atletika pro děti do škol. Soutěžilo se v kategoriích
1. třída, 2. + 3. třída a 4. + 5. třída, zvlášt dívky a chlapci. Sedmáci
v kostýmech zvířátek pomáhali na jednotlivých stanovištích.
Na závěr byli vyhlášeni nejlepší ze všech disciplín v jednotlivých
kategoriích a nejlepší vícebojaři odměněni medailemi. A zde jsou
výsledky:
Kat. 1 dívky: 1. Čechová M., 2. Nollová E., 3. Křivánková N.
Kat.1 chlapci: 1. Korenc J., 2. Divecký P., 3. Vokněr D.
Kat. 2 dívky: 1. Kvapilová A., 2. Bartošová A., 3. Steinbrecherová P.
Kat. 2 chlapci: 1. Holzbauer J., 2. Kovalczyk M., 3. Nezavdal J.
Kat. 3 dívky: 1. Holzbauerová T., 2. Fořtová D., 3. Kadlecová K.
Kat. 3 chlapci: 1. Slabý J., 2. Mén M., 3. Sahulka R.
AH

28. 5. proběhlo krajské kolo McDonald´s Cupu v Mladé Boleslavi.
Naši chlapci ze 4. a 5. třídy obsadili krásné 5. místo. Hráči:
J. Pych, V. Dočkal, L. Veit, R. Dohanič, J. Endler, M. Mén,
P. Fojtů, J. Nezavdal, Š. Pena, K. Korenc a A. Korenc. I když
nedosáhli na medailové umístění, odjížděli s pěknými dárky díky
sponzorskému zajištění akce.

Středočeský taneční pohár

V ten samý čas, kdy sváděli
fotbalové
boje
chlapci
na McDonald´s Cupu, tančily
v Mladé Boleslavi v hale vedle
stadionu své krajské finále
B. Kvapilová a S. Dejmková.
V těžké konkurenci různých
tanečních stylů získaly se
skladbou
Elastic
Hearts
bronzový pohár. Dívky je třeba
pochválit, protože si i během
svého nabitého tanečního
programu (s TK Crossdance
Kolín) vždy udělají čas
reprezentovat naši školu.

Velim poctila vzácná návštěva
Dne 21. května 2015 zavítal do kostela sv. Vavřince světící
biskup pražské arcidiecéze Msgre. Karel Herbst. Sloužil zde
májovou mši svatou společně s otcem Martinem Sklenářem
a otcem Josefem Neradem, farářem z Peček.
Několik slov k milému hostovi. Pan biskup Herbst se narodil
6. listopadu 1943 v Praze, v roce 1960 se vyučil elektromechanikem
lokomotiv a osm let tuto práci vykonával v lokomotivním
depu Praha-střed. Při zaměstnání pilně studoval a následně
odmaturoval na Gymnáziu Přípotoční v Praze-Vršovicích. Mezi
roky 1968 až 1973 absolvoval Cyrilometodějskou bohosloveckou
fakultu v Litoměřicích. Dne 23. června 1973 přijal kněžské svěcení
od kardinála Františka Tomáška. V kněžské službě nejprve
působil jako kaplan v Mariánských Lázních, v letech 1974 až 1975
na Svaté Hoře u Příbrami. Zlomový bod přišel dne 6. ledna 1975,

kdy mu byl komunistickou mocí odňat státní souhlas k výkonu
duchovenské činnosti za to, že při čtení vánočního pastýřského
listu vynechal větu o tom, že oslavíme 30. výročí osvobození naší
vlasti Rudou armádou. Od února 1975 až do srpna 1986 pracoval
v podniku Úklid jako čistič výkladních skříní, podobně jako
pozdější kardinál Miloslav Vlk, salesiáni Jan Vývoda a Václav
Komárek nebo evangelický duchovní Svatopluk Karásek. Přesto
se i v té době věnoval duchovní činnosti. Dne 11. září 1976 složil
doživotní sliby v kongregaci Salesiánů svatého Dona Boska, zde
se věnoval duchovnímu vedení mládeže. V letech 1974 až 1986
pořádal tzv. salesiánské chaloupky, prázdninové akce pro děti.
V prvních letech jezdil přímo jako vedoucí i na několik turnusů,
v osmdesátých letech pak působil jako hlavní organizátor. V letech
1979 a 1981 došlo k odhalení některých „chaloupek“ ze strany
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Státní bezpečnosti a k sérii krutých výslechů (vedených i vůči
mladistvým) a ponižujících domovních prohlídek. V dalších
letech byl z bezpečnostních důvodů počet účastníků na jednu
akci omezen na 12 a využívány byly už jen objekty na samotách
mimo obce. V roce 1986 se konalo během prázdnin 64 takových
čtrnáctidenních pobytů. Dalším zlomovým okamžikem v životě
pana biskupa byl rok 1986, kdy po navrácení státního souhlasu
působil v pastýřské službě ve Starém Sedlišti na Tachovsku, a to
až do roku 1989. V roce 1990 pak zastává funkci administrátora
farnosti ve Všetatech. Od roku 1990 do roku 1991 byl ředitelem
salesiánské komunity v Praze-Kobylisích a administrátorem
farnosti. Od roku 1995 do roku 2001 byl v rámci salesiánské
provincie delegátem pro formaci, od roku 1996 až dosud je členem
provinciální rady. V letech 1990–2001 byl předsedou redakční
rady známého křesťanského magazínu „AD“. V letech 1997–2000
byl spirituálem v Arcibiskupském kněžském semináři v PrazeDejvicích. Od září 2000 do března 2002 byl administrátorem
farnosti Fryšták u Holešova. Pevné místo v pastýřské službě
mu pak dalo až biskupské svěcení. Dne 19. února 2002 byl
Msgre. Karel Herbst jmenován a 6. dubna 2002 ustanoven světícím
biskupem pražské římskokatolické arcidiecéze a titulárním
biskupem siccesiánským. Jeho biskupským heslem je Ježíšův
výrok „Milosrdenství chci.“ Po Štěpánu Trochtovi je Karel Herbst
druhým českým salesiánem, který byl jmenován biskupem.
Mše samotné se účastnilo více jak 50 osob, minimálně desítka
z nich byla z Předhradí a z Kolína, to je dokladem, o jak významnou
událost se jednalo. Bohoslužbu slova otevřelo čtení ze Skutků
apoštolů s možností rozjímání nad obratností sv. Pavla v rozepřích
mezi židovskými náboženskými proudy. Četlo se Evangelium sv.
Jana o jednotě boží i křesťanů. Následovalo kázání, které ochotně
přednesl pan biskup, neslo se jako jeden proud od jeho životních
zkušeností přes poměry v církvi, právě k možnostem jednoty
křesťanů na celém světě i v naší zemi. Žalmy zpívala paní Jitka
Šárovcová. Následovala bohoslužba oběti a pak nastal prostor pro

předání darů za Mariinu legii, církevní společenství i ministranty.
Církevní společenství ve Velimi mu darovalo kresbu erbu pana
biskupa od našeho předního heraldika pana Magniho. Po mši
následovaly litanie k Panně Marii. Dlužno poznamenat, že celou
mši doprovázel hrou na varhany pan Miloslav Macháček.
Po skončení všech obřadů přišlo na řadu malé občerstvení
v předsálí kostela a v prostoru mezi kostelem a zvonicí. Pan
biskup živě hovořil s farníky, zajímal se o jejich názory, zkušenosti
a přání. Vzpomínal na svoji kněžskou službu a návštěvy míst
v okolí Velimi. Následně se ti, kteří ještě s panem biskupem
setrvali, přesunuli do domu v Karlově ulici, kde bydlí pan farář.
Zde na všechny čekalo další pohoštění, milý rozhovor s panem
biskupem mohl pokračovat. Přišla i řeč na jeho lásku ke zvířatům,
jeho koníčky i místa jeho působení. Kolem osmé hodiny se
pan biskup rozloučil, za vše poděkoval, vyjádřil svoje potěšení,
že přijal pozvání do Velimi, udělil své požehnání a odjel zpět
do Prahy. Společnost se bavila ještě do deváté hodiny a pak se
rozešla do svých domovů. Jistě se všichni ještě dnes shodnou, že
se jednalo o mimořádnou návštěvu s obrovským povzbuzením,
a to nejen v duchovním životě pro práci v církevním společenství,
ale i pro práci v samotné obci.
Tomáš Těmín

Velimské schody
Ve vesnicích v Polabí není mnoho schodů. Není to potřeba, neboť
je všude rovina. Sem tam se schody vyskytují, když chce architekt
budovu ozvláštnit. Je tomu tak třeba u kolínského divadla nebo
sousední komerční banky.
Ve Velimi ozvláštnil architekt schodištěm poštu, což postrádá
logické vysvětlení. Na poštu se chodí hodně a schody vadí starším
občanům. Z dnešního hlediska by mělo být schodiště pošty opatřeno
rampou nebo zařízením pro hendikepované občany, aby to přiblížilo
obec evropským standardům. Poslední oprava těchto schodů se
navíc nepovedla, a proto asi budou v záručním termínu opravovány.
O hodně starší architekt projektoval schody umožňující přístup
ke katolickému kostelu a hřbitovu ze středu obce. Hendikepovaným
tyto schody nevadí, protože přístup ke kostelu a na hřbitov umožňují
dva další vchody. Jeden byl původně myšlen jako vjezd pro pohřební
vozy a druhý pro vstup od fary.
Jak je patrno, jsou oboje tyto schody zanedbávány.
Schody vedoucí ke kostelu z náměstí jsou pozoruhodným dílem
našich předků. Jsou o více než 200 let starší než poštovní schody
a přitom jsou v perfektním stavu. Jsou ukázkou, jak tehdejší kameníci
bez elektrických strojů dokázali perfektně opracovat pískovec. Kam
se dnešní betonáři na ně hrabou. Ve vyspělé Evropě si všichni
takových hodnot velmi váží a chlubí se jimi.
Tyto schody také pamatují kdysi důležité události. Vycházela přes
ně procesí do polí, kde naši předkové prosili o bohatou úrodu.

Procesí se konala též o církevních svátcích, kde se nesly památné
kostelní prapory. Pod baldachýnem se zde přenášely uctívané
církevní předměty. Na Boží tělo byly plné okvětních lístků a jasmínu,
aby vynikla jejich krása. I takových hodnot si ve vyspělé Evropě váží,
i když již někde méně praktikují.
Není těžké pochopit, proč byla brána ke kostelu v období potírání
náboženství uzavřena a bylo tak znemožněno používání schodů. Je
však těžké pochopit, proč se tyto schody stále nepoužívají a proč je
brána kostela a hřbitova stále uzavřena.
Bude schodiště pošty přizpůsobeno evropským standardům
a památné schody na náměstí vráceny svému účelu, abychom
prokázali, že si opět vážíme kultury a řemesel našich předků?
Nebo to necháme další generaci? Hlavně, aby ty krásné schody
nedopadly jako katolická fara.
Petr Baláček

Jak vařily naše prababičky (5.)
Hliněné nádobí
Hlavním materiálem pro výrobu nádobí byla hlína. Hliněné
nádobí bylo levné, v bohatém sortimentu, a proto bylo
nejpoužívanější. Rozlišovaly se dva druhy. Měkařina , jejímž
základem byla cihlářská hlína s přimísením jílu, se v pecích
vypalovala při 600–700 stupních Celsia a kamenina, jež
potřebovala na vypálení asi 1700 stupňů. Barva nádobí byla
většinou hnědá nebo světlejší, dokonce i bílá.
Zaschlé nádobí se před vložením do pece polévalo nebo
namáčelo do řídké procezené kaše z cihlářské hlíny, která se
žárem roztavila a vytvořila hnědý povlak. Bílé barvy se docílilo
použitím kaše z kaolinu. Pro naše prababičky bylo nejdostupnější
nádobí vyráběné v Kostelci nad Černými lesy a bílé nádobí,
které se vyrábělo v Praze. Pražské nádobí, známé jako „pražská
kamenina“ bylo zdobnější a snažilo se napodobit drahý, a tím pro
venkov nedostupný porcelán.
Menší hliněné nádobí nemělo pro svoji křehkost dlouhého
trvání. I při malém poškození se vyhazovalo, protože bylo
levné. Dnes je „pražská kamenina“ velmi ceněnou starožitností,
která často cenou převýší míšeňský porcelán. Je to dáno tím, že
porcelán se pečlivě uschovával, kdežto „pražské kameniny“ bylo
všude plno, a tak se vyhazovala. Největší sbírku lze nalézt ve Vídni
nebo v Muzeu hlavního města Prahy.
Velké hliněné nádobí však již bylo podstatně dražší, protože
s rostoucí velikostí rostla obtížnost jeho výroby. Aby déle vydrželo,
opatřovalo se drátěnou ochranou, kterou zhotovovali dráteníci.
Dráteníci chodili dům od domu a popraskané kameninové hrnce
a pekáče velmi zručně „drátovali“. Na zádech nosili dřevěnou
krosnu s nářadím a svitkem drátu.
Za dobrou práci byli kromě peněz často ještě odměněni
nějakým jídlem. Dráteník bylo povolání pro šikovné ruce a pro
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lidi, kteří v kraji nesehnali jiné zaměstnání. Hodně dráteníků
bylo ze Slovenska, kde se jim říkalo drotári. Vytvořili kolem
nádoby drátěnou síť, která život popraskaných hrnců ještě
hodně prodloužila. Uměli opravit i děravé plechové hrnce buď
nýtováním nebo letováním. „ Drátovat! – Letovat!“ bylo jejich
volání, když chtěli upozornit hospodyně na svoji přítomnost
ve vesnici. Také uměli naklepávat srpy a kosy. Broušení nožů,
nůžek a seker bylo obvykle zaměstnáním cikánů, kteří se svými
vozy a koňmi putovali ode vsi ke vsi.
Kovové nádobí
Tradičně se používaly měď, mosaz, cín a litina, které se
v různých úpravách používají dosud. Ve druhé polovině
19. století se objevilo nádobí smaltované. Smaltovací technika
byla známa již velmi dávno, ale teprve v 19. století se podařilo
nanášet smalt na litinu a ocel. První smaltéřské suroviny byly
jedovaté pro svůj obsah olova, a tak se nejprve smaltovaly cedule,
umyvadla, plechové vany a podobné výrobky. Koncem století
však byl problém závadných smaltů vyřešen a nové nádobí rychle
vytlačovalo dřevěné a hliněné výrobky. Předčilo staré nádobí
nejenom větší užitnou hodnotou, ale i svou barevností a krásou.
Vydrželo až do dnešních časů, ale jeho produkce klesá vlivem užití
modernějších materiálů a postupů. Přišla doba plastů a teflonu,
o kterých naše prababičky ještě nic netušily.
Recept tentokrát krátký. Pro mého dědu, který pocházel
z Orlických hor, babička několikrát týdně vařila česnečku. Dala
vařit hrnek vody. Na prkénko dala lžičku soli a do ní naplocho
drženým nožem rozdrtila česnek, alespoň 3 stroužky. Drť dala
do velké kameninové misky spolu se lžící, která byla plná sádla.
Mezitím se voda začala vařit. Děda již u misky seděl a čekal
na zalití vařící se vodou. Potom vše rozmíchal, hned začal polévku
jíst a krájel si do ní postupně chléb.
Petr Baláček

Časopis V boj!
Krátce po obsazení republiky fašistickou armádou navštívil
úředníka Okresní hospodářské záložny Karla Holana Zdeněk Žert
z Křečhoře a přinesl mu časopis V boj! Byli dobrými známými,
proto Zdeněk Žert požádal Karla Holana o spolupráci a napojení
na Revoluční národní výbor, kde pracovali prof. Jankovec
a prof. Hladeček z Kolína (v r. 1942 zatčen, vězněn v Praze a poté
v Norimberku, kde byl popraven), doc. Krajina, gen. Pavlík,
gen. Bílý a pplk. Ladislav Preininger.
Karel Holan na spolupráci přistoupil a ve sklepení záložny
rozmnožoval časopis V boj! v počtu 400–500 kusů (papír dodával
kolínský papírník Bohumír Kraus, peníze opatřoval Lad. Soukup
a MUDr. Josef Cyvín, auto k převozu časopisu Josef Kobián
a Lad. Fidrmuc). Spolehliví spolupracovníci – Lad. Soukup
z Kolína, Jeronym Řepa (student a člen organizace YMCA
a syn evang. faráře z Velimi) se svou budoucí ženou Zuzanou,
Kobián a Fidrmuc ho poté rozváželi na příslušná místa. Téměř
pětadevadesátiletá paní Zuzana Řepová vzpomíná, jak vezli
kufr s časopisy z Kolína do vinárny Dubrovník v Praze v dnešní
Myslíkově ulici. Tam je Jeronym Řepa zřejmě předával někomu
z personálu. V kupé vlaku seděli sami, avšak někde mezi Kolínem
a Prahou přistoupil uniformovaný německý oficír. Jeronym
přemýšlel, zda vystoupit a nechat zavazadlo na místě, nebo ho
vzít a odejít s ním. Zanechat kufr by bylo asi velice nápadné.
Podařilo se, odešli s kufrem a s velkým strachem. Na zpáteční
cestě zažili na velimském nádraží nálet tzv. kotlářů, kteří

zaútočili na lokomotivu až po vystoupení cestujících. Lidé utíkali
do bezpečí a Řepovým s lahvemi vína v kufru, patrně určenými
„tiskařům“ v kolínské záložně, se utíkalo dost těžce.
V Praze spolupracovala kolínská skupina s ředitelem
Křesťanských listů Jaroslavem Šimsou (zemřel v koncentračním
táboře v Dachau v r. 1945) a Alfrédem Marešem, tajemníkem
YMCA, dále s Václavem Žižkou, vedoucím pražské složky
ilegální organizace V boj! Časopis informoval o dění v zahraničí,
diplomatických jednáních v emigraci, uveřejňoval zprávy
od Dr. Edvarda Beneše.
V září 1939 byl vyslýchán na gestapu Josef Kobián. V říjnu
r. 1939 byl zatčen Karel Holan, odvezen do Mladé Boleslavi, při
výslechu mu byla zlámána dvě žebra a vyraženy zuby. Byl vězněn
v Jičíně, kde byl konfrontován s dr. Cyvínem, navštěvovali ho
Čeněk Březina z Kolína a Jenka Karbusická z Velimi. Byl převezen
na Pankrác, v prosinci do Drážďan, poté do Berlína, odkud byl
pro nedostatek důkazů propuštěn 31. 7. 1943. Léčil se v kolínské
nemocnici.
Před domem č. 228 ve Velimi je památníček Leo Bureše,
organizátora I. a II. odboje. Tato organizace rozšiřovala ilegální
tiskoviny, zakládala revoluční národní výbory, opatřovala
potravinové lístky atd. V tomto svém domě poskytl Burešovi
úkryt Ing. Jaroslav Peřina. Leo Bureš byl v únoru 1943 zatčen
a v září 1943 podlehl následkům mučení ve věznici v Budyšíně.
Podle archivních materiálů a svědectví paní Zuzany Řepové, MČ
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Fajberské máje

Krásnou a již tradiční akci doprovázelo již od rána slunečné
počasí. Po poledni vyšel průvod, který po celou dobu neustále
sílil, lidí přibývalo. Policajti zatýkali o sto šest, až se šatlava
prohýbala, muzikanti u každého domu s májkou zvesela zahráli.
Mládencům i děvčatům to letos opravdu slušelo, byli celí
v novém. Když průvod skončil, všichni si potřebovali trochu
odpočinout a nabrat dech. Po krátké přestávce začala večerní
zábava, na které hrál Unikát až do časných ranních hodin
(s přestávkou na dražbu krále, která se opravdu protáhla, protože
zájemců bylo hodně). Za svítání se rozešlo pár posledních
nadšenců a po deváté hodině ranní se už začalo uklízet. Fajberk
byl do oběda uklizen do původního stavu, a tak máje připomínalo
už jen několik desítek májek a trefné nápisy na silnici, které
zůstaly jako úsměvné memento do prvních dešťů. Dík patří
všem Fajberákům, kteří tak organizačně náročnou akci berou
na svá bedra. Vykouzlili tak ve Velimi milou společenskou akci.
žas

Mládežnický stolní tenis ve Velimi
Slovní spojení mládež a stolní tenis prožilo v uplynulé sezoně
ve Velimi svou renesanci. Po několika letech nezájmu mladší
generace o tento sport se do tréninkové činnosti velimského
oddílu stolního tenisu zapojila zhruba desítka žáků. Čtyři
z nich si dokonce vyřídili hráčskou registraci a za Sokol Velim B
nastupovali v nejnižší okresní soutěži. V ní zaznamenali své
první výhry a nasbírali cenné herní zkušenosti. Další přidali
na regionálních přeborech žáků ve Velkém Oseku. Deblový
pár ve složení Tomáš Němec – Jakub Borovička zde vybojoval
bronzové medaile.
Zvýšený zájem mládeže o hru v letošní sezoně podnítil
funkcionáře velimského oddílu stolního tenisu k uspořádání
žákovského turnaje. Za podpory Regionálního svazu stolního
tenisu Kolín se tak ve velkém sále velimské sokolovny uskutečnil
Velikonoční žákovský turnaj. Do Velimi si našlo cestu
32 mladých sportovců, přičemž zhruba polovinu z tohoto počtu
tvořili domácí stolní tenisté. Startovní pole bylo rozděleno do tří
věkových kategorií. Velimským hráčům se nejvíce dařilo v soutěži
ročníků (2001–2002), v níž získali kompletní medailovou sadu.
Zvítězil Tomáš Němec před Kryštofem Kubelkou a Jakubem
Borovičkou. V dalších kategoriích zvítězili Daniel Buriánek
ze Sokola Týnec nad Labem a Lucie Vydrová z TJ Sadská.

V souvislosti s tímto zdařilým turnajem pořadatelé děkují
oddílům z Nové Vsi, Křečhoře a Radimi za zapůjčení ohrádek,
personálu restaurace Sokolovna za poskytnuté občerstvení
a sponzorský dar a Janu Radoňovi z vedení sokolské jednoty
za předání diplomů a medailí.
V květnu se pak početná velimská výprava zúčastnila Jarního
turnaje ve stolním tenisu v Kolíně. Jaroslav Nezavdal zvítězil
v kategorii nejmladších žáků. Na stupně vítězů jej doprovodil
Matěj Mén, který vybojoval bronzovou medaili. Adam Pena
nestačil v soutěži mladších žáků pouze na Vojtěcha Kněžínka
z Nymburka, a získal tak stříbrnou medaili. Velimský oddíl
potvrdil svou silnou pozici v kategorii starších žáků. V konkurenci
15 hráčů a jedné hráčky vybojoval druhé místo Jakub Borovička.
V dramatickém souboji o třetí místo přetlačil Kryštof Kubelka
svého oddílového kolegu Tomáše Němce.
Je vidět, že tréninková práce s mládeží přináší své výsledky.
Rádi v našem oddíle přivítáme další zájemce o hru, stejně
tak případné sponzory, kteří by se nebáli investovat nějaké
prostředky do budoucnosti stolního tenisu ve Velimi.
Další informace z činnosti velimského oddílu stolního tenisu
najdete na www.sttvelim.estranky.cz
oddíl stolního tenisu

Oddíl sokolské všestrannosti - výlety
Výšlap na Bedřichov
Výšlap na nedaleký 267 metrů vysoký Bedřichov, zvaný Beďák, patří
ke každoročním akcím pořádaným pro děti ze Sokola. Po několika
po sobě jdoucích jarech, kdy počasí nebylo plně dle našich představ
(i když jsme nezmokli, často nás šedivá mračna či vítr hnaly nepříliš
vycházkovou chůzí), nám pondělí 11. 5. 2015, na které byl výlet
naplánován, vyšlo na jedničku. Sluníčko příjemně hřálo a teplota
dosahovala 19 °C. Vyrazili jsme tradičně z Vítězova, kam nám
rodiče pomohli přepravit všechny výletníky (a to v hojném počtu
27 účastníků). Modrá obloha, zelená příroda, kolem dokola žlutá
řepková pole, jasný výhled na vysoký obelisk s dvouhlavou císařskou
orlicí na vrcholu na protějším svahu u nedaleké Křečhoře, zkrátka
panoramata k potěšení. Některá dítka ani nevnímala pestrost okolí,
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neboť si výlet spletla s krosovým běžeckým závodem do kopce. Na čas
zdolání Beďáku měl vliv věkový rozdíl výletníků, ale pochvala patří
všem a zejména nejmenším za výdrž a nadšení, které je neopustilo
ani při hrách a soutěžích pod bedřichovským památníkem. Památník
ve tvaru jednoduchého komolého jehlanu je vysoký 32 metrů, není
opatřen žádným nápisem. Byl postaven v roce 1842 tehdejším
majitelem panství Václavem Weithem na počest bitvy u Kolína, která
se odehrála 18. června 1757. Cesta zpět do Vítězova ke „kočárům“
byla dětmi absolvována svižnějším tempem, bez újmy na zdraví,
nebereme-li v potaz žehnutí kopřivou. Po návratu do sokolovny
čekalo na děti již připravené voňavé občerstvení v podobě chutných
špekáčků. Díky počasí a úsměvům dětí mohu pondělní odpoledne
s datem 11. 5. 2015 označit přívlastkem příjemně strávené, obohacené
pohybem.
I. Homokyová

Malí sokolové vyrazili do ZOO

Tak jako každý rok
uspořádal i letos Sokol
Velim výlet ke Dni dětí. Sešli
jsme se 31. 5. 2015 v hojném
počtu. Cílem letošního
výletu byla ZOO Chleby.
Při zpáteční cestě jsme
ještě zastavili u oblíbeného
rychlého občerstvení Mc
Donald‘s. Výlet se vydařil,
počasí nám také přálo. Děkujeme těmto sponzorům: Autodoprava
M. Siřínek, Z. Sandholc, manželé Minarčíkovi, Sokol Velim.
J. Horáková

Velim a svět před půl stoletím (květen 2015)
Kolem 6. května 1965 se stala ve Vítězově mimořádná událost.
Elektrikáři tam v ulici opravovali elektrické vedení a dráty pod
proudem nechali volně ležet na zemi. Kočí, který jel s koňmi kolem,
spřežení nezvládl. Koně se zamotali do drátů a oba zahynuli.
Dne 8. května 1965 večer došlo v Nové Vsi na chodbě hostince
U Lva k pokusu o vraždu. Pachatel střelil občana Zichu do hrudníku
v úmyslu jej zabít. U pachatele byla nalezena další nehlášená pistole.
Tento člověk měl být následujícího dne vyznamenán u příležitosti
20. výročí osvobození Československa za účast v partyzánském
hnutí. Místní národní výbor ve Velimi, v jehož obvodu pachatel dříve
bydlel, vyslovil pochybnost o správnosti vyznamenat tohoto člověka,
protože byl v místě znám jako notorický alkoholik.
Dne 16. května 1965 byly dokončeny práce na přední části domu

č. 55 na velimské návsi, kde se říkalo „Revidentů Sixtů“. Dům byl v té
době ve správě JZD Velim. Při opravě zmizela původní sgrafitová
výzdoba s husitskou tematikou. Nad znakem kalicha ve věnci zde
byly znázorněny husitské zbraně a níže byl nápis „Českému domu“.
Nahoře u střechy byly busty českých velikánů Havlíčka, Husa, Žižky
a Palackého. Na opravu až dosud velmi zanedbané budovy byli
nasazeni někteří zaměstnanci Jednotného zemědělského družstva
ve Velimi v čele s družstevníkem Křížem. „Restaurátoři“ opravy
značně zjednodušili tím, že vynechali řadu původních motivů
a ozdob.
V květnu 1965 několik dnů po sobě pršelo. Květy rostlin se otevřely
a déšť spláchl jejich pyl. Toho roku nebyla téměř žádná úroda třešní
a ranějších druhů ovoce.

inzerce
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FC Velim

Výsledky a konečné tabulky:
A: Mn. Hradiště – Velim 1:1
Velim – Radim 1:1
Dobrovice B – Velim 0:1
Velim – Luštěnice 3:1
Jesenice – Velim 5:1
B: Velim – Český Brod B 0:2
Kozojedy – Velim 1:4
Velim – Vrbová Lhota 7:1
Tuchoraz B – Velim 1:5
Velim – Cerhenice 1:2
Dorost:
Poděbrady – Velim 3:1
Velim – Milovice 4:1
Zeleneč – Velim 4:1
Velim – Městec Králové 5:0
Libice – Velim 2:6

Žáci:
Velim – Vlašim 0:4 a 3:1
Kunice – Velim 1:3 a 3:5
Velim – Příbram 1:6 a 0:7
Čelákovice – Velim 7:1 a 1:3
Velim – Sedlčany 1:1 a 10:0

Poděkování
Rád bych poděkoval panu JUDr. Tomáši Těmínovi, Ph.D.,
za uspořádání akce Noc kostelů v kostele sv. Vavřince, která
se poprvé konala ve Velimi dne 29. 5. 2015. Velký dík patří
především za vynikající přednášku o historii a současnosti,
pěknou atmosféru a úžasný zážitek.
Vlastimil Košťál

Pozvánka
Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
ve Velimi
srdečně zve
na přednášku

MISTR JAN HUS
1415–2015

evangelický kostel ve Velimi
sobota 4. července 2015 – 14 hod
Promluví
básník a velimský rodák
STANISLAV KUBÍN.

Pozvánka
Klub rodáků a přátel Velimi
4. oddíl Sokola Velim
srdečně zve na
VZPOMÍNKOVOU SLAVNOST
K 600. VÝROČÍ UPÁLENÍ
MISTRA JANA HUSA
Neděle 5. 7. 2015 v 19 hodin Na Houti.
Promluví JUDr. Tomáš Těmín, Ph.D.,
znalec Husova díla.
Na trubku zahraje Adam Kotek.

Nejhezčí holky máme ve Velimi
Finálový večer devátého ročníku soutěže
Miss Polabí proběhl v neděli 17. 5. 2015
v poděbradském divadle Na Kovárně.
Večer moderoval Alexander Hemala,
v čele odborné poroty usedla herečka
Naďa Konvalinková. A jestliže jsme měli
nedávno zastoupení ve finále České Miss
2015 (Martina Karkošová), tak i v této soutěži
jsme „bojovali“ v kategorii starší i mladší.
A v obou úspěšně. Ve starší kategorii se stala
1. vicemiss Polabí a Miss Sympatie Simona
Dejmková. V mladší kategorii dokonce
zvítězila Alžběta Kvapilová.
AH
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