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Rozhovory s velimskými Miss
Bývalý televizní hlasatel Alexander Hemala při uvádění finále
Miss Polabí 2015 řekl, že nejkrásnější dívky se opravdu rodí podél
toku Labe. A my můžeme dodat, že ve Velimi je jich opravdu
hodně. Máme to i podložené fakty...

Miss Polabí Alžběta Kvapilová

Jak ses dozvěděla o soutěži Miss
Polabí? Kdo tě na soutěž přihlásil?
Dozvěděla jsem se o ní od paní,
která k nám přišla do Crossu. Tam
si vybrala holčičky.
Jak soutěž probíhala a jaké disciplíny
jste v rámci soutěže absolvovaly?
To byl tedy casting, pak byla další
kola a nakonec vybrali i mě a další
2 holčičky z Crossu. Pak udělali Den
princezen, to byl fajn den, protože
jsme my holčičky byly v hračkářství vybírat dárky pro miss, lezly
jsme po horolezecké stěně v Kolíně a celkově jsme se seznamovaly.
Pak bylo už finále v divadle a to jsem si užila nejvíc. I kdybych
nevyhrála, tak to byl hezký zážitek. Byly jsme tam od rána, vše se
nacvičuje na slavnostní večer. Večer pak začíná rozhovorem, který
dělá minulá miss, což je sranda, pak je módní přehlídka, volná
disciplína, ještě jedna přehlídka starší kategorie a vyhlášení.
Která disciplína byla pro tebe nejtěžší, která tě nejvíc bavila?
Nejtěžší byla asi volná disciplína, protože jsem se bála, abych něco
nezkazila. Nejvíc mě bavila módní přehlídka.
Tancuješ v Cross Dance, využila jsi při soutěži zkušenosti z této skupiny?
Ano, využila, ve volné disciplíně a vlastně i při módní přehlídce
jsem využila pózy z tancování a i to, že jsem zvyklá jezdit na velké
soutěže, tak nemám trému před publikem.
Jsi spokojená se svým umístěním?
Ano jsem, ale nečekala jsem to.
Chceš se v budoucnosti zúčastnit dalších podobných soutěží?
Chtěla bych se někdy zúčastnit i starší kategorie, ale klidně
i něčeho jiného, co přijde.

1. vicemiss Polabí a Miss Sympatie Simona Dejmková

Jak ses dozvěděla o soutěži Miss
Polabí? Kdo tě na soutěž přihlásil?
Do Miss Polabí jsem se
nepřihlásila sama, ale osobně si
mě v klubu Cross Dance vybrala
pořadatelka paní Hodečková.
Jak soutěž probíhala a jaké
disciplíny děvčata v rámci soutěže
absolvovala?
Během soutěže jsme absolvovaly
rozhovor s Alexandrem Hemalou,

volnou disciplínu a módní přehlídku.
Která disciplína byla pro tebe nejtěžší, která tě nejvíce bavila?
Pro mě osobně byl nejtěžší rozhovor, nejvíce mě bavila módní
přehlídka.
Tancuješ v Cross Dance, využila jsi při soutěži zkušenosti z tohoto klubu?
Ano, využila jsem sólový tanec a párový tanec.
Jsi spokojená se svým umístěním?
Ano, velmi, vůbec jsem takové umístění nečekala.
Chceš se v budoucnosti zúčastnit dalších podobných soutěží?
Pokud bude možnost, zúčastnila bych se.

Finalistka České Miss 2015 Martina Karkošová

Jak vnímáte soutěž Česká Miss
a jak Vás ovlivnila Vaše účast v ní?
Má účast v soutěži České Miss
mi dala velmi mnoho zážitků
a zkušeností. Poznala jsem
mnoho nových přátel a měla jsem
tu čest poznat velmi zajímavé
osobnosti. Velmi úžasné a poučné
bylo setkání s mistrem etikety
Ladislavem Špačkem či účast
na světoznámém Plese v Opeře.
Co Vás v průběhu trvání celé soutěže nejvíce překvapilo (co bylo pro
Vás největším zážitkem)?
Tak určitě pro mne bylo největším zážitkem samotné finále.
Ačkoliv to bylo velmi rychlé, byl to pro mne obrovský zážitek.
Zda a do jaké míry jste se mohla podílet na výběru modelů
předvedených při finálovém večeru?
Na finálový večer nám s výběrem šatů pomáhala patronka soutěže
České Miss Iva Kubelková. Přestože nebyl velký výběr modelů,
myslím si, že nám to všem na finálovém večeru slušelo a všechny
si ho dokonale užily.
Z čeho jste měla největší obavy a čemu jste při přípravě v soutěži
věnovala nejvíc času?
Obavy jsem neměla téměř z ničeho. Veškeré přípravy na soutěž
jsem si maximálně užívala. A čemu jsem věnovala nejvíce času?
Asi jako každá z finalistek jsem se snažila co nejlépe vylepšit svou
postavu do finále.
Jaká atmosféra panovala v zákulisí finálového večera. Chovaly se
ostatní dívky k sobě přátelsky nebo byla mezi nimi spíše cítit rivalita?
Jak už jsem říkala mnohokrát, a jsem za to velmi ráda, žádná
rivalita mezi námi nepanovala. Vždy se s holkami ráda sejdu
i nyní po finále.
Doporučila byste mladým dívkám účast v soutěži krásy, jakou je
Česká Miss?
Jako vše, má i toto své klady a zápory, ale rozhodně bych účast
v soutěži dívkám doporučila. Mně to dalo mnoho cenných
zkušeností, zážitků i přátel.
mw, hk
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 10. 6. 2015
• Zastupitelstvo obce Velim schválilo v souladu s § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb., účetní závěrku MŠ Velim za rok 2014
v plném jejím rozsahu, neboť poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace MŠ Velim.
Závěrka byla vyvěšena na el. úřední desce a úřední desce
obce Velim od 18. 5. do 3. 6. 2015.
• Zastupitelstvo obce Velim vzalo na vědomí Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci
otevřeného řízení dle § 21 odst. 1 písm. A) a §27 ZVZ
na stavební práce s názvem Sportovní hřiště se zázemím
Velim, reg. č. CZ.1.15/3.3.00/83.01929.
• Na doporučení výběrové komise rozhodlo ZO Velim o výběru
nejvhodnější nabídky na stavební práce s názvem Sportovní
hřiště se zázemím Velim, reg. č. CZ.1.15/3.3.00/83.01929,
kterou je nabídka uchazeče Společnost Geosan + SportTechnik, vedoucí účastník sdružení GEOSAN GROUP, a. s.,
se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČ: 25671464.
• Dále na doporučení výběrové komise rozhodlo ZO Velim
o vyloučení uchazeče PHILLIP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY,
a. s., se sídlem Nad Lávkou 672/5, 160 00 Praha 6,
IČ: 27476537 z účasti v zadávacím řízení výběru nejvhodnější
nabídky na stavební práce s názvem Sportovní hřiště se
zázemím Velim, reg. č. CZ.1.15/3.3.00/83.01929, z důvodu
nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu a jednak pro
nesplnění závazných požadavků zadavatele a ZVZ.
• ZO obdrželo návrh dopisu na odkup pozemků Cyklostezka
Cerhenice–Velim od společnosti M & M reality holding, a. s.,
s textem souhlasí a vyzvalo společnost k přípravě smlouvy
o výkupu pozemků.
• Zastupitelstvo obce schválilo žádost L. Kotkové o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Velim na rok 2015 (letní rekreace
pro děti ZŠ Velim Horní Bradlo 2015).
• Zastupitelstvo
projednalo
a
neschválilo
žádost
M. Krčmářové o proplacení stavební úpravy obecního bytu
(celková rekonstrukce topení vč. kotle).
• ZO projednalo stížnost J. Šmída na zakopnutí míčů
na pozemek V. Šmídové, dále žádost o informace o autorovi
fotek uhynulého zvířete na jeho pozemku, žádost o doložení
chem. ošetření rostlin od roku 2004 a opětovné vydání
dokumentů k akci „Včely“. Panu Šmídovi bude zaslána
omluva za vniknutí hráčů soupeře na soukromý pozemek,
info o autorovi fotografií ZO nesdělí, postřiky v tomto
rozsahu se neevidují. Dokumenty s názvem akce „Včely“ se
na Obecním úřadě ve Velimi nevyskytují.
• ZO vzalo na vědomí vzdání se práva na podání námitek
proti rozhodnutí zadavatele o výběru vítězné nabídky
Společnost Geosan + Sport-Technik, vedoucí účastník
sdružení GEOSAN GROUP, a. s., se sídlem U Nemocnice
430, 280 02, Kolín III , IČ: 25671464.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci společnosti EKO
KOM – Osvědčení o úspoře emisí – zlepšení živ. prostředí.
Emise CO2 ekv. 150,406 tun, úspora energie 3 425 092 MJ.
• Zastupitelstvo projednalo žádost M. Čábely o povolení
stavební úpravy vjezdu ze zámkové dlažby na obecním
pozemku před RD ve Velimi. ZO souhlasilo s úpravou
vjezdu na náklady žadatele (bez plochy chodníku – je
zažádáno o dotaci).
• Starosta informoval zastupitelstvo o převzetí 5ti nabídek

•

•

•

•

na akci „Rekonstrukce schodiště u pošty Velim“
od společností Dočkal, KG Servis, Tannaco, HALKO
a Prostav a požádal ZO o stanovení hodnotící komise.
Do komise byli navrženi Pavel Kasal, Luděk Kostka a Josef
Seifert. Komise se sejde v pátek 12. 6. 2015 v 7.00 hodin
na OÚ Velim.
Dále informoval o pozvánce FSČCE na přednášku o mistru
Janu Husovi, která se uskuteční 4. 7. 2015 od 14.00 hodin
v evangelickém kostele (promluví básník a velimský rodák
Stanislav Kubín) a dále o pozvánce KRPV na vzpomínkovou
slavnost k 600. výročí upálení mistra Jana Husa, která
se uskuteční v neděli 5. července 2015 od 19.00 hodin
Na Houti. Promluví JUDr. Tomáš Těmín, Ph.D., na trubku
zahraje A. Kotek. Všichni jsou srdečně zváni.
ZO znovu posoudilo nabídku od pana Ing. Z. Jandy –
AZ Optimal na zajištění technického dozoru u akce
Sportovní hřiště se zázemím Velim, která byla snížena
a nyní činí 147 000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo oslovilo
další společnost – CETTUS, a. s., která učinila nabídku
na zajištění technického dozoru u akce Sportovní hřiště
se zázemím Velim ve výši 128 200 Kč bez DPH. ZO
rozhodlo o výběru finančně výhodnější nabídky na zajištění
technického dozoru u akce Sportovní hřiště se zázemím
Velim, kterou je nabídka uchazeče CETTUS, a. s., se sídlem
Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice.
Místostarosta P. Kubelka se zúčastnil zasedání Pečeckého
mikroregionu, přivezl mapky, které obsahují cyklotrasy
mikroregionu. Hlavním programem bylo projednání
protipovodňového opatření.
Mgr. Karpeta informoval o nárůstu dětí ve velimské škole
ve školním roce 2015/2016. Začátkem školního roku sdělí
přesné počty. Seznámil ZO s plánovanou rekonstrukcí školy
o prázdninách – parkety, malování, oprava sboroven. Dále
před ZO pochválil děti z velimské školy, které reprezentovaly
na sportovních hrách v Kolíně. Velim se umístila na krásném
6. místě jako první mimokolínská škola. Děti jsou velmi
šikovné a soutěživé.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 24. 6. 2015
•
•
•

•

Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 3
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim pro Lenku
Kotkovou – Letní dětský tábor Horní Bradlo.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. III.
Pan starosta Seifert seznámil všechny přítomné se zprávou
o posouzení a hodnocení nabídek podaných na stavební
práce s názvem Rekonstrukce schodiště – pošta Velim.
Zastupitelstvo obce Velim vzalo na vědomí Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek na stavební práce s názvem
Rekonstrukce schodiště – pošta Velim a na doporučení
výběrové komise rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky
na stavební práce s názvem Rekonstrukce schodiště – pošta
Velim, kterou byla nabídka uchazeče Dočkal CZ, s. r. o., Polní
Voděrady 6, 280 02 Kolín. ZO pověřilo starostu k jednání
(příprava smlouvy o dílo ve spolupráci s JUDr. Těmínem,
Ph.D., a upřesnění termínu zhotovení).
ZO obdrželo cenovou nabídku na vchodové plastové dveře
č. p. 452. Nabídka obsahovala 3 ks dveří, z toho 2x pošta
(i vnitřní). Rozhodnutí: ZO souhlasilo s výměnou 2 ks dveří
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(dveře u pošty a u paní Motyčkové). Vnitřní dveře pošty
budou zrenovovány.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace na letní fotbalový
kemp 2015 ve výši 40 000 Kč, kterou podala společnost FC
Velim.
Dále ZO projednalo Příkazní smlouvu na výkup pozemků
(cyklostezka Cerhenice–Velim ) od společnosti M&M reality
holding, a. s. Smlouvu zatím odložilo z důvodu upřesnění
některých bodů a pověřilo starostu k dalšímu jednání.
Zastupitelstvo uzavřelo Příkazní smlouvu na TD investora –
akce Sportovní hřiště se zázemím Velim – ve výši 155 122 Kč
s DPH se společností CETTUS, a. s.
Dále ZO Velim obdrželo žádost od společnosti ADDUCO
RBS, s. r. o., o projednání nabídky týkající se služby ochrany
majetku, veřejného pořádku a bezpečnosti občanů v obci
Velim. Jelikož ZO nestihlo nabídku dostatečně prostudovat,
neboť dorazila až 24. 6. 2015, odloží ji na další zasedání.
Starosta sdělil zastupitelstvu, že dostal nabídku na prezentaci

•

•

•
•

naší obce v připravované knize o obcích. Zastupitelstvo
o nabídce neuvažuje. Dále pohovořil o katolické faře, kam
bude pozván statik, aby posoudil stav budovy. Byly pořízeny
fotografie objektu, především vnitřních prostor, kde se
propadají klenby.
JUDr. Těmín, Ph.D., se zeptal starosty, zda by mohl zajistit
jinou společnost na uspořádání velimské pouti, která se
uskuteční v termínu 8. – 9. 8. 2015. Starosta odpověděl, že se
domnívá, že termíny jsou již dlouho dopředu blokované, ale
pokusí se oslovit např. provozovatele pouti v Cerhenicích.
Mgr. Karpeta informoval o plánované rekonstrukci interiérů
v ZŠ Velim, příště upřesní částku, kterou bude po obci
požadovat – účelová dotace (celková částka rekonstrukce je
odhadována na cca 500 000 Kč).
Ž. Svobodová, DiS., požádala, zda by bylo možné ořezat
křoví Na Houti, které zasahuje až do silnice.
M. Slabá požádala o ořezání stromu před domem v ulici
Václavská, který zasahuje do komunikace.

Velim a svět před půl stoletím (červen 2015)
Dne 3. června 1965 se ve Velimi konala bouřlivá schůze místního
národního výboru. Přítomen byl i předseda okresního výboru Husa,
který mával nějakým anonymním dopisem. Konstatoval, že politický
život v obci Velim je rozvířen. Proto přijel do Velimi situaci uklidnit.
Dne 15. června 1965 ustaly konečně dlouhotrvající deště, které
trvaly od zimy a způsobily velké škody. Nebyl však ještě všemu konec.
Dne 17. června 1965 opět jemně, ale vytrvale pršelo.
Dne 17. června byl ověřován stav mužstva ve velimské vojenské

posádce. Původní stav místní posádky činící 300 mužů se v polovině
roku 1965 dočasně zvýšil o dalších 1 000 mužů. Důvodem bylo
soustředění armádních sportovců vytříděných pro účast na celostátní
spartakiádě. V prostoru bývalé továrny byl pro ně zřízen stanový
tábor. Do posádky bylo denně dováženo z Velimské továrny několik
cisteren vody.
Dne 19. června 1965 byl v Alžírsku svržen a záhy poté i uvězněn
prezident Ben Bella.

Velimské pamětihodnosti

Společenská rubrika

Každé město nebo i ves se dnes snaží ukázat to nejlepší, co se
tam nachází. Zdůvodňuje se to tím, že pamětihodnosti přitahují
turisty a jejich návštěva obohacuje tamější hoteliéry a obchodníky.
Místním se to obvykle nelíbí, protože turisté jim překážejí a ruší klid.
Naštěstí ve Velimi je tomu jinak. Zajímavé pamětihodnosti
zde ovšem jsou. Drží se však spíše v utajení a jsou známé pouze
obyvatelům bydlícím v jejich blízkosti, kteří si je mohou užívat.
Hospodářské družstvo skladištní. Tuto památku by průvodce
uvedl jako předzvěst pozdějších JZD (jednotných zemědělských
družstev). Budova vznikla díky zájmu místních zemědělců, kteří se
snažili lépe zpeněžit svou úrodu a ochránit ji před hlodavci. Také
se dá hovořit o zbytcích po elevátoru, který však snaživí místní
dali do sběrny. Další kovy, vyjma několika zazděných mříží, se
nedochovaly. Na závěr by průvodce pohovořil o nočních kouřících
strašidlech a vystrašené turisty by zavedl na místo nedávné vraždy.
Brožova továrna na piana patří ke špičkovým historickým
průmyslovým památným objektům. Vařily se zde nejprve
marmelády, známé v celém mocnářství, a později se vyráběla
piana proslavená v celém světě. Velmi zajímavá byla výroba beden
na střelivo pro wehrmacht. V objektech celého areálu se později
vystřídalo hodně významných osobností z celé Československé
republiky při absolvování základní vojenské služby. Ještě dnes
mohou motoristé, když potřebují vypustit olej, najet na starou
rampu pro tanky. Musí ale dát pozor na sklo, dráty a kopřivy.
Kdo byl v Praze, Kutné Hoře nebo v Olomouci, chápe dobře význam
historických dlažeb. Ve Velimi bývala dlažba na frekventované
okresní silnici, kdežto jinde jenom v nějakých pěších zónách.
Petr Baláček

Významná životní jubilea oslavili:
Lorenc František, Velim
Janstová Jaroslava, Velim
Klouda Emilián, Velim
Strnadová Zdenka, Velim
Plachý Václav, Vítězov
Srpová Petruška, Velim
Kloudová Irena, Velim
Funda Vladislav, Velim
Horáček Petr, Velim
Zvěřinová Jana, Velim
Smetánková Jaroslava, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
Manželství uzavřeli:
Káninský Michal a Karpetová Kateřina
Čepička František a Tóthová Eva
Blahopřejeme!
S mateřskou školou se rozloučily tyto děti:
Botoš David, Břečková Anežka, Čáslavová Alžběta,
Čierný Kryštof, Handlířová Aneta, Hradecký Martin,
Junášková Kristýna, Junek Jakub, Kadlec Jakub, Karbusický
Lukáš, Langmajer Jiří, Mládková Estera, Mládková Šarlota,
Müllerová Nikol, Nováčková Hana, Pokorná Karin,
Poula Jakub, Rudolf Patrik, Slavíková Adéla, Švarc Adam,
Trnková Andrea, Vosecká Lucie
Přejeme úspěšný začátek školní docházky!
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Z našich škol

Hurá, hurá, škola nám končí…!

projevech dospělých, kteří jim přejí zdraví a úspěchy do jejich
dalšího života.
Tečkou za školním rokem je každoročně zahradní slavnost, při
které se scházejí děti, rodiče a zaměstnanci mateřské školy. Opékají
se vuřty a jiné pochutiny, debatuje se (asi o všem možném).
V závěru této slavnosti zůstávají nejstarší děti, které prožívají
dobrodružství – spaní v mateřské škole.
Co říci na závěr? „Školáčkům“ přejeme, ať se jim v základní škole
i v životě daří! Ostatním dětem přejeme radostné a ve zdraví
prožité prázdniny. A dospělým mnoho chvil o prázdninách, které
dodají sílu a energii do nového školního roku. Takže slovy jiné
písně: V dobrém jsme se sešli, v dobrém se rozejdem pospolu…
Na shledanou v září!
Anna Tomášová, učitelka MŠ Velim

Výlety a exkurze

ZOO i baziliku. Následně si vyzkoušeli orientaci v krajině
pomocí GPS. Druhý den se pohybovali v historickém centru
města a někteří překonali vlastní hranice v lanovém centru.
Závěr dne patřil návštěvě lasergame. Závěrečný den patřil hře
brannball a návštěvě interaktivního muzea v Korunní pevnůstce
– bývalém skladu střelného prachu. 
J. Pospíšil
Exkurze na Vyšehrad
Na úterý 26. 5. nám naplánovaly paní učitelky českého jazyka
a dějepisu exkurzi do Prahy na Vyšehrad. Zúčastnili se jí žáci
sedmých tříd a část deváté třídy. Naše prohlídka začala u Táborské
brány, kde nám průvodkyně vysvětlila omyl, kterého se lidé často
dopouštějí. Většina myslí, že Vyšehrad je hrad, ale je to pevnost.
Pozastavili jsme se u schématu Vyšehradu, kde nám byl detailně
popsán program naší prohlídky. Prošli jsme kasemata, což jsou
chodby uvnitř vyšehradských hradeb. Zde jsme uviděli původní
sochy z Karlova mostu. Pokračovali jsme na vyšehradský
hřbitov, kde jsme viděli Slavín, hromadnou hrobku významných
českých osobností, a zastavili se u samostatných hrobů - např.
B. Němcové, J. Nerudy, K. Čapka aj. Poté jsme navštívili kostel
sv. Petra a Pavla. Exkurze byla velice poučná a opravdu zajímavá.

Za 9. třídu N. Matějcová a J. Rejholec
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D. Kainarová (5. místo 60 m), N. Kokošková (8. místo 800 m),
J. Ceral (8. místo 1000 m), R. Sixta (7. místo skok vysoký a 6. místo
skok daleký), J. Černochová (8. místo skok vysoký) a Z. Sahulková
(5. místo skok vysoký). Naše škola skončila v atletice na 11. místě.
Hráči stolního tenisu přivezli 3 medaile, i když můžeme říci, že jich
vlastně bylo víc, protože dvě z nich byly ze čtyřhry – konkrétně
1. místo dvojice M. Mén a M. Němečková a 3. místo dvojice
T. Němec a K. Táborská. Ta ještě přidala individuální 3. místo.

Slova známé písně nám připomínají, že i v mateřské škole končí
školní rok a všichni bez rozdílu se těšíme na prázdniny. Závěr
školního roku v mateřské škole, tak jako po celá léta, zpestřujeme
několika akcemi, které přinášejí dětem radost.
Všechny děti se rozdováděly při tanci s naším starým známým
Klemprdou. Veselý klaun připravil pro děti vyprávění, písničky,
tanečky – byla nás plná školní zahrada. Tváře dětí se rozzářily
a žádné dítě nevynechalo tento radostný rej.
Děti, které jdou po prázdninách do základní školy, měly slavnostní
rozloučení v obřadní síni Obecního úřadu ve Velimi. Spolupráce
s naším obecním úřadem je letitá a děkujeme za ni. Není nic
dojemnějšího než vidět naše „školáčky“, jak jsou důležití při

Měsíce květen, ale hlavně pak červen jsou závěrečným obdobím
školního roku, ale také obzvláště obdobím výletů a exkurzí.
Vezměme to tedy popořadě. 1. a 2. třída byly na výletě na zámku
Berchtold, 3. a 5. třída na hradě Kokořín a v Mělníce, 4. třída
na „třídeňáku“ ve Zbraslavicích, 6. třída na cykloturistickém
kurzu v Samopších, 7. A ve Zbraslavicích, 7. B v Olomouci,
8. třída v Samopších a 9. třída v Ostré. Kromě toho byly 5. a
8. třída na exkurzi na Pražském hradě, 7. a 9. třída na exkurzi
na Vyšehradě, 6. třída v muzeu v Kolíně, 2. třída na výšlapu
na Bedřichov, 5. třída na cyklovýletu v Libici. Školní rok jsme
zakončili filmovým představením Mimoni v kolínském kině.
Rádi bychom poděkovali paní R. Krejčové, která zorganizovala
pro 9. třídu výlet do Botanicu v Ostré. Za odměnu s nimi jeli
úspěšní závodníci KSD ze 2. stupně. A zde jsou dvě akce popsány
blíže:
Výlet 7. B
Po kladných ohlasech tříd, které byly na exkurzi v Olomouci, si
také 7. B zvolila pro třídní výlet hanáckou metropoli. Uskutečnil
se ve dnech 11. – 13. května. Cesta vlakem byla pohodlná.
V Olomouci žáci navštívili Svatý Kopeček a prohlédli si tamní

Kolínské sportovní dny se i letos konaly první červnový týden.
Slavnostní zahájení proběhlo na atletickém stadionu Mirka Tučka
v Kolíně-Borkách.

První den byl tradičně věnovaný atletice, stolnímu tenisu a florbalu
žáků 4. – 5. třídy. V atletice jsme dosáhli na 4 medaile: D. Fořtová
3. místo v hodu míčkem, V. Němcová 2. místo ve skoku dalekém
a v běhu na 800 m a B. Kvapilová 2. místo ve skoku vysokém.
Další bodovaná umístění (tj. umístění do 8. místa) získali:
T. Holzbauerová (8. místo skok daleký a 60 m), J. Slabý (8. místo
skok daleký), D. Koděra (4. místo 60 m, 8. místo skok vysoký),

5
Bodově přispěli také A. Korenc (4. místo), dvojice
K. Kubelka a J. Vosecká (4. místo) a dále v jednotlivcích
5. – 8. místem M. Mén, N. Havránková, M. Němečková, T. Němec
a J. Borovička. Jako škola jsme ve stolním tenise zvítězili.
Našim florbalistům ze 4. a 5. třídy se nedařilo, skončili na 4. místě
ve skupině, do dalších bojů už nepostoupili a celkově obsadili
10. místo.
Druhý den se soutěžilo ve volejbale a sportovním aerobiku.
V kategorii „žlutí“ (1. a 2. tř.) skončila naše družstva na 10. a
13. místě, v „oranžových“ (3. a 4. tř.) bodovalo družstvo J. Pych,
R. Sahulka, M. Mén a Š. Pena 4. místem, druhý tým skončil
dvanáctý. U „modrých“ (5. a 6. tř.) máme 10. a 17. pozici, úspěšnější
bylo družstvo šestkového volejbalu (7. – 9. tř.) ve složení S. Fořtová,
V. Němcová, Z. Sahulková, K. Kubelka, J. Ceral, M. Vácha,
D. Koděra a D. Nejedlý, které skončilo těsně pod stupni vítězů,
tedy na 4. místě. Celkově jsme jako škola obsadili 7. místo. Nutno
pokárat špatnou organizaci, která již tradičně provází volejbalové
turnaje.
Ve sportovním aerobiku byla vzhledem k velkému počtu účastníků
bodována první patnáctka. Medaili jsme získali jedinou – 2. místo
A. Kvapilová, body přidaly 4. místem N. Kokošková, 9. místem
S. Dejmková a 14. místem D. Bartošová. Celkově jsme obsadili
6. místo.
Ve středu probíhaly florbalové turnaje chlapců, do kterých jsme
bohužel z podzimní kvalifikace nepostoupili, přesto nám však
v kat. 6. – 7. i 8. – 9. třída přinesly body za 7. místo.
Dále probíhaly turnaje v kopané žáků 1. – 3. a 4. – 5. třídy,
do kterých jsme se kvalifikovali ze soutěže McDonald´s Cup. Tým
mladších chlapců ve složení D. Hrabák, J. Holzbauer, D. Kostelecký,
Š. Pena, J. Nezavdal, J. Korenc, J. Houdek, L. Sixta, Š. Esterle,
D. Vedral a J. Kadlec obsadilo 4. místo, tým starších chlapců ve složení
K. Korenc, J. Pych, V. Dočkal, L. Veit, R. Dohanič, J. Endler,
P. Fojtů, M. Mén a A. Korenc obhájil vítězství z McDonald´s Cupu.

V týmu hrály: V. Němcová, D. Kainarová, K. Táborská, S. Fořtová,
Z. Sahulková, P. Fundová, N. Miňovská, K. Levčíková a
A. Mašínová. Chlapci se výbornou hrou dostali až do finále, kde
podlehli favoritu Gymnáziu Kolín. 2. místo získali: D. Koděra,
J. Vokřál, T. Němec, R. Sixta, D. Nejedlý, A. Vostoupal, D. Antuš,
T. Kmoch, Š. Vácha a A. Náděje.

Ve čtvrtek byl na programu korfbal, fotbal 6. – 7. a 8. – 9. třídy,
florbal dívek 6. – 7. třídy a plavání. V plavání jsme tentokrát
nezískali ani jedinou medaili, ale že se nám dařilo, ukazují
bodovaná umístění. Na 50 m volný způsob – 5. místo P. Horák,
6. místo O. Novák a 7. místo A. Fiala, J. Růžička a D. Bartošová.
Na trati 50 m znak – 5. místo T. Skalická, 6. místo T. Holzbauerová
a 8. místo A. Pena, P. Fojtů a S. Fořtová. 50 m prsa – 7. místo
S. Fořtová a 8. místo J. Růžička. Na 100 m volný způsob – 4. místo
M. Vácha, 6. místo T. Holzbauerová a A. Vostoupalová, 7. místo
P. Horák a T. Skalická a 8. místo J. Slabý a O. Novák. (Vždy ve svých
věkových kategoriích.) Celkově jsme v plavání obsadili 9. místo.
Korfbalisté v kategorii 1. – 3.- třída (A. Bartošová, A. Kvapilová,
D. Kostelecký, Š. Pena a J. Nezavdal) skončili na 7. místě, v kategorii
4. – 5. třída (D. Fořtová, M. Němečková, M. Lanc, J. Pych a
M. Mén) 5. místo. Celkově nám korfbal přinesl 7. místo.
Fotbalový tým mladších ve složení J. Vokřál, O. Vokřál, D. Koděra,
T. Němec, D. Nejedlý, P. Holoubek, P. Štros, T. Kmoch, D. Hrabák
a A. Náděje postoupil z kvalifikace a tentokrát ani jednou nezaváhal
a zvítězil. Oslabený starší tým – J. Ceral, D. Krejčí, K. Kubelka,
A. Fiala, T. Růžička, D. Sýkora a J. Kyncl – skončil na 6. místě, ale
cenné body přivezl. Také díky tomu jsme celkově fotbal vyhráli.

Skvělou středu zakončili překvapivým úspěchem basketbalisté ze
6. – 7. tříd. Dívky jen smolným losem obsadily 3. místo.

Florbalistky ze 6. – 7. třídy postoupily z kvalifikace mezi
6 nejlepších týmů. Trochu smůly si vybral tým ve složení
Z. Sahulková, K. Táborská, D. Kainarová, V. Němcová, E. Bugová,
P. Fundová N. Miňovská, T. Ceralová a B. Břečková obsadil
5. místo. Celkově jsme ve florbale skončili na 9. místě.
Poslední den jsme byli úspěšní v cyklistice i přes velmi špatnou
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organizaci, díky které nám vzniklý konflikt odebral 1 bod
v celkovém hodnocení. 4 získané medaile nám náladu spravily:
1. místo N. Grimová, V. Němcová a O. Novák, 3. místo J. Pych.
Body pak přidali 5 místem A. Bartošová, 6. místem D. Kainarová,
A. Kolářová a D. Krejčí, 7. místem T. Holzbauerová a 8. místem
K. Táborská a J. Vosecká. A celkové 2. místo mezi školami
v cyklistice.
Tentokrát se nám nevydařila sportovní střelba. Ačkoli výsledky
nebyly špatné, do bodované osmičky se vešel pouze L. Kadlec
8. místem, takže celkové 16. místo nám radost nepřineslo.
Po středečním basketbalovém úspěchu jsme věděli, že kategorie
8. – 9. tříd už je velmi těžká a vzhledem k počtu žáků naší školy
jsme už téměř neměli koho nominovat. Dívky obsadily 9. místo,
chlapci ?. místo. Celkově však naše škola skončila na 5. místě. A to
jsme se basketbalových soutěží vzhledem k podmínkám začali
zúčastňovat teprve před 2 lety.
V pondělí 8. 6. se v amfiteátru na Kmochově ostrově konalo

slavnostní vyhlášení. Naše škola skončila na 6. místě a opět
zabodovala jako nejlepší mimokolínská škola. Na následné schůzce
nebyly
akceptovány
návrhy
menších
a
mimokolínských
škol o rovnoprávné zapojení
do soutěží. Tedy nadále bude
vítězit „trojka“ nebo „sedmička“.
Musíme tedy alespoň zachovat
myšlenku, se kterou KSD vznikly
– přitáhnout ke sportu co nejvíce
dětí a nechat jim vyzkoušet dané
disciplíny a pocit soutěžení…
A toho jsme si užili až až. Děkuji
jménem vedení školy všem učitelům, kteří s žáky jezdili celý týden,
za organizaci na naší škole, děkuji i rodičům, kteří nám velmi
pomáhali, a především gratuluji všem závodníkům – odvedli jste
skvělou práci.
AH

Jak vařily naše prababičky (6.)
Hlavní složkou každého vaření je voda. Vodovod ve vsi nebyl
a voda se do kuchyně donášela.
Studna
Všechny chalupy neměly studny. V obcích byla obvykle
k dispozici studna obecní, nebo pečlivě udržovaná studánka.
Okov
Pokud byla voda blízko pod povrchem, spouštěl se do studny
okov. Byla to bytelná dřevěná okovaná nádoba s uchem, uvázaná
na provaze, která se hodila do studny tak, aby se ponořila do vody.
Plný okov se vytáhl ze studny. Nádoba narážela na stěny studny
a tím značně trpěla, proto byla okovaná, aby takové zacházení
vydržela. Voda z těžkého okovu se přelila do štandlíku, ve kterém
se odnesla do stavení. Štandlík byl velmi důležitý, zvláště pokud
bylo třeba napájet dobytek. Oproti okovu byl štandlík co nejlehčí,
aby se zjednodušila práce s jeho každodenním nošením.
Vahadlo
Někdy byla studna vybavena vahadlem. Toto jednoduché zařízení
spočívalo v tom, že okov byl uvázán na dlouhé, dobře vyvážené
kládě. Kláda byla upevněna jako páka na sloupku vedle studny.
Na kratší straně vahadla nad studnou byl okov, na delší a tenčí
straně byl dlouhý provaz. Ponořený okov držel kratší stranu klády
dole, zatímco tenčí dlouhý díl trčel do výšky s visícím provazem.
Stačilo přitáhnout dlouhý díl k zemi a plný okov se vynořil.
Vytažení nebylo tak namáhavé, okov mohl nabrat najednou více
vody. Vahadlové studny se zachovaly v Maďarsku a Rumunsku,
kde je třeba na rozlehlých rovinách napájet dobytek a přípojky
elektřiny jsou daleko.

Muzeum lidových staveb Kouřim – studna s vodním vahadlem

Rumpál
Častým vybavením byl rumpál, kdy se okov vytahoval navíjením
provazu na dřevěný válec pomocí kliky. Když vyklouzla klika
z ruky, zastavila pád okovu takzvaná řehtačka.
Dřevěná pumpa
Pumpy vyráběli pumpaři nebo sekerníci. Bylo to podivuhodné
zařízení. Klády o průměru kolem 30 centimetrů byly podélně
provrtány a spojeny do potrubí, jehož délka závisela na hloubce
studny. Studna byla opatřena poklopem, nad který vyčnívala
horní kláda, opatřená pákou k pumpování. Dlouhé dřevěné táhlo
v dutině pumpy sahalo až ke dnu studny, kde byl píst s koženou
manžetou a záklopkou. Jediným kovovým dílem byla kovaná
klika, často kovářem přizdobená. Pumpováním stoupala voda
vzhůru až k boční výpusti, kudy vytékala. Pumpaři znali dobře
svou práci a vlastnosti různých druhů dřev a pumpy pracovaly bez
poruch mnoho let. V zimě bylo nebezpečí zamrznutí vody v jejím
horním díle. Proto se na zimu obalovaly vyčnívající části několika
vrstvami slaměných provazů, které dokázaly zamrznutí spolehlivě
zabránit. Odtud i přirovnání pro odívání: „ zabalený jako pumpa“.
V době průmyslové revoluce se začaly pumpy vyrábět z ocele
a litiny, často velmi zdobené, ale na stejném principu. Nevýhodou
kovových pump byla rezavá voda a kupodivu i větší poruchovost.
Obalování horní části proti zamrznutí nepomáhalo, a tak se
voda po pumpování musela z horní části vypouštět. Ve štandlíku
přinesenou vodu bylo třeba v kuchyni uložit. Částí donesené
vody se doplnil kamnovec, litinová vanička zabudovaná přímo
do kamen. Ta nesměla být nikdy prázdná. Zbytek se mohl nechat
ve štandlíku nebo se přelil do jiné nádoby.
O nádobí našich prababiček bude řeč příště. Dnes recept na něco,
kde hraje voda hlavní roli – nakládané okurky. Nálev: Ke 3 litrům
vody přidej ještě 4 hrnky. Dolej litr octa a přidej ještě jeden
hrnek, 16 deka soli, 30 deka cukru a 50 sacharinů. Vše promíchej
a povař 10 minut. (Pozn.: Sacharin se často pašoval a byl jedním
z nejvýnosnějšího zboží pro pašeráky. Dnes je známější cukerín.
Pojem „hrnek“ jsou dvě deci.) Dej do litrové zavařovací lahve
na dno: 3 kolečka cibule, 3 kolečka mrkve, 4 kuličky nového koření,
4 kuličky pepře, kolečko křenu, kousek skořice, 2 hřebíčky. Narovnej
okurky a dej navrch: 2 květy kopru, 2 bobkové listy a prosyp lžičkou
hořčičného semene. Zalej teplým nálevem, zavíčkuj těsně a zahřívej
na osmdesát stupňů alespoň 20 minut. Nech vychladnout a ulož
do komory. Nejdřív otevři za 8 neděl.
Petr Baláček

Sokolské Brno a světová Gymnaestráda ve finských Helsinkách
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Sokolská župa Jana Máchala v Brně uspořádala setkání malých
i velkých sportovců a přátel pohybu. Stalo se tradicí, že v období mezi
slety připravuje župa sportovní sokolské setkání pro všechny věkové
kategorie našich členů – Sokolské Brno. Bylo tomu tak i v tomto roce
v termínu 5. – 7. června 2015. Vzdělavatelský odbor župy připravil
pro účastníky kulturní část programu, odbory sportu brněnských žup
zorganizovaly soutěže. Velimský Sokol byl v Brně zastoupen sestrami
Jiřinou Škopkovou, Marcelou Zákosteleckou a Danou Eschlerovou.
Cvičenky vystoupily celkem ve 3 skladbách, které nacvičily s oddílem
Sokola Kolín. Byla to skladba Waldemariána zacvičená na 3 písničky
zpívané Waldemarem Matuškou, dále v pódiové skladbě Blonďák
(zpívá Naďa Urbánková) a v hromadné skladbě Společně v pohybu
(Generations Together), kterou zacvičí 365 sokolů z celé České
republiky na 15. WG 2015 v Helsinkách. Jsme rádi, že i Velim je
zastoupena v reprezentaci České obce sokolské.
V Brně proběhlo současně i Mistrovství České republiky družstev
a jednotlivců (žáci a dorost) ve sportovní gymnastice pro rok 2015,
kterého se rovněž zúčastnil velimský školák Honzík Holzbauer.
Trénuje v oddílu sportovní gymnastiky Sokola Kolín pod vedením
M. Taftla. Na mistrovství se umístil nejlépe z kolínských nejmladších
žáků – na 28. místě z celkového počtu 78 cvičenců. Se svými
kamarády jako družstvo obsadili 9. místo.
D. Eschlerová

Vyznejte se ve Vašich penězích (9)
Nedílnou součástí efektivního investičního portfolia jsou
nemovitosti, ať již pro pozdější prodej a realizaci nárůstu ceny, či
k pronájmu a zajištění trvalého příjmu. Zároveň jeho vhodný podíl
v majetku vyvažuje nestálost výnosů z kapitálového majetku, který
je dán kolísáním kapitálových trhů. Nicméně oblast nemovitostí
s sebou nese jistá úskalí, která ohrožují plánované zisky. Proto je
vhodné dodržet některá pravidla při jejich nákupu a pronajímání.
Investování do bytů určitě není návodem na rychlé zbohatnutí, je
to ale osvědčený a bezpečný způsob, jak si postupně a s omezeným
rizikem zajistit pasivní příjem, když víte, na co si dávat pozor.
Podívejme se nyní společně na některé aspekty tohoto způsobu
investování. Podobně jako u kterékoli jiné investice i zde je nutno
nejdříve zvážit, s jakým očekávaným výnosem je možno kalkulovat.
Jeho rozumná hladina se pohybuje u nemovitostí kolem 5 % p. a.
Do výpočtu vstupuje na straně příjmů nájemné, přičemž pro jistotu
je rozumné počítat s obsazeností pouze deset či jedenáct měsíců
v roce. Na straně výdajů pak náklady na správu, údržbu, opravy
a pojištění. Výsledek pak porovnáme s nabývací cenou, samozřejmě
včetně souvisejících poplatků.
Dále je třeba provést výběr lokality zamýšlené investice. V menších
městech jsou ceny bytů nižší, ale také nájemné se pohybuje na nižší
úrovni. Rovněž možnosti pronájmu jsou v místech s menším počtem
obyvatel omezenější v porovnání např. s univerzitními městy.
Budete-li plánovat nákup více bytů, pak by asi nebylo nejmoudřejší,
pokud by je dělily velké vzdálenosti. Umístění je hodno pozornosti
i z jiného hlediska. Jestliže lze zjistit, co se stane v blízkosti vaší
investice v budoucnosti, nebude to rozhodně na škodu. Její hodnota
by mohla totiž výrazně poklesnout, pokud pod okny po pár letech
povede dálnice nebo by bylo okolí časem obohaceno vyhlídkou
na supermarket či rozsáhlé parkoviště.
Máme-li v těchto věcech jasno, můžeme přistoupit k realizaci
vlastního nákupu. Nejdříve ovšem bedlivě prostudujeme výpis
z katastru nemovitostí neboli list vlastnictví. V něm nalezneme

informace o vlastníkovi, případně vlastnících námi vybraného bytu
či domu. Dále také případná omezení týkající se předmětu koupě,
jako jsou věcná břemena, zástavy ve prospěch třetích stran apod.
Ideálně tam nic takového není; pokud ano, pravděpodobně to nákup
zkomplikuje, pokud k němu vůbec dojde. Pochopitelně bedlivě
prohlédneme i samotný předmět koupě, zdali neskrývá některé
závady, jež by mohly ovlivnit jeho užitnou hodnotu. Není od věci
přizvat k prohlídce odborníka z oboru stavebnictví, náklad na jeho
honorář se jistě vyplatí.
K sepsání kupní smlouvy je možno použít některého ze vzorových
formulářů nebo pověřit jejím sestavením právní kancelář zabývající
se touto problematikou.
Měli bychom mít již předem promyšlené, komu chceme naši
nemovitost pronajímat. Budou-li to studenti nebo zahraniční
dělníci, zřejmě jich tam bude bydlet větší počet a získáme poněkud
zajímavější nájemné. Zároveň však musíme počítat s vyšší rezervou
na opravy, neboť opotřebení tomu bude odpovídat. Nevýhodou
bude asi i vyšší fluktuace. Mladá rodina naopak může být zajímavá
z hlediska dlouhodobějšího a klidnějšího pronájmu. Sepsání
nájemní smlouvy je opět rozumné svěřit příslušné advokátní
kanceláři. Případné nedostatky v tomto dokumentu by nás mohly
vyjít mnohem dráž, než činí odměna advokáta za příslušný úkon.
Popsaný způsob nákupu a pronájmu bytů či domů využijí investoři,
kteří pro zajištění své finanční nezávislosti modelují vyvážené
portfolio. Ti, kteří nakupují a prodávají nemovitosti za účelem zisku
prostřednictvím nárůstu jejich hodnoty, budou muset zvládnout
mnohem rozsáhlejší problematiku a také podstoupit vyšší riziko,
pokud plánovaná spekulace nedopadne podle představ.
Financování koupě nemovitosti je natolik obsáhlé téma, že je
mu věnován samostatný článek, který najdete na webu v rubrice
„Vyznejte se v úvěrech“.
Další rady a tipy najdete na: www.ilonahomolkova.cz
Ilona Homolková
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Jak si vedou naše tanečnice?

Dne 9. 5. 2015 získala bronzové medaile formace V Africe (jejíž
členkou je S. Dejmková) na Otevřeném mistrovství Slovenska
v plesových choreografiích juniorů v Žiaru nad Hronom.
15. - 16. 5. se v Bohumíně konalo MČR (CDO) v ART disciplíně,
Barbora Kvapilová a Simona Dejmková v kategorii dospělých
získaly 3. místo s minitýmem Skeleton párty, čímž se nominovaly
do německé Riesy.
Poté se 23. 5. v České Lípě konalo MČR (SUT) nazvané Festival
tanečního mládí aneb celostátní přehlídka parketového tance
v ČR. Alžběta Kvapilová i Simona Dejmková obhájily titul
z loňska – Bety s dětskou párovou formací Rockeři a Simča
s juniorskou párovou formací V Africe.
Ve dnech 5. – 7. 6. se v Jablonci nad Nisou konal národní open
šampionát WADF. Druhou nejúspěšnější tanečnicí se 7 medailemi
se stala Bety, třetí nejúspěšnější tanečnicí se 6 medailemi
Simča. Zde je jejich výčet: Bety (v kategorii children) –

1. místo karibik duo V říši fantazie, minitým Rebelky, rumba,
2. místo karibik sólo Kočka, bachata shine, 3. místo scénický
tanec, samba; Simča (kategorie junior) – 1. místo salsa, rumba,
samba, jive, 2. místo bachata, merengue. Bára (kategorie junior)
se začala více věnovat párovému tanci, ale přesto si mnohokrát
vytančila finále, z nichž „cinkla“ bronzová medaile v sambě.
Ve dnech 12. a 13. 6. se konalo mistrovství ČR CDO v České
Lípě, které bylo nominací na MS v synchru na Sardinii a MS
v ostatních disciplínách, které se bude konat v Turíně. Medailové
výsledky: Bety - 1. místo karibik duo V říši fantazie, synchro
minitým, 2. místo latinoshow minitým Rebelky; Bára –
1. místo synchro formace, synchro minitým, 2. místo latinoshow
minitým dospělí Cirkus; Simča – 2. místo salsa shine a ostatní
společně s Bárou. K dosaženým úspěchům blahopřejeme a na
dalších soutěžích budeme držet palce.
eve

Velimská abeceda (list 131)
Soupisy nejčastěji pořizují úřady v rámci své činnosti. Slouží též
historikům jako dokumenty. Tak je tomu s urbáři, matrikami,
zápisy v kronikách, volebními seznamy apod. Soupisy či seznamy
se týkají například členů různých spolků – Sokola, Orla, DTJ,
hasičů, legionářů, politických stran, církví, ale také třeba totálně
nasazených, nezaměstnaných, obětí války, politicky nespolehlivých.
Soupisy majetku se za písmáka Vaváka nazývaly „šacuňky“.
Za válek byly časté soupisy potravin, hospodářských zvířat apod.
Soupisy se týkají všeho, co existuje.
Soutěže v orbě byly v rámci okresů pořádány mezi jednotlivými
JZD začátkem 70. let minulého století. O soutěži ve Velimi, která byla
uspořádána poblíž velimské skály, se nedochovala zpráva, máme
však zápis o soutěži v orbě ze sousední Sokolče, která se konala
5. června 1971. Účastnilo se jí 17 traktoristů. Vítězem se stal
Josef Koch z Loučeně. Za Sokoleč startovali Václav Sixta a Václav
Bernard, který v soutěži získal druhé místo.
Soutěže se týkají především sportu a tělovýchovy. Zprávy
o fotbalových soutěžích zabírají celé zadní stránky novin.
Z velimských fotbalových soutěží je z minulosti znám memoriál
Jaroslava Vedrala nebo dorostenecký m. Jardy Mokrého. Soutěže
se účastnila uliční neregistrovaná družstva podivných jmen, jako
Botafogo, Traverza, Ventilek apod. Z tělocvičných soutěží konce
90. let minulého stol. uvádíme memoriál Jiřího Sixty ve velimské
sokolovně. Konal se po několik let. 20. dubna 1996 se ho zúčastnilo
30 soutěžících a 8 rozhodčích. V posledních letech se ve velimské
sokolovně pořádají velké soutěže v šachu a judu za účasti mnoha
hostujících družstev. Dále se soutěží v tenisu, stolním tenisu,
nohejbalu, florbalu a pétanque.
Soutok našich nejbližších řek je u Osečka. Tam se vlévá Cidlina
do Labe. V minulosti u tohoto turisticky zajímavého místa
postavili letní restauraci. Ta se stávala výletním cílem mnoha
obyvatel Poděbrad. Před více než půl stoletím zde podnikala
bývalá manželka našeho spoluobčana Josefa Nováka. Tento bývalý
hraběcí podkoní bydlel za války a po ní v Porgesově domě č. 48
v sousedství bývalého velimského obecního úřadu.
Spalovna odpadu byla zřízena ve Velimské továrně, v její západní

části, na pokraji bývalého tenisového kurtu. Dříve se papírový
odpad spaloval v kotelně. Se stoupající výrobou stoupalo i procento
nezpracovatelného znehodnoceného papíru. Pytle s ním hyzdily
prostory kolem vchodu do výroby. Paličem byl ustanoven vždy
jeden za zaměstnanců. Vystřídala se jich celá řada, včetně bývalého
ředitele. Jednou za nepřítomnosti zaměstnanců zachvátily plameny
hrazené stanoviště paliče, který se poté bohužel neměl kam ukrývat
před nepohodou. V 80. letech byla spalovna zrušena.
Spánek je útlumem činnosti mozku a je nutný k jeho regeneraci.
Nevyspalý člověk se dopouští chyb, které se mu mohou stát
osudnými. Ztrácí například potřebnou soudnost. Mikrospánek
spojený s únavou zavinil mnoho dopravních nehod. Zkušenosti
s ním mají i naši řidiči.
Spartakiády byly tělocvičnými akcemi nahrazujícími sokolské
slety. Jejich éra započala po Únoru 1948 po tzv. „sjednocení
tělovýchovy“, kdy byly bývalé sokolské jednoty přidělovány
k závodům a měnily své názvy. Závody pak pomocí náborů
zajišťovaly výběr cvičenců ROH pro hromadná vystoupení.
V některých závodech, například v Tesle Strašnice, byli cvičenci
vyčleněni z pracovního procesu na dobu 14 dnů. Po celou tuto
dobu neustále nacvičovali spartakiádní prostná. Daný úkol nácviku
na první celostátní spartakiádu byl včas splněn. Konání spartakiád
se ustálilo do pětiletých period. Spartakiáda r. 1980 například
vykazovala účast 150 000 cvičenců. DSO Slavoj ve Velimské
továrně nacvičoval na spartakiádu prostná v prostorách staré
sušárny cikorky, která byla později upravena na ženské šatny.
Specializace – k ní došlo ve Velimské továrně po roce 1968, kdy
byla zrušena téměř veškerá jiná výroba mimo výrobu žvýkaček
a dalšího ovocného želé. Výroba ostatního, zde dosud vyráběného
sortimentu, byla předána jiným potravinářským závodům, jako
byly Modřany, Rohatec a další.
Spekulantem je člověk, který osobně těží ze schopnosti předvídat
situace. Například lacino nakoupí pole a draho je prodá. Podobné
případy se stávaly i ve Velimi. Jindy věřitel půjčil dlužníkovi peníze
s vědomím, že jeho dům přijde „na buben“ (do dražby). Dům pak
vydražil a s velkým ziskem prodal.
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