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Nový školní rok zahájilo opět více žáků
Do nového školního roku vstoupila 1. září naše mateřská škola
s několika posilami v učitelském sboru. Přišly paní Ivana Březinová,
Veronika Fialová a Mgr. Miloslava Nykodemová. Mateřská
škola zahájila školní rok s plnou kapacitou, což je 112 dětí.
Všechny pavilony byly vzorně připraveny k jejich přivítání.
První letošní den byl převážně ve znamení rozsvícených očí
a usměvavých tváří, někteří „ostřílení“ šli do třídy bez maminek
a tatínků. Těm, kteří přišli poprvé, zůstala maminka nebo jiný
doprovod oporou po celou dobu pobytu v MŠ, aby děti zvládly
přechod do mateřské školy co nejsnáze. Někdo se nám zdržel
do svačiny, jiný do oběda a někdo až do odpoledne.
Paní učitelky se na všechny moc těšily, některé děti se celé prázdniny

neviděly, a tak hlavně ty nejstarší si měly co povídat. Celý den proběhl
v pohodě, někomu se vůbec nechtělo domů a mnozí se těšili na další
den. 
Ž. Svobodová, DiS., ředitelka MŠ Velim
Nový školní rok jsme zahájili opět s navýšeným počtem žáků. 1. září
jich usedlo do lavic 261. Deváťáci jako každoročně přivítali prvňáky
a pomohli jim s první cestou do lavice. Školáci byli „ošerpováni“
a dostali květinu a dárečky (děkujeme paní J. Slavíkové za sponzorský
dar). Školní budovy byly připraveny na návrat dětí a nebylo to
jednoduché, neboť během prázdnin se budovalo a opravovalo.
Na 1. stupni jsou zrenovovány všechny parketové podlahy, na
2. stupni se malovala většina učeben a obě haly. Kromě toho jsou
předělány a zmodernizovány
po několika desítkách let obě
sborovny. Spousta věcí na nás
ještě letos čeká (např. další
interaktivní tabule), po Novém
roce nám zbývá ještě renovace
jedné učebny na 2. stupni a další
obnova nevyhovujícího vybavení.
Máme radost z víceúčelového
areálu, který vyrůstá za mateřskou
školou a usnadní nám výuku
tělesné výchovy. Zapojili jsme
se do projektu Ovoce do škol
(1. stupeň).
Nezbývá než popřát všem –
dětem, rodičům i pedagogům –
hodně sil, radosti a úspěchů po celý
školní rok.
Mgr. Petr Karpeta, ředitel školy

Hřiště ve Velimi se promění na víceúčelový areál

Obec Velim obdržela dotaci z Regionálního operačního programu
Střední Čechy (výzva č. 83, číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/83.01929)
na kompletní rekonstrukci a dostavbu víceúčelového areálu hřiště
u základní školy. Podepsaná smlouva s Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Čechy na dotaci ve výši 18,684 mil. korun
je platná již od dubna 2015. Dotace z ROP činí 85 % nákladů,
zbývajících 15 % je vlastní spolufinancování obce.
Obec Velim, jako investor, pracuje na projektu již od začátku
roku 2014, a to přípravou projektové dokumentace. Jako
/pokr. na str. 2/
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/pokr. ze str. 1/
zhotovitel projektové dokumentace byla vybrána firma SPIUS,
která má zkušenosti s obdobnými projekty. Cílem projektu
Sportovního hřiště se zázemím ve Velimi je rozšíření sportovních
a volnočasových aktivit v obci. Jedná se o vybudování
víceúčelového hřiště včetně sociálního zázemí, tréninkové
běžecké dráhy, střídaček, oplocení a opěrných zídek v lokalitě
Horní Nouzov. Jedná se o stavbu pro volnočasové a sportovní
aktivity na pozemku se stávajícím fotbalovým hřištěm u mateřské
školy. Projekt reaguje na dlouhodobou poptávku po areálu
s víceúčelovým využitím nejen pro mládež z řad sportovních
oddílů, žáků místní školy a školky, ale i z řad veřejnosti.
Zrekonstruovaná plocha travnatého hřiště u MŠ Velim se rozšíří
o tréninkovou běžeckou dráhu. Moderní dráha bude využívána
partnery projektu, ZŠ Velim, SDH Velim a veřejností. Hřiště bude
osvětlené, víceúčelové hřiště vhodné pro volejbal, tenis a malou
kopanou bude mít umělý travnatý povrch III. generace. Umělý
povrch zaručuje při správné údržbě téměř celoroční provoz
a osvětlení zaručuje prodloužení časového využití v podzimních
a zimních měsících. Vybavení hřiště bude chráněno oplocením.

Rekonstrukce sociálního zázemí bude mít za následek rozšíření
možností využívání sportovišť a zajistí dostatečnou kapacitu pro
společenské aktivity. Vzniknou zde 4 nové kabiny, 1x sprchy a 2x
toalety. Celý projekt je koncipován jako bezbariérový a bezpečný
pro každého návštěvníka. Vzniknou zde parkovací místa a podél
areálu bude vybudován nový chodník. Zároveň bude z důvodu
bezpečnosti areál oplocen.
Žádost o dotaci zpracovala firma Witero již v březnu 2014.
Administraci projektu bude mít na starosti M´am´aloca, o. s.,
která má dobré zkušenosti s podobnými projekty na Kolínsku.
Dodavatel byl vybrán na základě výběrového řízení v červnu
2015. Vítězem se stalo sdružení dodavatelů GEOSAN Group
a Sport-technik z Kolína (respektive z Prahy). Smlouva o dílo byla
podepsána 1. 7. 2015. Od 2. 7. 2015, kdy bylo investorem předáno
staveniště, začala úvodní fáze realizace. Dokončení stavebních
prací se předpokládá do 30. 9. 2015.
Projektem bude zrekonstruováno hřiště s parametry moderního
sportovního areálu. Areál bude vhodný i pro pořádání
společenských událostí jako jsou Den dětí, Den záchranářů apod.
M. Slabá

Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 1. 7. 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 obdrželo oznámení o výsledku kontroly
průběhu hlavního zadávacího řízení zakázky na stavební práce
projektu reg. č. CZ.1.15/3.3.00/83.01929, Sportovní hřiště
se zázemím Velim. Zadavatel již může přistoupit k uzavření
smlouvy s vybraným dodavatelem.
• Na základě této informace schválilo zastupitelstvo obce
Velim podepsání Smlouvy o dílo AA.15008.1.110 s vítězem
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, kterým jsou společnost
Geosan + Sport-Technik, vedoucí společník GEOSAN
GROUP, a. s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02, Kolín III,
IČ: 25671464 a společník Sport-Technik Bohemia, s. r. o., se
sídlem Sokolovská 126/40, 186 00, Praha 8, IČ: 49618555.
• ZO projednalo Smlouvu o dílo na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce schodiště-pošta Velim“ se společností Dočkal
CZ, s. r. o, a schválilo podepsání Smlouvy o dílo na stavební
práce s názvem „Rekonstrukce schodiště – pošta Velim“
s vítězem výběrového řízení, kterým je společnost Dočkal CZ,
s. r. o.
•

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 5. 8. 2015
•
•
•

Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 4
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim pro FC Velim –
Letní fotbalový kemp Horní Bradlo.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. IV.
Zastupitelstvo projednalo nabídku společnosti ADDUCO
RBS, s. r. o., na službu ochrany majetku, veřejného pořádku
a bezpečnosti občanů v obci Velim. ZO vzalo nabídku
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na vědomí, nabídku od výše jmenované společnosti nevyužije.
ZO projednalo dotaz M. Hodanové na opravu silnice
a chodníků v ulici Pražská ve Velimi. Paní Hodanové byla
odeslána odpověď, že rekonstrukce místní komunikace v ulici
Pražská ve Velimi je plánována na rok 2016 (dle neověřených
informací). Přeložení chodníku v této ulici bude zahrnuto
do rozpočtu obce v roce 2016.
Zastupitelstvo projednalo žádost ÚZSVMČR o vyjádření
k převodu staveb do vlastnictví obce Velim. Jedná se o stavby
nacházející se ve Vítězově – st. p. č. 13/2 k. ú. Vítězov – zděná
stavba bývalé hospodářské budovy u čp. 37 a st. p. č. 78 k. ú.
Vítězov – drobná dřevěná stavba – zvonička. Zastupitelstvo
rozhodlo, že nemá zájem o převod stavby hospodářské
budovy nacházející se na pozemku st. p. č. 13/2 v k. ú. Vítězov
do vlastnictví obce Velim a má zájem o převod drobné
dřevěné stavby – zvoničky, nacházející se na pozemku st. p.
č. 78 v k. ú. Vítězov do vlastnictví obce Velim.
ZO vzalo na vědomí výzvu KÚSK, Praha k doplnění a usnesení
o přerušení řízení ve věci vydání 5. změny integrovaného
povolení – Ball Aerocan CZ, s. r. o.
Zastupitelstvo projednalo informace K. Mazákové o záměru
výměny el. lokálního vytápění bytu a žádost o možnost
projednání a schválení příspěvku na nákup a instalaci nového
elektrokotle. ZO souhlasilo se záměrem výměny el. lokálního
vytápění v obecním bytě a nesouhlasilo s příspěvkem
na nákup a instalaci nového elektrokotle. V evidenčním listu
obecního bytu je uvedeno, že vytápění v bytě je vlastní, kotel
není zahrnut v nájmu.
Zastupitelstvo projednalo žádost Business Media CZ, s. r. o.,
Praha o poskytnutí informací – zaslání investičních plánů obce,
seznam stavebních projektů – ve struktuře: název projektu,
stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný
termín započetí, předpokládaný termín VŘ na dodavatele. ZO
nemá takové informace v této formě k dispozici.
ZO projednalo návrh Smlouvy o partnerství „Projekt
protipovodňových opatření“ (DSO Pečecký region) – žádost
o odsouhlasení a zaplacení fin. příspěvku a odsouhlasení
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jednotlivých opatření k realizaci (VIS, LVS a DPP). ZO
souhlasilo s podepsáním smlouvy a se zaplacením finančního
příspěvku ve výši 36 000 Kč.
ZO schválilo Partnerskou smlouvu mezi Středočeským krajem,
Městysem Cerhenice a Obcí Velim týkající se spolupráce při
přípravě, realizaci a provozu projektu Cyklostezka Cerhenice–
Velim – přeložka cyklistické trasy č. 0109.
ZO odsouhlasilo nabídku projektantky I. Koutové na zajištění
pasportu a uznání existence stavby (vč. situace a tech. zprávy
k budově „Hasičárny“ ve Vítězově). GP objektu obec Velim
zajistí sama.
Pan starosta Seifert informoval o jednáních se společností
M&M reality holding, a. s. Společnost navrhla přijatelnější
podmínky týkající se zajištění výkupu pozemků (Cyklostezka
Cerhenice–Velim). Zastupitelstvo pověřilo starostu k dalšímu
jednání.
Starosta předal JUDr. Těmínovi 50 ks volných poukázek
na atrakce pro děti, které se zúčastní církevní slavnosti o pouti.
Dále pozval všechny přítomné k slavnostnímu odhalení
pamětní desky na počest manželů Rudolfa a Vilmy
Glaserových, zahynuvších před 70 lety v plynové komoře
osvětimského koncentračního tábora, které se uskuteční
15. 8. 2015 od 14.00 hodin.
JUDr. Těmín, Ph.D., informoval o jednáních týkajících
se rozšíření výroby v závodě Ball Aerocan CZ, s. r. o. Sdělil
zastupitelstvu, že vypracoval několik stránek připomínek
proti rozšíření výroby, které se bohužel minou účinkem.
Poté poukázal na dokument, který starosta společnosti Ball
Aerocan CZ, s. r. o., podepsal.
Mgr. Karpeta informoval o plánované rekonstrukci interiérů
v ZŠ Velim, která probíhá dle plánu. Na příštím zasedání
upřesní částku, kterou bude po obci požadovat.
Mgr. Kyncl požádal o vyčištění potoka v části Dolní Nouzov
ve Velimi. Pan starosta odpověděl, že k potoku je velmi
špatný přístup, neboť je v některých částech oplocen, oslovil
místostarostu Kubelku a pověřil ho tímto úkolem.
Paní Slabá poděkovala obci Velim za příspěvek na Letní
dětskou rekreaci v Horním Bradle, která se uskutečnila
v termínu od 25. 7. do 1. 8. 2015. Rekreace se vydařila, vše
proběhlo bez problémů.
Mgr. Bartošová se dotázala, jak bude kolem sportovního
hřiště vyřešena cyklostezka Velim–Vítězov a kdy bude
podána žádost o dotaci (podání žádosti bylo schváleno
29. 4. 2015 – Witero). Starosta i místostarosta Kostka shodně
odpověděli, že realizace cyklostezky není v žádném případě
ohrožena a obec je připravena na výzvu, která by měla být
realizována koncem roku. Žádost zpracuje společnost Witero,
jak bylo již rozhodnuto.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 19. 8. 2015
Pan místostarosta Kubelka předložil ZO cenovou nabídku
Ing. Oldřicha Drahoráda na pročištění potoka Nouzovka
v úseku Dolního Nouzova. Cenová nabídka na vyčištění
koryta činí 35 393 Kč. ZO nabídku zatím neodsouhlasilo,
neboť JUDr. Těmín navrhl, zda by nebylo možné vyčistit potok
levněji. Navrhl, aby starosta požádal např. pana Cakolliho
o vyčištění za úplatu.
• ZO projednalo požadavek SDH Vítězov o příspěvek na servis
a opravu požárního čerpadla PS12. (Předpokládané náklady
činí 20 000 Kč a zakoupení požárních hadic 17 800 Kč.)
Starosta sdělil ZO, že momentálně má SDH k dispozici
44 000 Kč nevyčerpaných z rozpočtu (bylo určeno 50 000 Kč),
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tudíž mohou ještě zakoupit hadice a opravit čerpadlo.
ZO znovu projednalo nabídku – Příkazní smlouvu M&M
reality na výkup pozemků pro cyklotrasu Cerhenice–Velim.
ZO zatím výše uvedenou smlouvu neodsouhlasilo a požaduje
upravení smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. V.
Pan starosta informoval ZO o odeslání stížnosti
na nepovolenou zahradní restauraci u obchodu ve Velimi.
Dále starosta informoval o žádosti pí Milbachové o vydání
dokumentů k umístění retardéru v ulici Václavská z roku 2002,
vč. petice. Veškerá dokumentace jí byla za úplatu poskytnuta
dle platného ceníku pro rok 2015.
Pan starosta Seifert přednesl ZO informaci, kterou obdržel
od Krajského úřadu Středočeského kraje, o stavu žádosti
o poskytnutí dotace z Programu 2015 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst v rámci tematického zadání „Program
obnovy venkova“ – Rekonstrukce chodníků ve Velimi –
ulice Novoveská a Karlova. Na naši žádost nestačil objem
peněžních prostředků, o kterém bylo rozhodnuto 27. 7. 2015,
tudíž o naší žádosti bude rozhodnuto do 30. 10. 2015.
Pan Škopek se zeptal, zda je možno ořezat stromy
na evangelickém hřbitově. Starosta odpověděl, že prořez vyřeší
po domluvě s evangelíky pan Hála. Zeptal se, zda by bylo
možné natřít vrata u hřbitova. Starosta odpověděl, že nátěr
zajistí. Dále se zeptal, zda by bylo možné udělat nový chodník
k evangelickému hřbitovu. Starosta odpověděl, že o chodníku
bylo již několikrát jednáno, ale z důvodu nedostatku financí
akce nebyla zrealizována. Položka bude zahrnuta do rozpočtu
v příštím roce.
Pan Kostka pozval starostu Seiferta a místostarostu Kubelku
na hřiště na interní kontrolní den, který se uskuteční ve čtvrtek
v 7.00 h. Dále se pan Kostka vrátil k diskusi o cyklostezce Velim–
Vítězov – tvrzení Mgr. Bartošové se nezakládá na pravdě,
cyklostezka s hřištěm koliduje pouze v jednom místě (výjezd
z parkoviště) a v extravilánu obce může být zúžena na 2,5 m.
Dále bylo rozhodnuto, aby projektant zařídil stavební povolení
a překreslení diskutované části projektu. Bohužel z dotačního
titulu nemůže být požadováno osvětlení cyklostezky tak, jak
navrhoval do projektu začlenit starosta.
Pan Kasal přednesl dotazy občanů na termín konání
velimské pouti. V příštím roce se bude pouť konat
13. – 14. 8. 2016, to je po svátku sv. Vavřince.
Paní Svobodová, DiS., požádala o potvrzení výjimky pro
školní rok 2015–2016 v MŠ Velim – 28 dětí na třídu.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 3. 9. 2015
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo žádost R. Ramšáka
o poskytnutí dotace na rekreační pobyt a zdrav. pomůcku pro
zdrav. postižené ve výši 10 000 Kč.
ZO projednalo a odsouhlasilo žádost Zahrádkářského spolku
Velim o poskytnutí dotace na zájezd na výstavu v Lysé nad
Labem ve výši 3 152 Kč.
Zastupitelstvo obdrželo od MěÚ Kolín Územní rozhodnutí
o Rozšíření výrobního areálu ve Velimi – Ball Aerocan CZ,
s. r. o., a rozhodlo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí.
Dále se ZO zabývalo žádostí M. Šustové o opravu chodníku
před domem v Novoveské ulici ve Velimi. Starosta prověří stav.
Zastupitelstvo projednalo žádost L. Lemeševy o dělení
pozemku dle nákresu a přidělení čp. pro oddělený dům. ZO
se zatím žádostí nebude zabývat, v nákresu je zahrnuta část
cizího pozemku, číslo popisné bude přiděleno po splnění všech
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náležitostí (oddělení staveb dle požárních požadavků atp.)
Zastupitelstvo projednalo a schválilo opatření k přechodné
úpravě provozu, úplné uzavírce sil. č. III/3294 a objízdné
trase z důvodu opravy povrchu vozovky – Vítězovská silnice
od „státovky“ přes Vítězov do Velimi od 14. 9. 2015 do
11. 10. 2015 (SILMEX, s. r. o.).
ZO projednalo žádost TJ Sokol Velim o dodatečnou dotaci
na provoz a navrhuje, aby na příštím zasedání TJ Sokol podal
žádost o konkrétní částku.
ZO vzalo na vědomí žádost J. Müllera o zápisy č. 9, 10, 11, 12,
13 a vyvěšení na úřední desku. Zápisy byly poskytnuty a jsou
vyvěšeny na webových stránkách obce Velim.
Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost – SALIMA družstvo
Velim – o vyjádření k projektu na stavební povolení Změna před
dokončením a k předčasnému užívání stavby „Rekonstrukce
a modernizace domu čp. 24 v areálu SALIMY. (Není třeba
schvalovat, starosta připraví vyjádření.)
ZO projednalo žádost ZŠ T. G. Masaryka Velim o povolení
výjimky podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. Ve školním
roce 2015/2016 bude mít V. třída k 1. 9. 2015 31 žáků, tedy více,
než stanovuje vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
Škola učiní opatření, která povedou k tomu, aby vyšší počet
žáků nebyl na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a byly
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. ZO souhlasilo
s udělením výjimky dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. pro
ZŠ T. G. Masaryka ve Velimi pro V. třídu (31 žáků) – školní rok
2015/2016.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Hašplová Marie, Velim
Rezlerová Hana, Velim
Baláček Petr, Velim
Macháčková Eva, Velim
Fadrhoncová Hana, Velim
Chlád Zdeněk, Velim
Holoubková Božena, Velim
Křivohlavá Věra, Velim
Bednárik Andrej, Velim
Siřínková Aloisie, Velim
Černý Jaroslav, Velim
Chroustovská Věra, Velim
Farkašová Hana, Velim
Slabý Josef, Velim
Součková Marie, Velim
Břečka Ladislav, Velim
Gregor Zdeněk, Velim
Sixta František, Velim
Uhlířová Miloslava, Velim
Podhrázská Hana, Velim
Moučková Miloslava, Velim
Sahulka Josef, Velim,
Rabová Alena, Velim
Veselý Václav, Velim
Klasna Zdeněk, Vítězov
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Narodili se:
Větvičková Antonie, Velim
Horelová Agáta, Velim
Barták Vendelín, Velim
Uhlíř Tomáš, Velim
Milička Martin, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Manželství uzavřeli:
Linhart Martin
a Pánková Štěpánka
Sodoma Jaroslav
a Péterová Monika
Blahopřejeme!
Zemřeli:
Bínová Jarmila, Velim
Součková Marta, Velim
Horák Jaroslav, Velim
Fundová Hana, Velim
Růžička Jiří, Vítězov
Čest jejich památce!

•

•

•
•
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•
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Dále zastupitelstvo obdrželo nabídky ČEZ Prodej, s. r. o.,
na dodávku elektřiny a plynu pro rok 2016. ZO rozhodnutí
odkládá, starosta do příštího zasedání nechá připravit tabulky
s rozpisem spotřeby energií a případných úspor.
Starosta předložil ZO Příkazní smlouvu společnosti Witero,
s. r. o., na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Zateplení
budov v obci Velim“. ZO zatím příkazní smlouvu neschválilo
a pověřilo starostu k vyjednání přijatelnějších podmínek.
ZO obdrželo nabídku spolupráce od společnosti Ball Aerocan
CZ, s. r. o. JUDr. Těmín, Ph.D., navrhl částku neakceptovat
a vyčkat na další jednání.
Starosta sdělil zastupitelům, že práce na novém velimském
hřišti probíhají dle harmonogramu, hřiště bude mít svého
správce, samozřejmostí bude provozní řád a také je pamatováno
na hodiny pro veřejnost.
Pan Škopek dodal starostovi plán cvičebních hodin v sokolovně
pro rok 2015–2016.
Pan Kostka informoval ZO o drobných akcích, které byly
na hřišti dodělány – doskočiště, přemístěna nádrž na zalévání
a vyprojektován ovál pro vrh koulí (hrazeno z prostředků
obce Velim). Dále navrhl dodělat sadové úpravy mezi silnicí
a chodníkem. Na příští ZO přinese nacenění. Navrhl, že
začátek příštího zasedání se uskuteční na hřišti, pozval všechny
zastupitele k prohlídce celého areálu (14 dní před dokončením
a předáním stavby).
Mgr. Kyncl upozornil, že na poště nejdou zavřít vrata.
Paní Slabá požádala o pokácení uschlého smrku v parku před
ZŠ T. G. Masaryka ve Velimi.

Termíny a místa umístění kontejnerů
Sobota od 9.00 hodin do 10.00 hodin
12. 9. a 19. 9. 2015
ulice Okružní, Vítězov
26. 9. a 3. 10. 2015
třída Krále Jiřího, ulice Tylova
10. 10. a 17. 10. 2015
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
24. 10. a 31. 10. 2015
třída Krále Jiřího, Vítězov
07. 11. a 14. 11. 2015
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
21. 11. a 28. 11. 2015 
ulice Tylova, Vítězov

Přecházení silnice u pošty
Chtěl bych upozornit na problém při přecházení silnice u pošty.
Velice často tu projíždějí osobní i nákladní automobily rychlostí vyšší
než je povolených 50 km/h. Navrhoval bych zabudovat u přechodu
semafor, který se běžně nachází na problémových místech v různých
městech a vesnicích. Děti i dospělí by zmáčknutím tlačítka zastavili
provoz a mohli tak bezpečně přejít na druhou stranu. Tomáš Vojta
Místo u pošty není jediné, kde bychom chtěli zpomalovací semafor
instalovat. U školy by musely být dva, dále bychom je rádi umístili
do ulic Pražská a Novoveská, ale vzhledem k tomu, že cena každého
semaforu je v řádech statisíců, momentálně to nepřipadá v úvahu.
Obec již v minulých letech několikrát žádala o dotaci, ale bohužel
se nám podařilo získat dotaci pouze na měřiče rychlosti (umístěné
v blízkosti školy v obou směrech). Další měřič rychlosti (v ulici
Novoveská) získala Velim prostřednictvím DSO Pečecký region.
Podání žádosti o dotaci na zpomalovací semafory je plánováno, ale ne
v tomto roce, neboť obec řeší spoustu jiných projektů – rekonstrukce
posledního pavilonu MŠ, cyklostezka, rekonstrukce chodníků,
sportovní hřiště se zázemím. V současné době na bezpečnost
u základní školy dohlíží v čase příchodu a odchodu dětí povolaná
a proškolená osoba.
Josef Seifert, starosta obce
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Velim a svět před půl stoletím
(červenec 2015)

Velim a svět před půl stoletím
(srpen 2015)

1. července byla v Praze zahájena celostátní spartakiáda. V ČSSR
byla první ze série celostátních veřejných tělocvičných vystoupení,
která se opakovala po pěti letech až do roku 1985. Skutečně první
spartakiáda byla uspořádána v Praze Na Maninách v roce 1921.
Autorem názvu spartakiáda byl J. F. Chaloupecký (+ 1922), který
název odvodil od jména vůdce povstalých římských otroků,
gladiátora Spartaka. V roce 1965 se spartakiáda konala v Praze
na Strahově. Zúčastnili se jí i vojenští cvičenci z velimských kasáren.
9. července 1965 v 16 h 20 minut došlo k maximálnímu zatmění
Slunce. Tento stav nastal při novu, kdy je sluneční kotouč zakryt
Měsícem.
16. července 1965 byl uveden do provozu nejdelší silniční tunel
v Evropě pod horou Mont Blanc. Je dlouhý 11,58 km. Výška otvoru
činí 9 m a šířka 7,7 m.
31. července 1965 nabyl v ČSSR účinnosti nový trestní řád,
zmírňující tresty.
V červenci roku 1965 doletěla k Marsu americká sonda Mariner IV.

7. srpna 1965 opadaly na jižním Slovensku vody z rozvodněného
Dunaje. Vyhlídky na sklizeň nebyly nijak příznivé. Plán osevu
cukrovky nebyl vzhledem k trvalým dešťům splněn a oseté plochy
byly zčásti podpařeny. Rané brambory hnily v zemi. K vidění
byly lány ladem ležící půdy. Byla tendence měnit louky v pole.
Louky byly rozorány, takže tráva vyhynula. Další úpravy pozemků
vzhledem k dešťům odpadly a na zohavených pozemcích začal bujet
plevel. Ve Velimi v prostoru od nádraží směrem ke Klipci byla pole
zamořená plevelem natolik, že v době parných dnů byl vzduch plný
chmýří a létajících semen a nebylo zde možné ani dýchat.
V měsíci srpnu 1965 v Chile v Portillo usmrtila lavina 5 lidí
a způsobila velké hmotné škody. Tato situace ohrozila i konání
mistrovství světa roku 1966.
V srpnu 1965 zahynulo v Argentině v provincii Mendcza pod
lavinami 50 lidí a 6 se jich zachránilo.
V srpnu 1965 propukly ve Wattsu v Los Angeles v USA rasové
bouře. Trvaly 6 dnů a vyžádaly si 35 mrtvých a kolem 900 raněných.

Jak vařily naše prababičky (7.)
Vybavení a pomůcky, které již většinou neznáme
V době našich prababiček bylo v domě velké množství věcí,
které měly důležité použití, ale dnes je již nepotřebujeme. Bylo
to dáno tím, že suroviny pro vaření se daly získat ve zcela jiném
balení a byly jiné možnosti jejich nákupu.
Káva se prodávala zrnková. Pokud byla ještě zelená, doma
se pražila ve speciální nádobě opatřené ručním otáčecím
míchadlem. Upražit dobře kávu bylo umění spojené s krásnou
vůní pražící se kávy. Prodávala se rovněž zrnková káva již
upražená, která do obchodů vůní lákala zákazníky. Obvykle šlo
o několik druhů lišících se cenou a kvalitou. O původu kávy bylo
možné přesvědčit se z obalů, které vypadaly často exoticky (podle
země původu). Obchod se původními obaly od kávy chlubil.
Dnešní způsob prodeje již umleté kávy ve sklenicích nebo
zatavených pytlících umožňuje semlít cokoliv a jsme odkázáni
na to, zda věříme reklamě na obalu. Koupená zrnka bylo třeba
umlít, a tak i v nejchudších staveních stával mlýnek na „kafe“.
Často byl velmi zdobený, mosazí gravírovaný, s šuplíčkem,
kam padalo namleté kafe. Šuplík byl i s klíčkem, aby se někdo
nepovolaný k namleté zásobě kávy nedostal.

)

Pro mléko se chodilo s bandaskou opatřenou víčkem
a v obchodě se do ní mléko nalévalo. Pro pivo se chodilo
se džbánem. Mouka, cukr, luštěniny se v obchodě vážily
do papírových pytlíků, které stály přímo na váze. Tak se dalo
sypané zboží koupit v libovolném množství, podle potřeby
a peněz hospodyňky. Protože pytlíky byly drahé, prodavači
uměli dělat šikovně papírové kornouty. Tento způsob prodeje
neumožňoval použít tašky, ve kterých by se obaly poškodily.
Nákup se dával buď do košíku nebo nůše. Tím se dostáváme
k věcem a pomůckám z proutí, např. košíkům, opleteným
nádobám a mísám.
Košíkářské řemeslo bylo důležité a řada hospodářů si uměla
jednoduché věci uplést doma. Ve Velimi byla košíkářská dílna
Ve Dvoře, u Součků v čísle 15. Hotové zboží z proutí se tam
dalo koupit anebo objednat ve velikosti a provedení podle
přání. Košíkář měl proutnici za tratí, směrem ke Klipci. Velké
zakázky měl na obalování demižonů, protože to dobře uměl.
Dílna sloužila zejména v zimě také k setkávání místních strýců,
kteří nemajíce co dělat v teple debatovali u piva doneseného
z blízké hospody U Krásenských. Za potokem pod dnešním
rybníkem u Vítězova byla velká proutnice, která byla základem
pro košíkářské řemeslo v okolí. Dnes je na místě této velké
proutnice již vysoký listnatý les.
K potřebám v domácnostech patřilo velké množství nádob,
soudků a dalších dřevěných věcí, které pocházely z dílen
bednářů a bečvářů. To je na samostatnou kapitolu.
Recept pro Vás:
Ve vesnických kuchyních velmi často voněla králičí sekaná. Pro
ty, kteří již králíky nemají a recept snad ztratili, přidávám recept
na sekanou z králíka: ¾ kila mletého masa z králíka smícháme
se ¼ kilem semletého prorostlého vepřového. Přidáme 2 žemle
namočené v mléce, 2 vejce, sůl, citrónovou kůru, 5 dkg másla,
¼ litru kyselé smetany, 30 dkg hladké mouky a strouhanky
podle potřeby. Promícháme a vytvarujeme šišky, které potřeme
bílkem. Položíme na špejle v pekáči s rozpuštěným máslem. Při
pečení přeléváme rozpuštěným tukem a podléváme trochou
vody. 
Petr Baláček

56

Letos uplynulo 600 let od upálení mistra Jana Husa

Mistr Jan Hus – rodák z jihočeského Husince u Prachatic –
se narodil kolem roku 1317. Člověk prostého původu se stal
univerzitním mistrem, rektorem. Přes dnes vyslovované různé
názory na jeho osobnost mu nelze upřít význam i pro současnost
a hrdinství v jeho době.
Tento římskokatolický kněz bojoval za pravdu, proti
nespravedlnosti. Svým učením o rovnosti lidí před Kristem a proti
nadřazenosti urozenosti nad individuální lidskou kvalitou má co
říci i dnešní době. Proto i po 600 letech, které uplynuly od jeho
kruté nedobrovolné smrti dne 6. července 1415, si vzpomínku
na Jana Husa stále připomínáme.
Klub rodáků a přátel Velimi a Vítězova organizuje vzpomínkový
akt již několik let. V letošním roce přišlo na tuto akci přes
40 lidí. Celá akce proběhla organizačně velmi zdařile. Vzhledem
k tropickým teplotám padaly návrhy, aby byl oheň zrušen.
Nakonec se vše uskutečnilo tak, jak bylo zvykem. Organizátoři
zajistili účastníkům pitnou vodu (velmi se osvědčilo).
Z bezpečnostních důvodů byla vatra postavena menší než

v jiných letech. Velké poděkování patří našim vítězovským
hasičům, kteří pod velením pana M. Buga jun. a jeho kolegy měli
v pohotovosti hasičské auto a tím i bezpečnost pod kontrolou.
Letošní vzpomínání na Jana Husa zahájil talentovaný velimský
muzikant Adam Kotek, který zahrál několik skladeb na trumpetu.
Význam Jana Husa pro český národ připomněl v krátkém
proslovu předseda KRPV ing. Petr Baláček. Hlavní projev přečetl
JUDr. Tomáš Těmín, který se zaměřil na srovnání kritizované
společnosti v době Jana Husa s tou dnešní. Zdůraznil odkaz této
historické osobnosti i pro současnou společnost, která je jiná, ale
v mnohém podobná. V závěru oficiální části vzpomínkového
aktu vystoupila pí Marie Čábelová, členka KRPV, přečetla úryvky
Husova dopisu z vězení, který psal svým bližním. Společným
zpěvem písní „Kdo za pravdu hoří“ a „Ó svatý bože, slyš naše
hlasy“ byla vzpomínková akce na Jana Husa ukončena.
V průběhu vzájemných rozhovorů přítomných se shromáždění
postupně rozešlo. KRPV děkuje všem členům, kteří akci
organizovali a zúčastnili se.
A. Tomášová, členka KRPV

Mistr Jan Hus
Začalo to nenápadně, časy byly těžké. Mezi lidmi se začaly šířit
překlady Písma v češtině, v jazyce prostého lidu. Lidé poprvé slyšeli
český jazyk z kazatelny a žasli. Objevili se další kazatelé – Konrád
Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Jakoubek
ze Stříbra, Jeroným Pražský, Jan Želivský... Ale právě Jan Hus se
stal symbolem velikého vzepětí věřících. Jako rektor univerzity,
teolog, nadšený milovník českého jazyka byl též kazatelem v kapli
Betlémské, kde české chudině předkládal pohled prizmatem
evangelia. Hus se stal něčím důležitým – nadějí zbídačelých,
příslibem Boží pomoci ve zhýralém světě, kritikem mocných světa
i církve. Napadal i krále pro jeho kupčení s odpustky – a tak ztratil
jeho ochranu a skončil před koncilem a potom na hranici. A stalo
se něco nečekaného. Za Husa se postavili prostí lidé, řemeslníci
a kupci, venkovští kněží, prostě všichni, kdo zaslechli hlas naděje.
Ještě se nebouřili, ale když se král Zikmund netajil skoncovat
s jejich vírou – kacířskou vírou – tehdy se chopili zbraní.
R. 1991 jsme byli svědky události, která obletěla celý svět, a to
bylo blahoslavenství papeže Jana Pavla II. Při své návštěvě České
republiky dal podnět k vyřešení odkazu MJH, čímž předčil všechny
své předchůdce. Vyzval české teology, aby se znovu zabývali
Husovým odkazem a odstranili jizvu, která po staletí rozdělovala
společnost. Poukázal na „jizvy, které tu zbyly z minulých staletí,
které volají po změně mentality a po zcela nových vztazích“. Při
další návštěvě v březnu 1993 slíbil prezidentu Havlovi, že se Husovi
dostane ze strany katolické církve spravedlivého zhodnocení.
K této otázce se na mezinárodním sympoziu v r. 2000 vyjádřili
účastníci takto: „Je to velký posun, katolická církev Husa dlouhou
dobu považovala pouze za kacíře,“ konstatoval Daniel Herman.
„Církev nemá strach z pravdy,“ pravil kardinál Miloslav Vlk. „Hus
předběhl dobu o pět set let,“ řekl kardinál Waltera. Nejdůležitější
jsou slova papeže Jana Pavla II. v r. 2000: „Na prahu velkého
jubilea (tedy 585 let po smrti Husově) chci vyjádřit hlubokou
lítost nad krutou smrtí Jana Husa, která se stala zdrojem mnohých
konfliktů a rozdělení v myslích a srdcích českého národa,“ řekl
a nazval Husa jedním z nejosvícenějších mistrů pražské univerzity
a osobou nezapomenutelnou především pro morální odvahu,
projevenou tváří v tvář protivenství a smrti. Přítomný prezident
Havel reagoval slovy: „Od nynějška přestává být Husova postava

tím, co nás rozděluje. Nebude
již záminkou pro ideologické
chápání dějin. Jan Hus
předjímal nejen další vývoj
evropského náboženského
myšlení, ale i hodnoty, které
jsou uloženy v základech
současného ideálu lidských
práv, demokracie a občanské
společnosti.“
Ano, je pravda, že se vše
změnilo. Český protestant
už nezachází s kovaným
cepem a řemdichem a katolíci
nepořádají křižácké výpravy.
Musíme si uvědomit, že
Hus žil a zemřel jako věrný katolický kněz, milující svou církev,
a pochopíme, že ji chtěl vyvést z osudové krize, vždyť tři papežové
současně tehdy bylo něco nepochopitelného.
Hus píše z vězení: „Lépe jest zemřít než špatně žít. Kdo mluví
pravdu, hlavu mu rozbijí. Nade vším však vítězí pravda, vítězí, kdo
dochází smrti, protože žádná mu neškodí psota, jestliže žádná mu
nevládne křivota.“ – To jsou mocná slova z gottliebenského sklepa
adresovaná všem křesťanům a věrným Čechům.
Petr z Mladoňovic, očitý svědek, píše o Husově smrti: „...a
zvětšivše oheň ještě třetím vozíkem dříví a naleznuvše hlavu
jeho, kyjem ji rozbili na kousky a opět hodili do ohně, když pak
našli srdce, naostřivše kyj je jako na rožeň narazili a opékajíce
a spalujíce kyji rozbíjeli a konečně celou masu v popel obrátili.“
Svatopluk Karásek dodává: „Je nesprávné vést o Husa jakýkoliv
spor, rozdělovat jeho osobnost, pitvat jeho víru. Dá se taková
hrůza ospravedlnit tím, že Hus byl filozofický realista, nebo tím,
že jeho učení nebylo z hlediska tehdejší církve pravověrné? Může
se takovýmto způsobem naložit s protivníkem, knězem, mistrem
teologie a člověkem? Nejde o to rehabilitovat Husa – ptám se, je-li
možno rehabilitovat kostnický koncil a vykonavatele jeho ortelu!“
Z iniciativy kardinála Miloslava Vlka vznikla při Arcibiskupství
pražském komise pro výzkum Husova života a díla, jejímž
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sekretářem se stal František Holeček: „Naučit se vzájemně
poslouchat nám zabralo polovinu času, užíváme sice všichni
stejného jazyka, ale ne vždy rozumíme pod stejnými slovy
totéž.“ Podobně se vyjádřil další člen komise, synodní senior
Českobratrské církve evangelické, Pavel Smetana: „Myslím,
že komise odvedla poctivou práci. – Samozřejmě byla různá
stanoviska, ale vytvořilo se velmi kvalitní pracovní prostředí.
Doufejme tedy, že dojde alespoň k přiblížení názorů na osobnost
Husovu, tohoto upřímného a charakterního křesťana. On sám
by se o to neprosil. Jeho osobnost je sama o sobě přesvědčujícím
poukazem k pravému lidství a ukazatelem víry pravé.“
K Husovi se v minulosti i nyní hlásí kdekdo. Jedni ho vykládají
jako bojovníka za práva národa, jiní za sociálního reformátora, jiní

zase za někoho jiného. A přece nikdo nemůže a nesmí ignorovat
skutečnost, že Hus šel do boje ve jménu té pravdy, kterou hlásá
Bible. Jeho boj je bojem za pravdu Boží. Tím není řečeno, že by
na okraji tohoto boje nebyl ohled národní a sociální.
A tak koho je třeba poslouchat? Mocné tohoto světa? Ti chrání
sami sebe. Veřejné mínění? To je kolísavé a nestálé. Lidská přání
a požadavky? – Kdyby Hus nebyl přesvědčen, že pravda je v Písmu,
netrval by tak zatvrzele na svém! Byl hluboce skromný a pokorný,
přímo prosil koncil, aby ho přesvědčili oni učení kardinálové
a biskupové biblickými důvody o tom, že se mýlí! Kdyby to bývali
učinili, jistě by se býval podřídil.
Koho posloucháme a budeme poslouchat my??? Zamysleme se!!!
MČ

Velimské 6. července (600. výročí upálení MJH)
První učitel evangelické školy ve Velimi Josef Bláha popisuje
v rukopisném sborníku uloženém v kolínském muzeu velimskou
oslavu v r. 1899 takto: „Oslava byla zahájena společným zpěvem.
Poté byla recitována báseň a slečna Fundová pronesla svou řeč.
Po ní byl čten Husův dopis. Nato Růžena Sixtová recitovala další
báseň. Hlavní řeč pak pronesl profesor Toboláč.“
V r. 1902, 6. července, mluvil na Husově slavnosti ve Velimi
farář Václav Baše z Libčic.
R. 1905, 2. července, promluvil na veřejné Husově oslavě
ve Velimi redaktor Práva lidu Antonín Němec.
R. 1906, v neděli 1. července, řečnil redaktor Eduard Šeplavý.
R. 1907 účinkoval řečník z Ústřední dělnické školy z Prahy.
R. 1910 se z důvodu špatného počasí konala oslava v hostinci
Na Staré rychtě. V té době ještě nestála sokolovna. Projev zde
přednesl Josef Tůma, učitel ze Štítar.

Poslední oslava před 1. světovou válkou se konala r. 1913.
V roce 1915 bylo významnou akcí odhalení mohyly Jana
Husa na evangelickém hřbitově ve Velimi. V té době vypověděl
budoucí český prezident Masaryk v Ženevě Rakousku válku. Jeho
program o vytvoření samostatného Československa navazoval
na husitskou tradici. Odhalení památníku se účastnilo velké
množství lidu a organizátoři tehdy museli projevit hodně odvahy
pro věc národa.
Od roku 1919 se oslavy pořádaly na volném prostranství
Na Houti za Součkovou cihelnou. Na závěr byla vždy zapálena
hranice. Tyto oslavy byly organizovány velimským Sokolem
a byly přerušeny okupací.
Po založení klubu rodáků, čtvrtého oddílu Sokola Velim, se
členové ujali v roce 1991 této přerušené tradice a Na Houti se
opět rozhořela pamětní hranice.
MČ

Čtvrtá pamětní deska ve Velimi
V rámci svého programu naplánoval klub rodáků na
15. srpen 2015 ve 14 h odhalení pamětní desky ve Velimi
(v pořadí již čtvrté). Na jejím hmotném zajištění se především
podílel velimský obecní úřad. Datum nebylo voleno ledabyle,
souviselo s výročím transportu vypraveného z kolínské zálabské
školy, kam nacisté soustředili Židy z Kolína, aby je odbavili
na východ, do nenávratna. Byl jsem požádán, abych k tomu při
odhalení pamětní desky řekl několik vět. Volba doby odhalení
pamětní desky, která se zdála časově velmi výhodná, se v praxi
projevila jako velmi nešťastná. Do jisté míry zde zapůsobila
i změna konání velimské pouti, která se podle vžitých pravidel
měla konat první neděli po kalendářním svátku Vavřince. Ten
vyšel na pondělí 10. srpna 2015. Tradiční termín nevyhovoval
především majitelům pouťových atrakcí, kterým narušoval
jejich časový plán obvyklých „štací“ Zásmuky – Velim – Kolín.
Velimská pouť se tedy odbyla již 9. srpna 2015 a na odhalení
desky se čekalo do 15. srpna. Právě tu sobotu takřka
vrcholila tropická vedra. Prostor u desky byl ve 14 h vystaven
nesnesitelnému žáru. V tuto dobu se tudíž dostavilo jen malé
množství spoluobčanů. Instalace pamětní desky byla provedena
důstojným způsobem.
Jelikož se této akce nemohli občané pro nepřízeň počasí účastnit,
rozhodl jsem se napsat tento článek. Deska má připomenout
nejen zde na ní uvedenou rodinu Glaserovu, ale i další židovské
spoluobčany a jejich tragické osudy. Byli to Porgesovi, Katzovi,
Löwyovi i jedinci Velemínský, Gutman i další. Před okupací

z nich nejvíce kladně působili právě Glaserovi. Dali práci
stovkám občanů z Velimi, Vítězova i dalších okolních vsí. Velim
se stala perspektivní obcí. Rostla zde výstavba a zvyšoval se počet
obyvatel. Podpora školství byla zjevná. Pan Glaser například
věnoval škole promítací aparát na krátké filmy. Od té doby se
zhruba měsíc co měsíc v hale měšťanské školy promítaly naučné,
ale i zábavné krátké filmy. Byli na ně přiváděni i žáci z obecné
školy. Dětské vánoční nadílky byly na několika místech v obci
obohaceny o výrobky z Glaserovy továrny. Glaser vlastním
nákladem upravil hřiště u měšťanské školy atd. Kdo si tedy mohl
na Glaserovy stěžovat? Glaserovi se sžili s velimským prostředím
a uchovali si důvěru svých zaměstnanců. Glaserův řidič Zeman,
který se jednou vrátil z již zabraných Sudet, kam vezl velimské
zboží, nesl Glaserovi
vzkaz od odběratelů.
Vyzývali jej, aby
s rodinou ihned
odjel
někam
na západ, protože se
násilí na Židech
v
okupovaných
zemích stupňovalo.
Nikdo z nás v té
době netušil, jakých
zvěrstev jsou nacisté
schopni. 
B.B.
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Pan učitel Balvín

Dne 5. srpna uplynulo 65 let od zatčení výborného odborného
učitele Měšťanské školy TGM ve Velimi pana Josefa Balvína,
klidného, vyrovnaného a spravedlivého pedagoga.
Odborností pana učitele byl český jazyk, dějepis a zeměpis,
tedy předměty, ve kterých mohl velmi působit na charakterové
vlastnosti svých žáků. A ti dodnes vzpomínají… Avšak ne vždy
a ne každá doba přeje vyvoleným.
Pedagogický sbor neinformován – což měl za úkol ruštinář
Kašík – nedržel březnovou generální stávku v r. 1948. Sbor byl
rozpuštěn a včetně ředitele Rothmeiera rozptýlen po okrese.
Josef Balvín a Josef Zákora přešli do Plaňan.
Na místo ředitele přišel Stanislav Haňka. V září 1948 se někteří
vrátili, mezi nimi i Josef Balvín. Novým členem sboru byl
Alexandr Rada, příslušník sociálnědemokratické strany právě
jako učitel Balvín. Spolu navštívili v rodných Kožlanech Vojtu
Beneše, kde se prý mluvilo o úkrytu vysílačky v jedné středočeské
vesnici. Toho využila STB k obvinění právě Balvína. On sám
cítil, že je sledován. Jeho neteř a zároveň žákyně Marie Němcová
vzpomíná: „Jeli jsme na výlet do Moravského krasu, když

v Kolíně na nádraží přistoupili (přes upozornění průvodčího, že
vagon je školní) dva pánové. A ti nás provázeli celý den. To bylo
koncem června r. 1950 a ještě před koncem školního roku při
vyučování přišli do naší třídy a strýčka odvedli. Vstoupil ředitel
Haňka a poslal mě informovat tetičku Balvínovou. Poprosila
jsem, aby se mnou mohla jít Květa Švarcová. Když jsme se
blížily k strýčkovu domu, stálo zde auto, a tak jsme zašly za paní
Bartošovou, tetiččinou přítelkyní, a té jsme to řekly.“
Pan učitel Balvín byl odsouzen 5. srpna 1950 k 13 letům vězení
v Jáchymově. Ač trpěl srdečním onemocněním, přežil. Jistě
i v těchto podmínkách si zachoval svou tvář. Byl propuštěn
25. června 1959 s podmínkou na šest let. Až r. 1961 byl amnestován
a byla mu vrácena občanská práva. Mezitím pracoval v Lučební
továrně v Kolíně v partě zedníků, později v Průmstavu, kde měl
lepší podmínky.
K úplné rehabilitaci došlo až 5. prosince 1990, osm let po smrti
tohoto statečného muže, který zemřel 23. března 1982.
Nechť je tato vzpomínka malou kytičkou na hrob milého učitele
a vzácného člověka Josefa Balvína.
MČ

MUDr. Josef Urbánek – lékař lidumil
Na den 8. srpna 2015 připadá 130. výročí narození velimského
lékaře Josefa Urbánka. Narodil se ve mlýně v Horním Nouzově,
kde je první Josef Urbánek s manželkou Kateřinou Čápovou
zapsán koncem 19. stol. Pan doktor Urbánek studoval
na Gymnáziu v Kolíně a poté v Praze v Žitné ulici, kde byl jeho
učitelem češtiny a dějepisu spisovatel Alois Jirásek. Po maturitě
se zapsal na lékařskou fakultu UK a po jejím absolvování
praktikoval na pražské klinice na Karlově náměstí. Chystal se též
do ciziny a jeho cesta měla vést do Buenos Aires, což překazila
1. světová válka. Vrátil se do Velimi, kde nastoupil lékařskou
praxi po MUDr. Václavu Kryfovi (jeho dům na rohu ulic
Karlova a Palackého), který byl povolán jako lékař na frontu.
MUDr. Urbánek ordinoval v Dlabačově vile v 1. patře. Dojížděl

též přednášet na lékařskou fakultu do Prahy. Kromě svého
povolání miloval pan doktor les a stromy – vysadil dubinu proti
své vilce, parčík proti měšťanské škole TGM a i krásný červený
dub na Buldrově – nyní Radoňově zahradě. (Mimochodem
průměrně vzrostlý strom vyprodukuje tisíc litrů kyslíku za den!)
Byl vášnivým lovcem a vytvořil sbírku preparovaných ptáků,
kterou dnes můžeme vidět v Národním muzeu v Praze, kam byla
věnována.
MUDr. Josef Urbánek sloužil nejen občanům z Velimi, ale
i z okolních vesnic téměř padesát let a mnozí pamětníci na něho
dodnes vděčně vzpomínají. Pro svou obětavost měl přídomek
„lékař lidumil“.
MČ

Stopy svatého Vavřince ve Velimi
Svatý Vavřinec, jemuž je zasvěcen katolický kostel ve Velimi,
žil ve třetím století našeho letopočtu. Narodil se kolem roku 230
a zemřel 10. srpna roku 258 v Římě. Datum jeho mučednické smrti
je spolehlivě známo, a proto se můžou slavit na celém světě v tento
den jednotlivé poutní slavnosti. Velim je tak duchovně propojena
se všemi světadíly právě díky osobě tohoto křesťanského světce.
Pro občany Velimi může být zvlášť zajímavé, že významným
duchovním centrem ve světě je hlavní kostel v Sydney v Austrálii,
který je svatému Vavřinci zasvěcen více jak sto let. Za svatého jej
považují katolíci, pravoslavní a některé větve anglikánů a luteránů.
Svatý Vavřinec byl muž původem z města Huesca v tehdejší
římské provincii Hispánie (dnešní Španělsko), stal se jáhnem,
což představuje první stupeň kněžského svěcení, a sloužil jako
pomocník u papeže Sixta II. Byl pověřen spravováním církevního
majetku a starostí o chudé. Tehdy začalo pronásledování církve
ze strany římských císařů, kteří se sami nechali zbožštit, proto
jim víra v jiného boha než v ně samotné byla trnem v oku.
Prvním z umučených byl právě papež Sixtus II. Legenda
citovaná již sv. Ambrožem v polovině čtvrtého století říká, že
Vavřinec následoval papeže na jeho cestě k popravě, kde údajně

prohlásil: „Kam jdeš, můj drahý otče, bez svého syna? Kam
spěcháš, svatý knězi, bez svého diakóna? Předtím jsi nikdy
nepředstoupil před oltář bez svého služebníka a nyní tak chceš
učinit beze mne?“ Papež mu údajně odpověděl: „Do tří dnů mě
budeš následovat.“ Císař Valerianus následně vyzval nejbližšího
papežova spolupracovníka, jáhna Vavřince, aby mu shromáždil
a předal veškerý majetek církve. Jáhen Vavřinec se projevil jako
statečný a neohrožený, ačkoliv věděl, že riskuje svůj vlastní
život, nesnažil se vymluvit nebo uhnout, naopak přivedl k císaři
chudé, mrzáky a jinak nemocné a řekl mu, že toto je nejvlastnější
církevní majetek, největší bohatství církve. Císaře to tak dopálilo,
že přikázal okamžitě Vavřince umučit.
Svatý Vavřinec byl utrápen na železném roštu nad horkým
uhlím. Legenda nám říká, že se během tohoto mučení Vavřinec
choval velmi statečně. Podle tradice byl sv. Vavřinec odsouzen
na místě dnešního kostela San Lorenzo in Miranda a umučen
na místě dnešního kostela San Lorenzo in Panisperna, pohřben
byl na Via Tuburtina v katakombách presbytery Hippolitem
a Justinem. Císař Konstantin I., první křesťanský císař, nechal
na památku umučení sv. Vavřince vybudovat malou modlitebnu.
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Papež Damasus I. ji nechal přebudovat na kostel, nyní známý
jako San Lorenzo fuori le Mura, zatímco na místě umučení vznikl
kostel San Lorenzo in Panisperna. Rošt, na němž byl umučen, je
umístěn v kostele San Lorenzo in Lucina.
Svatý Vavřinec je patronem knihovníků, kuchařů a koželuhů, ale
také archivářů. Jeho atributem, tedy znamením, podle kterého jej
můžeme poznat, je červené jáhenské roucho – dalmatika (červená
je vyjádřením jeho mučednické smrti), palmová ratolest (symbol
mučednické smrti) a rošt.
Svatý Vavřinec pro nás může být i v dnešní době významný
pro svou starostlivost o chudé a potřebné. I my, kteří ve své obci
máme kostel tomuto světci zasvěcený, bychom se od něho této
pozornosti měli učit. Nemusíme mít u sebe zrovna chudáky, lidi
bez domova. Chudým je každý, kdo potřebuje naši pomoc, kdo
potřebuje naši přítomnost. Tou nejjednodušší almužnou, kterou
můžeme dávat, je právě náš čas. Mohu se věnovat svým dětem,
mohu být pozorný vůči svému známému, mohu dát část svého
výdělku tomu, kdo se dostal do finanční nouze. Mohu přispět

na dílo, z něhož budou mít prospěch všichni nebo jen lidé
potřební. Zkusme přemýšlet o tom, jak mohu projevit pozornost
vůči druhým dnes a jak ji mohu projevovat stále každý den.
Zkusme přemýšlet o tom, jak mohu pomoci, aniž bych z toho
čekal nějaký zisk nebo výhodu.
Na stěnách našeho kostela můžeme nalézt čtyři vyobrazení
znázorňující život a smrt svatého Vavřince. V presbytáři po levé
ruce od vchodu můžeme spatřit první malbu, na které je
zachyceno svěcení Vavřince na jáhna. V presbytáři po pravé ruce
můžeme vidět jáhna Vavřince, jak se stará o chudé. V lodi kostela
po pravé ruce můžeme vidět vyobrazení toho, jak jáhen Vavřinec
přivádí k císaři majetek církve – chudé. V lodi kostela po levé
ruce můžeme vidět poslední malbu, na níž je zachycena smrt
sv. Vavřince, který je před zraky císaře usmažen na roštu.
Zajímavé jsou postavy dvou přítomných, kteří zamyšleně nad
slovy svatého Vavřince hovoří jeden ke druhému. Malíř je
vymaloval na obou stěnách hlavní lodi tak, aby se jejich postavy
shodovaly. 
Martin Sklenář, Tomáš Těmín

Svatovavřinecká pouť (ne)byla jen pro děti
Bylo letní parno a zdálo by se, že všichni šli na plovárnu Džbán,
vybaví se mi ještě teď parafráze na známou píseň Lenky Filipové
a nutí mě to právě i dnes, kdy jsou noci příjemně chladné,
začít s jistým časovým odstupem na pouť vzpomínat. Hlavní
zpráva pro onen den: přes spalující vedro se ve Velimi sešlo
k uctění památky svatého Vavřince téměř sedm desítek lidí.
Skutečně, dne 8. 9. 2015 to ve Velimi stálo za to. Bohatý program,
připravovaný několik týdnů předem, splnil své očekávání. Vše
začalo pouťovou hrou pro děti nazvanou Šifra svatého Vavřince.
Skutečně se při ní mladí šifranti velmi zapotili, i když to bylo
třeba přičítat spíše fyzické námaze a vedru. Při plnění několika
desítek úkolů děti prošly od kraje farské zahrady přes dveře fary
k památníku padlých, dále zvonicí až do kostela, pak na chór, kde
poslední indicii neúnavně sděloval náš Otec Fura, jinak v obleku
řeholníka oblečený Slávek Macháček, který ve chvílích čekání
na tázavé dětské oči preludoval do kostelního ticha duchovní
skladby na varhany. Nakonec čekal děti poklad, sladké zlato
z dílny pana Lindta. Po úspěšném složení zkoušky z pouťového
šifrování mohly děti spolu se svými rodiči využít všechny nebo
jen některou z možných řemeslných dílniček, umístěných
u konečně po letech otevřeného hlavního vchodu do areálu
kostela a hřbitova (u schodů od náměstí). Výběr byl široký:
batikování triček, výroba 3D přání a modelování, vše společně
s Ivetou Zemanovou a Jirkou Rezlerem, zdobení perníků
s Annou Pagačovou a její dcerou Monikou, kterému vévodil obří
perník s postavou sv. Vavřince jako věrná inspirace všech v den
pouti začínajících malých perníkářů. Děti následně ve spolupráci
se svými rodiči určovaly v kostele postavy jednotlivých světců
a doplňovaly jejich kresby do předtištěných „slepých oltářů“.
Za jejich zhotovení patří dík Jitce Šárovcové. Odměnou
za takový úkol pak dětem byla volná vstupenka na pouťové
atrakce, za jejich bezplatné poskytnutí je třeba poděkovat
provozovateli pouťových atrakcí panu Šmídovi a panu starostovi
za zprostředkování takové možnosti.
Dospělí se zatím bavili o svých prázdninových zážitcích,
zejména z dovolených, seznamovali se s novými příchozími.
A bylo s kým, protože na pouť na rozdíl od některých místních
zavítali lidé nejen tradičně z Kolína, ale i z Podkrkonoší.
Vítězství mezi poutníky pak patří rodině z Moravy, konkrétně
z Tišnova u Brna. Nikdo vedrem nepadal, pokud se zdálo, že

to už není k vydržení, věrnou podporu poskytl věčně chladivý
přítel Bernard z dílny Jirky Čáslavy. Pouť u kostela ale byla letos
věru pro všechny inteligentní volbou, protože gotický chrám
s románskými základy představoval pro každého skutečně
přirozenou, bezplatnou klimatizaci, tedy přímo krásných
chladivých 22 °C. Nikdo nestrádal ani hladem, k dispozici byly
dobroty od všech našich milých farnic, jejichž seznam by vydal
na samostatný článek.
Vyvrcholením celé pouti byl koncert, který, troufám si tvrdit
i za ostatní, jež se ho účastnili, Velim ještě nepamatuje. Zavítali
k nám ti nejpřednější členové České filharmonie, dík za to
patří našemu otci Martinu Sklenářovi, který účast zajistil i přes
jejich náročný program. Magdaléna Mašlaňová a Matěj Polášek
pak mohli předvést úžasnou hru na housle, Zdeňka Hájková
na violu, Petr Mašlaň ml. se přidal s violoncellem a Petr Mašlaň
st. vše doprovodil hrou na naše velimské varhany. Nikdo
netušil, jak úžasných hudebních výkonů na nich i v kombinaci
s ostatními nástroji lze dosáhnout. Koncert otevřela Sonáta
č. 1 G moll od Johanna Sebastiana Bacha, sólově interpretovaná
Magdalénou Mašlaňovou, následovalo Duo pro housle a violu
G dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Všechny ohromila
varhanní variace, trvající nepřetržitě 15 minut. Naše stařičké
varhany burácely do kostelního ticha a vydaly po letech bez
opravy (poslední proběhla v roce 1948) to nejlepší a dopadlo to
všechno naprosto úžasně. Koncert pokračoval opět Johannem
Sebastianem Bachem, a to jeho Sonátou G dur. Hudební
produkci zakončila skladba novodobější, jednalo se o Serenádu
č. 2 pro dvoje housle a violu od význačného českého hudebního
skladatele Bohuslava Martinů.
Po skočení koncertu nastala příležitost, aby se naši milí
hosté občerstvili a my měli možnost s nimi probrat jejich
život v hudbě a s hudbou. Jim ještě jednou dík, zvláště proto,
že všichni hudebníci vystoupili zdarma bez nároku dokonce
i na cestovné. Výtěžek z dobrovolného vstupného pak věnovali
jako svůj příspěvek na opravu plátna, které slouží jako pozadí pro
dřevěný vánoční betlém (odhad nákladů na opravu je prozatím
cca 50 000 Kč). Zábava pokračovala až do pozdních nočních
hodin, zázemí opět poskytl stan zapůjčený obcí Křečhoř. Poutí
vpodvečer prošly i děti, navštívily pouťové atrakce a nechtělo se
jim v takový slavnostní okamžik odejít hned domů. Děti, které

10
neměly možnost účastnit se dílniček z důvodu postupujícího
soumraku, si alespoň prohlédly zvonici a v ní náš starobylý zvon.
Hlavní těžiště pouti pak nastalo v neděli 9. 8. Od osmé hodiny
ranní se slavila mše svatá, jíž se účastnilo více jak 60 osob
z Velimi i Předhradí. Byla celebrována R. D. Radkem Tichým,
farářem v Ořechu u Prahy. Jeho kázání bylo na téma Oběť
svatého Vavřince jako pokorného syna církve a její význam pro
dnešní dobu a hlavně pro naši schopnost podstupovat byť i malé
oběti v našem životě. Hudební doprovod zajistili opět Magdaléna
Mašlaňová, Matěj Polášek, Zdeňka Hájková, Petr Mašlaň ml.
a Petr Mašlaň st. Po mši nikdo neodešel, ale až do únosné meze
času pro přípravu svátečních obědů slavili farníci svoji pouť
s jinými. Děti společně s panem farářem opět prohnaly pouťové
atrakce. Zde připomínám význam slova pouť, odvozeného
od slova putovat, nebo-li vydat se. Já jsem vždy chápal toto slovo
nejen ve smyslu vydat se někam, ale i vydat se za někým a vydat se
z něčeho ve smyslu přinést osobitou malou oběť pro uskutečnění

setkání někde a s jinými. To se ve Velimi jistě ve všech takových
významech tento rok podařilo.
Pouťová slavnost byla ale také hlavně pro všechny povzbuzením
do další práce v obci. Na tomto místě je třeba z celého srdce
poděkovat těm, kteří ve svém volném čase neváhali pomoci, aby
se dílo zdařilo. Přední dík patří Zuzce Klobasové za aranžmá,
Daně Francové, Hance Müllerové a mé paní za provedení
pouťové hry pro děti (byla skvělá). Dále pak všem v úvodu
jmenovaným za vytrvalou a trpělivou pomoc při zhotovování
výrobků v dětských dílničkách. Josefu Hrabalovi za strážní službu
na věži a výborné vepřové a kuřecí řízky, Ludmile Bednarikové,
Haně Fuchsové, Ludmile Hervertové, Marii Vávrové, Marii
Pohankové, Miloslavě Šimkové, Haně Šotolové, Evě Macháčkové
a Evě Uhlířové za skvělé sladké i slané zákusky. V neposlední řadě
patří dík panu Minarčíkovi za dar několika hasicích přístrojů
do kostela a zvonice.
Tomáš Těmín

Česká obec sokolská na XV. světové gymnaestrádě 2015 v Helsinkách
Cesta, která začala již téměř před rokem a končila v Helsinkách
na vystoupeních, nebyla pohodlná a jednoduchá. Všichni jsme
se poctivě snažili, aby byla úspěšná a abychom dokázali, že Sokol
žije a má své místo v oblasti sportu pro všechny. Naše vystoupení
to dokázala.
Celková úroveň hromadných skladeb se oproti minulosti
zvýšila, u mnohých skladeb se objevily podobné prvky, všimli
jsme si i použití stejné hudby. U většiny skladeb cvičilo více
generací, u několika dvě generace současně, ale jenom v naší
sokolské skladbě měla každá generace svou úlohu a současně
dokázali cvičit všichni společně.
Sokol ukázal, že má opravdu tři generace, které „spolu v jednom
šiku“, na jednom hřišti, ve stejnou chvíli cvičí a prožívají
cvičení, jehož úspěch záleží na všech. Nešlo jen o pěkné cvičení,
zajímavou choreografii, hru barev a dokonalost. Šlo o více. Šlo
o to, co jsme do toho vnesli my sami, s jakou radostí a nadšením
jsme zacvičili. Šlo o to pohnout symbolicky „Zemí“ společně
a to se nám podařilo. Sokol ve své skladbě naplnil myšlenku
gymnaestrády – „generations together“.
To, co jsme prožili, nám nikdo nemůže vzít. Možná, že někteří
okolo nás nepochopili naši snahu a touhu reprezentovat co
nejlépe Sokol. Sokol, který jde dál a snaží se i o udávání tónu
v hromadných skladbách – naši tradici. A ani to nebudeme
umět každému sdělit. Ale my to ve svém srdci máme. My jsme
dokázali na XV. světové gymnaestrádě v Helsinkách, že Českou
republiku nebylo možno přehlédnout ani co do počtu, ani co
do cvičení. Každý z nás, kdo tam byl a kdo to cítil, se na tom
podílel svým dílem.
Dana Eschlerová

S celkem 21 000 účastníky z 5 světadílů a z 54 zemí se naše
tělovýchovná jednota zúčastnila setkání sportovců všech generací
ve dnech 11. 7. -18. 7. ve finských Helsinkách. Z České republiky
se této akce zúčastnila nejstarší cvičenka ve věku 87 roků
a nejmladší ve věku 13 let, tedy věkový rozdíl mezi generacemi
je 74 let. Hromadnou skladbu „Společně v pohybu“ zacvičila
na hudbu od skupiny Queen spolu s dalšími 365 cvičenci i sestra
Dana Eschlerová. Už nyní se ve Velimi proslýchá, že spoustu
sportovních, kulturních a turistických zážitků si nenechají ujít
i další sestry a bratři z naší jednoty. Příští, pravidelně se konající
gymnaestráda, se uskuteční v r. 2019 v rakouském Dornbinu,
který leží cca 15 km od švýcarského Bodamského jezera.
Sportu NAZDAR!
Ing. Jan Radoň, CSc

Dětský tábor v Horním Bradle 2015
Rok se s rokem sešel a táborníci ze ZŠ Velim se zúčastnili
již 23. ročníku dětského tábora v Horním Bradle. Při odjezdu
nás provázelo příznivé slunečné počasí, vedoucí stejně jako
děti ve staronové sestavě dorazili připraveni a včas, a tak vše
napovídalo tomu, že letošní letní rekreace bude opět vydařená.
Po příjezdu do Rekreačně sportovního areálu Tesla v Horním
Bradle nás mile překvapily nově zrekonstruované sruby.
Po průvodních organizačních aktivitách jsme usedli k táboráku.
Téma letošní celotáborové hry znělo: „Z pohádky do pohádky“.
Rozdala se táborová trička, tentokrát v barvě červené s motivem
Večerníčka. Pro děti byl připraven nespočet různých her,
které nejen prověřily jejich sportovního ducha, ale i zručnost,
paměť, kreativitu, orientaci a mozkové závity. Táborníci měli
možnost vyzkoušet si orientaci v lese, jak podle paměti či v noci
nebo pomocí buzoly, připomenout si Morseovu abecedu či se
dozvědět o fauně a flóře v okolním lese. Nechybělo ani vaření
guláše v kotlících nad ohněm, při němž nás táborníci ohromili
nejen svou šikovností, ale i perfektním týmovým duchem
a organizovaností. Volné chvíle jsme pak
využili hýřením v místním wellness areálu.
Ve středu jsme zavítali do katakomb
a nově otevřené ZOO v Jihlavě, kde jsme
měli možnost mimo jiné vidět krmení
a vyslechli si velmi poučný výklad
o dravých ptácích. Vzhledem k našemu
pohádkovému tématu nechyběl ani
Večerníčkův taneček, jehož choreografii
vymyslely a s dětmi nacvičily naše šikovné
praktikantky. Celotáborovou hru pak
zakončilo hledání zaslouženého bohatého
pokladu, rozdávání diplomů a medailí
a průvod v pohádkových maskách.
Fotky a videa z celého táborového
pobytu můžete zhlédnout na našich
facebookových stránkách (vyhledáním
Letní tábor Horní Bradlo) nebo na http://slabka.rajce.idnes.cz/.

11

Tímto bych ráda poděkovala Obecnímu zastupitelstvu Velim
za dotaci, bez které by nebylo možné tábor realizovat, Základní
škole Velim za poskytnutí prostorů pro skladování táborového
vybavení, Martině Penové za výrobu překrásných medailí,
Autodopravě Stanislav Kotek za zapůjčení vozu k přepravě
táborového vybavení a v neposlední řadě rodičům táborníků
za bezproblémovou spolupráci a dětem za vzorné chování během
celého pobytu. Dále bych chtěla poděkovat vedoucím, jmenovitě
Hance Kaprálkové, Monice Slabé, Jitce Urbánkové, Janě Sixtové,
Pétě Kotkové, Danielu Absolonovi a Vojtovi Kaprálkovi
a praktikantkám Klárce Němcové a Many Kotkové za jejich
ochotu a podporu nejen během trvání tábora, ale především při
náročných přípravách a organizaci po dobu celého roku. Veliké
díky patří také mým rodičům za neutuchající podporu.
Vzhledem k tomu, že nenecháváme nic náhodě, přípravy pro
příští tábor v roce 2016 jsou už v plném proudu. Neváhejte tedy
odevzdat přihlášky včas dle instrukcí, které na podzim obdrží
vaše ratolesti u paní Kaprálkové. Počet míst je opět omezený.

Za organizační tým Lenka Kotková

Obědy pro cizí strávníky ve školní jídelně
Kdo odpoví?
My důchodci jsme byli asi jediní, kteří přivítali konec školních
prázdnin. Ptáte se: „Proč?“ Těšili jsme se, že budeme mít zase
obědy, které jsme my dříve narození v tomto horkém létě museli
s velkými zdravotními obtížemi doma vařit. Skončily prázdniny,
vzali jsme si peníze a kastrůlky a hurá pro obědy. Jaké však bylo
naše překvapení ve školní jídelně! „Pro důchodce nevaříme.“
Což my důchodci nestojíme za to, aby vedoucí jídelny nebo
ředitel školy zavolali na OÚ a požádali, aby vyhlásili alespoň
týden předem, že z toho a toho důvodu se nebude pro důchodce
vařit?
Uvědomujete si Vy, kteří jste za toto zodpovědní, že i Vám bude
jednou třeba 80, ba i více, budete sami a dá Vám dost námahy
dostat se pro oběd a tam se dozvíte: „Pro důchodce nevaříme.“
Kdybychom to věděli, mohli jsme si obědy objednat třeba
někde jinde. Musíme ale poznamenat, že po celá léta, kdy jsme
obědy odebírali ze školní kuchyně, jsme byli spokojeni. Školní
kuchyň vaří druhy jídel s ohledem na požadavky dětského
stravování, což vyhovuje i starým lidem. V případě objednávání
obědů u různých dodavatelů není kvalita jídel většinou hodně

kořeněných a s nadbytkem soli pro nás důchodce vhodná.
Doufám, že nám důchodcům ve Velimských novinách někdo
odpovíte. Děkujeme. 
Za velimské důchodce M. Uhlířová
Školní jídelna ZŠ T. G. Masaryka Velim – Zrušení výdejů
obědů pro seniory
Školní jídelna ZŠ T. G. Masaryka Velim je ve školním roce
2015/16 nucena zrušit dosavadní výdej obědů pro seniory.
Důvodem přistoupení k tomuto kroku je omezená kapacita
na 350 obědů denně, do níž jsou zahrnuty obědy nejen pro
děti ze ZŠ, ale také z MŠ. Tato kapacita byla v nově zahájeném
školním roce již překročena, a to vzhledem k vyššímu počtu dětí
jak v MŠ, tak také vyššímu počtu žáků v ZŠ.
Omlouváme se našim spoluobčanům – seniorům, že z těchto
kapacitních důvodů jim nemůžeme nadále poskytovat stravovací
služby. Jsme však přesvědčeni, že pochopí, že naším prvořadým
úkolem je zajistit stravování pro děti v odpovídající kvalitě, která
by vyšším počtem obědů, než umožňuje kapacita školní jídelny,
mohla být výrazně ovlivněna. Senioři však mohou využívat
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jiných možností – funguje zde několik firem, které dovážejí
obědy seniorům domů. Děkujeme za pochopení.
Jana Hosová, vedoucí ŠJ
Jak vysvětlila paní vedoucí ŠJ, jediným (ale bohužel
nepřekročitelným) důvodem pro aktuální ukončení vaření obědů
pro „cizí“ strávníky je skokový nárůst dětí, které navštěvují naši
ZŠ a MŠ.
Za sebe můžu říct, že jsme zkoumali možnost rychle navýšit
kapacitu školní kuchyně, mimo jiné i proto, že tato nová situace
je z jistého hlediska komplikací a problémem i pro nás.

S konečným rozhodnutím ohledně vaření i pro „cizí“ strávníky
jsme museli počkat až do začátku září, tedy do chvíle, kdy budou
známé počty přihlášených dětí. Do té doby jsme se snažili
problém, který může nastat, alespoň neoficiálně avizovat a šířit.
To, že se tato (pro některé naše spoluobčany) důležitá informace
nedostala ke všem (ano, např. formou obecního rozhlasu) beru
jako svoji osobní chybu, za kterou se touto formou omlouvám.
Závěrem: naší snahou bude usilovat o navýšení kapacity školní
kuchyně tak, abychom mohli vaření pro „cizí“ strávníky zase
obnovit.
Mgr. Petr Karpeta, ředitel školy

Oznámení MUDr. Aleny Fraškové
Vážení spoluobčané,
ráda bych vám oznámila, že od srpna 2015 budou v ordinaci
Praktik Velim zavedeny nové ordinační hodiny.
Z důvodu velké návštěvnosti ordinace rozšiřujeme časovou
kapacitu, ve které se vám můžeme věnovat, a zavádíme odpolední
ordinační hodiny. Zároveň bychom rádi změnili strukturu
ordinační doby, především zavedením hodin pro akutní případy

(vždy na začátku ordinační doby, viz rozpis), ve kterých budeme
ošetřovat jen akutně nemocné. Dále budou vyčleněny hodiny
pro plánovanou péči, do kterých budeme dále objednávat podle
vám již známého systému.
Protože jsou mi známy vaše stížnosti na častější dovolené
v prvním půlroce naší činnosti, chtěla bych vám též oznámit,
že do konce roku již žádná delší dovolená není plánována. Naše
volna byla bohužel dosud nutná k tomu, abych
splnila své předchozí pracovní závazky, jak jsem
již uvedla v článku, který vyšel před Vánoci roku
2014. Chápu ale, že mnohým z Vás způsobila
nepříjemnosti, což mě velmi mrzí.
Nyní se tedy mohu již plně časově věnovat
pouze velimské ordinaci a věřím, že s rozšířením
ordinačních hodin bude vše fungovat
ke spokojenosti nás všech.
Zároveň bych chtěla poděkovat paní doktorce
Rabové za její obětavou pomoc v tomto nelehkém
prvním období.
S pozdravem
MUDr. Alena Frašková

V hodinách vyhrazených akutní péči ošetřujeme pouze akutní
onemocnění, nejlépe po předchozí telefonické domluvě se
sestrou, ale i bez objednání.
V době plánované péče ošetřujeme objednané pacienty
s dlouhodobými zdravotními problémy.
V době přidělené závodní a preventivní péči vyřizujeme

výhradně administrativní úkony spojené s posouzením zdravotní
způsobilosti v souvislosti se závodní péčí, předlázeňská vyšetření,
řidičská oprávnění, posouzení zdravotního stavu pro OSSZ atd.
Konzultace výsledků vyšetření – telefonicky– pravidelně denně
12.30 –13.00 h.
Návštěvní služba po předchozí telefonické domluvě.

Poděkování

Cvičení v Sokole

Církevní společenství ve Velimi srdečně děkuje TJ Sokolu Velim
za ochotné a bezplatné zapůjčení několika stolů na letošní
svatovavřineckou pouť. Službu ocenily zvláště děti, které se
na nich mohly umělecky realizovat, protože zmíněné stoly
posloužily jako zázemí pro dětské dílničky.
Tomáš Těmín
Rád bych poděkoval panu JUDr. Tomáši Těmínovi, Ph.D.,
za uspořádání koncertu v kostele sv. Vavřince, který proběhl
8. 8. 2015 za účasti Magdalény Mašlaňové, přední houslistky
České filharmonie. Koncert byl naprosto dokonalým kulturním
zážitkem a zpestřením běžného víkendu v naší obci. Je jen velká
škoda, že podobných akcí není v naší obci více.
Vlastimil Košťál

Sokol Velim zahajuje cvičení dětí 14. 9. 2015
Cvičí se vždy v pondělí 16.30-18.00 h
Info: Ivana Homokyová tel. 723 172 520
Míčové hry pro děti od 10 do 11 let
Každé pondělí 18.00-19.00 h a čtvrtek 18.45- 19.45 h
Info: Petr Homoky tel. 606 567 625

Oprava
Oprava v článku V boj! uveřejněném v č. 5/2015: Ve vězení
navštěvovala Karla Holana jeho sestra Jarmila Karbusická (nikoli
Jenka), manželka Ladislava Karbusického z Velimi, tř. Krále
Jiřího. Za upřesnění děkuji panu Zdeňku Karbusickému. MČ
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