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Tříkrálová sbírka byla velmi úspěšná
Tříkrálová sbírka je akcí dlouhodobě organizovanou Českou
katolickou charitou a v ní sdruženými lokálními charitami. Akce
navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má
charakter celonárodní
sbírky, jejímž hlavním
účelem je především
pomoc nemocným,
handic ap ovaný m,
seniorům, matkám
s dětmi v tísni
a dalším sociálně
potřebným skupinám
lidí, a to zejména
v regionech, kde
sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také
na humanitární pomoc do zahraničí.
První sbírka proběhla v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi, hned
následující rok se konala na celém území republiky. Celková částka
vybraná v roce 2001 činila bezmála 32 mil. Kč, v roce 2015 pak už
téměř 90 mil. Kč.
Ve Velimi jsme měli možnost otevřít koledníkům své domovy již
třetím rokem. Letos však sbírka proběhla zcela nově a neobvykle,
protože našimi ulicemi procházely skupiny koledníků složené
pouze z našich velimských dětí za doprovodu dospělých z Velimi,
a to vše až na jednu výjimku. Příprava začala již na vánočním setkání
dne 27. 12. 2015, kdy za zpěvu koled, při dílničkách pro naše děti

i nad příjemným pohoštěním se našlo 20 statečných dětí z Velimi
a 4 děti z Předhradí a Kolína a s nimi i 12 dospělých. Následovala
pečlivá příprava skupin, přičemž každá z nich se přiřadila k předem
vymezenému okruhu ulic. Pak zbývalo
jen spojit se s Farní
charitou Kolín a dohodnout administrativní a právní náležitosti, každou skupinu
vybavit osvědčením,
kasičkou, pozornostmi na rozdávání a
kopií povolení ke
sbírce. V neposlední
řadě nesmíme zapomenout na každého
koledníka, který si
pečlivě a vlastnoručně vyrobil nezbytné oblečení, takže jsme mezi námi mohli uvítat koledníky
s vysokými korunami, jednu skupinu s majestátní kometou na tyči.
/pokr. na str. 2/

Plesová sezóna

Srdečně Vás všechny zveme do velimské sokolovny:
30. 1. Sokolský ples
20. 2. Karneval
27. 2. Dětský karneval
5. 3.
Velimský ples

Miss Kolínska 2015 se stala Velimačka
15. 12. 2015 se v Městském divadle Kolín konal finálový večer
15. ročníku soutěže MISS Kolínska. Stala se jí Simona Dejmková
z Velimi. „Překvapená,“ vměstnala vítězka své pocity do jednoho
slova hned po slavnostní korunovaci přímo na jevišti. „Určitě pro
mě byl nejtěžší rozhovor, naopak jsem si užila volnou disciplínu.“
Ve své volné disciplíně se snažila porotu přesvědčit tancem. A jak
na soutěž vzpomíná s odstupem času? „Do soutěže mě přihlásil můj
kamarád. Šla jsem na konkurz, kde byla vybrána finálová desítka.
V průběhu dvou měsíců jsme měly zkoušky promenád a volných
disciplín. Zároveň v tomto období probíhaly semináře líčení
a etikety. Den finále byl již od rána, probíhala generálka nácviku
programu večera. Před programem jsme byly nalíčeny a učesány.
Vítězství v této soutěži jsem nečekala a byla jsem mile překvapena.
Tato soutěž mi přinesla pěkné zážitky, zkušenosti a nové přátele.“
Simoně blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.
AH
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pokr. ze str. 1/ A není možno zapomenout i na ty jen pro ten den
dosyta opálené „černé vzadu“. Sraz koledníků byl stanoven na
13.00 hod. před prodejnou Anděl, následovaly společné foto,
poslední instrukce a všichni mohli vyrazit. K nám do Karlovy
ulice přišli koledníci velmi brzy poté. O tom, jak se to odehrávalo
v ostatních velimských domácnostech, vydat svědectví nemůžeme,
ale každý z Vás jednotlivě si může připomenout, jakého přijetí se jim
dostalo. Reakce koledníků po skončení akce byly velmi pozitivní.
Vám všem patří obrovský dík za příjemné, vřelé a srdečné přijetí.
Domníváme se, že se koledníci snažili obsloužit všechny domy
ve Velimi, za jejich neúnavný zpěv je nutno vyslovit obdiv, vždyť
každá skupina koledníků měla průměrně 80 domů, tedy stejný
počet příležitostí k setkání a zpěvu. Do každé domácnosti se díky
této akci měl dostat letáček s osobní promluvou P. Martina Sklenáře

i s nástinem akcí, které církevní společenství na následující půlrok
chystá. Pro nás osobně bylo nejhezčím zážitkem jakési prolínání
kultur, kdy koledníci krásně zazpívali v prodejně na náměstí
otevřené i v neděli.
Sbírka byla i letos bilančně velmi úspěšná. V první řadě platí,
že se požehnání patrně dostalo do drtivé většiny domácností
ve Velimi. I vybrané finanční prostředky mile potěšily.
Vykoledovalo se celých 33 318 Kč, což je téměř třetina všech
darů z celé kolínské farnosti (111 186 Kč). Výsledek je to
krásný i s ohledem na to, že se minulý rok vybralo necelých
20 tis. Kč. Závěrem tedy můžeme konstatovat, že Velim v závodě
milosrdenství zvítězila. V tomto duchu vyslovujeme přání, aby se
tříkrálová koleda vydařila i v dalších letech.
Těmínovi

Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 16. 12. 2015
Pan starosta seznámil ZO s rozpočtovým provizoriem
na rok 2016. Do doby schválení rozpočtu na rok 2016 se
budou hradit pouze výdaje, které jsou nutné k zabezpečení
chodu obce a obecního úřadu,plnění na základě uzavřených
smluvních vztahů vzniklých v minulých letech (splátky jistin
a úvěrů, úroků z úvěrů apod.), úhrady dodavatelských faktur
(za energie apod.), plnění povinností vyplývajících z právních
předpisů (vratky účelových dotací v rámci fin. vypořádání),
řešení havarijních a krizových situací, financování rozjetých
investičních akcí. Zřízené příspěvkové organizace obdrží
1/12 z předpokládaného ročního objemu za každý měsíc
do doby schválení rozpočtu. Mimořádné výdaje budou
schvalovány na zasedání obecního zastupitelstva.Rozpočtové
provizorium bylo schváleno.
• ZO pověřilo starostu obce Velim pana Josefa Seiferta
srovnáním rozpočtu k 31. 12. 2015. Následné rozpočtové
opatření bude schváleno na prvním zasedání ZO v lednu 2016.
• ZO schválilo rozpočtové opatření č. IX.
• Zastupitelstvu obce Velim byl znovu předložen návrh rozpočtu
pro rok 2016.
• Zastupitelstvo s navrženým rozpočtem souhlasí, rozpočet byl
vyvěšen na úřední desku a elektronickou úřední desku obce
Velim po dobu zákonné lhůty.
• Starosta obce Velim Josef Seifert předložil ZO Směrnici
č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci
Velim, která byla schválena.
• Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 9/2015
o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu Obce Velim
pro Římskokatolickou farnost ve Velimi na znovunalezený
nápis, figurkový betlém a kulturní akce (koncerty a pouť).
• ZO schválilo uzavření Smlouvy mezi Obcí Velim a
AZ elektrostav, a. s, o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
(číslo smlouvy: IE-12-6005901/VB/001, název stavby: Vítězov,
úprava NN od TS Obec KO_0023).
• ZO souhlasí se stavebními úpravami na obecním pozemku
před pozemkem p. č. 176/1 v k. ú. Velim na náklady žadatelky
(vrata a zatrubnění příkopu – vjezd a vchod před pozemkem).
• Zastupitelstvo neodsouhlasilo spoluúčast obce na financování
opravy pozemku před vjezdem do Autoservisu Jiří Čepelák,
které by provedla společnost KG-Servis, spol. s. r. o.
• Zastupitelstvo schválilo podepsání smlouvy mezi
ÚZSVM ČR a Obcí Velim o bezúplatném převodu vlast•
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nického práva k nemovité věci č. UZSVM/SKO/13512/2015-SKOM
(zvoničky).
ZO vzalo na vědomí informaci společnosti NYKOS,
a. s., o odměně za III. Q 2015 ve výši 75 919 Kč. Dále ZO
schválilo Dodatek č. 1/2016 mezi společností NYKOS,
a. s., a obcí Velim ke smlouvě o zabezpečení odpadového
hospodářství – Svoz směsného komunálního odpadu
v intervalu 1x týdně v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
a svoz separovaných odpadů dle rozpisů.
ZO schválilo Smlouvu č. K 1007 mezi Obcí Radim
a Obcí Velim o odvozu, převzetí a zpracování biologicky
rozložitelných odpadů v zařízení Kompostárna Radim –
navrhovaná cena pro rok 2016 je stejná jako v minulém
roce: jízdní výkon 28 Kč/km, výkon v místě 90 Kč/ks,
měsíční nájem kontejneru 280 Kč/ks, popl. za uložení
150 Kč/t + DPH.
ZO vzalo na vědomí rozhodnutí Generálního finančního
ředitelství Praha o prominutí daně - porušení rozpočtové
kázně a příslušných penále včetně dopočtů (Smlouva
o poskytnutí dotace na Dobudování kanalizace v obci Velim).
Žádosti bylo vyhověno částečně, obec zaplatí částku ve výši
153 840 Kč, kterou bude požadovat po společnosti, jež projekt
administrovala.
ZO vzalo na vědomí ohlášení vrtných prací
společnosti Ekomonitor Chrudim za účelem realizace
hydrogeologického průzkumu v rámci akce „Rozšíření areálu
Ball Aerocan CZ, s. r. o., Velim“.
Zastupitelstvo obce Velim projednalo a schválilo rozpočet
Dobrovolného svazku obcí Pečeckého regionu 2016, který byl
po dobu zákonné lhůty vyvěšen na úřední desce obce Velim
od 18. 11. 2015 do 4. 12. 2015.
Zastupitelstvo obce Velim schválilo Vodné a stočné na rok
2016 (VODOS, s. r. o.), které bylo vyvěšeno na úřední desce
obce Velim od 9. 11. 2015 do 25. 11. 2015.
Zastupitelstvo projednalo žádost JUDr. Těmína, Ph.D.,
o proplacení celoroční faktury za provedené právní služby
ve výši 158 984 Kč. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu
Seiferta k jednání s JUDr. Těmínem, Ph.D., z důvodu úpravy
podmínek fakturace (neexistuje objednávka).
Pan starosta Seifert seznámil zastupitelstvo s výsledky dílčího
přezkoumání hospodaření obce Velim (auditu), který se
uskutečnil dne 8. 12. 2015 v budově obecního úřadu a při
kterém nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Starosta poděkoval všem organizátorům akce Rozsvícení
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vánočního stromu na velimském náměstíčku, které se opět
i přes nepřízeň počasí zúčastnilo velké množství občanů.
Upozornil zastupitele, že do konce roku 2015 se uskuteční ještě
jedno mimořádné zasedání zastupitelstva z důvodu schválení
změny ÚP Velim. Poděkoval přítomným zastupitelům
za dosavadní letošní spolupráci.
Pan Kostka navrhl finanční dar pro starostu obce ve výši
2,5 násobku měsíčního platu. Starosta navrhl, aby stejný
finanční dar dostali i místostarostové.
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši
dvaapůlnásobku měsíčního platu pro starostu za mimořádnou
aktivitu nad rámec povinností starosty a místostarostům
ve výši dvaapůlnásobku měsíčního platu za aktivní pomoc při
řízení obce a pomoc v oblasti ekonomické.
Pan Mgr. Karpeta sdělil, že zápis do 1. třídy ZŠ T. G. Masaryka
se uskuteční 15. 1. 2016 od 12.00 do 17.00 hodin.
Pan Škopek oznámil, že ve čtvrtek 17. 12. 2015 se uskuteční
výroční schůze TJ Sokol Velim, a pozval zastupitele, aby se jí
zúčastnili.
Pan Kaftan prověřil na žádost zastupitelstva cenu nového
pick-upu, o jehož koupi zastupitelstvo uvažuje (pro cestáře).
Cena nového vozidla je v rozmezí od 220 000 do 230 000 Kč
dle výbavy. Zastupitelstvo dále požádalo pana Kaftana, aby
prověřil ceny techniky pro potřeby obce.
Paní Slabá oznámila, že sbírka pro Diakonii Broumov se
uskuteční ve Velimi i ve Vítězově 12. 1. 2016 od 16.00 do 18.00 h.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Bednářová Ladislava, Velim
Kratochvílová Anna, Velim
Makovská Věra, Velim
Vlková Jana, Velim
Homoky Vincent, Velim
Hůlková Marie, Velim
Koucká Zdeňka, Velim
Cinková Jiřina, Velim
Maček Emil, Velim
Vedralová Zdeňka, Velim
Zvěřina Josef, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Narodili se:
Kamínek David, Velim
Košťálová Eliška, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřely:
Zeminová Věra, Vítězov
Cudlínová Ludmila, Vítězov
Totková Aloisie, Velim
Čest jejich památce!

Informace o poplatcích pro rok 2016
Sazba poplatku za odvoz komunálního odpadu činí 750 Kč
osoba/rok. Tento poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději
do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Úleva ve výši 250 Kč se poskytuje poplatníkovi, který dovršil
věk 75 let, a to od roku následujícího po dovršení této hranice,
a osobám ubytovaným v Domě s pečovatelskou službou obce
Velim.
Od poplatku se osvobozují osoby s průkazem ZTP/P a osoby,
kterým vzniká poplatková povinnost narozením. Tyto osoby
jsou osvobozeny pouze za kalendářní rok, ve kterém se narodily.
Dále osoby, které mají trvalý pobyt na ohlašovně obecního úřadu
a prokazatelně se v obci nezdržují.
Poplatek za psy: 50 Kč za 1 psa/rok + za každého dalšího 75 Kč.

Zajímavosti z mimořádného zasedání ZO Velim konaného dne
28. 12. 2015
Pan starosta Seifert předložil návrh na vydání změny č. 1
územního plánu Velim a návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Velim
podle § 6, odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon)
vydává v souladu s § 43 odst. 4 stavebního zákona, s § 171 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a s § 13
a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška”, ve znění
pozdějších předpisů změnu č. 1 územního plánu Velim (Příloha:
Opatření obecné povahy obce Velim – bude na úřední desce
vyvěšeno po dobu nejméně 15 dní).
Pan starosta Seifert na základě schválení změny č. 1 územního
plánu Velim navrhl zažádat Státní pozemkový úřad o bezúplatný
převod pozemků v k. ú. Velim a Vítězov. Jedná se o tyto pozemky:
k. ú. Velim 1000/9, 1080/1, 1080/2, 912/7, 995, 1079/3, 997/2,
1079/2, 912/11, 1002/2, 1000/7, 1002/1, 1000/6, 1070/2, 1019,
1000/5, 1017/2, 1017/1, 1003/1, 800, 956/1, 956/2, 991, 801/3,
787/2, 953/4, 992, 801/2, 986/14, 953/2, 986/11, 345, 357, 44/1,
963, 358, 368/2, 971/4, 406/2, 416/2, 982 a k. ú. Vítězov: 394,
395, 358/21, 358/54, 358/14, 368, 232/8, 385, 369, 372 a 370.
Zastupitelstvo podání žádosti schválilo.

Velim a svět před půl stoletím (leden 1966)
3. ledna byl první pracovní den roku. Zaměstnanci Velimské
továrny se shromáždili v 6 h v dílně čokoládovny, protože se
ve velkém sále v té době malovalo. Mluvili ředitel závodu Hönig,
zástupce okresu Červinka a také mistr Nouzovský. Když ředitel
pronesl slova, že lidé mají pracovat s láskou, a ne pro peníze,
propuklo osazenstvo závodu hlučným smíchem. Později to bylo
komentováno tak, že bude-li zaměstnanec brát takové výplaty
jako ředitel, bude každý pracovat s láskou a nebude se dožadovat
více peněz.
5. ledna začala ve Velimi akce zesilování elektrické sítě. Toho času
se obecně mluvilo o zdražování uhlí.
9. ledna v poloze Na Bělohorském příkopu na čáře Čeperka –
konec ulice Polní bylo postupně instalováno šikmo přes pole
nové elektrické vedení (betonové sloupy a elektrické dráty).
12. ledna se na Nymbursku projevil nedostatek brambor. Z obce
Kluk odešlo několik žen na ONV Nymburk, kde způsobily
skandál. Následně bylo do Kluku dovezeno jisté množství
brambor, takže mohlo být každé osobě ze vsi prodáno 7 kg
brambor.
20. ledna byla v JZD Velim dobírka. Vše se od rána odehrávalo
v sokolovně. Jídlo a pití bylo pro členy družstva zdarma. Ráno
recitovaly děti z mateřské školy básničky, večer se tančilo.
27. ledna byla bourána Šmejkalova stodola, která byla v záboru
JZD Velim a svým jižním bokem zasahovala do silnice.
Koncem ledna dodělávali malíři ze spolku (Céza a další) malbu
a plastickou výzdobu (krápníčky) ve velké kulturní místnosti
Velimské továrny. Jeden metr malby byl za 43 Kčs.
V lednu se Indira Gándhíová stala indickou předsedkyní vlády.
24. ledna na Mont Blancu narazilo letadlo Boeing 707 na skálu.
Zahynulo 117 osob.
31. ledna byla ze SSSR vyslána do vesmíru Luna 9. Ta přistála dne
3. února t. r. na Měsíci. Pořídila televizní snímky měsíční krajiny.
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Besídka deváťáků

Z našich škol

Před Vánocemi proběhla na naší škole tradiční vánoční besídka,
na které jsme my deváťáci předvedli své herecké dovednosti
spolužákům, učitelům, ale i bývalým žákům, kteří se na nás přišli
podívat. Besídku jsme se rozhodli pojmenovat ,,Poslední propadák“,
jelikož jsme si na začátku našeho trénování mysleli, že propadák
to opravdu bude. Nikomu se nejdříve nechtělo nic vymýšlet, a tak
jsme se naši besídku snažili co nejvíce oddálit. Nakonec jsme dali
hlavy dohromady, každý přispěl svým návrhem a za měsíc jsme
měli seznam scén i hlavní téma besídky, čímž byla čtyřčlenná
rodina dívající se na televizi. Tím začalo naše téměř každodenní
trénování, do kterého se také ze začátku nikomu nechtělo. Trénovali
jsme i během odpoledních přestávek, což se nám zalíbilo, protože
venku byla velká zima a my se tak aspoň ohřáli uvnitř školy. Poté
jsme zůstávali kvůli besídce ve škole i po vyučování. Když přišel
onen velký den, všichni jsme museli překonat sami sebe, vylézt
brzy ráno za tmy z postele a dostavit se do školy, kde jsme si ještě
naposledy celou naši besídku zopakovali. Nakonec jsme počkali,
až se všichni usadí, ztichnou a naše besídka mohla začít. Všichni
jsme ucítili na rukou ten známý pot z trémy, který snad byl ještě
horší než před písemkou z matematiky. Na scénu přišla postupně
rodinka v čele s mamkou Simčou. Snad u každé rodiny bývá
zvykem, že si zapne nejprve televizní noviny. Role Lucky Borhyové
se zhostila Anet Vodvářková a Reye Korantenga napodobil
Jarda Horák. Následovalo počasí, kde nám Kája Chládová řekla,
jak bude následující den a že má doma psa bišonka. A jelikož
zrovna nebyl čtvrtek a v televizi neběžela Ordinace v růžové
zahradě, naše rodina přepla televizi na Telku, kde běželo „Chcete
být milionářem?“ s pány vtipálky Honzou Hyšplerem a Tomášem
Růžičkou. Poté následoval pořad Star Dance s moderátorkou
Lenkou, kde nás všechny svým talentem překvapili Kryštof Kubelka
a Matěj Čech, kteří by se mohli účastnit i toho opravdového.
Do besídky se mohli zapojit i naši spolužáci prostřednictvím
České tajenky, kde Anežka s Naty kladly vybraným žákům otázky,
které by měl každý filmový divák znát. Bravurně se zhostil role
šéfa Pohlreicha náš pan třídní učitel ve slavné scéně „Já ten řetízek
dal omylem do jinýho hrníčku.‘‘ V pořadu Máte slovo s přísnou
Bárou Kvapilovou se tentokrát diskutovalo na téma ,,Tvrdý toaletní
papír na školách‘‘, kde dvě nekompromisní učitelky Tereza Fialová
a Pavlína Vedralová rozbrečely svými názory studentku
Anežku Kolářovou, která si stála za tím, že chce ve škole růžové
toaletní papíry. Poté se na obrazovce spustily videoklipy, které
jsme my sami deváťáci natočili a sestříhali. K poslechu tak
byla například legendární skupina The Beatles nebo zpěvačka
Ewa Farna. Hudební vložka skončila a Nella Kokošková se nám
představila jako blbá blondýna v show Na stojáka. Podělila se
o všechna svá moudra a přenechala scénu Matěji Čechovi, který se
svou ,,Cikánskou‘‘ pobavil snad celé publikum. Kdo si není jistý svou
budoucností, tomu byla doporučena návštěva věšteckého salónu
trošku cholerické paní Edy alias Aliny Cakolli, která tentokrát málem
dostala infarkt z hloupého krmiče Jaryka. Jako poslední vystoupili
v roli učitele Lukáš Jandák a Kryštof Kubelka jako věčně vlezlý žák. Naši
show jsme zakončili zpěvem dvou koled, přičemž tu druhou zpíval
každý jinak, a tak jsme ještě neplánovaně všechny naposledy pobavili.
Na závěr jsme žlutými gerberami poděkovali všem učitelům, kteří nám
s besídkou pomohli. Velký podíl na naší besídce měl také třídní ajťák
Igor Vintrlík, který seděl za počítačem.
I přes několik nedostatků, které nikdo nepoznal, si myslíme, že se
nám besídka povedla. Ohlasy, které byly pouze pozitivní, nás velice
potěšily.
Tereza Fialová

Na horách aneb lyžařský výcvik

Ve dnech 3. 1. – 10. 1. 2016 vyrazili sedmáci na lyžařský výcvik
do Pece pod Sněžkou. Tentokrát jsme bydleli na chatě Viktorka,
která je jen o kousek níž než chata předchozí. Když jsme
odjížděli, sněhu mnoho nebylo, ale nakonec moderní techníka
„nasněžila“ a my se po celý týden proháněli po sjezdovkách.
Vzhledem ke sněhovým podmínkám byl ošizen pouze běžecký
výcvik. A jak dopadly závody? Chlapci (7. tř.) – 1. A. Náděje,
2. D. Hrabák, 3. L. Noll, dívky (7. tř.) – 1. N. Miňovská, 2. P. Fundová,
3. K. Veitová, chlapci (abs.) – 1. A. Náděje, 2. P. Holoubek,
3. K. Kubelka, dívky (abs.) – 1. S. Fořtová, 2. T. Holzbauerová,
3. V. Němcová. Samozřejmě jsme také po večerech soutěžili.
Missákem se stal A. Náděje, 2. Š. Vácha, 3. D. Hrabák, titul
Miss získala I. Němečková, 2. K. Kostelecká a 3. N. Miňovská.
Děkujeme panu L. Kostkovi, díky jehož sponzorskému daru se
náš lyžařský kurz každoročně může uspořádat.

Olympiáda v německém jazyce

26. 1. se v DDM v Kolíně konala Olympiáda v německém jazyce.
V kategorii základních škol obsadila 2. místo A. Vodvářková a
3. místo B. Kvapilová. Naše škola se účastnila jako jediná
venkovská škola mezi kolínskými školami. Blahopřejeme.

Sběr starého papíru

V listopadu proběhl na naší škole sběr starého papíru. Nejlepších
15 žáků bylo odměněno. A jak to dopadlo? V jednotlivcích
zvítězila E. Těmínová (688 kg), 2. P. Funda (651 kg),
3. J. Nezavdal (250 kg) a na 4. – 5. místě T. a J. Holzbauerovi
(každý 190 kg). Nejvíce starého papíru odevzdala 4. třída –
1675,5 kg. Nejaktivnější třídou je 8. A, kde odevzdalo starý papír
88 % žáků. Výtěžek bude použit ve prospěch žáků školy, další
sběr se chystá na duben.
AH

Jak vařily naše prababičky (11.)
Med, perník, medovina
Důležitými surovinami pro domácnosti našich prababiček byly
med, vosk a další produkty včel. Známe z pověstí, že již praotec
Čech ocenil zdejší kraje oplývající medem a strdím. Důležitost včel
pro hospodaření v minulých stoletích si uvědomovala i vrchnost
a byla vydána řada výnosů, které chránily brtníky a domácí včelaře.
Byli osvobozováni od daní, cel a těšili se ochraně, a to nejen oni,
ale i jejich včeličky. Císař Josef II. vydal příkaz, aby u každé školy
bylo umístěno min. 5 včelstev pro
rozšíření výuky na všech školách
c. k. Rakousko–Uherska. Podle
výměry půdy bylo předepsáno, kolik
včelstev musí hospodář povinně
mít. Chráněné byly i medonosné
rostliny a stromy. Pro svoji
užitečnost se lípy staly již dávno
posvátnými stromy a dodnes jsou
nejčastějšími stromy našich měst
a vesnic. Voskové svíčky a kostelní
svíčky byly nenahraditelnými
zdroji osvětlení domácností před
příchodem petroleje a parafínu.
Vosk se používal také k utěsňování
a konzervaci. Tyto dávné tradice se promítly i do kuchyní našich
prababiček. Med je součástí mnoha starých receptů nejenom
na různé pečivo, ale i na úpravy mnoha dalších jídel.
Perník a marcipán, kde med tvoří nejdůležitější složku, byly
pochoutkou nejen u svátečních stolů. Dnes jsou nahrazeny
různými bonbóny, čokoládou, žvýkačkou a podobnými pamlsky.
Perník a marcipán dělali perníkáři, kteří na jejich zdobení
a tvarování používali dřevěné formy. Perníkáři také dělali svíce
a různá mazání na bázi vosku, protože před vynálezem medometu
kupovali od včelařů vosk ve formě celých plástů, ze kterých med
lisovali. Jak perník vypadal, známe dnes například v sortimentu
pardubického perníku. Samozřejmě i naše prababičky pekly
perník a dělaly marcipán. Nejdůležitějším kořením pro zhotovení
perníku byl pepř, ale chuť perníkům propůjčovalo velké množství
dalšího koření a bylin. Hodně záleželo na druhu použitého medu.
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Tyto kombinace chutí se stávaly často rodinným tajemstvím.
Medovina, nápoj síly, odvahy a lásky, byla známa již starým
Slovanům. Podle legend je medovina starší než lidstvo samo –
pod jménem ambrózie ji pili už antičtí bohové. Medovina byla
oblíbeným nápojem šlechty a na královských dvorech. Byla
symbolem hojnosti a prosperity. Vaření medoviny je jednoduché.
Při lisování medu z plástů se používala teplá voda, ve které zůstaly
zbytky medu. Jejich zkvašením vzniká medovina. S vynálezem
medometu, který zachoval voskové
plástve neporušené, však již teplé
vody nebylo třeba. Nebylo tudíž tolik
suroviny pro medovinu a začala být
nahrazována jinými nápoji.
Medu byly zcela právem připisovány
také léčivé účinky. Velké množství
včelstev v Čechách dávalo bohatý
sortiment medu. Podle druhu
medu se lišila nejenom jeho chuť,
ale i rozdílné léčivé účinky. Naše
prababičky uměly kromě běžného
jídla připravovat i léčivé nápoje
a masti. Častou složkou byl právě
med. Připomeňme si dřívější druhy
medu. Kromě běžného, jako byl med lipový, akátový, lesní, jarní
a slunečnicový, byly medy z kvetoucích bylin, z malin a ostružin,
jetelový a vojtěškový, pampeliškový, smrkový, borovicový,
modřínový a zvláště ceněný med hlohový, či ořechové příchuti.
„Perník dobrý s medem“
Vezmi mouku režnou (žitnou) a prosátou ji rozdělej s teplým
medem. Vyhněť čistě, ať je hladké těsto. Nadělej koláčků a upeč
je dobře, stluč je na mouku. Vezmi té mouky libru (cca půl kila),
lot ztlučeného pepře (16 gramů), dva loty drobně rozkrájeného
zázvoru, půl lotu hřebíčku, dva loty skořice, dvě muškátové kulky.
To vše dobře rozkrájej, smíchej s tou moukou, udělej těsto, dej
do forem a peč.

Petr Baláček
Pozn. redakce – na fotografii je medomet, zařízení pro získávání
medu z včelích plástů působením odstředivé síly.

Klub rodáků hlásí
Prvním bodem zprávy je konstatování oprávněnosti založení
Klubu rodáků a přátel Velimi, který se stal nepostradatelnou
složkou života v obou našich obcích. Je třeba vyzvednout
některé zásady podmiňující členství. Především je to naprostá
dobrovolnost vstupu a požadované vlastnosti zájemce – čestnost,
mravnost, tolerance, vztah k obci a rodné zemi, k tradicím
apod. V sobotu 9. ledna 2016 v 16 hod. se konala první řádná
schůze našeho klubu. Trvala nezvykle dlouho a zájem byl značný.
V pestrém programu byly připomenuty činnosti v rámci našeho
klubu, který již jako jeden z oddílů T. J. Sokola Velim překonal
čtvrt století své činnosti. Dle jeho zaměření se v něm střídají akce
kulturně společenské povahy. Dne 26. září 2015 jsme zahájili
sérii akcí, které je možno souhrnně nazvat: „Poznáváme Velim“.
V budoucnu doporučujeme našim novým spoluobčanům
účastnit se těchto akcí, aby se mohli lépe orientovat v nových
podmínkách. Poprvé jsme tedy prošli Sokolskou ulicí. Plánovaná
jedna hodina se protáhla na dvě a čtvrt hodiny. Příští trasou bude
ulice Pražská od křižovatky u sokolovny na konec vsi směrem

k Cerhenicím. O jejím datu konání bude rozhodnuto na příští
schůzi. Zájem o archeologii stále trvá. Změna je v tom, že vedoucí
výzkumu na Skalce Dr. Miloš Vávra a jeho asistent Dražen Šťastný
ve Velimi skončili a náš prostor k výzkumu byl svěřen novému
pracovníku, se kterým teprve musíme navázat kontakt. Dále je
zde badatelská činnost, která má k řešení řadu úkolů. Například
nerozumíme pojmu Rancov, který jsme vyčetli ze starších map.
Již jednou jsme se pokoušeli zjistit místo zaniklé vsi Serčov, asi
1 km severně od Nové Vsi, a to porovnáním jmen serčovského
kostelíku s jednou polní polohou (tratí) zvanou U Michala. Také
nebylo řečeno poslední slovo o zaniklé vísce Popovice západně
od Klipce, kde se před kolektivizací v polích sbíhalo několik cest.
Majitelem tehdejšího pozemku, kde se nacházel střed vísky, byl
Jaroslav Beneš z Velimi č. 12 (Ve Dvoře). Možno též uzavřít pátrání
po rodině Tenverkových v Kutné Hoře, jejichž předek přišel
do Velimi jako učeň k ševci Konstantinu Buřilovi, který bydlel
v domku u Čeperky č. 89 (dnes pan Lanc). Dalším úkolem je
pátrání po korespondenci mezi Jaroslavou Mikšovskou a básníky
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Wolkerem a Bieblem, se kterými se léčila na TBC v Jugoslávii.
Dosud není jistota, kde v Sokolči stávala Pučelíkova hospoda,
která vyhořela v době konání pátého všesokolského sletu
v Praze, po němž se Pučelíkovi přestěhovali do Velimi. Sbírková
činnost je velmi rozvětvená. Bratr Matuška daroval velimskému
Sokolu svou sbírku sokolských krojů! Pro nás by bylo vhodné
sbírat pohlednice Velimi a Vítězova. Již dříve navázal náš klub
spojení se sběratelem pohlednic Josefem Jíšou z Kozojed, který
nám poskytl pro nás neznámé pohlednice naší obce. Pokud byly
našemu klubu darovány nějaké knihy, byly tyto zařazeny do naší
knihovny. Kulturní činnost spočívá v přednáškách, výstavách,
tvorbě a tak podobně. MVDr. Jiří Kačín měl v rámci KRPV
přednášky o Mongolsku, akademický malíř Jiří Škopek i řada
velimských malířů i přespolních měli ve velimské sokolovně

své výstavy. A nebyly zde jen výstavy obrazů. Do budoucna by
bylo vhodné pořizovat životopisy významnějších spoluobčanů
současných i zapsaných do historie (Josef Tesař, pěvci Stanislava
i Jára Součkovi, Václav Nouzovský, Laďka Nohejlová, ale i Primus
Sobotka, Josef Škopek – Ledečský a celá řada dalších). Škoda, že
v minulosti nebyly brány v úvahu návrhy klubu rodáků na názvy
nových ulic. Kdo prý zná nějakého Primuse Sobotku. Tisíce obcí
či měst by se honosilo tím, že se u nich tak významná osoba
narodila. Pravidelné schůze klubu rodáků jsou každou první
sobotu v měsíci ve velimské sokolovně, a to od 16 hodin. Rádi
uvítáme každého poctivého a čestného spoluobčana s dobrým
vztahem k lidem, nezatíženého fanatismem, který má na mysli
blaho celého národa.
B.B.

Pozvání na sváteční vánoční setkání využila téměř stovka Velimáků
i jejich hostů
V kostele sv. Vavřince se dne 27. 12. 2015 uskutečnilo poprvé
vánoční setkání, jehož programem byly zpěv koled za doprovodu
žesťových nástrojů a také dětské dílničky, které umožnily vytvořit
nový velimský betlém z figurek, jež vyrobily pouze naše děti.
Ulice byly plné lidí, řada z nich po vánočním odpočinku ocenila,
že ve Velimi nastala možnost kulturního vyžití. Zajímavé bylo, že
jsme se setkali s hosty, kteří ve Velimi nebydlí, pocházejí z daleka
a o akci se dozvěděli náhodou. Osobně jsem zachytil návštěvníky
až z jižních Čech.
Hudební setkání započalo již po 15. h. Naprosto jedinečným
způsobem a nově z věže naší zvonice zazněl žesťový kvintet
pod vedením manželů Větvičkových tak, že z této stavby zahrál
jejich kvintet koledy do všech světových stran. Posluchači se
shromáždili v prostoru mezi věží a presbytářem kostela a nadějně
vyhlíželi směrem k nejhornějšímu patru zvonice. Celá stavba se
rozezněla intenzivními tóny koled a intrád starých mistrů, byl to
obrovský zážitek. Zvuky opravdu rezonovaly ve starém podsebití
zvonice a trámy jako by sloužily co obrovité struny jednoho super
obrovského nástroje. Jediné, co posluchače mohlo rozladit, bylo
zjištění, že okna v posledním patře zvonice nejdou otevřít tak,
aby se do nich mohli trubači vyložit způsobem, aby zvuk jejich
dechových instrumentů přímo cílil do prostoru před kostelem,
vedle kostela, na náměstí a nakonec i do Vítězovské ulice, tedy
tam, kam vedou všechna čtyři okna naší zvonice.
Po skončení troubení z věže, které trvalo nejméně 30 minut,
se všichni posluchači přesunuli do kostela, kde byl připraven
další program koncertu. Nově se účinkující soustředili před
oltář českých patronů, kde rozložili své hudební nástroje
(nikoliv na chóru jako minule při podzimním koncertu). Bylo

vidět, který hudebník je zodpovědný za který nástroj. Pro
návštěvníky kostela to bylo impulzem pro to, aby se všichni
zadívali do předem připravených textů a začali zpívat všechny
známé vánoční koledy. Pamatuji si jen Narodil se Kristus Pán
a zde vím přesně, že zazněly všechny sloky této vánoční hymny,
a to mocným téměř stohlasým sborem. Dlužno připomenout,
že koncert v budově kostela uvedl R. D. Martin Sklenář krátkou
promluvou o významu Vánoc. Po koncertu následovalo opět
tradiční bohaté pohoštění z kuchyní našich milých farnic, jejichž
seznam by se opět opakoval. Slané a sladké dobroty však byly
příležitostí pro to, abychom v družném rozhovoru mezi sebou
navzájem strávili někteří dokonce i další dvě hodiny. Počasí nám
velice přálo, budiž prostřednictvím těchto novin na věčné časy
pamatováno, že L. P. 2015, den po sv. Štěpánu, bylo veliké horko,
naměřeno tak bylo téměř 12 stupňů Celsia.
Naše pojednání o koncertu by nebylo úplné, pokud bychom
opominuli naše milé děti, které se opět dostavily v hojném počtu
téměř 20 příznivců hudby. A nejen té, bylo se totiž na co těšit.
Velký dík patří Šárce Čáslavové, která neúnavně nejen několik
hodin předem připravovala materiál a programovou náplň
na vánoční dílničky, v nichž se zhotovovaly figurky do dalšího,
úplně nového velimského betlému. Co dítě, to jeden kus. Nad
prací dětí pilně bděla, pomáhala jim a figurky následně vkládala
do modelu chléva připraveného pro svatou rodinu, který
pocházel z dílny paní Pagačové. Koncert se velmi vydařil, už jen
minimálně proto, že byl tím skutečným odrazovým můstkem
pro Tříkrálovou sbírku, tedy pro ustavení skupin, které se staly
koledníky. Pro všechny však jistě byl výrazným kulturním
zážitkem na hudební mapě naší obce pro rok 2015.  T. Těmín

Z chléva do kostela aneb Velim má nový betlém
Ve Velimi zná většina z nás stávající betlém - figurky vysoké
30 centimetrů, svatá rodina, vůl, oslík, anděl, pastýři, tři králové
a plátno na pozadí, které je v poslední době restaurováno
z prostředků dobrovolné sbírky obyvatel Velimi.
Cesta takového dnes rozšířeného fenoménu vánoční dekorace,
jako je betlém, byla ale dlouhá a pomalá. Město Betlém mělo
pro Židy velkým význam, narodil se zde v 11. století př. Kr.
král David. Leží ve výšce 800 m n. m. a bylo vzdáleno asi 7 km
od centra Jeruzaléma. Název znamená „dům chleba“, město

leží na okraji pouště, která na jaře rozkvétá, a pastýři se svými
stády odtud vyrážejí na čerstvou pastvu. Když se na počátku
našeho letopočtu konalo z nařízení Římanů sčítání obyvatel,
bylo třeba přijít do rodiště manžela. Do Betléma se tak vydaly
těhotná Marie a Josef, Davidův potomek. Město bylo přeplněné
příchozími, a tak manželé nalezli místo k přespání jen v chlévě
na seně. V noci pak Maria porodila syna – Ježíše, který nepřichází
jako panovník, ale jako ten ubohý z nejubožejších, a přesto, jak
křesťané věří, vykoupil svět od hříchu, byl božím synem a konal
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zázraky. Hvězda pak, kterou sledovali mudrcové z východu,
byla předmětem sporů. V roce blízko Ježíšova narození žádná
kometa zemi neminula. Až Johannes Kepler navrhl správné
řešení: mudrci neviděli kometu, ale konjunkci (sblížení) planet
Jupitera a Saturna v souhvězdí Ryb, a to v roce 7 př. Kr, kdy
se Ježíš zřejmě narodil. Rok 0 vypočítal podle římských císařů
nesprávně mnich Dionysius. Až sv. František z Assisi se v roce
1223 rozhodl, že celou událost narození Ježíše zinscenuje se
živými kulisami. Kousek od severoitalského města Greccia
postavil jesle, oslovil skutečné pastýře a přivedl maminku
s dítětem. Vytvořil tak zážitek, který dodnes napodobujeme
svými dřevěnými, keramickými, slaměnými a jinými betlémy.
Vánoce 2015 však pro Velim měly mimořádný význam,
oslavovali jsme narození dítěte. Právě naše velimské děti
vytvořily další nádherný betlém, který jsme umístili na rozdíl
od toho původního, který spočívá na oltáři Panny Marie,
na oltář sv. Jana Nepomuckého. Usnesli jsme se, že vytvoření
betlému bude výborným doplňkem a aktivitou pro děti (mimo
vědomostní hry) při vánočním setkání dne 27. 12. Paní Anna
Pagačová vytvořila nádherné pozadí - chaloupku představující
chlév, pokrytou mechem. Zbývalo dodat podsadu a už mohly
děti v dílničce, kterou vedla a skvělým nápadem vybavila paní

Šárka Čáslavová, postupně vyrábět figurky podle vlastní fantazie
a předem připravených surovin (zahrnovaly polystyrenovou
hlavičku, šat z látky a ruce z pestrého drátu). Vytvořily tak
zprvu Marii a Josefa, Ježíška a anděly, jen zvířata v chlévě čekají
na své zhotovení do příštího roku. Děti, které přišly později,
vytvářely postavy pastýřů a příchozích poklonit se narozenému
Ježíškovi. Děti jsme povzbuzovali k tomu, aby své výtvory
podepsaly, bude tedy na věčnou památku zaznamenáno, kdo
byl jejich autorem. Dětmi vytvořený betlém pečlivě uschováme
a budeme jej stavět v dalších letech, dokud se naše paměť
nevytratí a naše společenství bude trvat. 
T. Těmín

Rybova mše opět ve Velimi
V minulém roce zahájilo církevní společenství ve Velimi (dnes
se dá již říci) tradici ukončovat dobu vánoční slavnou Rybovou
mší. Proto i letos dne 10. 1. 2016 zavítal na pozvání Miloslava
Macháčka, našeho varhaníka, do kostela sv. Vavřince pěvecký
sbor Hlahol z Nymburka. Přestože se tato zpívaná mše hraje
především na Štědrý den, ve Velimi sbor doprovodil nedělní mši
svatou v kostele sv. Vavřince u příležitosti slavení svátku Křtu
Páně.
Jan Jakub Ryba poprvé uvedl svoji mši v roce 1796. Ryba už
jako osmiletý uměl velmi dobře hrát na klavír a učil se na housle
a varhany. Od roku 1780 studoval s pomocí svého strýce v Praze
piaristické gymnázium. Po jeho ukončení v roce 1785 studoval
filozofii, získal značný rozhled a vzdělání (kromě češtiny
a samozřejmé němčiny četl francouzsky, italsky, latinsky i řecky).
Byl přívržencem osvícenské ideologie. Po pěti letech jej však
otec, který byl podučitelem v Přešticích, povolal do Nepomuku,
kde se uvolnilo místo učitelského pomocníka. Toto místo ale
nedostal. V roce 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku
a od roku 1788 až do smrti působil jako učitel v Rožmitále
pod Třemšínem. V roce 1790 se oženil, byl otcem třinácti dětí,
z nichž přežilo sedm. Jedním z jeho synů byl i významný český
oční lékař prof. MUDr. Josef Arnošt Ryba. Později žil a skládal
v bídě, protože tehdy místo venkovského učitele v lidech

nevzbuzovalo autoritu, zejména po rakouském státním bankrotu
v roce 1811 se jeho reálný příjem hluboko propadl pod hranici
dnešního životního minima. V roce 1815 se existenční problémy
nakupily tak, že spáchal sebevraždu. Podle nedávno objeveného
dokumentu mohl být poslední kapkou fakt, že rožmitálský
farář pravděpodobně ustoupil od rozjednané opravy kostelních
varhan, které tou dobou byly rozladěny a v žalostném stavu. To
je jistě výzva pro naše společenství, kolínskou farnost i naši obec
nenechat podobně padnout varhaníka našeho.
Náš hlavní dík patří varhanici Ivě Trnečkové, která si velmi dobře
porozuměla s našimi kostelními varhanami. Další poděkování
patří Josefu Husákovi, který vedle hry na trubku zpíval i tenor.
Z ženských hlasů je pak třeba zmínit soprán Lenky Perglové, bas
Jiřího Sebery, v neposlední řadě pak alt Jany Michlové. Vynikající
umělecké provedení ocenili všichni přítomní, jejichž počet se
blížil k číslu 60, mnoho z nich dorazilo z Předhradí, Vítězova
a Sokolče. Po mši opět následovalo bohaté pohoštění slanými
a sladkými dobrotami, čaj i káva opravdu přišly vhod. Počasí
se ukázalo být opravdu lednovým, okolo kostela ležel sníh, což
ocenily děti, které se v radostné snaze snažily „zkoulovat“ pana
faráře. Sluší se poznamenat, že občerstvení pocházelo z kuchyní
našich mnohých farnic, kterým náleží náš velký dík.
T. Těmín

Program kulturních akcí v kostele sv. Vavřince v roce 2016
Drazí přátelé,
věřím, že jste zaregistrovali, že se v loňském roce ve zdejším
kostele sv. Vavřince uskutečnila řada kulturních akcí. Tyto akce
připravujeme i pro letošní rok. Rádi využíváme této příležitosti
a prostřednictvím Velimských novin bychom Vám rádi představili,
co pro následující půlrok plánujeme.
Úplný program není ještě zcela stanoven, je tedy možné, že se
některé informace změní. Všechny aktivity budou vždy včas
oznámeny, buď písemně či hlášením v obecním rozhlase nebo

na stránkách www.farnostkolin.cz.
Mou touhou je představit místní kostel nejen jako místo, kde
se schází katolická obec. Každý kostel by měl být dominantou
a kulturním centrem obce. Rád bych, abyste vnímali, že kostel
sv. Vavřince je i Vaším kostelem a že do něho můžete v pokoji
přijít. Jednotlivé akce jsou naší nabídkou. Všem, kteří mají obavu
či ostych, zdůrazňuji, že nemusíte mít jakékoliv zábrany přijít,
nikdo Vás nebude zkoušet, k něčemu nutit nebo přemlouvat.
Naše akce jsou příležitostí ztišit se, zamyslet se a zažít nějakou
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kulturní událost. Předkládáme tedy nástin jednotlivých akcí,
které se uskuteční v první polovině roku 2016. Přijměte naše co
nejsrdečnější pozvání:
• sobota 6. února 18 h, kostel sv. Vavřince
Povídání o svaté zpovědi (dějinný vývoj, otázka odpustků, jak
vypadá zpověď v dnešní době).
• sobota 5. března 17 h, kostel sv. Vavřince
Povídání o postní době a o Velikonocích, včetně programu
pro děti. Večer doprovázen zpěvem souboru Privatissima.
• středa 23. března 18 h, kostel sv. Vavřince
Pašije v podání operního pěvce Jakuba Hrubého (zpívá
ve sboru Národního divadla) a jeho přátel.

•

•
•

sobota 2. dubna 18 h, kostel sv. Vavřince
Koncert pražského pěveckého sboru Sonaglio. V neděli
3. dubna při mši svaté v Pňově – Předhradí (9.30 h) bude
tento sbor zpívat také Dvořákovu mši.
sobota 7. května 18 h, kostel sv. Vavřince
Noc Bible. Od 18 h program pro děti. Od 20 h budeme číst
celé evangelium podle sv. Jana.
pátek 10. června 18 h, kostel sv. Vavřince
Noc kostelů – připojíme se k tradiční akci, která probíhá
po celé naší republice.
R. D. Martin Sklenář

Velimský koupák
Sedím doma v křesle, venku prší, je sychravé počasí a mně se
začínají vracet vzpomínky nejen na loňské léto, ale i na léta mého
nedávného mládí. K tomu bezesporu patřil „velimský koupák“.
Ano ten, kolem kterého dnes už jen projedeme nebo projdeme.
Přitom to zde žilo od podzimu do dalšího podzimu, ale hlavně
v létě.
Měl bych těm mladším připomenout, že koupák měl svého
stálého správce p. Kysilku Václava, který bydlel vedle Steinbrecherů
vpravo. V létě mu pomáhal p. Vocásek František, bydlel v domě,
který dnes vlastní p. Vítek Starý.
Ale začněme postupně. Každý podzim se voda z koupaliště
upustila, a tak voda zůstala jen
ve „velkém“ – v přední části
u stavidla. Pak se čekalo na zimu,
až voda zamrzne. Je to za ta
léta stále stejné. Jak začala voda
zamrzat, tak se skoro každý den,
kdy mrzlo, led zkoušel, jestli už
je dostatečně silný a můžeme
vyrazit s bruslemi. Za tu dobu
„zkoušení“ bylo na ledě naházeno
vše, co bylo zrovna po ruce – kusy
dřeva, větve a hlavně dost kamenů
různé velikosti (nepřekonatelná
překážka pro brusle).
Stejné „zkoušení“ můžeme
pozorovat i letošní zimu – třeba na Nádržce. Nevěříte? Za těch
40 let „zkoušení“ se nic nezměnilo – tedy pokud začne mrznout.
Když už to šlo bruslit, zaplnil se koupák borci – hokejisty, bruslaři
svátečními i různé pokročilosti a machýrky, kteří předváděli své
dovednosti. Mezi ně jsem někdy patřil i já, protože holky chodily
bruslit také. Po napadnutí sněhu na led se muselo vyhrnovat –
erární hrabla měla neustále zlomené násady, a tak jsme si nosili svá.
Nepostradatelným doplňkem hokejistů byly hrabičky na lovení
puků (u zdi byla někdy odmrzlá mezera). Kopeček u vrátek byl
naše sjezdovka, kde se dal trénovat sjezd na lyžích – ke zdi nebo
pro odvážnější do dvírek s dojezdem do parčíku pana Boboviče.
Postupně se začalo oteplovat, led roztál a všichni jsme se začali
těšit na jaro a hlavně na léto. Koupák se zjara vypustil úplně,
aby se mohl vyčistit od rostlin, kterých bylo fakt dost. V tu dobu
nastal pro nás malé kluky čas hledání pokladů – jasně, těch
puků nevylovených hrabičkami. Po zaschnutí rostlin začala pro
p. Kysilku nejhorší práce. Shrabat je na hromádku, nastartovat
starý zelený zetor bez kabiny, zapřáhnout poloviční valňák a vše
vyvozit. Pak začalo postupné napouštění koupáku z potoka,
ve kterém teklo více vody než dnes.

A zase to postupné oteplování. Přechod jara v léto, kdy začal
koupák žít na „plné pecky“ od rána do pozdních večerních hodin.
A možná i v noci, ale to já jsem spal, protože mi bylo asi 11 let.
Pan Kysilka otevřel pánské a dámské šatny, WC a očekával první
otužilce, v sezóně pak nápor místních i cizích zájemců o koupání.
V tu chvíli přichází na výpomoc p. Vocásek František. Proužkovaná
košile, kalhoty, kšandy a stylový slaměný klobouček. Všechny nás
vítal (sedě na židličce pod slunečníkem u stolečku) při vybírání
vstupného (asi 1 – 3 Kč na celý den).
Sedávalo se na lavičkách, které byly kolem celého koupaliště,
a také na střeše WC, jež je v úrovni břehu. Odtud jsme měli
všude přehled, kde jsou holky
(machrování ani v létě nepřešlo),
kdo na koupák přichází a zase
opačně – odchází.
O prázdninách i mimo ně
jsem byl na koupáku každý den.
Takových postaviček nás bylo víc,
každá se v mé mysli zachovala
něčím zvláštním a jiným. Tak
např. Karel Jandák (přezdívaný
Koja) a Pepa Ladýř –„Lála“ (ředitel
autobusu, který vezl děti na tábor
od školy) vydrželi ve vodě třeba
celé dopoledne, aniž by oschli.
A odpoledne nanovo.
V té době bylo populárních několik skoků – šipka, svíčka, prdelák,
kufr, otočka, placák, nevšímák a skoba. Pravým mistrem ve skobě
byl Pavel Funda řečený Patlas (bydlel ve Fajberku, dnešní vinárna).
Šílený rozběh, křik a odraz co nejdál – let těla vzduchem ve tvaru
skoby. Když vylézal z vody, měl vždy od nárazu o vodu červené
břicho. Placák se i nám všem občas podařil, měli jsme červená
břicha ještě víc než „skobař“ Patlas.
Nevšímák – šílený rozběh a křik, ale odraz žádný – muselo se
to zalomit těsně za hranu vybetonovaného břehu. Nebyla nouze
o odřené holeně a nárty. Pro odvážnější byl skok z hrušky – zde
vynikal zase Koja Jandák. Jako „největší“ plavec se mi uchoval
Josef Fíla, který se v „malém“ odrážel ode dna a dělal, že plave
kraula. Už tehdy byl vyšší postavy než my.
Když už jsem byl o kousek starší, začal jsem vnímat, že
na koupáku dochází i k seznamování kluků s holkami. Kdo byl
trochu přičinlivý, mohl zde zažít první lásku, rozchod, nebo lásku
osudovou. Do Velimi jezdili i cizáčci z Kolína – na motorkách
Jawa 350. Jedním z nich byl i Vláďa „Honda“ Hanuš. Ten asi hodně
učaroval Velimačce Heleně Jandákové. A jak se až do dneška
ukazuje, tak to byla láska osudová - „koupáková“.
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A zase jsem o kousek povyrostl a dospěl do svých klackovitých
let. Na hladině koupáku přibyl dřevěný kříž, kterého jsme se při
plavání mohli chytnout a odpočinout si, nebo na něm blbnout.
Jednou takhle po dešti jsem šel s kamarádem Šebestou na koupák
a tam už plaval Roman Chyba (Keťoun) se svou přítelkyní
Hasalovou z Cerhenic a byli u toho kříže. Keťoun začal najednou
svou přítelkyni nadzvihovat nad hladinu a vykřikovat: „My se
koupeme nahatí!“ Když už to udělal asi potřetí, byl přítelkyní
Jitkou počastován velmi vřelými slovy, která si dovedete představit,
ale publikovat se nedají.
No a tou poslední vzpomínkou je to, že na koupáku jste mohli
přijít i o peníze, když jste potkali ty „správný“ lidi. Já je tam potkal.
Po příchodu z vojny jsem potřeboval udělat několik zkoušek,
abych mohl vykonávat své povolání. Od rána do oběda jsem se
doma učil a pak si šel provětrat hlavu na koupák. Sedím na střeše
WC a sleduji, co se děje. Najednou vidím jít dole po silnici
Radka Zelingera (Zelku) a Románka Valentu (Candáta). Nesli

velkou tašku plnou alkoholu různého druhu a různé kvality, z tašky
vykukovala i chlazená kachna. Protože Zelkovi nejsou doma, mají
mejdan ve dvou. Poněvadž bylo asi 13,30h, šel jsem na mejdan
s nimi (na jedno pivko). Chyba. Domů jsem přišel asi ve 2 hodiny
ráno a v povznášejícím stavu. Následovalo několik pokusů o učení
a v 7,00h odjezd na zkoušky (ještě v tom povznášejícím stavu).
Neuspěl jsem! Ihned mi byla mzda snížena asi o 1 300 Kč, a to
bylo v roce 1989 dost peněz - na dost mejdanů ve dvou, ve třech
a možná i ve čtyřech.
Takto se mi uchovaly vzpomínky na konkrétní lidi
a místo naší vesnice. Doufám, že se nebudou zlobit,
protože zde uvádím jejich pravá jména. Na ty, co nežijí, si
zavzpomínáme, a s těmi, co zůstali ve Velimi, se můžeme
potkávat a představit si, v čem byli a možná ještě jsou „dobří“.

Josef Kosička
P. S. Kachna se nedala jíst, protože byla až moc propečená – škoda.
Tak třeba příště, až zase nebudou „Zelkovi“ doma.

Velimský nohejbal v roce 2015
Rok 2015 se možná zapíše natrvalo do historie nohejbalu
ve Velimi. Bude-li to v dobrém, či špatném, ukáže čas. Po více
jak dvacetiletém ryze dobrovolném hraní došlo ke spojení
skupin „mladších“ a „starších“ hráčů. Následně byla z popudu
mladších hráčů podána přihláška na Český nohejbalový svaz
k registraci, tím i do oficiální soutěže - Okresního přeboru Kutná
Hora–Kolín. Oddíl nohejbalu byl zaregistrován pod hlavičkou
Sokola Velim a pod názvem TJ Sokol Velim bude i vystupovat
v soutěži. Oddíl založilo třináct členů Sokola, což je doufám to
správné číslo. Prvotní nadšení ze vzniku oddílu nevyprchalo.
Celý podzim probíhala příprava na první amatérskou sezónu

v okresním přeboru. Registrace oddílu, výběr dresů, vybavení
míči, sítí, počítadlem, ale hlavně zajištění haly na trénink přes
zimu. Rozloučení se „starou dobou“ proběhlo důstojně. Byl
uspořádán tradiční Vánoční turnaj dvojic. Při neúčasti některých
opor z řad „starších“ hráčů, kteří pravidelně vyhrávali, nastoupilo
dravé mládí. Vítězství vybojovala dvojice Tomáš Brant a
Pavel Kopecký. Rok 2016 byl odstartován pravidelnými tréninky
(dva až tři týdně). Brzy dojde na přípravné zápasy a v dubnu
začne soutěž. Jak dopadne, uvidíme v září, ale už teď se píše nová
kapitola velimského nohejbalu.
B. Filoun

První florbalový turnaj 2016
Dne 24. ledna pořádal Sokol Velim první turnaj roku 2016.
Ve třech kategoriích se utkalo 25 družstev. V kategorii Ia
(2006–2008) opět výrazně zářila domácí Velim, když obsadila
první a třetí příčku. Na druhém místě skončila Sadská. Nejlepším
brankářem byl domácí J. Houdek, nejlepším střelcem se stal
J. Hofez ze Sadské a Pohár starosty obce Velim pro nejužitečnějšího
hráče turnaje získal Š. Kořínek také ze Sadské.
V kategorii Ib (2005–2003) zvítězila vynikající Sokoleč,
když v dramatickém finále porazila v nastaveném čase DDP
Poděbrady. Bronzové medaile a pohár za třetí místo získali
chlapci z Velimi ve složení Alexa, Horák, Nezavdal, Rambousek
(C) a brankář Storchak. Nejlepším gólmanem turnaje byl

vyhlášen D. Bodanský (DDP Poděbrady), nejlepším střelcem
O. Majer (Sadská) a nejužitečnějším hráčem M. Severa
(Poděbrady).
Kategorii nejstarších 2002–1998 opanovali sokolové
z Nymburka, mezi které se dokázala vklínit jen druhá Velim.
Nejlepší hráčem turnaje byl R. Čábela (Velim), nejlepším
brankářem D. Procházka (NB) a nejúspěšnějším střelcem
D. Svoboda (NB).
Velmi děkujeme obětavým maminkám, které se celý den
staraly o občerstvení více než dvou stovek účastníků, a panu
starostovi Seifertovi, který věnoval poháry pro vítěze.
Florbalu zdar! 
M. Esterle
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Zimní fotbalové turnaje přípravek

Starší přípravka:
19. 12. 2015 Fotbalový turnaj Veletov – 2. místo
24. 1. 2016 Fotbalový turnaj Jičín – 5. místo
Hráči: Hrabák D., Holzbauer J., Veit L., Kostelecký D., Pena Š.,
Zelený M., Endler J., Dohanič R., Mén M., Smetana O.

Mladší přípravka:
20. 12. Fotbalový turnaj Veletov – 3. místo
9. 1. Fotbalový turnaj Pardubice – 8. místo
Hráči: Maxián F., Esterle Š., Sixta L., Houdek J., Vedral D.,
Vokněr D., Divecký P., Szitás P., Kobliha A.

Nejmladší přípravka:
20.12. Fotbalový turnaj Zásmuky – 5. místo
10. 1. Fotbalový turnaj Milovice – 5. místo
Hráči: Houdek V., Sixta R., Čech M., Vokněr M., Marek J.,
Langmajer J., Polák T., Drahovzal Š., Koblihová A., Souček S.,
Wasserbauer T., Herzog M., Medlen R., Nesvorný O.,
Zahradník T., Zahradník P.

Zdražení Velimských novin
Zdražení nás vždy nemile překvapí, ať se týká čehokoliv. Bohužel
toto slovo slýcháme častěji, než bychom si přáli. Budu se snažit
zamyslet, proč tomu tak je v případě našich novin. Moje babička
prodávala časopisy a noviny v bývalé slavné „Čokoládce“
ve Velimi. Těšívala jsem se, že mi přinese časopis Vlasta.
Pravda, papír nekvalitní, ale čtení a námětů tam bylo dosytosti
pro všechny. Stála tuším 8 Kč. Dnes se Vlasta pyšní krásným
papírem, krásnými barvami. S obsahem je to horší. Reklamy
na všechno možné přes celou stránku a zajímavého pomálu.
Cena 29 Kč je pro mě tak nezajímavá, že jsem přerušila rodinnou
tradici a dávno ji už nekupuji. Navíc se s dnešními novinami
nedá vyčistit sklo při mytí oken. Nesají a pouští barvu.
Jakou to má souvislost s Velimskými novinami? Tiskárny jsou
poměrně levné, ale náplně do nich (tonery) jsou víc než drahé.
Originál jedné barvy stojí kolem 320 Kč, alespoň u mého
postaršího stroje. Koupím-li barev pět, jsme cca na 1500 Kč,
což je v podstatě cena tiskárny. Šetřím, jak mohu, a dlouho
přemýšlím, než něco vytisknu.
Protože VN se tisknout musí, určitě je spotřeba těchto drahých
barev vysoká. Od toho se pak zřejmě odvíjí zvýšení ceny ze
sympatických pěti korun na současných deset. 
IBAB
Slovo šéfredaktorky
Paní Babickou jsme požádali o názor na zdražení VN, tímto
jí děkujeme. Ráda bych doplnila, že cena VN se nezměnila od
r. 2003. Když to porovnáte s cenami ostatního zboží, téměř
vše zdražilo, také se změnily příjmy. Noviny jsou už delší dobu
v „novém kabátě“, tím myslím barevné a na kvalitnějším papíru.
Pětikoruna mi vzhledem k času, práci a ceně materiálu, který
je k výrobě novin potřebný, připadá zanedbatelná. Je to cena
dvou rohlíků. Mrzí nás, když slyšíme, že si noviny koupíte čtyři
dohromady a budete si je půjčovat. Připadá mi to jako znevážení
práce těch, kteří se na tvorbě novin podílejí. (Kromě toho všichni
organizují Velimský ples, a to vše vykonávají dobrovolně ve svém
volném čase.) Někdy také slyšíme kritiku na obsah. Nejsme
profesionální novináři, máme svá zaměstnání, a tak nemůžeme
být u všeho. Je tedy i na občanech, zda nám pošlou informaci,
co zajímavého se kde děje, nebo zda sami napíšou článek.
Tímto bych Vás – čtenáře ráda vyzvala, abyste nám články
posílali, a zároveň Vás požádala, abyste se snažili napsat článek
ne extrémně dlouhý a pokaždé se snažili oživit ho fotografií.
Děkujeme Vám za pochopení, přízeň a spolupráci.
AH

Rezervace míst na tel. 604 835 789
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