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Slavnostní otevření nového hřiště
27. 10. 2015 proběhlo slavnostní přestřižení pásky nového
areálu, který bude sloužit dětem ze Základní školy T. G. Masaryka
i veřejnosti. Po přivítání vystoupily se svým pásmem děti z Mateřské
školy Velim pod vedením Hany Koláčné. Promluvili starosta Obce
Velim J. Seifert, starosta Městyse Cerhenice, náměstek hejtmana
Středočeského kraje PhDr. Bc. M. Semerád, MBA., ředitel školy
T. G. Masaryka Mgr. P. Karpeta, ředitel ROPu Ing. V. Chytil
a ředitel pozemních staveb Geosan group, a. s., pan Prokůpek.
Poté se všichni přítomní přesunuli na tartanový ovál, kde byla
slavnostně přestřižena páska a odstartován štafetový závod dětí ze
ZŠ, který pečlivě připravil Mgr. M. Kyncl. Samozřejmě nešlo o to,

Na slavnostní otevření sportovního hřiště se zázemím
vybudovaného v prostoru za MŠ přišla většina žáků velimské
školy. Potleskem odměnili svého pana ředitele, který za všechny
poděkoval, protože škola získala polohou i vybavením skvělé
místo pro výuku tělesné výchovy. Ocenil i spolupráci s obcí,
která škole vyšla vstříc a areál doplnila o doskočiště a místo pro
vrh koulí. Výsledek prací shrnul pan starosta slovy: „Během
několika měsíců vznikly za mateřskou školou tartanové
tréninkové běžecké dráhy, víceúčelové hřiště na volejbal, tenis
a malou kopanou s umělým travnatým povrchem třetí generace,
čtyři nové kabiny, sprchy a toalety, parkovací místa podél
areálu a nový chodník.“ Celková výše investice se vyšplhala na
18,6 milionu Kč bez DPH. Do budoucna je ještě plánováno
celkové osvětlení. Po přestřižení pásky se uskutečnil štafetový
běh osmičlenných družstev tvořených žáky 6. – 9. tříd (vždy 1
dívka a 1 chlapec z každého ročníku). Běh hezky komentoval
moderátor celé akce, takže jsme mohli zažít atmosféru
opravdových závodů. Zvítězila štafeta „zelených“ ve složení
– D. Fořtová, J. Růžička, P. Fundová, Š. Vácha, V. Němcová,
R. Sixta, B. Kvapilová a J. Horák. 
AH

kdo vlastně vyhraje, ale vítězství
potěšilo, neboť bylo korunováno
sladkou tečkou v podobě
dortu ve tvaru sportovního
hřiště. Všichni fandili o sto
šest a na závěr si sami mohli
zkusit čestné kolečko, které ale
proběhlo pouze v procházkovém
tempu a jeho součástí byla
i prohlídka přilehlých prostor
– kabin a technického zázemí.
Společně doufáme, že všechny
děti, které areál již aktivně
využívají a budou využívat, si tak
kvalitní a záviděníhodný prostor
opravdu užijí. 
žas

Velimween s novými atrakcemi
Díky podpoře firmy Ball Aerocan CZ, s. r. o., jsme mohli
tradiční Velimween obohatit o nové atrakce – skákací hrad a
nafukovací skluzavku. Více čtěte na str. 4.

2

Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 7. 10. 2015
• Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. VII.
• Zastupitelstvo obce Velim projednalo a schválilo plán
inventur na rok 2015 včetně inventarizačních komisí.
• Záměr obce propachtovat pozemek p. č. 325/1 o výměře
0,40 ha v k. ú. Vítězov byl vyvěšen na úřední desce. ZO
obdrželo 3 nabídky na propachtování výše uvedeného
pozemku: 1) č. j. 687/2015 Jaroslav Kubíček, Vítězov,
s nabídkou 4160 Kč/ha/rok, 2) č. j. 688/2015 Firma
ZAVA Doprava, a. s., Vítězov, s nabídkou 4000 Kč/ha/rok,
3) č. j. 695/2015 SALIMA družstvo Velim, s nabídkou
4200 Kč/ha/rok.
• ZO vybralo nejvyšší možnou nabídku, kterou je nabídka
družstva SALIMA Velim (4200 Kč/ha/rok). Pozemek
p. č. 325/1 o výměře 0,40 ha v k. ú. Vítězov bude Salimě
propachtován.
• Zastupitelstvo obce Velim projednalo a schválilo žádost
TJ Sokol Velim o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši
35 000 Kč na rozvoj tělovýchovy a sportu pro všechny
generace – zlepšení tepelné pohody pro cvičení a sporty
(pův. číslo žádosti – doplněné o konkrétní částku).
• ZO projednalo a schválilo žádost FSČCE o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce ve výši 50 000 Kč na úpravu vjezdu
do fary + restaurování vitráží v evangelickém kostele.
• Zastupitelstvo projednalo stížnost pana J. Nechojdomy,
která se týkala zvednutí vozovky ve Vítězově a obav
z vniknutí vody na jeho pozemek a žádosti o okamžité
řešení. Panu Nechojdomovi bude předán kontakt
na odpovědného pracovníka společnosti SILMEX, která
silnici rekonstruovala.
• ZO projednalo žádost SALIMY družstva Velim o vyjádření
ke změně ÚP Velim – úprava návrhu, aby podmínka (max
2 byty pro objekt č. p. 24) byla zrušena a bylo zde umožněno
realizovat pohotovostní ubytování pro sezónní pracovníky.
Zastupitelstvo se zrušením podmínky souhlasilo.
• Pan J. Müller požadoval od obce Velim poskytnutí informací
dle zákona 106/1999. Z koncesionářské smlouvy mezi
obcí Velim a Vodos, s. r. o., vyplývá možnost požadovat
nájemné (díky čemuž máme nyní nejdražší stočné).
1) Jaká je reálná (minimální) výše nájemného a hodnota
obnovujících oprav v Kč obsažená v Modelu, kterým je
Část B Platebního mechanismu (smlouva o nájmu
a provozování kanalizace mezi Obcí Velim a VODOS, s. r. o.,
příloha č. 5). 2) Jaká je reálná (Obcí Velim požadovaná)
výše nájemného a hodnota obnovujících oprav v Kč za rok
2014 a na rok 2015. Na základě konzultace se společností
Vodos byla panu Müllerovi zaslána odpověď: Obec Velim
na základě uzavřené, vysoutěžené koncesní smlouvy má
povinnost požadovat nájemné od provozovatele stanovené
v Platebním mechanismu, respektive v Modelu. Výše
nájemného požadovaného Obcí Velim (jako vlastníka)
je na minimální úrovni, kterou stanovuje Platební
mechanismus, respektive Model a činí: za rok 2014 –
593 tis. Kč, za rok 2015 – 828 tis. Kč, v roce 2016 bude činit
– 974 tis. Kč. Obec Velim v minulosti (2015) neuvažovala
ani v příštím roce neuvažuje o dalším zvýšení nájemného
nad rámec minimálního (požadovaného) zejména z toho
důvodu, že by tento záměr měl další dopad na cenu
stočného. Hodnota obnovujících oprav je jak v roce 2014,
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tak v roce 2015 nulová s tím, že jako vlastník kanalizace si
uvědomujeme, že jsme povinni vytvářet rezervu finančních
prostředků na její obnovu a dokládat jejich použití pro tyto
účely dle § 8 Zákona o vodovodech a kanalizaci.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo mezi obcí Velim a společnostmi Geosan
a Sport-Technik Bohemia, s. r. o. (nové práce a méněpráce)
ve výši 705 012,69 Kč bez DPH.
ZO projednalo a schválilo nabídku společnosti Elnar, spol.
s r. o., na vybavení šaten, kabin, koupelen a WC ve výši
152 688,50 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh Smlouvy o dílo
společnosti Sport-Technik Bohemia, s. r. o., o provádění
údržby hřiště UT3G. Cena jedné roční údržby ve výši
32 325 Kč vč. DPH.
Na zasedání se dostavili manželé Milbachovi. Paní
Milbachová přečetla prohlášení, které připravili pro
zasedání zastupitelstva. Souhlas s řešením dopravní situace
v ulici Václavská, nesouhlas s osazením příčných prahů –
retardérů, odepírání možnosti řešit stávající situaci (ZO
již několikrát zamítlo požadavek na odstranění retardéru).
V případě nevyhovění jejich požadavku odstraní retardér
na vlastní náklady. Poté pan Milbach navrhl kompromis
a přednesl návrh o posunutí retardéru na hranici pozemku
s nemovitostí Vepřekových. ZO navrhlo, aby Milbachovi
dodali souhlasné stanovisko od Vepřeků. Obec se také pokusí
projednat posunutí retardéru s manželi Vepřekovými. Poté
oznámí stanovisko k této situaci.
Pan starosta informoval ZO, že nové sportovní hřiště bylo
úspěšně zkolaudováno, jeho slavnostní otevření je plánováno
na úterý 27. 10. 2015. Budou pozváni zástupci kraje, ROP,
zhotovitelé, tisk, partneři projektu, děti a odpoledne
na prohlídku areálu také veřejnost.
JUDr. Těmín, Ph.D., sdělil ZO, že připraví odpovědi
k požadovaným vyjádřením společnosti SATER PROJEKT,
s. r. o., č. j. 647/2015 – žádost o vyjádření k projektové
dokumentaci pro účely vydání stavebního povolení
a 701/2015 – žádost o souhlas provozovatele BČOV Velim
ke zvýšení nátoku srážkových vod týkajících se společnosti
Ball Aerocan CZ, s. r. o. (Nesouhlasíme, opakujeme námitky
z územního rozhodnutí.)
Pan Kaftan oznámil, že se propadá silnice u bytovky. Starosta
sdělil, že závada bude nahlášena společnosti SUS Kutná
Hora. Upozornil, že je třeba objednat patníky s odrazkami
k areálu nového sportovního hřiště ve Velimi.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 21. 10. 2015
•

•

•

Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2015
o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu Obce
Velim pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické
ve Velimi na úpravu vjezdu do fary + restaurování vitráží
v evangelickém kostele.
Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2015
o poskytnutí dotace ve výši 35 000 Kč z rozpočtu Obce
Velim pro TJ Sokol Velim na Rozvoj tělovýchovy a sportu
pro všechny generace – zlepšení tepelné pohody pro cvičení
a sporty.
Zastupitelstvo Obce Velim schválilo bezúplatný převod
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stavby bez čp/če se způsobem využití bydlení
na st. p. č. 78, LV 10001 v k. ú. Vítězov, Obec Velim,
evidované v KN na LV č. 60000, z vlastnictví České republiky
– UZSVM do vlastnictví Obce Velim. Jedná se o stavbu
zvoničky na pozemku ve vlastnictví Obce Velim.
ZO vzalo na vědomí oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva
Středočeského kraje ve věci žádostí o poskytnutí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského fondu rozvoje obcí a měst – neschválení
dotace na Rekonstrukci chodníků ve Velimi (ul. Novoveská
a Karlova) z důvodu nedostatku finančních prostředků
v programu 2015 (oblast podpory – Rekonstrukce a opravy
místních komunikací a chodníků).
ZO vzalo na vědomí pozvánku od Klubu rodáků a přátel
Velimi na oslavu 97. výročí založení Československé
republiky, které se uskuteční v sobotu 24. 10. 2015
od 14.00 h v místní sokolovně.
Pan starosta Seifert oznámil zastupitelům, že se uskutečnilo
další jednání ohledně výkupu pozemků – cyklotrasa
Cerhenice – Velim. Zastupitelům bude rozeslána
k prostudování smlouva o zprostředkování výkupu
pozemků (společnost ERA Profesional). Dále pozval

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Urbanová Eva, Velim
Vosecká Lenka, Velim
Fundová Vlasta, Velim
Baláček Bohuslav, Velim
Vavřínová Hana, Velim
Lanc Petr, Velim
Bártlová Ivana, Velim
Černá Ludmila, Velim
Krutský Miloslav, Velim
Kroupová Bedřiška, Velim
Richter Ladislav, Velim
Douděra Miroslav, Velim
Vedral Jaroslav, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Čierný Antonín, Velim
Kratochvíl Matyáš, Vítězov
Rodičům blahopřejeme!
Zemřel:
Šusta Zdeněk, Velim
Čest jeho památce!
Mezi velimské občany byly
přivítány tyto děti:
Michníková Zuzana, Otta
Antonín, Tvarohová Lada,
Grulichová Adéla, Bari
Martin, Kulhánek Marek,
Koubek Oliver, Bíró Antonín,
Větvičková Antonie, Barták
Vendelín, Horelová Agáta

Narodili se:
Steinbrecher Martin, Velim
Dynybyl Jonáš, Vítězov

Vítání občánků
V sobotu 10. 10. 2015 proběhlo na OÚ vítání nových
občánků naší obce. Na úvod přivítala rodiče, příbuzné
a známé pí J. Studená. Za obecní zastupitelstvo popřála
našim novým spoluobčánkům paní Žaneta Svobodová.
Děvčata z místní mateřské a základní školy předvedla krátké
vystoupení. Na památku této slavnostní chvíle, po podpisu
rodičů do pamětní knihy, dostal každý nový občánek malý
dárek a maminka květinu. Na samotný závěr proběhlo
společné focení.
žas
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všechny přítomné na slavnostní otevření sportovního
hřiště se zázemím ve Velimi, které se koná 27. 10. 2015
od 11.00 h na novém hřišti za MŠ Velim. Sdělil zastupitelům,
že se společně s místostarostou Kubelkou zúčastní
předvedení mechanizace v Katlově v pátek 23. 10. 2015. Dále
připomenul, že od 27. 10. 2015 do 2. 11. 2015 bude uzavřena
pošta ve Velimi z důvodu rekonstrukce schodiště.
JUDr. Těmín, Ph.D., požádal o uklizení odpadků v lokalitě
U Mlýna a u Vítězovského rybníka.
Ředitel ZŠ Mgr. Karpeta oznámil ZO, že žáci
ZŠ T. G. Masaryka ve Velimi budou mít volno ředitele školy
ve dnech 16. 11. 2015 a dále 21. 12. a 22. 12. 2015.
Pan Kostka informoval zastupitele o schůzce s ředitelem
závodu Ball Aerocan CZ, na které jednal o další spolupráci
mezi obcí a výše uvedenou společností. Ve čtvrtek
29. 10. 2015 je plánována další schůzka, na které bude
přítomen ředitel pro Evropu St. Platek, kterého seznámí
zástupci obce s připravovanými projekty – MŠ, chodníky,
cyklostezka, opravy kostela, školní hřiště atp.
Ředitelka MŠ Žaneta Svobodová, DiS., oznámila, že MŠ
bude také uzavřena ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2015.
Mgr. Kyncl sdělil zastupitelům, že dne 26. 10. 2015 je
plánována pravidelná finanční kontrola v ZŠ T. G. Masaryka.

Velim a svět před půl stoletím (říjen 2015)
Dne 15. října 1965 zemřel akademik František Burian, český
chirurg a univerzitní profesor. Od roku 1955 byl akademikem
ČSAV – průkopníkem plastické chirurgie.
Dne 23. října 1965 navečer se do Velimské továrny sjíždělo
mnoho hostů. K pohoštění se dostavilo mnoho funkcionářů
různých úřadů a orgánů, kteří se zde setkali se sovětskými hosty.
Teprve v poslední chvíli se o této akci dovědělo vedení Velimské
továrny – tedy samotného závodu. Hlavním hostitelem bylo totiž
Jednotné zemědělské družstvo Velim. V JZD narychlo zabili
3 vepře a 6 podsvinčat, které upekli na rožni. Na obou dvorech,
v západní i východní části závodu bylo zaparkováno více jak
30 osobních automobilů. Mimo jiné se podávaly jaternice
a dvanáctistupňové plzeňské pivo, kterého se do třetí hodiny
ranní mnoho vypilo. Hrála Kmochova hudba provázená zpěvem
účastníků. Toto setkání bylo zajištěno dostatečným počtem
uniformovaných i civilních policistů.
Na přípravách pro uvítání sovětských hostů se 23. října
ve Velimské továrně mělo podílet více osob. Například
ošetřovatelky skotu dostaly příkaz, aby dojnice očistily
od takzvaných kaštanů. Ženy se však na tuto práci nedostavily
a prohlašovaly, že kdo si bude debužírovat, ať si ty krávy očistí.
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MŠ jede na plný plyn

Z našich škol

Jak jsme psali minule, vykročili jsme opravdu vstříc novým
dobrodružstvím. Navštívili jsme cibulárnu v družstvu Salima
a dověděli se, co se s cibulí dále po sklizni dělá. Někteří stateční
se vyfotili na traktoru John Deere. Vycházka se uskutečnila
za krásného podzimního sluníčka, a tak jsme si to opravdu užili.
Za pár dní jsme navštívili soukromou farmu pana Koláře, kde nám
byla předvedena zemědělská technika. Tentokrát nám však počasí
nepřálo, proto jsme šli všichni v pláštěnkách. Ale stálo to za to.

zapojily i do programu. To je zatím vše, jedeme tedy na plný plyn
a těšíme se na další měsíc, protože už teď víme, že nás čeká zase
mnoho nového.
žas

Fotbalové turnaje

Žáci 7. – 9. třídy sehráli 1. 10. základní kolo Coca-cola Cupu.
Postupuje pouze první, my jsme byli druzí. Hráli: Kubelka K.,
Fiala A., Vokřál O., Vokřál J., Nejedlý D., Koděra D., Němec T.,
Holoubek P., Štros P., Vostoupal A., Hrabal J., Kmoch T.,
Vrkota P. a Hrabák D.
9. 10. se žáci 8. – 9. třídy se zúčastnili turnaje v minikopané
v Kolíně. Náš tým ve složení Kubelka K., Fiala A., Horák J.,
Vokřál O., Vokřál J., Nejedlý D., Koděra D., Němec T., Holoubek P.,
Štros P., Kmoch T. a Hrabák D. obsadil 4. místo.

Anglické divadelní představení

Divadelní centrum uskutečnilo v kolínském divadle anglické
divadelní představení. Žáci 3. – 5. třídy viděli Karkulku, 6. – 9. třída
představení PeterBlack. Již předem probrali se svými angličtináři
pracovní materiály.

Turnaj ve stolním tenise

Další akcí, která je již u rodičů a dětí v říjnu oblíbena, je společné
dlabání dýní na fotbalovém hřišti. Rodiče se sešli se svými dětmi
a každý si přinesl dýni a dobrou náladu. Užili si hodně legrace,
když všichni společně vytvářeli na dýních různé obličeje. Jako
vždy se akce vydařila.

23. 10. jeli starší žáci do Býchor na turnaj družstev ve stolním tenise.
Starší chlapci – Hyšpler J., Koděra D. a Němec T. vybojovali těsně
2. místo, stejně dopadly i starší dívky – Táborská K., Němcová V.
a Sahulková Z. 
AH

Velimween

Koncem října nás ještě čekaly dvě akce. Jako každým rokem
i letos pořádal klub rodáků v sokolovně vzpomínkovou akci
k výročí vzniku republiky. Naši předškoláci si se svými třídními
učitelkami připravili na tuto akci krátké pásmo. Nejprve
přednesli báseň o Čechách a pak zatančili pár tanečků. Vše se
jim moc povedlo, a tak dostali sladkou odměnu od pořadatelů.

27. 10. přijela do naší školky Cecilka se svou revue. Přijela s ní
různá zvířátka a děti při vystoupení ani nedutaly, některé se

Dne 27. 10. 2015 se konal jubilejní 10. Velimween, který uspořádali
žáci 9. ročníku naší školy. Na začátku akce byly pro děti připraveny
soutěže s odměnami a dvě nádherné atrakce – skákací hrad
a nafukovací skluzavka, které naší škole zajistila velimská firma
Ball Aerocan CZ. Chtěli bychom za to firmě Ball Aerocan CZ
moc poděkovat. Po 18. h odstartoval tradiční strašidelný průvod
ulicemi Velimi – téměř 300 dětí se svými rodiči, prarodiči nebo
dalšími přibuznými. Děkujeme všem, kteří se naší akce zúčastnili.
Doufám, že jste si poslední říjnový úterní večer užili tak dobře
jako my. 
Lenka Nováčková, Karolína Chládová

Jak vařily naše prababičky (9.)
Jeden materiál, který byl v kuchyních a při přípravě potravin
vždy přítomen a považován za nezbytný, zmizel téměř docela.
Sloužil v hospodářstvích i k mnoha jiným účelům a dával
i vzhled většině venkovních stavení. Byla to sláma. Dnes známe
slámu nejčastěji ve formě slisovaných balíků. Taková již použití
pro další řemeslné zpracování neumožňuje. Sláma byla dříve
považována za důležitý materiál, a tak se s ní také zacházelo.
Díky šetrnému kosení, vázání, ukládání a mlácení obilí se stébla
neporušila. Důležitá byla i větší délka stébel slámy, která je u dnes
setých odrůd obilí o hodně kratší.
Velké množství slámy se potřebovalo na výrobu došků
na střechy. Vrstva došků silná 35 cm měla stejný izolační efekt
jako 14 cm silný polystyren. V zahraničí, převážně v Maďarsku
a Holandsku, se tradice doškových střech udržela dodnes a je
tam velice populární i na nově postavených stavbách. Sláma jako
izolační materiál sloužila k zateplení krechtů, studní, včelínů,
kurníků a provizorních staveb pro domácí chovná zvířata. Sláma
byla na venkově všude, a proto dnes rozumíme rčení: „Čouhá mu
sláma z bot“. Znamená, že dotyčný je venkovan.
Podobně zpracovatelným materiálem jako sláma byl také rákos,
který se sklízel na okrajích rybníků.
Hlavními výrobky pro kuchyň byly nejrůznější nádoby a ošatky
k ukládání sypkých hmot. Proti košům měly výhodu, že se z nich
nic nesypalo, uložený materiál zůstal suchý a nevlhnul. Výborně
posloužily k uložení hrachu, čočky a mouky. Bez ošatek se
neobešlo pečení chleba a jeho ukládání. Na rozdíl od keramiky
bylo obtížné je rozbít nebo poškodit. Pokud by se tak už stalo,
nebyl problém kdykoli vyrobit novou, protože postup byl
jednoduchý.
Výroba ze slámy a rákosu probíhala takzvanou spirálovou
technikou. Slaměné nádoby vyrobené spirálovou technikou
a tvarované tradičně do podoby kulatých nebo oválných ošatek
se staly nezbytným vybavením každého hospodářství a kuchyně.
Jednalo se o nádoby, které v podstatě neměly alternativu. Díky
jednoduché výrobě i nenáročnosti na vybavení byly ošatky
upřednostňovány i např. proti miskám dlabaným ze dřeva.
Slaměná ošatka byla zkrátka extrémně užitečným vybavením
hospodářství a jako taková byla intenzivně používána vlastně
až do moderní poválečné doby, kdy ji vytlačily umělé hmoty
a celkový průmyslový přístup k zemědělství a výrobě potravin.
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Výroba slaměných ošatek vyžaduje pouze minimální vybavení.
Nezbytnou pomůckou je dutinka vyrobená např. z obdélníčku
kůže, jehož delší strany se k sobě přihnou a sešijí. Dutinka při
výrobě pomáhá formovat pramen slámy a udržovat ho stále
stejně silný. Druhou a poslední pomůckou, která je potřeba,
je velká jehla. Pramen slámy vytvářený dutinkou se spirálovitě
obtáčí kolem už hotové části výrobku a pomocí jehly se neustále
přišívá. V současné době se popularita ošatek opět zvyšuje,
ovšem jsou chápány spíše jako ozdobný doplněk domácnosti
s rustikálním nádechem.
Na Moravě vinaři dělají slámové víno. Hrozny se často
skladovaly na slámě až do poloviny zimy, čímž hrozny ztratily
část objemu vody a získaly tak výraznější a sladší chuť. Výnos
lisování je podstatně nižší, ale získaný produkt má nezaměnitelné
vlastnosti. Pro slámové víno je typický vysoký obsah přírodního
zbytkového cukru, nižší obsah alkoholu (většinou do 10 %)
a plná chuť a aroma připomínající kandované ovoce, rozinky,
med nebo marmeládu. Slámové víno je vhodné k přípitkům
při zvláštních příležitostech, případně jako doplněk kvalitních
sladkých dezertů.
Slaměný vích z rovných stébel se používal k čištění a sloužil
k podpalování v kamnech a pecích.

Petr Baláček

Velimská abeceda (list 132)
Spiritismus čili duchařství je víra ve zjevování duchů
zemřelých. Spiritisté se zabývají vyvoláváním duchů.
K seancím se scházejí večer v temné místnosti kolem stolu.
Uchopí se za ruce a poté se soustředí. Jeden z přítomných
osloví zemřelého. Vyzve jej, aby se ozval nebo dal znamení.
Za hrobového ticha se čeká na odpověď. Stav očekávání
vyvolává posvátný strach. Jakékoli zvuky jsou pak zpravidla
přijímány jako projevy zesnulého. Někdy je seance provázena
tlumeným hlasem podvodníka, který chce přispět k jejímu
zdaru. Z minulosti je známo, že jistá spiritistická buňka ze
Semil zanesla svou odnož do sousední Nové Vsi.
Spisovatelé a Velim je téma vyžadující delšího bádání.
Poměry u nás ve Velimi popisoval například již písmák Vavák
z Milčic ve svých Pamětech. Josef Bláha z Chvaletic, který byl
krátce ve Velimi kantorem, ani zde spisovatelsky nezahálel.
Oba bratři Sobotkové, Primus a Ferdinand, ze mlýna Horní

Nouzov byli literárně činní. Básník Neruda rozhodně věděl
o Velimi více, než byla jeho zmínka ve fejetonu o kladení
základního kamene Národního divadla v Praze. Spisovatel
Vrba byl o Velimi a jejím okolí zpraven natolik, že mohl sepsat
román Vichřice. Farář Řepa sepsal velimský evangelický
památník. Byl znám dopis, kterým T. G. Masaryk děkoval
za jeden z jeho výtisků. V rozsáhlejším díle „Kolínsko
a Kouřimsko“, které sepsali učitelé z Kolínska, byla uvedena
fakta o historii Velimi a Vítězova. Literárně se zapojil i ředitel
měšťanské školy Josef Buldra. Spisovatel Ivanov, zabývající se
literaturou faktů, spolupracoval s Jiřím Škopkem při objasnění
případu Miroslava Vojtěchovského i jiných. Profesorka
Blümlová napsala knihu o zpěvačce Stanislavě Součkové.
D. O. Funda je autorem řady knih. Dr. F. Oraský napsal knihu
o těžbě stříbra v Kutné Hoře. Mgr. Maruše Čábelová je autorkou
knihy o historii Velimi a Vítězova. Výčet není konečný.
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Spojenci je pojem známý již z 1. světové války. Jednalo se
o koalici bojující proti Rakousko-Uhersku a Německu. Za
2. světové války byl uplatňován termín „západní spojenci“.
Jednalo se o soupeře Německa, které na svou stranu získalo
Itálii a Japonsko a vytvořilo tzv. osu Berlín – Řím – Tokio.
K západním spojencům patřily především Anglie, Francie
a USA. I my jsme znali spojenecká letadla z válečných
akcí. Bojové svazy, které čtyřikrát bombardovaly Kolín, se
po odlehčení otáčely většinou právě nad Velimí a vracely se
k jihu na své italské základny. Dále v našem prostoru zasahovali
tzv. „kotláři“, kteří většinou na železniční trati znehybňovali
lokomotivy. Zasahovali též přímo u nás ve Velimi.
Společenský život za Rakouska a za první republiky byl
ve Velimi velmi družný a pestrý. Přes jisté názorové rozdíly
zde panoval národní duch. Pořádaly se taneční zábavy, oslavy,
několik spolků mělo své divadelní a pěvecké soubory. Velim
navštěvovaly kočovné divadelní společnosti i loutko-herecké
rodinné podniky. Občas sem zavítal kouzelník, provazolezci
či menší cirkus. Nejvíce atrakcí bývalo o poutích, přijížděly
někdy i na posvícení. Konaly se máje, vodil se medvěd, bývaly
dožínky. Církev pořádala oltářní průvody, vycházky do polí

s prosbou o úrodu, pouť do Vítězova apod. Děti chodívaly
na koledy, a to na Štěpána, na Tři krále a o Velikonočním
pondělí. Za vlídného počasí vysedávali sousedé před domy
dlouho do noci a probírali, co se stalo. Cvičilo se v Sokole,
Orlu a DTJ. Konaly se politické, obecní, hasičské, myslivecké
a jiné spolkové a zájmové schůze. Chodilo se na filmy nejprve
do pojízdného biografu, poté do sokolovny, později do stálého
kina.
„Spoléhejte jen na vlastní sílu.“ To byla slova profesora
Tomáše Masaryka pronesená 23. června 1901 ve Velimi při
jeho projevu v hostinci Štěpána Novotného. Tento dlouhý
projev se dostal do historie jako první Masarykovo vystoupení
po hilsnerovských štvanicích.
Spolek přátel Čeperky je nezaregistrované společenství
mladších sousedů pocházejících většinou z Pražské ulice.
Scházejí se v chatce na břehu Čeperky, kde v letním období
tráví své volné chvíle.
Spolků ve Velimi, jejichž činnost se rozvíjela během
19. století, zaregistroval Okresní státní archiv Kolín celkem
38. Lze se však směle domnívat, že toto číslo nebylo číslem
vyčerpávajícím.

Velimská abeceda (list 133)
Spolky velimské se začaly organizovat v době národního
obrození. Z historie známe Banderium velimské, které se
přeměnilo na Jízdní Sokol Velim. Byly zde spolek Prokop,
omezený pouze na dobu výstavby památníku na Lipanech,
katolická Mariánská jednota (mladí muži), později i Orel,
sociálně demokratická DTJ, spolek Jarost, Okrašlovací
spolek, Beseda, Všeobecné sdružení křesťanského
dělnictva, Komenského jednota, Sbor dobrovolných hasičů,
Hospodářské sdružení českých křesťanských zemědělců,
Národní liga, Místní skupina zaměstnanců průmyslu
cukrovinek, Ústřední svaz potravinářských odborů
v ČSR, Sdružení českobratrské mládeže evangelické, Svaz
dřevodělníků, Charita, ČSČK, Sdružení katolické mládeže,
S. K. Velim, Jednota zřízenců ČD, Místní domovina domkařů
a malorolníků, Junák, ROH Velimské továrny a Brožovy
piánky, Svaz lidových hudebníků, divadelní ochotníci,
„Železničář“, Národní matice, Katolická národní jednota,
Organizace zaměstnanectva cukrovarnického, Družina
čs. válečných poškozenců, Jednota zaměstnanců ČSD, Národní
dělník, Odbor národní jednoty severočeské, Svaz chovatelů
drobného hospodářského zvířectva, Svaz zahrádkářů. Dále
zde působila řada politických stran, 2 záložny, 2 mláticí
družstva, 2 hospodářská družstva, konzumní družstvo. Účast
našich občanů mimo Velim: Družstvo Sokoleč, spolek včelařů
z Kolína, rybářů z Předhradí a další.
Spolužáci z různých tříd velimské měšťanské školy se občas
scházejí na svých srazech. Velmi záleží na tom, vyskytne-li se
někdo, kdo akci zorganizuje. Nejaktivnější ze všech jsou žáci
a žákyně z ročníku 1932, který vycházel ze školy po revoluci.
Tento ročník je zajímavý tím, že se v něm vyskytují tři
různí Josefové Novákové. Největší zásluhu na organizování
jejich srazů má Miroslav Petružálek z Kolína, pocházející
z Cerhenic. Má zásluhu na zřízení automatů na pitnou vodu
rozmístěných po Kolíně.
Sport a tělovýchova se ve Velimi rozvíjely současně se
založením Sokola. Některé jeho původní disciplíny byly
později opomíjeny (jezdectví a šerm). Přicházely však nové,

které získaly podporu u cvičenců, např. tenis, stolní tenis
(známý pod názvem ping-pong), volejbal, košíková a další.
Velimský fotbal měl své počátky v bývalém cukrovaru, kde
se jeden z úředníků stal jeho obdivovatelem. Oficiálního
založení se však S. K. Velim dočkal až počátkem 30. let
minulého století. Postaral se o to místní učitel Jareš. Hokej
se ve Velimi rychle rozšířil za první republiky. Sklízel velké
úspěchy. Hrálo se na obou nádržkách – v Dolním Nouzově
i u bývalého cukrovaru. Hokej přežil 2. světovou válku,
ale zanedlouho po ní zanikl. Přispěly k tomu i nepříznivé
povětrnostní podmínky, kdy byl po řadu let nedostatek
přírodního ledu.
Sportovce velimské, kteří vynikli ve své disciplíně, můžeme
jmenovat dva. Je to především Josef Tesař, který reprezentoval
Československo v odbíjené, a dále Jiří Čepelák, který soutěžil
za Českou republiku v motokrosu. Byli tu i další, kteří vynikali
v republikovém rozsahu, jmenovitě v judu nebo šachu.
Ve fotbalu dále vynikl Pavel Řehák. Věřím, že i v budoucnu
vyjdou z Velimi vynikající sportovci.
Spořitelny bývaly ve Velimi dvě. První byla Kampelička,
v níž po dlouhá léta působil jako pokladní Bedřich Nol.
Těsně před 2. světovou válkou pro ni postavili novou budovu
u křižovatky před sokolovnou. Katoličtí družstevníci si
založili vlastní peněžní ústav kolem roku 1936. Nacházel se
v pravé části přízemí nové budovy pošty postavené poblíž
měšťanské školy. V padesátých letech oba jmenované ústavy
splynuly v jediný podnik se sídlem na poště. Po listopadové
revoluci byl začleněn do Okresní záložny v Kolíně (dnes
Česká spořitelna).
Sprašné bouře se u nás vyskytují od severní hranice katastru
až k Sokolči. Tak široký je koridor, který se táhne od Klipce
k Ratenicím. Vznik bouří je závislý na teplotě, větru a stavu
ornice. Neoseté, vyprahlé pole skýtá velká kvanta prachu.
Vítr pak vátinou plní příkopy a tvoří závěje. Jemný písek
vynášený do několikametrové výše vytváří clonu bránící
ve výhledu. Sokoleč nebývá vůbec vidět. Poslední největší
bouře: roku 1961, další 4. května 1977 a 2. června 1980.

Rekondice diabetiků ÚO Kolín
Začátkem září letošního roku jsme byli na rekondici
ve Vlachovicích u Nového Města na Moravě v hotelu Pavla.
To, že jsme byli podruhé na stejném místě, mluví samo za sebe.
Vysočina je hezká krajina, vhodná pro naše procházky. V hotelu
Pavla je krásné ubytování a výborné stravování.
Na rekondice s námi jezdí MUDr. Eva Kotlabová, lékařka
z DIA centra nemocnice v Kolíně, spolu se zdravotní sestrou
Alenou Horákovou. Obě dvě si zaslouží naše poděkování, protože
jsou zárukou vysoké odborné úrovně. Letos se pobytu účastnilo
21 osob.
Po rozcvičce a snídani následovaly přednášky týkající se diabetu,
konverzační mapy s tématy nejčastějších mýtů o diabetu, význam
a měření hladiny cukru, jak zvládat hypo- a hyperglykémii.
Vyslechli jsme, jaké jsou jejich příznaky, jak naše onemocnění
zvládat správnou dietou a pohybovou aktivitou. Opakováním se
učíme s naší nemocí žít.
Byli jsme rozděleni do několika skupin a soutěžili
ve vědomostech (např. o počtu chlebových jednotek u různých
druhů jídel). Sestřičkou připravené modelové situace byly
docela složité, ale snažili jsme se je společně ve skupině vyřešit.
Odpoledne bylo věnováno procházkám. Počasí bylo hezké, a tak
se i procházky vydařily.
Paní I. Piljarová z firmy Novo-Nordisk (vyrábějící inzuliny)
se s námi účastnila i našeho sportovního odpoledne, kde byla
100 % účast, zúčastnil se i náš nejstarší člen 88letý p. Svoboda.
Hodnocení této akce bylo velmi dobré.
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Večer jsme měli různé besedy a promítání DVD z minulých
rekondic. Proběhla tombola spolu s vyhodnocením sportovního
odpoledne. Co říci na závěr naší rekondice- ještě jednou
poděkování všem, kdo se zapojili do přípravy a průběhu, všem
sponzorům, bez kterých by vše bylo určitě složitější (Středočeský
kraj, firma Novo-Nordisk, vedení Svazu diabetiků ČR a
OÚ Velim). Na taneční večer se zpěvem a harmonikou budeme
dlouho vzpomínat.
Rádi mezi sebou přivítáme další diabetiky, aby se zapojili
do vzdělávání a naučili se jak předcházet komplikacím a jak
s nemocí žít. Informace je možná v naší kanceláři v suterénu
polikliniky v Kolíně.

Za ÚO SD v Kolíně K. Martínková

Průkazy osoby se zdravotním postižením v nové podobě
O výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) je
nutné požádat do konce roku, končit bude i příspěvek na mobilitu
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby
se zdravotním postižením (laminované průkazy) a průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy)
možnost zajistit si výměnu za nový
průkaz TP, ZTP a ZTP/P. V případě, že
tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016
využívat žádné benefity a nároky, které
jim z vlastnictví průkazu vyplývají. Nový
typ průkazu nahrazuje všechny průkazy
vydané do 31. 3. 2015. Pro výměnu průkazu
je nutné se osobně dostavit na pracoviště
a doložit stávající průkaz, novou fotografii
průkazového typu a občanský průkaz.
Zároveň s průkazy bude posledního
prosince končit některým klientům
i příspěvek na mobilitu. Tento příspěvek
ve výši 400 Kč bude nadále přiznán osobám
s nárokem na nový průkaz ZTP nebo ZTP/P,
kteří se za úhradu opakovaně v měsíci
dopravují. Pokud byl tento příspěvek
přiznán v roce 2014 a 2015, bude vyplácen
i nadále bez podání žádosti. O konci
platnosti přiznání příspěvku na mobilitu bude všem klientům,
kterých se to týká, v průběhu prosince zaslán informativní
dopis, a to i s potřebnou žádostí a podrobnějšími informacemi.
V průběhu ledna 2016 si tito klienti musí podat novou žádost,
což je vhodné učinit prostřednictvím České pošty. Pokud bude
žádost zaslaná předčasně před 1. 1. 2016, bude zamítnuta.

Upřesnění informací z médií – příspěvek na mobilitu
Klienti pobírající příspěvek na mobilitu by měli podat novou
žádost pouze v případě, že k tomu budou písemně vyzváni
úřadem. Pokud se tak nestane a klient již pobírá příspěvek
na mobilitu, nemusí se ničeho obávat,
dávka mu bude dále vyplácena i po
1. 1. 2016.
Pokud bude klient písemně osloven,
obdrží kromě podrobných informací
i formulář žádosti, který je třeba v termínu
od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 doručit
vyplněný zpět na úřad – ideálně poštou.
Pokud klient pošle formulář ještě
v průběhu r. 2015, bude žádost zamítnuta
z důvodu duplicity a bude ji třeba podat
znovu, pozdější podání (po 31. 1. 2016)
bude znamenat, že přijde o platbu za měsíc
leden.
Celkem dopis s žádostí obdrží více než
1600 klientů, žádáme s ohledem na zdraví
našich klientů a vyvarování se čekání
na odbavení, aby zvážili osobní přítomnost
na pracovišti a podali žádost ideálně
poštou.
V případě jakýchkoliv pochybností či potřeby informací lze
kontaktovat naši pracovnici telefonicky či emailem na některém
z uvedených kontaktů:
Mgr. Zdenka Dušková
telefon: 950 129 538
e-mail: zdenka.duskova@ko.mpsv.cz
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Výsledky a tabulky:
A: Velim – Dobrovice B 2:2
Jedomělice – Velim 5:1
Velim – Brandýs n/L 1:2
Pšovka Mělník – Velim 4:0
B: Velim – Dobré Pole 1:2
Velim – Bečváry 1:4
Kozojedy – Velim 0:6
Velim – Pečky 7:3
Dorost: Velim – Mukařov 10:1
Kouřim – Velim 3:3
Velim – Český Brod 1:0
Liblice – Velim 0:3
Žáci: Velim – Nymburk 0:1 a 0:5
Hořovicko – Velim 1:3 a 5:0
Velim – Brandýs n/L 2:0 a 4:3
Starší přípravka:
Velim – FK Kolín B 4:2
Velim – Bečváry 4:3
FK Kolín A – Velim 10:1
Radim – Velim 3:7
Velim – Český Brod A 3:7
Jestřabí Lhota – Velim 3:12
Český Brod B – Velim 2:17
Velim – AFK Kolín 7:3

Velký Osek – Velim 3:13
Pečky – Velim 7:9
Mladší přípravka:
Libodřice – Velim 4:6
Velim – Velký Osek 14:4
Český Brod A – Velim 6:6
Lošany – Velim 1:16
Velim – FK Kolín B 19:5
Velim – Český Brod B 7:5
Radim – Velim 8:5
Velim – Týnec n/L 23:6
Jestřabí Lhota – Velim 5:16
Velim – Pečky 5:5
Velim – FK Kolín A 5:16

Začala florbalová sezóna
25. října 2015 se konal první turnaj sokolské florbalové sezóny
2015/2016. Jeho pořadatelem byl místní SOKOL VELIM.
Rekordní návštěva několika stovek diváků viděla strhující souboje
v kategoriích Ia (mini žáci) a Ib (mladší žáci). Domácí Sokol
Velim se ukázal jako správný hostitel, když ve finále Ia přenechal
celkové vítězství družstvu TJ Sokol Nymburk a ukořistil druhé
a třetí místo.
V kategorii Ib již pohár za první místo zůstal na domácí
půdě ve Velimi, na druhém místě skončila výborně hrající
Sokoleč a bronzové medaile si domů odvezli chlapci
z Poděbrad. Nejlepšími brankáři turnaje byli Šarlota Novotná a
Matyáš Kelfest (oba ze Sokolče) a nejlepšími střelci Jan Kadlec
(Sokol Velim) a Marian Wilkes (Poděbrady).
Upřímně děkujeme panu Kowalczykovi, obci Velim v čele
s panem starostou Seifertem a panu Václavu Vojtěchovi
za finanční podporu turnaje.
Za Sokol Velim, oddíl florbalu M. Esterle

Pozvání
Žáci a pedagogové ZŠ T. G. Masaryka Velim
Vás zvou na Vánoční jarmark, který se bude
konat v sobotu 28. 11. 2015 od 13.00 h
do 15.00 h v budově II. stupně.

Blahopřání
Blahopřejeme panu Bohuslavu Baláčkovi k významnému
životnímu jubileu, které oslavil letos v říjnu. Pan Baláček je
dlouholetým přispěvatelem Velimských novin, a proto mu
za redakční radu přejeme mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti
a plno nápadů na další články do našich novin.

Tradiční rozsvícení vánočního stromu na
„náměstíčku“ ve Velim proběhne tentokrát v sobotu
28. 11. 2015 od 17 h.
Sokol Velim oddíl volejbalu zve na Mikulášskou
besídku, která se bude konat v pátek 4. 12. 2015
v 16.00 h v sokolovně. Těšíme se na Vaši
návštěvu!
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