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Plesy, karnevaly, masopust ... to je únor
Maškarní v sokolovně

Tradičním se už stal maškarní ples v místní sokolovně. Letos
se sešla příjemná společnost čítající 160 lidiček, a to převážně
v maskách. Mohli jste si zatančit s kdekým – s muchomůrkami,
s hlavní hrdinkou z filmu Avatar, s Tomem a Jerrym, Bobem
a Bobkem nebo s popelnicí či s faraonem. Z dalekých krajin
k nám zavítal jamajský bob, svou návštěvou nás poctila celá
Adamsovic rodinka a pro štěstí jste si mohli přijít ke kominíčkovi
i s komínem. K tanci i poslechu hrála osvědčená skupina Echo.
Doufám, že si všichni zúčastnění užili tento úžasný večer
minimálně jako já. Velké díky patří všem sponzorům, kteří se
postarali o bohatou tombolu, a všem organizátorům z řad
volejbalového týmu a dalším spřáteleným dušičkám.

Dětské maškarní a masopust

I děti měly svůj maškarní ples. Celé odpoledne se slavilo
v pohádkovém duchu princezen, mušketýrů a pohádkových
bytostí. Volejbalový tým uspořádal s velkou radostí pro naše
nejmenší chvíle v maskách. Tančilo se do pozdních odpoledních
hodin. OÚ zasponzoroval sladkou odměnu. Spousta dětí měla již
toto dění natrénováno z masopustního průvodu, který MŠ Velim
uspořádala v předchozím týdnu. V celé školce proběhl projekt
Masopust. Maskami a girlandami byly vyzdobeny všechny
pavilony. Po masopustním průvodu obcí ještě následoval
masopustní bál s Klemprdovým divadélkem. Tančili jsme,
cvičili a závodili. Bál si celá školka užila. Díky za účast a za rok
na shledanou. 
ŽAS

Tamča znovu mistryní republiky ve squashi
7. 2. 2016 se v pražském SBC centru stala znovu mistryní republiky
ve squashi Tamara Holzbauerová. Položili jsme jí a její matce Aleně
několik otázek:
Co se za ty dva roky změnilo?
T: Hraju ve vyšší kategorii G 13, což jsou dívky do třinácti let. Také
to znamená, že mám větší konkurenci. Víc trénuju.
A: Tamča je v kategorii do třinácti let, začíná už jezdit i na turnaje
kategorie do patnácti let. To je samozřejmě náročné (i pro mě). Před
loňským mistrovstvím republiky měla problémy s „achilovkami“,
zřejmě růstového původu. Dlouho nehrála, neměla dobrou
pozici v žebříčku, nebyla nasazená. Přesto uhrála 5. místo. V létě
začala váhat, zda se squashem neskončí. Řekla jsem jí, ať vydrží
ještě do dalšího mistrovství republiky. Trénuje v Poděbradech,
jednou týdně začala jezdit na trénink do Hradce Králové, kde má
kamarádku. Squash ji začal zase postupně bavit. Dlouhodobě je
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i v reprezentačním výběru, v republikovém žebříčku je na 1. místě.
Celé naše úsilí bylo tedy odměněno.
Co bylo na letošním mistrovství republiky nejhorší?
T: Hraje se na 3 vítězné sety beze ztrát vždy do 11 a výsledek musí
být o 2 míčky. V semifinále jsem v rozhodujícím 5. setu prohrávala
5:10 a nakonec zvítězila 12:10. Finále proti tomu bylo „v pohodě“.
A: Říká se, že trenéři mají nakonec větší nervy než samotní hráči,
protože při zápase už jen bezmocně
koukají. V tom semifinálovém zápase
neudržela Tamča nervy, nechala se
strhnout a dělala chyby. Stojíte a říkáte
si: „To není možný, jak to, že prohrává
s hráčkou, kterou by měla porazit?“ Ale
nemůžete dělat nic. V rozhodujícím setu
se v poslední chvíli zkoncentrovala a dala
7 míčků v řadě. Nutno říct, že tam sehrálo
úlohu i štěstí, častokrát se stane, že míček
špatně odskočí, špatně se trefí. Podobně
se do tohoto finále probojovala i Klára
Hamáčková, se kterou Tamča trénuje
v Hradci Králové. Klára zvítězila také
v 5. setu po odvrácení několika matchballů
výsledkem 13:11.
Ale finále se asi v kamarádském duchu
neneslo…
T: Nejdřív jsem byla ráda, že jsme ve finále
s Klárou. Musím ovšem říct, že se mi hrálo
špatně – je to kamarádka. Ale je pravda,
když mamka říkala, že je vlastně jedno,
kdo vyhraje.
A: Samozřejmě, že jsme fandili „těm svým“, ale atmosféra byla
přátelská. Hradecký trenér J. Vlček obě holky rozehrál, pak už
koučoval Kláru a Tamče radil poděbradský P. Kobera. S Hradečáky
se vlastně všichni známe. A tak to bylo fajn.
Je něco, co vás letos na mistrovství překvapilo?
T: Po odehrání zápasu dělají hráči rozhodčího v zápase dalším.
Během mistrovství jsem byla na přednášce o pravidlech, kde mě
spousta věcí překvapila.
A: Překvapil mě počet skrečovaných zápasů. Je docela běžné, že
hráči hrají i ve starších kategoriích, takže například náš nejlepší
junior Viktor Byrtus slaví úspěchy i na mezinárodních turnajích.
Stal se vítězem kategorie B15 a B17. Ale to je výjimka. Ve starších

kategoriích bývají zápasy dlouhé a fyzicky náročné. A když se sejdou
tři za sebou…
Tamča bude také hrát na mezinárodních turnajích?
T: Byla bych ráda. Na turnajích se potkávám stále se stejnými
hráčkami, je zajímavé zahrát si s někým ze zahraničí. A pak musíme
dělat rozhodčí v angličtině.
A: Evropská série Junior open je od kategorie U13. Ale již před
dvěma lety se zúčastnila neoficiálního
ME v kategorii U11 ve Vadúzu
v Lichtenštejnsku, tam se svým
reprezentačním
týmem
zvítězila,
v jednotlivcích skončila 6. a byla vyhlášena
nejlepší dívkou. Nyní se prvního turnaje
zúčastnila v lednu – Czech Junior
Open v Praze. Jako nenasazená narazila
na šikovnou Irku, která ji z hlavního
pavouka vyřadila, všechny další zápasy
ale vyhrála a skončila 5. K dalším
turnajům se chystáme.
Squash je sport finančně náročnější
a cestování po turnajích také není levná
záležitost. Máte sponzory?
T: Sponzory nemáme, placení
nechávám na mamce.
A: Finančně je to opravdu náročné.
Samozřejmě bychom sponzory uvítali.
Jen startovné např. na Czech Junior
Open bylo 1 000 Kč. K tomu tréninky,
vybavení, cestování, ubytování atd.
Jaké máte z tohoto úspěchu nyní pocity?
T: Bylo to těžší než před dvěma lety, takže pocity jsou o moc lepší.
A: Pro mě je velké zadostiučinění, že to Tamča dokázala. Asi
jsme si to obě zasloužily :-) Samozřejmě to byl super pocit,
když stála na stupních vítězů. K tomu musím přidat radost
z 2. místa Matouše Sochůrka (rovněž Squash klub Poděbrady)
a také 2. místa tréninkových partnerů z Hradce Králové Kláry
Hamáčkové a Vojtěcha Martinovského. V současnosti mě
potěšilo finále na juniorském turnaji v Praze, kde Tamča hrála
poprvé v G15, a ač skončila druhá, podala výborný výkon
a bojovala.
Blahopřejeme. Budeme držet palce a přát více takových úspěchů.
eve

Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 14. 1. 2016
•
•

•

Pan starosta Seifert seznámil všechny přítomné
s rozpočtovým opatřením č. 10. ZO toto rozpočtové opatření
schválilo.
ZO projednalo a schválilo rozpočet obce Velim na rok
2016. Rozpočet byl zveřejněn na úřední desce obce
od 17. 12. 2015 do 2. 1. 2016. ZO schválilo rozpočet obce
Velim pro rok 2016 jako schodkový, schodek ve výši
4 171 174,42 Kč bude dofinancován ze zůstatku roku 2015.
Celkové příjmy rozpočtu – 41 993 740,50 Kč, celkové
výdaje rozpočtu – 33 474 914,92 Kč, financování – splátky
úvěrů, zápůjček 12 690 000,00 Kč, financování – ze zůstatku
r. 2015 4 171 174,42 Kč.
Pan starosta Seifert předložil zastupitelům rozpočtový
výhled obce Velim na roky 2017–2018, který ZO schválilo

•

•

•
•

bez výhrad.
ZO vzalo na vědomí žádost p. Šibravy o úpravu obecních
ploch v okolí domu ve Vítězově z důvodu opakovaného
vyplavení RD při větších deštích a povodních. Starosta
navrhl vybudovat žlabovnice nebo škarpy na odvod vody.
Pan Šibrava bude kontaktován z důvodu plánované schůzky,
kde sdělí k návrhu své požadavky.
Pan starosta byl ZO pověřen k dalšímu jednání s ČEZ
(Distribuce) o uzavření kupní smlouvy pro narovnání
vlastnictví budovy, transformátoru a technologie
v transformační stanici MŠ Velim KO_0597.
Na úřední desce obce Velim bylo vyvěšeno oznámení
VODOSu Kolín, s. r. o., o úpravě ceny stočného od
1. 1. 2016 na 49,21 za 1 m3 (42,79 za 1m3 bez DPH).
ZO nemá námitek proti dělení pozemku v k. ú. Velim dle GP
č. 912-256/2015 na žádost Reality 11 Czech Republik, a. s.
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ZO odsouhlasilo poskytnutí dotace ve výši 80 000 Kč pro
Ing. L. Kotkovou na Letní dětskou rekreaci v Horním Bradle.
ZO nemá námitek proti dělení pozemku v k. ú. Velim dle
GP č. 904-136/2015 na žádost Mgr. A. Řenďovské a P. Bíró.
Farnímu sboru ČCE ve Velimi byl schválen příspěvek
na opravu vstupních vrat na evangelický hřbitov v částce
cca 10 000 Kč. Další případný finanční příspěvek v případě
přidělení dotací na obnovu kulturní památky – evangelického
kostela – zatím neschválilo.
Smlouva Ball Aerocan CZ, s. r. o., o nájmu části Biologické
čistírny odpadních vod byla předána řediteli společnosti Ball
Aerocan CZ, s. r. o., k prostudování a k případným úpravám.
Bude zaslána také v elektronické podobě.
ZO odsouhlasilo zpětvzetí odvolání proti rozhodnutí
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, ze dne 19. 12. 2015, č. j. 061450/2015/
KUSK OŽP/Dvo, sp. zn. SZ_061450/2015/KUSK/25, které
podal JUDr. Těmín ohledně Ball Aerocan CZ, s. r. o.
Doplnění ke smlouvě s panem Popelákem (smlouvy
o výkupu pozemků na cyklotrasu Velim–Cerhenice) –
jednání se uskuteční na obecním úřadě ve Velimi v týdnu
od 25. 1. 2016.
Dále pan starosta Seifert plánuje schůzku s JUDr. Těmínem,
PhD., z důvodu dohody o fakturaci za právní služby.
Pan starosta Seifert informoval ZO, že se v pátek 15. 1.
2016 koná schůze SDH Vítězov, na kterou jsou zváni také
zastupitelé (účast potvrdil starosta Seifert a místostarosta
Kubelka).
Dále informoval, že projektant Jambor upraví projekt
na cyklostezku Velim–Vítězov dle požadavků a připomínek
SFDI, projekt bude podán bez st. povolení, o které je
zažádáno, a bude dodatečně doplněn.
Dále starosta navrhl, že žádost o dotaci na rekonstrukci
pavilonu B Mateřské školy ve Velimi bude podána nejen
na MŠMT, ale také v případě vyhlášení výzvy i na IROP
a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt z rozpočtu
obce. ZO s podáním žádostí souhlasí.
Pan Kubelka podal žádost o bezúplatný převod pozemků
v k. ú. Velim a Vítězov na SPÚ.
Dále doručil Žádost o výdej dat na Katastrální úřad Kolín.
Pan Kostka navrhuje domluvit schůzku na ROP SČ z důvodu
vyplacení dotace na akci Sportovní hřiště se zázemím Velim.
Paní Slabá připomněla, že sbírka pro Diakonii Broumov
se uskutečnila ve Velimi a ve Vítězově až 12. 1. 2016 místo
plánovaného prosince (z důvodu onemocnění). Příští týden
proběhne v úředních dnech ještě dodatečná sbírka v budově
OÚ Velim.
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 28. 1. 2016
•
•

•

•

ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1-2016 o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Velim pro Ing. Lenku Kotkovou –
Letní dětský tábor Horní Bradlo.
ZO schválilo návrh na zvýšení odměn zastupitelům od
1. 2. 2016: zastupiteli bez komise na částku ve výši 576 Kč,
zastupiteli – předsedovi komise na částku ve výši 1962 Kč.
Navýšení odměn místostarostům schváleno nebylo.
ZO odsouhlasilo uzavření a podepsání smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti– č. IP-12-6006469, Velim
kNN pro parc. 44/2 v k. ú. Velim na žádost firmy Geoperfect,
s. r. o., Světlá n. Sázavou.
FÚ pro Středočeský kraj zaslal platební výměr na úrok

•

z posečkané částky ve výši 7831 Kč, ze dne 22. 4. 2015
č. j. 1477956/15/2100-31475-203194 (dobudování kanalizace) a dále platební výměr na úrok z posečkané částky
ve výši 461 Kč ze dne 22. 4. 2015 č. j.1476130/15/210031475-203194 (dobudování kanalizace).
ZO souhlasí s uzavřením a podpisem Dodatku č. VIII
ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové
dopravě na rok 2016 s OAD Kolín – navýšení oproti roku
2015 o 2000 Kč.
MAS Podlipansko, o. p. s., podala žádost o schválení
smlouvy o bezúplatném převodu autobusových zastávek
v obci Velim a Vítězov, které jsou v majetku DSO Pečecký
region, do vlastnictví Obce Velim v souladu § 41 zákona
č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů. ZO výše uvedený bezúplatný převod
schvaluje.
Smlouva Ball Aerocan CZ, s. r. o., o nájmu části Biologické
čistírny odpadních vod byla předána řediteli společnosti Ball
Aerocan CZ, s. r. o., k prostudování a k případným úpravám.
Ke smlouvě podal vysvětlení pan Ing. Hrabák (zástupce
společnosti Ball Aerocan CZ, s. r. o.). JUDr. Těmín, PhD.,
zašle vedení společnosti připomínky k formulaci a na příštím
zasedání ZO bude smlouva ve finální úpravě projednána
a případně schválena.
Po drobných úpravách byla znovu předložena zastupitelům
ke schválení Smlouva o zprostředkování s panem Popelákem
– ERA Profesional, Benešov (smlouvy o výkupu pozemků
na cyklostezku Velim–Cerhenice). ZO souhlasí s úpravou
a smlouvu schvaluje.
JUDr. Těmín, PhD., se společně se starostou obce panem
Seifertem zúčastní dne 5. 2. 2016 jednání u okresního soudu
v Kolíně (ohledně paní Kanalošové).
Firma Witero, s. r. o., podala žádost o informaci, zda podání
žádosti o dotaci na akci „Výstavba chodníků v obci Velim“
(Novoveská, Karlova) od Krajského úřadu Středočeského
kraje bude dle platného dodatku příkazní smlouvy z roku
2014. ZO schvaluje podání žádosti dle platného dodatku
příkazní smlouvy.
Pan starosta Seifert informoval ZO o návrhu na pořízení
změny č. 2 územního plánu Velim.
Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu
Velim, podání žádosti o pořizování na místně příslušný úřad
územního plánování, určuje starostu Seiferta pro spolupráci
s pořizovatelem a ukládá mu podat žádost o pořizování
na MěÚ Kolín, odbor územního plánování.
Ing. L. Hrabák, zástupce společnosti Ball Aerocan CZ, s. r. o.,
pohovořil o spolupráci mezi výše uvedenou společností
a MŠ Velim. Společnost podpoří částkou 150 000 Kč
dovybavení zahrady mateřské školy, v současné době byla
zpracována na základě požadavků MŠ nabídka na herní
prvky a vizualizace zahrady. Dále sdělil zastupitelům,
že společnost Ball Aerocan CZ, s. r. o., bude financovat
plánované osvětlení nového sportovního hřiště ve Velimi
a nevyloučil ani další spolupráci s obcí Velim.
Pan Kubelka informoval zastupitele, že se společně se
starostou Seifertem zúčastnili schůze SDH ve Vítězově.
Hasičská základna má cca 30 členů, hasiči informovali
přítomné o zásazích, k nimž byli povoláni v roce 2015,
v roce 2016 plánují účast v hasičských soutěžích a tradiční
brigády na čištění nádrže a okolí Vítězovského rybníka.
Mladí členové se mimo jiné aktivně zapojili do dárcovství
krve a několik je zapsáno v registru dárců kostní dřeně.
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Pan Kostka se zeptal, zda se řeší nákup techniky pro obec.
Starosta odpověděl, že do příštího zastupitelstva společně
s panem Kaftanem připraví několik konkrétních návrhů.
Paní Svobodová, DiS., se zeptala, zda se bude řešit osvětlení
silnice kolem hřiště. Starosta odpověděl, že schůzka kvůli
osvětlení je plánována na pátek.
Paní Slabá poděkovala všem občanům, kteří se zúčastnili
sbírky pro Diakonii Broumov.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 10. 2. 2016
•
•

•
•
•

ZO schválilo inventarizaci veškerého majetku, pohledávek
a závazků k 31. 12. 2015.
Manželé Farkašovi podali žádost o změnu územního plánu
pro pozemek č. 344/11 u domu U Koupaliště čp. 232 z plochy
zeleně na plochu pro bydlení z důvodu výstavby RD. Žádost
bude předána Ing. arch. P. Krolákovi, který pro obec Velim
připravuje další změnu územního plánu.
ZO nemá námitek k žádosti pp. Matouškové a Sahulkové
o úpravě obecního pozemku před domem č.p. 549 ve Velimi
na náklady žadatelek (ve vjezdech).
Byl vyvěšen návrh rozpočtu Vodohospodářského sdružení
Kolín na rok 2016 a rozpočtového výhledu na roky 2017–2018.
V sobotu 4. 6. 2016 se pro občany Velimi a Sokolče uskuteční
vycházka do lokality NPP V Jezírkách. Informace dodal
Ing. Mgr. Martin Klaudys (AOPK ČR). Informace dostanou
také občané.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Podhrázská Eugenie, Velim
Pospíšilová Marie, Velim
Kanalošová Milada, Velim
Součková Zdenka, Velim
Kurka Václav, Velim
Hoffmann Václav, Velim
Ďoubal Josef, Velim
Kratochvílová Olga, Velim
Procházka Jaroslav, Velim
Urbánek Milan, Velim
Bláhová Květoslava, Velim
Baško Ladislav, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Narodili se:
Fišer Samuel, Velim
Růžička Filip, Velim
Vojtěchová Gabriela, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Zika Zdeněk, Vítězov
Rezler Jiří, Velim
Čest jejich památce!

16. ročník mezinárodní akce k podpoře dětského čtení probíhá
na mnoha místech Česka, Slovenska, Polska, Slovinska, Ukrajiny
a Českých škol bez hranic. Patronem je Martin Martinec z knihy
Expedice z pohlednice.
KNIHOVNA VELIM 1. 4. 2016
14.30 – 15.30 h pro děti do šesti let
16.00 – 19.30 h pro děti od šesti let
Přihlášky v knihovně a MŠ
www.nocsandersenem.cz
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Smlouva Ball Aerocan CZ, s. r.o., o nájmu části Biologické
čistírny odpadních vod byla zrevidována a upravena.
Do smlouvy bylo doplněno nájemné 100 000 Kč za rok.
Pan starosta Seifert předložil cenovou nabídku projekční
kanceláře Ing. Zd. Žišky a Ilony Koutové na zpracování
PD pro stavební povolení na stavební úpravy a nástavbu
hasičárny ve Vítězově (budova obce Velim) ve výši
210 000 Kč. ZO s cenovou nabídkou souhlasí.
Pan starosta informoval ZO o řešení situace ve Vítězově
(žádost pana Šibravy). Od obecní studně bude obnoven
zničený kanál na dešťovou vodu a sveden do potoka, vjezd
bude vyspádován.
Pan Kaftan má připravené nabídky na nákup obecní
techniky. Na příštím zasedání bude prodiskutováno.
Pan Kasal upozornil, že zaznamenal stížnosti občanů, kteří
jsou nespokojeni s obsahem Velimských novin – v posledním
vydání bylo příliš příspěvků od římskokatolické církve.
Paní Slabá oznámila, že byl objednán svoz sbírky pro
Diakonii Broumov, který se uskuteční v týdnu od 15. do
21. 2. 2016. Další sbírka je plánována na duben–květen 2016.
Ing. Kliment informoval ZO o nabídkách na osvětlení
nového hřiště za MŠ. Upozornil, že před realizací
plánovaných akcí je nutné sepsat všeobecnou smlouvu mezi
Obcí Velim a společností Ball Aerocan CZ, s. r. o., jejíž návrh
(v anglickém jazyce) byl zaslán na starostův e-mail. Starosta
odpověděl, že smlouva bude prostudována advokátní
kanceláří Těmín a na příštím zasedání případně schválena.

Velim a svět před půl stoletím (únor 1966)
Dne 2. února 1966 večer se přistěhovala do Velimi do třídy Krále
Jiřího č. 278 romská rodina s mnoha dětmi. Majitelem těchto
starých bytů byl původně „rohový“ Sixta. Tito Romové byli
novými zaměstnanci JZD Velim a nastěhovali se po Chládových.
V jejich bytě bydlel dříve též Josef Skokan se svou ženou. Skokan
ukončil svůj život pod koly vlaku.
9. února byly vyměňovány členské průkazy ROH (Revoluční
odborové hnutí), které platily od r. 1956. Původně se platil příspěvek
10 Kč měsíčně. Od r. 1958 došlo ke zvýšení na 1 % ze mzdy.
13. února byl ve velimské sokolovně uzavřen hostinec a veškerý
inventář byl bez náhrady přestěhován do hostince Na Staré rychtě.
Zde pak byla 15. února provozovna slavnostně otevřena. Proti
záboru tohoto majetku celkem zbytečně protestovali členové
Slavoje Velim. První den provozu na Rychtě měl i další stinné
stránky. Pivo zde bylo značně předražené, neboť kolínská desítka
byla za 3,40 Kč za půllitr. V té době stálo 7st. pivo 0,70 haléřů.
15. února se ve Velimi konalo školení všenárodní přípravy
obyvatel k obraně vlasti v místnosti závodu Československých
čokoládoven, dále v hostinci Na Staré rychtě, v místnosti kina
a v místnosti MNV ve Vítězově. Školení začínala v 19 h na základě
rozhodnutí vlády. Bylo povinností každého občana se školení
zúčastnit.
19. února se ve velimské sokolovně konal maškarní ples.
V programu byla soutěž o nejlepší masky a kolektivy. V tombole
bylo 11 cen, např. sele, 50 kg pšenice, dárkový koš, bonboniéry,
trvanlivý salám, sekt, kazeta 12 st. piva, látka na sukni…
Pořadatelem bylo JZD Velim.
V sobotu 19. února hlásil rozhlas, že v Hradci Králové odsoudili
k trestu smrti 27letého občana, který se dvěma mladistvými chtěl
zcizit letadlo a odletět na západ. Postřelil při tom 2 příslušníky VB.
23. února naměřili v Praze na tu dobu neobyčejnou teplotu 14° C.
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Z našich škol
Co nového v MŠ

Když jsme se po Vánocích přehoupli do roku 2016, čekalo nás opět
mnoho nového. Hned 8. ledna jsme se radovali ze zimy s divadélkem,
které k nám zavítalo. Děti si spolu s paní Lhotákovou zazpívaly,
pomohly a poradily zvířátkům v jejich těžkém životě ve sněhu.
Hned potom nám napadl první sníh a my jsme mohli jít bobovat.

Olympiáda v anglickém jazyce

18. 2. se dva žáci naší školy zúčastnili olympiády v anglickém
jazyce. Dominik Hrabák ve své kategorii obsadil 11. místo,
Barbora Kvapilová 12. místo.

Protidrogový vlak

V pátek 19. 2. 2016 jsme se v Praze zúčastnili preventivního
programu nazvaného Protidrogový vlak. Na dejvickém nádraží
stál opancéřovaný vlak, do kterého jsme nasedli. Procházeli jsme
jednotlivými vagóny, kde jsme zažili atmosféru drogového doupěte,
ocitli jsme se na místě automobilové havárie, absolvovali policejní
výslech, dostali se do vězení, navštívili ordinaci lékaře a zhlédli, jak
probíhá léčba závislostí. Tento zážitkový program působí na všechny
smysly a je velice zajímavý.
Za žáky 8. ročníku D. Dočkalová a S. Fořtová

Došli jsme do krmelce doplnit zvířátkům zásoby na zimu a už
jsme se těšili na plavání, které začalo předškolákům koncem ledna.
Jezdíme do kolínského bazénu. Téměř všichni předškoláci si každý
týden užívají vodního řádění a učí se plavat.

Sálová kopaná

Dne 24. 2. 2016 se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili turnaje v sálové kopané
v Kolíně. Tým ve složení: Náděje A., Hrabák D., Vrkota P., Kmoch T.,
Vácha Š., Pena A., Korenc A. a Noll L. postoupil ze 2. místa do finále,
které proběhlo 1. 3. Nakonec jsme obsadili 5. místo.
AH

Turnaj ve volejbale tentokrát v lednu
V únoru se těšíme (tak jako každý rok) z masopustu a reje masek.
V celé školce proběhl projekt Masopust (viz str. 1).
Jak je vidět, akcí je mnoho a pořád se něco děje. Hned začátkem
března nás čeká planetárium, budeme pokračovat ve výuce plavání
a koncem března přivítáme s divadlem jaro. Všichni se už na něj moc
těšíme. 
M. Nykodemová

Letošní ročník volejbalového turnaje se letos z organizačních
důvodů změnil v novoroční. Na sportovním nadšení se však
nezměnilo nic. Výkony sportovců byly opět na vysoké úrovni.
Tentokrát přijeli i kolegové z Peček a Kolína, aby doplnili
řady téměř poloprofesionálních hráčů. Organizátorům patří
dík za společně strávený den. Příště třeba i Vás rádi přivítají
na Velikonočním turnaji.
žas
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Jak vařily naše prababičky (12.)

Koření
Koření života je to, co náš život nějak obohacuje. Neokořeněné
potraviny lze jíst, ale s kořením si jídlo vychutnáme. Tak to dnes
vnímáme, ale ve starších dobách to tak samozřejmé nebylo.
Někoho může překvapit, že koření sloužilo především k tomu udělat
ze surovin, které byly k dispozici, něco lépe stravitelného. To bylo
proto, že po většinu času byla o kvalitní
potraviny spíše nouze. Na jídelníčku
musely být často potraviny nevalné chuti.
Vlivem podmínek pro skladování mohla
být mouka zatuchlá, v luštěninách bývaly
stopy po červech nebo myších, brambory
byly nahnilé, maso již zavánělo. Jíst se
muselo vše, co bylo stravitelné. Chléb náš
vezdejší dej nám dnes byla každodenní
prosba k Bohu.
Mnoho koření, které dnes hospodyně
používají, pochází z řady exotických
zemí. Toto koření však bylo v minulosti
velmi drahé a pro naše prababičky bylo
nedostupné.
Součástí většiny stavení byla proto
předzahrádka s kořením, které v našich
krajích rostlo. I malé chalupy měly
nezbytnou malou zahrádku před svými
okny. Okolní obce, například Sokoleč,
Klipec nebo Vrbová Lhota mají široké návsi, kde středem probíhá
silnice. To nevzniklo nějakou náhodou, ale prostou potřebou
prostoru pro předzahrádky, kde bývalo koření. Dnes tam jsou
jen okrasné stromy, ořechy nebo růže. Pro nás Velimské je to též
dnešní třída Krále Jiřího, dřívější Bajerweg.
Rozpoznání koření a jeho účinků není nijak jednoduché. Velkou
péči věnovaly koření kláštery, kde byly k dispozici učené knihy.
Úctu také požívaly babky kořenářky, které znaly místa výskytu
koření v přírodě, uměly ho sbírat ve správnou dobu, správně usušit
nebo vpravit do různých mastí či trestí. Jejich znalosti se dědily
po generace z matky na dceru. Koření (kromě vylepšení chuti
jídla) sloužilo také k léčení nemocí. Není tomu ani tak dávno, kdy

na každém trhu seděly babky kořenářky, před sebou měly spoustu
nádob a pytlíků. Na dotaz uměly poradit čím léčit rány a choroby,
aniž by bylo třeba chodit do drahé lékárny. Koření byla připisována
i moc kouzelná, založená na pověrách, ale to by byla jiná kapitola.
Na kolínském náměstí sedávaly babky kořenářky pod podloubím,
aby jim na koření nepršelo.
Které koření bylo nejpoužívanější? Snadno
to rozpoznáme na starých kořenkách. Mají
většinou více malých šuplíků a několik
velikých. Časem se obsah šuplíčků měnil
a byl také závislý na kraji, ve kterém byly
kořenky domovem. Později se množství
kořenek rozšiřovalo. Dřevěné šuplíčky
nahradily porcelánové nebo skleněné
nádobky s víčkem (často s bohatým
dekorem), rozmístěné na poličkách. Počet
a obsah kořenek vypovídal o kuchařce
a jejích schopnostech. Proto bývaly poličky
s kořenkami umístěny na dobře viditelných
místech a byly součástí atmosféry kuchyně.
Na poličce bývaly i větší nádoby na cukr,
rýži, mouku a podobně. Nezbytnými byly
i mosazné hmoždíře na drcení koření
(ve více velikostech), které stávaly naleštěné
poblíž po ruce.
Naše prababičky čas nešetřily a dobře
věděly, že čerstvé chutná vždy lépe. Není nad čerstvou mátu,
libeček, kopr, šalvěj a meduňku, kterými ochucovaly jídla, aniž by
něco kupovaly. Také majoránka, kmín, mateřídouška, dobromysl
nebo vonící rozmarýn a yzop, lákající svými květy motýly a včely,
byly dříve hojně používaným kořením.
Recept na kořeněný hovězí ohon
Dej na rendlík kus loje nebo másla, čtyři na koláčky rozkrájené
cibule, kousek zázvoru, několik zrnek pepře a nového koření,
dva bobkové listy a snítku mateřídoušky, vlož na to v kloubech
nasekaný hovězí ohon, osol ho, pokmínuj a nech ho dusit,
až změkne. Podávej ho s opečenými brambory, kapustičkou
a mrkvičkou.
Petr Baláček

Něco z historie obrazu TGM v Poslanecké sněmovně
Málokdo z Velimských ví, že obraz TGM visící v Poslanecké
sněmovně, který je možno občas vidět v televizi při každodenních
zprávách, pochází tak nějak z Velimi. Do PS se dostal po více než
60 letech velice krkolomnou cestou. V roce 1980 při návštěvě
Prahy ho nalezla moje žena Margita v jednom antikvariátě.
Byl politý klihem, přetržený na polovinu, zaprášený, stočený
do ruličky mezi regály starých knih. Na požádání jí prodavač obraz
v roličce daroval jako bezcenný, ale za symbolickou cenu 50 Kčs.
Po návratu do Montrealu jsme nechali obraz odborně restaurovat,
vlastnoručně jsem vyřízl paspartu, obraz zarámoval a zasklil. Těšili
jsme se, že máme v obraze našeho prvního prezidenta nejen kus
domova, ale i věnování pod obrazem: „Tomáši G. Masarykovi,
Českým legiím a Národnímu shromáždění věnuje Max Švabinský“
(vlastnoruční podpis z roku 1919). Je to 32. litografický tisk
z celkem 99 (potom se matrice z broušeného vápence rozbije, jak
jsem byl informován). V roce 1999 jsem přivezl obraz do svého
rodného domu ve Velimi, kde visel až do minulého roku. Obraz
jsem převezl, protože mým pokanadštěným synům moc neříká

a poslední slova mé nemocné ženy, která má největší zásluhu
na záchraně obrazu, byla: „Obraz Masaryka vrať tam, kam patří.“
Od té doby mě už žena nepoznává a nedostal jsem z ní ani slovo.
Obraz jsem (ve společnosti mého bratra Přemysla) prostřednictvím
paní poslankyně a bývalé předsedkyně PS Miroslavy Němcové
přivezl do PS. Paní poslankyně jej za spoluúčasti předsedy PS
p. Hamáčka nechala pověsit do jednoho z mnoha sálů. Poslanci
nyní velmi často využívají tento prostor s obrazem TGM v pozadí
při svém televizním vystoupení. S paní poslankyní jsme strávili
více než hodinu v politických úvahách. Nakonec nás provedla
PS a darovala nám dvě knihy o historii PS s věnováním, jednu
v češtině a druhou v angličtině. Byl to pro mě velký zážitek a pěkný
pocit, že jsem udělal něco dobrého pro PS, protože tento obraz
s naším prvním prezidentem tam zajisté patří. Snad ani není
velkou záhadou, proč komunisté Masaryka tolik nenáviděli, že jej
z PS odstranili. Psát o TGM si nedovolím, ale jsem přesvědčen, že
to byl náš nejlepší prezident, kterého bychom v dnešní době tolik
potřebovali. 
Jaroslav Sixta

Velimská abeceda (list 134)
Srážka vlaků na naší trati je v současné době, kdy funguje
automatické zabezpečovací zařízení, málo pravděpodobná.
Jinak tomu bylo v minulosti, kdy osudy lidí často spočívaly
v rukou zřízenců ČSD. Kdysi i ve Velimi došlo ke srážce vlaků.
Stalo se to v době protektorátu v prostoru nádraží, přesněji
v jeho západní části blíže k Fajberku. Zde se srazil osobní vlak
s nákladní soupravou. V osobním vlaku bylo mnoho raněných
a v řadě případů bylo třeba použít autogeny k jejich vyproštění.
V té době sloužil u BMB-ČMD ve stanici Velim jako výpravčí
Jiří Lepič.
Srny se za první republiky v katastrech obou našich obcí
ve volné přírodě nevyskytovaly. Byly pouze v Urbánkově
zahradě, z níž si MUDr. Josef Urbánek zřídil oboru. Nejblíže
žily srny ve volné přírodě v sokolečských lesích. V Sokolči
samé proti mlýnu si instalatér Výborný oplocením borového
lesa zřídil taktéž vlastní oboru. Změnou podmínek po
2. světové válce byly srny z lesů vytlačeny. Koncem 50. let
se v našem katastru pohybovalo stádo srn v počtu 24 kusů.
V zimních měsících, kdy je o potravu nouze, vyhledávají srny
pole s vhodným porostem. Takový se vyskytoval v únoru 2004
při bývalé polní cestě od Fajberku ke Klipci. Na zmíněné pole se
stahovalo až 40 kusů srn.
Srocování lidu je termín používaný v minulosti úřady
v Rakousku–Uhersku. Byl užíván v souvislosti s konáním
takzvaných táborů lidu, ale i jiných pro monarchii nežádoucích
akcí. Později se slovo srocování používalo ve spojení se slovy –
nekalých či kriminálních živlů. Mnoho velimských a vítězovských
občanů se v dávné minulosti účastnilo srocování lidu například
na táboře lidu na Lipanech nebo jinde.
SRPŠ – Sdružení rodičů a přátel školy byla v padesátých letech
ustanovována snad u všech základních škol v celé Československé
republice. Rodiče žáků přicházeli do škol na třídní schůzky
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a učitelé je informovali o prospěchu a chování jejich dětí
i o jiných více či méně závažných záležitostech. SRPŠ občas
podnikalo různé akce, například výlety nebo taneční zábavy.
U nás ve Velimi byl například úspěšný ples 9. února 1991.
Sruby bývaly ve středověku běžným obydlím. Ve Velimi se
do našich časů uchovala dvě obytná roubená stavení. Byla to
chaloupka manželů Jíšových, která stávala před dvorem Lidového
domu (dnes prodejna náhradních dílů zn. Zetor). Dále to byl
domek č. 266 v majetku Kindlových z Břežan, kde naposledy
bydlela v nájmu rodina Králova, která se vystěhovala do pohraničí.
Nový majitel Josef Šedivý domek zbořil a na zahradě postavil jiný
dům. Roubených (rubaných – sekaných) staveb však bylo ještě
ve 30. letech minulého století ve Velimi a Vítězově více. Byly to
většinou stodoly, například Součkova při domku č. 13 v ulici
Ve Dvoře nebo Fundova ve Fajberku u č. 326.
SS (původně psáno runovým písmem) je zkratka slova
Schutzstaffel, to je ochranné služby Nacionálně socialistické
německé dělnické strany (NSDAP). SS vznikla roku 1925 jako
tělesná ochrana Adolfa Hitlera. Je třeba rozlišovat SS od SA
(foneticky – šturmabtajlung), což znamená úderný oddíl. Za
2. světové války byly z oddílů SS sestavovány bojové formace.
Spojenci označili organizaci SS za zločineckou. Ke konci války
byly jednotky SS dislokovány i na Kolínsku. Jmenovitě se jednalo
o zvláštní útvar SS Florián v počtu kolem 4000 mužů.
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik má své počátky
24. října 1917, kdy bolševici svrhli Kerenského Prozatímní vládu.
Sovětský svaz byl svou rozlohou vůbec největším na celém světě
(zahrnoval 16 socialistických republik). Po druhé světové válce
byl takzvaný tábor míru posílen o země východní a střední
Evropy. V nich byly ustaveny nejprve lidově – demokratické
a později socialistické režimy. Po Stalinově smrti došlo
ke změnám ve vedení SSSR.

14. výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Vítězov
V pátek 15. ledna 2016 proběhla v prostorech klubu SDH
Vítězov již 14. valná hromada. Z pozvaných hostů se akce
zúčastnil starosta obce Velim pan Josef Seifert, místostarosta pan
Petr Kubelka a za výkonný výbor Okresního sdružení hasičů
Kolín Ing. Josef Zvoník.
Po úvodním přivítání místostarostou sboru Zdeňkem Hykšem
následovaly dle schváleného programu jednotlivé příspěvky,
a to starosty sboru Františka Kratochvíla, který zhodnotil
činnost uplynulého roku 2015, dále zpráva velitele Milana Buga
st. o stavu výjezdové jednotky, techniky, počtu brigádnických
hodin a uskutečněných požárních zásahů na území katastru obce
i mimo něj. Člen okresního výboru Milan Bug ml. nás seznámil
se záslužnou akcí Daruj krev s dobrovolnými hasiči. Současně
provedl vyhodnocení této akce a činnosti členů SDH Vítězov
a velimských občanů registrovaných v Českém registru dárců
krvetvorných buněk (kostní dřeně). Poděkování patří Milanu
Bugovi ml., Miloslavu Koubkovi, Michalu Minarčíkovi, Lence
Kratochvílové, Honzovi Kratochvílovi, Kateřině Hála, Zdeňku
Hálovi a Velimským Anně Fundové, Tomáši Váňovi a Davidu
Poláčkovi. Z SDH Vítězov darovalo krev 7 členů, což je nejvíce
za okres v roce 2015!
Dále následoval příspěvek pana Petra Kosteleckého týkající
se rozboru hospodaření sboru v roce 2015. Závěrem zazněla
slova starosty Velimi a člena výkonného výboru OSH Kolín

Ing. Zvoníka, kteří jednoznačně podpořili činnost sboru
v dalším období. Součástí této schůze bylo i přijetí nových členů
do SDH, předání čestného uznání zasloužilým členům a předání
významného ocenění panu Milanu Tesařovi za padesátiletou
věrnost hasičskému sboru ve Vítězově. Samozřejmě nechyběla
podnětná diskuze.
Následné přátelské posezení se i díky dobré zábavě, komorní
atmosféře a neformální náladě hostů protáhlo do pozdních
večerních hodin.
Aleš Ruznar

motto: Sauver ou périr
(Zachránit nebo zahynout: Hasičská
brigáda Paříž)
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Zimní příprava žáků FC Velim

Florbalový turnaj v Nymburce

Mladší žáci
Družstvo mladších žáků zahájilo zimní přípravu 9. 1. 2016.
Týdně jsme absolvovali tři tréninkové jednotky, z nichž jedna
byla zaměřená na kompenzační a posilovací cvičení pod vedením
Petry Sixtové. K přípravě jsme využívali výborné zázemí nového
areálu za školkou.
Výsledky turnajů: 9. 1. Milovice – 4. místo,
27. 2. Milovice – 2. místo
Výsledky přípravných utkání: Velim – Kolín (U12) 9:2, Velim –
Ratboř 3:4, Kutná Hora – Velim 0:2
Vzhledem k tomu, že v mladších žácích stále ještě neklademe
hlavní důraz na výsledky, chceme na jaře co nejlépe připravit
kluky na bezproblémový přechod do Krajského přeboru starších
žáků.
T. Korenc

Dne 21. února se konal turnaj v sokolovně v Nymburce.
V nejmladší kategorii Ia (mini žáci) jsme opět vyhráli
a z posledních osmi turnajů máme nádhernou bilanci 7 vítězství
a jedno druhé místo. Druhý tým obsadil 8. místo.
Ve starší kategorii Ib jsme obsadili 3. a 6. místo z osmi účastníků.
Důležitější však budou následující dva turnaje, 20. března, resp.
3. dubna, kdy chlapci z Ia a Ib odehrají župní turnaj s právem
postupu na Přebor ČR do Prahy. Držte nám palce!

M. Esterle

Starší žáci
Před začátkem sezóny 2015/2016 bylo přáním realizačního
týmu, aby žáci neměli problém se setrváním v soutěži (Krajský
přebor starších žáků). Ti největší optimisté pomýšleli na klidný
střed tabulky. Po odehrání podzimní části sezóny se žáci
umístili v tabulce na 3. místě. Je to historicky největší úspěch
v této soutěži. Také proto jsme s trénováním dále pokračovali
i po soutěži až do poloviny prosince. Poté následoval zasloužený
odpočinek až do 11. ledna, kdy jsme začali zimní přípravu.
V zimní přípravě jsme trénovali 3x týdně (převážně na nové
umělé trávě za školkou) a o víkendu jsme hráli přátelská utkání.
Výsledky: turnaj Říčany (hala) 3. místo
Přípravná utkání: Velim – Jestřabí Lhota (dvojzápas) 12:0 a 9:2,
Velim – Kolín (dvojzápas) 1:5 a 4:3, Velim – Kutná Hora 2:4
Zimní přípravu bych zhodnotil jako zdařilou, jen mě mrzí
absence některých hráčů kvůli zdravotním problémům, ale s tím
se budeme muset vypořádat i v mistrovských utkáních. V širším
kádru je po zimní přípravě asi 16 hráčů. V průběhu jarní sezóny
chceme zapojit i končící mladší žáky, kteří budou příští sezónu
již nastupovat za žáky starší. Naším přáním a cílem pro jarní část
soutěže je především udržení 3. místa v tabulce. Jestliže nám
bude přát štěstí, zdravotní stav a forma, chtěli bychom se poprat
o místa nejvyšší. Tímto bych chtěl poděkovat vedení klubu, který
nám vytvořil výborné podmínky pro trénování. Nesmím též
zapomenout na realizační tým starších žáků a některé obětavé
rodiče. Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
M. Kyncl
Informace o nadcházející jarní části soutěže na www. fotbal.cz

Poděkování sponzorům – Maškarní 2016
Pavel Kasal, Manželé Nezbedovi, Geotek, s. r. o., Potraviny
Central, Petr Hrabal, Kadeřnictví Michaela Nováková,
Josef Janoušek, Ing. Jan Radoň, T. S. TATTOO, Jana Slavíková,
Jan Kolář, Salima Velim, Zahradnictví Hruška, Statek
Kutlíře, a. s., Zbyněk Sandholc, Jaroslav Nezavdal, Savas
Velim, Potraviny Anděl, Tex-Service Group, a. s., Radek
Čepelák, Manželé Bínovi, Milan Bug – Würth, Ball Aerocan
CZ, Autodoprava Aleš Vintrlík, Autodoprava M. Siřínek,
Manželé Minarčíkovi, Miroslav Kvapil – zemní práce, KOVE
TOOLS, s. r. o., Long Dang, Květinový ateliér G. Kissová,
Kadeřnictví I. Seifertová, MUDr. Josef Slabý, Kosmetika
a pedikúra Drahoňovská, Oddíl volejbalu
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