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Velimský ples pošestnácté
Letošní plesová sezóna vyvrcholila obecním plesem
v sobotu 5. 3. 2016. Kulturní událost byla plná různých
vystoupení. Na úvod se předvedla děvčata z aerobiku při
základní škole se skladbou Military story a hned po nich
vystoupili mladí gymnastičtí talenti Jumping Kids. Dalším
překvapením večera byla taneční paráda Simony Dejmkové
a Barbory Kvapilové a veselé charlestonové řádění předvedl
seniorský tým ATUS Duende Kolín. K tanci a poslechu

hrála skupina Unikát až do brzkých ranních hodin. Tento
ples měl také jedno prvenství – poprvé byl ohlášen jako
nekuřácký, což s povděkem přijala většina přítomných.
Za bohatou tombolu patří díky dlouhé řadě sponzorů
a za milý společenský večer všem organizátorům a OÚ
Velim. Za rok se s Vámi se všemi budeme opět těšit na další
společný příjemně strávený večer.
žas

Ondra Novák se pilně připravuje na nadcházející sezónu
Představujeme Vám žáka 8. ročníku velimské školy Ondřeje Nováka,
který se věnuje cyklistice. Bohužel jsme se o jeho úspěchu dozvěděli
až se zpožděním. Položili jsme mu několik otázek.
Za jaký jezdíš oddíl?
Jezdím za Expres.CZ MERIDA TEAM Kolín (prostě jezdím
za Kolín).
Od kolika let se věnuješ tomuto sportu?
Závodím teprve 2 roky. Na kole jsem se naučil jezdit asi ve 4 letech,
trénovat jsem začal někdy v 9 letech.
Kdo tě trénuje?
Trénuje mě můj táta Tomáš Novák. Instrukce získává od trenéra
z Trutnova – pana Jana Slavíčka. Je to bývalý trenér české
reprezentace na MS. Trénoval žáky i dospělé.
Na jakém kole jezdíš?
Jezdím na 2 kolech, jedno je silniční a druhé cyklokrosové. Silniční
lze upravit na cyklokrosové přehozením plášťů. Jedná se o značku
Merida (váha 7,5 kg), více se věnuji Bike – Merida 6000 Full Carbon
(váha necelých 9 kg).
Jak často trénuješ?
V sezóně 4-5x týdně a k tomu ještě 1-2x týdně běhám, mimo sezónu
3-4x týdně a jednou týdně běh.
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Kde míváte soustředění?
Většinu soustředění máme v ČR, ale když začíná sezóna a najíždí
se kilometry, jezdí se např. do Chorvatska. Také jsme trénovali
v Rakousku.
Jaký byl tvůj největší úspěch?
Největší úspěch jsem měl 12. září 2015, kdy se jelo Rallye Sudety
v Teplicích nad Metují (113 km dlouhá trať – jede se asi kolem 11
hodin). Závod jsem vyhrál (v kategorii 12-15 let). Podle mě je to
jeden z nejtěžších závodů v ČR vůbec.
A tvůj poslední závod?
Můj úplně poslední závod byl na podzim 2015 v Mladé Boleslavi

na Mistrovství ČR v cyklokrose. Bohužel jsem neměl ten den vůbec
formu a necítil jsem se moc dobře, takže jsem skončil až na 12. místě
(z 67 závodníků).
Lepila se ti někdy smůla na paty?
Jednou jsem jel na Českém poháru o druhé místo a pak jsem škrtnul
šlapkou o zem, spadl na strom a musel jsem ukončit závod.
Jaké máš plány do budoucna?
Jednou bych se chtěl cyklistikou živit profesionálně, ale do toho mám
ještě hodně daleko. Mým cílem je dostat se někdy na mistrovství
světa.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů. 
eve

Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 2. 3. 2016
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ZO schválilo Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Velim
a společností Ball Aerocan CZ, s. r. o.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. I.
ZO schválilo rozpočet VHS Kolín na rok 2016 a rozpočtový
výhled na roky 2017–2018.
Společnost Nykos, a. s., zaslala informace o odměně
za separovaný sběr IV. Q. 2015 ve výši 60 745 Kč.
Mgr. Kyncl (FC Velim) podal žádost o příspěvek na fotbalový
kemp v Horním Bradle ve výši 40 000 Kč. ZO bere na vědomí,
o příspěvku bude hlasováno po předložení vyúčtování.
Krajský úřad Středočeského kraje oznámil zahájení řízení
o povolení úplné uzavírky Nová Ves I –I/38 – rekonstrukce
mostu 38-034. Jednání se uskuteční 8. 3. 2016 v 9.00 hodin –
KÚSK. ZO pověřuje starostu k dalšímu jednání a vyjednání
podmínek.
ZO pověřuje starostu k dalšímu jednání a dohodnutí
podmínek zbourání staré zdi a vystavění nového plotu mezi
pozemky 44/2 a 1/1 v délce 17 m (betonový panelový plot),
o jehož schválení požádali Gregorovi.
Paní H. Vedralová požádala o písemné sdělení o průběhu
jednání u soudu (Kanalošová vs. Pešková) a vyjádření
nespokojenosti se zástupcem obce. JUDr. Těmín informoval
o řízeních, která stále probíhají. JUDr. Těmín je ZO pověřen
odpovědí pí Vedralové a zastupováním Obce Velim v tomto
řízení.
ZO odsouhlasilo zhotovení parkovací plochy před domem
č. p. 97 na obecním pozemku p. č. 990/2 na náklady žadatele
p. Fojtů.
M. Hron zaslal cenovou nabídku (včetně montáže)
na nábytek do knihovny - cca 18250 Kč vč. DPH. ZO
s cenovou nabídkou souhlasí.
ZO souhlasí s převedením finanční částky do rezervního
fondu – ZŠ Velim – 24 323,99 Kč za hlavní činnost a 1 677 Kč
za hospodářskou činnost z roku 2015. Fond bude využit
k dalšímu rozvoji činnosti ZŠ v roce 2016.
Zeleň pro obec zdarma – ZO pověřuje starostu k dalšímu
jednání.
Pan starosta Seifert se společně s místostarostou Kubelkou
zúčastnili schůzky s archeology na pozemku, kde vzniká
přístavba závodu Ball Aerocan CZ, s. r. o.
Pan Kubelka se vyjádřil k provoznímu řádu veřejného
víceúčelového sportovního areálu obce Velim, který byl
rozeslán zastupitelům. Po konzultaci s panem Stuchlem
bude zastupitelstvem schválen až s cenovými podmínkami,
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které budou doplněny.
Pan Kostka požádal o důkladný úklid odpadků v katastru
obce Velim a Vítězov.
Pan Kaftan informoval ZO o nákupu nové multikáry pro
OÚ Velim, předložil dvě nabídky repasovaných multikár
(v cenové relaci cca 600 000 Kč).
Po dohodě s panem starostou byly kolem nového hřiště
za MŠ Velim osazeny patníky z důvodu neukázněnosti
řidičů, kteří jezdili mimo vozovku, dále byly objednány
3 zpomalovací retardéry v cenové relaci cca 100 000 Kč
(nejdražší položka – dopravní značení).
Pan Kasal připomenul opravu chodníku v ulici Pražská
a požádal o odstranění rozbitých patníků u retardérů v ulici
Karlova (spojovačka).
Mgr. Kyncl informoval o finanční kontrole, která se
uskutečnila v ZŠ Velim, za 3 měsíce bude provedena
následná kontrola v ZŠ a MŠ Velim.
Paní Svobodová, DiS., poděkovala ZO jménem TJ Sokol
Velim za příspěvek v roce 2015 (na činnost) a za spolupráci.
Poté pozvala všechny přítomné na XVI. Velimský ples, který
se koná v sobotu 5. 3. 2016 v místní sokolovně.
Ing. Jan Kliment, ředitel Ball Aerocan CZ, s. r. o., seznámil
ZO s termínem ústního jednání stavebního řízení ohledně
rozšíření závodu Ball Aerocan CZ, s. r. o., které se uskuteční
29. 3. 2016.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 16. 3. 2016
•
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ZO schválilo rozpočtové opatření č. II předložené panem
starostou Seifertem.
Žádost Mgr. Kyncla (FC Velim) o příspěvek na fotbalový
kemp v Horním Bradle ve výši 40 000 Kč byla doplněna
a poté ZO schválena.
Na základě žádosti p. D. Lukáše o projednání prodeje
pozemku st. p. č. 13/2 v k. ú. Vítězov, který je v majetku
obce a na němž stojí kůlna p. D. Lukáše, požádal starosta
o zveřejnění záměru prodat tento nemovitý majetek. ZO
schválilo tento záměr, bude vyvěšen po dobu zákonné lhůty
na úřední desce.
Pan V. Košťál, Velim, požádal o změnu ÚP Velim u pozemku
p. č. 174/1 a 174/6 z NZP na ZS. Žádost bude předána
Ing. arch. P. Krolákovi, který pro obec Velim připravuje další
změnu územního plánu.
ZO schvaluje firmě Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o.,
vzdání se práva odvolání k rozhodnutí o vydání povolení
jinému nakládání s podzemními vodami za účelem zjištění
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vydatnosti vodního zdroje (Ball Aerocan CZ, s. r. o.).
ZO pověřuje pana starostu k dalšímu jednání po předložení
znaleckého posudku, který zadala Salima Velim. Posudek se
vztahuje k pozemkům p. č. 275/7 a 275/10 a p. č. 636 v k. ú.
Vítězov – pozemky před Vítězovem.
V projektu Zeleň pro obec zdarma pověřuje ZO starostu
k dalšímu jednání.
ZO bere na vědomí projekt Červeného kříže – Kontejnery
na textil (Textileco) Umístění mobilních kontejnerů by
proběhlo 2x za rok ve Velimi na nám. Obránců míru a před
domem čp. 452 v ulici Palackého (u pošty). ZO pověřuje
paní M. Slabou k dalšímu jednání.
Pan starosta Seifert informoval o schůzce na Krajském

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Káninská Jaroslava, Velim
Vonšovská Jarmila, Velim
Sixta Bedřich, Vítězov
Šustová Eliška, Velim
Procházka Václav, Velim
Vonšovský Zdeněk, Velim
Karbusická Anna, Velim
Havlíčková Hana, Velim
Machánová Věra, Velim
Jiráňová Jiřina, Velim
Pukšová Irena, Velim
Synková Jiřina, Velim
Kubečková Josefa, Velim

Sixta Jaroslav, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Zemřeli:
Štulajter Dezidér, Velim
Mrzenová Blanka, Velim
Beníšek Václav, Velim
Šotola Jaroslav, Velim
Čest jejich památce!

Termíny a místa umístění
kontejnerů
Sobota od 9.00 hodin do 10.00 hodin.
23. 3. a 2. 4. 2016		
ulice Okružní, Vítězov
9. 4. a 16. 4. 2016		
třída Krále Jiřího, ulice Tylova
23. 4. a 30. 4. 2016
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
7. 5. a 14. 5. 2016		
třída Krále Jiřího, Vítězov
21. 5. a 28. 5. 2016
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
4. 6. a 11. 6. 2016		
ulice Tylova, Vítězov
18. 6. a 25. 6. 2016
třída Krále Jiřího, ulice Okružní
2. 7. 2016 		
Vítězov, ulice Ve Dvoře
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úřadu Středočeského kraje týkající se úplné uzavírky Nová
Ves I – I/38 – rekonstrukce mostu 38-034 a objízdné trasy
přes Velim. Dále se ve Velimi uskutečnilo jednání na místě
samém, tedy u přejezdu a také na OÚ Velim. Zde všichni
přítomní vznesli své požadavky k tomuto problému.
KSÚS, DI PČR Kolín, MěÚ Kolín, Obec Velim a KÚSK
nesouhlasí s navrhovanou objízdnou trasou pro nákladní
automobilovou dopravu.
Mgr. Kyncl poděkoval za poskytnutí příspěvku na dětský
fotbalový kemp.
Ing. Hrabák informoval o darovací smlouvě s MŠ Velim
a o další spolupráci s obcí.

Velim a svět před půl stoletím (březen 1966)
Dne 2. března 1966 v 13.30 h se konal pohřeb p. Karla Strnada,
rolníka z Velimi, Pražské ulice č. 36. Trpěl kloubovým
revmatismem a zemřel na selhání srdce. Byl katolického vyznání,
proto konal na jeho pohřbu na evangelickém hřbitově ve Velimi
smuteční obřad katolický kněz. Na pohřeb přišlo mnoho lidí,
neboť byl dosti oblíbený. Karel Strnad st. měl tři bratry a sestru.
První bratr zemřel ve studentských letech, druhý byl ženatý
v Krychnově a třetí v Podkrkonoší. Sestra se provdala za truhláře
Jeřábka z Velimi z ulice Palackého.
Kolem 5. března se ve Velimi mluvilo o plánu zřízení druhého,
menšího zkušebního železničního okruhu v délce 5 km. Zakrátko
byl skutečně vybudován uvnitř stávajícího velkého okruhu
kolem sousední Sokolče. Oba okruhy vycházejí z malého nádraží
na jihozápadní straně poblíž Cerhenic.
Začátkem března nastaly změny v kasárnách ve Velimi. Vojáci
se odtud přestěhovali do Kutné Hory, kde pro ně postavili nová
kasárna. Budovy velimské posádky měly napříště sloužit pouze
jako vojenské sklady. V popisované době tam vozili v zeleném
autobusu vězně z Pankráce na různé práce včetně terénních
úprav, do Velimské továrny si jezdili pro škváru.
10. března probíhalo celostátní školení obyvatelstva týkající
se obrany státu. U nás mělo probíhat na čtyřech místech, a to
od 19 h v závodě Velim, dále v hostinci Stará rychta, v kinu
Velim a na MNV Vítězov. Účast měla být přísně kontrolována.
Uznávanou omluvou bylo jen onemocnění.
17. března v 19.30 h se ve Velimi na Staré rychtě konal „Večer
otázek a odpovědí“, pořádaný vesnickou organizací KSČ a MNV
Velim. Byla probírána témata: sociální a důchodové zabezpečení,
nový zákoník práce, trestná činnost mládeže, kulturně výchovná
práce v obci a další.

Tisková zpráva MAS Podlipansko, o. p. s. – nový předseda Rady MAS-P je p. Urbanec
V úterý 15. března 2016 proběhlo zasedání Rady MAS-Partnerství
Podlipanska. Jedním z hlavních bodů jednání byla volba
vedení rady. Předsedou byl nově zvolen pan Luděk Urbanec,
starosta obce Vitice. Ve funkci místopředsedy byl potvrzen
pan Josef Kollár, podnikatel z Ratenic. Odstupujícímu předsedovi
Ing. Jiřímu Kubečkovi členové rady poděkovali. Pan Kubeček
zůstává členem rady a dále se bude podílet na společných
projektech.
Nový předseda pan Urbanec na úvod prohlásil: „Jako starosta
jsem brzy zjistil, že nejlepší formou řešení problémů je co
nejširší spolupráce mezi jednotlivými subjekty v regionu. MAS

Podlipansko jako průřezové společenství subjektů je krásným
modelem, jenž na relativně malé ploše umožňuje sdílení informací
a následnou diskusi. Využitím zkušeností z jednotlivých oborů
můžeme efektivně přinášet řešení, která budou mít dopad nejen
na jednotlivce, ale v mnohých případech i na celý region. Je mi
sympatické, že tímto postupem můžeme najít užitek pro všechny
strany,“ řekl závěrem pan Urbanec.
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Březen v naší školičce

Z našich škol

Jak jsme napsali v minulém čísle, jaro už se v MŠ rozjelo naplno.
Hned na začátku března přijelo mobilní planetárium, ve kterém
děti zhlédly pořad o tom, jak rostou rostliny a co ke svému růstu
potřebují. Vzhledem k tomu, že pořad byl koncipován pro naši
věkovou skupinu a film byl animovaný, děti pozorovaly vleže
bez hnutí, jak se jim nad hlavou prohánějí včelky a opylují květy
nebo jak roste velký strom.

Pak přišlo na řadu vystoupení Jumping Kids. D. Bartošová,
T. Holzbauerová a A. Bartošová začaly taneční částí a k nim se
přidali J. Holzbauer, L. Sixta a R. Sixta, aby všichni dohromady
předvedli gymnastickou akrobacii a skoky na trampolínce.

Koncem března nás navštívili Lhotákovi se svým divadlem Jejich
pohádka o jaru a probouzející se přírodě přesně zapadla do naší
následující akce, kterou byla každoroční „Velikonoční výstava“,
jež se koná vždy po společném tvoření s rodiči v jednotlivých
pavilonech. Protože máme velice šikovné rodiče, paní učitelky
i děti, bylo na výstavě mnoho nových výrobků, velice zdařilých.
Velká návštěvnost na této výstavě nás také velice potěšila.
U předškoláků nadále probíhá plavání a pokračuje kroužek
anglického jazyka. I v dubnu nás čeká mnoho akcí, ale o těch až
příště.
M. Nykodemová

Duo S. Dejmková a B. Kvapilová pak zazářilo v latinskoamerických
rytmech. Dívky nikoho nenechaly na pochybách o jejich úspěšné
taneční kariéře. A tentokrát se na parketu objevila i paní učitelka
A. Holzbauerová se svým týmem tanečního studia Duende Kolín
v seniorské skladbě Charleston.
eve

Vystoupení na Velimském plese

Každoročně zajišťuje naše škola vystoupení na Velimském
plese. Nejinak tomu bylo i letos. Nejprve vystoupily dívky ŠAK
se skladbou Military story. V tomto týmu cvičí D. Bartošová,
T. Holzbauerová, I. Němečková, K. Veitová, K. Kostelecká,
A. Sovová, K. Levčíková, A. Kuchařová, B. Málková a
A. Bartošová. Na závěr jejich skladbu doplnili J. Holzbauer a
L. Sixta coby fanoušci hippies.

Sálová kopaná

Dne 8. 3. 2016 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili turnaje v sálové kopané
v Kolíně. Tým ve složení: Koděra D., Vokřál O., Vokřál J., Štros P.,
Němec T., Nejedlý D., Kubelka K., Fiala A. a Horák J. postoupil
z 1. místa do finále, které proběhlo 18. 3. Celkově jsme obsadili
3. místo.
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Exkurze v České televizi

Osecká laťka

15. 3. odjeli vybraní žáci (vždy 2 dívky
a 2 chlapci z každého ročníku
2. stupně) na tradiční Oseckou laťku
neboli závody ve skoku vysokém.
Nejlepším umístěním bylo „stříbro“
B. Kvapilové.

9. 3. se 3. a 4. třída vydaly do Prahy na exkurzi v ČT. Žáci
se dověděli spoustu zajímavých věcí o historii, podívali se
na natáčení, vyzkoušeli si některé kostýmy. A nakonec v místním
obchůdku nakoupili „Duháčky“, „Bludišťáky“ a různé předměty
s logem ČT. O týden později byly na exkurzi i 6. a 9. třída.
AH

Minivolejbal

16. 3. proběhl turnaj v minivolejbale 5. a 6. tříd. Při absenci
6. třídy (exkurze) jsme do bojů nasadili 2 družstva páťáků. Tým
ve složení M. Mén, J. Endler, V. Dočkal a P. Fojtů obsadil 8. místo
a tým s J. Pychem, M. Němečkovou a R. Sahulkou 12. místo.

Den učitelů v ZŠ

Vždy 28. března se v naší zemi slaví Den učitelů. Protože tento
den připadl na Velikonoční pondělí, nazvali žáci 9. třídy úterý
29. 3. Růžovo modrý den. Děvčata se oblékla do růžového
a chlapci si vzali na sebe něco modrého. Do této akce se zapojili
i někteří učitelé! Deváťáci si vyzkoušeli roli pedagogů. Na závěr
popřáli všem učitelům pevné nervy.  Za 9. třídu K. Chládová

Basketbal

17. 3. se v Kolíně konal turnaj v basketbalu dívek 8. a 9. ročníku.
Naše družstvo ve složení Táborská K., Kainarová D., Fořtová S.,
Dejmková S., Kvapilová B., Kokošková N., Vedralová P.
a Sahulková Z. obsadilo 5. místo.

O nejlepší pohybovou skladbu

V pátek 18. 3. 2016 se dívky zúčastnily tradiční soutěže
pohybových skladeb v Kolíně. Naše nejmladší holčičky se
skladbou Retro holky obsadily 6. místo. Cvičily – A. Málková,
N. Křivánková, A. Slavíková, V. Salavová, A. Matějková, K.
Stojková a E. Kulifajová V kategorii 2. stupeň skončily na 5.
místě D. Bartošová, T. Holzbauerová, I. Němečková, K. Veitová,
K. Kostelecká, A. Sovová, K. Levčíková, A. Kuchařová, B.
Málková a A. Bartošová se skladbou Military story. V soutěži
dvojic obsadily 2. místo B. Kvapilová a S. Dejmková se skladbou
Bye-bye, 4. místo se skladbou Beautiful day D. Bartošová a
T. Holzbauerová.
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Vzpomínka na velimskou školu

Připomínka výročí velimské měšťanské školy T. G. Masaryka
mi vnukla nápad něco o ní napsat. Můj nástup do měšťanské
školy ve Velimi byl složitý. Za německé okupace jsem chodil
právě do páté třídy obecné školy a nacisté úspěšně pokračovali
ve svém „Drang nach Osten“. Prožíval jsem právě těžký zápal plic
a pohrudnice. Pan doktor Urbánek řekl: „Do nemocnice ne, to
by byl jeho konec.“ Tímto tedy děkuji opožděně panu doktorovi
za záchranu života. Do nemocnice totiž Němci vozili své těžce
raněné fronťáky.
V téže době právě probíhala v protektorátu školská reforma.
Byly rušeny páté třídy a my páťáci jsme museli dělat zkoušku
do druhé měšťanky. Naštěstí byl u mých zkoušek i pan doktor.
Zkoušky obsahovaly mimo jiné i překlad několika slov
do němčiny. Slovo „boty“ jsem tenkrát přeložil jako „Bufe“.
Přesto mi pan učitel Ševčík potvrdil přijetí do vyššího stupně.
Celou školní docházku jsem prožíval jako ve snách. Naštěstí se
mým třídním učitelem stal pan učitel Josef Balvín. Byla to pro

mě vlastně protekce, o které neměl nikdo ani tušení. Můj otec byl
totiž spolužákem jedné z dcer Blažkových, taktéž učitelky, která
byla provdána právě za pana učitele Balvína. Otec pana učitele
byl v Malíně truhlářem, a když Balvínovi stavěli ve Velimi dům,
můj otec vozil odtud spolu s mistrem truhlářem dřevo na stavbu
a já se stal jejich průvodcem. Šli jsme pěšky za nákladem, bylo
překrásné počasí a starý pan Balvín mi vyprávěl o kutnohorských
havířích, jejich těžkostech a tragickém konci. Po několika letech
se tedy stal pan učitel Balvín mým třídním. Neměl to lehké,
hrozilo mu totální nasazení. Musel se zúčastnit někde v Německu
zeměpisného kurzu na téma Großdeutsches Reich. V té době
byl dějepis na našich školách zakázán, proto v hodinách české
literatury vkládal pan učitel mezi řádky dějepisná témata z naší
minulosti. A náš zájem o dějiny, který nacistům vadil, stoupal
i po válce. Měšťanská škola pořádala doučovací hodiny dějepisu
pro své bývalé žáky a odborný učitel Josef Balvín měl při tom
hlavní slovo. Byl mým nejlepším učitelem.
BB

Vzpomínka na školu
V letošním roce slaví velimská škola 80. narozeniny. A my,
absolventi z r. 1949, kteří se každoročně ve Velimi scházíme,
chceme své milé škole k tomuto výročí popřát nejen úspěch,
schopné žáky a vynikající učitele, ale také poděkovat za všechno,
co jsme ve škole získali. Měšťanská škola T. G. Masaryka
se za okupace jmenovala Hauptschule mit tschechischer
Unterrichtssprache in Wellen – tento krkolomný název jsme měli
naštěstí pouze na pololetním vysvědčení z ledna 1945 – v červnu
totiž už bylo po válce.
Náš ročník 1933 – 34 nastupoval do obecné školy v září 1940 –
v prvním válečném roce. A do měšťanky, jak se říkalo, postoupili
v září 1944 (tedy ze 4. tř. obecné) ti, kteří měli výborný prospěch
a složili zkoušku. Důležitá byla němčina, ovšem tu vykonal
s výborným prospěchem málokdo, bojkotovali ji i učitelé.
Za války jsme byli vyučováni ve velimských hospodách, protože
školy byly zabrány okupanty. Scházeli jsme se ve Skalově hospodě
ve Fajberku, kam byl zčásti přestěhován i školní nábytek. Tam
jsme dostali úkoly, doma je vypracovali, pak odevzdali a dostali
další. Mívali jsme dlouhé zimní prázdniny pro nedostatek uhlí. –
A přišel květen 1945! To bylo radosti! Ustupujícím okupantům se

Starou školou zní ozvěny dávných dní
starou školou ozvěnou noční tmou
teskně zní hlasy dětství mládí…

nepodařilo školy zapálit, a tak jsme se již v září vraceli do svých
tříd. S námi přišly i děti ze spádových obcí. V naší třídě byly
děti z Vítězova, Nové Vsi, Ohrady, Břežan, Chocenic, Cerhenic,
Sokolče, Předhradí, Pňova, Osečka a Klipce. Dohromady nás
bylo 85, proto vznikly dvě třídy - A a B. Všichni jsme se znali.
Někteří z nás již odešli do nenávratna… A vzpomínáme na své
učitele, kteří vynikali výbornými znalostmi a pedagogickým
uměním. Na slovo vzatý matematik Jindřich Hadrava, trochu
roztržitý češtinář Josef Vydra, klidný Josef Zákora, vážný Josef
Balvín, otcovský Josef Kondrys s housličkami (kéž bychom
i dnes mohli slyšet z otevřených oken školy nadšený dvojhlasý
zpěv národních písní!), poněkud obávaný Josef Klein, milá Olga
Knížková, nervózní paní Matiásková, akurátní Marta Vosečková,
rozvážný Antonín Šampalík nebo Václav Petřivalský, obětavý
tělocvikář Josef Vyskočil… A tomu všemu vládl přísný a moudrý
ředitel Jan Rothmeier. Ti všichni v nás zanechali něco, co nás
provází po celý život: osobní příklad, lásku k rodnému kraji
i zemi a zodpovědnost. Ač jsme se rozprchli do různých končin
světa, vděčnost škole a vzpomínky na ni jsou s námi stále.
MČ

Osud první velimské kroniky
Obec Velim má čtyři obecní kroniky, z nichž druhá a třetí jsou
uloženy v Oblastním archivu v Kolíně. Čtvrtou kroniku vede
a události naší obce zapisuje paní Jaroslava Studená. A první
kronika? Nebyla, nikdo o ní nevěděl. Až jednoho dne - bylo to
snad v r. 2010 - zavolala na obecní úřad neznámá žena z kterési
vzdálenější vesnice a nabídla první velimskou kroniku! Po krátké
poradě a s částkou požadovaných peněz jel pan starosta
Seifert s paní Studenou pro vzácný exemplář knihy, která byla
považována za beznadějně ztracenou. Paní se nepředstavila,
knihu předala s tím, že ji získala jako dědictví po matce.
Tuto kroniku vedl ve své době velimský řídící učitel Alois
Doubrava, který vyučoval ve Velimi v letech 1904–1934. Kroniku

vedl příkladně, protože v r. 1935 byla prohlášena za „vzornou
a nejlépe vedenou na celém okrese“ a panu řídícímu Doubravovi
bylo navrženo pochvalné uznání.
Pan řídící učitel Alois Doubrava se účastnil veřejného
života v obci, za 1. světové války vedl agendu hospodářské
rady pro zásobování obyvatelstva, od r. 1922 spoluusiloval
o postavení měšťanské školy, byl členem obecního zastupitelstva
a organizoval akce k povznesení a vzdělání občanů. Zemřel dne
2. 7. 1955 v Praze v rodině své dcery, kde pobýval na odpočinku.
Jeho pohřbu se účastnilo pět velimských občanů a zazpívala
na něm velimská rodačka Stanislava Součková.
MČ

Světla a stíny akce „Poznáváme Velim“
Klub rodáků a přátel Velimi byl založen na „Škaredou středu“ roku
1990 v malém sále velimské sokolovny. Již desítky let dříve dozrávaly
v hlavách velimských sokolů představy o založení spolku, který by
opět pozvedl kdysi slavnou Velim a doplnil bílá místa v její historii.
Bohužel se řada z nich, včetně Jiřího Sixty a Františka Vlčka,
založení klubu ani nedočkala. Od samého založení vykazoval klub
rodáků, který se stal čtvrtým oddílem Sokola Velim, mnohostrannou
kulturně společenskou činnost. Dávno již minulo čtvrt století úspěšné
vzdělavatelské činnosti a z členů a členek klubu se stali stařečci
a stařenky. Nezvládají již ani oblíbenou tradiční akci „Koulení vajíček“,
která se v době prvních jarních vycházek do volné přírody konala
v Rybníčkách. Mnohdy vykazovala účast vyšší, dětí a dospělých
bylo nad 90. Dnes již zapomínané údolí Rybníček však v poslední
době neproniknutelně zarostlo bujnou vegetací. Nemohoucí
starci se obrátili o pomoc na výbor Sokola, který byl sám přetížen
nesčetnými starostmi (šlo o samotné uchování budovy sokolovny,
na které dosud nebyly plně uhrazeny pohledávky z výstavby nové
budovy postavené na místě do základů nacisty vypálené sokolovny).
Stávající budova vyžadovala dostavbu i celkovou opravu. Výsledek
loňského Koulení vajíček byl neuspokojivý, proto jsme se rozhodli
akci, která se každoročně konala o Velikonočním pondělí odpoledne,
pro letošní rok zrušit. Svědomí členů klubu rodáků by bylo zatíženo,
kdyby Koulení vajíček bylo v budoucnu zrušeno zcela. Proto věří, že
se najdou mladší jedinci, kteří v tom učiní nápravu. Mimo to zahájil
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klub rodáků akci novou (pro členy únosnou), nazvanou „Poznáváme
Velim“. Koncem loňské výletní sezóny byla uspořádána první uliční
vycházka s výkladem, a to do ulice Sokolské. Byla plánována na dobu
jedné hodiny. Jelikož se přítomní účastníci zapojili do popisu
jednotlivých domovních čísel vlastními poznámkami, zvláště z dob
dávno minulých, protáhla se tato akce do pozdních hodin. Někteří
tvrdili, že to byl úspěch. Realita však napříště žádá přísněji dodržovat
normu účasti, s délkou trvání dvě až dvě a půl hodiny. Promluva
chystaná na příští akci, která se měla uskutečnit zjara tohoto roku,
musí být tudíž zredukována, tedy seškrtána na patřičnou délku. Zde
však opět dochází k zásadní změně, neboť je nutné druhou naučnou
vycházku soustředit na konec ulice Palackého za tratí, kde se lidově
říká „Na Bosně“. Důvodem je ke konci se chýlící archeologický
záchranný výzkum mezi bývalou Glaserovou vilou a novostavbou
závodu, donedávna známého jako Cebal, který změnil své jméno.
Datum navržené na 7. května t. r. bylo naprosto nevyhovující,
hlavní projev vedení archeologického výzkumu by již nemohli
účastníci vyslechnout (pro jeho ukončení). Bylo navrženo několik
termínů na duben tohoto roku. Některou pozdější sobotu se možná
setkáme na třetí vycházce v ulici Pražské, tedy té, co vede směrem
na Cerhenice. Na tyto akce jsou zváni všichni naši občané, mladí
i starší a především ti noví, kteří mají možnost seznámit se více
s místem, ve kterém žijí. Podle Vaší účasti se budou plánovat i další
prohlídky ulic. Pořadatelé se těší na Vaši účast.
BB

Velimská abeceda (list 135)
Stádník Bedřich se narodil 24. července 1906. Povoláním byl učitel.
Do Velimi přišel v době, kdy Němci obsazovali Sudety. Stal se učitelem
v naší obecné škole. Bydlel s rodinou v bytě v budově kampeličky,
na rozhraní Sokolské a Pražské ulice (č. 443). Ihned po příchodu
do Velimi v r. 1939 se přihlásil do Tělocvičné jednoty Sokol Velim.
Stáje pro koně se nazývají maštale. Stáje pro hovězí dobytek se
jmenují chlévy a velkokapacitní stáje označujeme jako kravíny. Pro
vepře, kozy a drobné zvířectvo jsou pořizovány chlévky. Kolektivizací
a svodem dobytka v 50. letech zmizely mnohé maštale i stáje a zbyly
většinou jen chlévky. Ale i ty se u příbytků mladší generace vytrácejí.
Stalinovy varhany byl lidový název pro druh válečné techniky
Rudé armády v době 2. sv. války. V podstatě se jednalo o nákladní
automobil, na jehož nosné ploše byla umístěna pohyblivá konstrukce
s vodicími lištami (na směrování raketových střel). Velimští občané
měli možnost tyto zbraně poprvé ve skutečnosti vidět 9. května 1945
a následující dny při průjezdu kolon Rudé armády po státní silnici
směrem k Praze.
Standard byl jedním z názvů Velimské továrny, který byl používán
po Květnové revoluci 1945, za éry ředitele Antonína Tomana. Název
však nepřinesl závodu zvláštní výhody. Firma Velim byla v obchodním
světě známa svými kvalitními výrobky, kdežto nový název nikdo
neznal. Během let docházelo k reorganizacím potravinářských
závodů, při nichž se jména firem stále měnila, avšak zboží u nás
vyráběné bylo později označováno firmou Velim.
Stanné právo zavedl na území protektorátu Čechy a Morava dne
28. září 1941 SS Obergruppenführer (vrchní župní vedoucí) Reinhard
Heydrich. Stalo se tak poté, co se dosavadní protektor zdál být Berlínu
málo průbojný, takže ho Heydrich vystřídal. Československá exilová
vláda v Londýně vyslala čs. parašutisty, kteří 27. května 1942 provedli
na Heydricha úspěšný atentát. I obyvatelé Velimi a Vítězova prožívali
obavy z odvety, jaká postihla obec Lidice. Místní účastníci druhého
odboje za sebou zametali stopy. Dost na tom, že všechny přestupky

byly od této doby mnohem přísněji trestány. Zde patří připomenout,
že bratr místního evangelického faráře Jiřího Vojtěchovského, který
bydlel ve Starých Strašnicích, byl stanným soudem odsouzen k trestu
smrti a v Kobylisích byl bezprostředně poté zastřelen.
Stanice železniční dráhy ve Velimi (později ČSD) byla zřízena
zásluhou superintendenta J. E. Szalatnaye. Až dosud museli zájemci
o jízdu vlakem používat zastávku buď v Pečkách nebo v Kolíně.
První velimská stanice byla v těsném sousedství závor poblíž
Velimské továrny. To, že nádraží stojí na severní straně Velimi, bylo
důsledkem existence Velimské továrny, která byla v té době největším
využivatelem místní drážní dopravy.
Staniol či pozlátko je hliníková fólie používaná často jako obal
v potravinářství. S jemně stříhanými proužky staniolu jsme se setkávali
za války i u nás ve Velimi. Shazovali je spojenečtí letci z důvodu klamání
nepřítele. Němci totiž používali radary k zaměřování spojeneckých
letadel, která se tak stávala terčem pro německé zbraně. Při vypouštění
staniolových třásní střílely německé kulomety automaticky na tyto
cíle a spojenečtí letci odlétali beze ztrát.
Stará Růžena byla učitelkou vyučující na základních školách.
Narodila se r. 1930 v Čáslavi, kde v Havlenově ulici č. 839 měla své
rodiče a prožila své dětství. Ve Velimi vyučovala na obecné škole
v 60. letech. Zpočátku bydlela v Oherově vile v Pražské ulici č. 365,
později se přestěhovala k nádržce do Faixovy vily č. 400. Po dobu
velimského pobytu byla Růžena Stará stále svobodná.
Stará rychta č. 34 ve Velimi stojí na místě tvrze Velyň, založené
r. 1304 rytířem Jeníškem z Nové Úpice. Jeníškové zde žili do r. 1440.
Název budovy dotvrzuje, že v ní bydlel rychtář řídící obec. Budova
pak sloužila jen jako hospoda. Stala se kulturním střediskem obce. Sál
byl využíván k zábavám, schůzím, divadlu apod. Za 2. světové války
zde zřídili ubytovnu pro totálně nasazené, kteří v piánce vyráběli
součástky letadel. Za Květnové revoluce sem soustředili německé
i jiné ženy. Po vypálení sokolovny se zde promítalo.
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Jak vařily naše prababičky (13.)

Používaná a pěstovaná koření
V předchozím čísle VN jsme se dočetli, jaký význam a důležitost
mělo pro naše prababičky koření. Na zahradách a předzahrádkách
ho nejenom sázely, ale i plely, sklízely a následně zpracovávaly.
Vyjmenujme nejdůležitější rostliny pro vaření a léčení pěstované
doma nebo sbírané v blízkém okolí.
Bazalka – přidávala se při vaření až na závěr pro aroma, kterým
jídlo obohacovala. Podporovala trávení a pomáhala při žaludečních
potížích.
Máta peprná – pro kořenění masitých pokrmů sloužily čerstvě
utržené listy. Za samozřejmý se považoval mátový čaj.
Heřmánek – byl nepostradatelný pro čaj a hojivé obklady, a to čerstvě
utržený i usušený.
Libeček – přidával se do polévek nebo vařících se brambor. Při rožnění
se vkládal dovnitř rožněného selátka nebo jehněčího. Byl k dispozici
již brzy na jaře, nebo se uchovával sušený.
Majoránka – použití majoránky považujeme
za nutnost i dnes, i když ji spíše nakupujeme
a již nepěstujeme. Zajímavostí je, že se dříve
používala do vína na povzbuzení milostných sil.
Oregano (dobromysl) – obohacovalo jídlo svojí
intenzivní chutí (podobně jako majoránka).
Využívaly se jeho uklidňující účinky a věřilo
se, že upevňuje manželovu lásku.
Lopuch – křupavé čerstvě vyrostlé výhonky
a oloupané řapíky se používaly jako zelenina
ke konzumaci za syrova nebo se vařily jako
chřest. Zvláštní delikatesou je dřeň. Má
jemnou oříškovou konzistenci a dá se jíst za syrova.
Pelyněk – pelyněk pravý nechyběl na žádné zahrádce. Jeho zelená
nať se používala jako přísada k pečenému masu. Sušená nať dobře
působila při žaludečních potížích a pro přípravu hořkého čaje.
Rozmarýn – rozmarýna byla považována za posvátnou rostlinu,
symbol věrnosti a spolehlivosti. Chutná po pryskyřici a aromaticky
voní. V kuchyni se hodí k rybám, skopovému a vepřovému masu, ale
též k těstovinám a houbám. Také je výborná k pečeným bramborám.
Dnes je jednou z nejčastěji pěstovaných bylin v domácím prostředí,
protože roste celý rok ve větších květináčích.
Saturejka – přidávala se do luštěnin, k bramborům , do uzenin,
k zelenině (zejména k zelí a kapustě) a do pomazánek. Byla součástí

bylinkového másla a omáček. Používala se proti průjmu a nadýmání.
Šalvěj – patřila k nejmocnějším bylinám. Jako koření sloužily
nahořklé, kafrem vonící listy. Tradičně se šalvějí ochucovala tučná
jídla pro jejich lepší strávení. Používala se při vaření jater, drůbeže,
úhoře a zvěřiny. Sloužila také jako významná léčivka pro své
antibakteriální účinky, zejména při léčbě dásní.
Tymián – víceletý, stále zelený polokeř. Kvete jemnými fialovými
až růžovými květy. V kuchyni se používal k masitým a zelným
pokrmům, k rybím, aromatickým, vydatným polévkám a omáčkám
či salátům. Dobře se kombinuje s rozmarýnem, oregánem, šalvějí
a saturejkou.V lidovém léčitelství se tymián používal při onemocnění
dýchacích cest. Uvolňuje křeče, rozpouští hlen. Přináší úlevu při
astmatu, poruchách trávení a bolestech v krku.
Své postavení v kuchyních našich prababiček mělo mnoho rostlin,
které používáme i dnes, ale i rostlin, které dnes již téměř neznáme,
nebo považujeme za plevel. Kopřiva,
řeřicha, estragon, brutnák, angelika, kerblík,
kontryhel, divizna, hluchavka, fenykl,
řeřicha, lékořice, pupava, měsíček, chudobka,
oman, openec, ostropestřec, locika,
mateřídouška, třezalka, vlaštovičník, routa,
řebříček, bedrník, artyčok, čekanka, jitrocel,
šťovík, yzop, zeměžluč, nejrůznější houby,
levandule, jahodové, malinové, ostružinové
a fialkové lístky a další.
Také keře v okolí poskytovaly mnoho
užitečného, co sloužilo nejen v kuchyni
(např. pro přípravu marmelád), ale i pro
léčení a jako potrava pro včely, aby byl dobrý med. Byly to zejména
černý bez, hloh, jalovec, meruzalka, rakytník, řešetlák, šípek, tymián,
trnka, lípy, vrby, kaštany a jeřabiny.
Zelená polévka z jarních bylinek
Nasbírej si jarních bylinek: opence, hřebíčku, jahodových a fialkových
lístků, chudobky, cikorie, kerblíku, zelené petrželky, mladé zelené
cibulky, kmínových lístků, vše dobře očisti. Nalij na to dle potřeby
hovězí polévku a nech to asi deset minut vařit. Scezené bylinky
nadrobno rozsekej a vrať do vývaru. Přidej na ½ litru: 2 dkg másla,
3 žloutky, lžíci sladké smetany a trochu muškátového oříšku. Krátce
povař a přitom dobře rozmíchej. Podává se s houstičkou smaženou
na másle.
Petr Baláček

Nohejbal – první sezóna
Příprava na první sezónu
nohejbalu je v plném proudu.
Zúčastnili jsme se dvou turnajů
trojic. V Kouřimi naše družstvo
ve složení Funda, Kopecký,
Sedláček a Sixta obsadilo
3. místo. V Čáslavi obsadili
Kratochvíl, Sedláček, Kopecký
a Sixta 9. místo. Přípravné
utkání s prvoligovým družstvem
žen z Českého Brodu skončilo
předpokládanou porážkou, ale
dva vyhrané zápasy nejsou
špatným výsledkem. Hráčky
Českého Brodu jsou totiž nejen
členky reprezentačního týmu

České republiky, ale hlavně
mistryně světa v nohejbale žen.
Další přípravná utkání budou
následovat venku na hřišti
s umělým povrchem.
To nejdůležitější nastane 16. 4.
ve 14 hodin, kdy bude odehráno
historicky první soutěžní utkání.
Uskuteční se na domácím
hřišti. Soupeřem bude družstvo
Čáslavi.
Pak se bude ve Velimi hrát
každých čtrnáct dní od 14 h:
30. 4. s Velkými Chvalovicemi,
14. 5. ráno od 9 h s Českým
Brodem a od 14 h se Sendra-

žicemi, 28. 5. s Vavřincem.
Jarní program bude zajímavý.
Družstvo Českého Brodu patří
k nejlepším v republice. Utkání
s týmy Velkých Chvalovic
a Sendražic budou taková
místní derby. Náročný program
končí až 26. června, a tak
se ve Velimských novinách
pravidelně dočtete, jak probíhá
nohejbalová sezóna.
Zveme všechny příznivce
sportu, aby nás přišli povzbudit,
nebo se jen podívat na partu
nadšenců.
B. Filoun

Inzerce
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Výsledky a tabulky:
A: Klecany – Velim 4:0, Velim –
Dl. Lhota 4:1, Slaný – Velim 1:2
B: Cerhenice – Velim 2:5, Velim
– Tuchoraz 5:0
Dorost: Velim – Jestřabí Lhota
5:0, Sázava – Velim 1:6
Žáci: Velim – Čelákovice 4:1
a 1:4, Mělník – Velim 1:5 a 6:1,
Velim – Sedlčany 1:0 a 3:0

Florbalový turnaj v Nymburce
V sobotu 5. 3. se dorostenci velimského Sokola
zúčastnili florbalového
turnaje v nymburské sokolovně. Naši, vzhledem
k velké nemocnosti, odjeli jen v základní sestavě
bez možnosti střídání
hráčů. V turnaji s celkem
pěti sokolskými týmy se
nakonec rozhodovalo
o pořadí mezi třemi,
které měly shodný počet
bodů. Velimští hráči
však dosáhli výrazně
nejlepšího skóre, které
rozhodlo o jejich vítězství v turnaji. Foto zleva – R. Čábela, D. Tůma
a J. Kyncl, dole A. Fiala. 
M. Čábela
Mladší žáci (2008–2006) si 20. 3. na turnaji v Nymburce
vybojovali právo účasti na Přeboru sokolských týmů v Praze,
který se bude konat 9. 4. 2016 v Tyršově domě.
V nymburském turnaji hraném ve dvou skupinách prošli chlapci
velmi hladce do vyřazovacích bojů po výsledcích 5:0 se Sokolem
Nymburk, 1:0 se Sadskou a 2:0 s Bobnicemi. V semifinále, opět
bez obdržené branky, zdolali Sokol Pečky 3:0 a ve finále opět
narazili na Sadskou, kterou porazili již ve skupině. V utkání jsme
byli jednoznačně lepším týmem, bohužel jsme však v poslední
minutě obdrželi branku na 1:1 a šlo se do prodloužení, ve kterém
jsme inkasovali a obsadili tak 2. místo, které zaručuje postup
mezi nejlepší týmy ČR. 
M. Esterle

Mladší přípravka:
21. 2. – turnaj ročníku
2009 v Praze Zličíně –
7. místo.
Na snímku hráči:
Houdek V., Čech M.,
Sixta R., Koblihová A.,
Vokněr M., Mikulovský P.
a Marek J.

Mladší přípravka:
12. 3. – turnaj ročníku
2007 a ml. v Kolíně –
4. místo.
Na snímku hráči:
Maxián F., Esterle Š.,
Sixta L., Houdek J.,
Vedral D., Vokněr D.,
Divecký P., Szitás P.,
Kobliha A.

Poděkování sponzorům – XVI. Velimský ples
A. Holzbauerová, A. Kotek, A. Srp, Autodoprava A. Vintrlík,
Autodoprava J. Hron, Autodoprava M. Siřínek, Autoservis –
p. Michník, Autoservis – Pneuservis Herzog a Kozák, Autoservis
Čepelák, Ball Aerocan CZ, s. r. o., C & F Manufacturing, s. r. o.,
Centrál, D. Eschlerová, Dům Barev – J. Nezavdal, Elektrorevize –
p. Macháček, E. Kyncl, F. Kratochvíl – truhlářství, H. Thielová,
Hruškovy ovocné a okrasné školky, I. Seifertová, J. M. Kapa, s. r. o.
– p. Nezbeda, J. Radoň a spol. Strojírna Velim, v. o. s., J. Kolář,
J. Kuchař – Zetor, J. Drahoňovská, J. Dvořáková, J. Jeřábek, J. Kořínek,
J. Minarčík, K+G Tranzit, s. r. o. – J. Kaftan,kadeřnictví Michaela,
Keramický kroužek – M. Penová, KOV Velim, Kove Tools – P. Urban,
Kovovýroba – Z. Gregor, L. a D. Minarčíkovi, L. Dang, M. Kvapil –
zemní práce, M. a P. Penovi, MUDr. J. Slabý, MUDr. Z. Král’ovská,
p. Hybler – obrábění kovů, p. Lemešev, P. Jeřábek, P. Kasal, P. Hrabal,
Pivovar Nymburk – J. Janoušek, Potraviny Anděl, Potraviny Eden,
Pragom CS – Z. a J. Farkašovi, R. Chlád, Richterovi, Salima družstvo
Velim, Savas, s. r. o., S. Jandák, S. Kotek, Stavmika – M. Kaftan, STK
Velim, Tex service – p. Bína, p. Horák, Textil Eden, Textil J. Slavíková,
Truhlářství M. Hron, V. Vojtěch, Vinotéka Radim, V. Kaprálek –
Pivovar Trautenberk, VP Procházka, s. r. o., Würth, s. r. o. – M. Bug,
Z. Hála, Zebra, s. r. o.
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