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Archeologický objev roku – stará studna ve Velimi
Již v roce 2001 začali provádět D. Šťastný a M. Vávra svůj
výzkum v místě, kde dnes stojí budovy Ball Aerocanu CZ, s. r. o.
Od prosince 2015, kdy začala plánovaná přístavba této firmy,
probíhal výzkum, jehož vedoucím se stal T. Chlup. Výsledky
rozhodně stojí za to.
V této lokalitě se nalezly pozůstatky sídliště prvních zemědělců
z mladší doby kamenné, zvané neolit. Tito nově příchozí lidé
se zde usídlili po polovině 6. tisíciletí př. n. l. Podle výzdoby
mluvíme o kultuře s lineární keramikou. V rámci výzkumu
byly odkryty základy dlouhých domů, jednoduchých dřevěných
staveb z kůlů, které zde měly rozměry až 7 x 40 m. Právě kůlové
jamky zůstaly ukryty pod povrchem.

Život před dlouhým domem – kresba A. Sosnová

V blízkosti jednoho z domů pak byla objevena studna. Nálezy
studní jsou vzácné, ve střední Evropě jich bylo objeveno jen
několik. Tento nález je datován přibližně do období kolem roku
5 300 př. n. l. Vyzvednutí této studny bylo prací velice náročnou
vzhledem ke spodní vodě. Ale právě uložení ve vodě umožnilo
zachování organického materiálu. Asi metrové roubení studny
je z dubových trámů, na dně ležel vydlabaný kmen, našla se také
polovina nádobky na vodu s dochovaným útržkem provázku.
Dalšími informacemi jsou např. pylová zrnka či pozůstatky
rostlin, ze kterých se může usuzovat, jaké přírodní podmínky
zde panovaly.

Víme, že nedaleko teklo Labe (kousek za Velimí) a okraj labské
nivy byl bohatě osídlen. Nálezy jsou i z okolí nadjezdu u Nové
Vsi I, Ohrady, spousta jich byla odkryta při budování obchvatu
Kolína. Tito lidé, kteří přišli z Karpatské kotliny přes Moravu
(původně snad až z Řecka), měli znalosti – používali štípané
a broušené nástroje, mlecí kameny, chovali krávy, ovce a kozy,
tkali látky, vyráběli keramické nádoby. Podobné sídliště se
nacházelo v Bylanech, u nás však bylo větší.
Nyní probíhá podrobné zkoumání veškerých nálezů. Další
informace přineseme v příštích číslech.
AH

Polovina nádoby vytažená z neolitické studně
- foto archív ÚAPPSČ

Studna s dřevěnými trámy v průběhu odkrývání (vlevo) a nyní
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 30. 3. 2016
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

Pan starosta Seifert seznámil všechny přítomné
s rozpočtovým opatřením č. III. ZO toto opatření schválilo.
M. Nezbeda, Velim, požádal o zpevnění plochy před domem
č.p. 210 v ulici K Sídlišti. Pozemek však není ve vlastnictví
obce.
Na žádost J. a J. Miňovských, Velim, ZO souhlasí s dělením
pozemku v k. ú. Velim dle předloženého GP (1038-13/2015).
SDH Vítězov podal žádost o finanční příspěvek na zakoupení
vycházkových oděvů, servis, přestavby a čerpadla PS12 r. v.
1980. Starosta sdělil ZO, že momentálně má SDH k dispozici
nevyčerpaných 55 000 Kč z rozpočtu.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu
č. 2-2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim pro
FC Velim - Letní fotbalový kemp Horní Bradlo.
Zastupitelstvo obce Velim projednalo a schválilo Darovací
smlouvu mezi společností Ball Aerocan CZ, s. r. o., a Obcí
Velim týkající se vybavení dětského hřiště u mateřské školy
herními prvky ve výši 150 000 Kč.
JUDr. Těmín, Ph.D., vysvětlil skutečnosti ke Směnné smlouvě
týkající se narovnání vlastnických vztahů u pozemku před
domem č. p. 444. Realizace je zatím pozastavena z důvodu
nutnosti jednání vlastníků bytovky s bankou.
Pan starosta Seifert a místostarosta Kubelka informovali, že
byla dokončena I. etapa prořezání lesa.
JUDr. Těmín, Ph.D., pozval všechny přítomné na koncert
souboru Sonaglio, který se uskuteční v sobotu 2. 4. 2016
od 18.00 hodin v kostele sv. Vavřince.
Pan Kostka navrhl zastupitelstvu, že by bylo vhodné nechat
připravit do úrovně stavebního povolení projektovou
dokumentaci na výstavbu tělocvičny pro ZŠ Velim. Studie
již existuje. Výzva bude vyhlášena během května (15%
spoluúčast).
Paní Slabá předala poděkování obci Velim od Diakonie
Broumov za organizování humanitárních sbírek.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 13. 4. 2016
•

•

•
•

•

Od 7. 4. 2016 je přes obec Velim vedena objížďka z důvodu
rekonstrukce mostu na silnici I/38 (Nová Ves I – směr
Poděbrady). Na základě neustálých stížností občanů na časté
porušování zákazu vjezdu kamionů (vozidel nad 3,5 t) ZO
požaduje intenzivnější kontroly PČR.
Záměr obce prodat pozemek p. č. 13/2 o výměře 91 m2 v k. ú.
Vítězov byl vyvěšen od 17. 3. 2016 do 4. 4. 2016 na úřední
desce. Jelikož se žádný další zájemce o výše jmenovaný
pozemek nepřihlásil, ZO Velim rozhodlo, že pozemek bude
prodán zájemci, který o něj projevil zájem.
ZO schválilo žádost MŠ Velim o souhlas s převedením
finanční částky 99,54 Kč z roku 2015 do rezervního fondu,
který bude využit k dalšímu rozvoji činnosti MŠ v roce 2016.
Projektový záměr Rozšíření kapacit MŠ Velim (Fond
rozvoje kapacit mateřských a základních škol) nebyl MŠMT
doporučen pro poskytnutí dotace. Na poslední pavilon MŠ
bude podána jiná žádost o dotaci z programu IROP.
URRRSČ zaslalo informaci o schválení žádosti o vyjmutí
projektu „Rekonstrukce místní komunikace v obci Velim“
z povinnosti sledovat a vykazovat příjmy včetně povinnosti
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vedení analytické účetní evidence (dle Metodického pokynu
č. 75).
Na úřední desku obce Velim a elektronickou úřední desku
byl vyvěšen závěrečný účet DSO Pečecký region za rok 2015.
ČEZ Distribuce, a. s., zaslala výzvu k jednání o uzavření
kupní smlouvy pro narovnání majetkoprávních vztahů
u distribučních trafostanic v obci Velim: MŠ (mateřská
škola) č. KO_0597, Nouzov č. KO_0810, Skalka č. KO_0809.
ZO pověřilo pana starostu Seiferta a JUDr. Těmína, Ph.D.,
vyřízením této záležitosti.
P. Čábela, Velim, zaslal žádost o informace ohledně sběrného
dvora (starý nábytek, kancelářské židle atp.) a doplňující
informace o umístění kontejnerů na bioodpad. Pan starosta
odpověděl, že obec sběrný dvůr nemá, momentálně řeší
koupi vhodné lokality, zatím jsou k dispozici velkoobjemové
kontejnery, jejichž stanoviště je vyvěšeno na stránkách obce.
Bioodpad – posekanou trávu a případně ostříhané větve je
možno dovézt jako v minulém roce do kasáren.
Pan starosta Seifert informoval ZO o průběhu schůzky
s panem Bernardem a ředitelkou MŠ Žanetou Svobodovou,
DiS., která se uskutečnila z důvodu podání žádosti o dotaci
na rekonstrukci posledního pavilonu MŠ Velim. Žádost
bude podána do pátku 22. 4. 2016.
Dále oznámil zastupitelům, že rekonstrukce chodníků
na evangelickém hřbitově byla dokončena (místo dlaždic
nyní zámková dlažba).
Informoval, že pan Aleš Jambor dodá do konce dubna
potřebné materiály k projektu Cyklostezka Velim – Vítězov.
JUDr. Těmín, Ph.D., řeší narovnání majetkoprávních vztahů
s ČEZ Distribuce, a. s., dále se zabývá analýzou nájemních
smluv. Řešení situace připraví pro další zasedání.
Pan Kostka oznámil ZO, že do konce týdne se společně
s Mgr. Karpetou sejdou s projektanty z důvodu zvýšení
kapacity ZŠ (tělocvična a učebny). Do projektu bude
zakomponována částečně i studie na halu ZŠ Velim z roku 2002.
Paní Svobodová, DiS., informovala o zápisu do MŠ, který
se uskutečnil začátkem dubna. U zápisu zaznamenala mírný
převis dětí, bude se snažit vyhovět všem.
Pan starosta Seifert na závěr poděkoval za prohlídku
archeologického naleziště na pozemcích společnosti
Ball Aerocan CZ, s. r. o., a také za velmi zajímavý téměř
hodinový odborný výklad, který zastupitelům poskytl
Bc. Tomáš Chlup.
Ing. Hrabák informoval ZO o stavu projektů pro obec,
na kterých se bude podílet společnost Ball Aerocan CZ,
s. r. o. V současné době se řeší zahrada MŠ Velim (herní
prvky – instalace proběhne začátkem května), u osvětlení
nového hřiště za MŠ Velim se jedná o finální nabídce,
následně se domluví konkrétní realizace. Poté pohovořil
o možnosti instalace informační tabule archeologů, kde by
byly vysvětleny a popsány jednotlivé archeologické nálezy
a informace získané archeologickým průzkumem ve Velimi,
na které by se společnost Ball finančně podílela.
Dále pan Ing. Hrabák sdělil zastupitelům, že přístavbu
závodu Ball Aerocan CZ, s. r. o., bude realizovat vítěz soutěže,
kterým je společnost PKS stavby. K objížďce, která je vedena
přes obec Velim (mimo jiné i kolem závodu Ball Aerocan
CZ, s. r. o.), zatím nemá vedení společnosti připomínky,
příliš je neomezuje.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Rusinková Hana, Velim
Krejčířová Květa, Velim
Jeřábková Marie, Velim
Rovenský Zdeněk, Velim
Štěpánková Hana, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Mezi velimské občany byly
přivítány tyto děti:
Martin Steinbrecher, Jonáš
Dynybyl, Martin Milička,
Antonín
Čierný,
Matyáš
Kratochvíl, Aneta Mazáková,
Eliška
Košťálová,
Adam
Radoňský, Filip Růžička

Informace pro místní rybáře
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Do Vítězovského rybníka byly v dubnu dovezeny ve dvou várkách
nové ryby. Kapříci se mají skvěle k světu!!!

Objížďka
Vážení občané, jak jste si jistě všimli, od 7. 4. 2016 vede přes
naši obec objížďka z důvodu úplné uzavírky Nová Ves I – I/38
– rekonstrukce mostu 38-034 směr Poděbrady. Objížďka je
plánována až do konce roku, tedy do 31. 12. 2016. Snažili jsme
se toto rozhodnutí zvrátit, bohužel se nám to podařilo pouze
částečně. Absolvovali jsme několik schůzek, nejprve jednání
na KÚSK v Praze, dále ve Velimi na místě samotném (tedy
u přejezdu) a také na OÚ Velim. Na základě připomínek bylo
rozhodnuto, že z důvodu bezpečnosti bude navržena jiná trasa
pro nákladní automobilovou dopravu. Jsme rádi, že se podařilo
prosadit alespoň částečně tento návrh. Bohužel, i přes veškeré
zákazy dochází ze stran řidičů nákladních automobilů nad 3,5 t
k neustálému porušování dopravních předpisů. Proto jsme byli
nuceni požádat PČR o častější kontroly v naší obci. Žádáme
občany z lokalit nejvíce zatížených objížďkou o trpělivost,
shovívavost a pevné nervy.

Josef Seifert

Lesík
Na podzim objednala obec prořez lesa v lokalitě U Mlýna
(Horní Nouzov – bývalá třešňová alej). Letos v dubnu byla akce
dokončena. Byly vyřezány náletové dřeviny (především hloh
a šípek), uklizeny odpadky a ořezány jehličnaté i listnaté stromy.
Na dvou místech bylo vybudováno příjemné posezení. Ve Velimi
tak vzniklo další místo, které láká k příjemným procházkám.

Rekonstrukce chodníků na evangelickém
hřbitově
Na evangelickém hřbitově byly během měsíce března a dubna
zrekonstruovány chodníky v urnovém háji. Rekonstrukce byla
naplánována již v roce 2015, ale bohužel se uskutečnila až letos.
Společnost KG – Servis, spol. s r. o., nahradila původní dlaždice
zámkovou dlažbou. Výsledek posuďte sami.

Velimáci za kulturou v hlavním městě
Ano, tentokrát pro nás naše kulturní aktivistka (nově koučka)
Hanka Thielová připravila zájezd na muzikál Mýdlový princ
v divadle Broadway. Třebaže Hanka není v žádné kulturní komisi,
má v sobě organizačního ducha. V klidu by mohla navštívit
představení jen sama či s rodinou. Ona však s sebou vezme
rovnou celý autobus lidí. Nečeká ji za to odměna. Vlastně ano.
Tou je poděkování „účastníků zájezdu“ a jejich veselé štěbetání
po představení, jeho hodnocení a určitě i legrace. Komorní
„muzikálek“ založený na hitech Václava Neckáře nikoho
nezarmoutil. Herci, které známe jen z televize, hráli jako o život.
Pan Siřínek opět bezpečně a s přehledem zaparkoval u Wilsonova
nádraží a exteriérem svého dopravního prostředku obstál
v konkurenci zaparkovaných autobusů.
Tak zase někdy na shledanou v hledišti!
IBAB
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Z našich škol

V mateřské škole se pořád něco děje

Všechny naše pavilony zalilo slunce a nám všem tím napovědělo,
že dorazilo jaro. Právě na něj všichni čekali, a tak se všude
objevilo mnoho květin, zvířátek – mláďátek, sluníček a hlavně
dobré nálady. Proběhlo každoroční focení – pozadí tvořila
jarní tematika, děti se posadily do trávy, kde jim kolem hlavy
„lezly“ berušky. Tolik oblíbené fotky jsou načasovány letos
tak, aby s nimi děti potěšily hlavně své maminky a babičky
o nadcházejícím svátku. Samozřejmě nechybělo ani divadlo
s pohádkou „Kouzelný hrnec“. Naši mladí herci se zapojili
do programu a moc si to užili.
Předškoláci zakončili kurz plavání, kde každý obdržel „Mokré
vysvědčení“, na kterém je vyplněno, jaké úrovně v přípravě
na plavání dosáhl. Měli jsme i takové borce, kteří již plavou, ale
jinak pochvala patří všem, protože byli velice hodní a hlavně se
vždy moc těšili.

projekt v pavilonech, v pátek se všichni převlékli za nejrůznější
čarodějné postavy, sebrali hůlky, lektvary a různou havěť, která
zdobila ošacení, a vydali se na zahradu zaskotačit si a zapálit
připravenou čarodějnici. Celý rej byl ukončen společným
odletem na oběd. Už se těšíme na květen.

M. Nykodemová

Středočeský taneční pohár

Ve školce proběhl i květinový týden, každý pavilon ho pojal
po svém, ale kytičky byly všude.

Také jsme si vyšli do Vítězova na minifarmu Minarčíkových, kde
jsme viděli letošní přírůstky i staré dobré známé z loňského roku.
Samozřejmě jsme jako praví Velimáci nezapomněli
na archeologický výzkum, který již mnoho let v naší obci probíhá
a šli jsme se podívat na nálezy a hlavně na odkrytou studni starou
7 000 let. Byl to opravdu zážitek.
Další akcí v naší škole byl pořad o zdravé výživě, kde se děti
dozvěděly úměrně svému věku, co je a není správné v naší stravě,
jak a kdy si mýt ruce a vůbec mnoho zajímavostí do života. Děti
se aktivně zapojily a hodně informací i věděly.
Konec měsíce patřil jako vždy čarodějnicím. Celý týden probíhal

8. 4. jsme se zúčastnily okresního kola Středočeského tanečního
poháru, které se konalo v Poděbradech. V minitýmech zvítězily
S. Dejmková a B. Kvapilová se skladbou Bye-bye a postoupily
do krajského finále, které se bude konat 12. 5. v Kralupech
n. V. Medailovým úspěchem skončilo i vystoupení D. Bartošové,
T. Holzbauerové, I. Němečkové, K. Veitové, K. Kostelecké,
A. Sovové, K. Levčíkové, A. Kuchařové, B. Málkové a
A. Bartošové. Skladba Military
story získala bronzový pohár.
Hezky zacvičily skladbu
Retro holky A. Málková,
N. Křivánková, A. Slavíková,
V. Salavová, A. Matějková,
A. Handlířová a E. Kulifajová.
Premiérově ve starší kategorii
vystoupily i D. Bartošová
s T. Holzbauerovou se skladbou Beautiful day.
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Karnevalové Klemprdovo divadlo

Klemprdovo divadlo do naší školy přijíždí již pravidelně.
Tentokrát přišli žáci 1. - 4. třídy v kostýmech a začal karneval.
O zábavu a soutěže nebyla nouze.

Byla jim popsána a názorně ukázána činnost vojáků. Samy si
zkusily pohybovat s otočnou věží, zaměřit kulomet, vyzkoušet
periskop i noční dalekohled. Druhá skupina měla přednášku
venku u vozidla, nejprve o historii vojenství, pak konkrétně
o obrněném transportéru. V této části si děti sedly za volant
a do prostoru velitele vozu, byla jim ukázána a vysvětlena funkce
lodních šroubů, spouštění vlnolamu a vysunutí pneumatické
antény.

Exkurze do „Škodovky“

Žáci obou osmých tříd se v úterý 19. 4. vydali na exkurzi k volbě
povolání – do mladoboleslavské automobilky. Nejdříve navštívili
Muzeum Škoda Auto, kde vyslechli výklad o historii automobilu
Škoda a prohlédli si vystavené modely. Poté absolvovali prohlídku
obrovského závodu, kde se podívali do lisovny a na montáž.

Den Země

Tradičně jsme „oslavili“ Den Země sběrem starého papíru.
Nashromáždili jsme ho 4 tuny. Výsledky: 1. Těmínová E.,
2. Funda P., 3. Nezavdal J. Nejvíce starého papíru přinesla 4. třída
(1412,5 kg), procentuelně nejvíce žáků přineslo z 8.A (64,7 %).
Třídy i jednotlivci budou odměněni, výtěžek bude použit ve
prospěch žáků naší školy.
Naši žáci vyrazili na výstavu ke Dni Země uspořádanou v MSD
Kolín. Ve čtvrtek 20. 4. byla v Kolíně 4. třída, o den později
páťáci (na fotografii). K vidění byla hospodářská zvířata, ryby,
svoji prezentaci měli i včelaři a Záchranná stanice Pátek. Děti
obcházely stanoviště, kde plnily různé úkoly, např. poznávaly
rostliny a zvířata, třídily odpad… Za splněné úkoly pak dostaly
odměny. Čtvrťáky nadchla beseda s rybářem J. Vágnerem, se
kterým se mohli i vyfotografovat.

Mc Donald´s Cup

Okresní kolo tohoto fotbalového turnaje žáků 1. – 3. třídy a
4. – 5. třídy proběhlo ve dnech 21. a 22. 4. Tato soutěž je zároveň
nominační pro Kolínské sportovní dny, které se budou konat
na začátku června. Oba naše týmy na KSD postoupily. Mladší
– Houdek J., Sixta L., Korenc J., Vokněr D., Wasserbauer T.,
Herzog M., Esterle Š., Vedral D., Kadlec J. a Divecký P. – obsadili
3. místo. Tým starších ve složení Hrabák D., Kostelecký D.,
Pena Š., Holzbauer J., Pych J., Zelený M., Dočkal V., Mén M.,
Dohanič R., Endler J. a Nezavdal J. s jedinou prohrou ve skupině
nepostoupil do finále díky horšímu skóre, ale 7. místo postup
na KSD zajistilo.

Štafetový pohár

Okresní kolo štafetového poháru žáků 1. stupně se konalo
26. 4. v Kolíně. Naše družstvo ve složení Müllerová M.,
Bartošová A., Junášková E., Hronová T., Kosičková A.,
Kmoníčková L., Němečková M., Steinbrecherová P., Dočkal V.,
Sahulka R., Sixta L., Pych J., Zelený M., Vedral D., Urban D. a
Kadlec J. obsadilo 10. místo.

Planetárium Hradec Králové

Obrněný transportér

Dne 21. 4. se na školním dvoře objevil obrněný transportér
OT 64 SKOT (obojživelník). Naše škola během dne absolvovala
ukázku historické vojenské techniky. Jedna skupina dětí
strávila čas v obrněném transportéru v prostoru pro posádku.

Do Planetária v Hradci Králové se 28. 4. vydaly 7. a 8. třídy.
Nově vybudované planetárium nás překvapilo svým moderním
vybavením. Zhlédli jsme promítání hvězdné oblohy na stropě a
film o vesmírných srážkách. Ve hvězdárně nám sice pozorování
zhatilo počasí, ale prohlédli jsme si dalekohled a Foucaultovo
kyvadlo.AH
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Večer s Andersenem

V pátek 1. dubna proběhl v naší knihovně opět Večer
s Andersenem. Tato celosvětová akce je pořádána knihovníky na
podporu čtenářské gramotnosti dětí.
Po příchodu do knihovny jsme si povídali o panu Andersenovi,
na jehož počest se celá akce koná. Zjistili jsme, že známe jeho
pohádky, ale nevíme nic o životě tohoto slavného spisovatele.
Děti se tedy mohly zeptat na jeho dětství, psaní knih i na jeho
školní léta. Na závěr jsme si přečetli jednu z jeho pohádek.
Za doprovodu písniček z pohádek, které děti s radostí zpívaly,
jsme si složili Večerníčkovu čepici, přebrali hrášek s rýží jako
Popelka a navlékali korále jako princeznička na bále.
Mezi různými kvízy, hádankami, křížovkami a čtením si děti
vyrobily záložky do knížek, které se jim moc povedly. Všichni
nakonec dostali odměnu za úspěšně zdolané úkoly.
Část večera s námi strávila novinářka z Kolínského deníku paní
Lucie Mašínová. Pořídila mnoho fotografií i videa, na která se
můžete podívat na internetu: http://kolinsky.denik.cz/zpravy_
region/deti-ve-velimske-knihovne-soutezily-v-ramci-noci-s-

andersenem-20160403.html
Těšíme se, že se příští rok opět sejdeme v hojném počtu. 
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František Dobiáš, vězeň v Terezíně, Buchenwaldu a Dachau
Rodák František Dobiáš spatřil světlo světa před 115 lety – do Buchenwaldu, kde pracoval jako čistič odpadů – vězni
28. 8. 1901 - v chalupě č. 251 v Baierveku. Vystudoval teologii vynášeli v neckách za poklusu výkaly. I zde utržil několik ran,
a stal se evangelickým farářem. Jeho posledním působištěm což způsobilo zlomeninu žebra. V květnu 1943 byl přidělen
byla Semtěš, kam nastoupil r. 1931.
do politického bloku a po třech týdnech
A zde začíná v červnu r. 1942 příběh
do transportu do Dachau. Zde byli
jeho válečné anabáze, kterou zapříčinila
soustřeďováni faráři a kněží. Bylo jich
pomoc československým parašutistům.
kolem 4000. Pracovali různě, F. Dobiáš
Těmi byli Alfréd Bartoš, Josef Valčík
v zahradě, kde mohl jíst alespoň lupení,
a Jiří Potůček. Potřebovali křestní listy,
nic jiného. Hlad a žízeň, přeplněnost
aby mohli získat občanské průkazy
tábora a těžká práce zapříčinily mnoho
a potravinové lístky.
nemocí, mezi nimi i tyfus. A vraždilo se
Farář Dobiáš zpočátku odmítal, ale
ve velkém.
po dohodě, že v případě zadržení
O Vánocích 1944 bylo jasné, že válka
gestapo nedostane parašutisty živé,
končí. 29. dubna 1945 byla neděle
svolil. Vystavil doklady na jména Josef
– a farář Dobiáš vypráví: „V táboře
Motyčka, Josef Stříška a Miroslav Štolc.
nebylo vidět živé duše, vše zalezlé
Po atentátu na říšského protektora
v barácích, které se třásly, okna drnčela
R. Heydricha a po vypálení Lidic
od ran z děl a výbuchů pum vrhaných
a Ležáků si Dobiáš uvědomoval
z letadel. Všechna čest Američanům!
nebezpečí. Když se v kryptě kostela
Tolik okolních budov zbombardovali,
v Resslově ulici v Praze zastřelil
ale tábor ušetřili. V poledne se roznesla
Josef Valčík a na útěku před gestapem
zpráva, že na hlavní strážní věži vlaje
i Alfréd Bartoš, jejich falešné křestní listy
bílý prapor na znamení kapitulace
se dostaly do rukou pronásledovatelů.
Farář František Dobiáš
vedení tábora.“
Faráře Dobiáše zatklo gestapo po návratu z koncentračního tábora Dachau Domů se dostal F. Dobiáš po třech
29. června 1942 na faře v Semtěši.
na prahu rodného domu ve Velimi
týdnech. Zastavil se v rodné Velimi
V pardubické věznici byl vyslýchán. Když mu byly křestní listy u matky a sestry. Odešel do kostela, kde si s vděčností nahlas
ukázány, přiznal jejich vydání s tím, že se domníval, že je vydává odříkal 18. žalm:
utečencům ze Sudet.
„Hospodin skála má a hrad můj, vysvoboditel můj,
Byl bit, ale na výpovědi trval. Večer měl být zastřelen. Nestalo
Bůh silný můj, skála má, v nějž naději skládám,
se. Gestapo ověřovalo jeho výpověď v matrikách na semtěšské
štít můj a roh spasení mého, mé útočiště.
faře. Znovu výslech, bití, věznění v kobce, kde byl nahý přikován
Chvály hodného vzýval jsem Hospodina
za ruku a nohu ke zdi. „A tady budeš tak dlouho, dokud si
a od nepřátel svých byl jsem vyproštěn…“
nevzpomeneš, anebo chcípneš,“ dodal věznitel.
Statečný farář František Dobiáš působil v Semtěši do svých
Nakonec skončil v cele s deseti vězni. Dne 14. října 1942 65 let, poté odešel na odpočinek do Poděbrad, kde ve svých
byl poslán do Terezína. Vzpomíná na průjezd Velimí, jak 84 letech umírá. Je pochován na velimském hřbitově se svou
zahlédl kousek otcova pole a přál si mít alespoň jednu řepu, manželkou a rodiči.
která tam rostla! Z Terezína byl František Dobiáš dopraven
MČ

Velim a svět před půl stoletím (duben 1966)
V sobotu 2. a v neděli 3. dubna 1966 vystupovali ve Velimi
na návsi provazolezci bratři Třískové. Do Velimi v té době
přijížděli průměrně jednou za tři roky.
10. dubna byla otevřena nově upravená státní silnice
od kolínského rozvětvení „Pod Čubou“ k Plaňanům.
13. dubna byl v Kolíně prováděn výcvik strážných ze závodů
kolínského okresu.
15. dubna byla v západní části Velimské továrny likvidována část
skladu zvaná „Váha cikorky“.
18. dubna započal v Münsteru proces s 15 nacisty, kteří měli
za 2. světové války vinu na smrti asi 120 000 polské inteligence
a polských a maďarských Židů.
27. dubna odjeli z Velimské továrny delegáti do závodu Orion
v Praze–Modřanech v počtu 20 osob na takzvané předávání
praporu.
29. dubna vznikla aféra s vykradením strážního domku na trati
mezi Pečkami a Cerhenicemi. Dosavadní obyvatelé získali vlastní
obydlí a ve starém bytě zanechali zavazadla a věci připravené
k přestěhování. Ty se nakonec staly předměty krádeže.
30. dubna došlo ke změně starého zvyku „pálení čarodějnic“.
Zvyk pálení čarodějnic pocházel z historických ortelů inkvizice
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(církevního soudu), která odsuzovala nežádoucí ženy k trestu
smrti upálením na hranici. Za socialismu byl zákaz zakládání
ohňů 30. dubna zdůvodněn nebezpečím šíření požárů. Tento
příkaz se setkal s protesty mladých lidí. Před 30. dubnem 1966
bylo povoleno pořádat takzvané „mírové vatry“ za přítomnosti
požárníků.
V druhé polovině dubna mělo podle okresního rozvrhu přijít
do Velimi pět cikánských (dnes romských) rodin. K realizaci
akce nedošlo.
V dubnu působili ve velimském biografu promítači
Urbánek mladší z č. 105 (bývalý hostinec v Pražské ulici) a
Rudolf Procházka, tajemník MNV Velim. Vstupenky prodávala
Božena Kadlecová z náměstí Obránců míru č. 49.
Koncem dubna dopadla Veřejná bezpečnost pachatele, který
se vloupal do Strnadovy chaty v oplocené zahradě mezi Velimí
a Klipcem. Pachatel byl dopaden v Urbánkově chatě v sousedství
mlýna v Horním Nouzově. Dnes na tom místě stojí mateřská
škola. V té chatě pachatel přebýval a žil ze zásob, které tam
rodina Urbánkova, která žila mimo Velim, zanechala. Pachatel,
kterému bylo 15 let, pocházel z Kolína a byl bez řádného
zaměstnání.

Velimská abeceda (list 136)
Staré Čičovice je jméno Sdružené obce baráčnické v Kolíně.
Začalo to již před r. 1869 v hostinci U Šlejtrů. Dne 7. listopadu 1873
tam založili Svobodnou obec baráčníků. Zde se řada lidí chybně
domnívá, že jde o sdružení majitelů domků. Ve skutečnosti
mají baráčníci jméno podle hostince, kterému říkali Baráček.
Z Kolína se pak baráčnické hnutí rozšířilo po celých Čechách.
Kolínští baráčníci mají vlastní nejednotné pestré kroje. Z Velimi
se k nim hlásila paní Eva Ševčíková z Novoveské ulice č. 173,
která zemřela v létě r. 2004.
Starej Adam je jmenován k roku 1654 (tedy po 30tileté válce)
jako jeden z 21 osadníků, kteří se ve Velimi usadili. Bylo to poté,
kdy Velim byla asi 10 let v sutinách a zvláštní komise vyhledávala
především zbylé rozptýlené původní obyvatele. Pole byla zarostlá
křovinami a chrastím, protože je po léta nikdo neobdělával. Adam
Starej obhospodařoval 108 strýchů rolí, což ho opravňovalo řadit
se mezi sedláky.
Stárek František se narodil r. 1910. Vyučil se holičem. První
provozovnu měl v Růžičkově domě na návsi v č. 49, a to v levé
části při Porgesově domě, kde je dnes garáž. Poté měl holírnu
v obecním domku na počátku Fajberku, kterému se neprávem
říkalo pastouška. Nakonec si zřídil provozovnu ve vlastním
domku v Karlově ulici č. 146. Ženatý byl dvakrát, s první ženou
krátce, s druhou ženou až do své smrti. Za války čelil konkurenci
pěti holičů: Hrabáka, Němečka, Mrzeny, Lokvence a Vlčka.
V padesátých letech bylo Stárkovi odebráno živnostenské
oprávnění a nastoupil jako dělník do cihelny. Později pracoval
ve stavebnictví. V mládí byl ochotnickým hercem v orelském
souboru. V pohádkách hrával Kašpárka. Byl veselé povahy
a rád vyprávěl anekdoty a lechtivé příběhy. Pro děti měl ovšem
pohádky.
Stařík byla přezdívka a tak trochu i krycí jméno veterináře
MVDr. Hovorky z Plaňan. Tento československý důstojník
v záloze byl ženatý se sestrou Jana a Vladimíra Karbusických
z Velimi č. 42 (z rohu). Za války byl ve Velimi častým hostem,
neboť právě Velim patřila do jeho pracovního obvodu. Pohyboval

se zde v prostředí lidí, kteří právě neoplývali láskou k Třetí
říši. Při první příležitosti, za Květnové revoluce, se zde objevil
v uniformě československého důstojníka. Po válce jeho žena
a později i on sám ukončili své životy tragicky.
Starobylý dub, který se nacházel na východní straně poblíž
Pňova, byl chráněn památkovou péčí. Podle odborných propočtů
byl stár asi 533 roků. Počal tedy růst v době křižáckého tažení
z Bavor ke Klatovům. Starobylý dub u Pňova měl ve své poslední
fázi obvod 660 cm, výšku 25 m a byl vykotlaný do výše 4 m.
Plánovalo se vyplnění jeho dutiny betonem. Dne 21. srpna 2000
ve 23.30 h byl sražen vichřicí k zemi.
Staročeské máje je zvyk, který se s různými obměnami konával
takřka na celém území naší republiky. Scénář byl vždy obdobný.
Několik dnů předem přivezli mládenci z lesa břízky (májky),
rozvezli je k domům, kde měli svobodná děvčata. Dívky soutěžily
o nejlepší výzdobu svých májek. V den stínání krále vyšel krojovaný
průvod s hudbou a všemi náležitostmi. Drábové či policajti chytali
podezřelé či provinilé a vodili je do šatlavy, kde se museli vykoupit.
Krále s družinou vezli v kočáru. Dále tu byl kat s pacholky. Cikánky
hádaly z rukou. Bývali při tom písař, družba, rychtář a další osoby.
U každé májky se průvod zastavil a majitelka májky tančila
s pověřeným tanečníkem. Poté byl král souzen pod hlavní májí.
Kritická slova padala nejen na něho, ale i na ostatní sousedy, a to
formou veršovaných soudů. Po vynesení rozsudku nastala práce
pro kata, který krále sťal. Pacholci pak „mrtvého krále“ odnesli
ze scény. Někdy se s úsměškem soudilo, že stínat krále již nebylo
třeba, ježto byl „sťatý“ již dost. Nato došlo k „dražbě krále“ – těla
největší břízy, u níž se obřad odehrával. Po zdlouhavé dražbě byl
„král“ sťat a tělo břízy neseno s hudbou do domu výherce. Dnes se
máje konají sporadicky. Jistou tradici si uchovaly Fajberské máje,
které se v posledních letech konají na plácku u Klingerových.
Zprávy o konání májů ve Velimi v dávných dobách se neuchovaly.
Zde pomůže sokolečský kronikář pan Zemanec. Uvádí, že první
doklad o „stavění májů“ v Sokolči je již z roku 1422. Dochovaný
popis pak je z roku 1651.
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Jak vařily naše prababičky (14.)

V době našich prababiček bylo třeba využít vše, co dávalo okolí. chutných polévek. Byly dříve oblíbené v jídelníčku našich
Tehdejší řeky a potoky byly zdrojem ryb a živočichů, kteří dnes prababiček. Za nehoráznou cenu je lze ochutnat i v některých
již vymizeli, nebo se dostali na seznam chráněných.
restauracích. Šneci, které lze i u nás ještě nasbírat, se většinou
Tehdejší krajina byla rozdělena mnoha mezemi a remízky. Jako exportují, zejména do gurmánské Francie.
hnojivo se používaly odpady z živočišné výroby. To vytvářelo Šnek s bylinkovým máslem
daleko lepší prostředí pro ptáky a mnoho dalších živočichů. V době našich prababiček nejčastější konzumace šneků. K jejich
Rovněž vody nebyly zatěžovány různými postřiky a splašky vyjmutí se používají speciální příbory.
chemikálií z okolí. O některých tvorech můžeme ještě slyšet Je mnoho dalších receptů, které můžeme ochutnat i dnes díky
od pamětníků. O existenci některých už nevědí ani pamětníci. šnečím farmám, kde se šneci pěstují a potom prodávají, nebo
Mnozí obyvatelé vod, polí a strání vymizeli.
když se nám podaří jich dost nasbírat. Sbírají se od podzimu
Nejvíce se o nich dočítáme ve starých kuchařkách. Původní do pozdního jara.
kuchařské recepty používají tyto tvory v takovém množství, Piskoř na pánvi
které nás přesvědčuje, že jich muselo být mnoho. Ani jejich Piskoř je nevelká ryba, které se daří v bahnitých vodách
lovení a používání v kuchyních je po dlouhou dobu nedokázalo malých rybníků, tůní a na krajích potoků, ve kterých se jiným
vyhubit. To dokázaly až zemědělský pokrok, stroje, hnojiva nebo rybám těžko přežívá. V době našich prababiček je bylo možné
chemické postřiky. Tím se
lovit kdekoliv ještě s jinými
postupně měnil náš jídelníček.
plevelnými rybami a připravit
Račí máslo
na více způsobů. Dnes patří
Bylo poměrně často používáno
mezi ohrožené druhy.
ke zjemnění chuti hotových
Smažený had
jídel. K uvaření 10 dkg račího
Jedna z možných úprav hadího
másla bylo třeba asi 12 raků
masa. Podobně jako u žab není
v závislosti na jejich velikosti.
u hadů uváděn jejich druh.
Račí polévka
Jaké hady poskytovala naše
Polévka, na kterou najdeme
příroda, však víme. Recepty
bezpočet
nejrůznějších
na různé úpravy hadího
receptů. Oblibu dokládá i to, že
masa jsou podobné receptům
dnes, kdy raky již neseženeme,
na přípravu ryb.
je dost receptů na falešnou račí
Uvedený
výčet
dříve
polévku. K uvaření polévky
používaných surovin zdaleka
pro rodinu bylo třeba asi 15 raků.
nekončí.
Výše
uvedení
Žabí polévka
Ve Švédsku ještě raci jsou...
živočichové žili v místech, kde
Tato chutná a výživná polévka bývala kdysi v Čechách se dali snadno sbírat ze země nebo v kalužích a mělkých vodách.
a na Moravě velmi vyhledávaná. V receptech se neuvádějí Příště se vrátíme k těm, kteří běhali rychleji nebo uměli létat.
jednotlivé žabí druhy. To nasvědčuje tomu, že na druhu žáby
nezáleželo.
Recept na smaženého hada:
Žabí stehýnka
Půl kg staženého hada nakrájíme na kousky asi 3 cm.
Žabí stehýnka na houbách, v omáčce, smažená, dušená, pečená, Vložíme do nálevu z bílého vína, lžičky černého pepře, lžičky
to je jen malý výčet receptů jejich úpravy. Pro jednu osobu se nového koření a lžičky šťávy z citrónu a špetky soli. Necháme
použilo obvykle 12 stehýnek ze šesti žab. Pro oběd běžné rodiny 2 hodiny odstát. Potom maso vyjmeme, osušíme a obalíme
bylo třeba sebrat cca 30 žab.
v mouce. Osmažíme na oleji dozlatova. Podáváme s vařeným
Šnečí polévka
bramborem s kouskem másla a ozdobíme snítkou čerstvé
Na její přípravu je třeba asi 5 dkg šnečího masa na jednu porci. petrželky.
V kombinaci s mnoha druhy zeleniny a koření vzniká mnoho
Petr Baláček

Nesmrtelný rytíř Jeníšek
Když vlastenec Václav Hanka „objevil“ tzv. Rukopis
královédvorský, vyvolalo to u jedněch nadšení, u jiných
pochybnosti. Někteří vlastenci totiž nevěřili v pravost rukopisu
a snažili se dokázat, že se jedná o falzum.
Můj prastrýc Jan Štěpán Novotný o sobě občas tvrdil, že je
přímým potomkem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic.
Pochopitelně nebyl, ani být nemohl, neboť Harant se na Pecku
přiženil, když si vzal vdovu po Škopkovi. Strýček byl Novotný
a s Harantem neměl společného vůbec nic, ale přesto tvrdil, že...
Snad tomu i sám uvěřil. Nevím, jestli se strýček znal s nacistickým
mistrem propagandy Goebbelsem, jenž proslul kromě jiného
výrokem, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou.

Letos také vzpomínáme mučednické smrti mistra Jana Husa.
Při vyslovení jeho jména nám naskočí podoba, jak ji známe
z pomníku na Staroměstském náměstí v Praze. A nejen tam.
Avšak dnes už víme, že Hus nebyl ani štíhlý, ani vysoký a neměl
ani bradku. Co je to platné, my máme svou představu a tu si
nenecháme vzít.
Podobně je to s rytířem Jeníškem a Novou Úpicí. Dnes už
se ví, že rytíř Jeníšek neexistoval, neexistuje ani Nová Úpice.
Na počátku všeho byl špatně přečtený nápis na starém zvonu
a jeho neustálé opakování. Takže budeme do omrzení tvrdit, že
tvrz Velyni založil neexistující rytíř Jeníšek z neexistující Nové
Úpice. A basta. 
Jiří Škopek

Nohejbal – premiéra v okresním přeboru družstev
V sobotu 16. dubna se konalo
první kolo okresního přeboru
družstev v nohejbalu. Družstvo
Velimi přivítalo na domácím
hřišti Čáslav. První zápas
skončil pro domácí prohrou
1:9. Výsledek není příliš
lichotivý. Družstvo Čáslavi
bude bojovat o postup
do divize, a proto patří
k favoritům soutěže, ale
vítězství v jednom zápase a tím
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zisk jednoho bodu je opravdu málo. Další tři zápasy skončily
prohrou domácích hráčů o jeden bod ve třetím setu (10:9).
Ostatní zápasy byly také vyrovnané. Na hře soupeře byla vidět
lepší sehranost a zkušenosti hráčů ze zápasů z vyšších soutěží.
Nejbližší hrací program je opravdu náročný. Dne 14. 5. bude
sehráno na domácím hřišti dvoukolo. Nejprve od 9 hodin
s družstvem Českého Brodu a od 14 hodin se Sendražicemi.
Potom budou následovat dvě soboty domácích zápasů,
21. 5. s mužstvem Konojed a 28. 5. s družstvem z Vavřince. Další
domácí zápas bude odehrán až koncem června.
Všichni příznivci nohejbalu, přijďte se podívat na jistě zajímavé
zápasy a povzbudit naše hráče. 
B. Filoun

Florbal – finále ČOS
V sobotu 9. dubna odehráli mladší žáci finále České obce
sokolské v Praze. Již samotný postup na turnaj byl pro chlapce
obrovský úspěch. Při účasti nejlepších týmů z České republiky
obsadili kluci společné páté až osmé místo. Ve skupině porazili
Dobříš a prohráli se Sokolem Pečky a Sokolem Letohrad.
Ve velmi dramatickém čtvrtfinále podali naši mladí florbalisté
vynikající výkon a jen těsně prohráli se Sokolem Švihov.
Poděkování patři zejména těm rodičům, kteří obětovali
volný čas a chlapce podporovali celý turnaj. Jsme rádi, že máte
o florbalový oddíl zájem a že nám pomáháte.
Hráči: Kadlec J., Vokněr D., Urban D., Holzbauer J., Kowalczyk M.,
Sixta L., Esterle Š., Houdek J., Wasserbauer T. a Kosička J.

M. Esterle
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FC Velim

Výsledky a tabulky:
A: Velim – Poříčany 3:2, Horky
– Velim 2:1, Velim – Libice n. C.
4:0, Doksy – Velim 1:2, Velim –
Čelákovice 1:1 (pen. 2:4)
B: Rostoklaty – Velim 2:4,
Velim – Ždánice 3:2, Liblice B –
Velim 2:2, Velim – Tuklaty 2:0,
Dobřichov – Velim 3:4
Dorost: Velim – Tupadly 6:0,
Jirny – Velim 2:1, Velim – Pečky
1:0, M. Králové – Velim 0:7,
Velim –Vrdy 3:0
Žáci: Rakovník – Velim 2:4
a 1:3, Velim – Říčany 5:2
a 1:4, Kunice – Velim 1:5 a 3:1,
Příbram – Velim 1:5 a 0:2, Velim
– Beroun 6:1 a 5:0, Mnichovo
Hradiště – Velim 1:4 a 1:2

Vice na
www.fotbal.cz

Pozvánka

Poznáváme Velim
V rámci akce Poznáváme Velim byla volba termínu pro druhou
vycházku na poslední den měsíce dubna („na čarodějnice“)
nečekaně správná. Sešly se všechny kladné prvky a především
velmi příznivé počasí a nečekaná účast zájemců. Zájem byl
o obě nabízené části programu – archeologii a historii části
Velimi za tratí. Jakýsi neformální úvod měl předseda klubu
rodáků ing. Petr Baláček, který předal slovo archeologovi
Draženu Šťastnému. Ten během svého obsáhlého výkladu nechal
kolovat záběry zajímavých archeologických nálezů. Postupně
jsme obcházeli poměrně rozsáhlé naleziště, jehož výzkum byl
nedávno ukončen. Po několikeré zastávce během obchůzky jsme
dosáhli místa nejcennějšího nálezu, pravěké studny obložené
dřevem. Po výkladu archeologa se účastníci vrátili k bývalé vile
Glaserových. Zde pokračoval mluvčí rodáků v popisu domů
z konce ulice Palackého č. 227, kde se říkalo Na Bosně. Po výčtu
řady domů, včetně cementárny, přišla na řadu Mgr. Maruše
Čábelová s výkladem o Velimské továrně a rodině Glaserových.
K výkladu samotnému však došlo až u první budovy při trati
v ulici K Nádraží. Bylo potvrzeno, že na volném prostoru
od závor k nádraží stával dříve dům č. 74 s několika byty pro
zaměstnance ČSD. Další zmínka byla o domu č. 102, odkud
vzešli dva významní rodáci. Byli to Laďka Mrzenová (dnes vdova
Nohejlová), operní pěvkyně, členka souboru Národního divadla
v Praze, a Stanislav Kubín, básník, autor řady básnických sbírek,
jehož verše recitoval v českém rozhlase herec Alfréd Strejček.
Kubín dnes žije v Liberci. Byl také zmíněn Josef Tesař, vynikající
sportovec, který s národním mužstvem odbíjené procestoval
celý svět. Byl přítelem běžce Emila Zátopka. Nedávno mu byla
na jeho rodném domě v Palackého ulici instalována pamětní
deska. M. Čábelová také objasnila osud letce Tomáše Glasera,
který se účastnil 2. sv. války v letectvu spojenců ve Velké
Británii. Poslední výklad byl o velimském nádraží. To původně
po zprovoznění trati Praha – Olomouc neexistovalo. Na dráhu se
z Velimi muselo buď do Peček nebo do Kolína. Nádraží ve Velimi
bylo zřízeno zásluhou faráře J. E. Szalatnaye. Jmenovaná akce
byla tedy úspěšná. Příští vycházka proběhne v ulici Pražské
od křižovatky poblíž sokolovny. Pořadatelé se těší na Vaši účast.
B.B.

Vzpomínka
9. 6. 2016 tomu bude 10 let, kdy
nás opustil Roman Petera. Stále
vzpomínají máma, Lenka, Jarda
a Tomáš s rodinou.
Kdo jste ho měli rádi,vzpomeňte
si s námi. Děkujeme.
Rodina Peterova
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