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Žáci naší školy opět bodovali na Kolínských
sportovních dnech 2016
Kolínské sportovní dny 2016 byly slavnostně zahájeny
6. 6. 2016. Ale už v pátek 3. 6. se v předstihu hrál turnaj
ve fotbale kategorie III (6. a 7. tř.) a IV (8. a 9. tř.). V kategorii
III náš tým ve složení Korenc K., Korenc A., Náděje A., Vácha Š.,
Kmoch T., Vrkota P., Noll l., Pena A., Beňa J. a Hrabák D. získal
bronzový pohár, v kategorii IV tým ve složení
Koděra D., Vokřál O., Vokřál J., Nejedlý D.,
Kubelka K., Štros P., Němec T., Fiala A.
a Holoubek P. obsadil 5. místo.
V pondělí se tradičně zahajovalo atletikou,
kde jsme sice žádnou medaili nezískali, ale
bodovaných míst bylo několik: 7. místo
Červeňák V. (výška a 60 m), 7. místo Vrkota P.
(1000 m), 4. místo Kvapilová B. (výška) a 8.
místo Koděra D. (dálka). V atletice jsme
celkově skončili na 15. místě.
Úspěšná byla výprava našich stolních tenistů.
V jednotlivcích (ve svých kategoriích) obsadil
2. místo Š. Pena, 2. místo N. Havránková,
3. místo M. Němečková a 2. místo T. Němec.
Ve smíšených čtyřhrách skončili na 2. místě
M. Mén s M. Němečkovou, 1. místo vybojovali A. Pena s D. Fořtovou a rovněž 1. místo
T. Němec s V. Němcovou. Další bodovaná umístění: 4. místo
V. Němcová, 5. – 8. místo D. Fořtová, A. Pena a K. Táborská.
Celkově jsme stolní tenis vyhráli.
Těžké boje zažívali i nejmladší florbalisté (4. a 5. tř.). Družstvo
ve složení A. Esterle, M. Lanc, J. Karbusický, A. Kotek, F. Kasal,
P. Fojtů, J. Holzbauer, M. Kowalczyk a J. Nezavdal postoupilo
ze skupiny, poté narazilo na silnou 5. ZŠ Kolín a po porážce

se dostalo do bojů o 5. – 8. místo. Po vítězství na nájezdy se
ZŠ Plaňany jsme narazili znovu na ZŠ Býchory, které jsme stejně
jako ve skupině podlehli a skončili na konečném 6. místě.
V úterý 7. 6. se soutěžilo ve sportovním aerobiku a volejbalu.
V aerobiku dosáhla na stříbrnou medaili N. Kokošková,

4. místem přidala body A. Kvapilová, 12. místem A. Bartošová
a 13. místem N. Křivánková. Celkově jsme v aerobiku skončili
na 7. místě.
V „barevném“ volejbale jsou kategorie nastaveny jinak, než je
obvyklé. Naši žluťásci (1. a 2. tř.) obsadili 6. místo - J. Korenc,
T. Wasserbauer a M. Čechová a 8. místo - P. Divecký, A. Málková
a D. T. Giang. V oranžádách (3. a 4. tř.) bodovali 6. místem
D. Kostelecký, D. Hrabák a J. Nezavdal. Jen málo nás dělilo
od medailového úspěchu v nejstarší kategorii, kde tým J. Horák,
D. Koděra, R. Sixta, J. Sudoměřický, J. Vokřál, S. Fořtová a
T. Ceralová získal po smolném posledním utkání 4. místo.
Celkově jsme ve volejbale obsadili 3. místo.
Fotbal 1. stupně, basketbal 6. a 7. tříd a florbal 8. a 9. tříd
přišly na řadu ve středu. Tým nejmladších fotbalistů ve složení
J. Houdek, L. Sixta, J. Korenc, D. Vokněr, T. Wasserbauer,
M. Herzog, Š. Esterle, J. Kadlec, D. Vedral a P. Divecký po sérii
smolných remíz obsadil 5. místo a tým starších (4. a 5. tř.)
ve složení J. Pych, M. Zelený, J. Endler, M. Mén, D. Hrabák, Š. Pena,
J. Holzbauer, D. Kostelecký, V. Dočkal, R. Dohanič a P. Fojtů
rovněž 5. místo. Celkově jsme ve fotbale skončili na 2. místě.
Basketbalové týmy hojně doplněné náhradníky (žák se smí
zúčastnit pouze 3 disciplín) neměly v těžké konkurenci šanci.
Příjemné překvapení nám připravily nejstarší florbalistky
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(8. a 9. tř.). Na prosincovém turnaji skončily na 3. místě
a kvalifikovaly se na finálový turnaj KSD. Zde tým ve složení
Z. Sahulková, D. Kainarová, K. Táborská, T. Ceralová, E. Bugová,
N. Kokošková, S. Dejmková, B. Kvapilová, P. Vedralová a
V. Němcová podlehl pouze favorizovanému Týnci nad Labem
a zaslouženě obsadil 2. místo. Celkově jsme ve florbale obsadili
5. místo.
Čtvrtek byl věnován plavání a korfbalu. V korfbalu zabodovalo
3. místem družstvo ve složení Houdek J., Sixta L., Kadlec J.,
Kmoníčková L. a Junášková E. Oslabené starší družstvo bylo
deváté. Celkově jsme v korfbalu obsadili 7. místo.
V plavání jsme získali 3 medaile: J. Horák 2. místo 50 P, D. Hrabák
2. místo 50 P a P. Horák 3. místo 50 Z. K dalším bodovaným
umístěním přispěli: O. Novák 6. místo 50 VZ a 7. místo 50 P,
A. Esterle 7. místo 50 VZ a 7. místo 100 VZ, P. Horák 8. místo
100 VZ, P. Fojtů 6. místo 50 Z a 5. místo 50 P, A. Sovová 8. místo
50 Z, T. Skalická 5. místo 50 Z a 7. místo 100 VZ, T. Holzbauerová
7. místo 50 P a 8. místo 100 VZ, A. Šárovcová 6. místo 50 P a
6. místo štafeta (Horák, Hrabák, Holzbauerová, Skalická).
Celkově jsme v plavání obsadili 8. místo.
V pátek ráno odjeli na svá klání cyklisté, po nich střelci
a basketbalisté (8. a 9. třída). Tým chlapců (Horák J., Fiala A.,
Vostoupal A., Nejedlý D., Antuš D., Růžička T., Němec T. a

Vokřál O.) i dívek (Sahulková Z., Kokošková N., Kvapilová B.,
Vedralová P., Kainarová D., Táborská K. a Slunečková L.) obsadil
shodně 7. místo. Celkově jsme v basketbale obsadili 11. místo.
Střelci bodově také přispěli. 1. místo ve své kategorii obsadila
S. Kratochvílová, v kategorii mladších chlapců si nejlépe vedl se
7. místem D. Kostelecký. Družstvo mladších chlapců (Esterle,
Kostelecký, Havelka, Jeřábek) obsadilo 5. místo. Ve starších
nejlépe uspěla N. Šmejkalová s 5. místem. Celkově jsme ve střelbě
obsadili 9. místo.
Na Kmochův ostrov vyrazila početná skupina cyklistů. A dobrý
výsledek na sebe nenechal čekat - celkově jsme cyklistiku vyhráli.
Získali jsme 4 medaile: 1. místo V. Němcová a O. Novák a 3. místo
J. Pych a D. Hrabák. Dále bodově přispěli: 5. místem T. Hronová,
7. místem P. Steinbrecherová, 4. místem M. Němečková,
7. místem A. Šárovcová, 6. místem T. Holzbauerová, 7. místem
N. Miňovská a 7. místem K. Kubelka.
V pondělí 13. 6. se konalo slavnostní vyhlášení v amfiteátru
na Kmochově ostrově v Kolíně. Naši zástupci převzali pohár
za 5. místo. Celkově se zúčastnilo 21 škol a my jsme se opět
stali nejlepší mimokolínskou školou. Našimi nejúspěšnějšími
šampiony se stali Dominik Hrabák a Veronika Němcová, kteří
medailově uspěli ve všech 3 disciplínách, na něž byli nominováni.
AH

Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 8. 6. 2016
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Zastupitelstvo obce Velim schválilo v souladu s § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb. účetní závěrku MŠ Velim za rok 2015
v plném jejím rozsahu, neboť poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace MŠ Velim. ZO
současně rozhodlo o převodu hosp. výsledku za rok 2015
ve výši 99,54 Kč do rezervního fondu organizace, který bude
ve smyslu § 30, odst. 3 použit zejména k dalšímu rozvoji
činnosti mateřské školy.
Zastupitelstvo obce Velim schválilo v souladu s § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb. účetní závěrku ZŠ Velim za rok 2015
v plném jejím rozsahu, neboť poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace ZŠ Velim.
ZO současně rozhodlo o převodu hosp. výsledku za rok
2015 ve výši 24 323,99 Kč za hlavní činnost a 1 677 Kč
za hospodářskou činnost do rezervního fondu organizace,
který bude ve smyslu § 30, odst. 3 použit zejména k dalšímu
rozvoji činnosti školy.
ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Velim na rok 2016 pro FC Velim (tréninková
a závodní činnost, účast v soutěžích SKFS a OFS Kolín,
sportovní rozvoj a zdravý životní styl) ve výši 250 000 Kč.
ZO odsouhlasilo přidělení obecního bytu ve Velimi
v Palackého ul. čp.487 pro V. Fialovou, učitelku MŠ Velim.
B. Urbánková, Velim, obnovila žádost o změnu ÚP Velim
v k. ú. Velim p. č. 378/2, 346/6 a 346/7. Žádost bude předána
Ing. arch. P. Krolákovi, který pro obec Velim připravuje další
změnu územního plánu.
CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Paběnice, podala žádost
o finanční dar. ZO z důvodu napjatého rozpočtu nepřispěje
žádnou finanční částkou.
ZO souhlasí s Plánem financování a realizace obnovy
kanalizace pro obec Velim, který zaslal VODOS Kolín.
ZO nemá námitek a souhlasí s dělením pozemků v k. ú.
Velim z důvodu přečíslování (digitalizace) dle žádosti
M. Slabé, Velim.
ZO bere na vědomí žádost Diakonie Broumov o mimořádnou
sbírku. Paní Slabá informovala, že sbírka se uskuteční během
června 2016.
MAS Podlipansko podalo žádost o vyvěšení Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
DSO Pečecký region č. 1/2016. ZO bere na vědomí, smlouva
bude vyvěšena.
ZO odsouhlasilo povolení výjimky pro MŠ Velim – navýšení
počtu dětí z 24 na 28 na jednu třídu pro školní rok 2016/2017.
Pan Kostka prověřil příkazní smlouvu se společností
WITERO, s. r. o., o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci
na akci „Rozšíření základní školy v obci Velim“ a po drobných
úpravách podmínek doporučil její schválení. ZO Velim
schválilo příkazní smlouvu se společností WITERO, s. r. o.,
na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Rozšíření
základní školy v obci Velim“: a) 19 000 Kč za podání žádosti
o dotaci, b) 100 000 Kč za vypracování studie proveditelnosti
dle požadavků IROP, c) 2,6 % odměna v případě přidělení
dotace z výše přiznané dotace, d) 35 000 Kč za zadávací řízení
na dodavatele dle požadavku fondu, e) 29 000 Kč měsíčně
za technický dozor investora od započetí do kolaudace stavby.
ZO Velim schválilo Dodatek příkazní smlouvy se společností
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WITERO, s. r. o., na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci
na akci „Dostavba mateřské školy v obci Velim“: a) 30 000 Kč
za podání žádosti o dotaci IROP, b) 25 000 Kč za vypracování
studie proveditelnosti dle požadavků IROP, c) 2,6 % odměna
v případě přidělení dotace z výše přiznané dotace, d)
35 000 Kč za zadávací řízení na dodavatele dle požadavku
fondu.
Pan starosta pohovořil o jednání s páterem Martinem
Sklenářem, katolickým farářem, který působí ve Velimi,
o plánech na oslavu velimské pouti, jež se uskuteční
14. 8. 2016. V úvahu přichází fotbalový turnaj, zajištění
kulturního programu. Vše bude prodiskutováno na dalším
zasedání ZO.
Dále pan starosta odpověděl na dotazy, které předložila paní
Podhradská:
Uschlé stromy v obci budou nahrazeny na podzim novými
(především ul. Palackého a lípy u cesty kolem železniční
trati) – o výsadbě již bylo jednáno na ZO.
Dotaz ke kolostavu na nádraží – není obecní, je ČD (prověřil
pan starosta).
Cesty za třídou Krále Jiřího budou v tomto týdnu dosekány,
chodníky a úseky na silnicích ze zámkové dlažby jsou
postupně stříkány proti plevelům.
Cesta přes pozemek Manufacturingu (za železnicí)
ke kolejišti prosekána nebude, neboť přístup přes kolejiště
na nádraží je osobám zakázán!
Nádrž na vodu na katolickém hřbitově – možnost zhotovení
výpustního kohoutu z boku nádrže – bude prověřeno.
JUDr. Těmín, Ph.D., požádal o dosekání trávy u kostelů.
Starosta odpověděl, že do pátku bude tráva posekána.
Paní Svobodová, DiS., informovala zastupitele, že do MŠ
byly dodány společností Ball Aerocan CZ herní prvky, které
jsou intenzivně dětmi využívány. Dále se zmínila, že MŠ
navštívilo u příležitosti oficiálního předání herních prvků
vedení společnosti Ball Aerocan CZ v čele s panem ředitelem
Stanley Platekem a ředitelem Ing. Janem Klimentem.
Do budoucna nevyloučili další spolupráci s MŠ (interaktivní
tabule, elektronika atp.).
Dále paní ředitelka Svobodová společně s ředitelem ZŠ
znovu otevřeli diskusi o řešení umístění dětí z MŠ v případě
rekonstrukce objektu.

Jaká bude letošní pouť
Drazí obyvatelé Velimi,
čas prázdnin a dovolených je v naší obci také časem pouti,
kterou slavíme ke cti sv. Vavřince, jemuž je u nás zasvěcen
katolický kostel.
V letošním roce se pouť uskuteční o víkendu 13. a 14. srpna.
Protože bychom byli rádi, aby to byla skutečně oslava celé
obce, připravujeme na tyto dny různé programy. Zatím vše
domlouváme, proto nejsme ještě schopni jasně napsat, co Vás
čeká, ale už nyní bychom Vám rádi představili alespoň některé
body programu, na které se můžete těšit. V dopoledních
hodinách se uskuteční různé sportovní turnaje (fotbal,
volejbal, petanque). Rádi bychom také připravili cyklistický
závod pro děti. V odpoledních hodinách bude připravena hra
pro děti a mládež. Odměnou za různé úkoly budou žetony
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na pouťové atrakce.
Vyvrcholením sobotního programu bude od 18 hodin
koncert smyčcového kvartetu v kostele sv. Vavřince. Během
koncertu bychom rádi předvedli krátké divadlo o sv. Vavřinci,
vyhlásili a ocenili vítěze různých turnajů.
Po koncertu bude následovat další program. Buď bude
možno zůstat v prostorách kolem kostela, kde bude
připraveno pohoštění, popřípadě (pokud to počasí dovolí)
proběhne promítání vybraného filmu. Možná bude také
připraven program v sokolovně.
V neděli dopoledne v 9.30 nebo v 10.00 hodin (čas ještě
upřesníme) pak oslavíme slavnost sv. Vavřince společnou mší
svatou, které bude předsedat P. Ján Halama, nový kolínský
farář (pod farnost Kolín spadá také Velim). Po mši svaté
bude možno chvíli pobýt v prostorách kolem kostela či zajít
si spolu s kněžími na kolotoče.
Chceme Vás už nyní co nejsrdečněji pozvat k účasti
na této obecní slavnosti. Pokud by se chtěl někdo zapojit do
přípravy a organizace programu (třeba ještě něco připojit
nebo nabídnout své síly), obraťte se prosím na pana starostu
Seiferta nebo P. Martina Sklenáře či manžele Těmínovy.
Těšíme se s vámi na viděnou.
Za organizátory
P. Martin Sklenář, farní vikář v Kolíně

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Kremserová Věra, Velim
Babický František, Velim
Bouma Václav, Velim
Strnadová Zdenka, Velim
Keil Václav, Velim
Kloferová Zdenka, Velim
Fousek František, Velim
Petříková Václava, Velim
Jeřábek Petr, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Zemřeli:
Vlk Josef, Velim
Müllerová Marie, Velim
Čest jejich památce!

S mateřskou školou se
rozloučily tyto děti:
Čech Dominik, Čech Martin,
Drahovzal Šimon, Francová
Anna, Gregorová Lilly,
Hermanová Hedvika, Houdek
Václav, Hron Lukáš, Hudousek
Jiří, Kuchař Vítek, Kulifajová
Lily, Kosík Ivo, Langmajer Jiří,
Malinovskyj Michal, Makyda
Lukáš, Marek Jan, Mazák
Adam, Michalíčková Vanessa,
Mikulovský Patrik, Minarčíková
Alena, Nezavdalová Petra,
Pečenková Tereza Kateřina,
Polák Tomáš, Růžičková Klára,
Sixta Radim, Součková Tereza,
Šturmová Valérie, Těmín Tobiáš,
Vencová Veronika, Větvička
Vojtěch, Víšková Karolína,
Vokněr Matěj, Wasserbauerová
Iveta, Zadražilová Natálie Hana

Velimská abeceda (list 137)
Staročeské
dožínky
uspořádali
členové
Jednoty
československého Orla ve Velimi v roce 1945. Hlavní děj
nacvičených scén se odehrával na dvoře Baštova statku
v ulici Ve Dvoře č. 10. Z aktérů možno jmenovat např. pana
Josefa Cerala z Fajberku, který zde vystupoval v roli hospodáře.
Pořad byl provázen hudbou, tancem a zpěvy národních písní.
Starokolínský Martin byl držitelem dvora ve Klích (Vítězově).
Tento dvůr pak roku 1398 Starokolínský prodal za 400 kop
českých Haškovi (Hašlínu) z Kolína.
Starostové, nejvyšší představitelé obcí, zastávali své úřady
od roku 1850, kdy skončilo období rychtářů (na Moravě fojtů).
V komunistickém období vlády (v r. 1948 až 1989) se jejich
označení změnilo na předsedy MNV – místních národních
výborů. Od r. 1990 se opět začal užívat termín starosta.
Velimskými starosty byli: kolem r. 1850 Jan Karbusický, 1861 až
1867 Josef Škopek – Ledečský, 1867 až 1870 Štěpán Sixta z č. 55,
1870 až 1879 Jan Škopek č. 63, 1879 až 1882 Matěj Sixta, 1882
Pavel Karbusický z č. 42. Ten však v polovině volebního období
rezignoval a místo něho funkci vykonával Václav Maše, a to do
r. 1884. Od r. 1885 (dle kroniky do r. 1888, avšak dle dokladů
do r. 1887) František Sixta z č. 21, 1887 až 1894 Matěj Souček,
1894 až 1899 František Sixta (1899 i Václav Mašek), 1900 až 1903
Štěpán Sixta z č. 56, 1904 až 1919 Karel Urbánek (první katolík
od roku 1850). Starostu Urbánka zastupoval v době jeho domnělé
nemoci Franc Baláček. Tradovalo se však, že šlo o dohodu, aby
se Franc Baláček vyhnul nástupu na frontu 1. světové války.
Od r. 1919 do r. 1923 byl starostou Velimi Jan Čihák, 1923 až
1927 Eman Novák, 1927 až 1931 Václav Bašta, 1931 až 1938
Jaroslav Novotný, 1938 až 1945 Karel Nouzovský. Poté nastala
éra předsedů MNV, v níž následovali: Alois Bureš, Josef Radoň,
Jan Sahulka, Jan Honza, znovu Jan Sahulka, Karel Třešňák,
Jaroslav Šotola, Emanuel Kupka, Jan Kuchař a Oldřich Janoušek.
Od. r. 1990 (opět starostové) Jan Bartoš a Josef Seifert mladší.
Starostů ve Vítězově se v době, kdy tento byl samostatnou

obcí, vystřídalo celkem sedm. Ještě předtím, od založení vsi Klů
do roku 1850, kdy započala působnost starostů, se zde vystřídali
i tři rychtáři. Rozdělením kelského dvora při raabizaci v roce
1775 vznikla tedy ves Siegfeld, která byla později na žádost
obyvatel počeštěna na Vítězov.
Starší doba bronzová byla u nás reprezentována kulturou
únětickou. Ta získala své jméno podle vsi Únětic, kde byly
učiněny první archeologické nálezy tohoto druhu. Tyto nálezy
dle archeologa MUDr. Františka Dvořáka byly z období r. 1700
až 1400 před Kristem. Ve Velimi prozkoumal Dvořák hroby
z tohoto období na polích pánů Sixty, Fundy a Karbusického. Zde
nalezl typické hrnce s vyčnělými uchy, vysoké džbány, masivní
mísy a také masivní nádobu baňatého tvaru s úzkým hrdlem.
Dvořák odhalil únětické sídliště i ve Vítězově na polích pana
Mojžíše a také v bývalé cihelně, kde nalezl příslušnou keramiku.
Ve Velimi byly z tohoto období dále nalezeny kamenné nástroje,
sekery a sekeromlaty.
Starší doba laténská je součástí doby železné, a to její mladší
části. Datuje se asi rokem 400 před Kristem. Uvádí se, že v té době
pronikli Bójové do Čech. Ve Velimi byla nalezena starolaténská
popelnice obsahující jednoduchý bronzový náramek.
Staršovstvo čili rada bratří starších, je tvořeno z volených
členů Českobratrské církve evangelické. Její členové užívali
v minulosti značné vážnosti. Předsedou rady starších byl
sborový kurátor. Členy staršovstva v minulosti byli: bratr
Urbánek zvaný Osecký, Urbánek hostinský, Mikšovský
z č. 20, Sixtové, Škopkové, ředitel školy Josef Buldra a další.
Později to byli: Bedřich Šantrůček z Nové Vsi, Oto Krásenský,
Václav Škopek, Josef Slabý a další. Složení staršovstva ČCE
ve Velimi v r. 2000 bylo následující: farář Mgr. Ondřej Wolf,
kurátorka Blanka Kopecká, místokurátor Ing. Jan Radoň,
presbytéři a náhradníci: Jan Škopek, Josef Sixta, Jaroslav Sixta,
MUDr. Jaroslav Korábek, Libuše Šubrtová, Nonna Strnadová
a Ing. Jan Bína.

Dětský den
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Z našich škol

1. červen je každý rok na naší škole věnován oslavě
Dne dětí. Tentokrát odjeli žáci 1. stupně do kina
na pohádku Kniha džunglí ve 3D, což byl pro
některé zcela nový zážitek. 6. třída odjela na kolech
do Kolína podívat se na nedávno nově otevřenou
vodárnu a cestou zpátky si neočekávaně prohlédla
novoveský kostel, kde si děti mimo jiné mohly
ochutnat i hostie. Sedmáci vyrazili také na kolech
– na minigolf do Peček. Pro žáky osmých tříd byla
domluvena exkurze na záchrance v Kolíně, kde
mohli vidět záchranáře přímo v akci. A deváťáci
již tradičně dělali radost dětem z mateřské školy,
tentokrát v kostýmech klaunů.

Výlety a exkurze

V měsíci červnu se žáci 2. stupně rozjeli na třídní výlety. První
odjeli šesťáci na týdenní cykloturistický kurz do Lednice. Tamní
hezké cyklostezky jim vynesly 100 najetých kilometrů, kromě
toho navštívili zámek Lednice, města Břeclav a Mikulov, kde
vystoupali na Svatý kopeček, soutěžili a měli se dobře. Sedmáci
byli na kolech v Poděbradech. Osmáci vyrazili na „třídeňák“
do Jinolic. A deváťáci si užili den ve Vodním světě v Kolíně.

Poděkování

Žáci ZŠ T. G. M. Velim děkují panu T. Těmínovi za sponzorský
dar, kterým přispěl na nákup nové keramické pece.
Žáci 6. třídy děkují panu J. Kaftanovi za dopravu kol a zavazadel
na cykloturistický kurz v Lednici. Také děkujeme za každoroční
přepravu kol na Kolínské sportovní dny. 
AH

inzerce
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Hasičské slavnosti 100+8 let Pod Lípami Vítězov 2016
„Kdo je hasič?“ Je to člověk, mužského rodu s pevnými nervy, žaludkem a svaly, který nemá zrovna nic lepšího
na práci.“ (pořekadlo)

V sobotu 6. června 2016 proběhly
u hasičské zbrojnice ve Vítězově
již tradiční Hasičské slavnosti pod
záštitou místního SDH.
Slavnosti byly zahájeny Dětským
dnem, v rámci kterého předvedli
herci Přátelského divadla malým
účastníkům pohádku Jak Kolodějíček
vyléčil
mochomůrku.
Současně
s představením odstartovaly jednotlivé soutěže, kdy děti
soupeřily v rozličných disciplínách (počínaje skoky v pytli přes
střelbu prakem na plechovky až po shazování draka z ochozu
hradu). Za splněné soutěžní úkoly získaly nejen sladkou odměnu,
ale i razítka se zvířátky do soutěžních kartiček. Ke spokojenosti
účastníků přispělo také malování na obličej a výroba květin
z krepového papíru a špejlí.

V odpoledních hodinách pak následoval již tradiční amatérský
turnaj v šachu a první ročník střelecké soutěže ze vzduchové
pušky „O vítězovského Old Shatterhanda,“ a to pro zájemce všech
věkových kategorií. Výherci obou soutěží obdrželi hodnotné
ceny, které zajisté potěšily.
Příjemně strávený den bohatý na sluneční paprsky pak završila
taneční zábava pod taktovkou skupiny Bylo nás pět „originál je
jeden“. V průběhu produkce zazněly taneční standardy, skladby
swingové éry, hity české i zahraniční pop-music a osvědčené
rockové pecky.
Výborné občerstvení po dobu celé akce neúnavně zajišťoval pan
Jiří Vrkota a kolektiv. Na chuťové pohárky zaútočil nejen výborně
propečeným steakem, ale také nepřekonatelnou česnečkou.
Dík za dobře zajištěnou akci náleží nejen členům SDH, ale i všem
ostatním, kteří celé slavnosti aktivně zajišťovali a podíleli se
na jejich realizaci a přípravě.

Turnaj v šachu Pod Lípami ve Vítězově
V rámci Hasičských slavností
se konal v sobotu 4. června
2016 pod záštitou SDH Vítězov
turnaj v šachu.
Soutěž proběhla pod vedením
zkušeného
hráče
pana
Julia Buga (oddíl Šachový
spolek Kostelec nad Černými
lesy) systémem rapid šachu v hracím tempu 2 x 20 minut

na partii, každý s každým. O vítězi rozhodl nejvyšší počet
dosažených bodů. K hraní byly použity České klubovky, které
představují klasiku v turnajových a klubových soupravách.
Titul získali:
1) pan Jaroslav Bačina
2) pan Petr Marič
3) pan Milan Bug ml.
Za svou snahu obdrželi všichni vítězové hodnotné ceny
od pivovaru Hubertus, a.s., Kácov.

První ročník střelecké soutěže „O vítězovského Old Shatterhanda“
V sobotu 4. června 2016 proběhl v rámci Hasičských slavností
pod záštitou SDH Vítězov první ročník střelecké soutěže
„O vítězovského Old Shatterhanda“.
Soutěž proběhla v kategoriích:
1) muži – polohový závod 3 x 5 ran (vleže, vkleče a vestoje) ze
vzduchové pušky na 10 m puškový terč,
2) ženy – polohový závod 3 x 5 ran (vleže, vkleče a vestoje) ze
vzduchové pušky na 10 m puškový terč,
3) děti – 2 x 5 ran vleže s oporou ze vzduchové pušky na 10 m

puškový terč.
Mimo soutěž pak bylo možné vyzkoušet si střelbu ze vzduchové
pistole Baikal IZH MP-651K – 4,5 mm.
V jednotlivých kategoriích získali titul:
muži – Petr Kostelecký, ženy – Lucie Makydová, děti –
Sabina Kratochvílová.
Za svou snahu obdrželi všichni vítězové diplomy, dospělí
hodnotné ceny od pivovaru Hubertus, a.s., Kácov, a děti sladkou
odměnu.

Účast SDH Vítězov na oslavě 130. výročí založení SDH Vrbčany
Pod záštitou hejtmana Středočeského kraje proběhla v sobotu
18. června 2016 na návsi obce Vrbčany a v jejím přilehlém okolí
oslava 130. výročí založení SDH Vrbčany.
Těchto oslav se zúčastnili i zástupci SDH Vítězov, kteří zde
v rámci ukázky historické požární techniky předvedli úspěšně
zrenovovanou stříkačku vyrobenou v roce 1926 firmou
R. A. Smekal – Praha Smíchov.
Součástí oslav byla rozsáhlá výstava speciální soudobé i historické
hasičské techniky. Mimo jiné se zde předvedl např. hasičský tank,
hasičský obrněný transportér OT-64 (SKOT), Praga V3S ASC
16/35 (1957) a Praga RN hasičská stříkačka 1951. V klubovně

SDH Vrbčany se současně uskutečnila výstava fotografií, výstroje
a výzbroje zásahové techniky a videoprojekce požárního sportu.
Velmi zajímavé pak byly praktické ukázky příslušníků složek
integrovaného záchranného systému, práce kynologů a aktivních
záloh AČR. Pro mě byla nejzajímavější ukázka spolupráce hasičů
a zdravotnické záchranné služby při záchraně života a vyproštění
osoby z havarovaného vozidla.
Celou úspěšnou akci moderovala sympatická příslušnice
PČR, nad hlavou nám létal vyhlídkový vrtulník Robinson R22
a dobrou náladu podtrhlo nebe bez mráčku.
Aleš Ruznar

Jak vařily naše prababičky (16.)
Nápoje
V několika minulých dílech povídání o vaření našich prababiček
jsme se věnovali stravování, surovinám a jejich použití. Dnes si
připomeneme, jak to vypadalo s pitím.
Příprava nápojů byla také samozřejmou činností našich
prababiček, a to v daleko větší míře, než si představujeme dnes.
Regály samoobsluh jsou nyní přeplněny nabídkou nápojů
ve dříve nepředstavitelném sortimentu
limonád, džusů, minerálek, vína, piva
a alkoholu. Je to dáno levnou dopravou
a balicí technikou. Stejný nápoj je dnes
ve sklenicích, PET lahvích, v tetrapaku,
v plechovkách nejrůznějších velikostí nebo
ve vícenásobných obalech. Tak tomu v době
našich prababiček nebylo, ale to neznamená,
že byla menší žízeň, nebo že se méně pilo.
Naše prababičky uměly připravit mnoho
druhů nápojů pro děti i pro dospělé,
alkoholické nápoje nevyjímaje. Používaly
suroviny ze zahrad a okolní přírody, a proto
nepotřebovaly chemické přípravky. Malinová
šťáva byla určitě z malin, ne z chuťových
přísad. Domácí nápoje byly samozřejmě
pracnější než dnešní snadný nákup nějaké
přeslazené koly. Okolní příroda nabízela řadu rostlin s léčivými
účinky. Tehdejší domácí nápoje, kde surovinou byly šípek, růže,
bezinky, lipový květ a další byliny, dokázaly nejen uhasit žízeň,
ale i posílit organismus a pomáhat při nemocech.
Samostatnou kapitolu tvoří alkoholické nápoje, kterých se
spotřebovalo ne o mnoho méně než dnes. Whisky, rum, koňak,
vodka a další byly pro uspokojení potřeb našich pradědečků
těžko dostupné. Proto se musely snažit i naše prababičky, které
však měly také mlsné jazýčky, jež bylo třeba uspokojit. Kmínku,
jeřabinku, rosolku, pelyňkový absint si ale ponechme do dalšího
pokračování.
Šípkové víno – dobré šípkové víno, kterým se chlubily naše
prababičky a vzájemně jeho chuť porovnávaly, začíná sběrem
kvalitních šípků. Ty musí být plně dozrálé, tvrdé a zbavené všech
nečistot. Po umytí se mohou šípky rozdrtit, aby se usnadnilo
jejich kvašení. Na 1 kilogram čerstvých šípků bylo zapotřebí
pouze 80 dkg cukru. Vše se zalilo v kvasné nádobě třemi
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litry vody. Po přidání kvasinek a uzavření kvasnou zátkou se
nechal asi 4 týdny obsah kvasit. Kvasné nádoby se šípky byly
často k vidění za okny. Kvasná zátka bývala korková, opatřená
skleněnou trubičkou s nádobkou, kterou probublávaly plyny
z procesu kvašení. Dnešní kvasné zátky z plastů plní také svůj
účel, ale naše prababičky by je asi vyhodily. Konec bublání
signalizoval konec procesu a víno se mohlo stáčet. Korkové zátky
se ještě často zatavovaly včelím voskem, nebo
později parafínem, aby nedošlo k vniknutí
špatných kvasinek. Samozřejmě se k šípkům
daly přidat i různé jiné byliny, které však
byly tajemstvím pro sousedky a dávaly vínu
ještě různé přívlastkové chutě.
Podobným postupem bylo možné vyrobit
i jiná vína. Bezinkové víno se dělávalo často
na jaře z bezinkových květů a na podzim ze
zralých bobulí. Další vína z ovoce bývala
z rybízu, borůvek, ostružin nebo jeřabin.
Za zvláště zdravé bylo považováno víno
rakytníkové.
Rýžové víno – saké – oblíbené tradičně
v Japonsku. Pro naložení se používají
kromě rýže ještě celý citrón, zázvor, tymián,
hřebíček, nové koření, puškvorec a skořice.
Tyto příměsky přidávaly k ovocným vínům i naše prababičky.
Ještě navíc například rozmarýn, kousek křenu, ořechy nebo šalvěj.
Bezinková limonáda
Do pětilitrové sklenice se naplní asi do jedné čtvrtiny
bezinkové květy a zalijí se horkou vodou, ve které je svařeno
35 dkg cukru. Přidá se oloupaný, na kolečka nakrájený citrón
a po ochlazení lžička kvasnic. Chladí se ve sklepě jeden celý den
a potom je možné stočit ji do sklenic. Kvasnice slouží jednak
k tvorbě bublinek, jednak dodají do nápoje vitamin B, který
doplní vitamín C vlastní bezinkám. Tak byla bezinková šťáva
vitamínovou bombou našich prababiček, i když o tom asi ani
nevěděly. Z popisu by se mohlo zdát, že naše prababičky byly
při tvorbě nápojů odkázány jen na období sklizně zralých plodů.
Nebylo tomu tak! Většina nápojů se dělávala ze sušeného ovoce
a bylin. Proto také byly tak důležité sušárny, které stály ve většině
zahrad, jak o tom již na těchto stránkách bylo psáno.
Petr Baláček

Dolíček
Dolíčků může být několik druhů, různých
významů. Tak třeba dolíčky na kůži, to
nevěstí nic dobrého, protože si můžeme
představit pomerančovou kůži, kterou
ženy přímo nesnášejí. Ale takový dolíček
ve tvářích „divošky“, která se na nás chlapy
usměje, vykouzlí hřejivý pocit na duši na celý
zbytek dne a možná i týdne.
Dnes bych chtěl zavzpomínat na Dolík,
který se nacházel mezi železniční vlečkou do
bývalého ZZN (dnešního Manufacturingu)
a starou spojnicí s Fajberkem, která vede
podél tratě.
Za starých časů – v minulém století – bylo
celkem normální, že dost ještě nezletilých

kluků mělo doma upravenou motorku Pionýr
nebo pařeza, tzv. fichtla na ježdění do terénu
– úprava cross-samo domo.
Původně odkalovací rybníček pro bývalý
místní cukrovar vyschl a postupně se zavážel
různým stavebním odpadem. My jsme si zde
dovedli vyjezdit „těma našima crosskama“
celkem slušnou trať (na to naše klukovské
ježdění).
Takto zapálených kluků nás bylo celkem
dost – Pepa Seifert, Petr Stejskal, já a můj
bratr Jaromír (na fotce), Petr a Ivan Farkašovi.
A z těch starších třeba Jirka Čepelák a pan
Jarda Urbánek, kteří to klukovské ježdění dotáhli
až na nejvyšší úroveň. Ale ti chodili trénovat
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jako PROFÍCI na závodní trať, která byla ve velimské cihelně.
Nám „amatérům“ byl velkým vzorem Pepan Dušek (†2012),
který v dílně stále něco vylepšoval na své nebo i cizí motorce. Tu
ale měl silnější – ČZ 175 cm³, protože Pepan byl o něco starší.
K ježdění jsme využívali i škvárový ovál na hřišti u kasáren –
dnešní „cvičák“, kde po oválu není už ani památky.
Jezdit se dalo také na posekaných polích, kde byly vyježděné
koleje od traktorů. Velký pozor se musel dávat třeba na zbytcích
slámy, protože to na ní celkem slušně klouzalo – plavalo.
Anebo kolem částečně posekaného pole kukuřice, které
bylo často za koupalištěm. Jednou vpodvečer jsem šel s tátou
zase jezdit kolem tohoto pole kukuřice. Všechno šlo celkem
perfektně, až do té doby, kdy tak nějak kluci z JZD zapomněli
vyjezdit koleje kolem celého pole. Najel jsem do těch zbytků
useknutých asi 30 cm nad zemí (někde u Novoveského lomu)
a tam si namlel čili se vyboural. Nic zlomeného jsem neměl, ale
zato odřenin a modřin bylo dost. To se nedalo říct o motorce –
přetrhaná lanka od spojky a plynu, pochroumané řazení a hnutá
řídítka. Musel jsem ji dotlačit. K panu doktorovi jsem nemusel
já, ale motorka.

FC Velim

Výsledky a konečné tabulky:
A: Velim – Pšovka Mělník 0:0
(pen. 4:3), Radim – Velim 3:1
B: Pečky – Velim 1:4, Velim –
Radim B 6:2
Dorost: Velim – Liblice 8:0,
Zeleneč – Velim 1:6
Žáci: Brandýs n/L-Bol. – Velim 2:1
a 3:2, Velim – Vlašim 8:0 a a 3:6

Jako „největší“ jezdec, i když ne crossový, ale silniční, se mi
uchoval Láďa Moučka „Hujer“, kterému se povedl možná
jeho nejskvělejší husarský kousek života. Láďa tehdy vlastnil
motorku Mustang s oranžovou nádrží a už také papíry, tak mohl
jezdit i po silnicích. Při návratu z jedné z jeho cest na motorce
po Velimi, při vjezdu z Karlovky na hlavní, to šoupnul přímo pod
kola služební Volhy, v barvě oranžovobílé, s modrým majákem
a nápisem VB. Tu naštěstí řídil Velimák, dnes už příslušník
ve výslužbě. Vše dobře dopadlo, nic se nikomu nestalo a Láďa
byl na místě důrazně napomenut. Jestli mu byl při důrazném
napomenutí uštědřen i otcovský políček, nevím, ale už pak
žádnou podobnou klukovinu neudělal.
Dolík se začal zavážet víc a víc, až se zavezl celý. My se dostali
do let, kdy jsme si udělali papíry a mohli jezdit tzv. „oficiálně“.
Kouzlo toho „zakázaného“ klukovského ježdění se vytratilo, ale
zase jsme si mohli svou nebo i cizí „divošku“ zavézt třeba někam
do přírody mimo dosah lidí, a to mělo také své kouzlo, i když
úplně jiné. 
Josef Kosička
P. S. Naše zapálení by nám bylo málo platné, kdyby nebyli stejně
zapálení i naši tatínkové. Díky jim za to, zážitky se počítají.
Jak je vidno z tabulek, ve
třech soutěžích jsme získali
medailové umístění. Mužstvo
Velim B skončilo ve III. třídě
na 2. místě, dorost v I.A třídě
na 3. místě a za největší úspěch
lze považovat 3. místo starších
žáků v krajském přeboru.
V konkurenci velkých měst
skončili jen za Příbramí a
Poděbrady a získali pohár
SKFS.PK

Velim a svět před půl stoletím (červen 1966)

Vice na www.fotbal.cz

Dne 5. června byl v Předhradí Evangelický den. Mluvil na něm
evangelický farář Zlatohlávek z Velimi a československý farář
Beneš z Poděbrad. Zajímavá byla přednáška o poměrech
a životní úrovni ve Švýcarsku.
Dne 8. června bylo konstatováno, že toho roku mělo JZD Velim
špatně obdělaná pole. Ženy z rostlinné výroby odmítaly přibírat
další díly na okopávku řepy a žádaly přidání peněz. Účetní
Jiří Fořt to odmítal s odůvodněním, že JZD Velim má jeden
a čtvrt milionu dluhu.
Kolem 10. června byl velimský obvodní lékař MUDr. Josef Urbánek
postižen mrtvicí a hospitalizován v kolínské nemocnici. Novým
velimským lékařem měl být MUDr. Cyril Musil, který se poté
přestěhoval do jedné z vilek v Palackého ulici postavených roku
1951 pro zaměstnance Velimské továrny. Jednalo se o dům
č. 479, který byl volný po ing. Novákovi, bývalém úředníku ze
závodu .
V polovině června byly v ulici vedoucí k velimskému nádraží
vyměňovány dráty elektrického vedení. Na těchto pracích se
účastnila parta elektrikářů vedená elektrikářem Josefem Holoubkem
z Pňova.
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