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Návrat do školních lavic
Nový školní rok v MŠ

po celou dobu pobytu v MŠ, aby děti
zvládly přechod do mateřské školy
pokud možno nenásilně. Někdo se
nám zdržel do svačiny, jiný do oběda,
někdo až do odpoledne.
Paní učitelky uvítaly každého
sladkostí. Některé děti se celé
prázdniny neviděly, a tak hlavně ty
velké si měly o čem povídat, vyprávěly
i svým učitelkám. Celý den proběhl
v pohodě, někomu se vůbec nechtělo
domů a každý se už těšil na následující
den, protože zítra půjde zase
do mateřské školy.

M. Nykodemová

Další školní rok začal

školní družiny, protože současná kapacita je již nedostačující.
Do problémů se už také dostáváme s kapacitou školní jídelny
– přesněji řečeno s kapacitou počtu jídel, která můžeme
v současnosti uvařit. Současná kapacita je 350 obědů. Uvážímeli, kolik žáků má škola a kolik dětí navštěvuje mateřskou školu…
Potíž je pochopitelně v tom, že navýšení povolených kapacit
podléhá schválení příslušných orgánů. U školní jídelny
tento souhlas na současnou budovu školní jídelny s určitostí
nedostaneme. A protože u obou budov školy docházelo

Do školního roku 2016–2017
vstoupila mateřská škola 1. září
s několika posilami v učitelském sboru.
Přišly Mgr. Lucie Šourková a Veronika
Jeřábková. Mateřská škola zahájila
školní rok opět s plnou kapacitou –
se 112 dětmi. Všechny pavilony byly
vzorně připraveny k přivítání dětí.
První letošní den byl převážně
ve
znamení
rozsvícených
očí
a usměvavých tváří, někteří „ostřílení“
šli do třídy bez maminek a tatínků.
Těm, kteří přišli poprvé, zůstaly
maminka nebo jiný doprovod oporou

Nový školní rok začal v naší škole ve čtvrtek 1. 9. Ve školních
lavicích jsme nově přivítali 40 prvňáčků, kteří jsou rozděleni
do dvou tříd. Dvě paralelní třídy máme ještě ve 3. a 9. ročníku.
Počet žáků školy se opět zvýšil, v současnosti školu navštěvuje
279 dětí. Se zvyšujícím se počtem žáků (nárůst je nejpodstatnější
u nejnižších ročníků) se začínají objevovat některé aspekty, které
bude nutno postupně řešit.
V nejbližší možné době se opět pokusíme navýšit kapacitu
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postupně k různým změnám, úpravám a přestavbám, dostáváme
se už i do problémů s množstvím učeben, zejména pokud
jde o umístění oddělení školní družiny a případné budování
odborných učeben.
Toto vše je pochopitelně postupně konzultováno se zřizovatelem
školy. Velmi si cením toho, jak zřizovatel (Obec Velim) k této
skutečnosti přistupuje. V současné době se již připravuje
projektová dokumentace k dostavbě školy. Samozřejmě, že tato
dostavba, jejíž součástí by byla tělocvična se zázemím, školní
jídelna s kuchyní a několik učeben, by byla velice nákladná a její
realizace by závisela na výši dotací, které by se podařilo získat.

Je jisté, že půjde o běh na dlouhou trať. Existence projektové
dokumentace je však prvotní a nutnou podmínkou pro jakékoliv
další snahy.
O prázdninách jsme tedy (krom jiného) zatím v budově I. stupně
připravili jednu učebnu (zvýšil se nám počet tříd) a v důsledku
toho přesunuli jedno oddělení ŠD. Další třídu na I. stupni jsme
dovybavili interaktivní tabulí, podle potřeby jsme malovali.
Věříme, že školní budovy a celý školní areál jsou připraveny
na nový školní rok.
Do něj přejeme všem žákům hodně úspěchů, zdraví, pohody
a úsměvů.
Petr Karpeta, ředitel školy

Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 29. 6. 2016
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

ZO vzalo na vědomí oznámení společnosti Nykos, a. s.,
o odměně za sběr tříděného odpadu za I. Q 2016 ve výši
61 596 Kč.
Byla schválena žádost T. Poláčka o zhotovení příjezdové cesty
přes obecní pozemek p. č. 367/2 ve Vítězově k parcele 40/1
v k. ú. Vítězov.
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje i Krajský úřad
Středočeského kraje zaslaly vyjádření k cyklostezce Vítězov–
Velim (bez námitek).
Pan starosta informoval zastupitele o e-mailu pana Martina
Sixty, ve kterém žádá o nezávislý názor na navržené dělení
pozemků při parcelaci pozemků v k. ú. Velim. E-mailová
žádost je zatím předčasná, pan starosta požádal pana Kostku
o zjištění informací v případě parcelace pozemku ohledně
infrastruktury inženýrských sítí atp.
Pan Kaftan předložil nabídku společnosti Eurovia CS, a. s.,
na opravu místní komunikace – „panelky“ u bytovek ve výši
393 329,86 Kč. ZO opravu místní komunikace neschválilo.
Pan starosta Seifert předložil zastupitelům nabídku
společnosti KG-SERVIS na zhotovení chodníků v ulici
Václavská, úsek Křížová – Dvořákova ve výši 203 091,62 Kč
bez DPH, úsek Dvořákova – Karlova ve výši 345 963,70 Kč
a dále v ulici Vítězovská ve výši 59 991 Kč. ZO výše uvedené
zhotovení chodníků schválilo.
Starosta předložil zastupitelům nabídku na opravu staré
„multikáry“ – výměnu kabiny ve výši 125 500 Kč. V nabídce
není zahrnuta cena za demontáž a montáž kabiny. Zastupitelé
se shodli, že o opravě nebudou uvažovat.
Pan starosta ukázal zastupitelům obřadní síň v budově
obecního úřadu a upozornil na vysokou vlhkost a špatné
podlahy. Zastupitelstvo bude uvažovat (dle finanční situace)
o rekonstrukci obřadní síně (bude projednáno na dalším
zasedání zastupitelstva).
JUDr. Těmín, Ph.D., informoval o jednání ohledně
trafostanic, zatím stále není určen termín schůzky.
Paní Slabá informovala o sbírce pro Diakonii Broumov, věcí
bylo méně než na jaře, zřejmě i z důvodu, že v obcích Velim
i Vítězov jsou umístěny kontejnery na oděvy, do kterých
mohou občané pravidelně odkládat nepotřebné věci.
Kontejnery jsou před obchodem COOP ve třídě Krále Jiřího,
nově Na Skalce a ve Vítězově v blízkosti č. p. 37 na nově
vybudovaném platu pro kontejnery na tříděný odpad.
Ing. Jan Kliment sdělil, že osvětlení nového hřiště ve Velimi
bude zhotoveno během prázdnin, kolem stavby nejsou žádné
problémy.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 3. 8. 2016
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Pan starosta informoval, že 29. 7. 2016 byla podána žádost
o dotační titul na cyklostezku.
Pan starosta seznámil všechny přítomné s rozpočtovým
opatřením č. VI. ZO toto rozpočtové opatření schválilo. Bod
č. 16 – cena opravy zasedací místnosti na OÚ se navyšuje
na 500 000 Kč – bude použito i na schodiště v budově OÚ.
A.M.M. Accounting, s. r. o., poslala nabídku zpracování
strategického rozvojového dokumentu obce ve výši 60 000 Kč.
ZO nemá zájem o zpracování dokumentu Program rozvoje
obce.
Ing. D. Jiruš, Velim, podal žádost o souhlas se stavbou
zpevněné plochy ze zámkové dlažby (na vlastní náklady)
na p. č. 283/3 ulice Karlova ve Velimi před domem č. p. 689.
ZO souhlasí se stavbou této zpevněné plochy na vlastní
náklady žadatele.
ZO odsouhlasilo navržené DIO – dopravně inženýrské
opatření – pokládku kabelu NN v obci Vítězov (zelený pás
a pod silnicí protlakem), kterou navrhl Tomáš Březina,
SEDOZ, na září 2016.
ZO souhlasí se zhotovením vjezdu v délce 4,5 m přes obecní
pozemek z ulice Zahradní ve Velimi – na žádost firmy
AGROZETCENTRUM Kolín, s. r. o. (na vlastní náklady).
Také odsouhlasilo žádost V. Jeřábka o povolení zřízení vjezdu
přes obecní pozemek (na vlastní náklady) z ulice Armádní
ve Velimi na p. č. 322/10 z důvodu plánované výstavby RD.
Cenová nabídka společnosti J. Starý, projektová kancelář,
na zhotovení statického posouzení pavilonu 3 Mateřské školy
ve Velimi ve výši 20 000 Kč byla ZO schválena.
Ing. J. Bína, Velim, podal žádost o dělení pozemků dle GP. ZO
preventivně rozešle po dohodě s arch. Krolákem upozornění
všem majitelům, kteří žádají a v budoucnu žádat budou
o takové či podobné dělení pozemků, že infrastrukturu
pro nově vzniklé parcely nebude hradit obec – odpovíme
na dalším zasedání.
Pan Kostka informoval o potencionální možnosti stavby
„haly“ pro ZŠ a nutnosti vypracovat projekt v počáteční fázi
příprav.
Pan Kasal navrhl výměnu či opravu vývěsky u nádraží.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 17. 8. 2016

•

Žádost Ing. J. Bíny, Velim, o dělení pozemků dle GP zůstává
zatím bez odpovědi. Ing. arch. Krolák bude pozván na příští
zasedání, kde budou projednány další připomínky ke změně
ÚP Velim (změny velikosti stavebních parcel, parcely výměra
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od 800–850 m2 z původních nad 1000 m2 atp.).
ZO odsouhlasilo dodatek k nájemní smlouvě ze dne
1. 9. 2005 – Outdoor akzent, s. r. o. (změna ceny – navýšení
o DPH – obec je plátcem).
Ball Aerocan CZ, s. r. o., vs. Obec Velim – dle darovací
smlouvy ze dne 3. 3. 2016 – Návrh Darovací smlouvy
na osvětlení sportovního areálu obce Velim na adrese Horní
Nouzov čp. 486, Velim, ve výši 912 255,30 Kč vč DPH.
ZO odsouhlasilo podpis výše uvedené darovací smlouvy.
PROSTAV, s. r. o., podal cenovou nabídku na výměnu patic
stožárů VO – Velim a Vítězov ve výši 142 050 Kč – laminátová
šedá a 180 500 Kč bez DPH – keramická litá. Pan Kostka
doporučil s opravou posečkat a prověřit možnost pronájmu
osvětlení.
ZO schválilo cenovou nabídku společnosti SATERPROJEKT, s. r. o., na vypracování PD na akci „Přístavba
školy“ ve výši 990 000 Kč bez DPH.
Také schválilo cenovou nabídku společnosti Sport technik
Bohemia, Praha 8–Karlín, na nátěr opěrných zdí na novém

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Černý Pavel, Velim
Kynclová Irena, Velim
Nouzovský Josef, Velim
Bačina Jaroslav, Velim
Douděrová Jana, Velim
Siřínková Aloisie, Velim
Miňovská Růžena, Velim
Oliva Petr, Velim
Pangrác Antonín, Velim
Tomášová Anna, Velim
Kostka Karel, Velim
Soukupová Jaroslava, Velim
Srp Antonín, Velim
Svobodová Eva, Velim
Gregorová Marie, Velim
Svobodová Marie, Velim
Petřík Petr, Velim
Veselá Marie, Velim
Sršeň Miloslav, Velim
Svobodová Drahomíra, Velim
Vojtěchová Melanie, Velim
Češpiva Jaroslav, Velim
Sleza Stanislav, Velim
Holubová Miloslava, Velim

Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Záruba Petr, Velim
Roztočilová Darina, Velim
Seifert Josef, Velim
Šibravová Eliška, Velim
Slavík Martin, Velim
Švarcová Julie, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Kremserová Věra, Velim
Rusinková Viktoria, Velim
Svoboda Miroslav, Velim
Čepelák Josef, Velim
Stejskalová Helena, Velim
Čest jejich památce!

Termíny a místa umístění
kontejnerů
Sobota od 9.00 hodin do 10.00 hodin.
17. 9. a 24. 9. 2016
ulice Okružní, Vítězov
1. 10. a 8. 10. 2016
třída Krále Jiřího, ulice Tylova
15. 10. a 22. 10. 2016
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
29. 10. a 5. 11. 2016
třída Krále Jiřího, Vítězov
12. 11. a 19. 11. 2016
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
26. 11. 2016		
ulice Tylova, Vítězov

•

•

•
•
•

hřišti za MŠ Velim ve výši 51 410 Kč bez DPH.
Pan starosta informoval zastupitele o plánovaném
slavnostním aktu – předání osvětlení na novém hřišti,
kterého se zúčastní zástupci společnosti Ball Aerocan CZ,
s. r. o., v čele s Ing. J. Klimentem a Stanley Platkem, řediteli výše
uvedené společnosti. Akce se uskuteční v pondělí 26. 9. 2016,
podrobný program bude upřesněn.
JUDr. Těmín, Ph.D., sdělil zastupitelům, že celá akce konaná
o velimské pouti včetně turnajů, koncertu a bazárku byla
velmi úspěšná. Poděkoval OÚ za hudbu, ceny a poháry. Akcí
se během soboty a neděle odhadem zúčastnilo cca 300 lidí.
Pan Kostka navrhl systematicky naplánovat odstranění
staveb hyzdících obec Velim.
Dále navrhl otevřít diskusi o ploše sběrného dvora a znovu
obnovit jednání s Ing. Z. Krupičkou.
Paní Slabá poděkovala za uspořádanou sbírku pro Diakonii
Broumov a požádala o vyhlášení nové. Sdělila, že sbírka bude
uspořádána v druhé polovině měsíce října.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ
KONÁNÍ VOLEB
Starosta obce Velim podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin
v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin

do 22.00 hodin a
do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 – budova OÚ Velim, náměstí
Obránců míru 120, velká zasedací místnost – pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ulice Pražská,
Sokolská, tř. Krále Jiřího, Riegrova, Ve Dvoře, Vítězovská, Polní,
nám. Obránců míru, Za Fajberkem
ve volebním okrsku č. 2 – Základní škola Velim, K Sídlišti 563,
přízemí – pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: ulice Palackého, Armádní, Dolní Nouzov, Horní Nouzov,
l. máje, Dvořákova, K Sídlišti, Karlova, Krátká, Křížová, Zahradní,
Na Skalce, Na Skále, Nádražní, Novoveská, Okružní, Školní, Tylova,
U Hřiště, U Koupaliště, Václavská, Sadová
ve volebním okrsku č. 3 – budova bývalého OÚ Vítězov čp. 29
– pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Vítězov
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
5. Ve dnech voleb vydá okrsková volební komise na žádost voliče
za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
				Josef Seifert,
starosta obce Velim
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Předvečer Husova výročí Na Houti

V úterý 5. července t. r. jsme se sešli ke vzpomínce na 601. výročí
Husova upálení. Počasí se vydařilo, prostranství bylo vysekáno,
hranice i sezení pro zúčastněné byly připraveny, za což
jsme vděčni. Zahájení programu stihli po své bohoslužbě
i bratři a sestry katolíci v čele s panem farářem Sklenářem.
Ing. Petr Baláček ve svém obsažném projevu přiblížil
tehdejší politickou i náboženskou situaci a Husovu roli v ní.
Poukázal i na osobnost Jeronýma Pražského, Husova obhájce
a následovníka na hranici v r. 1416. Při planoucí hranici zazpívali
zde shromáždění píseň „Kdo za pravdu hoří v svaté oběti, kdo
za lidstva práva život posvětí, kdo nad křivdou bídných slzu
vyroní, tomu naše píseň slávou zazvoní…“
Bezpečí při akci zajišťovali vítězovští hasiči, za což jim patří dík.
KRPV

Ohlédnutí za velimskou poutí
10. srpna si každoročně připomínáme svátek svatého
Vavřince, patrona zdejšího katolického kostela. V letošním
roce tento svátek připadl na středu, a jak bylo rozhodnutím
obecního zastupitelstva určeno, oslavy se odehrávaly
o víkendu 13. a 14. srpna. Kromě tradičních pouťových
atrakcí, které zaplnily velimské náměstí
už začátkem týdne, na občany i všechny
návštěvníky Velimi čekal o víkendu bohatý
program, jenž probíhal pod záštitou OÚ
Velim a Farního společenství ve Velimi.
Sobotní dopoledne patřilo sportu a přilákalo
velké množství těch, kteří chtěli porovnat
své síly s ostatními ve florbalu, volejbalu,
pétanque a cyklistice. Obrovský dík patří
všem, kteří si realizaci jednotlivých disciplín
vzali na starosti a ve svém volném čase
(někteří odsunuli i své pracovní povinnosti, nebo se vrátili
předčasně z dovolené) zajistili hladký průběh turnajů. Po
14. hodině se začalo zaplňovat prostranství kolem kostela, kde
byl připraven program především pro děti, ale jak se ukázalo,
mnohdy se zapojili se zaujetím i dospělí. Společným tématem
bylo seznámení s historií obce Velim. Kromě informačních
tabulí, z nichž bylo možné získat informace o významných
etapách v dějinách obce od pravěku až do současnosti, bylo
velikým lákadlem 10 stanovišť zaměřených na praktické
dovednosti. Děti si vyzkoušely práci s keramickou hlínou,
stejně jako v době bronzové si vyráběly šperky, dozvěděly

se podstatné informace z heraldiky a vytvořily si erb,
seznámily se s vitráží a také se ji pokusily vyrobit, psaly tuší
na pergamen. Některé disciplíny byly věnovány taktikám
středověkého boje, které bylo možné si také vyzkoušet.
Současně probíhala i detektivní hra „Šifra svatého Vavřince“.
Po celou dobu bylo pro všechny účastníky
zajištěno pohoštění, o které se zasloužily
ženy i celé rodiny z Velimi a okolí. Všem
patří
veliké
poděkování.
Vrcholem
sobotního slavení byly nejen dětmi
zdramatizovaný životní příběh svatého
Vavřince „Opečený světec“, ale především
koncert smyčcového kvartetu, který nám
představil řadu známých melodií a zároveň
doprovodil slavnostní vyhlašování výsledků
celého sportovního klání a předávání cen.
Po skončení akce bylo ještě možné posedět při dobrém
jídle a pití a poslední účastníci opouštěli kostel v hluboké
noci, kdy i „kolotoče už spaly“. V neděli dopoledne zaplnili
kostel věřící z Velimi, Pňova-Předhradí, Kolína i okolí, aby
si společně s novým kolínským farářem P. Jánem Halamou
i farním vikářem P. Martinem Sklenářem při mši svaté odkaz
svatého Vavřince připomněli.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme všem, kteří se jakýmkoli
způsobem do letošního slavení pouti zapojili, a těšíme se
na příští rok.
Za Farní společenství ve Velimi
Jitka Těmínová

Velimská abeceda (list 138)
Státní statek, který byl v č. 228 mezi západní částí Velimské
továrny a Glaserovou vilou, patřil původně Glaserově rodině.
V té době byl jeho správcem Jaroslav Beran. Bylo-li v továrně
méně práce, přecházeli někteří nevytížení pracovníci na práci
právě sem. Po Květnové revoluci byl statek zestátněn a řízen
z Kolína. V té době na statku působil správce Dlouhý, který
sem přišel z Mandelíkova statku ve Kbelu, kde spravoval 50 ha.
Koncem 50. let byl tento státní statek zrušen a vše, co k němu
patřilo, přešlo do JZD Velim.
Statistika je soupis údajů, které mají doložit jistou skutečnost.
Častěji se užívá při sčítání obyvatel. Zde uvádíme některé údaje
o počtech obyvatel Velimi. V roce 1553 žilo ve Velimi 22 rodin.
Roku 1654, tedy po 30leté válce, to bylo 21 rodin. R. 1713
měla Velim 281 obyvatel, 1843 → 550, 1857 → 580, 1868 → 856,
1887 → 1 500, 1903 → 1740, 1937 → 2 200, 1991 → 1881, 1998
→ 1938, 2000 → 1 972 a roku 2001 měla Velim 1993 obyvatel.
Statistika stále více získává na důležitosti. Souvisí s plánováním.
Vyzrazuje např., kolik se narodí dětí a kolik lidí zemře. Dle toho
se pak plánují počty kočárků a rakví.
Stavitelů žilo ve Velimi několik. Ti s diplomem se nazývají
architekti. Známým byl stavitel Josef Dlabač. Zbyla po něm
Dlabačova vila č. 182, v níž bývalo zdravotní středisko. Řadu
domů ve Velimi postavil stavitel Lorenc. Ten pocházel ze
Žamberka. Bydlel v Armádní ulici, kde dnes bydlí rodina
Lancova. Z mladších stavitelů možno jmenovat stavitele Slávka
Němce 1929 až 1979, dále Karla Kostku ze Zahradní ulice
č. 18. Velimský F. Zalabák byl zaměstnán jako stavitel v závodě
Frigera Kolín. Stejné profese je Jiří Formánek. Dále kolem
r. 1980 bydlel v č. 93 (po Václavu Urbánkovi) architekt Budil
z Prahy. Údaje o velimských stavitelích nejsou konečné.
Stavba prvního evangelického kostela ve Velimi proběhla
v letech 1783 až 1785. Bylo to za prvního faráře Štěpána
Szeremleye. Jednalo se vlastně jen o modlitebnu bez věže.
Nynější větší kostel byl postaven v roce 1854 za faráře
Jana Rumla, který byl o čtyři roky později zvolen poslancem
Sněmu Království českého za Národní stranu.
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Stávka u firmy Glaser a spol. ve Velimi se uskutečnila v pondělí
17. srpna 1925. Osazenstvo žádalo uzavření kolektivní smlouvy.
Továrník Glaser za pomoci manželky ponocného a obchodního
cestujícího Frankenbuše získali stávkokaze, a to nejvíce
ve Vítězově. Po 3 týdnech byla stávka ukončena. Výsledkem
stávky bylo zvýšení platů zaměstnanců o 50 haléřů na hodinu.
Při druhé stávce byly naopak propuštěny nadbytečné síly
s tím, že Glaserovy sklady ve Vídni a v Praze jsou plné zboží,
které nejde na odbyt. Tato druhá stávka proběhla r. 1929, tedy
v období počínající krize. Glaser slíbil, že po uvolnění skladů
bude postupně přibírat zpět zaměstnance. Slib splnil.
Stěhování takzvaných kulaků ve Velimi a Vítězově probíhalo
dle sovětského vzoru v padesátých letech, a to v několika
etapách. První etapa byla započata v první polovině r. 1951,
kdy bylo vystěhováno 6 rodin. Celkem bylo vystěhováno
12 rodin s 27 osobami. Po sametové revoluci se jmenovaní sešli
26. října 1991ve velimské sokolovně.
Stěna smrti je pouťovou atrakcí většího formátu, při níž
motocyklista vjíždí do válcovité dřevěné stěny komínového
tvaru, několik metrů vysoké. Diváci sledují výkony akrobata
z ochozu nacházejícího se po horním obvodu válce. Bývá
zvykem odměňovat výkony motocyklisty nejen potleskem,
ale i penězi, vhazovanými na rozjezdovou plochu. Stěna smrti
zavítala několikrát i do Velimi. Největší zájem zde způsobila
o velimské pouti v roce 1938.
Stíhačka arsenálu Luftwaffe byl malý stroj obsluhovaný jen
pilotem. Ten v zimě r. 1944 ztratil za hustého sněžení orientaci
a chtěl nouzově přistát. Pilot letěl od vítězovského písečníku
k Šímově domku na Mršníku. To ještě existovala hluboká
cesta, v té době zavátá sněhem. Stroj dosedl na pole a pilot jej
zastavoval. Když však kola stíhačky zapadla do závějí hluboké
cesty, zadek letadla se zvedl do kolmé polohy. Letec opustil
kabinu a domohl se návštěvy obecního úřadu. Asi po hodině
od jeho telefonátu přijelo velké nákladní auto a montéři
demontovali křídla letadla. Trup naložili na speciální podvozek,
vše zbylé naložili a odjeli.

Velim a svět před půl stoletím (červenec a srpen 1966)
Dne 1. července 1966 ve 12.30 h mluvil v rozhlase po drátě
Josef Tesař o své sportovní dráze v košíkové. Vyprávěl též o svých
začátcích ve Velimi na evangelickém tenisovém hřišti za starou
školou. V roce 1956 byl Josef Tesař mistrem světa v uvedené
disciplíně.
4. července ve 14 h se konal v kolínské obřadní síni pohřeb
MUDr. Josefa Urbánka, velimského obvodního lékaře. Byl
nositelem titulu „Zasloužilý lékař ČSSR“. Bylo mu 81 let. Ve své
vile s mysliveckými trofejemi v Horním Nouzově žil společně
se svými 2 ženami, dcerou a služebnou Ladislavou Tesařovou.
S první bezdětnou a nemocnou ženou se sice rozvedl, ale staral
se o ni celý život.
4. července byla ve Velimské továrně na exkurzi početná skupina
sovětských pionýrů s učiteli a 4 důstojníky československé
armády. Do Velimi je přivezl autobus z Milovic.
6. července v 17 h byl na velimském fotbalovém hřišti sehrán
fotbalový zápas mezi Atomem Velim (z Velimské továrny)
a internacionály pražské Slávie v čele s Pláničkou, Kopeckým
a dalšími. Přihlíželo 600 diváků. Akci zorganizoval Josef Novák
z Přelouče, úředník Velimské továrny.

6. července byla ve Velimské továrně plzeňská kriminálka.
Ověřovala způsob nakládání zboží do železničních vagónů. Šlo
o to, že kdysi před časem byl kdesi na cestě vykraden vagón ČSD
s velimským zbožím.
9. července byly na drážním úseku Velim vyměňovány koleje.
Bylo zde nasazeno velké množství železniční techniky.
13. července navštívil zasloužilý mistr sportu František Plánička
opět Velim. Poprvé byl v roce 1962 v sokolovně na besedě.
13. července bylo sehráno fotbalové utkání Velimi se Slávií
Praha. Vše fotografoval Ladislav Škarvada ze Sokolče.
15. července došlo ve Velimi u ČSD při převážení 3 štosů kolejnic
(dlouhých 25 m) k havárii. Byl zcela vyvrácen jeden semafor
a značně poškozen i druhý.
Dne 2. srpna 1966 od 14 h hořela u Bačinů ve třídě Krále Jiřího
č. 313 stodola. K požáru přijeli kolínští hasiči, avšak celá stodůlka
lehla popelem. Oheň domněle způsobily děti, které zapalovaly
rákosové doutníky. Jeden z nich odložily ve stodole a šly se
houpat na houpačku.
7. srpna 1966 byl v Sokolči uspořádán první ročník memoriálu
Karla Krojidla v kopané, při účasti obou velimských mužstev.
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Počátkem srpna byly připravovány velké vojenské manévry
na území ČSSR pod názvem „Vltava“.
V polovině srpna byla zeminou zavážena cesta, která byla přímou
pokračovatelkou takzvané nové silnice od tovární části Velimi,
která navazuje na silnici od katolického kostela do Vítězova.
Zrušená a zavážená část cesty až dosud pokračovala směrem
na jih k vítězovskému písečníku. Říkalo se jí shodně s velimskou
Václavskou ulicí taktéž Holanka.
20. srpna zemřel pan Alois Valenta ze třídy Krále Jiřího č. 254.
V témže domku, ještě v samostatné obci Bajerveku, zde v č. 29
bydlel Tobiáš Ulrich (historická osobnost), který jako student
v revolučním roce 1848 bojoval v Praze na barikádách. Jeden
ze synů Aloise Valenty – Vladislav (1930), který byl ženatý
v lázeňské oblasti západních Čech, zahynul při havárii svého
motocyklu. Jedna z dcer se vdala do Sokolče za Bernata. Druhá
byla vdaná ve Velimi za Aloise Nováka ve třídě Krále Jiřího
č. 244.
24. srpna zemřel ve věku 68 let český kameraman Václav Vích.
Od poloviny 30. let minulého století pracoval ponejvíce v Itálii

a Německu.
Zápis z 29. srpna 1966. Ve Velimi v poloze Za Dvorem měl být
v JZD Velim otevřen nový kravín. K jeho otevření měl Velim
navštívit prezident ČSSR Antonín Novotný. K tomu později
skutečně došlo.
29. srpna hořelo v hospodářském skladištním družstvu, které
bylo přemístěno z těsných poměrů před velimským nádražím
do bývalého velimského cukrovaru. Požár vznikl samovznícením
obilí a byl brzy zlikvidován.
Velimský rodák Vladimír Karbusický (narozen 9. dubna 1925),
který od roku 1968 a do své smrti žil v Hamburku, kde byl
profesorem na univerzitě, vydal knihu Nejstarší pověsti české.
Zaměstnanci závodu Velim projevovali v srpnu 1966
nespokojenost s vedením závodu. Lehkovážně byla totiž
zlikvidována formovna s tím, že na její místo přijdou ze závodu
Rohatec stroje na výrobu třívrstvých želé tyčinek. Výrobu
těchto tyčinek však závod Rohatec odmítl předat. Proto nastala
ve Velimské továrně výrobní krize.
Roku 1966 vycházelo v ČSSR 1286 časopisů (z toho 27 deníků).

Jak vařily naše prababičky (17.)
Alkoholické nápoje
rovno. Například ve vizovickém kraji rostlo ještě na začátku
Mezi nápoje, které vařily naše prababičky, je třeba přidat i nápoje 20. století 77 tisíc ovocných stromů, z toho 68 tisíc byly švestky.
alkoholické k uspokojení tatínků a dědečků. Mnohým elixírům, Čtenář jistě chápe, že tato činnost spojená s pálením byla spíše
které se bez alkoholu neobešly, byly – a jistě právem – přisuzovány záležitostí našich pradědečků. Ženské přispění však nelze
i účinky léčivé.
podceňovat. Příprava kvasu a jeho složení byly pro kvalitu
Základem všeho byl alkohol, lidově líh, v dnešní době bychom hotového destilátu také významné. Ovoce se česalo, sbíralo,
použili termín destilát. Líh
někdy třídilo podle stupně
se dal koupit, ale byl drahý
zralosti a vše potřebné muselo
a jeho kvalita rozmanitá,
být čisté. Hlavní role našich
která chuti nic nepřidávala.
prababiček pak také spočívala
Hlavní surovinou prodávaného
v dozoru nad použitím destilátu,
lihu byly odpady z pivovarů.
který se nesměl pouze vypít,
Lepší bylo připravit si destilát
ale dále zužitkovat na různé
vlastní. Za Rakouska byl vydán
elixíry pro zdraví. Narodilodekret umožňující jednotlivci
li se v tom roce děvče, uložily
vypálit ročně 56 litrů 50%
se lahve nejkvalitnější pálenky
kořalky z plodin pocházejících
až do doby její svatby, aby
z vlastních zahrad, aniž by platil
manželství bylo požehnané.
jakoukoliv daň. Teprve v roce
Takovým nápojům byla přisu1923 bylo v Československu
zována kouzelná moc.
povolené množství sníženo
Další produkty, které náslena 30 litrů a daňová svoboda
Pálenice
dovaly, však již byly opravdu
byla zrušena. Velké množství
v režii našich prababiček.
zahrad a menší množství policajtů, kterým také chutnalo, jistě Rozdělit je můžeme na likéry z koření a jiných pochutin, likéry
tato čísla dovolilo zvětšit, ale o kolik, o tom lze jen spekulovat.
z rostlin, ovocné likéry a léčivé přípravky a kapky.
Staré palírny byly zařízeny primitivně, ale účelně. Při vypalování Mezi časté likéry z pochutin a koření patřily: kmínka, ořechový
byla teplota v kotli 80 stupňů. Kotel z kameniny byl zvenku likér (z ještě zelených ořechů), mandlový likér, skořicový likér,
omazán vrstvou hlíny, kterou přidržovalo drátěné pletivo hřebíčkový likér, kávový a vaječný likér. Vaječný likér zůstal
s hrubými oky. Obsah kotle nepřevyšoval obvykle 100 litrů. Pod v oblibě do dnešní doby, i když v hodně pozměněné podobě
kotel se přikládalo suché dřevo z pařezů nebo podle místních s použitím kondenzovaného mléka.
podmínek i vyschlé stonky rostlin. Do kotle se dal kvas a vše se Kmínka. Do sklenice dáme 10 dkg drceného kmínu, 6 dkg
zakrylo kameninovým víkem. Teprve později byla nahrazena semene anýzu, 3 dkg semene fenyklu, citrónovou kůru, 1 litr
kamenina mědí. Vydestilované páry se vedly do chladicí kádě, 3krát překapaného destilátu, ½ litru vychlazené vody a ½ kg
ve které byla spirálovitě stočená trubka, v níž se srážel destilát. cukru. Přikrytou sklenici necháme 14 dní macerovat a potom
K chlazení se často používala voda z potoka, jež kádí protékala, slijeme přes jemné plátno do lahví. Zazátkovanou kmínku
nebo ze studny, ze které se muselo přerušovaně pumpovat, aby necháme měsíc odležet.
voda v kádi byla stále studená. První pálení se k pití nehodilo, O likérech ovocných, rostlinných a léčivých kapkách se dozvíte
a to pro různé nežádoucí pachy z kvasu. Pálilo se podruhé, znovu v příštím čísle.
překapávalo, aby se dosáhlo nápoje, jemuž v obchodě nebylo
Petr Baláček

Hledá se Ricy
Klub rodáků a přátel Velimi má ve svém programu odhalování
zajímavostí z minulosti své obce. Za přispění místních obyvatel,
kteří pomohou svými znalostmi, se to často daří. Součástí historie
obce je i bývalá zdejší čokoládovna. Její význam je proto podtržen
i v obecním znaku. Jednou zajímavou kapitolou čokoládovny, která
vyráběla velký sortiment cukrovinek,
je žvýkačka.
Počátky výroby a rozšíření žvýkačky
patří do Ameriky, kde je fenoménem
dodnes. Kolem její výroby v továrně
pana Glasera je však mnoho dohadů,
ale i neověřených tvrzení.
Ač je velimská čokoládovna (žel
bohu již dlouhá léta nefungující) v obecném povědomí České
republiky stále spojována s populárními socialistickými žvýkačkami
Pedro, Sevak, Bajo atd., málokdo ví, že se zde tyto (tehdy „exotické
pochoutky“) vyráběly již od roku 1902, a to dokonce v deseti různých
příchutích (např. peppermint, máta, tutti frutti a dokonce i cola)!
I přes chybějící archivní prameny se podle postupně nalézaných
indicií zdá, že se velimské žvýkačky pod názvem Ricy udržely
ve výrobě vlastně až do konce existence Rakouska-Uherska a poté
i dlouho za první republiky (nejméně do poloviny 30. let).
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Záhadou je, že si to ale nikdo nepamatuje, resp. nikdo na ně
nevzpomíná (výjimkou potvrzující pravidlo je spisovatel E. E. Kisch),
a že se dochovalo tak málo důkazů jejich produkce, tedy zatím jen
7 papírových obalů od tří příchutí a o něco více (do dvaceti/třiceti
kusů?) plechových krabiček.
Hledáme proto jakákoliv svědectví
pamětníků (dnes již spíše jejich
potomků), kteří ještě Ricy žvýkali či
je v místní Glaserově továrně vyráběli.
Obrázky, obaly, krabičky, reklamy
(stačí příp. umožnit jejich skenování či
nafocení), zkrátka vše, co by pomohlo
poodhalit roušku této záhady historie
českého cukrovinkářského průmyslu. Za jakoukoliv reakci a pomoc
předem děkujeme.
Pánové Patrik Wirkner a Vladimír Němec jsou sběratelé, kteří
se snaží velimské záhadě přijít na kloub. Spolu s nimi se velimský
klub rodáků obrací na veřejnost okolních obcí a Kolína a prosí
o pomoc. Jakékoli informace o výskytu starých obalů nebo
o vzpomínkách pamětníků prosíme sdělit na některou z adres:
wpatrik@seznam.cz, franki@seznam.cz, balacek@volny.cz nebo
zavolat na čísla 606 618 565, 773 600 072
Petr Baláček

Velimská abeceda (list 140)
Stráž na Labi byl název novin, které vlastním nákladem vydával
Bedřich Sixta z Velimi č. 55. Tyto noviny vycházely několik let
na přelomu 19. a 20. století. Bedřich Sixta žil v letech 1858–
1904. Přezdívali mu Malý Tolstoj či Apoštol. Jmenovaný list byl
obsahově nábožensko-národnostní, nabádající ke ctnostem,
jakými je přímost a poctivost.
Stráž svobody byl název pluku složeného z dobrovolníků,
příslušníků Sokola, kteří byli v roce 1919 nasazeni na maďarskoslovenském pomezí. V té době byla na Slovensku ilegálně sestavena
Slovenská republika rad, vedená českým komunistou Janouškem
z Nymburka. Maďarský komunistický vůdce Béla Kún podplatil
italského generála velícího československému vojsku, který
pak umožnil vniknout Maďarům na Slovensko. Dne 14. června
1919 odjelo z Velimi na Slovensko 5 členů Sokola Velim, a to:
Karel Souček, Václav Škopek, Oldřich Novotný, Václav Lejnar
a Alois Mužík. Byli přiděleni ke 4. praporu pluku Stráž svobody.
Konali hlídky na železnici vedoucí k Popradu. Po dvou měsících
byli Maďaři z území Slovenska vytlačeni. Koncem června 1919
přijeli na Slovensko další velimští sokolové, a to Jaroslav Souček,
Josef Karbusický a Oldřich Sixta. Ti hlídali most u Bratislavy.
Strážní jsou osoby pověřené střežením určitého objektu.
V minulosti byla největším podnikem ve Velimi Velimská továrna
na čokoládu a cukrovinky. Zde fungovali strážní snad od samého
počátku. Za první republiky, v polovině 20. let, je zde uváděn strážný
Fuchs. Později zde jako strážný působil bývalý četník Dvořák.
V minulosti se na vrátnici Velimské továrny vystřídala celá řada
strážných, z nichž možno uvést: Balšánová, Bělka, Černá, Černý,
Hladký, Fuchs, Jiravská, Kučerová, Ludvík, Lupínková, Moravec,
Nouzovský, Němcová, Petránek, Podolková, Procházková, Savčák,
Svobodová, Šťastný, Štulajter, Válová, Vejtruba, Zelený a řada dalších.
Strážníci, jmenovitě obecní strážníci, byli policisté zajišťující
pořádek v obci. Volili je obecní zastupitelé a platila je obec, pro
kterou pracovali. Z minulosti, z doby mocnářství, byl ve Velimi
znám strážník s hodností nadstrážmistra Josef Mikšovský

(1859–1939). Bydlel u Čeperky, kde později bydlel Mrzena. Josef Nol
píše ve své kronice, že 25. ledna 1926 se do Velimi přistěhoval
nedávno zde zvolený strážník Funda. Jmenovaný prý se i rád napil.
Za první republiky byl strážníkem František Mužík, který se pak
roku 1936 stal školníkem na měšťanské škole. Poté zde působili
dva strážníci: Kadeřábek a Siřínek. Ti v této funkci setrvali celou
válku. Po válce se Siřínek přestěhoval s rodinou do Kadaně, kde se
stal předsedou ONV, a Kadeřábek i nadále přetrvával ve funkci.
Strnadova cihelna byla vlastně první velimskou kruhovou
cihelnou, protože první velimská cihelna, patřící Součkům byla
jen jednokomorovou pecí. Na přelomu 19. a 20. století koupil
Petr Strnad 7 mír polí od Václava Dobiáše. Se svým společníkem,
švagrem Janem Plachým z Vítězova, postavili kruhovou cihelnu.
K cihelně pak Petr Strnad ještě přikoupil 5 mír polí od Chláda.
Cihelna příliš neprosperovala. Za první světové války strhla
vichřice střechu a vše leželo ladem. V r. 1918 koupili cihelnu
rolník Václav Bašta z č. 10 se švagrem Josefem Mašínem,
nájemcem dvora u Plzně, a cihelnu uvedli do provozu.
Strejček Alfréd, český herec, je znám jako recitátor a dabér. Jeho
hlas zná veřejnost ze zeměpisných, historických a podobných pořadů
vysílaných televizí, ke kterým namlouvá české komentáře. Má
blízko k našemu velimskému rodáku, básníku Stanislavu Kubínovi.
Sblížila je umělecká spolupráce, při níž Alfréd Strejček recitoval
Kubínovy verše. V pátek 4. října 2002 v 17 h se opět sešli, tentokrát
ve velimském evangelickém kostele. Přibyl k nim ještě profesor
Jiří Hlaváč. Při poměrně četné účasti občanů recitoval Alfréd Strejček
básně Stanislava Kubína, přičemž jej profesor Jiří Hlaváč doprovázel
na klarinet.
Strnad Jaroslav byl velimským učitelem, který zde působil
za správcování učitele Václava Říhy. Bydlel u mnohostranného
funkcionáře, mistra kováře Emanuela Nováka, ve Fajberku č. 194.
Strnadova žena Augusta, rozená Rinnová, bydlela později v č. 139,
poté přešla do domova důchodců, kde r. 1993 dosáhla věku 101 let.
Stala se tak nejstarší velimskou občankou.
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Manželský víceboj

Poděkování

Osm manželských párů se poslední srpnovou neděli utkalo v již
tradičním sportovním sedmiboji. Celodenní akce byla vydařená,
přestože bylo tropické počasí. Oproti loňskému roku se upravila
jedna z disciplín. Tradičně byly šipky, pétanque, střelba na bránu,
hod na koš, tenis, stolní tenis. Novou disciplínou – místo
nohejbalu – byla střelba ze vzduchovky. Zúčastnili se Sixtovi,
Wasserbauerovi, Houdkovi, Penovi, Svobodovi, Nezavdalovi,
Málkovi a Bartošovi. Na pomyslné stupně vítězů vystoupili
Sixtovi, Nezavdalovi a Houdkovi.
AH

Farní společenství ve Velimi velmi děkuje všem spolupracovníkům
a organizátorům velimské pouti. Přední dík patří otci
Martinu Sklenářovi za nápad a komponování bohatého programu,
rovněž se sluší poděkovat za výraznou podporu panu starostovi
Josefu Seifertovi. Velký dík patří všem pořadatelům
a podporovatelům sportovních zápasů - panu Pavlu Wasserbauerovi,
Jaroslavu Nezavdalovi, Vojtovi Černému, Jiřímu Müllerovi,
Miroslavu Esterlemu, Miloslavu Houdkovi a v neposlední řadě
též Tomáši a Veronice Větvičkovým a členům jejich širší rodiny.
Za organizaci odpoledního programu moc děkuji Šárce Čáslavové
a jejímu manželovi Jiřímu, Hance Müllerové, Daně Francové,
Slávkovi Macháčkovi a Kateřině Kubelkové. Za perfektní organizaci
divadelní hry „Opečený světec“ děkujeme Lucii Šourkové a
Zuzce Klobasové. Opětovně musím vyslovit uznání všem
velimským farnicím za vynikající občerstvení, zejména paní
Ivě Bulgrové, Haně Fuchsové, Ludmile Hervertové, Marii Pohankové,
Ludmile Bednarikové, Haně Šotolové, Evě Uhlířové, Evě Macháčkové,
Anně Pagačové a její dceři Monice. Za teplé občerstvení vděčíme
Petru Uhlířovi, Josefu Hrabalovi a jeho rodině. Za odměny pro
malé sportovce děkujeme Vlastimilu Košťálovi. Za zapůjčení stanu
pak musíme vyslovit dík panu Miloši Herzogovi z Křečhoře a panu
starostovi Lubomíru Šálkovi z téže obce za poskytnutí lavic a stolů.
Za Farní společenství ve Velimi Tomáš Těmín

Turnaje přípravek FC Velim
Mladší přípravku
letos vedou J. Vokněr
a L. Hartig. Hráči se
zúčastnili turnaje
v Týnci nad Labem
(6. místo) a silně
obsazeného turnaje
v
Kochánkách
(14. místo).

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

„Bankomat“ u Anděla

Vážení spoluobčané,
na základě smlouvy s firmou Nykos, a. s., Ždánice, se v sobotu
24. září 2016 uskuteční ve Velimi a Vítězově sběr vybraných
nebezpečných odpadů.
Při tomto svozu budou sbírány tyto druhy nebezpečných odpadů:
- olověné akumulátory
- baterie suché ( tužkové monočlánky apod.)
- vyřazené zářivky
- obaly od postřiků a chemikálií
- upotřebené motorové oleje
- obaly od barev a laků
- upotřebené olejové filtry
- staré léky a lékovky
Pojízdný kontejner bude přistaven:
ve Vítězově od 11.45 hodin do 12.00 hodin u bývalého OÚ Vítězov
a ve Velimi od 12.10 hodin do 12.50 hodin v Tylově ulici (bývalá
kasárna).
Ve Velimi se sběr nebezpečného odpadu uskuteční v prostorách
bývalých kasáren v Tylově ulici, a to ve středu 21. září 2016 a ve čtvrtek
22. září 2016 od 15.00 do 17.00 hodin pouze pro tyto odpady:
- vyřazené lednice a chladničky s chladicí náplní
- vyřazené televizory
- vyřazené pneumatiky od osobního automobilu
Obecní úřad Velim

Jednou z věcí, které v naší obci postrádáme, je bankomat. Prý by se
nevyplatil. Ale - víte, že vlastně bankomat v obci máme? Potraviny
Anděl provozují službu, že pokud nakoupíte alespoň za 300 Kč,
můžete si kartou vybrat obnos do výše 1500 Kč.
AH

Redakce VN se omlouvá za přehozené díly Velimské abecedy. List
č. 139 byl otištěn v čísle 5/2016.

Starší přípravka
pracuje pod vedením T. Korence
a L. Sixty. Na
turnaji v Týnci
nad Labem kluci
obsadili 8. místo.
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