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Slavnostní rozsvícení umělého osvětlení
sportovního areálu ve Velimi
V pondělí 26. 9. 2016 od 18 hodin proběhlo za účasti zástupců
společnosti Ball Aerocan CZ, s. r. o., v čele s generálním ředitelem
Stanley Platekem, ředitelem velimského závodu Ing. Janem
Klimentem a široké veřejnosti slavnostní zahájení provozu
umělého osvětlení. V úvodu poděkoval pan starosta Josef Seifert
společnosti Ball Aerocan CZ, s. r. o., především pak jejímu
vedení, bez jehož podpory by tato skvělá věc – umělé osvětlení
sportovního areálu – nevznikla. Zdůraznil, že společnost Ball
Aerocan CZ, s. r. o., zafinancovala osvětlení sportovního areálu

areál využívat, aby jim umělé osvětlení sloužilo co nejlépe.
Zdůraznili, že budou dále podporovat vzájemnou spolupráci
s obcí Velim.
Pondělní podvečer plný sportovních zážitků se velmi vydařil
a i díky skvělému osvětlení celého areálu se protáhl. V závěru
večera byly děti za své sportovní výkony odměněny sladkostmi,
fotbalisté velkým dortem, všichni závodníci medailemi
a pozornostmi od společnosti Ball Aerocan. Starosta poděkoval
dětem za skvělé sportovní zážitky, společnosti Ball Aerocan

ve Velimi v plné výši, tedy částkou 912 255,30 Kč. Poté popřál
všem přítomným příjemný sportovní podvečer s bohatým
programem – sprint na 50, 60 a 100 m, štafetový běh a modelový
fotbalový zápas, který si pro všechny přítomné připravili žáci
ZŠ Velim pod vedením svých pedagogů. Dále předal slovo
zástupcům společnosti Ball Aerocan CZ, s. r. o., kteří popřáli
všem sportovcům, ale i nadšencům z řad veřejnosti, kteří budou

ještě jednou za umělé osvětlení sportovního areálu, zajištění
občerstvení, medailí a dárků pro děti.
Poděkování patří také vítězovským hasičům za skvělé ozvučení
akce, Fajberákům za zapůjčení lavic a stolů, OÚ Velim za zajištění
odměn pro děti, správcům hřiště Ing. Buncovi, panu Koděrovi
a cestářům za přípravu akce.
Josef Seifert, starosta
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 5. 9. 2016
•
•

•

•

•
•
•

Pan starosta seznámil všechny přítomné s rozpočtovým
opatřením č. VII, které bylo poté schváleno.
Ing. arch. Krolák zastupitelům vysvětlil připravované úpravy
týkající se změny č. 2 ÚP Velim. ZO na základě těchto
informací Ing. arch. Kroláka požádalo, aby do příštího
zasedání zaslal nabídku na zpracování územní studie
k připravované změně ÚP.
Na základě schůzky s Ing. arch. Krolákem bude zaslána
odpověď na žádost pana Ing. Bíny o dělení pozemků dle
GP. ZO na doporučení Ing. arch. Kroláka dělení pozemku
nedoporučuje, neboť neodpovídá současnému znění ÚP
Velim. Ing. Krolákem bude vypracována studie na parcelaci
území mezi Karlovou ulicí a třídou Krále Jiřího a na základě
této studie bude navržena úprava do připravované změny
č. 2 ÚP Velim (změny velikosti stavebních parcel výměra
od 800–850m2 z původních nad 1000 m2 atp.).
Po schůzce se zástupcem společnosti Nykos, a. s,
bylo ZO informováno o možnosti třídit odpad přímo
v domácnostech. Na příští rok obec objedná hnědé popelnice
na bioodpad. Cena poplatků zůstane stejná, uzavřena bude
plocha sloužící k uložení trávy.
Ing. Synek, Velim, podal žádost o schválení záměru oplotit
pozemek 179/17 k. ú. Velim. ZO s navrženým oplocením
pozemku souhlasí.
Ing. arch. Krolákovi, který pro obec připravuje změnu
č. 2 ÚP Velim, bude předána také žádost J. Hrušky o změnu
p. č. 524 k. ú. Velim na parcelu stavební.
ZO vzalo na vědomí Rozhodnutí k objížďce a doporučení
ministerstva dopravy k novému projednání na KÚKS

Velim a svět před půl stoletím (září 1966)
Dne 1. září 1966 koupil ve Velimi zedník Kyjovský ze
Sokolče hranatý komín u bývalé Baštovy cihelny (byl určen
k demolici).
1. září pan Alois Mužík, který byl autodopravcem (taxi)
a v bývalé Kvízově chalupě č. 18 v Pražské ulici prodával
cigarety, vyhrál ve Sportce 37 600 Kč.
2. září byl v okresních novinách Kupředu otištěn článek
o případu Arnošta Protivy z Velimi, který při topení v kotli
v národním podniku ZEZ Praha, závod Kolín, přivodil jeho
explozi a způsobil tím škodu přes půl milionu Kč. V článku
byl též uváděn ředitel podniku Nouzovský, taktéž z Velimi.
Arnošt Protiva, který škodu, naštěstí bez ztrát na lidských
životech, způsobil z neznalosti, byl odsouzen na 8 měsíců
vězení podmínečně s lhůtou na dva roky.
5. září se konaly na Staré rychtě dožínky JZD Velim.
7. září hrála ve Velimi závodní jedenáctka Atom z Velimské
továrny fotbal s Čokoládovnami Modřany. Ty měly v mužstvu
4 stálé členy Slávie.
9. září postřelili Rusové v Praze Dejvicích dva příslušníky
SNB.
V sobotu 10. září odjeli někteří zaměstnanci JZD Velim
do SSSR na exkurzi. Byli mezi nimi Josef Sahulka,
Josef Karbusický, paní Tomanová a 6 dětí.
16. září byla do Velimské továrny svolána konference
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•
•
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•
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po odvolání Velkého Oseka.
Pan starosta informoval zastupitele o programu plánovaném
k slavnostnímu aktu – předání osvětlení sportovního areálu
ve Velimi. Ve spolupráci se školou bude zorganizován
modelový fotbalový zápas mezi žáky místní ZŠ a proběhne
štafeta. Ohledně dalšího programu, řešení odměn
a občerstvení bude sjednána schůzka se zástupci společnosti
Ball Aerocan CZ, s. r. o., jejichž společnost zhotovení
osvětlení zafinancovala.
Na příští zasedání ZO JUDr. Těmín, Ph.D., připraví
výpovědní smlouvy z nájmů obecních pozemků.
Dále pan starosta informoval ZO, že zadá paní projektantce
Koutové zakázku na vypracování PD na demoliční výměr
vojenských budov v bývalých kasárnách Na Skalce. ZO
s návrhem souhlasilo.
Pan starosta navrhl zrušení reklamních cedulí - billboardů
ve Velimi (společnost Outdoor akzent, s. r. o.) Jedná se o
1 billboard u pošty a oboustranný ve směru Nová Ves – Kolín.
Dále pan starosta nechal Ing. Němcem zaměřit cyklostezku
(kvůli vjezdu zemědělců na pozemky).
Také informoval ZO o analýze využití obecních pozemků,
kterou vypracovala kancelář JUDr. Těmína, Ph.D.
Pan místostarosta Kubelka seznámil zastupitele se situací
na vítězovském rybníku. Bude požádán JUDr. Těmín, Ph.D.,
aby žalobu církve týkající se 2 pozemků řešil.
Dále bude JUDr. Těmín, Ph.D., pověřen novým
vypracováním vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu
na veřejných místech.
Paní Svobodová, DiS., požádala pana Kaftana o dořešení
opravy kabelů, které trčí u školky z podezdívky (práce
prováděla společnost KG-Servis).

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Hroudová Miloslava, Vítězov
Petránková Milada, Velim
Stejskalová Vlasta, Velim
Podnecká Jana, Velim
Bien René, Velim
Valentová Ludmila, Velim
Koucký Milan, Velim
Výborná Růžena, Velim
Chlád Josef, Velim
Svobodová Věra, Vítězov
Karbusický Jaroslav, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Zemřeli:
Homoky Vincent, Velim
Bulgrová Jana, Velim
Vávrová Marie, Velim
Čest jejich památce!
Manželství uzavřeli:
Jeřábek Michal a Bartošová Jana,
Velim
Blahopřejeme!

300 funkcionářů národních výborů z kolínského okresu.
Již v ranních hodinách byl celý závod zajištěn příslušníky
VB.
20. září začaly v ČSSR manévry „Vltava“, jichž se zúčastnily
takzvané socialistické země – ČSSR, SSSR, NDR a Polsko.
20. září byla v Praze demonstrace tzv. chuligánů proti
ostříhání dohola, jíž se účastnilo asi 300 osob.
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Z našich škol

U nás v MŠ to prostě žije

Celé září se u nás v mateřské škole neslo v duchu zvykání
si a navazování nových kamarádských vztahů. V každém
pavilonu je několik úplně nových dětí, které buď ještě do školky
nechodily, nebo přišly z jiné MŠ. Těm samozřejmě pomáhaly
paní učitelky a uvedli je starší a zkušenější kamarádi. Všichni
jsme si opakovali pravidla platná v naší škole, seznamovali
se s novými hračkami a samozřejmě si užívali sluníčka, které
nás celé září provázelo v hojné míře. Proto jsme mnoho času
trávili také na naší zahradě, kde jsme řádili na různých nových
prolézačkách.
Se svým divadélkem nás navštívila paní Lhotáková a děti
zhlédly pohádku Mášenka a zvířátka. Moc se pobavily a hlavně
sledovaly, jaké skopičiny Máša tropí. Některé se i zapojily
do programu. Všichni jsme si to užili.
Jako každý rok i letos se u nás usídlily vosy, líbí se jim totiž
u nás stejně jako našim dětem. Museli jsme zavolat na pomoc
hasiče z Kolína. Kluci i děvčata viděli hasičský vůz zblízka, a to
bylo něco.

na poli. Děti měly oči navrch hlavy a hlavně kluci předvedli
odborné znalosti v názvech strojů a jejich výrobců. Je to dobře,
vždyť každého kluka z vesnice toto téma velice zajímá. A co si
budeme povídat, za takovým krásným Johnym Deerem se otočí
i kdejaká slečna.
M. Nykodemová

Exkurze na začátku školního roku

Čtvrťáci a páťáci byli ve čtvrtek 8. 9. na exkurzi v ekocentru
a záchranné stanici Huslík u Poděbrad. Deváťáci vyrazili
v pondělí 12. 9. na kolách. Cílem byla mohyla bitvy u Lipan
a veterántraktorové muzeum v Chotouni.

Přespolní běh

Ve středu 21. 9. odjeli
žáci 4. – 9. ročníku
do Kolína na přespolní
běh. Nejlepším výsledkem
bylo 2. místo Š. Peny
v nejmladší kategorii.

Atletický trojboj

Koncem září se vypravili naši předškoláci na výlet
do Dobřichova, kde se pod odborným vedením našeho
rodáka a reprezentanta ČR Jiřího Čepeláka projeli na dětské
motokrosové motorce, někteří se svezli i na motorce větší. Při
ukázce motokrosového umění Jirkovi všichni fandili.

Poslední zářijový den se „áčáci“ a „déčáci“ podívali do Fajberku
do traktorové stáje p. Koláře. Všechny stroje, které nám pan
Kolář předvedl, mu značně ulehčují život při nelehké práci

Dne 23. 9. se na kolínském atletickém stadionu konal atletický
trojboj pro žáky 4. a 5. třídy. V kat. 4. tř. chlapci získal
1. místo ve skoku dalekém D. Vedral, v dívkách obsadila
2. místo Tereza Hronová. Velkým úspěchem bylo 3. místo štafety
10 x 200 m. Bronzové medaile si odvezli: L. Sixta, D. Vedral,
P. Steinbrecherová, T. Hronová, M. Müllerová, A. Kvapilová,
J. Holzbauer, Š. Pena, D. Hrabák a J. Nezavdal. 
AH
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Velimská abeceda (list 141)

Strojníci jsou lidé obsluhující stroje. Ve Velimi znali lidé
strojníky od mláticích souprav v zemědělství i od parního stroje
v čokoládovně. Strojníci bývali i u parních „voraček“, které
prováděly hlubokou orbu na velkých plochách. Jedna orací
souprava mívala ve Velimi stanoviště v kůlně, která stála v horní
části parku na návsi pod rychtou. Strojníky při výmlatu bývali
Macháček, Tichý, Radoň, Zedník a další. Také ve velimském
cukrovaru pracovala celá řada strojníků. V Glaserově továrně
býval strojníkem jistý Beránek, pověstný tím, že si každé ráno
umazal obličej sazemi, aby prý přesvědčil „pana šéfa“, že od rána
pilně pracoval. Jinými strojníky na témže místě byli Vaníček
a Javůrek. Ten v srpnu 1957 v továrně tragicky zahynul.
Stroje, aniž si to uvědomujeme, vidíme všude kolem sebe.
Jednoduchým strojem může být dřevěná tyč coby páka, nebo
štěpina dřeva jako klín. Ale i skutečných strojů je všude k vidění
velké množství. Kolem nás se mihnou jízdní kolo, motocykl či
auto, po koleji jede vlak, vzduchem letí letadlo nebo vrtulník.
Strojů je prostě nepřeberné množství. Těmito řádky chceme
upozornit, že stačí jen zbystřit zrak a zburcovat vědomí, abychom
je vnímali.
Strojírna je dílna sloužící k výrobě strojů. Ve Velimi je v provozu
již od počátku minulého století strojírna firmy Radoň a synové.
Má číslo popisné 466 a nachází se poblíž velimské lékárny.
V minulosti zde vyráběli pařáky, formy na cementové skruže,
zemědělské válce apod. V současné době se výrobci zaměřili
na zahradní nábytek. Častá je například zakázková výroba
sloupů uličního osvětlení.
Stromy spoluvytvářejí zdravé prostředí našeho života. Bez nich
by byl svět pustý a nezdravý. Některé stromy přežívají věky, jako
například cedry v Libanonu. U nás se o některých dubech traduje,
že pamatují Žižku. Takovým byl úřady chráněný dub u Pňova.

Ten srazila navždy k zemi vichřice v polovině roku 2004. Duby
u Kluku se dostaly do Jiráskových Starých pověstí českých - pro
rudé skvrny na listech, které symbolizovaly krev kutnohorských
havířů zde popravených. Mohutná zuhelnatělá těla dubů těžili
spolu s pískem před půl stoletím v Předhradí. Nad Křečhoří
jsou v místech někdejšího bojiště tři chráněné stromy. Pověst
o cerhenských vazech má souvislost s chráněnými stromy při
cestě k Cerhýnkám. U Zásmuk, při cestě ke kapli šternberských
správců, stojí dvě řady dutých lip, k nimž se váže pověst o útěku
křižáků, kteří je považovali za husitské bojovníky. Konečně u nás
ve Velimi, v zahradě MUDr. Josefa Urbánka, poblíž zchátralého
altánku, bylo několik vzácných stromů. Dále byl znám Novákův
topol na ohybu původní silnice do Sokolče (přerušené okruhem).
Ve čtvrtek 21. srpna 1980 byla valná část tohoto obra při vichřici
stržena k zemi. Podobný osud stihl později i topol na Mršníku.
Strouha je malý potok, je to vlastně zárodek řeky. Tento vodní
příkop není mnohdy stabilním vodičem vody a často i vysychá.
Někdy je strouha uměle vytvořena prokopáním, a to buď
z důvodu zavodnění, nebo naopak odvodnění. V období zvýšené
srážkové činnosti je výskyt struh častější.
Středisková obec je termín z oblasti plánování, který je možno
klást do 70. let minulého století. Počítalo se s rozdělením
venkova na střediskové obce s racionálním využíváním prostoru
ke stavbě pokud možno výškových domů. Ostatní místa (samoty,
osady a menší obce) byla řazena do pozdější likvidace. Lidé
z těchto míst se měli postupně stěhovat do střediskových obcí.
Jejich dosavadní obydlí měla být postupně likvidována a půda
tím získaná měla být vrácena zemědělské produkci. Prosazování
střediskových obcí naráželo na přirozený odpor. Velim byla
střediskovou obcí. V první etapě byla prosazována dostavba
proluk mezi stávající výstavbou.

Když se řeklo nebo řekne
Za dob, kdy byly ceny stálé, banány a tvrdé Sparty podpultovka,
hypotéce se říkalo půjčka na stavbu domu, splátky byly neměnné
a bankám stačil úplně minimální úrok, lidé se stěhovali velice
málo nebo vůbec. Děti ve vesnici jste nemusel znát, protože jste
si je podle podoby dovedli přiřadit k jejich rodičům. Když se
někdo do vesnice přistěhoval a koupil baráček nebo si postavil
nový dům, většinou zde zakotvil na delší dobu a třeba tu zůstaly
i další generace této „naplaveniny“.
Každý místní se vyznačoval něčím jiným – vizáží, uměním
a nebo nějakou odlišností. Ta mu vynesla přezdívku, která se
pak dědila. Pak jste se museli ptát: „Starej nebo mladej?“ Když
někdo vysloví přezdívku, hned každý ví, o koho jde. Někdy
stačilo i méně obvyklé jméno, které mu rodiče přidělili na jeho
startu.
Okruh jmen a přezdívek se rozšiřoval postupně, jak jsme rostli,
dospívali a stárli.
Zalovím ve své paměti a nahodile uvedu rodáky, „naplaveniny“
a třeba i ty, kteří se odstěhovali a žijí, nebo už ne, ale zanechali
ve Velimi svou stopu. Zavzpomínejme spolu.
Béda – Mužík, ten dovedl na fotbale vykouřit celou škatulku
cigaret, aniž by snad potáhl a odklepl popel.
Bedřich – Sixta, pracoval v čokoládce.
Bedřich – Skala, když se potkáme, kyneme na sebe rukou
a nikdo neví, jestli si hrozíme, nebo máváme na pozdrav.
Franta – Stárek, když taťka začal mluvit o Frantovi, vytušil jsem,

že bude zkracování vlasů. Franta při stříhání vyprávěl vtipy
a jeho oblíbený byl: „Koupím ti zmrzlinu a sám si ji sním!“ Zdá
se mi, že svými střihy na ofinku a plastikou (vyholení strojkem
nad ušima a nad krkem) předběhl dobu – spousta kluků dnes
chodí tak ostříhaných (pouze s čupřinou nahoře).
Franta – Souček, cyklistický nadšenec a amatérský závodník,
kterého můžeme i dnes vidět stále brázdit silnice na kole.
Franta – Drábek, ten říkal klukům – „hošo“ , holkám – „holčino“,
kolu – „pežót“ a taky: „Když je dobrá houska, tak je škoda si ji
kazit buřtem.“ A taky často: „Co Pán Bůh řídí, dobře řídí.“
Pavel – Stejskal, prostě velkej chlap.
Milda – Sova, nadšený fotbalový fanoušek, který dovedl říct
dosti nahlas svůj názor na hru a rozhodčího. Někdy byl vyveden
za plot hřiště a většinou i odtud. Měl výhodu – mohl fandit ze
své zahrady.
Karel – Dusil, chovatel „exotů“, velká studnice rad a zkušeností
nám všem ptáčkařům. Rád kouřil a usrkával pivo, když jsme
u voliér vydrželi kecat třeba i 6 hodin (pak už nejen o ptácích).
Televizorák – Karel Lejnar, opravoval televize, když se tam dala
vyměnit lampa nebo něco připájet, protože se to ještě vyplatilo.
A dnes? Koupíme si novou – jsou jich plné obchody.
Kozel – Sixta, odstěhoval se do Chotutic a tam i dožil.
Satan – Karbusický z cihelny, každému říkal „Satane“, asi to
mělo svou výhodu, nemusel si pamatovat vaše jméno a přesto
vás oslovil jako první.
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Vinca – Vincent Homoky – když dělal na stavbách zedníka, tak
ho tam nebylo vidět, ale slyšet byl všude.
Nanuk – Škopek – starší, nebo mladší, bohužel dnes už jen
mladší.
Kapitán – Fišer – toho jsem vídal jen s námořnickou čepicí
v okolí sokolovny a často taky uvnitř.
Ruda – Jirsák – pracoval v čokoládce a do pracovní knížky si prý
napsal „Zakopání mrtvého pca 4 hodiny“.
Šindelka – Šindelář – choval kozy, kterým stačilo otevřít dveře
u auta a hned nastupovaly. Věděly, že jedou za ženichem a budou
milostné hrátky s kozlem.
Tak ani nevím, proč se p. Sixtovi říkalo Kozel. Že by to byl
takovej divoch na holky? No, zahradník, to je asi blbost.
Bastik – Martin Kubánek – ten měl kouzelnou somračku (tašku
od plynové masky), ta vydávala cinkavý zvuk, jiný, když šel
do obchodu, a jiný, když se vracel zpět.
Jožan – Čepelák, kluk s velkými rameny a hrudí, brácha Jiřího
Čepeláka.
Pík – PePík Seifert – starosta.
Bratr – Pavel Sixta, jak jinak (od sokolovny).
Cenca a Boule – Venca Zedník a Lidka Jansová (později se vzali).
Bobina – Hana Fořtová – pěkná vysoká holka s výrazným
nosem.
Roman – Roman Petera – dobrý dorostenecký fotbalista a pak
milovník slanečků – kupoval si je do půllitrového kelímku.
Drahoš – Klaudů – už jsem ho strašně dlouho neviděl.
Sylva – Černíková – krásná holka s velkým srdcem a velkýma,
no však víte, očima.
Mině – Míra Němec, ten měl už tehdy červenou teplákovou
soupravu Adidas, kterou jsme všichni chtěli také.
Ford – dnes už „jen“ kluci Oplovi.
Juka – Pavel Vepřek – „velký počítačový expert “, který byl často

nápomocen poradit u Babických u okna svému kamarádovi.
Kaučuk – Milan Koucký – byl neustále vysmátý kluk se zrzavými
vlasy.
Ferda – Petr Kubelka – podoba a tvar vlasového porostu hlavy
odpovídá přesně kreslené postavičce. Také častý zákazník
v obchodě U Anděla, který kupuje sladké housky makovky, tak
jim říkám „ferdovky“.
Fet – Láďa Fořt – „naplavenina“ z Nové Vsi. Ten říká „Oktávku
má každej, ale trabanta jen opravdoví fajnšmekři.“ Lehce ho
poznáte, má ho zeleného!!!
Pátin – Martin Funda z bytovky JZD. Když ho maminka
odměňovala rukou na sedinku za jeho „dobré skutky“,
vykřikoval: „Jau, ty vole, jau, jau, ty vole, jau!“ Podle toho se
dalo poznat, kolik dostal „medailí“.
Forest – Dominik Slabý – kluk jako z čokolády, kterého vidím
jedině v poklusu.
Many – Kotková – dívka s tajemným výrazem a kouzelným
úsměvem.
Nevím, jak to máte vy, ale mně se charakteristika člověka začne
většinou vybavovat, až když „odejde“. Pak přemýšlím, co říkal,
jak se projevoval. Tím se mi zapíše do mé mysli a při vzpomínce
to všechno vyskočí jak ze šuplíku.
Tak dělejme něco pro to, aby mělo ze šuplíku na ostatní co
vyskakovat!!!
Josef Kosička
P. S. Žabák – Funda, Sumec – Novák, Matěj – Sýč, Pytel – Šafr,
Fanda Fanda – Mojžiš, Sukan – Souček, Klikoš – Zeman, Pefča
– Novák, Špíček – Jeřábek, Pája – Orgoň, Vízek – Vlachý, Bendas
– Vedral, Dimír – Šťastný, Sasta – Sahulka, Jarmila – Řeháková,
Kefoun – Chyba, Drobeček – Svoboda, Kabuk – Karbusický,
Čibuk – Funda, Laďan – Petrů...

Junior Sokol Cup 2016
Turnaj byl pro chlapce první akcí organizovanou mimo
sokolskou župu. Hrálo se po oba víkendové dny v Tipsport
aréně, kde hrají svá extraligová utkání pardubičtí hokejisté.
Zúčastnilo se 64 mužstev z celé České republiky. Většinou se
jednalo o profesionální florbalová družstva organizovaná pod
ČFbU (Česká florbalová unie) nebo o florbalové školy. Pardubice,
Olomouc, Brno, Praha, Hradec Králové, to jsou všechno města
s obrovskou hráčskou i finanční základnou. Všechny týmy
přivezly na turnaj nejlepší hráče, kterými disponují. A Velimáci
se mezi nimi neztratili. Ba naopak. V kategorii starších žáků
(2002/2003) jsme skončili na pěkném 16. místě. Sestava: Sixta R.,
Nezavdal J., Slabý J., Horák P., Červeňák V., Růžička J.,
Storchak I., Zákostelecký M., Rambousek L.
Naši mladší chlapci (kategorie elévů – 2007/2006) skončili ve své
skupině na 2. místě a vybojovali si tak postup mezi nejlepší
šestnáctku týmů z celé republiky. V neděli porazili Litomyšl
a šlo se do čtvrtfinále. Zde narazili na místní Pardubice, město
se stotisíci obyvateli, jejichž A tým dospělých hraje první ligu
a klub samotný se stará o další stovku mladých hráčů. Naši malí
bojovníci po nádherném a nervydrásajícím boji prohráli o jednu
branku 2:3 a skončili na 7. místě.
Velká poklona a respekt patří oběma trenérům pp. Houdkovi
a Urbanovi, kteří po oba dny turnaje pravidelně posílali
na palubovku všechny hráče, které do Pardubic přivezli,
a nevybírali jen jednu či dvě nejlepší trojice, jako jsme to viděli
u jiných družstev. Je vidět, že SOKOL (či jeho členové) stále

upřednostňují radost všech dětí ze hry před úspěch jednotlivce.
Sestava malých šampionů: Esterle Š., Holzbauer J., Houdek J.,
Kadlec J., Kosička J., Kowalczyk M., Sixta L., Urban D. a
Wasserbauer T.
M. Esterle
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Velimský nohejbal – sezóna první

Konec dobrý – všechno dobré, tím by se dala charakterizovat
první sezóna Sokola Velim, oddílu nohejbalu v Okresním
přeboru družstev. Výsledky po jarní části ukázaly, že se umístíme
nejlépe devátí z deseti družstev. I mužstva ze středu tabulky se
bodově natolik vzdálila, že bylo takřka nemožné je dostihnout.
A to na podzimním programu byly zápasy s mužstvy z popředí
tabulky (Vavřinec, Český Brod, Sázava a Sendražice), která
bojovala o umístění na prvních třech místech. Herně se mužstvo
stále zlepšovalo a i při absenci některých opor předvádělo dobrou
hru. Bohužel se nedařilo tuto skutečnost proměnit v dobrý –
bodový výsledek. Utkáním, na které se tedy upnula nejvyšší
pozornost, se stalo domácí utkání s Petrovicemi I, s nimiž Velim
na jaře uhrála remízu. Byl to soused v tabulce, který měl jen
o jeden bod více. Po skvělém a zodpovědném výkonu skončilo
utkání výhrou 9:1 pro Velim. Malý cíl pro letošní sezónu –
neskončit poslední - se tedy splnil. A to nejlepší čekalo velimský
nohejbal v posledním kole. Utkání se Sázavou. Ta jako nejlepší
z trojice Sázava, Sendražice a Český Brod přijela do Velimi pro
vítězství a tím i potvrzení třetího místa. Jenže z velimských hráčů
spadla nervozita, začali hrát, co se naučili, a trpělivě sbírali bod
za bodem. Skóre utkání se střídalo až do stavu 3:4 pro hosty.

Jenže poslední tři zápasy už vyhrávala jen Velim, a tak si připsala
překvapivé, ale zasloužené vítězství 6:4. K posunu v tabulce to
sice nestačilo, se třemi vítězstvími a jednou remízou obsadil
oddíl nohejbalu Sokola Velim deváté místo v Okresním přeboru
družstev Kolín-Kutná Hora 2016.
Bohumil Filoun

Dvě zlata a jedno stříbro z Itálie
15. – 18. 9. 2016 proběhlo v Olbii na Sardinii MS IDO
v synchronním tancování. Už potřetí s účastí kolínského
tanečního klubu Crossdance, který navštěvuje i Velimačka
Bety Kvapilová.
Bety si přivezla medaile, plno zážitků z trajektu (kde zažila
krásné svítání) od nádherně čistého moře a také ze soutěže, při
níž se zadařilo obhájit titul mistra světa z minulého roku. Titul
obhájila se svým týmem v kategorii děti a v dětské formaci, což je
větší tým (15 dětí), kde je v synchronním tanci hned vidět každý
odlišný pohyb, takže je zde důležitá přesnost.
Potřetí a naposledy bojovala v kategorii děti také v disciplíně
synchro duo. První rok 2014 jako jedna z nejmladších v kategorii
(děti 8–11let) získala finálové 4. místo, což byl hezký úspěch.
V roce 2015 jí medaile těsně unikla, protože taneční kolegyně
si týden před soutěží zlomila ruku a s náhradnicí měly jen týden
na společný trénink. Letos si s původní náhradnicí Luisou v silné
konkurenci vytančily stříbrnou medaili.
Tento rok čeká Bety ještě nominace týmu ve Zlatém oříšku.
Do 9. 10. bude vědět, jestli byl její tým (mistři světa v latino show
minitýmy v Turíně) nominován.
V listopadu bude následovat mezinárodní Open šampionát

WADF v libereckém Babylonu. Mistrovství světa v latinoshow
se Crossdance neúčastní, protože se koná až ve vzdáleném
Petrohradě. A jelikož byl kolínský Crossdance zjara v Moskvě,
nejsou již finanční prostředky. Výhodou šampionátu v Liberci je,
že tam přijedou i ruští tanečníci a nejen ti. Je avizována účast
tanečníků z mnoha zemí. Držme jim palce. 
eve

Jak vařily naše prababičky (18.)
O likérech ovocných i rostlinných a léčivých kapkách jsme
nestačili v minulém čísle mnoho napsat. Rozsah je totiž tak veliký,
že i tentokrát se musíme spokojit jenom s tím nejobvyklejším.
Činnost našich prababiček byla promyšlená, pamatovaly na tři
hlavní účinky. Pití jenom pro dobrou chuť, pití zároveň s léčivými
účinky a léčivé kapky. Záleželo též na různých krajových
zvyklostech a momentálních možnostech. Proto jsou recepty
velmi rozmanité. Chcemeli je opakovat v dnešních
podmínkách, můžeme též
experimentovat a zároveň
využít i techniku, kterou
naše prababičky neměly.
Místo drcení lze použít
mixér, místo filtrování
odšťavňovač.
Pokud
použijeme
kupované
produkty,
nesmí
být
chemicky ošetřené.
Pití jenom pro chuť
Vaječný likér
Nesměl chybět o Vánocích.
Protože Vánoce jsou také
svátkem dětí, dělaly ho naše
prababičky obvykle ve dvou
provedeních - s alkoholem
a bez alkoholu. 8 žloutků
od domácích slepic, půl litru neodstředěného mléka, 20 dkg
práškového cukru, vanilkový cukr. Vše metlou dobře rozšleháme
a dolijeme 40% alkoholem do množství 1 litr. Stočíme do lahví
a uložíme ve sklepě. Pro děti vynecháme alkohol a doplníme
domácí šťávou podle našich zásob.
Jeřabinka
Na jeřabinku sbíráme jen pěkné velké, dobře vyzrálé plody
jeřabiny jedlé. Pětilitrovou láhev vymyjeme a do poloviny ji
naplníme bobulemi jeřabin, odstopkovanými a prosypanými
500 g cukru. Můžeme přidat trochu citrónové kůry, několik
hřebíčků či kousek skořice. Potom zalijeme alkoholem. Nejlépe
se osvědčuje 45% čistý jemný potravinářský líh. Sklenici
přikryjeme plátýnkem a necháme na slunci 4 týdny odležet.
Potom přecedíme a likér vlijeme do lahví. Plody naložené v lihu
nevyhazujeme, dáváme je do malých skleniček, zavíčkujeme
a používáme je jako přípravek do cukroví, perníku nebo ozdobu
ovocných pohárů.
Višňovka
1/2 kg višní, 0,7 l třešňovice nebo vodky, malý kousek skořice,
2-3 hřebíčky, 6 jadérek z višní, 1/4 lžičky mletého puškvorce
(nemusí být), kůra z 1/2 citrónu, 1/2 malého pomeranče
i s kůrou, 200 g cukru, 2 dl vody. Omyté višně dáme do širší
sklenice a rozmačkáme. Několik pecek zvlášť roztlučeme
a jadérka vrátíme k višním. Zalijeme vodkou, přidáme koření,
kůru z dobře omytého citrónu, na kolečka nakrájený pomeranč
zbavený jadérek. Dobře uzavřeme a necháme stát na okně. Po
3-4 týdnech scedíme, přilijeme vychladlý cukerný sirup (svaříme
200 g cukru s 2 dl vody), případně přidáme ještě 2 dl vodky.
Dobře protřeseme a nalijeme do lahví s dobrým uzávěrem.
Čokoládový likér
Do sklenice se širokým hrdlem nalijeme 1/2 l konzumního lihu,
ke kterému nastrouháme na jemném struhadle 200 g čokolády
(jakékoli). Poté sklenici uzavřeme a postavíme nejméně na
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14 dní na teplé místo, až se čokoláda zcela rozpustí. Hned nato
přilijeme sirup z 200 g krystalového cukru a 1/2 l vody. Dobře
promícháme, procedíme přes plátýnko a naplníme do lahví,
které zazátkujeme a uložíme v chladu a temnu.
Pití s léčivými účinky
Mátový likér
2 hrstě čerstvě nasbíraných nařezaných mátových listů, 80%
čistý líh, 1 l destilované
vody, 500 g cukru. Sbíráme
mladé čerstvé mátové
lístky, dobře je opereme
a dáme do lahve se širokým
hrdlem. Dolijeme čistým
lihem a necháme vyluhovat
na teplém místě asi 2-3 týdny. Výluh přecedíme. Na
1 litr výluhu přidáváme
500 g cukru rozvařeného
ve
vodě.
Používáme
destilovanou vodu. Likér
necháme několik týdnů
uležet. Používáme jej při
nachlazení a proti kašli, také
při žaludečních a zažívacích
potížích.
Heřmánkový likér
75 g sušeného heřmánku
pravého roztlučeme v hmoždíři na prášek, nasypeme jej
do sklenice a zalijeme litrem žitné nebo vodky. Sklenici
uzavřeme a roztok necháme 14 dní vyluhovat. Pak přefiltrujeme
do láhve, zazátkujeme, uložíme do chladna a za 14 dnů můžeme
konzumovat.
Bezinkový likér
1 l šťávy z bezinek, 500 g cukru, kousek skořice, 4 hřebíčky,
1 lžička citrónové kůry, 1 dl rumu, 1/2 l třešňovice nebo vodky.
Bezinkovou šťávu vaříme s kořením a cukrem asi 1/4 hodiny.
Necháme proležet do druhého dne, pak přecedíme a smícháme
s alkoholem. Dobře promícháme a nalijeme do čistých lahví.
Uložíme v chladu a temnu. Bezinkové likéry pomáhají při
bolestech páteře, kloubovém revmatismu, působí dobře
na žaludek a střeva. Léčí zejména záněty nervů a je velkým
pomocníkem na „hexenšus“.
Babička vyznávala známé heslo: Před heřmánkem smeknout,
před bezinkou kleknout.
Léčivé kapky
Bylinkářské koště
Hrst nasekaných kořenů bedrníku většího macerujeme 8-14 dní
v 0,5 litru 35%-40% alkoholu. Užíváme 2-3x denně lžíci kapek,
které dáme do 1/2 dl horké vody a vypijeme.Doslova vymete
nečistoty z těla.
Karmelitánské kapky
½ kg sušené natě meduňky lékařské, 20dkg citrónové kůry, 20 dkg
celé skořice, 10 dkg muškátového oříšku, 1 litr 40 procentního
alkoholu. Vše necháme 14 dnů macerovat. Užívat 2-4 lžičky
denně při žaludeční kolice, bolestech hlavy a nervové slabosti.
Protože vše dalo velkou práci, byla věnována péče též i uložení
všech těchto produktů. Když se nalévala štamprlička likéru,
musela být z hezké lahvinky a kapky ve speciální lahvičce (kapací,
se zabroušenou zátkou).
Petr Baláček
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FC Velim

Výsledky a tabulky:
A: Velim – Říčany 2:0, Velim –
Dobrovice B 2:0, Poděbrady –
Velim 2:1, Velim – Kunice 3:1,
Luštěnice – Velim 3:2, Velim
– Sokoleč 1:2, Mělník – Velim
3:1, Velim – Záryby 4:0, Horky
– Velim 5:1
B: Velim – Veletov/Starý Kolín
6:4, Tři Dvory – Velim 2:2
(pen. 2:4), Velim – Jestřabí
Lhota 7:0, Ratboř – Velim
1:2, Velim – Cerhenice 0:4,
Sendražice – Velim 0:8, Velim
– Týnec n/L 2:2 (pen. 8:7)
Dorost:
Červené Pečky – Velim 1:3,
Velim – Lysá n/L 7:1, Velim
– Vrdy 0:1, Městec Králové
– Velim 1:4, Litol – Velim
0:18, Velim – Čelákovice 7:0,
Jestřabí Lhota – Velim 0:2
Žáci:
Velim – Kunice 5:3 a 0:3,
Velim – Mělník 1:4 a 0:10,
Kolín – Velim 3:0 a 6:1,
Velim – Neratovice 1:2 a 2:8,
Rakovník – Velim 2:1 a 11:0,
Velim – Nymburk 4:1 a 0:2,
Poděbrady – Velim 4:2 a 7:0,
Hořovicko – Velim 5:3 a 1:3,
Velim – Příbram 0:2 a 4:7

Více na www.fotbal.cz

Pozvánka na Velimween

Žáci 9. ročníku ZŠ T. G. MasarykaVelim
Vás zvou na
tradiční lampionový průvod obcí

Velimween,

který se uskuteční v pátek 4. 11. 2016 od 17.30 hodin.
Trasa: ulice Palackého, U Koupaliště, Na Skalce, Novoveská,
Karlova, Václavská (k ZŠ)

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7. – 8. 10. 2016
Stejně jako v celé ČR nejevili ani
ve Velimi voliči o volby do zastupitelstev
krajů velký zájem. Ve Velimi byla
volební účast 36,94 % (z 1716 voličů
volilo 635), což koresponduje s volební
účastí v okrese Kolín (35,86 %)
i v celém Středočeském kraji (34,76 %).
V naší obci s převahou zvítězilo uskupení STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ,
které získalo 35,91 % hlasů. Stejně
tomu bylo i v okrese Kolín (38,10 %).
Celkově skončili v našem kraji na
druhém místě (18,43 %, 15 mandátů)
těsně za vítězným Ano 2011 (20,76 %,
16 mandátů). Třetí skončila ČSSD
(13,75 %, 11 man.), čtvrtá ODS (13,05 %,
10 man.), pátá KSČM (10,13 %, 8 man.)
a poslední „křesla“ získala TOP 09
(6,54 %, 5 man.).
AH

Obec Velim:
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