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Doba Karlova na naší škole
Celý letošní rok se nese ve znamení oslav 700. výročí narození
Karla IV. Proto naše škola na začátku školního roku navázala
kontakt se spolkem Doba Karlova. Je to spolek, který se snaží
o rekonstrukci života a vojenství v českých zemích v době
panování otce vlasti – císaře a krále Karla IV. Nás nejvíce zaujal
jejich vzdělávací program Živá historie do škol.
V úterý 25. října jsme tak díky spolku Doba Karlova uspořádali
v naší základní škole projektový den, kterého se zúčastnili téměř
všichni žáci. Žáci třetího až devátého ročníku byli rozděleni do
skupin. Všichni viděli film Kronika života Karla IV. a na vlastní
kůži si vyzkoušeli život ve 14. století. Učili se, jak se lidé v té
době oblékali, jak se tkalo, jak se psalo husím brkem, jak se
cvičili rytíři nebo jak se pletla drátěná košile. Kromě toho si

děti i korunovaci Karla IV. českým králem.
Paralelně s tím žáci postupně navštěvovali několik dílen.
Šlo o dílnu kováře, ševce, brníře a dílnu textilních technik.
Tato stanoviště navštívili i žáci prvního a druhého ročníku.
Odpoledne si pak ještě děti ze školní družiny vyzkoušely střelbu
z kuše a luku.
Celý den byl velmi povedený. Jsme přesvědčeni, že se akce
dětem líbila a že pro ně byla díky maximální názornosti a
možnosti vyzkoušet si mnoho činností na vlastní kůži i velmi
poučná. V podobných akcích bychom rádi pokračovali.
Obrázek nakreslila Michelle Müllerová, takhle děti vyzdobily
nástěnky školy.
PK

Výročí vzniku Československa

Starosta Josef Seifert uctil památku 98. výročí založení
Československé republiky položením věnce k plastice
T. G. Masaryka na velimském náměstí.
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Projednání žádosti o dotaci z rozpočtu obce – TJ SOKOL
Velim. Tělocvičná jednota Sokol Velim požádala o udělení
finančního příspěvku (250 000 Kč) na rok 2016 z rozpočtu
obce Velim. ZO tuto částku odsouhlasilo, je s ní počítáno
v rozpočtu na rok 2016.
ZO vzalo na vědomí vyjádření SPÚ Praha k trvalému záboru
– územnímu a stavebnímu řízení – cyklostezka CerheniceVelim.
Ing. arch. Krolák zpracoval cenovou nabídku a postup prací
na přípravě Územní studie zástavby RD mezi Fajberkem –
třídou Krále Jiřího a Velimí. Celková cena činí 184 000 Kč. ZO
s nabídkou souhlasí.
M. Sixta, Ostrava, požádal o souhlas s vyrovnáním hranic
mezi pozemky p. č. 238/1 a 299 a 299 a 301 v k. ú. Velim.
ZO souhlasí s vyrovnáním hranic výše uvedených pozemků
na základě nákresu a dohody mezi vlastníky pozemků.
Na žádost ZŠ T. G. Masaryka Velim odsouhlasilo ZO udělení
výjimky o počtu žáků ve třídě podle § 23 odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb. Ve školním roce 2016/2017 budou mít
k 1. 9. 2016 VI. a VIII. třída 31 žáků, tedy více, než stanovuje
vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky. Škola učiní
opatření, která povedou k tomu, aby vyšší počet žáků nebyl
na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a byly splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
J. Kolář, Velim, požádal o změnu ÚP – p. č. 229 k. ú. Velim
na pěstitelskou zahradu. Žádost bude předána Ing. arch.
Krolákovi, který pro obec připravuje změnu č. 2 ÚP Velim.
M. Kosina, Velim, podal žádost o přidělení obecního bytu.
Bude zařazen do seznamu žadatelů.
ZO schválilo výpovědi z nájemních smluv na pronájem
obecních pozemků, které připravil JUDr. Těmín, Ph.D. Jedná
se o smlouvy se společností SALIMA družstvo Velim, dále
J. Kolářem, H. Benešovou, R. Přemyslovským, J. Kubíčkem
a J. Surovcovou a V. Plachým. Výpovědi budou zaslány do
30. 9. 2016.
Pan starosta pozval všechny přítomné na slavnostní
rozsvícení sportovního areálu ve Velimi a sdělil jim program
slavnostního aktu.
Dále informoval o možnosti získat dotace na chodníky kolem
silnic II. a III. tříd – ulice Pražská, Sokolská, část Palackého,
Vítězovská, Novoveská – a navrhl vypracování projektů.
Informoval o zaměření cyklostezky až k můstku.
Paní Koutová vypracuje projektovou dokumentaci –
demoliční výměr kasárna, pan Kostka doporučil udělat
skrývku ještě na podzim.
Pan Kubelka požádal o umístění 2 odpadkových košů
do Václavské ulice. Pan starosta odpověděl, že koše budou
objednány.
JUDr. Těmín, Ph.D., rozeslal informace o případu paní
Kanalošové. ZO s výsledkem souhlasí a odvolávat se nebude,
účet byl zřízen.
Mgr. Karpeta informoval ZO o jednání s projektanty
(přístavba školy) a o spolupráci s MAS Podlipansko, o.p.s.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 5. 10. 2016
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2016 včetně inventarizačních komisí a tento plán schválilo.
Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2016
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Velim – na energie, údržbu, opravy budovy,
na provoz a činnost oddílu a práci s mládeží, účast v soutěžích
a sportovní rozvoj dle potřeb příjemce dotace.
Ing. arch. P. Krolák podal návrh Smlouvy o dílo – Poskytování
technických konzultací Obecnímu úřadu Velim (připravované
změny ÚP Velim) a návrh studie – lokalita Skalka. ZO s těmito
návrhy souhlasí.
ZO pověřuje starostu Seiferta jednáním s ředitelem
společnosti Ball Aerocan CZ, s. r. o. Je nutno probrat detaily
návrhu projektu UAPPSČ – naučná stezka Ze života prvních
zemědělců ve Velimi, na které se Ball Aerocan CZ, s. r. o.,
podílí.
OUTDOOR AKZENT zaslal odpověď na výpověď nájemní
smlouvy a zaslání dodatku. Nabídl jinou spolupráci – místo
tří panelů dva (silnice směr Kolín) za vyšší částku (30 000 Kč)
a doplnit do smlouvy, že panely nebudou politické. ZO
pověřilo starostu k vyjednání podmínek.
ZO bere na vědomí veřejnou vyhlášku MěÚ Kolín, odbor
regionálního rozvoje a územního plánování – oznámení
o projednávání návrhu zadání změny č. 2 a návrh zadání
změny č. 2 územního plánování.
R. Ramšák, Velim, požádal o poskytnutí dotace na rekreační
pobyt a zdravotní pomůcku pro zdravotně postižené ve výši
10 000 Kč. ZO souhlasí s poskytnutím dotace v plné výši.
Pan starosta informoval ZO o slavnostním rozsvícení nového
umělého osvětlení sportovního areálu ve Velimi, poděkoval
společnosti Ball Aerocan CZ, s. r. o., za financování umělého
osvětlení, zajištění občerstvení, medailí a dárků pro děti
a dále všem, kteří se na úspěšné akci jakkoliv podíleli. Akce
se povedla.
Dále zastupitelům sdělil, že proběhlo jednání se společností,
která zajišťuje PD na rekonstrukci chodníků. Naplánované
nestihnou, bude připraveno později. Navrhl, že i v ulici
Nádražní by mohl být zrekonstruován chodník. Protože
obec není vlastníkem, bude muset požádat Správu železniční
dopravní cesty o souhlas s rekonstrukcí.
Informoval, že přípravy na volby do zastupitelstev krajů jsou
v plném proudu a probíhají dle plánu.
JUDr. Těmín, Ph.D., požádal o kontakt na osobu, která
plánuje akci Rozsvícení vánočního stromu ve Velimi.
Paní Svobodová, DiS., požádala o prořez větví u stromů, kde
je umístěna dopravní značka Stop (silnice k Vítězovu).

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 19. 10. 2016
•
•

•

ZO schválilo rozpočtové opatření č. VIII.
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2016 o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Velim pro Rostislava Ramšáka
na rekreační pobyt a zdravotní pomůcku pro zdravotně
postižené ve výši 10 000 Kč.
Paní Studená seznámila zastupitele a vysvětlila podrobně
problematiku vývozu bioodpadu společností Nykos, a. s.
Obci Velim byla zaslána kalkulace na vývoz a nákup
popelnic na bioodpad. Za podmínek, které byly obci
nabídnuty, se od tohoto záměru ustupuje. Jde o navýšení
o 600 000 až 1 100 000 Kč a tím pádem i zvýšení poplatků
za popelnice. ZO tuto nabídku na vývoz bioodpadu a
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nákup nebo pronájem biopopelnic od společnosti Nykos,
a. s., neschválilo. Zastupitelé prověří jiné možnosti – např.
nákup velkoobjemových kontejnerů, které budou umístěné
na jednom místě a přístupné občanům v určených časech.
Pan starosta Seifert projednal s ředitelem společnosti Ball
Aerocan CZ, s. r. o, návrh projektu – naučná stezka Ze života
prvních zemědělců ve Velimi. Budou vyrobeny dva panely,
jeden bude umístěn na náměstí Obránců míru ve Velimi,
druhý k ZŠ Velim do parčíku před budovou 1. stupně..
ZO schválilo bez výhrad Plán údržby vodohospodářského
majetku obce Velim na rok 2017, který obdrželo od firmy
VODOS, s. r. o. (vypracoval J. Chudoba a schválil Ing. R. Nešpor).
Společenství pro dům – Svobodová, Maryška – podalo žádost
o úpravu účelové cesty u bytovek č. p. 564 a 565. O investičních
akcích se bude jednat při sestavování rozpočtu na rok 2017
na některém z následujících zasedání zastupitelstva.
ZO odsouhlasilo zřízení vjezdu k parcele p. č. 116 v k. ú. Velim
dle žádosti p. Beníška a pí Beníškové (na náklady žadatelů).
Fr. Kratochvíl, Vítězov, požádal o změnu ÚP Velim –
ve Vítězově – ornou půdu na stavební parcelu p. č. 232/26
v k. ú. Vítězov. Žádost bude předána Ing. arch. P. Krolákovi,
který pro obec Velim připravuje další změnu územního plánu.
O změnu ÚP Velim požádali také p. Herman a
pí Hermanová, jedná se o p. č. 230/10 a 230/11 v k. ú. Velim
z orné půdy na stavební parcelu. Žádost bude rovněž předána
Ing. arch. P. Krolákovi, který pro obec Velim připravuje další
změnu územního plánu.
MŠ Velim podala žádost o snížení kapacity v mateřské škole
ze 112 na 84 dětí od 1. 1. 2017 z důvodu neuspokojivého stavu
jednoho z pavilonů (na základě posudku vypracovaného
Ing. Jiřím Starým, autorizovaným inženýrem pro pozemní
stavby, statiku a dynamiku staveb). ZO snížení kapacity
schválilo.
Pan starosta a JUDr.Těmín, Ph.D., informovali zastupitele
o soudním jednání s ČEZ ohledně trafostanic v obci Velim.
Spor zatím nebyl dořešen.
Paní Slabá sdělila, že sbírka pro Diakonii Broumov se
uskuteční 15. 11. 2016 ve Vítězově a ve Velimi od 16.00
do 18.00 hodin.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Urbánek Otakar, Velim
Havelka Josef, Velim
Kolářová Marcela, Velim
Kaluskyj Boris, Velim
Straka Vladimír, Velim
Šustová Miroslava, Velim
Němcová Božena, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Dejmek Dominik, Velim
Horáková Nela, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Karbusický Josef, Velim

Podhrázský Jiří, Velim
Vepřek Jiří, Velim
Hyšpler Martin, Velim
Šťastná Miluše, Velim
Čest jejich památce!
Mezi velimské občánky byly
přivítány tyto děti:
Vokřálová Ema, Vojtěchová
Gabriela,
Fišer
Samuel,
Jeřábková Ella, Jiruš Jáchym,
Záruba Jan, Záruba Petr,
Roztočilová Darina, Šibravová
Eliška, Slavík Martin, Seifert
Josef

Odcházeti s podzimem
• Povídka Fráni Šrámka mě inspirovala k nadpisu těchto mých
střípků. Ano, asi budu odcházet s podzimem. Příspěvky pana
Kosičky mě utvrdily, že bych měla odejít ze scény. Jeho styl je svěží,
částečně adresný (to jsem se nikdy neodvážila) a vůbec se mi líbí. Jak
je patrné z mých dalších postřehů, jsem poněkud opožděná, neboť
žiju ještě létem.
• Připomínám výlet zahrádkářů v čele s paní Šotolovou. Počasí špatné,
ale když se sejdou lidé, kteří normálně nemají možnost pohovořit, je
to vždycky fajn. Poděkování opět patří obecnímu úřadu.
• Paní Thielová nezklamala a opět uspořádala zájezd na keramické
trhy. Ten pro změnu provázelo horko, zboží jako vždy v nepřeberném
množství.
• Jak už bylo zmíněno, odpolední akce v prostorách kolem
katolického kostela v termínu velimské pouti se nadmíru vydařila.
Nepotvrdilo se, že lidé jsou dnes uzavřeni sami do sebe. Obětavost
organizátorů byla odměněna velkou návštěvností kostela.
• Dětské hřiště ve Václavské je využíváno v hojné míře. Paní
Pelichovská s manželem dohlíží, aby tam poněkud odrostlé děti
zařízení nerozbíjely. Jen díky dohledu se to daří.
• Dobrou návštěvnost díky teplému létu měla i restaurace Na Hřišti.
Posezení večer u chladného pivka nemělo chybu. Nemusíme tam
letadlem s rizikem bombového útoku, jen občas tam nějaký oslavenec
vyhodí několik petard, což mě většinou poněkud znervózní.  IBAB

Dotaz od občanů
Jak naložit s biologickým odpadem, když je v současné době sběrný
dvůr uzavřen?
Z důvodu nekázně občanů a drzosti firem a lidí z okolních vesnic
jsem byl pověřen ZO, abych pozemek, který občané využívají
(v některých případech i jako všeobecnou skládku na veškerý
odpad), uzavřel. Tento pozemek měl být využíván pouze sezónně
na uložení trávy, nikoli na listí ze zahrad a všeho možného
odpadu. Dalším důvodem uzavření tohoto pozemku je jeho
příprava na zástavbu, tudíž pozemek bude vyčištěn, zaměřen a
připraven na zřízení inženýrských sítí.
Od příštího roku budou pro místní občany zřízeny velkoobjemové
kontejnery, které budou sloužit výhradně na bioodpad. Stanoviště
a provozní doba bude upřesněna.
Momentálně mohou občané k likvidaci listí použít velkoobjemové
kontejnery dle rozpisu (do konce listopadu). 
Josef Seifert

Velim a svět před půl stoletím (říjen 1966)
Dne 1. října 1966 začalo zavážení prohlubně po vytěžené cihlářské
hlíně u bývalé Baštovy cihelny. Její plnění pak trvalo zhruba 30 let.
Ve středu 5. října psala Svoboda o přerušení dopravy na železnici
mezi Velimí a Pečkami. Byla způsobena ukroucením osy
u jednoho z vagonů nákladního vlaku. Trať byla poškozena v délce
dvou kilometrů. Bylo třeba vyměnit 3 000 betonových pražců.
Dne 13. října již druhým týdnem pokračovaly práce na artéském
vrtu studny na rohu před budovou velimského nádraží.
Dne 29. října se velimského honu zúčastnila početná skupina
Francouzů, kteří přijeli do Velimi vlastními auty.
Koncem října 1966 byla z Velké Británie vrácena do Velimské
továrny zásilka 70 q čokoládových lahviček. V Anglii zjistili, že
jsou červivé. Již před odesláním upozornila na závadu dělnice
Svobodová. Její zjištění bylo provázeno poznámkami: „Aspoň to
budou mít s masem.“
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Z našich škol

Ani v říjnu jsme se v naší školičce nenudili. Hned na začátku
jsme navštívili Salimu Velim, kde nás pan Ing. Krupička
provedl po areálu a dal dětem (úměrně věku) zasvěcený výklad
o pěstování a uskladnění cibule. Další akcí, která je oblíbena
mezi rodiči, je focení dětí do „albíček“, nyní s tématem podzim.
Dětem to na fotkách s dýní a listím velice slušelo. Jako každý
měsíc nás navštívilo divadlo (tentokrát z Hradce Králové)
s pohádkou „Kocour Modroočko“.
Naše děti nechyběly ani na vítání občánků na OÚ. Skupinka devíti
dětí nacvičila se svými učitelkami pásmo písniček a básniček.
Rodičům a hlavně miminkám se to určitě moc líbilo. Nechyběli
jsme ani v sokolovně na oslavách svátku naší republiky. Pásmo
si děti opravdu pečlivě nacvičily a určitě si to odpoledne užily.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci. Nyní už nás čekají další
listopadové akce a na konci listopadu rozsvěcení stromku a na to
se moc těšíme.
M. Nykodemová

Vokřál J., Holoubek P., Vokřál O., Koděra D., Kmoch T.,
Štros P., Noll L., Hrabák D., Korenc A., Vrkota P., Hrabal J.,
Vácha Š. zvítězil nad 2. ZŠ Kolín 10:0 a nad Plaňany 3:0 a postoupil
do dalšího kola, které se bude konat 9. 11.

Není zvíře jako zvíře

Dne 12. 10. uspořádala 2. ZŠ Kolín u příležitosti Mezinárodního
dne zvířat ekologicko-přírodovědnou soutěž „Není zvíře jako
zvíře“ pro žáky 4. a 5. tříd. Naše družstvo – Pena Š., Kostelecký D.
a Tvrzník S. – obsadilo 7. místo.

Florbalový turnaj

V pondělí 31. 10. se družstvo žáků 4. a 5. třídy zúčastnilo
oblastního kola X. ročníku florbalového turnaje základních
škol. Soutěž pořádá Středočeský kraj, odbor školství, mládeže
a sportu. Oblastní kolo proběhlo v Kolíně, zúčastnilo se ho
10 týmů. Naše družstvo bylo složené z chlapců, kteří hrají florbal
v Sokole, a doplnily ho 2 dívky (v pravidlech bylo, že vždy musí
být 1 dívka ve hře). Vedení mužstva v turnaji se ujal J. Nezavdal st.
V těžké konkurenci kolínských škol i týmu hokejistů jsme obstáli
a obsadili celkově 2. místo. Hráči: Nezavdal J., Holzbauer J.,
Kadlec J., Kowalczyk M., Kosička J., Sixta L., Esterle Š.,
Houdek J., Urban D., Bartošová A. a Grimmerová N.

Minikopaná 8. a 9. tř.

Turnaj v minikopané žáků 8. a 9. tříd proběhl. 18. 10. 2016.
Náš tým ve složení Náděje A., Němcová V., Němec T., Vokřál J.,
Holoubek P., Vokřál O., Koděra D., Kmoch T., Štros P., Noll L.,
Hrabák D., Vrkota P. a Hrabal J. zvítězil a postoupil do krajského
kola, které se konalo 2. 11. v Příbrami. Tam fotbalisté skončili
na 9. – 10. místě.

Coca cola cup

První kolo fotbalového turnaje Coca cola cup se uskutečnilo
10. 10. 2016. Náš tým ve složení Náděje A., Nejedlý D., Němec T.,

Exkurze, divadlo a výukové programy

11. 10. byli žáci 4. a 5. třídy v kolínském divadle na představení
Černý Petříček. Žáci 7. a 8. třídy absolvovali 13. 10. vzdělávací
programy První pomoc a Resuscitace. 21. 10. měli deváťáci
výukový program výchovy ke zdraví. 24. 10. obě deváté třídy
navšívili Ball AEROCAN CZ, s. r. o.
AH

Jak vařily naše prababičky (19.)
V minulých článcích jsme se seznamovali s prostředím
a možnostmi vaření našich prababiček, které si uměly poradit
v ne vždy příznivých podmínkách. Často se nám při čtení
sbíhaly sliny nad jídly a nápoji, které známe z našeho mládí
nebo z vypravování. Přišel tedy čas zasednout ke stolu, dát
si štamprličku likérku pro chuť, houbovou polévku a husu
s knedlíkem, které se jedly často právě
na podzim. Pokud bychom jedli v neděli,
byl by stůl slavnostněji vyzdoben,
prababička by si uvázala čistou zástěru
a vše by svítilo čistotou.
Tím se dostáváme k tématu, které
zaměstnávalo naše prababičky stejně jako
vaření. Je to péče o nádobí, kuchyňské
vybavení, pořádek a čistota. Nestačilo
se starat jen o kuchyň, ale vše se muselo
blýskat a čistotou zářit i v ostatních
částech domu.
Naše prababičky na to však většinou
nebyly samy. V rodině bylo jistě více
děvčat – dcer nebo vnuček, pro které bylo
důležitější naučit se uklízet, péct a vařit
než poslouchat vypravování pana učitele
o ptácích nebo květinách. Vaření bylo,
jak jsme již poznali, pracné, ale neméně
pracné byly i práce spojené s čištěním,
mytím nádobí, zametáním i mytím oken.
V některých venkovských domech se každý rok bílilo vápnem
s trochou šmolky. Stěny pak byly zářivě bílé. Při rekonstrukci
starých stavení s údivem často sledujeme počet vápenných vrstev.
Kamna a pec byly přece jenom proti dnešním zařízením větším
zdrojem prachu a nečistot. Vždyť nebyly digestoře, vysavače,
automatické pračky, myčky nádobí. Chemické pomůcky jako
třeba Jar, Vanish, Iron, Tep a mnoho dalších chemikálií, které
nám dnes usnadňují život, také nebyly (zato nám ale otravují
naše řeky a prostředí). Budeme-li se v dalším pokračování těmito
tématy zabývat, museli by čtenáři namítnout, že tohle všechno
již opravdu prababičky nemohly stihnout. Pokud tehdy nebyli
k dispozici příslušníci rodiny na výpomoc, bývaly na venkově
děvečky, ve městech služky nebo jiné pomocnice. Pro mnoho
děvčat z početných rodin znamenala taková služba často vstup
do života.
Začněme od podlahy. Rozhodně nemůžeme očekávat linoleum
nebo plovoucí podlahu. V mnoha venkovských staveních byly
podlahy z udusané hlíny, plochých kamenů, pálených dlaždic
podobných cihlám či ze širokých prken. V parádnějším bohatším
salonu se mohly objevit i parkety. Každému typu podlahy bylo
třeba věnovat jinou péči. Hliněnou podlahu v komoře, na půdě
nebo ve sklepě stačilo zamést a občas opravit kaší z červené hlíny.
Podlaha z pálených dlaždic bývala často pod kamny a okolo
nich jako opatření proti vypadlému ohni. Hezkého vzhledu se
docílilo napuštěním podlahy včelím voskem a vykartáčováním.
V lepších místnostech byla podlaha prkenná. Právě ta bývala
největší vizitkou péče o domácnost. Drhla se rejžákem, teplou
vodou s trochou sody. Potom se pečlivě vysušila hadrem.
Parkety se drhly po délce drátkováním, aby se nepoškrábaly,
potom se posypaly vlhkými pilinami a zametly. Napustily se
voskem nebo podobným mazáním nabízeným na jarmarku
v bohatém sortimentu. Nakonec se vykartáčovaly tak, až se leskly.
Podlahy se někde pokrývaly koberci, které bylo třeba často
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vyklepávat. K tomu sloužilo bidlo, které nesmělo chybět
na žádném dvoře. Přes něj se koberec přehodil a vyklepal. Bidla
sloužila i mnoha jiným účelům, z nichž nejdůležitější bylo
občasné vyvětrání peřin.
Abychom se zabývali podrobněji všemi prostředky pro
ošetřování podlah, je zbytečné. Za zmínku stojí vrbová košťata,
která metla stejně dobře jako ta dnešní
umělá. Ta vrbová se při likvidaci využila
o svátku čarodějnic, kdy zapálená létala
u ohňů vzduchem.
Kdo má doma starý smetáček z černých
koňských žíní, má velké štěstí, protože
s ním bude ještě dlouho mést. Kdo se ho
kdysi neuváženě zbavil, má smůlu a bude
si muset koupit (jistě již alespoň desátý)
umělý, hezky barevný.
Možná že považujete použití mýdla
na celou dřevěnou podlahu za plýtvání,
stejně tak jako kysané zelí na koberce.
Naše prababičky to tak neviděly, protože
mýdlo si uměly uvařit a štandlík od zelí
ve sklepě bylo třeba taky občas ošetřit.
Příště se od podlahy zvedneme o trochu
výš a dostaneme se k nábytku a jeho
uspořádání v kuchyních, které bylo nejen
účelné, ale i krásné.
Jak se nakládá zelí
Nejdříve si připrav soudek buď od vína neb od octa, anebo
jinou nádobu z tvrdého dříví, ale aby nebyla rozeschlá, ježto
by šťáva ven prýštila a zelí se lehce zkazilo. Z kopy pěkných
velkých zelných hlávek ober vrchní ovadlé lupení, vyřízni košťály
a zelí rozkrouhej na struhadle na prostřený čistý ubrus, načež
k němu přidej 3/4 kila soli, 1/4 litru kmínu a rukama je náležitě
promíchej. Nyní poklaď dno nádoby čistým zelným lupením,
dej do ní vrstvu skrouhaného zelí a dřevěnou (k tomu účelu
zhotovenou) palicí je všude stejně stluc, pak dej opět vrstvu
zelí, zase je stluc a tak pokračuj, až je všechno zelí v nádobě.
Potom je ještě se všech stran upěchuj, povrchu je poklad’ čistým
zelným lupením, přikryj je bílým čistým plátnem, na to polož
kulaté víčko a toto obtíži velkým omytým kamenem. Nyní postav
nádobu do teplého místa a nech ji tam (aniž bys jí dosti málo
hnula) státi tak dlouho, až zelí vykysá, což se asi ve čtrnácti
dnech stane. Potom vykysanou pěnu čistým šatem seber, nádobu
kolem kraje utři a očisti a postav ji do studeného místa. Když
chceš zelí k vaření bráti, tedy ho vždy tolik, co potřebuješ, svrchu
stejně seber, aby zůstalo v rovnosti, pak je zase víčkem přikryj
a kamenem obtíži. Kdyby osychalo, přilej na ně vždy trochu
studené osolené vody.
(pozn. Kopa je 5 tuctů, tucet je 12 kusů. Kopa je tudíž 60 kusů.)
Jak se vaří mýdlo
Hospodyně si ještě před první světovou válkou často vyráběly
vlastní mýdlo. Základem výroby mýdla jsou zvířecí tuky,
samozřejmě většinou horší kvality, různé oleje rostlinného
původu, louh, sůl a mnoho dlouhého i nebezpečného vaření.
Louh uměly naše prababičky získávat z dřevěného popela.
Získaly tak levně mýdlo z odpadních surovin, ale zdlouhavou
a nebezpečnou prací. Různými přísadami lze docílit různých
vůní. V dnešních podmínkách se jedná spíše o snahu kutilů
a ponechme to tedy jim. Raději to nebudeme zkoušet. Však také
dříve častěji než dnes na vesnicích hořelo.
Petr Baláček
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KRPV – šestá uliční naučná procházka

Podle původního propracovaného plánu šesté uliční procházky
v rámci akce Poznáváme Velim se sešli zájemci na malém
okruhu v parku Obránců míru, a to v sobotu 15. 10. 2016 ve
14 h. Zde měla být při posezení na lavičkách teoreticky probrána
zástavba domovní řady od č. 44 až po katolický kostel. Mělo
být poukázáno na zajímavosti, ke kterým tu v minulosti došlo,
zvláště na návštěvu T. G. Masaryka (po hilsnerovské aféře).
Hilsner byl mladík židovského původu křivě obviněný z vraždy
římskokatolické dívky Anežky Hrůzové. Zajímavé dále z této
části Velimi bylo pořízení skotu v č. 53. V té době byl nedostatek
hovězího masa a všechny potravinářské podniky dostaly příkaz
zřídit dokrmny skotu. Důvodem též bylo účelné využití odpadu
z těchto podniků, který měl být využit ke zkrmování dobytkem.
Dále až sem, do této části Velimi, zasahoval za války odboj proti
německým okupantům. Tady se v č. 58 narodila matka bratrů
Vojtěchovských z Modřan, kteří se v rámci sokolské organizace

„Jindra“ odboje proti nacistům účastnili. Bratra Miroslava
Vojtěchovského nacisté v době stanného práva v Kobylisích
popravili. Dále tu byla stará rychta (spojená s velimskými
dějinami, odkud po dobu řady generací řídili chod obce rychtáři
Vokřálové). Zde také sídlil Klub fajnšmekrů, scházeli se hasiči
ke schůzím a jejich velitelem byl válečný invalida, který byl
Na Staré rychtě hostinským. A tak dále. Po besedě měla být trasa
znovu účastníky projita a měla být doplněna připomínkami.
Skutečnost však byla zcela jiná. Čekalo se na příchod předsedy
Ing. Petra Baláčka. Ten vyzval přítomné, aby z laviček vstali
a následovali jej. Všichni pak šli ke schodům vedoucím
ke katolickému kostelu a postávali kolem nich. Předseda klubu
rodáků pak vedl sáhodlouhou rozpravu. Ve druhé části se
přítomní přemístili na hřbitov, kde předseda pokračoval ve svém
výkladu. Dvě hodiny uběhly a akce skončila. Příští vycházka se
uskuteční někdy na jaře roku 2017.
B. B.

Když se řeklo… (pokračování)
Článek Josefa Kosičky v č. 9 Velimských novin považuji za velmi
prospěšný. Nám z Velimi napomáhá, abychom si lépe rozuměli.
Nadřazenost a domýšlivost nepatří těm, co to s námi myslí
dobře. Ony ty akademické tituly nejsou vše. Zde předkládám
seznam přezdívek, ze kterého vypouštím ty Pepou již vypsané
v uvedeném článku. Tak tedy:
Advokát chudých – úředník Járka z Velimské továrny
Akurát – Poljak, krmič od Součků
Antoš – Slabý z Fajberku, který získal jméno po svém předchůdci
Bavor – Jan Kuchař, předseda MNV Velim
Bák – Novák, polní hlídač, děd Václava Zedníka, jako malý tak
vyslovoval své jméno
Bambus (1.) – Václav Pilnáček, obchod se smíšeným zbožím
z ulice Pražské
Bambus (2.) – Jaroslav Libánský, nar. 1930, za války č. 48 –
u Porkesů
Balda – Miloslav Sitta, tř. Krále Jiřího 277
Baron – Jiří Baláček č. 17 (mimo Velim)
Bažanr – Josef Bohata (Německo)
Bejček – Šmejkal z č. 50
Berouňak – Josef Mikšovský starší z č. 69 – dnes Netušilovi
Bašťák – Březina (pod hřištěm)
Blagy – Karel Lejnar 1930 (napodoboval vystoupení kouzelníka
Blagelmana)
Čagan – Schránil, syn úředníka z Veletova
Čajíček a štrůdl – Srb st., bytem za hostincem Krásenských
Čára – jedna z přezdívek Josefa Tesaře, reprezentanta ČSR
v národním mužstvu odbíjené
Česnek – jeden ze synů Urbánka od studně, dopustil se zcizování
česneku v Klipci
Dědek – učitel Šnapalik z měšťanky
Ekonom – Josef Mikšovský st. z č. 69
Etelka – poštovní úředník (ze Slovenska) zvaný dle manželky
Fakurinek – František Oraský (jeho knihu mám schovanou)
Fifty – Mužík
Fíza – Miroslav Buřil, který „miloval“ školní předmět fyziku
Ganga – Vít Růžička od Čeperky
Gažík – Štulajter ml.
Grafik – Funda z Fajberku, jmenovitě z třídy Krále Jiřího č. 263
Had – Novák z Karlovy ulice, o velimské pouti „zápasil“ v cirkusu

s hadem
Hamík – Petr Horáček – označoval jídlo na 3 hamy
Holomke – Petřivalský, učitel na měšťance
Hladový vlk – Vladimír Schránil, úředník z Velimské továrny
Houba – Skřivánek z Fajberku – protože rád „nasával“
Chardašo – Břetislav (Slávek) Baláček od Čeperky, již v dětství
ovládal ruštinu
Jelen – Daněk, zaměstnanec Velimské továrny
Józa Bé – Josef Mikšovský mladší z č. 69 ( pokyn otce k doplnění
oleje do traktoru)
Kaplan – Horáček ml., syn zaměstnance statku Jindřicha Sixty,
který chodil do katolického kostela ministrovat
Kartounek – Novák, mistr kartonážník z Velimské továrny
Kazan – František Vlček, holič a seřizovač (dostal přezdívku dle
svého psa)
Klůča – Ladislav Kučera ze třídy Krále Jiřího č. 41
(po Košerákových a Löwiových)
Koroptvička – Václav Zedník z Pražské ulice
Košťálek – Urbánek od studně
Kozel – Funda ze třídy Krále Jiřího č. 276
Láza – jeden ze tří velimských Josefů Nováků – bývalý důstojní
čsl. armády
Macánek – Škopek V. ze třídy Krále Jiřího (jméno je po předku
Matějovi)
Mandarinek – Zdeněk Bohata, pův. z třídy Krále Jiřího č. 253
(konzum u nemocnice v Kolíně)
Mautner – Škopek z Fajberku, vedoucí hospodářského družstva
u nádraží
Modrák – hostinský Moravec ze sokolovny
Mořské čuně – Jaroslav Kuzdas z Velimské továrny, bytem
Křečhoř
Notýsek – Josef Karbusický st., Pražská 33. Vše si zapisoval.
Pantatínek – Václav Bašta, spolumajitel cihelny a statku v ulici
Ve Dvoře č. 10
Péga – Ladislav Kolařík, truhlář (ve škole trochu šišlal, zapomněl
si doma pego)
Pepiček zabijáček – řezník Josef Škopek, bratr Jiřího, strýc
ak. mal. Jiřího Škopka
Pérák – jedna z přezdívek Josefa Tesaře, vynikajícího sportovce
Pytel – Jiří Sixta z ulice Pražské č. 82
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Pytlák – Josef Sommer mladší
Radní – Jaroslav Karbusický, Pražská č. 30
Respektiv – Josef Mužík, skupinář z JZD Velim, užíval velmi
často slovo respekt
Rohák – dělnické oslovení Františka Sixty z „rohu“ č. 21
Sypánek – Jansta, byl starším synem Janstových ze třídy Krále
Jiřího č. 426 (Sypánek mu říkali, protože měl pihy.)
Sukan – Slávek Souček, zaměstnanec Velimské továrny
Smrkálek – Urbánek od studně (poblíž katolického kostela)
Šic – Jaroslav Blecha, úředník z technické kanceláře Velimské
továrny
Šododo – Ladislav Doležal z Pražské ulice č. 11, nar. 1930
(po válce zemřel v pohraničí)

Špicar – František Mužík, školník z měšťanské školy
Švejk – Krásenský – hostinský z hostince Krásenských
Timola – Hloušek, syn zaměstnance Součkova statku
Teplák – Funda ze tř. Krále Jiřího č. 263 (zde se nejedná o příliš
závadný případ, vysvětlení by si vyžádalo více místa)
Továrník – podnikatel Formánek, který založil cementářskou
dílnu
Úspora – Urbánek od studně
Voříšek – Karbusický Josef, Pražská 33 – před jejich zahradou
býval v ulici ořech
Žalmista – Sixta starší z č. 16, Pražská ulice
Žížalí oko – Lubomír Linhart, zaměstnanec Velimské továrny
Dalších přezdívek je ve Velimi a také ve Vítězově bezpočet. B. B.

Návštěva z Floridy
svému vzdělání, lásce ke zvířatům a houževnatosti vybudoval
veterinární kliniku. V cizí zemi, navíc v USA, se takto prosadit,
to je skutečně pozoruhodné. Po revoluci v roce 1989 se nevrátil.
Nevrátil se proto, že se v cizině uplatnil! Po šedesátém osmém
roce odešlo do ciziny hodně Čechoslováků. Všimněme si, kolik
se jich po roce 1989 zase vrátilo a rádo se vrátilo. Dnes se tu řadí
mezi „celebrity“, ale za mořem se jaksi neprosadili.
Chcete-li tam žít, musíte mít základ z domova - školu, nebo
šikovné ruce, obrovskou vůli a chuť do práce. A to pan Burian
měl, a proto uspěl.
Zmínila jsem Evžovi, že o něm napíšu do Velimských novin.
Nezbylo mu, než souhlasit. Ještě jsme ho navíc naaranžovali před
ořešák, pod kterým ho jeho maminka možná ukrývala v kočárku
před sluncem. Paní domu Eva přivolala jejich bígla (jest to tedy
psík český, nikoliv Američan) a hezky je pro Vás vyfotila. Kladno
má na Floridě Jágra, Velim zase MVDr. Buriana!
IBAB

PŘIJMEME do KVĚTINÁŘSTVÍ

prodavačku/če – floristku/floristu. Květinářství na Praze 9
a ve Středočeském kraji v Úvalech u Prahy, nejlépe na plný
úvazek, ale dle domluvy je možná brigáda nebo poloviční úvazek,
minimální 2letá praxe v oboru. Nástup možný ihned! Nejlepší
platové podmínky v ČR v tomto oboru! 13. a 14. plat u plného
pracovního poměru!
Velmi dobré a rychlé spojení kolínským vlakem nebo přes
výpadovku na Kolín, neboť obchod Květinářství se nachází
na této trase.
Informace: www.kvetiny-jasmin.cz, mob.číslo 608 982 711

Pozvánka
TJ Sokol Velim pořádá dne 10. 12. 2016

22. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise
pro neregistrované hráče ve velkém sále sokolovny Velim
Začátek:
junioři 9.00 h (sraz v 8.30 – 8.45 h)
dospělí 14.00 h (sraz ve 13.15 – 13.45 h)
Startovné 100 Kč, junioři 50 Kč. Ve startovném je zahrnuto
občerstvení pro posilnění.
Vlastní obuv a pálky s sebou!
Přijďte si zahrát – na Vaši účast se těší pořadatelé.

inzerce

MVDr. Evžen Burian je pro nás starší pojmem. Doufám však,
že i mladší ročníky si tento můj příspěvek přečtou.
Poslední zmínka o návštěvě velimského rodáka v naší obci je
z 9. 9. 2006 – viz Velimské noviny č. 151 z téhož roku. Besedu
ve velimské sokolovně nám tehdy popsala paní Monika Slabá
a poté pan Bohuslav Baláček. Jen pro připomenutí. Tenkrát
MVDr. Burian vyprávěl o své cestě na západ (tehdy nelegální),
o svých klinikách, které v místě svého pobytu v americkém
Virginia Beach vybudoval. Jako vášnivý rybář a myslivec navštívil
spoustu pro nás neznámých míst.
Po deseti letech se opět ve Velimi zastavil. Dětství a mládí si
mohl připomenout v rodném domku ve Václavské ulici, který
obývá rodina Kubelkova. K povídání s ním jsem byla přizvána.
Oděna jsem byla ryze podomácku, abych se předvedla jako česká
seniorka. Zato Evža byl (jako ostatně vždy) upravený. Poseděl
s námi chvíli, ale i ta chvilka byla nesmírně příjemná. Přesáhl
již také sedmdesátku, ovšem jeho vitalita tomu nenapovídá.
V chytrém telefonu nám ukázal pár snímků, na facebooku ho
samozřejmě můžeme vídat také.
Jednalo se o velice neformální posezení, lze ho označit
za poněkud rozverné! Vzpomínali jsme totiž výhradně na příhody
veselé. Smysl pro humor má „Evža“ pořád stejný. Kluk, který měl
tři sourozence a vyrůstal ve skromných poměrech, žije již přes
třicet let na Floridě a má se tam fajn.
Naznačoval, že pravděpodobně svou praxi ukončí a s manželkou
Paolou Burian najdou nějaké klidné místo pro další život. Se
svými známými se schází v Praze, většinou posedí v nějaké
příjemné
restauraci.
Dále zmínil, že je
překvapen množstvím
obchodů plných zboží,
které tu nyní máme.
V osmdesátých letech,
kdy se rozhodl odejít
z republiky, tomu
samozřejmě tak nebylo.
Opustit
republiku
může v současné době
každý. Musí však
počítat s tím, že začátky
jsou nelehké. Ani
Evža, který odcházel
v letech osmdesátých,
neměl
na
růžích
ustláno. Přesto díky
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Výsledky a tabulky:
A: Velim – Sázava 3:0, Kosmonosy – Velim 3:0, Divišov –
Velim 1:4, Velim – Polepy 1:2
B: Velim – Nová Ves 2:1, Velim
– Veltruby 6:1, Hradištko –
Velim 1:2, Velim – Štítarský
SK 4:1
Dorost: Velim – Velký Osek
3:1, Český Brod – Velim 2:2,
Velim – Úvaly 6:0
Žáci: Beroun – Velim 3:0 a
11:0, Velim – Sedlčany 7:1 a
1:2, Velim – Pečky 2:2 a 2:1,
Velim – Vlašim 0:2 a 0:4,
Švermov – Velim 1:0 a 0:1

Florbalový turnaj ve Velimi
Úvodní turnaj sezony 2016/2017 se konal 16. 10. Před rekordní
návštěvou několika stovek diváků odehráli děvčata a chlapci
nádherné a napínavé zápasy. Maminky se v perfektně fungující
kuchyni postaraly o občerstvení všech hostů a věříme, že nejen
děti, ale i rodiče si neděli ve velimské sokolovně užili. Každé
z dvaceti pěti družstev, které ve Velimi startovalo, si odvezlo
plnou tašku dárků a sladkostí. Děkujeme všem rodičům, kteří
přispěli. Obrovský dík patří mamince cukrářce, jejíž florbalový
dort by na Masterchefovi vyhrál jednoznačně hlavní cenu.
Kategorii Ia (2009–2007) opanoval Sokol Nymburk, na
2. místě skončila Velim A (Houdek J., Esterle Š., Urban D.,
Sixta L., Kosička J., Herzog M., Němeček J. a Kopecký P.)
a bronzové medaile za třetí místo si odvezl tým Sokolče.
Nejlepším střelcem turnaje byl J. Houdek (Velim, 7 branek)
a nejlepším brankářem M. Jeník (Nymburk).
V kategorii Ib (2006–2004) obsadil 1. místo tým Velim B
(Nezavdal J., Holzbauer J., Kadlec J., Kowalczyk M. a Kosička J.),
2. místo obsadily Pečky A a 3. místo tým Bobnice A. Nejlepším
střelcem se stal J. Nezavdal (Velim – 20 branek), nejlepším
brankářem J. Herbrych (Bobnice).
V kategorii II (2000–2003) zvítězil tým Velim A (Čábela R.,
Tůma D., Antuš D., Kyncl J. a Fiala A.), 2. místo Bobnice A a
3. místo Bobnice B. Nejlepší střelec – J. Provazník, (Sokoleč,
9 branek), nejlepší brankář – A. Fiala (Velim).
Fotogalerii
a
kompletní
výsledky
naleznete
na
www.florbalvelim.czME

Už jsou z nás fotbalisté
I naši nejmenší nadšenci mají za sebou fotbalový křest.
Na začátku října sehráli svůj první turnaj v Kolíně. O žádné body
nešlo, důležité bylo získat zkušenosti a užít si společný čas. žas

Poděkování
Žáci ZŠ T. G. Masaryka Velim děkují panu J. Nezavdalovi a
JUDr. T. Těmínovi, Ph.D., za sponzorování programu Doba
Karlova.

Pozvání
Tradiční rozsvícení vánočního stromu na
„náměstíčku“ ve Velimi se uskuteční v sobotu
26. 11. 2016 od 17 h.
Sokol Velim, oddíl volejbalu zve na Mikulášskou besídku, která
se bude konat 3. 12. 2016 (čas bude ještě upřesněn) v sokolovně.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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