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Kulturní akce v obci
Na přelomu května a června proběhly ve Velimi a Vítězově
různé kulturní akce, jimž vévodily dvě hlavní – Velimské máje
a Hasičské slavnosti ve Vítězově.

Sluníčko májím přálo

Hasičské slavnosti 100 + 9 let Pod Lípami

pop-music a osvědčené rockové pecky.
Výborné občerstvení po dobu celé akce neúnavně zajišťoval
kolektiv pod vedením Jiřího Vrkoty. Na chuťové pohárky zaútočil
nejen výborně propečeným steakem, ale také nepřekonatelnou
česnečkou. Dík za dobře zajištěnou akci náleží členům SDH
i všem ostatním, kteří se aktivně podíleli na její realizaci
a přípravě.
Aleš Ruznar

V sobotu 3. června 2017 proběhly pod záštitou místního SDH
u hasičské zbrojnice ve Vítězově již tradiční Hasičské slavnosti.
Byly zahájeny Dětským dnem. Malým účastníkům byla herci
Přátelského divadla předvedena pohádka „Jak čarodějnice
Justýna chtěla být princeznou“. Současně s představením
odstartovaly jednotlivé soutěže, kdy děti soupeřily v rozličných
disciplínách (počínaje kopy na branku přes
střelbu prakem na plechovky až po strefování
mimoňů). Odměnou za splněné soutěžní
úkoly jim byla nejen sladká odměna, ale
i postupné doplňování soutěžních kartiček
razítky se zvířátky. Ke spokojenosti účastníků
přispělo rovněž malování na obličej, tvoření
uměleckých účesů a příprava sladkých
palačinek vlastníma rukama.
V odpoledních hodinách pak pro zájemce
všech věkových kategorií následovaly
amatérský turnaj v šachu a druhý ročník
střelecké soutěže ze vzduchové pušky
„O vítězovského Old Shatterhanda“. Výherci
obou soutěží obdrželi hodnotné ceny
od pivovaru Kácov, a.s. Menší děti pak
projevily velké nadšení z válení se a řádění
v připravené hasičské pěně. Příjemně strávený a na sluneční
paprsky bohatý den pak završila taneční zábava pod taktovkou
skupiny KODEX ROCK. V průběhu produkce zazněly taneční
standardy, skladby swingové éry, hity české i zahraniční

Letošní máje zalilo slunce. Na tento svátek připadly tropické dny,
a tak celé odpoledne bylo doslova rozzářené paprsky. Průvod se
vydal směrem k trati v pravé poledne. Než došel
zpět, bylo pokročilé odpoledne. „Policajti“
po své dlouhé službě byli opravdu unavení,
král už také pomalu pro letošek dokraloval.
Šatlava stála na svém místě a kapela „Starostova
dvanáctka“ pořád vyhrávala pro přítomné,
kteří přes opravdu veliké teplo vydrželi
a došli s průvodem až do konce. Ve večerních
hodinách vládla na parketu skupina Unikát,
která hrála do brzkých ranních hodin asi pro
400 přítomných. Nad ránem se celá společnost
pokojně rozešla, zbyli jen pořadatelé, kteří
celý areál opět uzavřeli a v ranních hodinách
již pilně jako včeličky uklízeli, aby svůj
„Fajberk“ uvedli zase do parádního stavu.
Díky všem, kteří se podílejí na přípravách celé
této rozsáhlé akce.
žas
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 17. 5. 2017
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Pan starosta předložil návrh závěrečného účtu Obce
Velim za rok 2016, který byl vyvěšen na úřední desce obce
a elektronické úřední desce od 26. 4. 2017 do 18. 5. 2017.
ZO schválilo dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích závěrečný účet Obce Velim za rok 2016 včetně
zprávy o přezkoumání hospodaření Obce Velim za rok
2016 a dalších příloh s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
Dále ZO schválilo v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb. účetní závěrku Obce Velim sestavenou k 31. 12. 2016
v plném jejím rozsahu, neboť poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace obce. ZO současně
rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2016
ve výši 8 248 042,50 Kč na účet č. 432 (nerozdělený zisk
z minulých účetních období). Návrh závěrky byl vyvěšen
na elektronické úřední desce a úřední desce obce od
26. 4. 2017 do 18. 5. 2017.
ZO schválilo záměr o prodeji pozemku p. č. 1084/5 v k. ú.
Velim. Záměr obce prodat tento pozemek o výměře 246 m2
byl vyvěšen od 27. 4. 2017 do 13. 5. 2017 na úřední desce.
Jelikož se žádný další zájemce o výše jmenovaný pozemek
nepřihlásil, ZO rozhodlo, že tento pozemek bude prodán
zájemci, který o něj projevil zájem.
Pan starosta seznámil všechny přítomné s rozpočtovým
opatřením č. V. ZO toto opatření schválilo.
Slovo si vzala paní Holoubková, která si stěžovala, že se
v DPS nezamyká a je jim zakázáno večer zamykat společné
prostory. Toto nebylo potvrzeno. Dále si stěžovala, že se jí
ztratily drobné věci – kytky, háčkované věci ze společných
prostor. Sdělila, že si bude stěžovat na vyšších místech.
Po dotazu JUDr. Těmína, Ph.D., kde si bude stěžovat,
odpověděla, aby nebyl zvědavý. Obec má k dispozici
kamerový materiál ze společných prostor a stížnost dle
záznamů nebyla potvrzena.
Město Kolín zaslalo pozvánku na koncert s mezinárodní
účastí k připomenutí 75. výročí deportace Židů z Kolína
a okolí do Terezína. Koncert se uskuteční v kolínské
synagoze dne 1. 6. 2017 od 17.00 hodin.
Gusto energy smart, s. r. o., podalo nabídku na zajištění
údržby veřejného osvětlení. ZO navrhuje pozvat je
na jednání.
P. Svoboda, Vítězov, zaslal žádost týkající se srážkové vody
(povodně 2014 – zaplavení pozemku a žádost o schůzku).
Pan starosta Seifert Svobodovy navštívil, seznámil se
s problémem a informoval zastupitele. ZO navrhuje poslat
žádost k prošetření na stavební úřad.
M. Součková, Velim, podala žádost o přidělení obecního
bytu z důvodu výpovědi z nájmu. ZO zařazuje žádost
do seznamu žadatelů.
ZO doporučilo sjednat schůzku na SFDI poté, co se seznámilo
s informacemi o rozhodnutí Výboru SFDI – neschválení
dotace na cyklostezku Vítězov – Velim. Jednáním v této
záležitosti pověřuje starostu Seiferta a místostarostu Kostku.
MěÚ Kolín, odbor dopravy, oznámil Rozhodnutí o úplné
uzavírce silnice č. III/3299 a III/332910 ve Velimi z důvodu
opravy povrchů. ZO vzalo toto rozhodnutí na vědomí.
Starosta Seifert seznámil všechny přítomné s nabídkami
na kalkulaci nákladů na přípojku NN pro sběrný dvůr
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podanými v rámci poptávky na stavební práce s názvem
„Přípojka NN pro sběrný dvůr“. Oslovené společnosti dostaly
tabulku s údaji, tzv. slepý rozpočet, a k akci byly podány
tyto 3 nabídky: Raisa, spol. s r. o. – 74 788 Kč bez DPH, OK
therm, s. r. o. – 72 395 Kč bez DPH a Elektrické instalace
Zíka, s. r. o. – 75 505 Kč bez DPH. Po prostudování nabídek
ZO rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky (nejnižší
nabídka), kterou je nabídka uchazeče OK therm, s. r. o.,
Ovčárecká 638, 280 02 Kolín V, IČO: 28183100.
Právní kancelář AK Těmín provedla rozbor smlouvy
o spolupráci – projekt Obec občanům – a neshledala nic
v rozporu se zájmy obce. ZO pouze nechápe, proč by mělo
smlouvu podepisovat, propagaci může udělat formou,
kterou společnost uvádí – web, vývěsky, vyhlášení. Dále
ZO požaduje podrobné vysvětlení, co projekt konkrétně
zahrnuje a co z toho pro obec vyplývá (k čemu se zavazuje).
Tělocvičná jednota Sokol Velim požádala o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Velim na rok 2017 – zajištění
podmínek pro rekreační sportování, náklady na vybavení,
opravy, údržbu a provoz tělocvičny, zlepšování prostředí pro
společenský život v obci – ve výši cca 250 000 Kč. ZO tuto
dotaci schválilo.
ZO se znovu zabývalo možností zrekonstruovat poslední
pavilon MŠ Velim z vlastních prostředků. Jelikož v minulé
výzvě obec neuspěla a v současné době nebyl vypsán žádný
dotační titul a finanční situace to dovoluje, ZO rozhodlo,
že pavilon B zrekonstruuje z vlastních prostředků (veškeré
náležitosti jsou připraveny – projektová dokumentace,
výběrové řízení atp.).
Pan starosta seznámil všechny přítomné se zprávou
o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Mateřská škola Velim – stavební úpravy pavilonu B“. ZO
vzalo tuto zprávu na vědomí. Na doporučení výběrové
komise ZO rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky
na tyto stavební práce, kterou je nabídka uchazeče Geosan
group, a. s., se sídlem U Nemocnice 430, 280 02, Kolín III.,
IČO: 28169522. Na příštím zasedání bude předložena
ke schválení smlouva o dílo.
Pan starosta informoval o svozu nebezpečného odpadu,
který se uskuteční ve středu 24.5., ve čtvrtek 25. 5. a v sobotu
27. 5. 2017 ve Velimi a ve Vítězově.
Předal zastupitelům pozvánku od SDH Vítězov a pozval
je na slavnosti – Dětský den a zábavu, které se konají
3. 6. 2017 ve Vítězově, a také na Fajberské máje, jež
proběhnou v sobotu 27. 5. 2017.
Paní Svobodová, DiS., informovala o zápisu do MŠ Velim,
který se uskutečnil 2. a 3. 5. 2017. Kapacita MŠ bude
naplněna.
Poté seznámila všechny přítomné s rozpočtovým opatřením
MŠ Velim č. 2-2017, které ZO schválilo.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 31. 5. 2017
•

ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 4-2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim pro TJ Sokol
Velim na zajištění podmínek pro rekreační sportování,
náklady na vybavení, opravy, údržbu a provoz tělocvičny,
zlepšování prostředí pro společenský život v obci pro rok
2017 ve výši 250 000 Kč.
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ZO schválilo rozpočtové opatření č. VI-2017, se kterým
zastupitele seznámil pan starosta.
ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo na akci „Mateřská
škola Velim – stavební úpravy pavilonu B“ s vítězným
uchazečem – Geosan group, a. s., se sídlem U Nemocnice
430, 280 02, Kolín III, IČ: 28169522. Cena za dílo je
5 449 907 Kč bez DPH.
V. Urbach požádal o udělení výjimky z doby nočního klidu
dne 26. 8. 2017 od 22.00 do 4.00 h ve třídě Krále Jiřího,
Velim. ZO povolilo výjimku z rušení nočního klidu pouze
částečně, a to do 1.00 h.
AZ Elektrostav, a. s., podala žádost o vydání vyjádření
k návrhu trasy stavby, případně k existenci sítí pro
zpracovaný projekt stavby. ZO pověřilo starostu k dalšímu
jednání z důvodu případného zásahu do chodníků, vyjádření
k existenci sítí neposkytuje. Příslušná vyjádření poskytnou
provozovatelé sítí – E-ON, ČEZ Distribuce, a.s., VODOS,
s. r. o., Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., (Cetin).
V současné době má stavebník možnost získat vyjádření
k existenci technické infrastruktury prostřednictvím
internetových stránek poskytovatelů. Tyto portály nabízejí
vydání sdělení k existenci sítí v elektronické podobě, které
mají stejnou právní váhu jako sdělení zaslaná poštou
v tištěné podobě. Tato služba je navíc poskytována zdarma.
M. Truhlářová, Velim, požádala o povolení k rozšíření
vjezdu cca o 2 m u domu čp. 96 ve Velimi, ulice Pražská
(zhotovení na vlastní náklady). ZO tuto žádost odsouhlasilo.
ČD, a. s., RSM Praha podala žádost o prověření, zda je
komunikace vedena v pasportu komunikací a zda obec nemá
zájem o odkup tohoto pozemku. Komunikace je v pasportu
vedena. ZO pověřilo starostu k dalšímu jednání.
V. Janeček, Habry, podal nabídku k odkoupení pozemku
p. č. 318/117 o výměře 176 m2. ZO pověřilo starostu
ke zjištění, jaká je finanční představa a kolik by vyšel
znalecký posudek.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Tatíčková Jaroslava, Velim
Kopecký Arnošt, Velim
Skalová Milada, Velim
Hruška Josef, Velim
Homokyová Otilia, Velim
Dyrčíková Marie, Velim
Vyšatová Marie, Velim
Kolářová Vlasta, Velim
Maryčová Blanka, Vítězov
Šimková Miloslava, Velim
Kačínová Alena, Velim
Koutská Drahomíra, Vítězov
Fořt Jiří, Velim
Ludvík Zdeněk, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Drahovzalová Marie, Velim
Urbánková Sára, Velim
Svobodová Žaneta, Velim
Sixta Marek, Velim

Vachta Filip, Velim
Klingrová Simona, Velim
Kulhánek Aleš, Velim
Endlerová Taťána, Velim
Farkaš Josef, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Müller Václav, Velim
Hégr Jiří, Velim
Čest jejich památce!
Mezi velimské občany byly
přivítány tyto děti:
Švarcová Julie, Hart Matyáš,
Dejmek Dominik, Grulich
Bohumír, Káninská Agáta,
Leová Tra My, Brejlová Lucie,
Buřil Pavel
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ZO schválilo nabídku J. Zákosteleckého na činnost TDI
při akci „Mateřská škola Velim – stavební úpravy pavilonu
B“ ve výši 16 000 Kč a uzavření smlouvy o dílo za těchto
podmínek.
Také schválilo jeho nabídku na činnost koordinátora
BOZP ve výši 8 000 Kč (kontrolní činnost BOZP 4 000 Kč
a zpracování plánu BOZP a oznamovací povinnosti na OIP
4 000 Kč) a uzavření smlouvy o dílo za těchto podmínek.
Pan Maryška zaslal vysvětlující e-mail k projektu Obec
občanům. Obec nebude uzavírat žádnou smlouvu
o spolupráci, propagaci k akci poskytne zveřejněním
na webu a vývěskách, pokud bude zájem.
Pan starosta informoval o schůzce na SFDI, která se
uskutečnila z důvodu opětovného nepřidělení dotace.
Dále pozval všechny přítomné na Den dětí a zábavu, kterou
pořádají v sobotu dne 3. 6. 2017 vítězovští hasiči.
Informoval, že kontejnery byly dovezeny k čističce.
Místostarosta Kubelka sdělil, že zemědělské pozemky budou
se stávajícími zemědělci vyřešeny do konce června.
Dále informoval, že biopopelnice dovezou v pondělí
a ve středu ve dvou várkách. ZO rozhodlo, že popelnice budou
bezúplatně rozdány občanům (1 nádoba na domácnost).
Zároveň požádal ZO o schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě
na zabezpečení odpadového hospodářství mezi společností
NYKOS, a. s., a Obcí Velim. ZO tento dodatek schválilo.
Dále zastupitelstvu oznámil, že pan Šárovec provádí opět
úklid a prořez lesa v lokalitě Ve Mlýně.
JUDr. Těmín, Ph.D., sdělil, že smlouva o prodeji pozemku
panu Zelingerovi bude připravena na dalším zasedání ZO.
Mgr. Karpeta seznámil všechny přítomné s rozpočtovým
opatřením ZŠ Velim č. 1-2017 a požádal o jeho schválení.
ZO toto opatření schválilo.
Paní Slabá informovala, že park byl osazen okrasnými
květinami. Byla naplánována nová výsadba kolem pomníku
ve Vítězově.

Miss Polabí 2017
Soutěž Miss Polabí se konala v neděli 21. května v divadle
Na Kovárně v Poděbradech. 2. vicemiss se stala teprve
dvanáctiletá Alice Kosičková z Velimi (foto – vpravo).

4

Z našich škol
Co se dělo v MŠ

Co se u nás dělo od března? Na začátku března si všechny naše
děti vyrobily v dílničce krásný výrobek ze dřeva. A protože
už bylo jaro a blížily se Velikonoce, vyráběli všichni kačenku
na kolečkách. Děti řezaly, pilovaly, brousily brusným papírem
a moc to všem šlo od ruky. Výrobek si každý nesl hrdě domů.
Proběhlo každoroční focení, pozadí nám tvořila opět jarní
tematika. Tolik oblíbené fotky jsou hlavně pro potěchu maminek
a babiček, které se nám vždy nad fotkami rozněžní. Samozřejmě
nechybělo ani divadlo: „Velikonoční pohádka“ od divadla
Petrpaslík a „Tři pohádky o Honzovi“ od divadla Harmonika.
Naši mladí herci se vždy zapojili do programu a moc si to užili.
Další oblíbenou akcí
byla každoroční „Velikonoční výstava“,
která
se
koná
v jednotlivých pavilonech po společném tvoření s rodiči.
Protože máme velice
šikovné rodiče, paní
učitelky i děti, bylo
na výstavě mnoho
velice zdařilých výrobků. Velká návštěvnost na této
výstavě nás těší.
Aby naši budoucí
školáci věděli, do
čeho jdou, omrkli zdejší školu. Vyzkoušeli si, jaké to bude sedět
v opravdovské lavici, pracovali na interaktivní tabuli a prohlédli
si i budovu školy. Konec měsíce patřil jako vždy čarodějnicím.
Celý týden probíhal projekt v pavilonech, v pátek se všichni
převlékli za nejrůznější čarodějné postavy, sebrali hůlky, lektvary
a různou havěť, která zdobila ošacení. Letos nám bohužel nepřálo
počasí, a tak se vše odehrávalo uvnitř, protože venku lilo jako
z konve. Opět nás navštívilo mobilní planetárium, ve kterém se
děti ponořily do hlubin moře a pozorovaly korály. A nevšedním
zážitkem byli i psi, kteří pomáhají nemocným. Předvedli nám
vše i v praxi. Koncem května začaly ve třídách výlety. Třídy „A“
a „D“, což jsou nejstarší děti z naší MŠ, vyrazily na tematický
a poznávací výlet do Prahy. Navštívily i Štefánikovu hvězdárnu,
poslechly si pořad pro ně připravený a následně navštívily kopuli,

kde pozorovaly oblohu
dalekohledem.
Další týden vyjely
na svůj výlet naše
nejmenší děti, a to
do ZOO Chleby. Třídy
„D“ a „A“ ještě navštívily
oboru u zámku Žleby,
kde nám byli předvedeni
dravci. Dokonce jsme si
zastříleli z luku.
Vidíte, že se ve školičce
nenudíme. Příště vám
napíšeme, co se dělo
v červnu a jak jsme se
loučili s předškoláky.
Mgr. M. Nykodemová

Výlety a exkurze

Již v květnu se uskutečnily nejrůznější výlety a exkurze. Třeťáci
odjeli ve dnech 15. – 19. 5. na školu v přírodě do Horního
Lochova u Jičína. Ve dnech 15. – 17. 5. byli čtvrťáci na výletě
ve Zbraslavicích. 1.A, 1.B a 2. třída se ve středu 17. 5. vydaly
na výlet do Starých Hradů. 17. 5. odjeli na exkurzi také páťáci.
Cílem byla Praha – Pražský hrad (katedrála sv. Víta, Starý
královský palác, bazilika sv. Jiří a Zlatá ulička), dále Karlův most
a Staroměstské náměstí s orlojem. 25. 5. odjeli ještě na exkurzi
do kolínského muzea. A ve dnech 29. – 31. 5. byla 8. třída
na výletě v Jinolicích.

Pozvánka na nohejbalový turnaj
Nejprve Vás seznámíme s výsledky z posledních utkání. Utkání
s Kutnou Horou, bývalým účastníkem krajské soutěže, skončilo
prohrou 2:8. Soupeř byl podstatně lepší. A to se nám ještě
zranil Honza Kratochvíl. Výborné utkání se Sendražicemi,
které skončilo 5:5, jsme si zremizovali sami. Vedli jsme 5:3, ale
nedokázali jsme v posledních dvou zápasech získat rozhodující
šestý bod. Utkání ve Velkých Chvalovicích se nám nepovedlo,
dá se říct, že to bylo nejhorší letošní vystoupení. Prohra 3:7 byla
také ovlivněna zraněním klíčového hráče Pavla Sedláčka hned
v prvním zápase. V Čáslavi jsme drželi krok opět jen do odvet.
Oslabený tým pak v závěru zápasů prohrával, celkem 2:8. Před
zápasem s Konojedy ještě onemocněl Pavel Kopecký. Když se

odečetli další hráči, kteří nemohli nastoupit, zbylo nás pouze šest.
Snaha byla, ale prohra 1:9 stejně mrzí. Další dva zápasy v tomto
utkání jsme totiž měli vyhrát. Soutěž ale pokračuje dál. Začínají
odvety – 17. 6. doma s Českým Brodem a před letní přestávkou
hrajeme 24. 6. v Kutné Hoře.
Závěrem se vracím k inzerovanému turnaji. Pro své příznivce
a zájemce o nohejbal uspořádáme v sobotu 1. 7. od 9 hodin
na umělce turnaj trojic pro neregistrované hráče. Složení trojic
může být i smíšené. Zájemci se mohou přihlásit u kteréhokoliv
člena našeho oddílu nebo telefonicky (721 588 882 - Bohumil
Filoun). Sledujte naše internetové stránky http://nohejbalvelim.
proweb.cz/. 
B. Filoun

Jak vařily naše prababičky (25.)
Jaro - od 19.března (sv. Josefa) do 16. května (sv. Jana)
Březnové slunce má krátké ruce.
Duben – ze zimy a léta pleten.
Studený máj, v stodole ráj.
Jaro přichystalo pro naše prababičky nejenom radost z jarních
květin, ale dalo mnoho zdravého a dobrého do jejich kuchyní.
V zimě měly k dispozici, co si na podzim naložily, uložily
a zavařily, ale čerstvé chybělo. V obchodech nebyla čerstvá
zelenina dovezená ze světa, jako je tomu dnes. Proto věnovaly
pozornost všemu, co čerstvého vyrazilo na zahradě, v polích
nebo v lese. Připravované sazeničky a semínka ještě musely čekat
až do ledových mužů (Pankráce, Serváce a Bonifáce) a jejich
uplakané kuchařky Žofie.
Nastal čas k postupnému doplňování docházejících zásob
z minulého roku, které si naše prababičky postupně vytvářely
zejména sušením různých rostlin. V každém období roku se daly
sbírat vždy jiné květy, listy nebo kořeny, například dříve hojně
používaného medvědího česneku (v lesích podél Labe ho rostou
velké plochy). Jeho listy se trhaly zjara do počátku května a cibule
se ze země vytahovaly v srpnu a v září. Dnes již upadlo jeho užití
téměř v zapomnění. Jeho listy lze kořenit polévky, masa nebo
omáčky. Použít lze i jako léčivka.
Naše prababičky si vytvářely vlastní koření. Kořenicí směsi
dělaly postupně během roku podle toho, jak probíhalo sušení
rostlin. Dělaly to podobně jako babičky v bývalé Jugoslávii,
které takové směsi prodávaly ještě nedávno na tržištích českým
turistům pod názvem „Podravka“. Toto koření se stalo pro
Čechy oblíbeným dovozním artiklem. Dnes se toho ujal průmysl
a Podravku dostaneme i v našich současných obchodech.
Sušené směsi koření našich prababiček byly podobné. Sestávaly
většinou ze sušeného česneku, cibule, karotky, petržele,
pastináku, celeru a libečku. K tomu se přidávala navíc různá
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koření jako pepř, rozmarýn, dobromysl, bobkový list, paprika
různé pálivosti apod. Hlavním nástrojem pro docílení jemnosti
této směsi byl velký kamenný nebo mosazný hmoždíř. Množství
jednotlivých druhů ve směsi bylo jakýmsi rodinným tajemstvím.
Záleželo především na tom, aby jídlo takto vylepšované chutnalo
hlavně našim pradědečkům.
Do tohoto období spadaly Velikonoce, přidělaly všem mnoho
práce. Slepice začaly po pastvě na čerstvé trávě nést hodně
vajíček a naše prababičky vajíčka opatrně vyfukovaly, aby
zachovaly neporušené skořápky pro malování kraslic. Postní dny
vyžadovaly postní jídla. Bylo třeba také upéct mazance, bábovky
a různé slané tyčinky.
Provoda byl název pro Velikonoční neděli. Však ještě občas
slyšíme koledu: „Hody, hody – do Provody!“ Tuto neděli se
po dlouhé době půstu mohlo opět pořádně jíst, mazanec byl
proto plný žloutků a smetany. Na mazanec posvěcený v kostele
se dělal křížek na znamení Kristova ukřižování.
O Velikonocích se pekli z bábovkového těsta nejčastěji beránci,
ale i kohouti nebo ryby. Do těsta se přidávaly ořechy, rozinky
a mandle. Zelený čtvrtek si již svým názvem říká o jídla se zelím
a špenátem. Podle tradic měl začínat sladkým pečivem. Pekly
se jidáše. Do spirály stočený nebo propletený váleček kynutého
těsta symbolizuje provaz, na kterém se oběsil Jidáš, jenž podle
biblického příběhu zapříčinil Kristovo zatčení a smrt.
Konečně bylo třeba připravit se na koledníky. Děti dostávaly
obvykle malovaná vajíčka a cukroví, ale dospělí šohajové
potřebovali něco ostřejšího (jak k snědku, tak k pití).
Kroucená dobrota: Listové těsto rozválíme, posypeme
strouhaným sýrem a jemně rozkrájenou šunkou. Posolíme,
okořeníme, přikryjeme další plackou těsta a rozválíme. Nařežeme
proužky, které opatrně skroutíme a dáme upéct. Ať si koledníci
provětrají ústa.
Petr Baláček

Gustav Frištenský – náš krajan
Letos v dubnu bylo tiskem připomenuto, že uplynulo 60 let od smrti
nejslavnějšího českého zápasníka Gustava Frištenského. Narodil se
10. května 1879 v osadě Kamhajek, která patří ke Křečhoři. Datum
narození však není jisté, někdy se liší o dny, někdy však i o měsíce.
Datum 10. května 1879 je uvedeno na nápisu na desce jeho rodného
domu. Ten dům je snadno zjistitelný, je v Kamhajku první po levé
straně silnice prudce stoupající do kopce k jihu. Otec Frištenského
se jmenoval Alois a matka Kateřina. Říkalo se, že se Gustav narodil
v Cerhenicích, ale to se zřejmě nezakládá na pravdě.
Měl 8 sourozenců, a to 5 bratrů a 3 sestry. Při školní docházce
pracoval na poli. To potvrdil i profesor Luděk Stuchlík
(1930–2010), který vyučoval na obchodní akademii či ekonomické
škole. Jeho dědeček Metoděj Stuchlík byl řídícím učitelem
na Křečhoři v době školních let Gustava Frištenského, kterého
vyučoval. Luděk vyprávěl, jak se děda pozastavoval nad školní
absencí Gustava Frištenského, kterého vyučoval. Nakonec vyšlo
najevo, že Gustík místo vyučování obdělával dědovi Stuchlíkovi
jeho políčko.
Poté nastoupil v Kolíně do učení u kováře Jecha. Po úrazu
v kovárně se učil řezníkem na Zálabí u Kratochvíla. Nějaký čas
byl též v Kouřimi. Po vyučení se vydal do světa na zkušenou. V 19
letech žil v Brně, kde ze Sokola přestoupil do klubu Hellas. Jako
junior zvítězil nad všemi členy jmenovaného klubu v zápase řeckořímském. Na závodech klubů „Žižka“, „Sparta“ a „Slavie“ dociloval

vždy prvních cen v činkách a zápasech, stal se mistrem Čech ve vrhu
diskem. V mistrovství Rakouska zvítězil ve Vídni nad všemi soupeři,
bylo to v cirku Busch. Na mistrovství v Rotterdamu v Holandsku
zvítězil jako amatér za spoluúčasti 112 zápasníků. Po návratu ztratil
zaměstnání, zanechal amatérství a stal se profesionálem. Zvítězil
dvakrát - ve Vídni a v USA. Po roce 1907 se Gustav Frištenský oženil
s Miloslavou Ellederovou, dcerou sládka pivovaru v Litovli. V roce
1927, tedy ještě v počátcích československé kinematografie, byl
s Frištenským natočen němý film „Pražský kat“, promítaný v kinu
Eldorádo v Praze. Za německé okupace byl Frištenský vězněn
gestapem v Olomouci. Po osvobození mu však nečekaně v roce
1947 zemřela manželka, s jejím odchodem se nikdy nesmířil. Dne
1. prosince 1952 ve 20 h mluvil ve velkém sále velimské sokolovny
již jako vysloužilý pamětník. Soustředil se na svá velká amatérská
vítězství.
Babička Gustava Frištenského Marie byla rozená Nolová
z Bajervecku (Fajberku) č. 5. Dnes se týž dům nachází ve Velimi
ve třídě Krále Jiřího č. 248. Nolové se původně psali s dvěma „l“.
Mgr. Zdeňka Frištenská, jeho praneteř, se stala ředitelkou muzea
Gustava Frištenského v Litovli na Moravě. Pro toto muzeum
obětavě sháněla všechny možné exponáty, které měly vztah
ke Gustavu Frištenskému. Nakonec se některé z nich objevily
na výstavě ve velimské sokolovně, kam je jmenovaná přivezla
ve dvou automobilech.
BB
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FC Velim

Výsledky a konečné tabulky:
A: Velim – Kosmonosy 4:0,
Velim – Divišov 3:2, Polepy –
Velim 1:0, Velim – Klíčany 3:1,
Čelákovice – Velim 5:1
B: Veltruby – Velim 1:3, Velim
– Hradištko 8:0, Štítary – Velim
0:5, Volárna – Velim 0:10,
Velim – Pašinka/Nebovidy 4:5
Dorost: Velim – Český Brod
0:2, Úvaly – Velim 0:3, Velim –
Kouřim 2:0, Pečky – Velim 2:1
Žáci: Kunice – Velim 1:5 a 0:0,
Sedlčany – Velim 0:2 a 5:0,
Vlašim – Velim 1:2 a 5:1, Velim
– Švermov 5:0 a 2:1, Brandýs/
Boleslav – Velim 0:4 a 2:5,
Velim – Čelákovice 3:1 a 1:9

Turnaj v šachu Pod Lípami Vítězov

V sobotu 3. června 2017 se uskutečnil v rámci Hasičských slavností
turnaj v šachu. Soutěž proběhla pod vedením zkušeného hráče
pana Julia Buga (oddíl Šachový spolek Kostelec nad Černými lesy)
systémem rapid šachu v hracím tempu 2 x 20 minut na partii,
každý s každým, kdy o vítězi rozhodl nejvyšší počet dosažených
bodů. K hraní byly použity České klubovky, které představují
klasiku v turnajových a klubových soupravách. Titul získali:
1. Jaroslav Bačina, 2. Ing. Čeněk Kukal, 3. Milan Bug ml.
Za svou snahu obdrželi všichni vítězové hodnotné ceny
od pivovaru Hubertus, a. s., Kácov. Pořadatelský tým se těší
na příští ročník.
Aleš Ruznar

Biologický odpad

Ještě jednou na přání občanů – co patří do hnědého kontejneru.
Biologicky rozložitelné komunální odpady:
• odpady z domácností – to znamená zbytky a slupky ovoce
i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, pečivo,
vaječné a ořechové skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, čistý
starý papír, lepenka, papírové kapesníky, zbytky vlasů a vousů,
popel ze dřeva
• odpady ze zahrady – posekaná tráva, listí, větvičky, drny,
trus býložravých hospodářských zvířat, stará zemina i hlína
z květináčů, piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpka, spadané
ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny
Do hnědých popelnic nepatří:
• kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy,
pasty, sklo, sutě a kameny, chemické látky a jejich obaly,
pytlíky z vysavače, cigarety, textil, jednorázové pleny, omáčky,
pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje
Svoz každou sudou středu.

Velim a svět před půl stoletím (květen 1967)

Více na www.fotbal.cz

„O vítězovského Old Shatterhanda“
V sobotu 3. června 2017 proběhl v rámci Hasičských
slavností druhý ročník střelecké soutěže „O vítězovského
Old Shatterhanda“. Soutěž proběhla v kategoriích: 1) muži –
polohový závod 2 x 5 ran (vleže a vestoje) ze vzduchové pušky
na 10 m puškový terč; 2) ženy – polohový závod 2 x 5 ran (vleže
a vestoje) ze vzduchové pušky na 10 m puškový terč, 3) děti – 2 x
5 ran (vleže a vestoje) ze vzduchové pušky na 10 m puškový terč.
V jednotlivých kategoriích získali titul:
muži - Petr Kostelecký
ženy - Lucka Makydová
děti - Adam Náděje
Za svou snahu obdrželi dospělí hodnotné ceny od pivovaru
Hubertus, a. s., Kácov, a děti dostaly sladkou odměnu. Na další
ročník se již teď těší pořadatelský tým.
Aleš Ruznar

Počátkem května byly zlikvidovány břízy rostoucí od roku 1936
při chodníku v úseku Pražské ulice – od mateřské školy (zvané
Myšárna) za bývalým obecním úřadem až ke Karbusickým. Tato
část ulice nabyla rázem chudého zjevu.
17. května se ve 14 h jednalo v závodě Velim o jeho samotné
existenci. Jednání byl přítomen i ředitel hlavní správy všech
potravinářských podniků z Prahy pan Zelenka.
18. května se do kanceláře Velimské továrny dostavil Alfréd
Glaser se svou manželkou. Ředitel závodu nebyl právě přítomen,
byl na školení. Ostatní přítomní si s návštěvou nevěděli rady.
Uvařili návštěvě narychlo černou kávu, ale prohlídku závodu
jim neumožnili. Manželka Alfréda byla původem Angličanka
a účastnila se jako pianistka Pražského jara. Také Alfréd
komponoval. Měl prý povolení k fotografování závodu. Říkalo
se, že jednou zde již byl a závod fotografoval. Vedení domněle
žádalo kriminálku o zásah, ale ta odmítla v té věci konat. Při
druhé návštěvě pozvali paní Kasalovou, kterou Alfréd hned
poznal a oslovil křestním i svobodným jménem. Říkal, že přijede,
až bude ředitel přítomen. O nadcházející likvidaci závodu byl
velmi dobře informován.
V květnu 1967 stoupl počet automobilů na celém světě na
168 300 000 kusů.

Velimské noviny jsou občasník vydávaný Obecním úřadem ve Velimi. Internetová adresa: www.velim.cz. E-mail: redakcevn@seznam.cz. Uzávěrka je 21. den v měsíci.
Redakce: Mgr. Alena Holzbauerová (ah) – šéfredaktorka, Mgr. Eva Veselá (eve) – korektura, zprávy ze ZŠ, Mgr. Hana Kaprálková (hk) – korektura, Žaneta Svobodová, DiS (žas) – zprávy
od občanů, Jana Bartošová (jb) – zprávy od občanů (Vítězov), Bc. Martina Wasserbauerová (mw) – zprávy od občanů, Bc. Petra Sixtová (psix) - účetnictví, přepisy, inzerce.
Externí spolupracovníci: Bohuslav Baláček (B.B.), Irena Babická (ibab), Mgr. Petr Karpeta (PK), Mgr. Maruše Čábelová (MČ).

