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Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic je lidový
zvyk spojený se zapalováním
ohňů a vírou v čarodějnice.
Není ale zmiňován v žádných
staročeských pramenech a zřejmě vznikl pod německým
vlivem. Na ochranu před
čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně.
Postupem doby se z výročních
ohňů stalo „pálení čarodějnic“.
Mladíci zapalovali košťata
a házeli je do výšky, aby viděli čarodějnici letící v povětří nebo
ji trefili.
Noci z 30. dubna na 1. května dala křesťanská církev přívlastek
filipojakubská. Bývala poslední nocí před svátkem apoštolů
Filipa a Jakuba. Později byl však tento svátek posunut na
3. květen. Druhý používaný název „Valpuržina noc“ připisují
někteří badatelé saské bohyni pohanské magie Valpurze. Jiní
znalci spletité historie čarodějnické noci zase připomínají
anglickou jeptišku, posléze abatyši Valburgu. Spolu s bratry
Wilibaldem a Winibaldem v 8. století usilovně šířila křesťanství
v germánských zemích. O sto let později ji papež prohlásil
za svatou právě 1. května, a tak jí byla přisouzena role ochránkyně
před temnými silami pohanství.
Původně mělo pálení sociální, ochranný a náboženský význam,
který byl postupně nahrazen funkcí zábavnou a společenskou.
Pálení čarodějnic probíhá v rámci rodiny, sousedů či přátel i jako

organizovaná akce (např. čarodějnický karneval).
U nás ve Velimi už velké ohně není moc vidět,
většina lidí griluje nebo si udělá vlastní malé
ohýnky. Větší oheň bylo vidět na fotbalovém hřišti
a také na vítězovském koupališti. V mateřské
škole patřil konec měsíce také čarodějnicím. Celý
týden probíhal projekt v pavilonech a v pátek
se všichni převlékli za nejrůznější čarodějné
postavy, sebrali hůlky, lektvary a různou havěť,
která je zdobila, a při diskotékách ve třídách se
vyřádili. 
AH

Velmi zajímavá a poutavá procházka Velimí
V sobotu 28. 4. 2018 se uskutečnila další akce s názvem
Poznáváme Velim. Tato zajímavá setkání pořádá 4. oddíl Sokola
Velim – Klub rodáků a přátel Velimi a Vítězova. Účastníci se sešli
ve 14 hodin u pošty. Počasí akci přálo, a tak pí Mgr. Čábelová
mohla zahájit poutavý výklad, např. kdy byla založena firma
Slévárna V. Radoň, kdy byly postaveny lékárna, pošta a základní
škola. Zmínila se i o historii těchto budov, kdo v nich žil
a pracoval. Neméně zajímavý byl i výklad o statku č. 71, který
byl postaven Matějem Sixtou pro syna Víta ve 30. letech 19. stol.
Všichni zúčastnění přešli poté k mlýnu Horní Nouzov, o němž
byly první záznamy již v roce 1272. Slyšeli jsme o historii mlýna,
co se v něm událo, kdo v něm žil a pracoval. Velké poděkování si
zaslouží i pan Zdeněk Chlád, který umožnil vstup na dvůr mlýna
a k rybníku, jenž se nachází dále za dvorem. V okolí rybníka je
překrásná příroda a mnozí se cítili jako v jižních Čechách.
Tato akce nebyla rozhodně poslední. Další se bude konat
u mlýna Dolní Nouzov a opět se dozvíme zajímavé historické

události, které se ve Velimi odehrály. Termín bude včas oznámen
a jste všichni srdečně zváni.
Za Klub rodáků a přátel Velimi a Vítězova Ing. Richterová
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Podpis Dodatku smlouvy č. 2 s Vodosem Kolín, s. r. o.,
o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací obce Velim
nebyl zatím dořešen, schůzka je plánována na 16. 4. 2018.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3-2018.
ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu
č. 5-2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim 2018
pro TJ SOKOL Velim na rok 2018 (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.
I. a I. Zvoníkovi, Vítězov, požádali o odkup části pozemku
dle GP č. 213-168/2017. Obec nechá zpracovat znalecký
posudek, na jehož základě bude vyvěšen záměr o prodeji
předmětného pozemku.
T. a H. Neumannovi, Praha, podali žádost o odkup, prodej
nebo dlouhodobý pronájem pozemku cca 90 m2 z pozemku
p. č. 945/1 v k. ú. Velim. ZO rozhodlo, že do konce roku 2018
bude tato část pozemku pronajata manželům Neumannovým
za částku 1000 Kč z důvodu složení stavebního materiálu.
ZO vzalo na vědomí Roční zprávu o stavu provozovaného
vodohospodářského majetku obce Velim za období
1. 1. – 31. 12. 2017 od Vodosu Kolín vyplývající z Koncesní
smlouvy o provozování.
ČEZ DISTRIBUCE, a. s., Děčín, podala žádost o oddělení
a odkup obecních pozemků pro výstavbu nových trafostanic
a uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité
věci. ZO schválilo uzavření budoucí kupní smlouvy, poté
nechá zpracovat GP na oddělení požadovaných pozemků
a následně zpracovat znalecké posudky.
Ministerstvo financí Praha zaslalo Vyhodnocení V. výzvy
podprogramu 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.
Projekt byl vyhodnocen jako vyhovující podmínkám
podprogramu 298213, bude však financován až v roce 2019.
MŠ Velim požádala o schválení účetní závěrky MŠ Velim
za rok 2017. ZO Velim schválilo v souladu s § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb. účetní závěrku MŠ Velim za rok 2017
v plném jejím rozsahu, neboť poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace MŠ Velim.
ZO současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku
za rok 2017 ve výši 1622,76 Kč do rezervního fondu
organizace, účet 413, který bude ve smyslu § 30, odst. 3
použit zejména k dalšímu rozvoji činnosti mateřské školy.
Závěrka byla vyvěšena na elektronické úřední desce a úřední
desce obce Velim od 26. 3. 2018 do 11. 4. 2018.
Obec Velim zaslala společnosti Ball Aerocan CZ, s. r. o.,
zápis ze schůzky ředitelů MŠ, ZŠ a pana starosty konané
13. 3. 2018 na OÚ Velim společně s investičními záměry
MŠ a ZŠ Velim. Pan ředitel Kliment navštívil obě školy
a oznámil, že v současné době pracuje na schválení dotace
ve výši cca 500 000 Kč – 2 interaktivní tabule pro školu
a zbytek na rekonstrukci části chodníků u MŠ Velim. ZO
vzala tuto informaci na vědomí, podpory si velmi váží.
LK Advisory, s. r. o., zaslalo nabídku zpracování žádosti
a studie proveditelnosti, případně řízení projektu v realizaci
v rámci výzvy na výstavbu dostupného nájemného bydlení
pro občany v bytové nouzi – rekonstrukce i nová výstavba.
ZO pověřilo pana starostu k dalšímu jednání.
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ZO vzalo na vědomí informaci o usnesení v případu
ČEZ, a. s., a Obec Velim (trafostanice), dovolání bylo
zamítnuto.
M. Petrák, Kolín, požádal o řešení situace ohledně
poškozeného hrobu na evangelickém hřbitově. ZO pověřilo
JUDr. Těmína, Ph.D., prověřením situace.
Pan starosta informoval zastupitele o schůzce se zástupci
pošty, která se uskuteční 25. 4. 2018. Pohovořil o schůzích
zahrádkářů a myslivců, kterých se zúčastnil. Informoval
o stavu požární nádrže ve Vítězově – prověří stav na místě
a zváží opravu dna. Obdržel informace, že ČD uvažují
o možnosti, že by spěšné vlaky zastavovaly i ve stanici Velim.
ZO odsouhlasilo provedení VŘ na zhotovitele akce
„Přístavba Základní školy T. G. Masaryka ve Velimi“, které
zajistí OTIDEA AVZ, s. r. o., se sídlem Thámova 681/32,
186 00 Praha 8, IČ: 04682378, i když projekt bude financován
až v roce 2019.
Pan Kubelka oznámil, že další informace o vítězovském
rybníku se dozví v červnu, církev se odvolala.
Mgr. Karpeta informoval, že 6. 4. 2018 se uskutečnil zápis
v ZŠ T. G. Masaryka Velim, zatím je přijato 28 budoucích
prvňáků (cca 8 odkladů).
Paní Svobodová, DiS., informovala o zápisu v MŠ Velim,
který proběhne 2. a 3. 5. od 8 do 15 hodin na základě
telefonického objednání.
Paní Slabá oznámila, že sbírka pro Diakonii Broumov
se odkládá na podzim vzhledem k problému s odvozem
a dopravou.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 25. 4. 2018
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Pan starosta Seifert představil a předal slovo zástupkyním
České pošty paním Dusové a Jouzové, které nastínily
program Pošta Partner. Po krátké diskusi a otázkách
zastupitelů rozhodne ZO na dalším zasedání zastupitelstva,
zda obec do tohoto projektu vstoupí.
SDH Vítězov podal žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Velim na rok 2018 (oslavy 110 let od založení SDH
Vítězov, Den dětí) ve výši 28 000 Kč. ZO schválilo dotaci pro
SDH Vítězov na rok 2018 ve výši 20 000 Kč.
ZO po obdržení dodatečných informací k návrhu Vodosu
Kolín, s. r. o., schválilo Dodatek smlouvy č. 2 o nájmu
a provozování vodovodů a kanalizací obce Velim.
ZO odsouhlasilo uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti – IV-126020526, Vítězov NN pro
p. č. 40/1 na žádost společnosti Geoperfect, s. r. o.
MěÚ Kolín zaslal Rozhodnutí o předepsání odvodu
z trvalého odnětí půdy ze ZPF za účelem stavby zahradního
domku na části poz. parc. dle KN č. 383/42 o výměře
0,0076 ha, druh pozemku orná půda, v k. ú. Velim (z částky
4 601 Kč je 30 % – což činí 1380,30 Kč – příjmem rozpočtu
obce Velim). ZO vzalo toto rozhodnutí na vědomí.
Pan starosta informoval, že 27. 4. 2018 je plánována
v Komerční bance za účasti místostarosty Kostky schůzka
o případném úvěru a schůzka se zástupci společnosti Otidea
AVZ, s. r. o.
Pan starosta předložil zastupitelům rozpočet na opravu
vítězovské požární nádrže, která je v havarijním stavu,
ve výši cca 49 606,32 Kč bez DPH od společnosti
KG-servis, s. r. o. ZO tuto nabídku schválilo.
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Dále pan starosta požádal pana Kaftana o zabudování
a osazení nových vrat na ČOV Velim.
Pan Kubelka sdělil, že na žádost občanů bude vykácen
polosuchý smrk před poštou a místo něj je plánována nová
výsadba.
JUDr. Těmín, Ph.D., prověřil situaci kolem poškozeného
hrobu na evangelickém hřbitově (žádost M. Petrák, Kolín).
Obec zajistí opravu hrobu.
Pan Kostka oznámil zastupitelům, že plánuje schůzku
s projektantem Ing. Dobiášem ohledně zpracování studie
týkající se bývalých kasáren a piánky (3 varianty na zpracování).
Mgr. Kyncl požádal o seřízení dveří (brano) na poště.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Zejda Jiří, Velim
Tesař Milan, Vítězov
Mazáčová Miloslava, Velim
Čepelák Jiří, Velim
Králík Mirko, Vítězov
Hoffmannová Štěpánka, Velim
Jandák Stanislav, Velim
Černá Hana, Velim
Kuchařová Marie, Velim
Benešová Hana, Velim
Špáta Alexandr, Velim
Vedralová Hana, Velim
Kratochvíl Miroslav, Vítězov

Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Zemřel:
Bunc Josef, Vítězov
Čest jeho památce!
Mezi velimské občany byly
přivítány tyto děti:
Barták Kristián, Fialová Laura,
Břicháček Vojtěch, Bečková
Nela, Šátková Edita, Rellich
Tobias, Otta Štěpán, Petřík
Hektor

Velim a svět před půl stoletím (duben 1968)
Začátkem dubna byl majitel domku na velimské návsi (náměstí
Obránců míru č. 49) pan Růžička vážně nemocen. Jeho žena
zemřela asi před 14 dny. Tento domek, v němž bývala prodejna
závodu Respo Kutná Hora a před ní i drogerie pana Vlastimila
Strnada, nabízela mladší dcera majitelů paní Bártová z Vítězova
k prodeji. Domek koupili manželé Kadlecovi.
Dne 4. dubna 1968 byla v ČSSR zaznamenaná mírná nákupní
horečka. Její příčinou byly obavy ze zavedení měnové reformy.
20. dubna vyzvedli tesaři z JZD Velim krovy na novém blokovém
domě u katolického kostela a na bývalé Šmejkalově zahradě.
24. dubna zemřel ve věku 75 let pan Jan Vlček, jeden z velimských
holičů. Pracoval v najaté holírně, která se nacházela na pravé
straně dvora hostince U Krásenských proti bývalému obecnímu
úřadu.
V dubnu 1968 usilovala paní Stárková, žena holiče Františka
Stárka, o prosazení se ve zpěvu s možností vystupování
v kolínském divadle.

Výlet na Bedřichov
Děti ze Sokola Velim opět vyrazily na Bedřichov. I přes veliké
teplo se jich letos sešlo opravdu hodně (jen dětského osazenstva
bylo napočítáno 54). K tomu vystoupalo k mohyle i mnoho
rodičů, někteří i s kočárky, a to byl nesnadný úkol i vzhledem
k terénu a počasí. Po návratu do sokolovny čekaly na děti opečené
buřtíky s pečivem a limonáda. Děti si stihly ještě zasoutěžit,
dostaly sladkou odměnu a po sedmé hodině se rozcházely. Veliký
dík patří všem dobrovolnicím, které se staraly nejen o děti, ale i o
občerstvení.žas

Z našich škol

„Duben – ještě tam budem.“ Kde? V MŠ.

Všechny naše pavilony zalilo slunce a to nám všem napovědělo,
že jaro dorazilo v plné síle. A toho museli využít naši předškoláci.
Letos si poprvé v MŠ vyzkoušeli, co je asi čeká u zápisu do prvních
tříd. Pořádali jsme totiž „Zápis nanečisto“. Účast byla obrovská,
zúčastnili se všichni, kteří do školy půjdou, a i ti, kteří půjdou až
příští rok. Někomu se dařilo moc a někdo občas tápal, ale tak už
to v životě chodí. Dále jsme si vyšli do Vítězova na minifarmu
Minarčíkových, kde jsme viděli letošní přírůstky a i staré dobré
známé z loňska.
Další akcí v naší škole byla Dřevíčkova dílnička, kdy si naše
děti pod odborným vedením vyrobily dárek pro svoje maminky
k jejich blížícímu se svátku. Už se těšíme na květen, čekají nás
totiž výlety, ale o tom až příště.
Mgr. M. Nykodemová

Recitační soutěž žáků ZŠ

Naše dívky se ve čtvrtek 5. dubna zúčastnily okresního kola
recitační soutěže Dětská scéna, které se konalo v DDM Kolín.
Recitátorky A. Čáslavová, N. Müllerová, A. Matějková,
T. Mašínová a E. Kulifajová sice do krajského kola nepostoupily,
ale soutěžní přehlídku si velmi užily.

Středočeský taneční pohár

V pátek 6. 4. proběhlo v Poděbradech v DDM Symfonie okresní
kolo Středočeského tanečního poháru. V kategorii minitýmů
2. stupeň ZŠ nás reprezentovaly D. Bartošová a T. Holzbauerová
se skladbou Double, v kategorii týmů 1. stupeň to byli Skřítci
– Málková A., Čechová M., Nezavdalová P., Víšková K.,
Klozová E., Matějková A., Slavíková A., Veverková T. a Čáslavová
A. Medaili dívky sice nezískaly, ale rozhodně se v těžké
konkurenci neztratily.

Prales dětem

Dne 11. 4. k nám do školy přijel pan Petr Coubal a v rámci
vzdělávacího programu Nejbohatší ekosystémy planety Země
připravil pro děti všech ročníků přednášku Prales dětem
o významu ekosystému deštného pralesa. Celý vzdělávací
program přímo podporuje projekt Prales dětem, který vlastní
v Indonésii první česko-indonéskou rezervaci, jež vzniká
vykupováním plantáží kaučukovníku a palmy olejné. Tyto
plantáže jsou poté vykáceny a volně se zde nechávají zarůst
sekundárním pralesem, kde vzniká nový domov pro kriticky
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ohrožená zvířata, jako je např. tygr nebo orangutan.

Další exkurze

Hned po Velikonocích vyrazili čtvrťáci do Prahy. Cílem byla
Štefánikova hvězdárna a zrcadlové bludiště na Petříně. 10. 4. se
osmáci vydali na exkurzi k volbě povolání a to do poděbradských
skláren. Každoročně se v rámci Dne Země koná v Městském
společenském domě v Kolíně Výstava o životním prostředí
s bohatým programem a soutěžemi. 18. 4. tuto akci navštívily
7. a 8. třída, o den později 4.A, 4.B a 5. třída. Dne 19. 4. byla
9. třída na exkurzi v Terezíně. Ve čtvrtek 26. 4. odjeli na exkurzi
do planetária v Hradci Králové třeťáci.
AH

Velimský florbal v Praze
Jak jsme již informovali v minulém čísle VN, do pražského
finále postoupily naše týmy ve 3 kategoriích. Kat. Ib hrála 15. 4.
v Praze v Tyršově domě na Smíchově. Jak se později ukázalo,
měli jsme štěstí na los a hráli jsme ve slabší skupině, kde jsme bez
problémů zvítězili (s Příbramí 7:1, s Jevíčkem 5:1, se Sokolčí 6:2)
a bezpečně postoupili do čtvrtfinále. Tam jsme narazili na Jince,
se kterými jsme dlouho prohrávali, ale nakonec kluci zabrali
a po výhře 5:3 jsme postoupili mezi nejlepší 4 týmy. V semifinále
přišla smolná prohra s Třebíčí 5:6 a zápas o 3. místo jsme už
odevzdali Švihovu 0:7. K výbornému výsledku gratulujeme
a děkujeme trenérům i rodičům za podporu a čas, který florbalu
věnují.
Kategorie II (2004-2001) se odehrála 21. 4. v hale Sokola

Vinohrady. Ve skupině jsme prohráli se Švihovem 0:3, poté
vyhráli s Rovení 3:0 a s Ostroměří také 3:0. Ze skupiny jsme
postoupili z 2. místa a naším čtvrtfinálovým soupeřem byly
Jince. I přes srdnatý výkon, dvě přesilovky i hry bez brankáře
jsme prohráli 1:3 a obsadili 5. – 8. místo. Brankář Adam Fiala byl
neoficiálně vyhodnocen jako nejlepší brankář turnaje.
O den později se odehrála i nejstarší kategorie III. Zde náš tým
obsadil 9. místo, když naši chlapci (17-18 let) bojovali např.
i proti mužům (25-30 let) z profi sokolských oddílů. Jsou to pro
ně však zkušenosti a na to, že je Velim malá obec, chlapci trénují
ve volných chvílích a v malé hale, jde o velmi pěkné umístění.
Musíme je pochválit za to, že nesedí u počítačů, ale makají
na sobě.ME

FC Velim

Výsledky a tabulky:
A: Poděbrady – Velim 3:0, Velim – Divišov 3:1, Mn. Hradiště
– Velim 0:2, Velim – Kosmonosy 3:1, Velim – Pěčice 1:0
B: Nučice – Velim 1:1 (na PK 4:2), Velim – Pečky 1:1 (na
PK 8:9), Žíželice – Velim 1:0, Velim – Červené Pečky 8:1
Radim – Velim 0:4, Krakovany – Velim 1:1 (na PK 4:3)
Dorost: Čelákovice – Velim 2:2, Velim – Český Brod 1:0,
Pečky – Velim 2:0, Velim – Jestřabí Lhota 2:2, Velim –
Kutná Hora 5:3
Starší žáci: Velim – Vrdy 5:1, Ml. Boleslav – Velim 0:0, Sázava
– Velim 0:1, Dobrovice – Velim 1:2, Benátky n/J – Velim 2:0
Mladší žáci: Velim – Žíželice 7:1, Velký Osek – Velim
3:3, Velim – Zásmuky 4:1, Bečváry – Velim 0:3, Velim –
Radim 2:0
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).

