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Masopust a karneval
Dětský karneval

Velimští volejbalisté připravují každoročně nejen
sportovní akce. Se stejnou vervou se každý rok
pouštějí do příprav dětského karnevalu, který
tentokrát proběhl již na konci ledna. Dětí se sešlo
opravdu dost. Každý si užíval tuto akcičku po svém,
ten překonával ostych, ten se musel krotit, aby zbylo
místo na parketě i pro ostatní. Sem tam se osmělili
i rodiče, aby zaplnili parket. Pohled na spokojená,
roztančená děcka za pár hodin příprav prostě stojí,
a i proto všem dobrovolníkům za uspořádání tohoto
odpoledne patří velké díky! Stejně tak děkujeme
OÚ Velim za podporu v podobě sladkostí.
žas

Karneval pro dospělé

I letošní ročník karnevalu pro dospělé se velmi povedl,
sokolovna hýřila barvami, veselím a maskami. Bylo se opravdu
na co koukat – mezi spoustou zdravotníků a živými mrtvými
jste mohli potkat roboty, pastelky, smrtku, pana Pávka s Otíkem,
elfy nebo medvědy od Kolína. Společnost byla prostě vybraná.
Do časných ranních hodin se celý rej náramně bavil se skupinou
Echo a pak se všichni více či méně unavení rozešli. Moc a moc
děkujeme všem sponzorům a organizátorům plesu.
I. Homokyová

Masopust v MŠ

Přestože nám letos počasí příliš nepřálo (bylo dost větrno) vyrazil 1. března v dopoledních hodinách od mateřské školy masopustní
průvod. Nedočkavost dětí se stupňovala minutku od minutky, a když jsme byli kompletní, vyrazili jsme do velimských ulic.
Mnoho dětí ho pojalo opravdu s velkou vážností a obléklo se do masek, s nimi se převlékly i jejich třídní učitelky. Celý průvod
ukončila návštěva obecního
úřadu, kde jsme zazpívali,
zarecitovali a za to nás čekala
sladká odměna. Cesta zpět
do mateřské školy byla plna
dojmů, veselé konverzace
a smíchu. S přáním, aby
nám masopust příští rok
vyšel alespoň tak jako ten
letošní, jsme se rozloučili se
všemi přihlížejícími rodiči,
prarodiči,
příbuznými
a občany Velimi a rozešli jsme
se do svých pavilonů na oběd.

M. Nykodemová
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 1. 2. 2017
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ZO projednalo odměny zastupitelům obce od 1. 3. 2017.
Pan starosta Seifert předložil ZO v souladu s § 72 zákona
o obcích novelu nařízení vlády č. 37/2003 návrh na zvýšení
odměn zastupitelům od 1. 3. 2017. ZO schválilo navýšení
odměn pro zastupitele bez komise z 576 Kč na 599 Kč a pro
zastupitele jako předsedy komise z 1962 Kč na 2041 Kč.
Neschválilo navýšení odměn místostarostům z 12250 Kč
na 23212 Kč.
ZO vzalo na vědomí žádost spolku Lungta, Praha,
o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka
pro Tibet. K této akci se obec nepřipojí.
Ing. L. Kotková, Velim, zaslala žádost o udělení finančního
příspěvku (80 000 Kč) na rok 2017. Žádost o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Velim na rok 2017 – Letní dětská
rekreace Horní Bradlo. (S částkou je počítáno v rozpočtu
na rok 2017.) ZO souhlasí s poskytnutím této dotace.
ZO také souhlasí s uzavřením a podpisem Dodatku č. IX
ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové
dopravě na rok 2017, který zaslala OAD Kolín.
Statek Kutlíře, a. s., podal žádost o informaci, zda obec
plánuje výběrové řízení na pachtýře zemědělské půdy
a za jakých podmínek. ZO se zatím na podmínkách
propachtování obecních pozemků nedohodlo. Informace
o propachtování pozemků (záměr) a případném výběrovém
řízení budou vyvěšeny na úřední desce nebo zveřejněny
na webových stránkách obce Velim.
J. Kolář, Velim, požádal o pronájem – pacht zemědělských
pozemků, na kterých hospodaří, a dále pozemků, na kterých
hospodaří jako spolumajitel v rámci společnosti Kolář J.,
v. o. s. Odpověď ZO je stejná jako v předchozím případě.
J. Vadroň, Velké Přílepy, podal žádost o vydání pozemku
p. č. 876/62 v k. ú. Velim, na kterém hospodaří J. Kolář. Panu
Vadroňovi bude zaslán e-mail s žádostí o bližší specifikaci
problému, neboť žádost není dostatečně srozumitelná.
MěÚ Kolín zaslal Rozhodnutí o předepsání odvodu
z trvalého odnětí půdy ze ZPF za účelem rozšíření výrobního
areálu ve Velimi na pozemcích v k. ú. Velim (2 871 054 Kč,
z toho 30 % je příjmem rozpočtu obce Velim).
St. Švihoříková, Tuchoraz, požádala o přidělení obecního
bytu v obci Velim. Bude zařazena do seznamu žadatelů o byt.
ZO rozhodlo o podpisu smlouvy s ČEZ Distribuce,
a. s. Jedná se o Smlouvu o smlouvě budoucí na odkup části
pozemku p. č. 383/19 v k. ú. Velim – pozemek o výměře
42 m2 (7m x 6 m) dle nákresu z důvodu vybudování nové TS
pro ZŠ Velim.
Na základě výše uvedené žádosti požádal starosta
o zveřejnění záměru prodat tento nemovitý majetek
(pozemek o výměře 42 m2) z pozemku p. č. 383/19 o výměře
3849 m2 v katastrálním území Velim. Zveřejnění záměru
bylo schváleno a záměr bude vyvěšen po dobu zákonné
lhůty na úřední desce.
I. Koutová zaslala rozpočet na demolici objektu v bývalých
kasárnách.
Pan starosta seznámil ZO s dotazem paní Eimerové, zda
obec bude i nadále pronajímat sportovní hřiště (cvičák). ZO
odsouhlasilo pronájem sportovního hřiště ve Velimi.
Na základě této skutečnosti požádal starosta o zveřejnění
záměru pronajmout pozemek parc. č. 1096/4, sportoviště
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a rekreační plocha, o výměře 6701 m2, který bude i nadále
sloužit obci Velim jako sportovní hřiště. Zveřejnění záměru
bylo schváleno a záměr bude vyvěšen po dobu zákonné
lhůty na úřední desce.
Dále ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo č. 16124 týkající se úpravy termínů zhotovení díla
(Cyklostezka Vítězov – Velim) uzavřenou mezi Obcí Velim
a společností KG-SERVIS, spol. s r. o.
Na dotaz ohledně velimského nádraží obec obdržela
odpověď Českých drah ve smyslu, že úschovna kol ani
čekárna nejsou prioritou ČD. Odpověď bude přeposlána
paní Malé a paní Krchové.
Pan starosta Seifert 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“
(výběrové řízení se uskutečnilo 15. 12. 2016). ZO vzalo tuto
zprávu na vědomí.
Na doporučení výběrové komise ZO rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky na stavební práce s názvem
„Mateřská škola Velim stavební úpravy pavilonu B“,
kterou je nabídka uchazeče: GEOSAN GROUP, a. s., se
sídlem U Nemocnice 430, 280 02, Kolín III , IČ: 28169522,
nabídková cena 5 449 907 Kč bez DPH, záruka za kvalitu
díla 60 měsíců.
Starosta seznámil přítomné zastupitele s Pravidly lovu ryb
na rybníku ve Vítězově a na Nádržce. Podmínky budou
stejné jako loni, rybolov bude povolen pouze ve Vítězově,
o prázdninách bude na Nádržce povolen rybolov pro děti.
Mezi zastupiteli proběhla diskuse o pachtovném za obecní
pozemky, JUDr. Těmín, Ph.D., připraví návrh.
Dále JUDr. Těmín, Ph.D., připraví odvolání proti rozhodnutí
soudu ve sporu s ČEZ (trafostanice).
Pan starosta informoval zastupitele o Studii zastavitelnosti
území – lokalita rodinné zástavby ve Velimi v centrální části
Velim, Karlova a třída Krále Jiřího, kterou navrhli Ing. arch.
Pavel Krolák a Ing. Radana Jarolímová. ZO výše uvedenou
studii schválilo.
Dále informoval, že Ing. arch. Krolák pracuje na projektu
parcelace bývalých kasáren.
Diskuse o kontejnerech na bioodpad. Sběrný dvůr pro
velimské a vítězovské občany bude vybudován u ČOV
ve Velimi. Informace o jeho otevření a provozní doba budou
upřesněny a zveřejněny na vývěskách a stránce www.velim.
cz.

Velim a svět před půl stoletím (únor 1967)
Dne 2. února 1967 proběhla ve Velimské továrně prohlídka šaten
žen v souvislosti se zcizením svetru zaměstnankyně Kosinové.
Při prohlídce se našlo ve skříních větší množství čokolády.
Prohlídky prováděli příslušníci VB za přítomnosti ředitele
závodu a kádrové pracovnice.
Kolem 10. února se na poli JZD Velim v prostoru Beránku,
Necek, cest do Plaňan a dalších budovaly nové cesty. Konaly se
přípravy na stavbu asfaltových silnic. Prozatím se odhrnovala
ornice a navážel písek.
V polovině února byly Rusko a baltské republiky napadeny
chřipkovým virem V2. Byly obavy z přenesení nákazy do ČSSR.

V únoru byla již jistou dobu v provozu nová silnice z Křečhoře
přes Bříství do Chocenic a Břežan.
V únoru sloužila již rok jako velimské obecní odpadiště
prohlubeň po vytěžené cihlářské hlíně zpracované zde v Baštově
cihelně. Předtím se domácí odpad svážel do vytěženého písečníku
na velimskou Skálu za vilu Oraských. V prohlubni zvané Baštovka
byl též zavážen i rybníček, v němž vše živé (například ryby a raci)
zahynulo.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Karbusický Josef, Velim
Kozáková Jiřina, Velim
Beníšková Eva, Velim
Hrabalová Hana, Velim
Hrabal Josef, Velim
Šecl Ladislav, Velim
Král Lubomír, Velim
Babická Irena, Velim
Minarčík Josef, Velim
Sixtová Marie, Velim
Kratochvílová Olga, Velim
Hanuš Petr, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Narodili se:
Houžvičková Sofie, Vítězov
Grulich Bohumír, Vítězov
Káninská Agáta, Velim
Buřil Pavel, Velim
Zemřeli:
Stejskalová Vlasta, Velim
Strnad Karel, Velim
Čest jejich památce!

Za Ing. Karlem Strnadem

Studené sněhy kryjí zemi
a bledé slunce nehřeje.
Odešels na nejtajemnější ze všech cest,
opustils domov za svitu chladných hvězd
s ozvěnou kroků ztracených
a pokojně spíš.
Sokol ti pokynul křídlem rozpjatým
na cestu poslední,
statečným „Nazdar!“ pozdravil tě tvůj tým.
Sbohem, Karle…
Sokol Velim – KRPV

Pohlednice, kterou namaloval akad. malíř J. Škopek pro Ing. K. Strnada

3
Jak vařily naše prababičky (21.)
Ve 21 dílech tohoto seriálu jsme probírali obyčejné starosti
a práce našich prababiček. Jejich život nebyl tak všední, jak
jsme ho většinou popisovali. Měl velký duchovní rozměr, který
se z našeho života postupně vytrácí. V době našich prababiček
se žilo ve větší pospolitosti, která je dnes nahrazována izolací
doma, již umožňuje pokrok.
Dřívější generace přikládaly daleko větší pozornost změnám
počasí, jehož vývoj sledovaly pomocí pranostik. Pranostiky,
jak víme, jsou plné různých svatých. „Na svatého Řehoře,
líný sedlák, který neoře.“ Tuto rýmující se pranostiku možná
známe, ale kdo z nás ví, kdo to vlastně je svatý Řehoř. Naše
prababičky však věděly přesně, kdo to je. Předpověděly počasí
na příští týden lépe než dnes televize a hospodář se tím řídil.
Kalendář z období roku 1900 uvádí například toto úřední
oznámení: „Soudní prázdniny jsou: 1. Od Božího hodu až do sv.
Tří králů. 2. Od Květné neděle až do Pondělí velikonočního.
3. O třech křížových dnech. 4. Od Božího těla až do čtvrtku
nejblíže příštího. Židé nesmějí na jejich ustanovené svátky
k soudu býti přivoláváni.“
Celé to ukazuje vliv náboženské víry na společnost. Příručka
pro evangelické křesťany vydaná v Praze uvádí doporučené
modlitby pro jednotlivé dny v týdnu, a to pro ráno, k obědu
a modlitbu večerní. Modlení bylo obvyklé před podaným
jídlem. Modlitba začala, až se všichni sešli ke společnému stolu,
což přispívalo k soudržnosti rodiny nebo jiného společenství.
Naše prababičky respektovaly všechny dny a období, kdy se
musí správní křesťané postit. Kdyby v pátek podaly knedlo,
vepřo, zelo, byl by to veliký hřích. Posty vycházely z dlouhodobé
tradice a jsou obvyklé ve většině světových náboženství. Je
otázkou, zda je dobré, že se naše moderní společnost mění
ve společnost konzumní zapomínající na tradice, odvracející
se od přikázání křesťanství a přiklánějící se k životu bez víry.
„Pomni, abys den sváteční světil.“ Je třetím přikázáním
v křesťanském desateru. To znamenalo den odpočinku, spojený
obvykle s návštěvou kostela. Jídlo na neděli proto připravily
naše prababičky obvykle dopředu. Bývalo samozřejmě tím
nejlepším jídlem v týdnu, pokud možno jídlem masitým.
Statistiky uvádějí, že se naše prababičky dožívaly průměrného
stáří kolem 50 let. Nedejme se však mýlit statistikami. Naše
prababičky měly tuhý kořínek, dožívaly se vysokého věku
a byly navíc v lepší kondici než ženy dnes. Vždyť jedly zdravě
a žily v čistším prostředí. Také svůj kořínek upevňovaly prací
a morálním životem. Tento rozpor statistik je způsoben vysokou
dětskou úmrtností. Nejvíce umíraly děti ještě v kojeneckém
věku a na dětské nemoci, které jsou dnes buď vymýceny nebo
jsou vlivem lékařské vědy snadno léčitelné. Slabší děti často
novorozenecké či kojenecké údobí nepřečkaly.
Naše prababičky měly důležitou roli v rodinách, byly vážené
pro svou moudrost. Byly nositelkami tradic, národního
uvědomění a bez nich by nebylo naše národní obrození. Jak má
být správně vyšita sukně a halenka na kroji nebylo v žádných
příručkách, ale v šedivých hlavách našich prababiček nebo
v jejich truhlách. Houpaly děti v kolébkách a vypravovaly
jim krásné české pohádky. Spisovatelé pohádky od babiček
sbírali po českém venkově a přepisovali do knížek. Velmi si
to uvědomovala již Božena Němcová, když psala nejkrásnější
českou knihu.
O tom, jak bylo vaření našich prababiček ovlivněno jejich
moudrostí, pověrami a zvyky, si povíme příště. Dnes přikládám
tento recept:
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Kapoun s úhořem
Upec kapouna, úhoře stáhni, rozkrájej ho na špalíčky, dej ho
na rendlík, k němu kus nového másla, citronovou kůru a nech
ho upéci. Utři několik sardelí s novým máslem, dej k tomu půl
strouhané, ve vodě namočené a vymačkané žemličky, dva nebo
tři žloutky, přilej k tomu hovězí polívky, okořeň to květem,
rozkloktej to, vlej to na úhoře a nech to trochu spejchnout.
Potom dej na mísu kapouna doprostřed, úhoře okolo, omáčku
na to proceď skrze sítko a dej to na stůl. 
Petr Baláček

Squashové turnaje
Od loňského října postoupila naše velimská hráčka
Tamara Holzbauerová do vyšší věkové kategorie G15 (dívky
do 15ti let). A hned ve dnech 3. – 5. 2. 2017 se v Praze konalo
juniorské mistrovství republiky ve squashi. Tam obsadila
v konkurenci starších dívek 5. místo. Již v listopadu se zúčastnila
turnaje ESF (Evropské squashové federace) v polské Vratislavi
– Polish Junior Open. Na tomto menším turnaji obsadila
7. místo. V lednu vybojovala 17. místo na mezinárodním turnaji
v Praze (Czech JO). Na konci února vyrazili čeští hráči do Vídně
(Austrian JO). Zde obsadila 9. místo, kdy po prohře v 1. kole
s budoucí vítězkou už žádný zápas neprohrála. Nejobsazenější
byl březnový German JO, který se konal až v Hamburku. Prvních
8 nasazených hráček bylo z první dvacítky evropského žebříčku.
Tamara skončila na 15. místě, což je velký úspěch.
Mateřským klubem je pro Tamaru SK Poděbrady. Město
Poděbrady jí při příležitosti Dne Poděbrad udělilo Pamětní
list starosty za vynikající reprezentaci poděbradského sportu
a získáni titulu mistryně ČR ve squashi v loňském roce. 
eve

Turnaj v Milovicích
V neděli 12. 2. se
tým starší přípravky
zúčastnil fotbalového
turnaje v Milovicích.
Chlapci obsadili 3. místo, když je porazily
pouze dva týmy Mladé
Boleslavi. Hráli:
Holzbauer J., Kobliha A.,
Sixta L., Vedral D.,
Divecký P., Szitás P.,
Houdek J., Korenc J.
a Esterle Š.
AH

Poděkování sponzorům Sokolského plesu
Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali
ceny do tomboly na 105. Sokolský ples, který se konal v sobotu
28. ledna 2017. Byli to:
Autodoprava Siřínek, Ball Aerocan, Dana Eschlerová, František
Kratochvíl – truhlářství, Hana Thielová – keramika, Ivan a Lenka
Farkašovi, Jan Kuchař – Zetor, Jana Bartošová, Jana Slavíková –
Textil, Jaroslav Horák – Texaco, Jaroslav Nezavdal – Dům barev,
Josef Farkaš – Pragon, Josef Janoušek – Pivovar Nymburk, Josef
Kaftan, Kas okna, Keramika Horáček, KFS Alarm – zabezpečovací
technika, KG-Tranzit, Lučební závody Kolín, Minarčíkovi,
Miroslav Kvapil – zemní práce, oddíl volejbalu, Petr Funda, Petr
Hrabal, Petr Opl – Petyss, Potraviny M. Jeřábek, Půjčovna lodí
Samba, s. r. o. – Povoda, Radek Čepelák – autoopravna, SALIMA,
SAVAS Velim, Stanislav Jandák – lakýrnictví a malířství, Statek
Jan Kolář, V+H Servis Kolín, Vlasta Bossányi – Potraviny Eden
Za výbor Sokola Velim Pavel Sixta

Poděkování sponzorům karnevalu

Pozvání
Fotbalový oddíl FC Velim Vás zve na první jarní domácí utkání
našeho A mužstva, které bude sehráno v neděli 26. 3. 2017
od 10.10 hodin před kamerami České televize. Utkání FC Velim
– FK Bohemia Poděbrady bude přímým přenosem vysílat stanice
ČT Sport.
Za FC Velim PK

Pavel Kasal, Manželé Nezbedovi, Geotek, s. r. o., Potraviny
Central, Petr Hrabal, Kadeřnictví Michaela Nováková, Josef
Janoušek, Ing. Jan Radoň, T. S. TATTOO, Jana Slavíková, Jan
Kolář, Salima Velim, Tex-Service Group, a. s., Jaroslav Nezavdal,
Zbyněk Sandholc, Potraviny Anděl, Radek Čepelák, JON.cz, Ball
Aerocan, Autodoprava M. Siřínek, Manželé Minarčíkovi, Radek
Chlád, Salon Setifis, KOVE TOOLS, s. r. o., Manželé Kynclovi,
Kadeřnictví I. Seifertová, Jana Vránová, Kosmetika a pedikúra
Drahoňovská, Potraviny EDEN, Jana Bartošová, Ester Jahodová,
Miroslav Kvapil – zemní práce, Jarmila Kopecká, Květinový
ateliér G. Kissová, oddíl volejbalu

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se rozloučili se zesnulým Karlem
Strnadem. Zároveň děkujeme za projevy soustrasti a květinové
dary. 
Rodina Strnadova
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