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A je po prázdninách...
Školní rok začal i v mateřské škole

První den byl pro všechny školáčky stejný, nervozita stoupala,
někde se objevily slzičky, u někoho úsměvy, někdo šel hrdě,
jiný vstupoval s menším strachem, ale všichni nějak začali.
Tento školní rok začalo chodit 103 dětí, máme tedy ještě malou
rezervu. V průběhu podzimních měsíců bychom se měli stěhovat
do nového červeného pavilonu, což by bylo úplně úžasné.
Na děti čeká spousta zajímavých akcí, které se rozběhnou
od října, až si všichni zvykneme, že jsme ve školičce spolu. Díky
velkému a milému sponzorovi – firmě Ball Aerocan – máme
ve třídě A a D, tedy u starších dětí, nově instalované interaktivní
tabule. Touto cestou bychom rádi poděkovali firmě Ball Aerocan
za sponzorský dar, který dala v červnu našim předškoláčkům
ve formě dárkové tašky se školními potřebami. Dále bychom
rádi poděkovali firmě KG Tranzit za vybavení mateřské školy
reflexními vestami. Doufáme, že tento školní rok bude alespoň
stejně tak úspěšný pro všechny naše předškoláčky jako byl ten
minulý. Všem přejeme, aby vykročili pravou nohou a pobyt
v naší školičce si užili.
Žaneta Svobodová, DiS., ředitelka MŠ

Začínáme s rekordním počtem žáků

V pondělí 4. září jsme zahájili nový školní rok s 281 žáky.
Nastoupilo 36 prvňáků, které budou letos vyučovat paní učitelka
I. Bodláková a E. Fundová. Do pedagogického sboru přibyla
Mgr. Petra Veverková, která bude vyučovat anglický a německý
jazyk. Během prázdnin se opět pilně pracovalo, byla vymalována
většina učeben budovy 2. stupně školy. Škola dále zakoupila
1 tabuli a 1 interaktivní tabuli, 2 další dostala sponzorským
darem od společnosti Ball Aerocan CZ, které bychom tímto
rádi poděkovali. Novým nábytkem byly vybaveny 3 třídy
a družina v budově 1. stupně školy. Tyto třídy se také dočkaly
zatemnění učeben u interaktivních tabulí. Novinkou pro rodiče
je tzv. Školní elektronická pokladna, která by měla rodičům
i učitelům zjednodušit veškeré platby. Přejeme žákům, rodičům
i pedagogům pohodový školní rok.
Mgr. Petr Karpeta, ředitel školy
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 16. 8. 2017
•
•

•
•
•
•
•

•
•

ZO schválilo rozpočtové opatření č. VII-2017.
ZO po doporučení stavebního úřadu v Kolíně projednalo
znovu žádost o stavbu oplocení na pozemcích vlastníků
jednotek domu čp. 444 ve Velimi a rozhodlo, že se stavbou
souhlasí.
J. Černík, Velim, požádal o výměnu bytu v č. p. 541
za zrekonstruovaný byt. ZO odpovědělo, že obecní byty
nemění.
KÚSK SČ, odbor kontroly, oznámil přezkoumání
hospodaření obce Velim za rok 2017, které se uskuteční dne
13. 12. 2017 od 7.30 h v budově OÚ Velim.
SPÚ oznámil zamítnutí žádosti o bezúplatný převod k. ú.
Velim a k. ú. Vítězov.
FÚ pro Středočeský kraj zaslal zprávu o daňové kontrole –
zateplení a výměna oken OÚ Velim. Kontrola proběhla bez
závad.
M. Sixta, Ostrava, navrhl rozšíření územní studie p. č. 238/1
a 299 k. ú. Velim směr Křížová ulice. ZO pověřilo pana
starostu prokonzultovat záležitost s Ing. ach. P. Krolákem
a poté zaslat odpověď panu Ing. M. Sixtovi.
ZO vzalo na vědomí vyvěšení Veřejné vyhlášky – jednoduchá
pozemková úprava k. ú. Pňov.
ZO odsouhlasilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Kuchařová Zdeňka, Velim
Kubelková Helena, Velim
Hoffmannová Eva, Velim
Bártl Miroslav, Velim
Špalek Vladimír, Velim
Jirků Anna, Velim
Růžičková Věra, Velim
Němcová Marie, Velim
Galčík Milan, Velim
Svárovský Miloš, Velim
Siřínek Miroslav, Velim
Navrátil Antonín, Velim
Sixtová Marta, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Manželství uzavřeli:
Paul Adam Zima a Šikolová
Tereza
Spoust Antonín a Hrušková
Jitka
Blahopřejeme!
Zemřeli:
Petránková Milada, Velim
Šátek Miroslav, Velim
Banya Rudolf, Velim
Siřínková Aloisie, Velim
Mikšovský Josef, Vítězov
Růžičková Anna, Velim
Čest jejich památce!

Termíny a místa umístění
kontejnerů
Sobota od 9.00 hodin do 10.00 hodin.
16. 9. a 23. 9. 2017
ulice Okružní, Vítězov
30. 9. a 7. 10. 2017
třída Krále Jiřího, ulice Tylova
14. 10. a 21. 10. 2017
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
28. 10. a 4. 11. 2017
třída Krále Jiřího, Vítězov
11. 11. a 18. 11. 2017
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
25. 11. 2017		
ulice Tylova, Vítězov
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na stavbu „Rekonstrukce a doplnění EOV v ŽST Velim“ pro
potřeby stavebního povolení se SUDOP Praha.
ZO schválilo žádost O. Vojtěcha, Velim, o předělání
stávajícího vjezdu za nový a jeho rozšíření na 2 parkovací
místa u domu čp. 698 ve Velimi (zhotovení na vlastní
náklady).
MŠ Velim požádala o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě
MŠ Velim pro školní rok 2017-2018 z 24 na 28. ZO výjimku
schválilo.
ZO rovněž schválilo Rozpočtové opatření č. 3-2017 MŠ
Velim.
M. Urbánková podala stížnost na sousedy a sousední
stavbu. Stížnost bude postoupena k prošetření na stavební
úřad v Kolíně.
FSČCE Velim požádal o příspěvek na obnovu kulturní
památky v roce 2017 – obnova a zprovoznění věžních hodin.
ZO souhlasí s příspěvkem ve výši 27 000 Kč.
Pan starosta informoval o stížnostech občanů na časté
krádeže na místních hřbitovech. Z těchto důvodů budou
na hřbitovy umístěny fotopasti.
Byt v č.p. 541 byl předán.
Místostarosta Kubelka připravil soupis zemědělských
pozemků ve Velimi a ve Vítězově vhodných k propachtování.
Na příštím zasedání ZO budou dohodnuty podmínky
pachtovného.

Návrat k úctě a tradici
Milí spoluobčané, asi většina z nás žijících zde ve Velimi
od narození či delší dobu má někoho z rodiny nebo přátel,
za kým chodí a jehož památku uctívá na jednom z místních
hřbitovů. Ať již to je katolický hřbitov při hlavní silnici Riegrova
nebo evangelický hřbitov při ulici Sokolská. To jediné, co pro
naše pozůstalé můžeme udělat, je donést jim kytičku nebo zapálit
svíčku a zavzpomínat na ně. Žiji v obci celý svůj život a musím
uznat, že jsem vždy byla vděčna za to, že reportáže z televizních
novin o vandalech a zlodějích na českých hřbitovech se naší malé
obce netýkaly. Bohužel se tato situace změnila.
Posledním rokem se mi několikrát přihodilo, že mnou donesená
dekorace, květina či osázená mísa po jednom či dvou dnech
z evangelického hřbitova zmizela. Čím hezčí byla, tím dříve se
ztratila. Věřte mi, že mi skutečně nejde o finanční kompenzaci
ani o ztrátu času, kterou jsem při vazbách strávila, ale o skutečnou
ztrátu úcty mezi lidmi navzájem a úcty k mrtvým. Vždyť kdo
okrade mrtvého, je schopný snad už čehokoliv. Od známých
a lidí chodících na hřbitov vím, že nejsem jedinou okradenou
a že i mnohým jiným se ztrácejí květiny, vazby a dekorace již delší
dobu. Je to smutné, ale bohužel s tím jako pouhý občan nemohu
nic dělat. Přestat však uctívat památku těch, co odešli, nehodlám.
Ráda bych vás, spoluobčany, požádala o bdělost a větší všímavost
při návštěvách místního evangelického hřbitova. Prosím všímejte
si lidí, kteří hřbitov navštěvují, i toho, zda z něj kromě odkvetlých
květin a dekorací neodnášejí i ty ještě krásné a zachovalé či
nadměrné tašky a jiná zavazadla. Pomozme si navzájem vrátit se
do dob, kdy uctění památky zesnulých na velimských hřbitovech
mělo smysl a trvání. Děkuji za zveřejnění článku a jakoukoli
pomoc či součinnost, kterou by obec ze své strany zřizovatele
a provozovatele místního evangelického hřbitova mohla
nabídnout a učinit. 
H. Štěpánková

Zpráva o reorganizaci KRPV
Před čtvrt stoletím jsem stál u zrodu KRPV (Klubu rodáků
a přátel Velimi). Moje činnost byla uzavřena postižením
a následnou nemocí. A nyní nemohoucí sleduji takřka
beznadějnou snahu jedinců o záchranu činnosti klubu rodáků,
uznávaného za oddíl Sokola Velim. Minulé čtvrtstoletí prokázalo
tuto složku velimské společnosti za velmi důležitou a potřebnou.
Její činnost byla absolutně dobrovolná. Snahou bylo povznést
Velim a doplnit bílá místa v její historii. Naprosto zde nebyly
sledovány nějaké hmotné plány, jak se dnes ve společnosti děje,
neboť chamtivost vysoce převyšuje poctivost a čestnost. Ta
kdysi bývala u všech složek společnosti prioritou. Dřívější heslo
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„Pravda vítězí“ již dávno ztratilo pravdivost a jak víme, zmizelo
i z pomníku na velimské návsi. Proto se nyní obracím na poctivé
a čestné občany, aby dobře zvážili potřebnou činnost před lety
založeného oddílu Sokola Velim a vrátili mu vážnost, se kterou
vstupoval na občanskou scénu. Čtvrtému oddílu Sokola Velim
pak doporučuji, aby přijímal do svých řad čestné a poctivé
spoluobčany. Byla by zde záruka, že se najdou důvěryhodní
jedinci, kteří při volbě výboru stanou v čele tohoto oddílu. Přeji
oddílu KRPV mnoho úspěchů. K této výzvě mě přiměly prosby
nestranných osob.
Všechny čtenáře zdraví B. B.

TGM 7. 3. 1850 – 14. 9. 1937
„Za sto let možná děti našich dětí
svým dětem budou teskně vyprávěti
o šedém ránu čtrnáctého září
na věky označeném v kalendáři:
To kalné ráno čtrnáctého září, to si
pamatuj, mé dítě…“
napsal
básník
Jaroslav
Seifert
bezprostředně poté, co československý
rozhlas oznámil národu úmrtí prvního
prezidenta Československé republiky,
Tomáše G. Masaryka.
A Lidové noviny s datem 14. 9. 1934 přinesly zprávu z pera Karla
Čapka: „Dnes vydechl naposledy Tomáš Garrigue Masaryk,
Osvoboditel, duchovní tvůrce a první prezident Republiky

československé. Tím se uzavírá věčným mírem jeho tříletý boj se
smrtí, boj, ve kterém tělo lidské není nikdy konečným vítězem.
I tuto smrt musíme přijmout s odevzdaností a pokorou. Zemřel
stařec v plnosti života, muž v plnosti cti a vladař v plnosti lásky.
Taková smrt není než naplněním a doufejme, občané Republiky
československé, celou Masarykovou vírou v nesmrtelnost
a božský řád věcí, že Tomáš Garrigue Masaryk se dívá na nás
dál…“
I naše obec je spjata s touto význačnou osobností našich dějin.
Ještě jako profesor přijal T. G. Masaryk pozvání Velimských
k přednášce na námět Naše apolitická situace, kterou pronesl
v budově hostince č. 15 (dnes již neexistujícího). Tuto událost
připomíná pomník na náměstí. Jméno Masarykovo nese hrdě
i naše škola z r. 1937, k čemuž Masaryk dopisem svolil.
MČ

Přezdívky (1.)
Přezdívky jsou mimo jiné náhradní jména osob, ba celých
národů, ale i běžných věcí denního života, předmětů denní
potřeby i všeho možného, s čím člověk přichází do styku.
V plánu klubu velimských rodáků bylo kdysi mimo jiné pořídit
soupis přezdívek současných, ale i starších, které by mohly
upadnout v zapomenutí. Co tedy znamenalo mluvit v minulosti
o advokátu chudých? Jen jistá skupina spoluobčanů věděla, že se
jedná o právního zástupce Velimské továrny, který byl v závodě
prostým úředníkem. Aby i velimské přezdívky neupadly po čase
v zapomenutí, osměluji se některé z nich zde zdůvodnit či pouze
uvést. Tak tedy komu že říkali ve Velimi Akurát? Byl jím Jiří
Poljak, původem Slovák, ženatý, otec dvou dětí. Do Velimi jej
uvedl jeho starší bratr, zaměstnaný zde v zemědělství, kterého
nikdo pod jménem Poljak ve Velimi neznal. Jeho křestní jméno
Kašpar považovali Velimští za příjmení. Kašpar byl svobodný
a nejčastěji byl zaměstnán u „rohového“ Karbusického.
Když Kašparovi v pozdější době uvolnili jednu místnost
ve vyprázněném statku u „revidentů“ Sixtů, přespával raději
u Karbusických na rohu v maštali u koní. Přezdívka Antoš
patřila truhláři Slabému z Fajberku. Byla totiž původním
jménem majitele tohoto truhlářství. Části ulice severně
za dráhou, tedy za Velimskou továrnou, se říkalo Bosna. Tato
přezdívka vznikla ještě za monarchie, kdy byla skutečná Bosna
častěji jmenována. Přezdívka Bešťák vznikla podobností jména
Březina, který byl jejím nositelem. Říkali tak oběma bratrům
Březinovým. Bydleli při severní straně dnešního fotbalového
hřiště. Měli ještě sestru Hanu. Mladší z bratrů zahynul při srážce

dvou autobusů v únoru roku 1986. Byl řidičem autobusu na lince
Kolín – Liberec. Přezdívku Baron měl Jiří Baláček z č. 17. Jeho
sestra Ludmila se provdala za Josefa Švarce z Vítězovské ulice.
Jiří kulhal následkem úrazu na motocyklu. Balda kupodivu
říkali ve Velimi Miloslavu Sittovi z Fajberku, který nevedl
spořádaný život. Byl sice ženatý a měl potomka, ale nečestným
jednáním ztratil důvěru spoluobčanů. Jednou využil hromádky
kukuřice vysypané z vagonu na velimském nádraží. Objížděl
pak s tímto vzorkem členy spolku chovatelů a pořizoval seznam
zájemců o toto zboží. Vybíral peníze, za které si chtěli kukuřičná
zrna koupit. Takto získané peníze pak zpronevěřil. Na zimu se
připravoval svozem kořenů a pařezů z okolí, které používal jako
topivo. V mládí se u Hrabánka vyučil sedlářem a čalouníkem.
To mu umožnilo brát si domů od firmy kůže, ze kterých měl
zhotovovat malé peněženky. Pokud nějaké vyrobil, prodal je
a peníze též zpronevěřil. Dlužil výživné pro svého syna. Byl stále
ve střehu policie. Přezdívku Beránek dali mladému Janstovi,
čemuž byla nápomocná i jeho kudrnatá hlava. Říkali mu však
také Sypánek. To proto, že měl na obličeji pihy. Ve Velimi je
znám i jiný Beránek. Říká se tak návrší s polnostmi táhnoucími
se od Cerhenic k Velimi. Příčinou je kostelík, který stojí na vršku
a byl majetkem církve jednoty bratrské. Tato církev má ve znaku
beránka, který na dlouhé žerdi třímá vlaječku této církve. Kostelík
nechala postavit žena rodu Sternbergů provdaná za majitele
cerhenického zámku. Kostelík se neznámým způsobem dostal
do majetku církve římskokatolické.
B.B.
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Přezdívky (2.)

Přezdívka Bambus se ve Velimi vyskytuje dvakrát. Začnu
u Jaroslava Libáňského, našeho vrstevníka. Musím uvést, že se
do Velimi dostal na počátku německé okupace, a to jako člen
nově zformované rodiny, která byla nucena opustit oblast při
řece Sázavě zabranou německými okupanty. Jeho matka, vdova
Libáňská, se v té době domluvila s vdovcem Arnoštem Protivou
a spolu s dětmi z obou stran vytvořili všichni nový početný svazek.
Byla nouze o byty a nová výstavba dosud neexistovala. Obec
jim přidělila poslední volnou místnost v Porkesově obchodu
u starého obecního úřadu. Mezi nájemci byla i jedna rodina
ze Sudet, která se tam po válce opět vrátila. Bydlel tam i malíř
pokojů Josef Matuška se svou rodinou. Jarda (Bambus) č. 1 bydlel
později s rodinou v Kolíně na sídlišti. Za okupace byl uvězněn
za hospodářskou kriminalitu. Z pardubické věznice za revoluce
vězně propustili a opatřili jim německy psané propustky. Jarda
vykročil domů pěšky společně s kamarádem z jedné vsi kdesi
za Křečhoří. Při přechodu kolínského mostu se museli německým
hlídkám dvakrát legitimovat. Když přešli kus cesty po státovce
k Praze, kamarád se náhle Jardovi svěřil. Vytáhl z kapsy německý
vojenský kolt. Jarda se zděsil. Kdyby na to Němci přišli, zaplatili
by za to oba svými životy. Kamarádovi prý na to stačilo odskočit
si cestou na malou potřebu a ten „poklad“ našel ve škarpě. Jardovi
však pro jistotu nic neřekl, aby ho nerozrušil. Pod Kamhajkem se
rozloučili. Před Velimí byl znovu zadržen německou vojenskou
hlídkou. Opět se prokázal německy psanou propustkou. Jardu
překvapila závěrečná vlídnost nepřátelského vojáka. Vyšlo najevo,
že se jedná o rakouského občana, který má v úmyslu dezertovat.
Voják jej žádal o nějaké obnošené civilní šaty. Nakonec se

dohodli. Večer se sešli na smluveném místě. Tam došlo k výměně
oděvů. Druhým nositelem přezdívky Bambus byl maloobchodník
Pilnáček. Staří bezdětní manželé Pilnáčkovi zásobovali ze svého
obchůdku poblíž Čeperky celou Pražskou ulici. Pilnáček sedával
na židli před krámkem a sledoval chování mládeže v ulici. Čím
více lumpačila, tím více se smál, až se za břicho popadal. Rád
bych jen dodal několik vět o příbuzném Pilnáčkových, který
žil zálesáckým způsobem na malých ostrůvcích při vtoku říčky
Doubravky do Labe u Záboří. Měl malé stádo koz, které vozil
na loďce na ostrůvky, na nichž spásaly trávu. Dařil se mu též chov
kachen. Cože byla Baštovka? Říkalo se tak prohlubni (severně
od cihelny) firmy Bašta a Mašín. Prohlubeň vznikla vytěžením
cihlářské hlíny. Ta cihelna patřila původně bratru starého pana
Karla Strnada z Pražské ulice. Provoz v ní poměrně značně vázl,
až velké povětří odneslo dřevěnou střechu. To uspíšilo prodej
cihelny. Za první republiky ji od Strnada koupili švagři Bašta
a Mašín. Bašta cihelnu modernizoval. Cihly byly od ostatních
rozeznatelné podle monogramu B a M. Samotná Baštovka měla
rozměr slušného pole. Nacházely se v ní dva rybníčky. Ten přední
byl se svážnou – pozvolnou cestou – a osvědčil se jako koupaliště.
Druhý měl spíše povahu chovného rybníka. V obou případech
se zde také dařilo rakům. Několik roků před zánikem cihelny ji
také využíval velimský Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou)
k soutěžím motocyklů. Plocha prohlubně postupně zarůstala
křovinami, vrbami a topoly, až se z ní stalo odpadiště pro obcí
svážený domovní odpad. Po jisté době Baštovka zcela zmizela.
Prostor byl prodán jinému majiteli. Ví se například, že hranatý
komín koupil zedník Fr. Kyjovský ze Sokolče.

Jak vařily naše prababičky (27.)
Léto – od 8. června (sv. Medarda) do 15. srpna (sv. Panny Marie)
Když Medard slzy roní, rolník práci těžko honí.
Je-li červen studený, sedlák krčí rameny.
Svatý Prokop seje houby. (4. červenec)
Období, kdy vše rostlo jako z vody, přineslo našim prababičkám
mnoho zeleniny a ovoce. Většinu pěstovaly na svých zahradách
a zahrádkách, ale mnoho dobrého se dalo nasbírat v okolní
přírodě.
V pařeništích, nebo jak se někde říkalo v pařnících, již bylo
většinou vše sklizeno. Dnes pařeniště nahradily skleníky, které
naše prababičky měly jen výjimečně. Není divu, protože hlavním
zdrojem tepla a živin byla 40 centimetrů silná vrstva slamnatého
hnoje, většinou koňského, který na našem venkovně již snadno
neseženeme. Pařeniště byla zahloubena do země, vyztužena
cihlami nebo dřevem a přikryta starými okny.
Seznam pěstované zeleniny by byl dlouhý a byl by tématem spíše
pro zahrádkáře. Od dnes pěstovaných druhů se lišila zelenina
našich prababiček ani ne tak svým vzhledem, ale chutí. Rajská
omáčka našich prababiček je při použití dnes pěstovaných
a kupovaných rajčat již neuvařitelná. Podobné je to i u řady
ostatních druhů, kde dnes převládá pěstování zaměřené více
na vzhled než na chuť. Krásná veliká a rovná mrkev z dnešních
obchodů je něco jiného než menší a trochu pokřivená mrkev
našich prababiček, stejně jako cibule, česnek nebo křen.
Co se sbíralo v okolní přírodě v tomto období? Například
heřmánek. Květ heřmánku se musel sebrat krátce po rozvití,
jinak by se při sušení rozpadl. Užíval se pro léčení vnitřní i vnější,
zejména na špatně se hojící rány a při nemocech v ústech.

V tu dobu kvetly bohatě bílé květy
černého bezu, které bylo třeba uříznout
před úplným rozvitím a ve stínu
usušit. K těmto keřům se vrátily naše
prababičky ještě jednou v podzimku,
kdy bylo třeba sklidit černé bobule. Ty
měly všestranné použití nejen jako léčivka, ale i jako marmelády
a šťávy. Říkávalo se: „Před heřmánkem smeknout, před bezinkou
kleknout.“
Své květy koncem podletí nabízela našim prababičkám také
lípa rostoucí jistě nedaleko. Sušený květ na čaj byl rovněž
nepostradatelnou výbavou zimního období. Lípy se hlásí
nejenom vůní, ale i hukotem včel. Med z tohoto období je hodně
světlý a býval pro své vlastnosti ceněn.
V 11. čísle seriálu jsme mohli číst o povinném chovu včel
a o důležitosti medu pro kuchyně našich prababiček. Podletí
bylo obdobím, kdy včelíny vydávaly první snůšky z rozkvetlé
přírody. Vzpomeňme na medovinu. Bývala základním nápojem,
jako je dnes pivo. Perník má také základ výroby a chuti v medu.
Byl pochoutkou tehdejších dětí, ale sloužil také jako jedna
z hlavních potravin. Perníková srdce a perníkové chaloupky se
dělávaly doma. Strouhaný perník používaly naše prababičky
jako posyp na jídlo, zejména na kaše, a strouhaly ho do omáček.
Jednalo se například o omáčku ze sušeného ovoce, bramborové
šátečky s perníkovou náplní, sušené švestky s mákem, zajíce
načerno s brusinkami. Oblíbené byly sejkory pokapané medem
a posypané strouhaným perníkem. Sejkory se dělaly podobně
jako bramborák.

5
Moumelich z Podkrkonoší
Z 200 gramů hladké mouky, vody, 2 lžic oleje, 5 gramů droždí,
soli a lžičky cukru uvaříme malé knedlíčky.
Moumelich: Připravíme 100 gramů mletého máku, půl litru
mléka, lžíci medu, 30 gramů strouhaného perníku, mletou

skořici a mletý hřebíček. Mák uvaříme v mléku do měkka
a přidáme ke konci varu mletou skořici a hřebíček. Osladíme
medem a zahustíme strouhaným perníkem.
Na talíři podáváme knedlíčky s moumelichem přelité
rozpuštěným máslem.
Petr Baláček

Velimská abeceda (list 145)
Svatošovi byli malorolníci, jejichž domek č. 170 byl v Tylově ulici
posledním vpravo (před další zástavbou v letech 1979 a 1980).
Svá nečetná políčka obdělávali párem krav. Později tam bydleli
Kolembářovi a po nich Drahovzalovi.
Svazarm byla v druhé polovině minulého století zkratka Svazu
pro spolupráci s armádou. Byl založen podle sovětského vzoru
po Únoru 1948. Sdružoval zájemce o různé disciplíny vojenské
povahy, např. motorismus, branné závody apod. Ve Velimi měl
Svazarm svou klubovnu na kraji třídy Krále Jiřího (č. 40). Tomu
domu se neprávem říkalo pastouška. ZO Svazarm Velim byla
zaměřena na motorismus, jmenovitě na terénní jízdy motocyklů.
Z tohoto důvodu umožnil v polovině 70. let MNV Velim
Svazarmu používat prostory bývalé Baštovy cihelny jako jízdní
dráhu. Později přemístili okružní trať do horní části Součkovy
cihelny. V bývalé Součkově cihelně bylo uskutečněno několik
motokrosových závodů za účasti mnoha významných jezdců
z ČSSR i z ciziny. Např. 3. července 1977 zde byl odstartován
mistrovský závod ČSSR „A“ třídy s obsahem do 125 ccm. Řízením
závodu byli pověřeni: Stejskal Pavel, Bulgr Václav, Vávra Zdeněk,
Karbusický Jaroslav, Medovič Štefan, Jeřala Václav, Beneš Jaroslav,
Sixta Miroslav, Mojžíš František starší i mladší, Kaucký Vlastimil,
Kvízová Ivana a Hadrbolec Josef. Přihlášeno bylo 40 jezdců. Dne
18. 6. 1978 zde odstartovali motokros třídy 250 a 500 ccm. Tento
závod byl filmován.
Svaz protifašistických bojovníků měl v roce 1980 ve Velimi
svou pobočku. Jeho členy byli Oldřich Moravec, Jaroslav Klouda
a další. Více informací o této pobočce by bylo možno získat
v kolínském archivu.
Svědci Jehovovi byli v polovině minulého století v ČSSR
označováni za náboženskou sektu. Její hlavní stan byl v Brooklynu

v USA. Dne 21. května 1979 se v Kolíně konala schůze KSČ,
na kterou byla přizvána mladá profesorka z gymnázia s úkolem
promluvit o této sektě. Podle jejích informací bylo na Kolínsku
zjištěno 22 příslušníků sekty Svědků Jehovových. Na Kladensku
prý k nim patřilo 2 000 osob a v Praze 1 500 osob.
Světelné obrazy promítané v minulosti ve Velimi měly různé
motivace. Nejméně nápadné byly ty, které byly jako reklamy
promítány v sokolovně před hlavní produkcí filmů. Propagovaly
například prodej jízdních kol Aloise Mužíka, růže zahradníka
Fundy, velimskou čokoládu apod. Evangelický sbor ve Velimi
si roku 1910 zakoupil vlastní skioptikon k promítání světelných
obrazů. Promítalo se o večírcích, při přednáškách apod. Protože
v té době nebyl ještě ve Velimi zaveden elektrický proud, užívalo
se při promítání acetylenového světla. Diapozitivy se též půjčovaly
od ústředního nakladatelství učitelstva v Praze. Kolínský hodinář
Lipš, který měl ve Velimi své kořeny, pořídil pro velimský
evangelický sbor sérii diapozitivů ze Švýcarska. Přednáška
misionáře Chlebouna byla provázena úchvatnými záběry z Číny,
Tibetu a dalších míst v Asii. Světelné obrazy prý podle kroniky
Josefa Nola promítali i velimští legionáři 19. prosince 1920,
zřejmě v Lidovém domě. Měli prý jich na 300 ks. Z doby kolem
první světové války se traduje, že Kolínští byli udiveni nevšedním
úkazem na nebi, kde se zjevovali andělé. Vysvětlilo se to tím,
že jistý kolínský občan obrátil svou laternu magiku proti noční
obloze a na mráčcích pak vykouzlil vzrušující podívanou.
Světnice byla původně světlá místnost, do níž jako do první
vcházely návštěvy. Ve světnici se soustřeďoval život celé rodiny.
Byla zpravidla současně kuchyní, jídelnou, čítárnou i přijímacím
pokojem. Ve světnici bývalo nejen nejvíce světla, ale v zimě
i tepla.

Velim a svět před půl stoletím (červenec a srpen 1967)
Dne 1. července bylo v ČSSR 14 305 000 obyvatel. Z nich bylo
13 450 000 Čechů a Slováků, což činilo 94 %.
Ve dnech 3. až 15. července byl u městského soudu v Praze soud
proti P. Tigridovi, vlastním jménem Schönfeldovi, hlasateli
zahraničního rozhlasu (v nepřítomnosti).
22. července se konala na velimském koupališti v Dolním
Nouzově celostátní soutěž vodních modelářů. Soutěžilo se
v několika kategoriích.
30. července se na velimském fotbalovém hřišti konal memoriál
Jaroslava Vedrala, který před nemnoha lety zemřel v poměrně
mladém věku.
V červenci 1967 nastala v Íránu vedra dosahujících 87 °C ve stínu.
Následkem veder zemřeli 4 lidé. Asfalt se roztékal a obrovské
teploty znemožňovaly práci.
V roce 1967 byly v Československu odsouzeny k trestu smrti
4 osoby a trest byl vykonán u 3 osob.
Roku 1967 vznikly skanzeny v Přerově nad Labem a v Dolánkách
u Turnova.
V roce 1967 bylo v ČSSR 2 500 000 televizorů.

20. srpna nastal zvrat v dějinách světového přádelnictví. Příčinou
byl vynález bezvřetenového dopřádacího stroje – práce českých
mozků a rukou. Principem je kapka vody, unášející spřádanou
nit.
31. srpna 1967 se v prostoru Za Dvorem za zahradami
č. 8 a č. 9 konaly přípravy na stavbu velkého skladu JZD Velim.
Stál zde obrovský jeřáb s dlouhým ramenem. Bylo sem naváženo
velké množství materiálu, zvláště panelů a cihel.
31. srpna byly ve střední části Velimi kolem náměstí konány
přípravy na instalaci nového pouličního osvětlení. Kolem
náměstí a v ulici Pražské ke křižovatce byly hloubeny jamky
na usazování sloupů. U hasičské zbrojnice leželo asi 50 ks
trubkových sloupů na osvětlení. MNV koupil domek u bývalého
cukrovaru, kde měla být holírna a kadeřnictví. Až dosud
stříhal holič Kašpar a ondulovala paní Fořtová v domku mezi
Zoufalovými a prodejnou oděvů, kterou vedla Yveta Součková.
Tento domek pak koupil školník František Mužík z měšťanské
školy a naléhal na uvolnění prostoru, aby mohl provést výměnu
oken a dveří.
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Začátek nové sezóny
Po několika týdnech skončila letní fotbalová
přestávka, v současné době již naplno běží
sezóna 2017/18.
Jen kratičký návrat k té předešlé.
Na losovacím aktivu SKFS v polovině
července se našemu A týmu dostalo ocenění
ve formě 2. místa v soutěži slušnosti
v I. A třídě oddělení B. Navíc byl náš brankář
Luboš Svoboda oceněn jako nejlepší brankář
této soutěže. Ocenění převzal z rukou
moderátorů aktivu – Jakuba Koháka a
Pavla Čapka.
V ročníku 2017/18 hrají naše týmy tyto
soutěže: A mužstvo I. A třídu, B mužstvo
okresní přebor, dorost I. A třídu, starší žáci
I. A třídu, mladší žáci, starší přípravka
a mladší přípravka okresní přebor. Změnou
je tedy působení B mužstva, které si v minulé
sezóně vybojovalo postup do nejvyšší okresní
soutěže, a starších a mladších žáků, které jsme
pro letošní sezónu nepřihlásili do krajského
přeboru. Tady byly obavy o hráčské pokrytí
této velice prestižní soutěže.
Prioritou oddílu zůstává (a dále se zvětšuje)
zaměření na mládež. Rádi bychom přilákali
do svých řad co nejvíce malých chlapců,
poctivě se jim věnovali, hráli s nimi postupně ty
nejvyšší možné mládežnické soutěže, udrželi
je u nás ve Velimi, vychovali a připravili je
ke startům za naše mužstva dospělých. Snad
se nám to bude dařit. O výsledcích našich
mužstev a případných důležitých aktualitách
budete na stránkách Velimských novin
pravidelně informováni.
PK

Vrdy 3:0, Brandýs n/L – Velim 2:2
Starší žáci: Velim – Sázava 11:0, Mnichovo
Hradiště – Velim 1:5, Velim – Jestřabí Lhota
17:0
Mladší žáci: Tuklaty – Velim 0:5, Velim –
Kouřim 10:1

Účast SDH Vítězov na oslavě
140. výročí založení SDH
Červené Pečky
„Vždy statně vzdorujte požáru,
svým bližním k blahu, obci ku
zdaru.“ 
(hasičské heslo)
V sobotu 2. září 2017 proběhla před
hasičskou zbrojnicí městyse Červené
Pečky a v přilehlých prostorách oslava
140. výročí založení SDH Červené Pečky.
Těchto oslav se zúčastnili i zástupci SDH
Vítězov, kteří zde v rámci ukázky koňských
stříkaček předvedli úspěšně zrenovovanou
stříkačku vyrobenou v roce 1926 firmou
R. A. Smekal – Praha Smíchov.
V klubovně SDH se současně uskutečnila
výstava fotografií, výstroje a výzbroje
zásahové techniky a zároveň videoprojekce
činnosti zdejších dobrovolných hasičů.
Akce byla provázena koncertem skupiny
Trampoty (ocenil bych hlas zpěvačky).
Proběhla ukázka činnosti městské policie
Kolín.
Na své si přišli děti i dospělí, kteří se bavili při
soutěžích s požární tematikou (připravených
s humornou nadsázkou). 
Aleš Ruznar

Foto z utkání Český Brod –Velim (Kolínský deník)

Výsledky a tabulky:
A: Luštěnice – Velim 2:1, Velim – Sázava
2:3, Český Brod – Velim 2:1, Velim – Uhlířské
Janovice 2:2 (PK 5:6), Záryby – Velim 3:1
B: Velim – Nučice 1:0, Býchory – Velim 1:1
(na PK 8:7), Velim – Kouřim 0:1
Dorost: Červené Pečky – Velim
0:8, Velký Osek – Velim 1:3, Velim –

Poděkování
ZŠ T. G. Masaryka Velim děkuje paní
J. Slavíkové za sponzorský dar - dárky pro
prvňáky.
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