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Jsme opět nejlepší vesnickou školou

V pondělí 5. 6. začaly Kolínské sportovní dny 2017. Slavnostní
zahájení se konalo tradičně na atletickém stadionu, kde
nastoupili zástupci 22 škol z celého okresu. Mgr. Jiří Tuček,
předseda řídícího výboru, pronesl úvodní slovo, k účastníkům
pak promluvil Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta města
Kolína. Zahájení se zúčastnil i Mgr. Petr Kesner, vedoucí
odboru školství, kultury a sportu.
Prvním sportovním odvětvím je tradičně atletika. Protože se
však kryje s dalšími sporty, musíme zvažovat, kam kterého žáka
vyšleme. Navíc každý žák může v týdnu nejvýše na 3 sporty.
I přes pěkné výkony našich žáků jsme v těžké konkurenci atletů
získali pouze 2 bodovaná místa – A. Kvapilová 5. místo v běhu
na 600 m a J. Vokřál 6. místo v běhu na 1000 m. Díky tomu jsme
jako škola skončili na 17. místě.

Na turnaji ve florbalu žáků 4. a 5. třídy
bojoval náš tým ve složení J. Nezavdal,
J. Kadlec, J. Holzbauer, L. Sixta, J. Houdek,
M. Kowalczyk, Š. Esterle, D. Urban
s brankáři D. Hrabákem aJ. Kosičkou.
Po pěkných podzimních výsledcích
(porazili nás pouze hokejisté 4. ZŠ Kolín)
jsme do turnaje vstoupili s medailovou
nadějí. Přihlášeno bylo 16 týmů
rozdělených do 3 skupin. V naší skupině
jsme postupně porazili 6. ZŠ Kolín 2:0,
Cerhenice 10:0, Velký Osek 3:1 a Pečky
4:0. Do Play off jsme postoupili z 1. místa
ve skupině. Ve čtvrtfinále jsme zvítězili
nad 2. ZŠ Kolín 4:1.
(pokračování na str. 2)

Velim B versus Slavia Praha
Při příležitosti oslavy výročí 85 let kopané
ve Velimi a rozloučením se s fotbalovou
kariérou Luďka Kostky, dlouholetého
funkcionáře a hráče FC Velim, dorazila dne
25. 6. 2017 do Velimi garda Slavie Praha.
Nejprve sledovali diváci utkání přípravek,
ve kterém oslabená přípravka FC Velim
podlehla přípravce TJ Sokol Zásmuky.
Před úvodním hvizdem velimského
rozhodčího pana Kratochvíla pogratulovali
a poděkovali zástupci velimského áčka
a béčka panu Kostkovi za jeho dlouholetou
podporu velimského fotbalu a předali mu
věcné dary. Poté už začal nelítostný boj
o vítězství. K pikantnosti zápasu přispělo

i to, že v brance Slavie Praha nastoupil
velimský starosta pan Josef Seifert. V dresu
Slavie excelovali na hřišti hráči Ivo Ulich,

David Kalivoda a další. Po zápase panovala
mezi hráči obou týmů přátelská nálada.
Velim B – Slavia Praha garda 2:4 (poločas
1:2), branky: 24. Kasal, 61. Kostka,
30. Ulich, 38. a 51. Kalivoda, 70. T. Hrdlička
Velim B: Dejmek, Novák – Nedbal,
J. Kasal, M. Kosina, L. Vlk, Dvořák,
Jelínek, Kyncl, Čepelák, O. Kosina, Srp,
J. Vlk, Jansta, Hrabal, Roudnický, Slavík,
Kukal, Souček, Klingr, Kostka, Jedlička
Slavia Praha: Seifert – Janů, Medynský,
Beránek, T. Hrdlička, Müller, Kalivoda,
Ulich, V. Hrdlička, Řehák, Janoušek,
Jindráček, Mareš, Čáp, Smrčka
M. Nedbal, foto Kolínský deník
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A v semifinále narazili opět na Pečky. Vydřené vítězství 1:0
nás posunulo do finále, kde jsme se již tradičně setkali se 4. ZŠ
Kolín. A moc jsme si nevěřili, což se odrazilo hned na začátku,
kdy jsme rychle prohrávali 0:2. Pak následoval další gól soupeře,
který však nebyl uznán, protože byl vstřelen po pádu ze země.
Následovaly dva rychlé breaky, kdy v obou případech skóroval
J. Nezavdal. Bylo vyrovnáno a hokejisté přitvrdili, ale také nebyli
už tak přesní. Po jedné rozehrávce trefil J. Houdek dlouhou
střelou rameno soupeřova brankáře, míček sklouznul za něj a
J. Nezavdal ho dorazil. Do konce zbývalo cca 2 a půl minuty
a my jsme vedli 3:2. Velký tlak kluci ustáli a důslednou obranou
stav udrželi. A zvítězili!!! (Foto na str. 1) Opět děkujeme trenéru
J. Nezavdalovi st. za úspěšný „koučink“.
Ani stolní tenisté nezklamali. V loňském roce jsme stolní tenis
vyhráli, takže i letos jsme měli vysoká očekávání. Hraje se pavouk
– jakmile prohrajete, končíte. Záleží tedy i na štěstí při losu.
Medaile letos přivezli:
Š. Pena 1. místo,
Š. Pena + A. Bartošová
1. místo, A. Bartošová
2. místo, M. Mén +
D. Fořtová 2. místo,
M. Mén 3. místo. Dalšími bodovanými místy
jsou
„bramborové“
medaile J. Bulgra,
N. Havránkové a
T. Němce + V. Němcové.
Na 5. – 8. místě skončili A. Pena a T. Němec. Stolní tenis jsme jako škola vyhráli
(o jediný bod před 4. ZŠ Kolín).
V úterý přišly na řadu sportovní
aerobik a volejbal. Ve sportovním
aerobiku
zazářila
1.
místem
v nejmladší kategorii N. Křivánková,
body přinesly ve svých kategoriích
ještě D. Bartošová – 6. místo,
A. Kvapilová – 7. místo a M. Čechová
– 10. místo. Ve sportovním aerobiku
jsme jako škola obsadili 5. místo.
Ve volejbale se nám tolik
nedařilo,
nejlepším
umístěním
bylo 5. místo nejstaršího družstva
(7. – 9. tř.) ve složení S. Fořtová,
D. Koděra, P. Horák, R. Sixta,
A. Vostoupal, P. Fundová a
T. Ceralová. Ve volejbale jsme celkově skončili na 10. místě.
Ve středu odjeli na turnaj ve fotbalu chlapci z 1. – 3. třídy
a na turnaj ve florbalu chlapci 8. – 9. třídy. Oba týmy odjely
na finále 6 nejlepších týmů, kvalifikační zápasy proběhly
již dříve. U kopané to byl dubnový McDonald´s Cup, kde
chlapci z 1. – 3. třídy obsadili 3. místo. Chlapci ze 4. – 5. třídy
(D. Vedral, Š. Esterle, J. Houdek, J. Kadlec, L. Sixta, J. Holzbauer,
D. Hrabák, D. Kostelecký a Š. Pena) nepostoupili do finálové
šestky, ale 8. místem také zabodovali pro fotbalové umístění
naší školy na KSD. Náš tým nejmladších fotbalistů ve složení
D. Vokněr, P. Divecký, P. Kostka, T. Wasserbauer, M. Vokněr,
R. Sixta, M. Herzog, M. Čech, P. Šárovec a P. Mikulovský obhájil
umístění z McDonald´s Cupu, chlapci opět skončili na 3. místě.
Po třech remízách následovala prohra s velmi silnou 2. ZŠ Kolín
a rozhodoval poslední zápas s Velkým Osekem. 3 minuty před
koncem utkání vstřelil náš vítězný gól T. Wasserbauer.

Nejstarší florbalisté se kvalifikovali 2. místem již na listopadovém
turnaji. Tentokrát náš tým ve složení Sixta R., Koděra D.,
Vokřál J., Vokřál O., Vostoupal A., Antuš D., Červeňák V., Hrabák D.,
Kmoch T. a Vácha Š. po dvou výhrách a třech prohrách obsadil
4. místo.
Čtvrtečního korfbalového turnaje se zúčastnila 2 družstva
a obě skončila ve svých kategoriích na 5. místě. V mladším týmu
(1. – 3. tř.) hráli P. Divecký, T. Wasserbauer, J. Korenc, A. Málková
a M. Čechová. Ve starším týmu (4. – 5. tř.) hráli J. Nezavdal,
D. Hrabák, J. Holzbauer, N. Grimerová a L. Kmoníčková.
V korfbalu jsme i jako škola obsadili 5. místo.
Naši fotbalisté zazářili. Mladší (6. – 7. tř.) i starší (8. – 9. tř.)
postoupili z březnové kvalifikace do finálové šestky. A tentokrát
oba týmy vyhrály. Mladší žáci – A. Korenc, K. Korenc, J. Pych,
P. Fojtů, V. Dočkal, J. Slabý, L. Rambousek, M. Mén, L. Veit,
M. Zelený a J. Endler, starší žáci – D. Koděra, J. Vokřál, O. Vokřál,
T. Němec, P. Štros, P. Holoubek, L. Noll, J. Hrabal, P. Vrkota,
T. Kmoch a A. Náděje. Ve fotbale jsme jako škola obsadili
2. místo.

Rovněž starší florbalistky (8. – 9. tř.) postoupily do finálové
šestky z kvalifikace, která se konala v prosinci. Na ní družstvo
ve složení D. Kainarová, V. Němcová, P. Fundová, T. Ceralová,
N. Miňovská, S. Fořtová, K. Táborská, E. Bugová, M. Němečková
a Z. Sahulková obsadilo 4. místo a nyní toto umístění obhájilo.
I když stačilo mít trochu štěstí a… Po remíze, 2 prohrách a 1 výhře
se dívky chystaly na rozhodující zápas a brzy vedly 2:0. Bohužel,
3 minuty před koncem soupeř snížil na 2:1 a do konce zápasu
ještě vyrovnal. A remíza nám na 3. místo nestačila. Ve florbale
jsme jako škola obsadili 4. místo.
I plavci posbírali mnoho bodů. Nejlepším umístěním pak byl
bronz P. Horáka na 50 m znak. Další bodovaná umístění: 4. místo
T. Hronová (50 m VZ) a T. Holzbauerová (50 m P), 5. místo
D. Hrabák (50 m P), O. Novák (100 m VZ), K. Kostelecká (50 m P)
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a T. Holzbauerová (100 m VZ), 6. místo T. Skalická (50 m Z),
7. místo A. Šárovcová (50 m VZ), O. Novák (50 m P), J. Holzbauer
(50 m P), I. Němečková (50 m P), D. Fořtová (50 m P) a Š. Pena
(100 m VZ), 8. místo D. Nejedlý (50 m VZ), A. Sovová (50 m Z),
P. Horák (50 m P) a L. Sixta (100 m
VZ). Na závěr obsadila naše štafeta
na 4 x 50 m (ve složení D. Nejedlý,
P. Horák, T. Holzbauerová a
T. Skalická) 7. místo. Celkově jsme
jako škola v plavání obsadili 6. místo.
Poslední den patří cyklistice
a basketbalu. V cyklistice jsme
posbírali hodně bodů, i když medaile
jsme přivezli jen dvě, ale zato zlaté.
Zasloužili se o ně V. Němcová a
O. Novák v nejstarší kategorii
(8. a 9. tř.). Body přidali A. Málková
– 4. místo, N. Grimová – 5.místo,
T. Holzbauerová – 5. místo, P. Šárovec – 6. místo, E. Nollová –

6. místo, T. Hronová – 6. místo, David Hrabák – 6. místo,
Dominik Hrabák – 6. místo. Celkem jsme v cyklistice jako škola
obsadili 2. místo.
V basketbalu zabojovaly starší dívky. Družstvo ve složení
D. Kainarová, P. Fundová, T. Ceralová, S. Fořtová, K. Táborská,
E. Bugová, K. Čápová a Z. Sahulková skončilo na 5. místě.
Naopak se nedařilo starším chlapcům, tým ve složení T. Němec,
O. Vokřál, A. Vostoupal, D. Antuš, D. Nejedlý, T. Kmoch,
A. Náděje a L. Noll obsadil 11. místo. Jako škola jsme v basketbalu
obsadili 10. místo.
V pondělí 12. 6. v 10 h proběhlo v amfiteátru na Kmochově
ostrově vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení Kolínských
sportovních dnů 2017. Naše škola po závěrečném sčítání bodů
obsadila 6. místo a opět se stala nejlepší vesnickou školou.
(V pořadí podle zisku medailí jsme byli dokonce na 4. místě,
hned za 3., 2. a 4. ZŠ Kolín.) Děkujeme našim sportovcům
za reprezentaci školy, děkujeme i rodičům, kteří nám nabídli
svou pomoc, a v neposlední řadě učitelům, kteří celý týden žáky
na sportovní akce doprovázeli.
AH

Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 14. 6. 2017
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V. Janeček, Habry, požádal o vyjádření k návrhu na odkup
pozemku p. č. 318/117 za 120 Kč za m2. Navrhovaná cena se
jeví jako rozumná, ale ZO nechá přesto zpracovat znalecký
posudek a o odkupu rozhodne na základě porovnání cen.
I. Sixtová, Velim, zaslala žádost o přidělení obecního bytu. ZO
zařazuje žádost do seznamu žadatelů.
Karel Vaníček, Energo Final, podal žádost o vyjádření k akci
Velim, Václavská, kNN pro p. č. 315/3 (rozvody elektrické
energie – navržen překop silnice). ZO nesouhlasí s navrženým
překopem silnice v ulici Václavská, požaduje protlak.
I. Kočovská, Sv. Mikuláš, zaslala žádost o podepsání budoucí
smlouvy – Velim, Václavská, kNN pro p. č. 315/3 (č. VI-126021371/1). ZO nesouhlasí s navrženým řešením, požaduje
provedení protlakem.
Římskokatolická farnost Kolín nabídla spolupráci při obnově
areálu kostela sv. Vavřince ve Velimi. Je možnost podat žádost
o dotace na „Údržbu a obnovu kulturních a venkovských
prvků“. ZO pověřuje starostu k dalšímu jednání.
VODOS, s. r. o., navrhl akce – Plán obnovy a investic, obnova
technologie Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací pro
rok 2018 ve výši 1 050 000 Kč. ZO schválilo předpokládanou
částku ve výši cca 1 050 000 Kč bez DPH – Plán obnovy
a investic do infrastrukturního majetku obce Velim na rok
2018. Opravy vodohospodářského majetku budou hrazeny
ze zvláštního účtu určeného na jeho obnovu (č. ú. 11588640247/0100).
V. Nováčková, Velim, zaslala žádost o přidělení obecního
bytu. Po opětovném projednání ZO souhlasí s přidělením
obecního bytu v č. p. 452, ul. Palackého ve Velimi pro
V. Nováčkovou z důvodu tíživé životní situace.
M. Součková, Velim, zaslala žádost o přidělení obecního bytu.
Po opětovném projednání ZO souhlasí s přidělením obecního
bytu v č. p. 487, ul. Palackého ve Velimi pro M. Součkovou
z důvodu tíživé životní situace.
F. Kratochvíl, Vítězov, požádal o vyjádření k dělení pozemku
v k. ú. Vítězov, p. č. 232/26 dle přiloženého nákresu. Žádost
bude předána Ing. arch. P. Krolákovi, který obci poskytuje
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technické konzultace v rámci územního plánu Velim.
Starosta obce J. Seifert předložil zastupitelstvu nacenění
dodatečných prací od společnosti Geosan group, a. s.,
na stavební úpravy MŠ Velim pavilon B – demolice dřevostavby
a likvidace nebezpečného odpadu (azbestu) v areálu MŠ Velim
ve výši 739 707 Kč bez DPH. ZO schválilo cenu dodatečných
prací a souhlasí s dodatkem ke smlouvě o dílo.
Starosta Seifert předložil zastupitelům návrh (ROZPOČET)
na rekonstrukci chodníků v ulicích Pražská (pravá strana směr
Velim), Karlova (pravá strana směr Palackého ) a Novoveská
(levá strana směr Nová Ves I) od společnosti KG SERVIS,
spol. s r. o. ZO vzalo návrh na vědomí, v současné době je
prioritou dostavba mateřské školy.
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o dílo č. 2017/04
na projektové práce na zhotovení IS – Na Skalce ve Velimi
(dle cenové nabídky ze dne 4. 4. 2017). ZO pověřuje
JUDr. T. Těmína, Ph.D., prověřením výše uvedené smlouvy.
Pan starosta Seifert předal slovo zástupcům společnosti
Gusto Energy smart, s. r. o., kteří představili zastupitelům
Nabídku na obnovu veřejného osvětlení v naší obci –
samofinancovatelnost celého projektu – výměna technicky
nevyhovujících osvětlovacích těles za Led osvětlení, které
má dlouhou životnost, nízký nárok na údržbu a spotřebu.
Realizováno i v místní sokolovně, v Miskovicích, Roudnici,
Starém Kolíně, na Jelenu a v Konárovicích. ZO zváží nabízené
možnosti, možno vyzkoušet pouze v části obce nebo pouze
v jedné ulici. JUDr. T. Těmín, Ph.D., navrhl, že by mohly být
nasvíceny kostely.
Starosta informoval, že od společnosti KG Servis byly převzaty
zrekonstruované byty v č. p. 487.
Sdělil, že z finančního úřadu se ohlásila kontrola na projekt
Zateplení a výměna oken Obecního úřadu Velim.
Předal zastupitelům pozvánku od ředitele závodu Ball
Aerocan CZ, s. r. o., Ing. Jana Klimenta na Den otevřených
dveří, který se koná v závodě v pátek 16. června od 15 do
21 h. Rád by zastupitelům předvedl výrobní proces a pozval
je na bohaté občerstvení a další zábavné aktivity. Vše bude
plně k dispozici po celou dobu otevření. Prohlídka výroby je
možná pouze do 19 hodin. Zastupitelé poděkovali za pozvání,
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zúčastní se starosta J. Seifert, Ž. Svobodová, Dis., a M. Slabá.
JUDr. T. Těmín, Ph.D., informoval o rozsudku ve věci ČEZ,
a. s., vs. Obec Velim týkající se určení vlastnictví trafostanice
(ulice Sokolská, u kostela). Sdělil, že ve věci bude pokračovat
a pokusí se podat dovolání.
Dále předložil ZO smlouvu na prodej pozemku mezi obcí
Velim a panem Zelingerem a požádal o její schválení. ZO
schválilo smlouvu na prodej pozemku p. č. 1084/5 o výměře
246 m2 mezi obcí Velim a panem R. Zelingerem. (Záměr obce
byl vyvěšen na úřední desce od 27. 4. do 13. 5. 2017.)
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 28. 6. 2017
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ZO znovu projednalo návrh Mgr. V. Janečka, Habry, na prodej
pozemku p. č. 318/117 za 120 Kč za m2. Souhlasí s výše
navrženou cenou, která je podložena znaleckým posudkem.
Na základě této skutečnosti ZO schválilo smlouvu na koupi
pozemku p. č. 18/117 v k. ú. Velim o výměře 176 m2 za částku
120 Kč za m2, kterou připravil JUDr. T. Těmín, Ph.D.
I. Kočovská, Sv. Mikuláš, podala žádost o podepsání budoucí
smlouvy – Velim, Václavská, kNN pro p. č. 315/3 (č. VI12-6021371/1). Smlouva byla změněna, bylo doplněno
provedení protlakem pod komunikací, jak požadovalo ZO.
ZO odsouhlasilo uzavření této smlouvy.
Diakonie ČCE, středisko Západní Čechy, požádala
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu na rok 2017.
ZO bohužel finanční příspěvek na výše uvedené neschválilo,
neboť letošní příspěvek určený pro handicapované občany
naší obce byl již vyčerpán a momentálně obec nemůže uvolnit
žádné finanční prostředky, neboť nyní financuje dostavbu MŠ
Velim z vlastních prostředků.
MěÚ Kolín, odbor regionálního rozvoje a územního
plánování, zaslal veřejnou vyhlášku – Zveřejnění návrhu
změny č. 2 územního plánu Velim k veřejnému nahlédnutí.
ZO vzalo tuto informaci na vědomí, starosta se zúčastní

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Marešová Jana, Velim
Konrád Roman, Velim
Strnadová Zdenka, Velim
Mojžíšová Zdeňka, Velim
Drahovzalová Eva, Velim
Radoň Jan, Velim
Fousek František, Velim
Malá Ivana, Velim
Seifertová Věra, Velim
Havelková Jana, Velim
Jandáková Květuše, Velim
Jurkovičová Květoslava, Velim
Urbánková Božena, Velim
Steinbrecherová Ludmila,
Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Zemřeli:
Táborský Tomáš, Velim
Plachý Václav, Vítězov
Čest jejich památce!

S Mateřskou školou Velim se
rozloučily tyto děti:
Kůtková Johana, Mlýnek
Ondřej, Fuňák Vojtěch,
Pušková Adéla, Zadražilová
Nicol Eva, Cakolli Shefki,
Čepelák Radek, Čierný
Ondřej, Lepič Vojtěch ,
Novák Josef, Abbafyová
Vanesa, Dolejš Jakub,
Hodan Jakub, Štěpánková
Veronika, Hrůzová Laura,
Jiřička Ladislav, Moravcová
Barbora, Zakarovský Jakub,
Franclová Eliška, Petrová
Šárka, Řehák David, Sixtová
Sandra, Fajt Tobiáš, Mašínová
Andrea, Tumpachová Eliška
Anna, Trnková Barbora,
Svoboda Luboš, Maryška Jan,
Grimmerová Lucie, Hrabalová
Barbora

•
•

•

•

•
•

•

schůzky na MěÚ v Kolíně.
D. Kvapilová, Praha, podala žádost o přidělení obecního bytu.
Bude zařazena do seznamu žadatelů.
Pan starosta Seifert předložil zastupitelstvu Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo AV.16071.1.110 na akci Mateřská škola
Velim, stavební úpravy pavilonu B. ZO projednalo a schválilo
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Velim a Geosan
Group, a. s., na akci Mateřská škola Velim, stavební úpravy
pavilonu B – demolice dřevostavby a likvidace nebezpečného
odpadu (azbestu) v areálu MŠ Velim ve výši 739 707 Kč bez
DPH. O tuto částku byla navýšena cena díla dle SoD.
JUDr. T. Těmín, Ph.D., předložil zastupitelům upravenou
Smlouvu o dílo č. 2017/04 na projektové práce na zhotovení
IS – Na Skalce ve Velimi mezi společností SATER-PROJEKT,
s. r. o., a Obcí Velim (dle cenové nabídky ze dne 4. 4. 2017).
ZO výše uvedenou smlouvu s úpravami JUDr. T. Těmína,
Ph.D., schválilo.
Pan starosta Seifert se v diskusi vrátil k nabídce společnosti
Gusto Energy smart, s. r. o., jejíž zástupci představili
zastupitelům nabídku na obnovu veřejného osvětlení
v naší obci. Po projednání s účetní paní Bernardovou sdělil
zastupitelům, že v současné době není možná realizace
z důvodu napjatého rozpočtu. Na příští rok nechá zpracovat
orientační nabídku na osvětlení do ulic Karlova a Václavská.
Sdělil zastupitelům, že úpravy pavilonu B MŠ Velim probíhají
dle plánu – základová deska byla zhotovena.
Informoval, že se společně s paní Ž. Svobodovou a M. Slabou
zúčastnil Dne otevřených dveří ve společnosti Ball Aerocan
CZ, s. r. o. Poděkoval řediteli závodu panu Ing. J. Klimentovi,
který osobně starostu se zastupitelkami provedl výrobními
halami, ukázal proces výroby a poté je pozval na bohaté
občerstvení a pestrý program.
Pan Kubelka informoval, že se zúčastnil schůzky na státním
pozemkovém úřadu ohledně obecních pozemků a připravuje
soupis veškerých zemědělských pozemků.

Velim a svět před půl stoletím (červen 1967)
Dne 1. června přelétly dva americké vrtulníky poprvé v dějinách
letectví Atlantický oceán.
Ve čtvrtek 15. června v 19.30 h byla ve Velimi Na Staré rychtě
schůze MNV na téma „Občanské soužití“. Na této schůzi bylo
konstatováno, že ve Velimi je ročně v průměru 25 případů
přestupků proti občanskému soužití, tedy v průměru dva případy
měsíčně. Byla taktéž probírána otázka kanalizace ve třídě Krále
Jiřího.
18. června se na velimském koupališti v Dolním Nouzově poprvé
v sezóně toho roku vybíralo vstupné. Dospělí platili 1 Kčs a děti
50 haléřů.
26. června se po několika parných dnech ve 21 h zatáhla celá
obloha. Kolem 22 h se objevily na obloze silné blesky. Hromobití
trvalo ještě po půlnoci a bylo velmi vydatné. Padaly kroupy
o průměru 2 cm.
29. června byla ve strojnické dílně Velimské továrny tzv.
desetiminutovka. Byla velmi rušná. Dělníci obviňovali odbory,
že se jich nezastávají a že jejich činnost nemá pro ně význam.
Funkcionáři zase obviňovali dělníky, že nechtějí platit příspěvky.
Koncem června mělo kolínské muzeum k dispozici asi 40 000
archeologických nálezů, z čehož 20 000 čekalo na zpracování.
Koncem června 1967 pokračovala stavba nájemního domu pro
členy JZD Velim a výstavba právě dosáhla výše prvního podlaží.
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Z našich škol

Děti z MŠ už se těšily na prázdniny

Celý červen byl ve znamení uvolněných chvil plných sluníčka
a zábavných akcí, děti se celé dny koupaly a těšily se na prázdniny.
Nejprve se roztančily s Klemprdovou diskotékou, kde si mohly
vyzkoušet, jak se řádí se strašidýlkem. Na konci června už přišlo
na řadu velké loučení. Nejprve se předškoláci oficiálně rozloučili
na obecním úřadě, kde měl každý svou velkou chvíli a mohl si
dojít pro velmi bohaté dárkové balíčky od obce Velim a od firmy
Ball Aerocan CZ, s. r. o. Navíc každý školáček dostal svou první
knihu a stužku od Mateřské školy Velim. Třídní učitelky dostaly
od rodičů na rozloučenou za péči věnovanou jejich ratolestem
krásné květiny a dárky. Dětem popřáli hodně štěstí ředitelka
mateřské školy Žaneta Svobodová, DiS., a ředitel základní školy
Mgr. Petr Karpeta. Neoficiální rozloučení si děti užily v MŠ,
kdy se večer opékaly vuřty a budoucí školáčci mohli přenocovat
ve školce ve spacácích, zbaštit všechny dobroty, co maminy
napekly, ulovit si bobříka odvahy i mlčení a ráno všechno
dopodrobna s očima navrch hlavy vyprávět rodičům. 30. 6. se
celá předškolní docházka pro většinu dětí ukončila, mnohdy se
v očích zaleskly slzičky (na rozloučenou i slzy štěstí a očekávání,
co jim ten velký krok do první třídy přinese nového). Všem
přejeme hodně štěstí a rodičům budoucích předškoláků i hodně
sil a trpělivosti. A v září zase nanovo.
žas

Dětský den

1. 6. oslavili naši žáci Den dětí. Celý 1. stupeň zhlédl v kině
v Nymburce film Mimišéf. Šesťáci vyjeli na kolech do Poděbrad
a do Nymburka, sedmáci a osmáci vyrazili na kolech na Kmochův
ostrov do Kolína. A deváťáci v pohádkových kostýmech šli již
tradičně udělat radost dětem do MŠ.

Středočeský taneční pohár

Finále Středočeského tanečního poháru se konalo v pátek 2. 6.
v Benešově. Do tohoto krajského finále postoupily D. Bartošová
a T. Holzbauerová jako minitým se skladbou All the dances.
V silné konkurenci obsadily skvělé 8. místo.

Výlety a exkurze

I v červnu pokračovaly výlety a exkurze. Ve dnech 12. – 16. 6.
byli na cykloturistickém kurzu v Horním Bradle šesťáci.
Deváťáci byli na výletě 12. – 14. 6. ve Zbraslavicích. 14. 6. vyrazili
do Poděbrad (přes přívoz na Osečku) páťáci na kolech a 22. 6.
na koupaliště do Radimi. Sedmáci byli na výletě 19. – 21. 6.
na Statku u Kubů v Přívratu u České Třebové.

Školní závody v aerobiku

V pátek 23. 6. proběhla rozlučka dívek z kroužku aerobiku
spojená i se školními závody. Dívky zacvičily vlastní
sestavy a hodnotily je nejstarší dívky. Výsledky: 1. místo –
M. Čechová a N. Křivánková (Rebelky), 2. místo – A. Čáslavová
a N. Křivánková (Dvě nej tanečnice) a 3. místo – A. Čáslavová,
A. Slavíková, L. Pekařová, A. Matějková a E. Klozová (Stars).

Sběr pomerančové a citronové kůry

Celý školní rok jsme opět poctivě sbírali sušenou pomerančovou
a citronovou kůru. Sesbíráno jí bylo přibližně 110 kg. Nejlepšími
sběrači, kteří byli odměněni, se stali: 1. stupeň - 1. Kostelecký D.
(16,3 kg), 2. Sedlárová V. (9 kg) a 3. Vojtíšek J. (6,8 kg), 2. stupeň 1. Kostelecká K. (11,8 kg), 2. Němečková I. (2,2 kg) a 3. Dočkal V.
a Dočkalová D. (oba 1,45 kg). Výtěžek bude použit ve prospěch
žáků školy. Všem účastníkům děkujeme.

Sběr starého papíru

V květnu opět proběhl na naší škole sběr starého papíru. Žáci
odevzdali celkem 4062,5 kg. Nejvíce kg papíru sebrala 5. třída
– 1194 kg, nejlépe se zhostila úkolu třída 9. A, kde se zúčastnilo
sběru 100 % žáků. 1. místo E. Těmínová (5. tř.) – 624 kg, 2. místo
P. Funda (4. tř.) – 601 kg, 3. místo J. Nezavdal (5. tř.) – 400 kg.
Prvních 10 nejlepších sběračů bylo odměněno pěknými cenami,
peníze z výtěžku budou jako vždy použity ve prospěch žáků
naší školy. Poděkování patří všem zúčastněným dětem a jejich
rodinným příslušníkům. 
AH, eve

Jak vařily naše prababičky (26.)
Podletí – od 16. května (sv. Jana) do 8. června (sv. Medarda)
V půli května po mrazech veta.
Studený máj – v stodole ráj.
Měsíc červen voní deštěm.
Pro naše prababičky přineslo toto období mnoho povinností,
zejména na zahrádkách. Bylo třeba začít sekat trávu a sušit
seno. Sušilo se obracením lehkými dřevěnými hráběmi. Večer se
udělaly kupky, aby se do rána seno mírně zapařilo a ráno se znovu
rozprostřelo. Muselo být přece pěkně voňavé. Čerstvou trávu

uvítalo i domácí zvířectvo. Naše prababičky věděly, co do kterého
chlívku dát. Králíci by se mohli po mokré trávě nadmout
a uhynout. Jemně rozsekané kopřivy byly pochoutkou pro káčata
a housata. O ta bylo třeba zvláště pečovat. Vždyť byla základem
pro pečínky a další pochoutky v průběhu léta. O kuřátka se starala
kvočna. Podle kuřecích hřebínků rozeznaly naše prababičky
slepičky od kohoutků. Všechno zvířectvo muselo mít čistou vodu
v nádobě, králíci čisto v kotcích, slepice potřebovaly kukaň, místo
pro snášení a také místo, kde se mohly popelit. Pro boj s plevely
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Cílem snažení brigádníků bylo především odstranění nánosu
bahna ze dna nádrže, jež se zde od předchozího čištění nashromáždilo během celého roku. Součástí prací byla i údržba a očista
okolí nádrže. Díky nezištné pomoci všech účastníků akce bude
tato nádrž po celý rok opět sloužit nejen pro naše účely, ale také
pro letní i zimní rekreaci obyvatel z blízkého okolí. A. Ruznar

inzerce

neměly naše prababičky žádné přípravky, které máme dnes.
Kořeny bodláků a pýru bylo třeba vyrýt.
Konečně bylo možné sklízet z pařeniště ranou zeleninu
potřebnou v kuchyni. Pařníky nebo také pařeniště byly
nezbytným vybavením zahrad a zahrádek našich prababiček,
které se o ně musely každý den pečlivě starat (otvírat, zavírat,
zakrývat a zalévat). Dnes sice známe název pařeniště, ale ne
každý přesně ví, co to vlastně bylo. O pařeništi opravdu musíme
mluvit již v minulém čase. Je tomu proto, že pro jeho správné
fungování bylo třeba mít dostatek koňského nebo kozího hnoje.
Kde ho dnes však snadno získat? Hnůj byl obvykle ve vrstvě
alespoň 40 cm. Na něm byla vrstva zeminy (asi 20 cm), kterou
hnůj vyhříval. Vše v teplé hlíně výborně rostlo a pařník, opatřený
obvykle starým oknem, odolal jarním přízemním mrazíkům.
Pařeniště bylo nenákladným zdrojem rané zeleniny. Zároveň
sloužilo k předpěstování sazeniček, které se po „zmrzlých“ daly
zasadit na záhony. Dnes máme na zahradách o mnoho hezčí
a náročnější skleníky, které tehdejší pařeniště nenahradí.
Aby toho nebylo málo, nastávalo pro naše prababičky období,
kdy si mohly něco přivydělat. Vždyť peníze pro početné rodiny
obstarávali většinou muži a každá koruna navíc se velmi hodila.
Nešlo pouze o peníze. Zvláště na vesnicích bylo možné si
u statkáře vydělat nejen peníze, ale také pytel mouky nebo obilí
a získat i jiné naturálie, třeba čerstvé mléko nebo podmáslí.
Na polích bylo v tomto období hodně práce kolem okopanin.
Musely se odplevelovat, okopávat a jednotit, což potřebovalo hodně šikovných rukou. Pokud bylo v rodině více děvčat,
zapojovala se do práce také. V té době se ještě nezakazovala
dětská práce. Zvláštní kategorii tvořily husopasky. Husy a kachny
dělaly na dvorech velký nepořádek a v blízkém okolí bylo dost
trávy, kterou mohly husy spásat. Husopasky vyzbrojené pruty
vyhnaly husy na místa zarostlá trávou. Později v létě vyháněly
husy i na pole, třeba strniště, která husy dokonale vyčistily
a pohnojily. Někdy se prababičkám podařilo získat pro tuto
práci i kluka, jenž se rád ulil ze školy. Když byli pasení přítomni
i husopasové, bylo více veselo. Dnes znají děti husopasku jen
jako pohádkovou postavu od bratří Grimmů.
Slepice zjara více nesou, proto polívka podle paní Retigové.
Polívka takzvaná bavlněná (pro 6 osob)
Dej do hrnéčku pět lžiček pěkné mouky a rozdělej ji se smetanou
jako na kapanku, potom k tomu vraz pět vajec, každé dobře
rozkloktej a zavař to mezi ustavičným kverlováním do dobré
vařící hovězí polívky; okořenit ji můžeš dle libosti.

Petr Baláček

Čištění požární nádrže ve Vítězově
„Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá
povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém
jednání počestná a vlídná.“
(hasičské desatero)
V sobotu 10. června 2017 se ve Vítězově pod záštitou místní
organizace SDH konalo pravidelné čištění požární nádrže.
Této akce se patrně i z důvodu nadstandardně vydařeného
počasí a předem roznesených pozvánek zúčastnila řada členů
SDH, místních obyvatel i občanů Velimi.
K usnadnění společné práce přispěla i zapůjčená technika.

Poděkování
Žáci ZŠ T. G. Masaryka děkují panu J. Kaftanovi za sponzorský
dar - přeprava kol na Kolínské sportovní dny a na cykloturistický
kurz.
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