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Česká televize vysílala z Velimi přímý přenos
Neděle 26. 3. 2017 bude pro fotbalový oddíl FC Velim dnem,
na který se jen tak nezapomene.
Fotbalová asociace České republiky a Česká televize (stanice
ČT sport) se společně dohodly na projektu Můj fotbal, v jehož
rámci by se jednou za měsíc objevil na televizních obrazovkách
přímý přenos z nižších fotbalových soutěží. A jako první v celé
republice dostal v tomto projektu důvěru velimský fotbalový
oddíl. Konkrétně šlo o utkání FC Velim – Bohemia Poděbrady,
které se uskutečnilo v neděli 26. 3. 2017 od 10.10 h. Přímý přenos
na stanici ČT sport začal v 10.00 h a trval přibližně dvě hodiny.
Funkcionáři z Velimi se o této akci dozvěděli asi s měsíčním
předstihem. Postupně se měnil a upřesňoval čas začátku utkání,
v posledních dvou týdnech už byla spolupráce s ČT velmi
intenzivní. Samotné konkrétní přípravy začaly asi týden před
zápasem. V tu dobu už bylo jasné, že komentátory utkání budou
Vlastimil Vlášek a Luděk Zelenka, reportérem pak David Kalous.
Pánové Vlášek a Kalous navštívili Velim už v týdnu před utkáním,
aby se seznámili s prostředím areálu, nasbírali dostatek informací

a obrazového materiálu z přípravy mužstva na utkání, zároveň
se už s vedením klubu upřesňovaly detaily přímého přenosu.
V sobotu kolem poledne dorazil přenosový vůz, později pak
další technika. Opravdové manévry začaly v neděli časně ráno.
Česká televize se rozhodla, že utkání bude snímáno a vysíláno
stejně jako kterékoliv prvoligové utkání (improvizované studio,
dvě hlavní kamery, rozhovory, grafická tužka…). Tomu také
odpovídaly poslední přípravy a celá atmosféra těsně před
začátkem přenosu i během něj. Nepochybuji o tom, že všichni
v areálu hřiště byli svědky velmi atraktivní podívané. Ta byla
navíc umocněna předzápasovým, přestávkovým a pozápasovým
programem.
Celé akci navíc přálo počasí, bylo krásné dopoledne. Dá se
předpokládat, že celkem se utkání zúčastnilo kolem osmi set
diváků. Pro domácí příznivce tak přišlo jediné zklamání, kterým
byla prohra domácích 1:2, po poločase 1:0.
Závěrem chci za vedení velimského fotbalového klubu říci,
že volbu tohoto zápasu a tedy důvěru v naše pořadatelství
jsme vzali jako veliké vyznamenání a zároveň
také jako obrovskou výzvu. Výzvu, ve které jsme
po organizační stránce uspěli. A snad tak pro mnohé
připravili hezký a nezapomenutelný zážitek.
PK
foto – zdroj internet (Kolínský deník, FC Velim)
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ZO Velim rozhodlo, že pozemek p. č. 1096/4 o výměře
6701 m2 bude pronajat od pí K. Eimerové na základě nájemní
smlouvy, kterou připravil JUDr. Těmín, Ph.D.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. I-2017. Původní RO
č. 1-2017 schválené na zasedání č. 1-2017 dne 11. 1. 2017
bylo začleněno do rozpočtové změny č. I.
ZO schválilo inventarizaci veškerého majetku, pohledávek
a závazků k 31. 12. 2016, kterou předložil pan starosta Seifert.
ZO Velim projednalo žádosti MŠ Velim a ZŠ Velim
o schválení účetní závěrky a následně o souhlas s převedením
finančních prostředků do rezervních fondů organizací.
ZO vzalo žádosti na vědomí, veškeré dokumenty budou
vyvěšeny na úřední desce po dobu zákonné lhůty a následně
projednány a schváleny.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Veřejnoprávní
smlouvu č. 1-2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Velim 2017 pro Ing. Lenku Kotkovou na Letní dětský tábor
Horní Bradlo ve výši 80 000 Kč.
Na základě informací účetní paní J. Bernardové seznámil
pan starosta Seifert zastupitele s opravou rozpočtu. Dne
9. 2. 2017 byla provedena oprava rozpočtu. Nejedná se
o změnu rozpočtu, ale o změnu čísla položky rozpočtové
skladby, kterou přinesla novela vyhlášky ministerstva
financí. Mění se pouze číslo položky 1351 na 1381 a číslo
položky 1355 na 1382, obsah položek se nemění.
R. Ramšák, Velim, písemně poděkoval za poskytnutý
sponzorský příspěvek na kola k invalidnímu vozíku.
R. Zelinger, Velim podal žádost o odkup obecního pozemku
p. č. 1084/5 v k. ú. Velim. ZO pověřilo starostu k zajištění
zpracování znaleckého posudku.
ZO rozhodlo přispět částkou 5 000 Kč na zmodernizování
babyboxu pro odložené děti STATIM v Kolíně.
K. Bodláková, Nová Ves I, podala žádost o přidělení
obecního bytu. Bude zařazena do seznamu žadatelů o obecní
byt, přednost mají velimští a vítězovští občané.
Bc. J. Sixta, Velim – za obyvatele ulice Pražská ve Velimi
požádal prostřednictvím OÚ Velim o údržbu a úklid
chodníku u nemovitosti č. p. 69 včetně umožnění průchodu.
Paní Netušilová bude upozorněna.
ZO vzalo na vědomí návrh rozpočtu MŠ Velim pro rok
2017, střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2018 a 2019.
Návrhy budou vyvěšeny po dobu zákonné lhůty na úřední
desce a elektronické úřední desce obce Velim.
ZO vzalo na vědomí návrh rozpočtu ZŠ Velim pro rok 2017,
střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2018 a 2019. Návrhy
budou vyvěšeny po dobu zákonné lhůty na úřední desce
a elektronické úřední desce obce Velim.
VODOS Kolín, s. r. o., požádal o obnovu majetku pro
kanalizační systém obce Velim – nové čerpadlo do třídy
Krále Jiřího ve Velimi. Jednalo by se o investici cca 40 545 Kč
bez DPH. (Opravy vodohospodářského majetku budou
hrazeny ze zvláštního účtu určeného na jeho obnovu - č. ú.
115-88640247/0100.) ZO tuto investici schválilo.
Pan starosta Seifert předložil zastupitelům nabídky
na zhotovení velkoobjemových kontejnerů na listí a trávu
a směsný odpad. ZO upřednostnilo nabídku společnosti
CTS-servis, a. s., Okřínek v celkové částce cca 192 600 Kč
bez DPH za zhotovení 3 velkoobjemových kontejnerů.

•

•

Paní Svobodová, DiS., informovala, že v MŠ bude nutné
opravit oplocení sousedící s pozemkem p. č. 391 v k. ú. Velim
(majitele Z. Chláda). Dále navrhuje, že část by uhradila MŠ
ze svého rozpočtu a část obec Velim. Zastupitelstvo zatím
navrhuje oslovit tři společnosti, pověřuje starostu Seiferta
k podání nabídek, o financování rozhodne na dalším
zasedání.
Dále se zeptala, zda obec přispěje na zaplacení kapely
na XVII. Velimský ples a zaplatí OSA jako každý rok.
Starosta souhlasil.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 15. 3. 2017
•
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ZO Velim schválilo v souladu s § 4 vyhlášky č.220/2013
Sb. účetní závěrku MŠ Velim za rok 2016 v plném jejím
rozsahu, neboť poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace MŠ Velim. Současně rozhodlo
o převodu hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši
17 696,18 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 23. 2.2017 do 15. 3. 2017.
ZO Velim schválilo v souladu s § 4 vyhlášky č.220/2013 Sb.
účetní závěrku ZŠ Velim za rok 2016 v plném jejím rozsahu,
neboť poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace ZŠ Velim. Současně rozhodlo o převodu
hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 1 222,39 Kč
za hlavní činnost a 11 256 Kč za hospodářskou činnost
do rezervního fondu organizace, účet 413, který bude
ve smyslu § 30, odst. 3 použit zejména k dalšímu rozvoji
činnosti školy. Závěrka byla vyvěšena na elektronické úřední
desce a úřední desce obce Velim od 23. 2.2017 do 15. 3. 2017.
ZO projednalo a schválilo rozpočet MŠ Velim na rok 2017
a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018–2019. Návrhy
rozpočtu MŠ Velim i střednědobého rozpočtového výhledu
byly zveřejněny na veřejně přístupné úřední desce obce
a na elektronické úřední desce od 24. 2. do 15. 3. 2017. ZO
schválilo rozpočet MŠ Velim pro rok 2017 jako vyrovnaný:
celkové příjmy rozpočtu ve výši 5 683 596 Kč, celkové výdaje
rozpočtu 5 683 596 Kč. ZO schválilo střednědobý výhled
rozpočtu MŠ Velim na roky 2018–2019 bez výhrad.
ZO projednalo a schválilo rozpočet ZŠ Velim na rok 2017
a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018–2019. Návrhy
rozpočtu ZŠ Velim i střednědobého rozpočtového výhledu
byly zveřejněny na veřejně přístupné úřední desce obce
a na elektronické úřední desce od 24. 2. do 15. 3. 2017. ZO
schválilo rozpočet ZŠ Velim pro rok 2017 jako vyrovnaný:
celkové příjmy rozpočtu ve výši 16 494 508 Kč, celkové
výdaje rozpočtu 16 494 508 Kč. ZO schválilo střednědobý
výhled rozpočtu ZŠ Velim na roky 2018–2019 bez výhrad.
D. Hrouda, Velim, nabídl k využití předkupní právo
k pozemku p. č. 1140 v k. ú. Velim (spoluvlastnický podíl
o velikosti 7/16). ZO rozhodlo, že předkupní právo k tomuto
pozemku nevyužije.
ZO neschválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství
Projekt protipovodňových opatření, který zaslal DSO
Pečecký region.
St. Kotek, Velim, podal žádost o odprodej budovy č. 799
v k. ú. Velim. JUDr. Těmín. Ph.D., informoval zastupitele, že
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dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 platí, že součástí
pozemku jsou i stavby zřízené na pozemku a stavbu tak není
možné převést na jiného vlastníka samostatně bez pozemku,
na kterém se nachází. Mimo jiné je tato lokalita určena
k zastavění rodinnými domy na základě architektonické
studie schválené zastupitelstvem obce a z tohoto důvodu
nemůže obec prodat ani předmětný pozemek. Panu Kotkovi
bude zaslána tato odpověď.
ZO neschválilo nabídku Ing. arch. P. Kroláka – návrh
na zpracování cenové nabídky a postupu prací na přípravě
Územního rozhodnutí na ZTV LOKALITY 10 rodinných
domů ve Velimi na Skalce (částka 149 000 Kč) a dále
zpracování cenové nabídky Stavebního povolení ZTV
LOKALITY 10 rodinných domů ve Velimi na Skalce
(189 000 Kč). ZO prověří jiné možnosti a nabídky.
AZ OPTIMAL, s. r. o., podal nabídku na projektovou
dokumentaci – rekonstrukce chodníků Velim ve výši
760 000 Kč. ZO vzalo nabídku na vědomí, s navrhovanou
částkou nesouhlasí, je příliš vysoká, poptá jiné společnosti.
Na základě poptávky ZO Velim porovnalo a zhodnotilo
cenové nabídky na oplocení areálu MŠ těchto firem:
Dočkal CZ, s. r. o., Polní Voděrady – 134 297,20 Kč bez
DPH, KG-SERVIS, spol. s r. o., Velim – 122 789,15 Kč bez
DPH a PROSTAV, s. r. o., Poděbrady – 148 919,65 Kč bez
DPH. Rozhodlo, že oplocení MŠ Velim provede společnost
KG-SERVIS, spol. s r. o., která předložila nejnižší nabídku
ve výši 122 789,15 Kč bez DPH .
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2-2017.
FC Velim podal žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Velim na rok 2017 (tréninková a závodní činnost, účast
v soutěžích SKFS a OFS Kolín, sportovní rozvoj a zdravý
životní styl) ve výši cca 250 000 Kč. ZO tuto dotaci pro

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Marek Vladimír, Vítězov
Nechojdoma Jiří, Vítězov
Stránská Anna, Velim
Kotek Stanislav, Velim
Procházková Miloslava, Velim
Hervertová Ludmila, Velim
Bradáčová Anežka, Vítězov
Svoboda Jaromír, Velim
Vokřálová Božena, Velim
Podhradský Petr, Velim
Čežíková Anna, Velim
Strnad Karel, Velim

Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Houžvičková Sofie, Vítězov
Grulich Bohumír, Vítězov
Káninská Agáta, Velim
Buřil Pavel, Velim
Leová Tra My, Velim
Brejlová Lucie, Vítězov
Rodičům blahopřejeme!

Termíny a místa umístění kontejnerů
Sobota od 9.00 hodin do 10.00 hodin.
8. 4. a 15. 4. 2017		
třída Krále Jiřího, ulice Tylova
22. 4. a 29. 4. 2017
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
6. 5. a 13. 5. 2017		
třída Krále Jiřího, Vítězov
20. 5. a 27. 5. 2017
ulice Okružní, ulice Ve Dvoře
3. 6. a 10. 6. 2017		
ulice Tylova, Vítězov
17. 6. a 24. 6. 2017
třída Krále Jiřího, ulice Okružní
1. 7. 2017 		
Vítězov, ulice Ve Dvoře
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FC Velim schválilo.
FC Velim podal žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Velim na rok 2017 na fotbalový kemp Horní Bradlo
(soustředění pro děti) ve výši 40 000 Kč. I tuto dotaci ZO
schválilo.
V. Chocholouš, Velim, požádal o přidělení obecního bytu.
Bude zařazen do seznamu žadatelů, přednost mají velimští
obyvatelé a rodiny s dětmi.
K. Rybář, Dobřichov, požádal o přidělení obecního bytu.
Bude zařazen do seznamu žadatelů, přednost mají velimští
obyvatelé a rodiny s dětmi.
Pan Zelinger dodal vlastní znalecký posudek k pozemku,
který chce odkoupit od obce (113/2017). ZO bere
na vědomí, nechalo vypracovat znalecký posudek znalcem
Liškou, který pro obec standardně posuzuje a oceňuje
pozemky a nemovitosti, počká na tento posudek a poté se
rozhodne.
Pan starosta informoval zastupitele o připravovaném
fotbalovém utkání FC Velim – FK Bohemia Poděbrady,
které se uskuteční v neděli 26. 3. 2017 a které bude živě
vysílat Česká televize na kanálu ČT sport.
Starosta Seifert obdržel žádost o výsadbu stromů v obci
Velim, stromy budou objednány, objednávka bude ještě
doplněna o další.
Místostarosta Kubelka společně se starostou informovali
zastupitele o návštěvě ze SFDI z důvodu prohlídky plánované
cyklostezky Vítězov – Velim.
JUDr. Těmín, Ph.D., oznámil, že 23. 3. 2017 se bude
konat odvolací soud ve věci ČEZ –trafostanice ve Velimi,
ul. Sokolská, Velim.
ZO schválilo Rozpočtové opatření MŠ Velim č. 1-2017, se
kterým všechny přítomné seznámila paní Svobodová, DiS.

Velim a svět před půl stoletím (březen 1967)
V cihelnách ve Velimi byly prodány domky, ve kterých za provozu
obou velimských kruhových cihelen bydleli cihlářští mistři.
Domek v bývalé Součkově cihelně koupil Miloslav Šmejkal
z č. 50 na náměstí a v Baštově cihelně koupila domek rodina
Červeňákova.
8. března byla v sále velimské továrny oslava MDŽ, na které hráli
příslušníci vnitřní stráže.
9. března hloubil obrovitý stroj připomínající velký pluh
v prostoru „pod dráhou“ druhý příkop, a to naproti strážnímu
domku ČSD, zhruba mezi Fajberkem a tovární částí Velimi.
Kvůli tomuto příkopu padla podstatná část jabloňového sadu,
který byl původně majetkem Urbánkových z „Kouta“ (z č. 57).
Zbytek sadu byl zlikvidován později.
V pátek 17. března bylo nalezeno mrtvé tělo jistého Kloudy
z Radimi. Byl bratrem Boženy Sahulkové z Velimi. Ztratil se asi
před třemi týdny. Našel jej náhodou pochůzkář po trati Pečky
– Cerhenice, když se podíval dolů do říčky Výrovky. Uviděl
ruce vyčnívající z vody. Mrtvý měl na krku dvě šály, což vedlo
k domněnce, zda nebyl uškrcen.
22. března navštívil Velim ministr zemědělství Burian v doprovodu asi 50 aut. Jednal na MNV a v „traktorovce“.
30. března došlo na kolínském sídlišti k tragédii. Muž vracející
se nečekaně domů přistihl ženu při nevěře. Střelil ji a v domnění,
že je mrtvá, spáchal sebevraždu. Nezvanému návštěvníku však
nic neudělal. Postřelená žena pak byla odnesena do sanitky
a odvezena do nemocnice.
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Sálová kopaná

Z našich škol

Dne 7. 3. se družstvo našich mladších žáků (6. a 7. tř.) ve složení
Pych J., Zelený M., Mén M., Fojtů P., Endler J., Korenc A.,
Korenc K., Slabý J. a Rambousek L. zúčastnilo okrskového kola
turnaje v sálové kopané v Kolíně. Turnaj byl zároveň nominační
na Kolínské sportovní dny. V konkurenci 6 týmů jsme neobdrželi
ani jeden gól a vyhráli. Nominovali jsme se na KSD a postoupili
do okresního finále, které se konalo 15. 3. Zde jsme po
3 smolných remízách a 2 prohrách (vždy o gól) obsadili 6. místo.
Starší žáci (8. a 9. tř.) měli turnaj v sálové kopané (okrskové kolo)
22. 3. v Týnci nad Labem. Tým ve složení Koděra D., Vokřál J.,
Vokřál O., Němec T., Štros P., Holoubek P., Noll L., Hrabák D.
a Náděje A. nezaváhal, všechny zápasy vyhrál, nedostal ani jeden
gól a po zásluze postoupil na KSD a do finále, které se konalo
29. 3. v Kolíně. I tady byli naši chlapci nejlepší...

Bubnování

V pondělí 20. 3. se na naší škole bubnovalo!

Osecká laťka
Dne 23. 3. se naši skokani vydali
do Velkého Oseka. Největším úspěchem
bylo 3. místo D. Koděry v kat. chlapců
9. tříd.

Basketbal

Turnaj v basketbale dívek 8. a 9. tříd se konal 27. 3. v Kolíně.
Naše družstvo ve složení Bugová E., Fořtová S., Sahulková Z.,
Táborská K., Ceralová T., Kainarová D., Němcová V. a Čápová K.
obsadilo 6. místo.
AH

O nejlepší pohybovou skladbu

V pátek 17. 3. se naše dívky tradičně
zúčastnily
soutěže
O
nejlepší
pohybovou
skladbu,
která
se
konala v Kolíně. D. Bartošová a
T. Holzbauerová obsadily ve starší
kategorii – duo – se skladbou Strašilky
1. místo. Tým ve složení Čechová M.,
Klozová E., Matějková A.,
Křivánková N., Víšková K.,
Nollová E., Nezavdalová P.,
Málková A., Handlířová A.,
Junášková E., Junášková K.,
Veverková T., a Čáslavová A.
obsadil se skladbou Baletky
5. místo.

Den učitelů

28. března 2017 jsme si ve škole připomněli Den učitelů. Tématem
dne byla „BLÁZNIVÁ ŠKOLA“. Také jsme si vyzkoušeli, jaké je to
učit a co všechno taková „obyčejná hodina“, třeba českého jazyka,
obnáší. Zjistili jsme, že to není vůbec jednoduché a obdivujeme
trpělivost našich učitelů, kteří to s námi nemají snadné. Žáci
měli naprosto ohromující kostýmy a bylo vidět, že si na nich
dali opravdu záležet. Tímto chceme poděkovat všem, kteří měli
snahu se převléct a zpříjemnit tak tento výjimečný den.
Za 9. třídy Z. Sahulková

Jak vařily naše prababičky (23.)
Nejen přírodní podmínky, ale i pověry, zvyky a náboženská
doporučení se promítaly do života našich prababiček
zásadním způsobem. Práce v průběhu roku nebyla stále stejná
a jednotvárná. Každé období roku mělo své zvláštnosti. Chcemeli sledovat život našich prababiček podle období v roce, je třeba
také vědět, že se řídily zcela jiným kalendářem, než máme dnes.
Staročeský kalendář měl dlouhou tradici a jeho podobu zpřesnil
a zpracoval František Palacký. Kalendář byl také základem
datování různých svátků.
Současné členění roku je sice astronomicky přesné podle
slunovratu a rovnodennosti, ale v našich přírodních podmínkách
není příliš výstižné (pro vývoj počasí i zemědělsky). Staročeské
členění roku bylo mnohem výstižnější a používalo se až
do začátku 20. století, zejména na venkově. Rok se podle něho
dělil na osm ročních období, která začínala v tyto dny:
zima
25. prosince – Narození Páně
předjaří 24. února – sv. Matěje (také někde „Pozimek“)
jaro
19. března – sv. Josefa (také někde „Vesna“)
podletí
16. května – sv. J. Nepomuckého
léto
8. června – sv. Medarda
polétí
15. srpna – sv. Panny Marie
podzimek 21. září – sv. Matouše
předzima 11. listopadu – sv. Martina
I přes klimatické změny dnes vidíme výstižnost staročeského
členění roku, které mnohem přesněji ukazuje povětrnostní
změny, jež můžeme očekávat. Právě to bylo pro naše prababičky
důležité. Nemohly poslouchat předpovědi počasí, jak jsme si
zvykli dnes.
Velkým pomocníkem pro používání kalendáře byla přísloví.
Ta ještě kalendář zpřesňovala a zároveň, zejména pro venkovské
obyvatelstvo, byla přímo zákonem, co se má dělat. Proto bude
užitečné si alespoň některá přísloví připomenout a přitom
obdivovat barvitost našeho jazyka.
Zima našich prababiček od 25. prosince do 24. února
„Když jsou noci nejdelší, jsou si lidé nejbližší.“
„Práce dlouhé večery krátí a řeč sladí.“
„Na Štědrý den s krmníkem ven.“
Tato krásná přísloví nám napovídají, že naše prababičky se
v tomto čase scházely, aby spolu draly peří, vyráběly mašlovačky,
vyšívaly a dělaly mnoho dalších užitečných věcí. Utužovaly
rodinné vztahy a sousedská přátelství. Až se oteplí, již na to
nebude zbývat čas.
Začátek ledna se vyznačuje obvykle tuhou zimou. To bylo
příhodné pro uchování masa. Pro krmníka ve chlívku také již
nezbývalo mnoho krmení. Přiblížil se den nejdůležitější události
pro naše prababičky – zabíjačka.
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Popisovat venkovskou zabíjačku by vydalo na mnoho řádků.
Pomůže nám obrázek od Josefa Lady, který nevyžaduje mnoho
komentářů.

Babička na něm nese plný hrnec horké vody, které se ten den
spotřebovalo hodně. Ovar byl k jídlu první, potom polívka,
jitrnice a jelita, tlačenky, paštiky, prejt, naložené maso a špek
k uzení. Pečínka, sádlo a škvarky, klobásy, sulc a další produkty
se zpracovávaly ještě několik dnů. Vše bylo třeba připravit
k uložení. Přátelé v okolí dostali od každé pochoutky něco.
Protože se zabíjelo postupně dům od domu, dobroty se ještě
dlouho po vesnici mezi sousedy roznášely.
Uzení a udírny byly starostí našich pradědečků, kteří již měli
připravené švestkové dřevo, jež je pro uzení nejvhodnější.
Naše prababičky měly v oblibě kolník, chutnou a nenáročnou
zeleninu, která je dnes známá spíše jako tuřín. Kolník byl
považován za jídlo chudých. Často sloužil i ke krmení domácího
zvířectva (zejména koz a ovcí) v dobách dlouhé zimy. Jeho
neocenitelnou výhodou je mrazuvzdornost a vysoký obsah
zdraví prospěšných látek. Dá se snadno pěstovat a má mnoho
použití v kuchyni. Když ho seženeme, zkusme tento recept.
Kolník (tuřín) s vepřovým masem
Oškrab kolník, rozkrájej ho na podlouhlé kousky, přemej ho,
polej vařící vodou a nech ho chvilenku stát. Zatím dej rozpustit
na rendlík kus másla s kusem cukru a nech to dozlatova
upražit, pak dej do toho kolník a nech ho doměkka dusit. Aby
se nepřipálil, podlévej ho po lžíci buď hovězí nebo vepřovou
polívkou. Mezitím nech uvařit mladé vepřové maso (dej však
pozor, aby se nepřevařilo) a rozkrájej je na úhledné kousky. Pak
udělej jíšku a když počne žloutnout, dej do ní trošku cukru, aby
zhnědla, potom do ní nalej té vepřové polívky a nech ji povařit.
Nyní proceď tu omáčku (která však nesmí být příliš hustá)
na kolník, dej do toho rozkrájené vepřové maso, nech to ještě
trochu povařit a okořeň to (chceš-li) trochu tlučeným novým
kořením. Pak to dej na mísu a nes na tabuli.
Petr Baláček

SDH Vítězov – organizovaný sběr železného šrotu
„Jsi-li
hasičským
dobrovolníkem, buď jím celou duší
a celým tělem, nemáš-li dobré
vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi
dobré věci na obtíž.“
Druhé pravidlo
desatera

z

hasičského

V sobotu 25. března 2017 se ve Vítězově (pod záštitou místní
organizace SDH) konal pravidelný sběr železného šrotu.
Této akce se, patrně i z důvodu vydařeného počasí a předem
roznesených pozvánek, zúčastnila řada členů SDH.
K usnadnění společné práce přispěla i zapůjčená technika. Cílem
snažení brigádníků bylo především organizovaně vyvézt železný
odpad nashromážděný jednotlivými domácnostmi ve Velimi
a Vítězově.
Za nezištnou pomoc všem účastníkům akce i dárcům kovového
odpadu děkujeme!
A. Ruznar
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Nákupy, nákupy a zase nákupy

Mladým lidem dnes přijde úplně normální, že zajedou autem
do nákupního centra, hypermarketu nebo marketu a zde, pod
jednou střechou, nakoupí vše. Potraviny, elektro, drogerii a třeba
i jízdní kolo. Vezmete nákupní vozík a vyrazíte do spleti regálů
narvaných zbožím, cenovkami a upoutávkami na slevy, které
možná ani slevou nejsou, protože ceny se šponují podle toho, jak se
daří ekonomice a jak jsou lidé ochotni utrácet.
Obchodní řetězce vám každý týden doručí do schránky letáky
s „výhodnou“ nabídkou a pak už je to jen na vás. Vytvořit seznam
věcí, které potřebujete a možná také ne. Je to ale levné, tak to musím
koupit, protože bůh ví, jaká cena bude pak.
Dost často takhle vyrážím i já poté, co mi moje maminka Maruška
seznam vytvoří a někdy v letáku vyznačí věci, kdy mnohdy ani
nevím, ve kterém sektoru je mám hledat. „Prostě se tam zeptej,“
zní její odpověď. Marně se pak rozhlížím a očima chytám označené
zaměstnance, kteří jen doplňují zboží a poradit nedovedou. Většinou
vše dobře dopadne a já, s pocitem vítězství, že mám označené zboží
v tašce, ujíždím s proškrtaným seznamem k mamce na předávku.
Jenže já si pamatuji dobu, kdy se na nákupy jezdilo na kole nebo
chodilo pěšky a nemuseli jste z Velimi nikam odjíždět. Přesto jste
si domů odnášeli vše potřebné. Ceny se neměnily, tak se kupovalo
pouze to, co zrovna bylo fakt třeba. V případě, že jste něco
zapomněli, tak se nic moc nedělo. Nebyl problém se vrátit - nebylo
to daleko.
Rád bych dnes zavzpomínal na velimské obchody a jejich
zaměstnance, kteří měli o všem přehled a dovedli i odborně poradit,
protože se v oboru vyučili, měli zbožíznalectví a také léta praxe –
žádné „rychlokvašky“.
Vzal bych to – tak nějak postupně – od závor, kde stál baráček
a „starý“ Tabák a prodavačka paní Rajchlová.
Vybetonovaný plácek u chodníku vedle vjezdu do Manufacturingu
zeje prázdnotou. Byla tu buňka na prodej novin a tabákových
výrobků. Zde kralovala paní Vedralová. Měkké Sparty za 7 a tvrdé
za 8 Kčs, Clea, Mars a Dalila – cigarety, které mnohým chutnaly
na začátku jejich kuřácké vášně.
Naproti Zelenina a pí Moučková. Nedostatkové zboží bylo skoro
vše – banány, mandarinky, pomeranče a melouny jak by smet.
Tady byl pro nás důležitý telefon – ne mobilní, ten neexistoval, ale
pevná linka, kterou neměli všichni. „Máňo, pošli Pepíka, přivezou
banány.“ A už jsem mazal do fronty. Jó, takový banánek pak chutnal
úplně jinak než dnes. S melounama byl postup stejný. Informace
měla tehdy svou cenu. A odměna? No přece vitamínová.
Vedle Zeleniny byly Potraviny U Lédla – vedoucí, jak jinak, p. Lédl
a prodavačky pí Pekárková a pí Bartošová. Neměly to lehké, veškeré
zboží bylo za pultem a každé vaše přání musely donést. Snad jen pro
lahvovou Poděbradku jsem si chodil sám vpravo. Obchod byl široký
a prodavačky měly po šichtě dost kilometrů v nohách. Pro tento
obchod byla asi proto charakteristická kolébavá chůze prodavačů.
Úzká stavba vlevo vedle restaurace Na Růžku byly Oděvy - šaty,
saka, obleky, kabáty a pí Hálová a pak pí Součková. Já jsem si zde
koupil „máničkovský“ zelený kabát s vložkou a kapucí za 450 Kčs.
Vše viselo na ramínku v patrových věšácích. Na kabát „z patra“ se
vzala tyč s háčkem a tím se sundal.
Hned vpravo Obuv Baťa a pí Kynclová z bytovky naproti Nádržce.
Pantofle, polobotky, holínky a také bílé kotníčkové kecky, kterým
se lidově říkalo „agresorky“. Rok se s rokem sešel a dnes to jsou
Conversky.
Silnice směr Kolín a Maso uzeniny U Strnada – šunka, buřtíky,
párečky, různé salámové dobrůtky, maso a prostě vše, aby byla mastná
huba. Prodavači – sám p. Strnad, p. Sýč a pak další, třeba p. Klingr.

Následuje Textilní galanterie a pí Oraská. Dříve skoro každá holka
uměla plést, háčkovat a vyšívat. No a vše potřebné se dostalo zde vlna, padesátka bílá kordonetka, knoflíky, háčky, jehlice, kanava
a nepostradatelný chemlon. Všichni si vzpomeneme na vyšívané
chemlonové obrazy – třeba na krtečka s rýčem nebo vlčí máky.
Vrátíme se zpět na křižovatku, přejdeme na protější chodník
a zde byl Mandl – pí Zemanová a v kadeřnictví pí Sýčová a pak pí
Vonšovská – asi poslední kadeřnice, která mě naposled kdysi stříhala.
Volnou chůzí dojdeme k obchodu U Stejskalů – mlíkárna. Máslo,
sýry, rohlíky, jovomlíčka, chléb obyčejný a kmínový v pytlíku, vejce
křapky, mléko v sáčcích (igelitové vemeno) a sýr žervé, který ti
„sedinku serve“. Prodavaček se zde vystřídalo více, ale mně zůstaly
v paměti pí Vojtěchová a pak ještě pí Sahulková (prodavačka
v letech a s nabroušeným jazýčkem).
Následovala Drogerie – mýdlo, prací prášky, Indulona, Alpa,
barvy, laky, fermeže, petrolej, železité víno a třeba také vánoční
ozdoby. Zde nás vítali pí Strnadová a p. Strnad v dlouhém modrém
plášti. Tato prodejna měla pro mě svou vůni, která se tam vytvořila
z toho všeho prodávaného.
No a taky Cukrárna – čerstvé zákusky, bonbóny v sáčcích, také
jejich zimní a zahradní směs v plechovce, bonboniéry, zmrzlina
a hlavně vážený nugát. Toto vše nám servírovala pí Vladimíra
(Lada) Schránilová. Nevím, jestli jsem chodil na nugát nebo
koukat na hezkou paní prodavačku, ale dovedl jsem spojit sladké
s ještě „sladšími“ představami. Nedávno jsem ji potkal v jednom
marketu v Kolíně a oslovil. Stále štramanda.
Papírnictví Narpa – tužky, papíry, čtvrtky, hračky pro Ježíška
i nezbedné děti, papíroví draci, kuličky na cvrkání a prodavačka
pí Šibravová. Jednou jsem si zde, bez dovolení rodičů, koupil
ořezávátko na tužky (zdobené autíčkem) za 20 Kčs. To bylo peněz!
Donesl domů, dostal „držkovou“ a šel to vrátit. Dlouho jsem se pak
před pí Šibravovou styděl. Papírnictví pak převzala pí Výborná.
Na křižovatce ke koupališti byla původní Zelenina a prodavačka
pí Lancová, která mi trochu svou vizáží připomínala Štěpánku
Haničincovou. Vedle obchodu byl plechový příruční skládek.
Po pí Lancové už sem přišla pí Moučková.
Ve vsi na náměstí byla prodejna potravin, které se říkalo také
podle jejího vedoucího – „U Kosa“. Když byla ještě na místě
dnešního OÚ škola, kupovali jsme si v prodejně Vitacit, který jsme
lízali a měli pak červený jazyk.
Pod náměstím, po levé straně, stála další prodejna novin a kuřiva.
Zde to mělo taky své kouzlo – vůně tabáku a tiskovin byla velmi
specifická. Tady si pamatuji pí Černou a pak pí Sadilovou. Sem jsem
jezdil, když u pí Vedralové došlo Rudé právo nebo Dikobraz.
Spodní část Velimi uzavírala na křižovatce prodejna s průmyslovým
zbožím – kladivo, kotel na ohřev vody při zabíjačce, další nářadí
pro kutily a také pletivo, kterého jsem zde nakoupil několik desítek
metrů, protože jsem v 11 letech začal s chovem papoušků. Vítaly nás
tu s úsměvem pí Vlková a pí Strnadová od Čeperky.
Poslední Potraviny byly a jsou ve Fajberku. V mé paměti mi odtud
nezůstalo nic – vše jsem sehnal v mlíkárně nebo U Lédla.
Postupem času se ve Velimi začalo stavět obchodní středisko
„Septik“ a sem se soustředilo několik prodejen. Následkem byl
zánik původních a přesun přeživších obchodů.
Dalším milníkem v životě prodejen byla změna režimu v r. 1989.
Dochází k návratu majetku původním majitelům, rozprodávání
majetku obce do soukromých rukou a další nájmy a pronájmy
obchodních ploch až do dnešní podoby.
P. S. Velké množství letáků asi naše lesy moc nešetří. A naši
peněženku už vůbec ne. 
Josef Kosička (text v původním znění)

Modrá krev
V současné době probíhá v televizi seriál o šlechtických rodech.
Nejčastěji je s tím zveřejňována fotografie Zdeňka Sternberga. Je
až neuvěřitelné, že právě k tomuto člověku jsem získal naprostou
důvěru. Přispělo k tomu i pracovní nasazení. Znal jsem jmenovitě
všechny jeho sourozence, kdy Zdeněk byl nejstarším ze všech
devíti. Byl však starší než všichni naši kamarádi. Původně byla
jejich jednotka PTP dislokována kdesi na Kladensku (možná
Na Hrdlovce). V té době se nedařilo na Karvinsku. Proto vypsali
velmi lákavé podmínky pro civilní havíře ze západních Čech,
kteří by přešli do karvinských dolů zamořených metanem. Ti, co
se dali nalákat, se velmi brzo vraceli na svá původní pracoviště.
Proto došlo na pétépáky pracující v dolech na západě státu.
Ve vší tajnosti byl vypraven jejich transport do Karviné. Trasu
měl projet za naprostého utajení v nočních hodinách. Právě
v tomto transportu byl nejen Zdeněk Sternberg, ale také dva
Velimáci Josef Čepelák a Karel Urbánek. Od samého počátku
hrozil metan, jehož procento se stále zvyšovalo, katastrofálním
výbuchem. Přísné kontroly probíhaly u těch, kteří byli posíláni
do 800 m hlubin pod Karvinou. Obyčejným pétépákům tajili, že
vlastně existuje podzemní hřbitov, zazděná sloj, kde k výbuchu
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předtím došlo. Civilní zaměstnanci odmítali fárat. Štajgři
a „papaláši“ čekali nahoře, jak to dopadne. Na nás jim vůbec
nezáleželo, neboť jsme byli určeni k likvidaci. To se ukázalo
ke konci naší služby, kdy jsme byli zaškolováni na dobývání min
v prostoru Dukly. K tomu bohudík již nedošlo. A gulagy v SSSR
se prázdnily. Kdyby v dávné minulosti nedošlo ke stavbě hradu
Šternberku, jmenovali by se Zdeňkovi příbuzní Divišovci, protože
pocházeli z nedaleké vsi Divišova. Se Zdeňkem Sternbergem jsem
v posledních dnech základní služby mluvil častěji. Svěřil se mi, že
nejraději čte Jiráskovy Staré pověsti české. Když jsem později
navštívil hrad, nepřehlédl jsem velký portrét Jiřího z Poděbrad,
jeho příbuzného. Také jsem znal spojitost jeho rodu se Střelou
z Cerhenic a historii kostelíku Na Beránku. Ten kostelík nechala
zřídit jedna ze Zdeňkových příbuzných. Řeklo by se: „Dnes mají
pétépáci navrch. Kolik jich zbylo z 60 000?“ Veškerá činnost PTP
byla ukončena k 31. prosinci 2016. A co ten kostelík? Ten měl být
předán církvi jednoty bratrské, což se nestalo. Tato jednota má
ve znaku beránka, který jímá korouhev s dlouhou žerdí. Komu
že připadl kostelík?
B.B.

Velimská abeceda (list 143)
Studna kamenná, o které se soudí, že kdysi byla součástí
tvrze Jeníška z Nové Úpice, se nachází v místech dnešní tzv.
dvanáctibytovky. Jedná se o nájemní dům č 444 u katolického
kostela, který postavilo JZD Velim. Studna byla čtyřhranná.
Přišlo se na ni při kopání základů zmíněného domu. K jejímu
ohledání v 50. letech nebyli přizváni archeologové. Studna byla
zasypána a na jejím místě postaven zmíněný dům.
Stuchlík je příjmení připomínající zakladatele výroby fezů
(orientálních pokrývek hlavy) ve Strakonicích. Pro nás je to spíše
jméno učitelské rodiny na Kolínsku. Ve Velimi žil v 18. století
jistý Franc Stuchlík. Ten ovšem pracoval v zemědělství. Teprve
roku 1905 přišel do Velimi učitel František Stuchlík, který zde
pak vyučoval ve škole.
Stůl je běžný kus nábytku. V minulosti býval symbolem rodinné
soudržnosti. Rodina se společně scházela kolem stolu a řešila své
problémy. Symbolika stolu se přenesla i do právní řeči, kde bylo
užito termínu „odluka od stolu a lože“. V evangelických kostelech
bývá „stůl Páně“, z něhož je vysluhována „večeře Páně“. Tak je
tomu i ve Velimi.
Sud, dříve zvaný bečka, byla původně dřevěná nádoba většího
formátu s možností širšího využití. Slouží k uskladnění kapaliny,
ale i práškových, sypkých a kusových hmot. Od středověku
do našich dob bylo sudů nejčastěji užíváno k přepravě piva.
Z dob válečných jsou známy sudy určené k převážení střelného
prachu. Ve Velimi jsme měli odborníka na výrobu sudů. Byl
jím pan Hoffmann z Baiervecku č. 19 (dnes č. 197 dle nového
číslování). Rodina přišla do Velimi od Jičína, kde byl její
předek zámeckým sklepmistrem. Zmíněný pan Hoffmann byl
povoláním bednář, avšak zvládal výrobu různých dřevěných
nádob od pokrývačského škopíčku až po voznici. Dnes je
většina sudů vyráběna z umělých hmot či kovů (z nich nejčastěji
z hliníku).
Sudek Josef, kolínský fotograf, žil v letech 1896 až 1976. Jsou
známy jeho panoramatické na sebe navazující záběry Polabí
pořízené z našeho tehdy ještě příliš nezarostlého Bedřichova. Ty,
dle soudu mnohých, nebyly dosud překonány.

Sudková Antonie ze Siegfeldu (Vítězova) nar. r. 1866 byla
zaměstnána v Továrně na čokoládu, cukrovinky a kávové
surogáty ve Velimi. Zemřela dne 19. září 1891 ve věku 24 let
na „skrofulozu“ (krtičnatost – nemoc krku).
Sudety, dnes označované za pohraničí, bylo české území
osídlené německým obyvatelstvem. Němci zde usazení usilovali
o odtržení tohoto území od ČSR a jeho přivtělení k Hitlerově Třetí
říši. Převedení k říši po rozbití Československa v roce 1939 mělo
za následek, že všichni Češi zde žijící museli toto území opustit
a odejít do českého vnitrozemí. V té době přibyla do Velimi řada
rodin i jedinců, například učitelé Prochop, Kodešová, Tejkl,
krejčí Zavřel, rodiny Bedřicha Sixty, Josefa Novotného, Stanislava
Valenty, Votýpky, Nesládka, Langmaiera a dalších.
Sucho je obecně bráno jako suché počasí beze srážek, kdy
slunce vysušilo zemní vlhkost. Největší sucho za našich dob
postihlo naši zem, náš okres i obě naše obce v roce 1947.
Po záplavách při náhlém tání sněhu došlo později k opačnému
extrému, kdy zemědělci suchem přišli téměř o veškerou úrodu.
Přesto se většina velimských a vítězovských zemědělců vzdala
státní podpory na sucho ve prospěch výstavby Němci vypálené
sokolovny.
Sůl kamenná čili chlorid sodný je nejvíce známá jako kuchyňská
sůl. Již staří Slované vítali hosty chlebem a solí. Jste solí země,
říkal Ježíš učedníkům. Na význam soli domněle přišel jistý pasák,
který si všiml, že ovce, které olizovaly bílou skálu, měly mnohem
větší chuť k jídlu. Vzácná sůl k nám byla v minulosti dovážena
z rakouského Solnohradu. Z historie Velimi je znám případ
nejmenovaného velimského faráře, jenž se kvůli soli dostal
do konfliktu s kolínskými měšťany. Roku 1599 koupil tři fůry
soli, kterou pak ve Velimi prodával rolníkům. Kolínští si poté
na něho stěžovali u konsistoře (církevního poradního sboru).
Suldovský, četník z Velimi, byl v květnu 1945 z iniciativy
neznámých osob z Velimi obviněn z kolaborace a eskortován
do tábora pro zrádce do Kolína. Zde vyhládlý sáhl po balíčku
potravin (zaslaném neznámým dárcem z Velimi) a poté zemřel.
Jeho osvobozující verdikt z Prahy přišel pozdě.

58

Náš vztah k okolní přírodě aneb smutná jarní brigáda
Mysliveckého spolku Velim

Jako členové Mysliveckého spolku Velim se v průběhu celého
roku svou dobrovolnou aktivitou a brigádní činností staráme
v okolí Velimi a Vítězova zejména o chov zvěře, o kterou též
pečujeme. Zejména letošní poměrně dlouhá a hlavně mrazivá
zima výrazně prověřila naši připravenost na přikrmování zvěře.
Množství zkrmeného krmiva, které dosahovalo několika tun
pšenice, ječmenu a slunečnice, bylo důkazem, že naše práce
a aktivity v přírodě mají přínos a hlavně význam. O to smutnější byl
výsledek naší první jarní brigády. Při našich častých vycházkách
a toulkách přírodou jsme koncem loňského roku nacházeli velké
množství odpadků. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli první
březnovou sobotu zorganizovat naši letošní první brigádu.
Bohužel musíme konstatovat, že mezi námi žije poměrně velký
počet spoluobčanů, kteří si absolutně neváží přírody kolem nás.
Na cestě od paní Urbánkové k Vítězovskému rybníku a pak okolo
samotného rybníka jsme nasbírali tři plné pytle nejrůznějšího
odpadu. Překvapením nebyly pneumatiky, desítky plastových
lahví, igelitových sáčků a tašek, ale i obaly od mycích a čisticích
prostředků, plastové láhve od stolního oleje, zavařovací sklenice,
plechovky od piva a coly, kelímky od kávy a dokonce dětské pleny.
Poté jsme se přesunuli na hlavní přístupovou cestu do Rybníček,
kde nebyl výsledek o nic příjemnější. Podél cesty od hlavní silnice
jsme nasbírali neuvěřitelných třicet dva pneumatik, několik
plastových kýblů, desky polystyrenu a dokonce jednu ledničku,
jednu televizi a mnoho dalšího odpadu. Výsledkem celé akce byl
hodně smutný pohled na kontejner plný nejrůznějšího odpadu.
Toto není bohužel vizitka jen těchto konkrétních lokalit, a proto
již nyní máme vytipované další úseky, které v jarních měsících
chystáme uklidit a vyčistit. Auto plné odpadu bylo uskladněno
na řádnou skládku na náklady obce Velim, čímž tímto velmi
děkujeme.
Vzhledem k tomu, že Obecní úřad Velim na jaře a na podzim
několik týdnů organizuje příjem odpadu nejrůznějšího druhu

a na několika místech obce máme rovněž možnost vyhazovat
do určených kontejnerů plastové obaly, je až neuvěřitelné, co
se v okolí naší obce v přírodě nachází. Obě zmíněná místa
jsou poměrně frekventovaná a samozřejmě velmi příjemná
k procházkám s malými dětmi, pejsky či jen tak s přáteli. Je
zarážející, jak jsme schopni si prostředí, ve kterém žijeme,
sami sobě znečišťovat a hlavně zanechávat v přírodě produkty
a věci, se kterými si sama příroda velmi často neumí poradit.
Jen pro zajímavost doba rozkladu igelitového sáčku je přibližně
25 let, plastového kelímku přibližně 70 let, PET lahve až 100
let, alobalu (v krabici Tetra-pack od trvanlivého mléka aj.) až
100 let, skla dokonce 1 000 let a nakonec pěnového polystyrenu
neuvěřitelných 10 000 let.
Netvrdíme, že všechen odpad vyprodukovali pouze naši
spoluobčané Velimi a Vítězova, nicméně samotné množství
a rozmanitost vyházených odpadků v okolí míst, která někteří
z nás občas navštíví, jsou velmi alarmující, a proto jsme se
rozhodli na to alespoň touto cestou upozornit. Přáli bychom si,
aby se všichni, kdo navštěvují na svých toulkách a procházkách
okolí Velimi a Vítězova, chovali k přírodě ohleduplně, s pokorou
a úctou. Všem těmto spoluobčanům upřímně děkujeme.
Myslivecký spolek Velim

Velimský nohejbal v zimě nezahálel
Krátkou přestávku si užili hráči nohejbalu TJ Sokola Velim
po skončení minulé sezóny. Už v listopadu 2016 byla zahájena
příprava na nový ročník oblastního přeboru nohejbalu Kolín –
Kutná Hora. Ale ještě předtím na své členské schůzi zhodnotili
uplynulou sezónu. Od nového roku probíhá příprava dvakrát
týdně – ve středu v hale v Kouřimi a v neděli v hale v Pečkách.
Účast na trénincích je velmi dobrá. Samozřejmě se nám
nevyhýbají zranění, ale ta způsobí jen krátké výpadky v tréninku.
V únoru jsme sehráli první přípravný zápas s družstvem Přišimas,

které hrají krajskou soutěž. Za naše družstvo nastoupil jako host
ligový hráč nohejbalu Martin Padělek. Utkání bylo hráno spíše
jako tréninkový zápas. V zásadě se sehrály vyrovnané zápasy,
dobré výměny, ale nepočítalo se celkové skóre. Převážně vítězil
soupeř. To další přípravná utkání už měla soutěžní charakter.
S družstvem Jordán Poděbrady jsme prohráli 5:4. Další skoro
tradiční soupeř ženy z Českého Brodu nás porazily 8:2, ale s nimi
jsme hráli jen na dva dopady. Nohejbalisty Kounic jsme porazili
5:4. To bylo vydařené přípravné utkání, ve kterém už byla vidět
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sehranost jednotlivých dvojic a trojic. Do začátku soutěže ještě
nějaký přípravný zápas jistě sehrajeme.
Nohejbalovou sezónu začneme 15. 4. od 14 hodin na „umělce“
domácím utkáním s obhájcem prvenství družstvem Vavřince.
Další víkend jedeme do Českého Brodu. Doma hrajeme 29. 4.
s Kutnou Horou, která dobrovolně opustila krajskou soutěž,
protože se tam hraje méně utkání. V sobotu 6. 5. hrajeme
také doma se Sendražicemi. 13. 5. následuje dvojkolo, které
odehrajeme nejprve venku, a to s mužstvem Čáslavi, a poté

důležité utkání s Velkými Chvalovicemi. Jak je vidět, máme velmi
nabitý začátek sezóny.
Čtenáře a příznivce nohejbalu budeme pravidelně informovat
o utkáních a dalším dění kolem nohejbalu. Pokud se vám nechce
čekat měsíc na další zprávy, podívejte se na naše internetové
stránky http://nohejbalvelim.proweb.cz/. Nejlepší ale bude, když
se přijdete podívat na zajímavá utkání, kde se každý zápas začíná
od nuly.

B. Filoun

Večer s Andersenem
Ve čtvrtek 30. března jsme v naší knihovně uspořádali večer
s Andersenem, který se u nás stal již tradicí. Letošní ročník se
od předchozích odlišoval rekordním počtem zájemců. Přišlo
49 dětí a dalo dost práce všechny do celkem malého prostoru
umístit. Každý si přinesl svůj polštářek na sezení, našel si
místečko a mohli jsme začít.
Přečetli jsme si Andersenovu pohádku Císařovy nové šaty,
kterou děti pozorně vyslechly. Při čtení si každý vybarvil svůj

obrázek s postavičkami Čtyřlístku, kterému byl letošní večer
převážně věnován. Poté jsme obrázky zalaminovali a každému
tak vznikla záložka do knížky.
Děti si vyzkoušely sestavit z obrázků různé pohádky, odpovídaly
na mnoho otázek týkajících se knížek a vyluštily různě těžké
pohádkové křížovky a kvízy.
Přestože bylo zúčastněných opravdu hodně, odcházeli všichni
spokojeni se spoustou nových poznatků.
JB

XVII. Velimský ples
V sobotu 11. 3. se ve velimské sokolovně konal již XVII. Velimský
ples. Ples byl stejně jako vloni nekuřácký, což mělo kladné ohlasy.
Tradičně hrála kapela Unikát, za kterou všechny přítomné
přivítal pan K. Kaprálek. Vystoupení zajistila kolínská hiphopová
skupina Freaks, jejímiž členkami jsou žákyně velimské školy
D. Bartošová a T. Holzbauerová. Tombola byla jako vždycky
bohatá, o půlnoci se vylosovalo 10 hlavních cen. Čas rychle
plynul, hudba hezky hrála a účastníci se příjemně bavili.
Doufáme, že se Vám i letos ples líbil. Poděkování patří všem
organizátorům akce a samozřejmě sponzorům:
A. Srp, Autodoprava J. Hron, Autodoprava Kotkovi, Autodoprava
M. Siřínek, Autoservis – p. Michník, Autoservis – Pneuservis
Herzog a Kozák, Autoservis Čepelák, Ball Aerocan, D. Eschlerová,
Dům barev – J. Nezavdal, Elektrorevize – p. Macháček,
Truhlářství F. Kratochvíl, Hruškovy ovocné a okrasné školky,
Chci se vdát, s. r. o. – A. Kaftanová, I. Homokyová, I. Seifertová,
J. M. Kapa, s. r. o., J. Radoň a spol. Strojírna Velim, v. o. s.,
J. Kolář, Zetor – J. Kuchař, J. Drahoňovská, J. Dvořáková, J. Jeřábek,
J. Kořínek, J. Minarčík, K+G Tranzit, s. r. o., kadeřnictví
Michaela, Keramický kroužek při ZŠ Velim, KOV Velim, Kove
Tools, Z. Gregor – Kovovýroba, L. a D. Minarčíkovi, Long Dang,
Zemní práce – M. Kvapil, M. a P. Penovi, M. a J. Belzovi, Arties.cz
– M. Saiverová, MUDr. Slabý, Kovoobráběčství – V. Hybler,

p. Lemešev, P. Jeřábek, P. Kasal, P. Hrabal, Pivovar Nymburk –
J. Janoušek, Ploberger – T. Tučím, Potraviny Anděl, Potraviny
Centrál, Potraviny Eden, Pragom CS, R. Chlád, Richterovi,
Salima družstvo Velim, Savas, s. r. o., S. Jandák, Stavmika, STK
Velim, Tex service, Textil J. Slavíková, Truhlářství M. Hron,
V. Vojtěch, Pivovar Trautenberk – V. Kaprálek, VP Stavebniny,
s. r. o., VPP Group, a. s., Würth, s. r. o. – M. Bug, Zebra, s. r. o.
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FC Velim

Stavební společnost VPP Group a.s., Palackého 233, Velim
rozšiřuje pracovní kolektiv a hledá vhodného kandidáta
na pozici:
*mzdová účetní / personalista / pokladní
*asistentka / recepční
*uklízečka
*řidič – sk. B, C, E
Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu:
lenka.novakova@vpp.cz
Bližší informace na tel. 321 761 718

inzerce

Výsledky a tabulky:
A: Říčany – Velim 0:7,
Dobrovice B – Velim, Velim –
Poděbrady 1:2, Kunice – Velim
0:3, Velim – Luštěnice 0:0
(na penalty 4:2)
B: Veletov/Starý Kolín – Velim
1:1 (na penalty 1:4), Velim –
Tři Dvory 7:1
Dorost: Velim – Litol 10:0,
Kostomlaty – Velim 0:3, Velim
– Červené Pečky 5:1, Lysá n/L
– Velim 2:10
Žáci: Mělník – Velim 1:2
a 5:0, Velim – Poděbrady 6:2
a 1:5, Velim – Kolín 1:5 a 1:3,
Neratovice – Velim 8:1 a 4:0

Závěrečný turnaj sezóny se bude konat v Tyršově domě v Praze
na Smíchově ve dnech 8. – 9. dubna.
ME

inzerce

Florbalové turnaje
Další z florbalových turnajů se konal 4. 3. v Nymburce.
V nejmladší kategorii Ia obsadila Velim 1. místo se skóre 24:1.
I na těch nejmenších je vidět obrovské zlepšení, tak jen vydržet
a za dva roky má silný ročník 2007 výborného nástupce.
V kategorii Ib obsadil A tým 4. místo a B tým 7. místo. Obzvláště
„béčko“ předvádělo krásný florbal, výborné kombinace. Ale proti
hráčům o dvě hlavy vyšším zatím nemají kluci šanci, za dva roky
jim to vrátí...
V medailové žně se proměnil víkend 25. – 26. března. V sobotu
v Pečkách vybojovali naši nejstarší svěřenci 2. místem postup
do finále republiky v Praze. Chlapci z Ib skončili také druzí,
v této kategorii však postupoval pouze tým z 1. místa. Mladší
žáci (kat. Ia) si nedělním vítězstvím na domácí palubovce zajistili
již svoji třetí účast v pražském finále. Od založení kategorie
mladších žáků nechyběl Sokol Velim ani v jednom z finálových
sokolských přeborů.
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).

