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číslo 1/2017

Zima v plném proudu
Vánoce byly opět „na blátě“, ale zato v lednu se na nás doslova
sesypala sněhová nadílka. V neděli 8. ledna odjížděli žáci
ZŠ Velim na lyžařský výcvik a po dlouhé době nikdo neměl strach,
že nebude na čem lyžovat. Vždyť jsme odjížděli ze zasněžené
Velimi. I když nás celou dobu provázely silné mrazy, lyžovali
jsme a radovali jsme se z nejlepších sněhových podmínek, jaké
v Peci pod Sněžkou nezažili již roky.
V neděli 8. ledna také proběhla Tříkrálová sbírka, do které se
Velimáci zapojili již potřetí. Koledníci, kteří museli překonat
velký mráz, vykoledovali v naší obci 36 252 Kč. Celorepublikově
se vybralo přes 100 milionů
korun, které budou použity
na pomoc lidem žijícím
v nouzi (pro nemocné,
osoby
se
zdravotním
postižením, seniory, matky
s dětmi v tísni a další).
Mrazy nepolevovaly a sníh
se sypal dál. Prohrabávali
jsme i několikrát za den,
zaměstnanci OÚ se také
měli co otáčet.
Největší radost měly
samozřejmě děti. Dalo se
nejen dlouhodobě bruslit
na rybníku a nádržce, ale
samozřejmě i sáňkovat
či bobovat. Tedy (pokud
pominu účty za topení)
konečně po dlouhé době
zima jak se patří.
AH

10 Kč
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 14. 12. 2016
•

•

ZO pověřilo starostu obce Velim pana Josefa Seiferta
srovnáním rozpočtu k 31. 12. 2016. Následné rozpočtové
opatření bude schváleno na prvním zasedání ZO v lednu
2017.
ZO projednalo a schválilo rozpočet obce Velim na rok
2017. Rozpočet byl zveřejněn na veřejně přístupné úřední
desce obce od 14. 11. 2016 do 30. 11. 2016 a obsah úřední
desky obec zveřejnila i způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

1) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Velim pro rok
2017 jako schodkový a schodek ve výši 7 000 000 Kč bude
dofinancován ze zůstatku roku 2016.
Celkové příjmy rozpočtu ve výši 28 033 365 Kč
Celkové výdaje rozpočtu – 33 343 365 Kč
Financování – splátky úvěrů, zápůjček – 1 690 000 Kč
Financování (ze zůstatku r. 2016) – 7 000 000 Kč
2) Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle
přílohy č. 1 zápisu ze zasedání ZO – schválený rozpočet.
3) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro PO Mateřská
škola Velim na rok 2017 ve výši 900 000 Kč a příspěvek pro
PO Základní škola Velim na rok 2017 ve výši 1 900 000 Kč.
4) Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 102 odst. 2
písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty
obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím
rozsahu.
Na příjmové straně rozpočtu:
a) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové
příjmy). Tyto prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů,
ale rozpočtují se do financování. O jejich případném zapojení
do výdajů rozhodne zastupitelstvo.
b) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové
příjmy) a třídy 3 (kapitálové příjmy) do výše 100 000 Kč. Tyto
prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů rozpočtu kromě
účelově určených darů.
c) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté
dotace) u rozpočtového zapojení účelových dotací v případě, že
zastupitelstvo schválilo účast obce při podání žádosti o transfer
nebo jsou transfery poskytovány na základě právních předpisů.
Tyto prostředky starosta zapojuje do výdajů. Starosta může
zapojit do příjmů i výdajů schválené účelové dotace, dotace
na volby, na hasiče a další.
Na výdajové straně rozpočtu:
a) Navýšení závazného ukazatele do výše 100 000 Kč v období
mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. Tato pravomoc se
vztahuje i na závazné ukazatele „příspěvky na provoz“ zřízeným
příspěvkovým organizacím. Navýšení jednoho závazného
ukazatele musí být kompenzováno snížením jiného závazného
ukazatele na výdajové straně rozpočtu, aby rozpočtovým
opatřením nedošlo ke snížení přebytku nebo ke zvýšení
schodku schváleného (upraveného) rozpočtu.
b) Přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné
výdaje) a třídou 6 (kapitálové výdaje) u akcí, které byly schváleny
zastupitelstvem, ale u kterých je nutné po uskutečnění plnění
výdajů provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou
skladbou. (Tuto pravomoc starosta využije v situaci, kdy např.
zastupitelstvo schválí technické zhodnocení budovy školy,

výdaj se narozpočtuje na odpa 3113, třída 6 – kapitálové výdaje,
ale z dokumentace pak vyplyne, že se nejednalo o technické
zhodnocení, ale opravu, a je třeba výdaj zatřídit do třídy 5 –
běžné výdaje. Tuto pravomoc má starosta bez ohledu na výši
výdajů.)
c) Navýšení závazného ukazatele (v případě potřeby) o částku
vyšší než 100 000 Kč, a to jen v případech, kdy se jedná o výdaj
nutný k zajištění chodu obce nebo jí přímo řízené organizace,
v případech havárií nebo stavu nouze, k odvrácení možných
škod, dále když je včasné neprovedení úhrady vázáno penalizací
a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady a další případy zabránění škod. Dále
v případě úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.
d) Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém
rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty
na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou.
5) Zastupitelstvo obce stanovuje:
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové
skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní
obce.
Případy, kde se upravuje rozpis rozpočtu v rámci schválených
závazných ukazatelů rozpočtu, budou v kompetenci účetní
obce.
•
•
•

•

•
•

•

ZO rovněž schválilo bez výhrad rozpočtový výhled
na rok 2018–2019 pro obec Velim předložený starostou J.
Seifertem.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. X.
Obec Velim zřizuje od 1. 1. 2017 mateřský klub se sídlem
v budově ZŠ Velim, Palackého 421, 281 01 Velim. Řízením
mateřského klubu se třemi zaměstnanci (2 učitelky
a 1 provozní) pověřuje paní Žanetu Svobodovou, DiS.
Mateřský klub bude zřízen na dobu určitou, než bude
zrekonstruován pavilon B v MŠ Velim. Provozovatel zajistí
optimální hygienické podmínky a adekvátní stravování
pro děti i personál.
Starosta obce Josef Seifert předložil ZO Velim zadání
změny č. 2 ÚP Velim a požádal o schválení. Zastupitelstvo
obce Velim schvaluje podle § 84, odst. 2, písm.y) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 47, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
zadání změny č. 2 územního plánu Velim.
J. Miňovský, Velim, požádal o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce na montáž přesedacích desek do automobilu v částce
12 810 Kč. ZO souhlasí s poskytnutím dotace v plné výši.
ZO schválilo smlouvy s obcí Radim: Smlouva
č. 347/2017 o uložení odpadu na řízenou skládku v Radimi
za navrhovanou cenu pro rok 2017 895 Kč/t +DPH (stejná
jako v minulém roce) a Smlouva č. 347/2017 o odvozu
odpadu kontejnerem Obce Radim a uložení odpadu
na řízenou skládku v Radimi za navrhovanou cenu pro rok
2017 – jízdní výkon 28 Kč/km, výkon v místě 90 Kč/ks,
měsíční nájem kontejneru 280 Kč/ks, poplatek za uložení
895 Kč/t + DPH (stejná jako v minulém roce).
ZO odsouhlasilo žádost J. Janouška o dělení pozemku dle
GP 923-86/2016.
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MěÚ Kolín zaslal Rozhodnutí o předepsání odvodu
za trvalé odnětí půdy ze ZPF za účelem stavby armaturní
šachty Slunce, trasa DN 300, PN 63 Cerekvice – Nové
Město v části poz. parc. dle PK č. 762 o výměře 0,0235 ha,
v k. ú. Velim, kultura orná půda (36 420 Kč, z toho 30 % je
příjmem rozpočtu obce Velim).
ZO projednalo a schválilo rozpočet Dobrovolného svazku
obcí Pečeckého regionu 2017, který byl po dobu zákonné
lhůty vyvěšen na úřední desce obce Velim od 16. 11. 2016
do 2. 12. 2016.
ZO schválilo Vodné a stočné na rok 2017 (VODOS, s. r. o.),
které bylo vyvěšeno na úřední desce obce Velim od
15. 11. 2016 do 1. 12. 2016.
Rozpočet VHS pro rok 2017 byl vyvěšen na úřední desku
a el. úřední desku po dobu zákonné lhůty od 29. 11. 2016 do
15. 12. 2016.
Rozpočtový výhled 2018–2019 VHS Kolín byl vyvěšen
na úřední desku a el. úřední desku po dobu zákonné lhůty
od 29. 11. 2016 do 15. 12. 2016.
Starosta obce Velim Josef Seifert předložil zastupitelstvu
smlouvy o dílo č. CT/2016/VE/12-01 na zhotovení projektu
na akci „Snížení energetické náročnosti bytového domu
č. p. 541 v obci Velim“ a č. CT/2016/VE/12-02 na zhotovení
projektu na akci „Snížení energetické náročnosti bytového
domu č. p. 487 v obci Velim“ od firmy AZ PROJECT, spol.
s r. o. Z důvodu administrativní chyby budou tyto smlouvy
vč. doplněné nabídky projednány na dalším zasedání
zastupitelstva obce.
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2016
o poskytnutí dotace ve výši 12 810 Kč z rozpočtu Obce
Velim pro Jiřího Miňovského na přesedací desku a její
montáž do automobilu.
ZO znovu projednalo záležitost týkající se příspěvku obce
v projektu protipovodňových opatření v obci Velim pro
roky 2017 a 2018. (Projekt protipovodňových opatření
DSO Pečecký region a partneři.) ZO nesouhlasí s výší
příspěvku pro roky 2017 a 2018, která se týká výstražného
informačního systému (rozhlasu) a ustupuje od realizace
části tohoto projektu.
Pan starosta poukázal na nepořádek u pošty, který dělají
hlavně děti z místní ZŠ (především dojíždějící) a na jejich
nevhodné chování. Požádal ředitele ZŠ Velim o pomoc při
řešení tohoto problému.
Seznámil ZO s nabídkami společností ohledně úspor VO.
ZO pověřilo starostu Seiferta k dalšímu jednání v této
záležitosti.
Dále oznámil, že v příštím roce budou vyhotoveny nové
smlouvy na propachtování pozemků.
Nastínil zastupitelům plány se sběrným dvorem, který
bude zřejmě u čističky směr Klipec.
Poděkoval všem zastupitelům za spolupráci a popřál vše
nejlepší v roce 2017.
Pan Kostka požádal o intenzivnější úklid odpadků –
u nádržky (artéská studna) a zmínil se o černé skládce
za Fajberkem, která se neustále rozrůstá. Starosta
odpověděl, že úklid bude zajištěn, skládka bude v příštím
roce zlikvidována, budou učiněna opatření (ve spolupráci
s JUDr. Těmínem, Ph.D.) proti vzniku nové skládky
a obyvatelé budou upozorněni na možnost sankcí.
Paní Slabá oznámila, že sbírka pro Diakonii Broumov byla
14. 12. odvezena a popřála všem klidné a příjemné prožití
vánočních svátků.

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 11. 1. 2017
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Pan starosta seznámil všechny přítomné s rozpočtovými
opatřeními č. XI a č. I-2017 (investice do ČOV). ZO obě
rozpočtová opatření schválilo.
T. Havlíček, Čáslav, požádal o vyjádření na akci – Vítězov,
NN pro parc. č. 40/1 – uložení kabelu do komunikace.
ZO nemá námitek a souhlasí s uložením kabelu pod
komunikaci protlakem.
I. Kočovská, Sv. Mikuláš, požádala o podepsání budoucí
smlouvy – Vítězov, NN pro parc. č. 40/1 č. VI-12-6020526/2.
ZO s podpisem souhlasí.
J. Miňovský, Velim, písemně poděkoval za poskytnutý
sponzorský příspěvek na úpravu sedačky do automobilu.
KÚSK, odbor kontroly, sdělil termín konečného
přezkoumání hospodaření obce Velim za rok 2016 dne
26. 4. 2017.
VODOS, s. r. o., zaslal oznámení k úpravě ceny stočného
44,89 Kč za 1m3 bez DPH, s DPH 51,62 Kč za 1m3
a požádal o zveřejnění. ZO bere na vědomí, informace byla
zveřejněna.
Nykos, a. s., zaslal Dodatek č. 1/2017 ke smlouvě
o zabezpečení odpadového hospodářství – Svoz směsného
komunálního odpadu v intervalu 1x týdně v období od
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a svoz separovaných odpadů dle
rozpisů. ZO souhlasí s podepsáním tohoto dodatku.
VODOS, s. r. o., Kolín, požádal o obnovu majetku na základě
Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací – Obnova
majetku, pro ČOV Velim. ZO schválilo předpokládanou
částku ve výši cca 455 178 Kč bez DPH na obnovu majetku
ČOV Velim.
GridServices, s. r. o., upozorňuje vlastníka pozemku
– stromy a porosty před RD na obecních pozemcích
ohrožující bezpečný a plynulý provoz plynárenské
distribuční soustavy. ZO dává souhlas k odstranění
předmětných stromů a keřů na obecních pozemcích
bránících k plynulému používání PDS.
ÚRRRSSČ zaslalo oznámení o řešení změny č. 5 v projektu
CZ.1.15/3.3.00/67.01488 – snížení kapacity MŠ –
posouzeno jako nepodstatná změna v projektu.
SATER PROJEKT předal průvodní dopis ČEZ a požádal
o zajištění podpisů – smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo:
17_SOBS01_4121251898 – přípojka pro ZŠ Velim. ZO
souhlasí s podpisem smlouvy a zafinancováním přípojky
pro ZŠ Velim.
INPRO Moravia, s. r. o., zaslalo žádost o souhlas s dělením
pozemku dle GP 927-239/2016 (Armaturní šachta Slunce,
trasa Cerekvice – Nové Město DN 300 PN 63). ZO toto
dělení odsouhlasilo.
ČEZ Distribuce, a. s., požádalo o odkoupení části pozemku
o výměře cca 42 m2 z důvodu stavby trafostanice pro
ZŠ Velim – p. č. 383/19 a o sdělení předběžné ceny. ZO
souhlasí s odprodejem cca 42 m2 za částku 100 Kč za m2.
Pan starosta sdělil, že na dotaz ohledně velimského nádraží
se zatím nikdo neozval.
Oznámil zastupitelstvu obce, že letos budou podány
v případě vypsání výzev žádosti na rekonstrukci MŠ –
pavilon B, na rekonstrukci chodníků a cyklostezku Vítězov
– Velim.
Pan starosta Seifert seznámil všechny přítomné s nabídkami
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na rekonstrukci bytu v č. p. 487 podanými na stavební práce
s názvem Rekonstrukce bytu č. p. 487, severovýchodní
vchod 1NP. K akci byly podány 3 nabídky. Oslovené
společnosti (SAFECONN, s. r. o., V. P. PROCHÁZKA, s. r. o.,
a KG-SERVIS, spol. s. r. o.) dostaly tabulku s údaji, tzv.
slepý rozpočet. Po prostudování nabídek rozhoduje
ZO Velim o výběru nejvhodnější nabídky (nejnižší nabídka
ve výši 395 924,81 Kč bez DPH) na stavební práce s názvem
Rekonstrukce bytu č. p. 487, severovýchodní vchod 1NP,
kterou je nabídka uchazeče KG-SERVIS, spol. s r. o., Dolní
Nouzov 415, 281 01 Velim, IČO: 25682512.
Dále pan starosta předložil zastupitelům další nabídky
na akci Rekonstrukce bytu č. p. 487 2NP, prostřední
vchod. K akci byly podány 3 nabídky. Oslovené
společnosti (PROSTAV, s. r. o., SAFECONN, s. r. o.,
a KG-SERVIS, spol. s r. o.) dostaly tabulku s údaji, tzv. slepý
rozpočet. Po prostudování nabídek ZO Velim rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky (nejnižší nabídka ve výši
398 126,41 Kč bez DPH) na stavební práce s názvem
Rekonstrukce bytu č. p. 487, prostřední vchod 2NP,
kterou je nabídka uchazeče KG-SERVIS, spol. s r. o., Dolní
Nouzov 415, 281 01 Velim, IČO: 25682512.
Na základě diskuse ze zasedání zastupitelstva č. 20-2016
starosta navrhuje odklizení nepovolené skládky za
třídou Krále Jiřího (Fajberkem) ve Velimi společností

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Svoboda Petr, Velim
Chládová Alena, Velim
Funda Bohuslav, Velim
Jeřábková Dagmar, Velim
Dvořáková Dagmar, Velim
Bačinová Marcela, Velim
Jelínek Jiří, Vítězov
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Zemřeli:
Štefanicová Františka, Vítězov
Nezavdalová Květuše, Velim
Novák Josef, Velim
Kolář Bohuslav, Velim
Čest jejich památce!

Informace o poplatcích v roce 2017
Sazba poplatku za odvoz komunálního odpadu činí 750 Kč
za osobu na 1 rok.
Tento poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3.
příslušného kalendářního roku.
Úleva ve výši 250 Kč se poskytuje poplatníkovi, který dovršil
věk 75 let, a to od roku následujícího po dovršení této hranice,
a osobám ubytovaným v Domě s pečovatelskou službou obce
Velim.
Od poplatku se osvobozují:
– osoby s průkazem ZTP/P
– osoby, kterým vzniká poplatková povinnost narozením – tyto
osoby jsou osvobozeny pouze za kalendářní rok, ve kterém se
narodily
– osoby, které mají trvalý pobyt na ohlašovně obecního úřadu
a prokazatelně se v obci nezdržují
Poplatek za psy:
50 Kč za 1 psa na 1 rok
za každého dalšího psa +75 Kč

•

•

•

KG-tranzit, spol. s r. o., se kterou má obec dobré zkušenosti.
ZO souhlasí s návrhem společnosti KG-tranzit, spol. s r. o.
Bude zaslána objednávka na likvidaci nepovolené skládky
a úpravu prostranství za třídou Krále Jiřího ve Velimi.
Pan starosta Seifert seznámil všechny přítomné se
Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek podaných
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem Cyklostezka Vítězov – Velim (výběrové řízení
se uskutečnilo 18. 8. 2016). Na doporučení výběrové
komise rozhodlo ZO Velim o výběru nejvhodnější
nabídky na stavební práce s názvem Cyklostezka Vítězov
– Velim, kterou je nabídka uchazeče KG-SERVIS, spol.
s r. o., se sídlem Dolní Nouzov 415, 281 01, Velim,
IČ: 25682512. Na základě této skutečnosti schvaluje
ZO Velim Smlouvu o dílo č. 16124-S na provedení stavby
Cyklostezka Vítězov – Velim v částce 4 644 374,75 Kč bez
DPH.
Dále schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16124-S
týkající se prací nad rámec VŘ ve výši 191 816 Kč bez
DPH (Cyklostezka Vítězov – Velim) uzavřené mezi Obcí
Velim a společností KG-SERVIS, spol. s r. o.
Paní Svobodová, DiS., informovala zastupitelstvo,
že do Centrální evidence žádostí MAP ORP MŠMT
doplnila plány na rekonstrukci pavilonu školy, renovaci
a dovybavení školní zahrady.

Velim a svět před půl stoletím (leden 1967)
V neděli 1. ledna bylo velmi teplé počasí, takže bylo možno chodit
v košilích. Jinak tomu bylo o týden později, kdy byl čtyřstupňový
mráz.
V pondělí 16. ledna prohledávali příslušníci SNB prostor kolem
tratě ve Velimi. Prý utekl nějaký zločinec. Měl prý ozbrojen.
Kolem 20. ledna spadla v bývalém mlýně Dolní Nouzov zeď
a poranila dva asi pětileté chlapce – Farkaše a Chláda. Objekt
bývalého mlýna připadl dědictvím sourozencům Josefu a Marii
Jeřábkovým.
Kolem 20. ledna pracovali zedníci z JZD Velim v bývalé usedlosti
Cabrnochových ve třídě Krále Jiřího č. 274 na úpravě druhé
bytové jednotky v místech bývalých chlévů. Sousedé se obávali,
že v těchto bytech budou bydlet občané romské národnosti.
20. ledna byla Marie Javůrková ze Sokolče odhodlána spáchat
sebevraždu. Vrhla se na přejezdu na koleje. Odtud ji v posledním
momentě odvlekl náhodný starší cyklista, načež po trati projel
rychlík.
V neděli 22. ledna vykolejilo za Pečkami několik nákladních
vagonů, následkem toho byla přerušena doprava oběma směry.
Vlaky nejezdily celé dopoledne. Spojení z Poříčan do Nymburka
bylo zajištěno autobusy. Odpoledne hlásili na velimském nádraží
zpoždění vlaků o 80 minut. Jezdilo se totiž jen po jedné koleji.
23. ledna nepřivezli do kantýny Velimské továrny žádné mléko.
Zaměstnanci byli nuceni pít minerálku.
Ve čtvrtek 26. ledna se v kulturní místnosti Velimské továrny
konala konference Výrobních zemědělských správ z okresu
Kolín. Kolem závodu byly desítky aut delegátů. O této schůzi
psalo Rudé právo a televize z ní vysílala reportáž.
27. ledna uhořeli na americké odpalovací základně tři
kosmonauti, a to v kosmické lodi Apollo.
29. ledna v 1 hodinu a 12 minut došlo k zemětřesení s centrem
v sousedním Rakousku. Tento jev měl odezvu i u nás. Bylo to
u obce Molu.

MŠ v novém roce

Z našich škol

Když jsme se po Vánocích a Silvestru přehoupli do roku 2017,
čekalo nás opět mnoho nového.
Hned 12. ledna jsme si s divadlem Koloběžka zavzpomínali
na Vánoce, byli jsme totiž ještě stále plni dojmů, a tak se nám
toto téma v pohádce opravdu moc hodilo.
Venku nám k tomu napadl první sníh a my jsme mohli jít bobovat
a užít si ho. Přišly ale velké mrazy, a tak jsme čekali, až se oteplí
a my budeme moci jít do krmelce doplnit zásoby zvířátkům
na zimu. Všechny naše třídy též absolvovaly ukázku basketbalu
a aktivně se zapojily do hry, kterou si naši malí sportovci pod
odborným vedením zkušených hráčů velice užili.
Poslední den v lednu k nám pravidelně v rámci prevence jezdí
na kontrolu očí moc hodná paní, která zjistí, jestli mají děti oči
v pořádku. O tuto akci je každoročně mezi rodiči veliký zájem.
V únoru, tak jako každý rok, se těšíme na masopust a rej masek.
Čekají nás i divadelní představení. O tom ale zase příště. Jak je
vidět, akcí je mnoho a pořád se u nás něco děje.
M. Nykodemová

Vánoce
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Vánoční akademie žáků 1. – 4. třídy se konala v úterý 20. 12.
Za mohutné účasti rodičů, prarodičů a dalších příbuzných děti
předvedly Večerníčka, Mikulášskou pohádku, Dívčí válku, různé
tanečky, básničky a zazpívaly koledy.

Poslední školní den před vánočními prázdninami se vždy koná
besídka žáků 9. třídy. Tentokrát měla název Snídaně s deváťáky.
Po vzoru televizní relace zhlédli ostatní žáci zábavné pásmo.
A na závěr zazněly i koledy.

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik naší školy proběhl ve dnech 8. – 15. 1. 2017. Již
dlouho nepamatujeme tak výborné sněhové podmínky. Lyžovali
jsme, byli na běžkách, soutěžili, tancovali. Missákem se stal
F. Kratochvíl, na 2. místě skončil J. Jeřábek, 3. místo obsadil
D. Kokoška. V soutěži dívek se Miss stala T. Holzbauerová,
2. D. Fořtová a 3. D. Bartošová. A zde přinášíme výsledky
sportovních disciplín.
Slalom:
chlapci 7. tř. – 1. Kokoška D., 2. Vojtěch V., 3. Fojtů R.
chlapci abs. – 1. Pena A., 2. Hrabák D., 3. Náděje A.
dívky 7. tř. – 1. Holzbauerová T., 2. Bartošová D., 3. Kořínková J.
dívky abs. – 1. Holzbauerová T., 2. Miňovská N., 3. Soukupová T.
Běh na lyžích:
chlapci 7. tř. – 1. Kratochvíl F., 2. Alexa J.. 3. Korenc A.
chlapci abs. – 1. Náděje A., 2. Pena A., 3. Hrabák D.
dívky 7. tř. – 1. Holzbauerová T., 2. Bartošová D., 3. Kadlecová K.
dívky abs. – 1. Holzbauerová T., 2. – 3. Bartošová D. a Veitová K.
Děkujeme panu L. Kostkovi, díky jeho sponzorskému daru se
náš lyžařský kurz každoročně může uspořádat.

Sběr starého papíru

Ve dnech 14. a 15. 11. proběhl na naší škole sběr starého papíru.
Nejvíce přinesla třída 1.A – 1620,5 kg. Nejaktivnější třídou byla
9.A, kde starý papír přineslo 76,47 % žáků. Z jednotlivců přinesli
nejvíce P. Funda (910 kg), P. Nezavdalová (750 kg), T. Těmín
(692 kg). Nejlepší sběrači byli odměněni, výtěžek bude použit
ve prospěch našich žáků.

Olympiáda v německém jazyce

Ve středu 25. 1. se dvě naše žákyně zúčastnily okresního kola
olympiády v německém jazyce. Z. Sixtová obsadila 4. místo,
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K. Šůchová 6. místo. Vzhledem k účasti žáků ze škol s rozšířenou
výukou jazyků je to velmi úspěšné umístění.

Krajské kolo florbalu 4. a 5. tříd

Dne 24. 1. se ve střešovické Stodola Aréně konalo krajské
finále Poháru základních škol ve florbalu. Náš tým Velimáci
postoupil ze 2. místa okresního kola, které proběhlo v Kolíně.
Mezi nejlepšími týmy Středočeského kraje se neztratil a obsadil
3. místo za týmem Kozlové (4. ZŠ Kolín) a Šestkou (Florbalová
akademie Mladá Boleslav). D. Hrabák byl vyhlášen nejlepším
brankářem. Hráči: Hrabák D., Kosička J., Nezavdal J., Kadlec J.,
Holzbauer J., Kowalczyk M., Pena Š., Houdek J., Esterle Š., Urban D.
Všem gratulujeme k úspěchu a děkujeme J. Nezavdalovi st.
za koučování týmu.
AH

Jak vařily naše prababičky (21.)
Mnohé z vybavení kuchyní našich prababiček bylo třeba prát,
počínaje utěrkami, zástěrami, šátky a konče záclonkami na oknech,
ubrusy a různými dalšími textiliemi, které dnes již v kuchyních
nepotřebujeme. Například šátky utkané z konopí se používaly
k zakrytí koláčů a zabalení chleba. Konopí dnes utrpělo neprávem
na pověsti. Jeho nesporné léčivé účinky spočívají též v antiseptickém
působení. Proto chléb zabalený v čisté konopné utěrce neplesnivěl.
Samozřejmě se prababičky nevyhnuly ani velkému prádlu – praní
oblečení a lůžkovin pro celou rodinu. Od časů našich prababiček
byl proces praní neustále zdokonalován až k dnešnímu standardu,
který představují programovatelná pračka a sušička prádla. Prvním
velkým pokrokem byly vířivá pračka a vedle stojící elektrická
ždímačka. Také samotný textil se změnil. Nastoupila umělá vlákna
nejrůznějších značek, která proces praní usnadnila a potřebu
žehlení značně omezila. Přišly nové prací prostředky.
Vraťme se tedy k jedné z nejtěžších prací našich prababiček. Jen
výčet nezbytných pomůcek nám připomene jejich práci.
Vyvařovací hrnec nebo kotel sloužily k první činnosti, kterou bylo
vyvařování prádla. Vestoje se pralo v neckách, nejčastěji dřevěných,
postavených na pomocné lavici. Do necek patřila valcha, kde se
drhnutím nahoru a dolů dostávala z prádla špína. Když to rukou
nestačilo, přišel ke slovu rýžák (rejžák), univerzální mycí nástroj.
Vyprané a vydrhnuté prádlo se máchalo ve studené vodě, podle
potřeby několikrát vyměněné, než voda zůstala čistá. Ždímalo se
postupným kroucením prádla. Někdy měly již naše prababičky
ždímačku. Byla v podobě válečků, mezi které se prádlo vložilo
a ručním otáčením jednoho z válečků se protáhlo, promačkalo
a tím se zbavilo vody. Sušení probíhalo na šňůrách trvale
natažených na dvoře. Sušení ve větru a na slunci dokázalo prádlo
vybělit a provonět svěžím vzduchem. Zvláštní péče byla věnována
všemu bílému. Bělosti se dosahovalo pomocí šmolky. Byl to běžný
prostředek, bez kterého se naše prababičky neobešly. Vždyť se
zpívalo: „Já mám holku od Okolků, ta má oči jako šmolku.“ Každý
věděl, že má hluboké modré oči. Dnes mnoho mladých neví, co
to šmolka je. Tento sytě modrý prášek mohl cokoli zašpinit, ale
ve správném množství měl bělicí účinek. Ložní prádlo, záclony
a různé části oděvů se škrobily, aby lépe držely rovný povrch.
Na venkově se prádlo rozkládalo na trávník, kam nejdéle svítilo
slunce.
Prádlo srovnané ve sloupcích ve skříni bylo chloubou našich
prababiček, proto praní věnovaly velkou péči. Býval mu vyhrazen
jeden den v týdnu, kdy se ani nevařilo, jen se drhlo na valše,
vyvařovalo, máchalo, ždímalo a bělilo.
Zároveň bylo třeba topit pro vyvařování ve velkých hrncích.

Zvláště v horkém létě bylo topení s hrnci na kamnech nepříjemné.
Proto na venkově bývaly malé prádelny s kotlem, kde se dalo topit
i různým suchým zahradním odpadem.
Usušené prádlo se složilo do velkých proutěných košů a čekalo
na vyžehlení.
Žehlení, se kterým si dnes mnoho hospodyněk hlavu neláme, bylo
jedním z trvalých zaměstnání našich prababiček. Jen výčet druhů
žehliček a jejich podrobnější popis by vydaly na více stránek.
Nejjednodušší žehlička byla litinová (s držadlem opatřeným
dřevem, aby nepálilo), která se stavěla na kamna. Byly vždy nejméně
dvě, aby se mohly střídat v nahřívání. Některé byly opatřeny jedním
odnímatelným dřevěným držadlem. Nahřívání na kamnech nebylo
vždy vhodné, a tak se používaly žehličky vytápěné dřevěným uhlím
nebo nahřívané pomocí lihu. Lišily se také svými rozměry a váhou.
Těžká žehlička lépe žehlila těžké látky, které se dříve používaly.
Na lehčí žehličku se muselo více tlačit. Jedno měly společné. Byly
zdobené, aby se líbily, a byly téměř nezničitelné. Bytelná žehlička
(když se nahřála na správnou teplotu, zabalila do hadru a dala před
spaním do studené postele) byla milovaným předmětem těch, koho
studily nohy.
Naše prababičky stejně jako při vaření uplatňovaly i při praní
svůj „fištrón“. Věděly, jak na skvrny od trávy, třešní nebo borůvek.
Oblíbeným čistidlem byla hovězí žluč. I dnes se dostane v drogerii
žlučové mýdlo na skvrny. Způsoby čištění popisovat nebudeme,
jen si řekneme, že se používaly nejčastěji sůl, ocet, líh, čpavek,
podmáslí, citrón, cibule nebo různé odvary.
Při velkém prádle se nevařilo, ale jíst se muselo. Nejlépe bylo uvařit
polévku předem pro následující prací den.
Rozkrájej na kousky půl kila hovězího a čtvrt kila skopového
masa, čtvrt kila hovězích jater a všeliké jiné odpadky od drůbeže,
jako nožičky, jatýrka, žaludky atd. Dej všecko na rendlík, k tomu
kus másla, tři rozkrájené cibule, dva kořeny petružele i s natí, dvě
mrkve, jeden celer, dvě kapusty, vše rozkrájené, kousek zázvoru
a jeden bobkový list, popraš to půl lžící soli. Přikrej poklicí a nech to
dusit až do vysmahnutí; rozumí se, že se tím častěji musí zamíchat,
aby se to nepřipálilo. Když to již hnědou barvu dostává a máslo
pod tím se pěnit začíná, popraš to lžící mouky, přidej k tomu ještě
kousek másla a míchej tím nyní ustavičně; když pak se na dně kůra
utvoří, nalej na to 2 litry vody a míchej tím stále, aby se to přischlé
na dně odlouplo; potom to zase přikrej pokličkou a nech to opět asi
dvě hodiny vařit, konečně to proceď skrze sejtko. Tato polívka se
může buď večer v kávových šálkách podávat, anebo se může druhý
den v poledne s rozličným chlebem nebo pečivem podávat. 6 osob
se dobře nasytí.
Petr Baláček

Lidé a lososi
Lososi si pamatují, kde se narodili. Bylo to v prosluněných
mělkých vodách horních toků sladkovodních řek a potoků,
kde začali svoji životní pouť. Plavali po proudu vody postupně
ve stále hlubších řekách a fjordech, až se dostali do moří a oceánů.
Ve slané vodě oceánu prožili mnoho let, aby se na konci svého
života vrátili do míst svého narození a mládí. Tam si založí novou
generaci a zemřou.
Do stejných míst se vracejí i vlaštovky, čápi a mnoho dalšího
ptactva. Pro ty jsou prý vodítkem slunce a hvězdy. Když vlaštovka
najde místo, vyhledá své staré hnízdo stejně jako čáp, který navíc
hnízdo každý rok opraví a zvětší. Také ptáky vede jakýsi jejich
„genius loci“ - místa, kam se vracejí. Možná, že by mohli časem
najít nějaký lepší strom, stavení nebo komín, ale to ne, už si zvykli.
Záhadné orientační schopnosti lososů k návratu do stejného
potoka vysvětluje věda vůněmi vody. Ty jsou prý pro každou řeku,
ale i potok jedinečné a charakteristické. Myslím, že je to podobné
i u ptactva, které rozpozná vůni ducha místa, kam se musí vrátit.
Také my lidé ve svém mládí pijeme vodu našeho kraje, dýcháme
vůni květů a ovoce z okolních polí a lesů. Víno zrající na různých
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stráních má svou nezaměnitelnou chuť. Jistě je tomu tak i u většiny
jiných rostlin.
V tom bude asi to tajemství, proč se i lidé rádi vracejí do míst
svého mládí. Když je život zavál moc daleko a nemohou se vrátit,
alespoň se vracejí ve vzpomínkách.
Na mnoha místech vznikají různé kluby, kde se takto „postižení“
lidé organizují. Je Klub přátel staré Prahy, Klub přátel Pardubicka,
Klub přátel Zlatých Hor a mnoho dalších. Klub rodáků a přátel
Kutné Hory je nám Velimákům nejblíže jak místem, tak i názvem.
Vždyť u nás působí Klub rodáků a přátel Velimi a Vítězova.
Stanovy všech takových klubů jsou si nápadně podobné. Snaží
se o zachování místních tradic, vzpomínají na významné rodáky,
mají archivy zašlých fotografií a dokumentů. Usilují o zachování
památek, pověstí, místních zvláštností a rázu krajiny. Různé
přednášky o událostech a lidech, kteří k jejich městu nebo obci
mají vztah, předávají mladé generaci.
Máte-li podobné vlastnosti jako lososi a čápi, přihlaste se k nám.
Náš klub stárne a potřebuje omladit.
Petr Baláček

Velimská abeceda (list 142)
Střechy budov jsou kryty, jež zabraňují vnikání vody.
Z minulosti známe střechy šindelové (dřevěné) a doškové
(slaměné). Většina současných střech je kryta pálenými
taškami. Vyráběli je v obou velimských cihelnách. V minulosti
byla ke krytí střech používána také lámaná břidlice, kterou
vystřídal eternit. Velimská cementárna vyráběla i cementové
tašky.
Sklady, ale i obytné domky bývaly též kryty thérovým
papírem. Dále se ke krytí střech používal a dosud používá
plech. U věží se často střechy kryjí měděným plechem. Často je
používán hliníkový plech. Všechny zde uvedené druhy krytin
se ve Velimi a Vítězově vyskytovaly či vyskytují.
Strejček Alfréd, český herec, je známý též z dabingu, kde
slovem provází zahraniční naučné, zeměpisné, dějepisné
a tomu podobné pořady. Jako recitátor se seznámil i s naším
velimským rodákem, básníkem Stanislavem Kubínem. Dne
4. října 2002 po 18. h ve velimském evangelickém kostele
recitoval Alfréd Strejček verše Stanislava Kubína (za přítomnosti
autora). Hudebně jej při tom doprovázel profesor Jiří Hlaváč.
Střela Voldřich, pán na Cerhenicích (1651), koupil toho roku
mlýn Nouzov u Velimi. Později, kdy byl u Velimi založen další
mlýn, označený za Dolní Nouzov, byl tento původní Nouzov
psán jako Horní Nouzov. Při zde zmiňované koupi Nouzova
(po třicetileté válce) byl tento mlýn zcela zničen a opuštěn.
Střemcha je dřevina ve tvaru stromu či keře. Kvete bílými
jemnými kvítky, vůní připomíná skořici. Setkáváme se s ní
i u nás ve Velimi i Vítězově. Roste například na evangelickém
hřbitově nebo před vrcholem stoupání u silnice na Houti. Její
stromy byly i v Rybníčkách na Strnadově stráni, vyskytuje se
na Bedřichově atp.
Strich Jan byl roku 1902 přednostou stanice c. k. rakouskouherské státní dráhy ve Velimi. V téže době byli drážními
úředníky ve velimské stanici Procházka, Jukl, Spitzer
a Sträussler.
STS – státní traktorové stanice byly v ČSR zakládány podle
sovětského vzoru koncem 40. a počátkem 50. let minulého
století. Sehrály svou roli při zakládání JZD a JRD. Byly to právě

pásové traktory z STS, které jako první rozoraly meze políček
soukromě hospodařících rolníků. Jedna z prvních STS byla
založena právě u nás ve Velimi. Vhodné podmínky pro její
založení skýtal starý velimský cukrovar, který byl 20 let mimo
provoz. Později zde bylo zřízeno odborné učiliště STS, kde se
vyučovaly tři ročníky v oborech opravář zemědělských strojů
a automechanik.
Studánky zažívaly do poloviny minulého století vyvrcholení
svého praktického využívání. V minulých dobách bývaly
zdrojem čisté pramenité vody a požívaly úcty celých generací.
Ke studánkám přicházeli ženci z polí a luk, ale i ostatní pracující
na polích, aby se chladnou vodou osvěžili. Ve Velimi jsme znali
řadu studánek. Většina z nich zanikla v době kolektivizace. Ty,
co zbyly, je třeba chránit a opatrovat. Snad se ještě najdou lidé,
kteří zjara ta místa vyhledají a zbylé studánky vyčistí.
Studentské album je kniha sepsaná Timotejem Hrubým,
vydaná v Praze r. 1895. Obsahuje stručné životopisy autorů
článků otištěných v čítankách pro české střední školy. Byl v ní
též uveden Primus Sobotka, úředník při kanceláři univerzity
v Praze, narozený r. 1841 v Nouzově ve Velimi.
Studny jsou zdrojem vody nezbytné k životu. V minulosti byly
strategickými místy, často střeženými branci. Tyto hloubkové
stavby byly dříve stavěny z lámaného kamene a byly vyzdívány
komínovitě na dubový základový kříž. V současnosti se při
stavbě studní používá betonových skruží. Při získávání zdrojů
vody se hojně používá artéských vrtů. V polovině minulého
století zažila Velim senzaci spojenou s čištěním obecní
studny. S úmyslem zvýšit hladinu pitné vody bylo použito
artéského vrtu. Náhle však voda počala tryskat do výše asi
16 m. Specialisté zavedli do vyvrtaného otvoru ocelovou rouru
opatřenou na konci závitem. Vodu pak bočně odčerpávali
několika hasičskými stříkačkami. Poté trubku ucpali režnými
pytlíky s ječmenem. Nabobtnáním zamezil ječmen pronikání
vody trubkou, na niž pak bylo možno namontovat ventil.
Narušením pytlíků s ječmenem se tento při otevření ventilu
vyplavil, až byla celá trubka opět průtočná, avšak ventilem
regulovatelná.
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Výroční 15. valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Vítězov
Motto všech hasičů:
Hasič v akci se vždy objevuje
tam, odkud pro nebezpečí
ostatní lidé prchají.

V sobotu 14. ledna 2017 proběhla v prostorech klubu SDH
Vítězov již 15. valná hromada.
Z pozvaných hostů se akce zúčastnili starosta obce Velim pan
Josef Seifert, místostarosta pan Petr Kubelka a za výkonný výbor
Okresního sdružení hasičů Kolín jeho starostka paní Kamila
Havlínová.
Po úvodním přivítání místostarostou sboru Zděnkem Hykšem
následovaly jednotlivé příspěvky (dle schváleného programu),
a to starosty sboru Františka Kratochvíla ve věci zhodnocení
činnosti uplynulého roku 2016, dále zpráva velitele Milana Buga
st. o stavu výjezdové jednotky, techniky, počtu brigádnických
hodin a uskutečněných požárních zásahů na území katastru
obce i mimo něj. Člen okresního výboru Milan Bug ml. provedl
vyhodnocení záslužné akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči
a zhodnotil činnost členů SDH Vítězov. Poděkování patří
Miloslavu Koubkovi.
Dále následoval příspěvek pana Petra Kosteleckého o hospodaření

sboru v roce 2016. Závěrem zazněly příspěvky starosty Velimi
a starostky výkonného výboru OSH Kolín, které přinesly řadu
podnětů k další činnosti SDH a jednoznačně podpořily činnost
sboru v dalším období.
Součástí této schůze bylo i předání čestného uznání od OSH
Kolín Petru Kosteleckému (starostkou paní Havlínovou),
dále čestného uznání za deset let činnosti ve sboru panu
Jiřímu Klasnovi a předání medaile starostovi Velimi Josefu
Seifertovi za spolupráci při budování SDH. Samozřejmě
nechyběla podnětná diskuze s přátelským posezením.
Aleš Ruznar

Tříkrálová sbírka ve Velimi
Tříkrálová sbírka je akcí dlouhodobě organizovanou Českou
katolickou charitou a v ní sdruženými lokálními charitami. Akce
navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má
charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, a to
zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina
výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc
do zahraničí. První sbírka proběhla v roce 2000 v olomoucké
arcidiecézi, hned následující rok se konala na celém území
republiky. Celková částka vybraná v roce 2001 činila bezmála
32 mil. Kč, v roce 2015 pak už téměř 90 mil Kč. Letos činila podle
údajů na www.trikralovasbirka.cz celková vykoledovaná částka
47 434 408 Kč. Takový výnos je obdivuhodný,
úsilí koledníků letos zcela jistě oproti jiným
letům nepolevilo. Podle mého názoru částka
není pro letošek definitivní, neboť v celkovém
přehledu na webových stránkách údaje třeba
o kolínské farnosti i jiných chybí, což může být
způsobeno tím, že nebyly doposud spočítány
veškeré vybrané prostředky. Vážený čtenář
se o úplných výsledcích může informovat
na shora uvedených webových stránkách.
Již nyní však mám k dispozici údaj o celkových příjmech
v kolínské farnosti a výsledek je naprosto fascinující: 107 093 Kč.
Ve Velimi jsme měli možnost otevřít koledníkům své domovy
již čtvrtým rokem. Druhým rokem pak sbírka proběhla tak,
že našimi ulicemi procházely skupiny koledníků složené
pouze z našich velimských dětí (jedinou výjimkou byly dvě
skupiny v Kolína). Příprava začala již brzy v prosinci, stavělo se
na osvědčené přípravě z minulého roku, a to jak ohledně složení
skupin, tak jejich předem vymezeného okruhu ulic. Letos jsme

však mohli počítat s jednou skupinou navíc. Pak zbývalo jen
spojit se s Farní charitou Kolín a dohodnout administrativní
a právní náležitosti, každou skupinu vybavit osvědčením,
kasičkou, pozornostmi na rozdávání a kopií povolení ke sbírce.
Nesmíme zapomenout na každého koledníka, který si pečlivě
a vlastnoručně vyrobil nezbytné oblečení. Mohli jsme spatřit
koledníky s vysokými korunami, jednu skupinu opět s majestátní
kometou na tyči. Sraz koledníků byl stanoven na 13.00 hod. před
prodejnou Anděl (společné foto na 1. straně), poslední instrukce
a mohli všichni vyrazit. K nám do Karlovy ulice přišli koledníci
velmi brzy poté. O tom, jak se to odehrávalo v ostatních
velimských domácnostech, vydat svědectví nemůžeme. Reakce
koledníků po skončení akce byly však velmi pozitivní a Vám
všem patří obrovský dík za příjemné, vřelé
a srdečné přijetí. Domníváme se naproti tomu,
že se koledníci snažili obsloužit všechny domy
ve Velimi, za jejich neúnavný zpěv je nutno
vyslovit obdiv, vždyť každá skupina koledníků
měla průměrně obsloužit 80 domů, tedy stejný
počet příležitostí k setkání a zpěvu. Nutno
připomenout, že podstatným rozdílem oproti
minulým letům byly klimatické podmínky, kdy
teploty padaly k –10° C, tedy nezbylo než vzít
auto, objíždět jednotlivé skupiny a vybavit je čajem a dospělé
i něčím ostřejším. Nikdy bych netušil, že Velim je tak rozlehlá,
najezdili jsme totiž takto téměř 43 km.
Sbírka byla i letos bilančně velmi úspěšná. V prvé řadě platí, že
se požehnání opět patrně dostalo do drtivé většiny domácností
ve Velimi. I vybrané finanční prostředky mile potěšily.
Vykoledovalo se celých 36 252 Kč, což je téměř třetina všech
darů z celé kolínské farnosti. Výsledek je to krásný, vybralo se o
3 000 Kč více než minulý rok.
Těmínovi

Vítězovský Silvestrovský zápas v pozemním hokeji a badmintonu
Máme za sebou další úspěšný a již tradičně zaběhnutý
Silvestrovský zápas. Dívky a chlapci vybojovali krásné zlaté
medaile, turnaj se povedl i po organizační stránce.
Nejdříve bych chtěl pogratulovat všem týmům za výborné
umístění, které je velmi zasloužené. Věřím, že tento úspěch
motivuje hráče a realizační týmy, aby na sobě dále tvrdě pracovali
a dostali ze sebe v závěru roku opět to nejlepší.
Účastníci předvedli hezký kombinační hokej, kterému občas
nechyběla důraznější koncovka (ještě teď mě bolí holeň). Tomu
odpovídal i krásný výsledek 18 : 18, který uspokojil domácí i
soupeře.
Neméně pohledný, ale hlavně oku lahodící výkon předvedly
i badmintonistky. Když naše děvčata vydrží, jsem přesvědčený,
že za nějakou dobu přijdou ještě lepší výsledky.
Speciální poděkování míří také ke všem fanouškům, kteří se
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přišli podívat, a Petru Kosteleckému, jenž připravil výborný
punč a zapůjčil své portfolio hokejek.
Aleš Ruznar

Velimští muži cvičili v Praze
V rámci příprav XVI. Všesokolského sletu, který se uskuteční
v červenci 2018, uspořádalo náčelnictvo České obce sokolské
v neděli 27. listopadu 2016 v Praze na Vinohradech tzv. Pracovní
předvedení sletových skladeb. Jeho hlavním smyslem je ukázat
cvičení pro jednotlivé kategorie hostům z českých i zahraničních
sokolských jednot a získat je pro účast na připravovaném sletu.
Rovněž se při něm představují autoři skladeb a rozhoduje se
o programu a režii sletových vystoupení.
Skladbě pro muže a dorostence dali její autoři název „Borci“.
Trvá 11 minut a v Praze ji předvedlo 54 vybraných cvičenců
z celé republiky. Na ploše sletového stadionu se pak počítá
přinejmenším s osmisethlavou účastí. Čtyři Velimští jsou
členy devítičlenného týmu kolínské Tyršovy župy (další muži
reprezentují Kolín, Plaňany, Cerhenice a Nymburk).
Pražská přehlídka ukázala deset sletových skladeb pro věkové
kategorie od dvou do sta let a je celkově velmi dobře hodnocena.
Pro velký zájem hostů a relativně malou kapacitu hlediště se

musel celý program dvakrát opakovat. 
J. Radoň
(Na snímku zleva P. Barták, J. Radoň, J. Bačina, J. Nezavdal)

Rok s petanque
Je za námi další rok s petanque. Naše skupina, kterou petanque
spojuje, se skládá z registrovaných hráčů v České asociaci
petanquových klubů (ČAPEK) a hráčů neregistrovaných.
Scházíme se pravidelně v pondělí a středu na hřištích FC Velim,
kde nám bylo umožněno zhotovit za pomoci OÚ osm hřišť, což
stačí na naše malé regionální turnaje. Jen pro zajímavost - existují
kluby, kde se hraje na 70 hřištích. Tam se pořádají zpravidla MČR,
Evropský turnaj CENTROPE či ME. Naši hráči se zúčastnili
tří turnajů MČR - ve dvojicích v Kolové u Karlových Varů,
v trojicích v Praze Troji a smíšených dvojicích ve Vojnově Městci
na Vysočině. Během roku hráli velimští hráči na 12- ti turnajích
ČAPKu, mimo jiné v Olomouci, kde obsadili krásné 5. místo,
v Hranicích na Moravě, Roudnici-Vědomicích, Vrchlabí, Stolíně,
Chrudimi a několikrát v Lipníku, kde turnaje pořádají dokonce
dva kluby. Zde se podařilo dvojici P. Jeřala a M. Škopek zvítězit.
Mimo tyto turnaje, které objíždí lepší polovina našeho klubu,
hrajeme také na místních turnajích v Sokolči, Kostomlatech
a Předhradí. Pořádáme i turnaje ve Velimi, v roce 2016 jich
bylo šest. Některé mají již dvanáctiletou tradici a dobré jméno,
proto přijíždějí hráči první stovky celostátního žebříčku. Velkou

prestiž má Polabská liga petanque. Tu náš klub založil a pořádá.
První dva týmy letošního pořadí (PCFT Sokoleč a PC Sokol
Lipník) se účastnily letos finále lig, kam byly pozvány. Zde hrají
vítězové pražské, brněnské, olomoucké a vrchlabské ligy. Je to
pro nás pořadatelský úspěch. K naší činnosti patří také turistické
výlety, bowling, šipky. Svou činnost jsme zhodnotili na výroční
schůzi, kde bylo zvoleno nové vedení klubu. Funkci prezidenta
obhájil Václav Jeřala, novým viceprezidentem a správcem webu
je Aleš Klouda, hospodářem Pavel Jeřala. Ten byl také vyhlášen
nejužitečnějším členem klubu. Nejenže je nejlepší Velimák
v žebříčku, také řídí a organizuje PLP a velimské turnaje.
K uspořádání turnajů patří i zajištěné zázemí. Jelikož jsou turnaje
celodenní, využíváme občerstvení na hřišti u Roberta Bunce,
který vše zvládá na jedničku. Ten je spolu s panem Kasalem
i naším sponzorem, za což jim tímto způsobem děkujeme.
K zajímavostem jistě patří i to, že nejmladším hráčem ČAPKu
je velimský Daniel Kočandrle. Vedení ČAPKu v současné době
juniory hodně podporuje. Uvidíme, jak se bude velimský talent
dále rozvíjet. Zatím obdržel homologované koule a pozvánky
na soustředění s francouzským trenérem. Něco ke hře. Pro
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přihlížející není hra až tak zajímavá, je potřeba ji vyzkoušet.
Důležité je určení taktiky, jestli dohazovat (plasovat) nebo vyrážet
(střílet). Vše se odvíjí od terénu a polohy košonu. Dohazovač
si terén musí projít, určit místo dopadu koule a určit, jak kouli
roztočit, aby skončila co nejblíže k cíli, tedy košonu. Střelec zase
musí mít odhad, pevnou ruku a zvolit vyražení koule soupeřovi
buď opřením nebo střelou přímo na kouli (na železo). Nejlepší
je takzvané „karé“, kdy vystřelená koule odjede a střelecká
zůstane místo ní. Proto se tým skládá ze střelce a plaséra (asi
jako v kopané útočník a obránce). Hraje ještě univerzál, který
podle potřeby řeší nastalé situace. Petanque klub se chce i nadále
věnovat propagaci petanque v naší obci i mimo ni, reprezentovat
Velim na sportovních akcích v rámci ČR i našeho regionu, dále
získávat nové hráče petanque. Je to jedna z možností, jak se
v dnešní uspěchané době odreagovat.
Vedení klubu PC Sokol Velim

Lednový florbalový turnaj
Rok 2016 jsme zakončili turnajem, který pořádal Sokol Pečky
ve čtvrtek 29. 12. Týkal se však pouze kategorií Ib a II. Skončili
jsme opět na stupních vítězů. Naše týmy chlapců obsadily v obou
kategoriích 2. místo.
V sobotu 28. ledna se v naší sokolovně konal první florbalový
turnaj roku 2017. Účast byla jako již tradičně velmi vysoká.
Velimští florbalisté opět zcela opanovali palubovku a doplnili
pohárovou sbírku v místní klubovně o čtyři trofeje. Florbal
na skutečně prvoligové úrovni předváděli naši nejstarší sokolové
v kategorii II. (dorost). Od ledna loňského roku neprohráli
v žádném ze zápasů župního přeboru a jsou skutečným vzorem
pro naše nejmenší, kteří je mohou obdivovat nejen po stránce
sportovní, ale i po stránce lidské. Kluci pod vedením Martina
Čábely pravidelně a velmi poctivě trénují již sedm let a při
soutěžních utkáních jsou jejich píle a úsilí vidět. Je velmi příjemné
pozorovat, že pro tyto Velimáky znamená sport a společná radost
ze sportovního úspěchu více než vysedávání u počítačů. A zde
jsou výsledky jednotlivých kategorií.
Kategorie I.a (mladší žáci): 1. Velim, 2. Nymburk, 3. Sokoleč.
Nejlepší střelec: Š. Esterle, Velim (11 branek).
Kategorie I.b (starší žáci): 1. Sokoleč, 2. Velim B, 3. Velim A.
Nejlepší střelec: J. Provazník, Sokoleč (13 branek)
Kategorie II. (dorost): 1. Velim A, 2. Nymburk, 3. Bobnice.
Nejlepší střelec: R. Čábela, Velim (7 branek)
Florbalu zdar!
ME

Oddíl volejbalu nezahálí
Hned po Novém roce, tak jako loni, uspořádali volejbaloví
nadšenci turnaj, na kterém opět hostili týmy z blízkého okolí.
Letošní ročník se poměrně omladil, bylo milé vidět, že napříč
věkovými kategoriemi volejbal žije. Mladší hráči sbírali
zkušenosti, starší hráli s námořnickou rozvahou, ale všichni
dohromady si užívali společně strávený sportovní den. Celý
turnaj ovládli opět Velimáci, ale díky přátelskému duchu byli
vítězi vlastně všichni. Jako další možnost k překonání sama sebe
bude pořádán turnaj velikonoční. Všechny srdečně zveme.
žas
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