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Téma: Adventní čas
Rozsvícení vánočního stromu
Vyzdobená okna, truhlíky s chvojím, světélka, kam jen dohlédnete –
vše už se nese v duchu nadcházejícího adventu. I majestátný smrk na
našem náměstí dostal rozzářenou novou košilku, ta ale čekala na své
rozsvícení až na slavnostní příležitost – první adventní neděli 27. 11.
Ještě se ani nesetmělo a už se na náměstí začali objevovat první
návštěvníci. Program byl letos opravdu bohatý. Na úvod promluvil pan
starosta, po něm vystoupily děti z mateřské školy, i žáci ze základní
školy si připravili svá vystoupení. Vedle tradičních básniček a písniček
zahráli na kytary a flétny a vytvořili živý betlém. Pro všechny přítomné
děti bylo připraveno napečené vánoční cukroví, pro dospělé hřejivé
svařené víno, teplá medovina a grog, mlsné jazýčky ochutnaly i chutné
klobásy. Na závěr se při společných koledách strom rozzářil a davem
jen zašuměl tichý povzdech. Díky všem, kteří se ochotně podíleli na
přípravách této akce, jsme se mohli společně sejít a mile a poklidně
strávit tento předvánoční podvečer. Snad nám tato tradice dlouho
vydrží.
ŽAS
Poděkování
Všem, kteří se na této akci podíleli, patří velké poděkování za
úsilí a spoustu odvedené práce. Odměnou nám všem je, že
se akce povedla a líbila.
AH

Vážení spoluobčané Velimi a
Vítězova,
dovolte mi, abych Vám jménem
obecního zastupitelstva, obecního
úřadu a jménem svým popřál
radostné
a
příjemné
prožití
vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí, pohody a úspěšné vkročení
do nadcházejícího roku 2012.
Josef Seifert, starosta
Krásné vánoční svátky, hodně
zdraví, optimismu a šťastný celý
nový rok 2012 přejeme všem našim
čtenářům i ostatním spoluobčanům.
Děkujeme Vám za projevenou
přízeň.
Za redakční radu VN
Alena Holzbauerová
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Mgr. Bartošová
- Navrhuje opravu křížku ve Vítězově. Pan starosta odpověděl, že
oprava bude zahrnuta do rozpočtu obce Velim v roce 2012, zároveň
se pokusí získat od Středočeského kraje z Fondu kulturních
památek dotaci na opravu.
Pan Kostka
- Žádá, aby se přebytečná voda nevpouštěla jen do nádržky ve
Velimi, protože se důsledkem velkého množství vody mohou začít
bořit břehy nádržky.
Pan Kotek
- Předal ZO k nahlédnutí fotografie nepovoleného ořezu stromů ve
Vítězově. ZO pověřuje pana starostu a pana Kotka k jednání
s viníkem.

ZPRÁVY ZE ZO
Z jednání ZO Velim konaného dne 2. 11. 2011 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Kotek, Kubelka, Mgr. Bartošová, Mgr. Češpiva,
Mgr. Kyncl, Mgr. Karpeta, Kaftan, Kostka
1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny přítomné
pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční
většina členů ZO. Hlasování o programu: pro 9 – proti 0 – zdržel
se 0.
2. Kontrola minulého zápisu
- Záměr obce prodat pozemek p. č. 1231 v k. ú. Velim o výměře
1004 m2 byl vyvěšen do 24. 10. 2011 na úřední desce. Jelikož se
žádný další zájemce o výše jmenovaný pozemek nepřihlásil, ZO
Velim rozhodlo, že tento pozemek bude prodán zájemcům, kteří o
něj projevili zájem.
- ZO rozhodlo, že pozemek p. č. 1231 v k. ú. Velim o výměře 1004 m2
bude prodán manželům A. a H. Dvořákovým, kteří o prodej pozemku
zažádali v září 2011 a jejichž žádost byla projednána na
18. zasedání ZO dne 21. 9. 2011. Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 –
zdržel se 0.
- Nájemní smlouva týkající se římskokatolického hřbitova ve Velimi.
ZO ji neakceptuje a veškeré práce včetně demolice budou
vyúčtovány. Zároveň pověřuje pana starostu k dalšímu jednání.
- Zábradlí za železničním přejezdem v ulici Palackého bude natřeno
do 4. 11. 2011.
- Odpověď manželům Třepinovým – úkol trvá. Pan starosta manželům
Třepinovým písemně odpoví.
- Pí Pešková – JUDr. Těmín pí Peškové odpoví, až bude přítomen.
- Umístění retardéru do Vítězova – Pan starosta navrhl umístit
retardér ve dvou částech. ZO s návrhem souhlasí.
- Skládka směr Cerhenice – úkol trvá.
- Zákaz pálení listí – Redakční rada napíše do Velimských novin
článek o zákazu pálení listí. ZO tímto úkolem pověřuje pana
místostarostu Kubelku.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.

Z jednání ZO Velim konaného dne 16. 11. 2011 v zasedací
místnosti OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Kotek, Kubelka, Mgr. Češpiva, Mgr. Kyncl,
Kaftan, Slabá, Mgr. Bartošová
1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny přítomné
pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční
většina členů ZO. Hlasování o programu: pro 8 – proti 0 – zdržel
se 0.
2. Kontrola minulého zápisu
- Smlouva ohledně hřbitova – JUDr. Těmín pracuje na analýze
k řešení situace.
- Zábradlí v ulici Palackého (za dráhou) bylo natřeno.
- Odpověď manželům Třepinovým a Mgr. Prokůpkové zpracoval
JUDr. Těmín (odpovědi předloží na dalším ZO).
- Skládka směr Cerhenice – úkol trvá.
- Zákaz pálení listí – upozornění bylo otištěno ve Velimských
novinách.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.
3. Odpisový plán – směrnice č. 3
Pan starosta Seifert seznámil všechny přítomné se směrnicí č. 3 –
odpisování dlouhodobého majetku, odpisový plán (platnost od 1. 1.
2012). Hlasování ZO: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.
4. Došlá pošta
- č. j.726/2011 Arcibiskupství pražské – římskokatolický hřbitov Velim
– sdělení k financování poškozené zdi římskokatolického hřbitova.
ZO pověřuje pana starostu a JUDr. Těmína k řešení situace.
- č. j. 738/2011 MAS Podlipansko – Žádost o zveřejnění návrhu
rozpočtu na rok 2012 a požadavek k schválení příspěvku pro
Dobrovolný svazek obcí Pečecký region za obec Velim na rok 2012
ve výši 83 020 Kč a uvedení ve výdajích rozpočtu obce. Rozpočet
byl zveřejněn na úřední desce obce Velim a el. úřední desce.
Rozhodnutí: ZO schvaluje příspěvek pro DSO Pečecký region za
obec Velim na rok 2012 ve výši 83 020 Kč. Částka bude zahrnuta do
rozpočtu obce v r. 2012. Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.
- č. j. 745/2011 J. Tvaroh, Kolín – Žádost o povolení a vyjádření ke
stavbě vjezdu k p. č. 491/6 přes obecní pozemek p. č. 491/7.
Rozhodnutí: ZO souhlasí s vybudováním vjezdu přes obecní
pozemek, a to na náklady žadatele. Hlasování ZO: pro 8 – proti 0 –
zdržel se 0.
- č. j. 752/2011 Vodos Kolín – Kalkulace vodného pro rok 2012
k vyvěšení. ZO bere na vědomí, informace budou vyvěšeny na
úřední desce a elektronické úřední desce.
- č. j. 753/2011 Dopravní značení K. H. – Nabídky řešení ke
zpomalení dopravy ve Vítězově. ZO navrhuje umístění
přerušovaných zpomalovacích prahů do Vítězova, dále požádá firmu
o opravení retardérů, nástřik přechodů pro chodce ve Velimi (jaro
2012) a nástřik zákazu parkování pro kamiony v ulici Palackého u
křižovatky (jaro 2012). Rozhodnutí: ZO výše uvedené návrhy
schvaluje. Hlasování ZO: pro 7 – proti 0 – zdržel se 1.
- č. j. 754/2011 Smlouva o dílo – koordinační činnost v oblasti BOZP
při realizaci akce – Dostavba splaškové kanalizace – K. Ditrich,
Kolín. Rozhodnutí: ZO schvaluje výše uvedenou smlouvu o dílo.
Hlasování ZO: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.
- Pan starosta předložil zastupitelstvu tři nabídky na zpracování a
zajištění veřejné soutěže na akci Rekonstrukce Mateřské školy
Velim. Nabídku podaly: GORDION – 65 000 Kč bez DPH,
Allowance, s. r. o. – 70 000 Kč bez DPH, ML COMPET, a. s. –
58 000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce Velim posoudilo všechny
předložené nabídky a vybralo nejvýhodnější nabídku na zpracování
a zajištění veřejné soutěže od společnosti ML COMPET, a. s., za

3. Likvidační protokol č. 2
Pan starosta Seifert seznámil všechny přítomné s níže uvedeným
návrhem. Likvidační komise podala návrh na likvidaci majetku inv. č.
318 – Územní plán – změna č. II – 2002 vedeného na účtu 019. Tento
Územní plán byl nahrazen Územním plánem Velim schváleným
Zastupitelstvem obce Velim dne 24. 8. 2011 v celkové hodnotě
598 800 Kč. Celková hodnota odepsaného majetku činí 74 780 Kč.
Hlasování ZO: pro 8 – proti 0 – zdržel se 1.
4. Došlá pošta
- č. j. 698/2011 Římskokatolická farnost Kolín, L. Bulín – Dopis na
Arcibiskupství pražské ing. P. Dvořákovi – informace o jednání
ohledně římskokatolického hřbitova ve Velimi. ZO bere na vědomí.
- č. j.700/2011 FSČCE ve Velimi, pí B. Kopecká – Finanční příspěvek
na obnovu kulturní památky v roce 2011 – Žádost o příspěvek cca
25 000 Kč (odstranění staré střechy, nový strop a zastřešení). ZO
navrhuje částku 15 000 Kč. Hlasování ZO: pro 7 – proti 0 – zdržel se
2.
- č. j.703/2011 MŠ Velim – Soupis závad v MŠ Velim – vstupní dveře,
okna, nutnost výměny AKU kamen (9 ks), oplocení pozemku,
elektroinstalace (nutnost pravidelné kontroly jističů, častá výměna
žárovek). ZO pověřuje pana starostu k dalšímu jednání s ředitelkou
MŠ Velim.
5. Diskuse
Pan starosta
- Informoval o projednání úvěru na kanalizaci. Zastupitelstvo pověřuje
pana starostu k jednání ohledně úvěru ve výši 7 000 000 Kč
s úrokovou sazbou od 2 do 6 %, zároveň pověřuje pp starostu a
místostarostu Kostku k dojednání podmínek. Hlasování ZO: pro 9 –
proti 0 – zdržel se 0.
- Dále informoval ZO o 4 stavebních parcelách v lokalitě Skalka, které
byly z důvodu malých výměr přerozděleny na 3 stavební parcely. ZO
bere na vědomí a v příštím zasedání zastupitelstva obce bude
rozhodnuto o postupu prodeje a ceně za tyto stavební parcely.
- Dále informoval o poškození hlavního rozvaděče veřejného
osvětlení ulic Václavská, Karlova, Palackého a ulic přilehlých
v podvečer dne 23. 10. 2011 z důsledku autohavárie. Z tohoto
důvodu nebylo 4 dny veřejné osvětlení v provozu.
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celkovou částku 58 000 Kč bez DPH. Hlasování ZO: pro 7 – proti 0 –
zdržel se 1.

15. 12. 2011 se bude rozhodovat o dotaci na rekonstrukci MŠ Velim.
Na závěr pan starosta Seifert poděkoval všem organizátorům a také
účinkujícím, kteří se podíleli na slavnostním rozsvícení vánočního
stromu.
- V prosinci osloví pana Hálu kvůli prořezu stromů.
Mgr. Češpiva
- Zeptal se, zda je plánováno vybudování přechodu u Edenu. Pan
starosta odpověděl, že přechody již byly řešeny v roce 2010 a ZO o
vybudování tohoto přechodu z důvodu finanční náročnosti
neuvažuje.
Pan Kotek
- Informoval o nevhodném stání automobilů v ulici U Koupaliště. Pan
starosta promluví s majiteli nemovitosti, před kterou automobily
parkují.
Mgr. Karpeta
- Končí období školské rady. Nominace do školské rady –
E. Svobodová, JUDr. Těmín. Pověřuje starostu k oslovení těchto
kandidátů.
- Navrhl finanční dar panu starostovi Seifertovi a místostarostům
Kubelkovi a Kostkovi. Rozhodnutí: ZO souhlasí s finančním darem
panu starostovi a místostarostům ve výši dvaapůlnásobku jejich
měsíčního platu. Hlasování ZO: pro 7 – proti 0 – zdržel se 3.
Pan Kubelka
- Seznámil ZO s výsledkem jednání se společností Nestlé (duplicitní
zápis u pozemků pod č. p. 541). Dokumenty byly zástupcem
společnosti Nestlé podepsány a odeslány poštou. Návrh na zápis do
katastru bude vyřešen neprodleně po přijetí výše uvedených
dokumentů.
Paní Slabá
- Doplnila, že SFŽP přislíbil zrušení zástavního práva na budovu MŠ
výměnou za zástavu č. p. 541. Celá záležitost bude dořešena ihned
po zápisu vyřešení duplicity pozemků st. p. č. 615 a st. p. č. 616 do
katastru nemovitostí.
-

5. Diskuse
Pan starosta
- Požádal firmu K+G Tranzit Velim, aby opravila chodník v ulici Dolní
Nouzov, dále informoval ZO o výstavbě kanalizace v ulici Pražská.
- Pozval ZO na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v neděli
27. 11. 2011 od 17.00 hodin. Bude zajištěno kvalitní ozvučení a
pódium pro účinkující z MŠ a ZŠ Velim.
Mgr. Kyncl
- Informoval ZO, že 14. 11. 2011 byla provedena finanční kontrola
v MŠ Velim.
Paní Slabá
- Ve dnech 9. – 10. 11. 2011 zorganizovala sociální komise již tradiční
sbírku ošacení pro Diakonii Broumov, která se jako obvykle setkala
s velkým ohlasem.
Z jednání ZO Velim konaného dne 30. 11. 2011 v zasedací
místnosti OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. – Seifert, Kotek, Kubelka, Mgr. Češpiva, Mgr. Kyncl,
Kaftan, Slabá, Mgr. Bartošová, Kostka, Mgr. Karpeta
1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny přítomné
pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční
většina členů ZO. Hlasování o programu: pro 10 – proti 0 – zdržel
se 0.
2. Kontrola minulého zápisu
- Skládka za Velimí směr Cerhenice – Byly vyvěšeny cedule „ Zákaz
skládky pod pokutou“.
- Byl zveřejněn rozpočet DSO Pečecko a částka schválena.
- Retardér do Vítězova byl objednán.
- Budou opraveny chodníky v ulici Dolní Nouzov a v ulici Pražská před
domem pí Esterlové.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

3. Došlá pošta
- č. j. 726/2011 Arcibiskupství pražské – Římskokatolický hřbitov
Velim – sdělení k financování opravy poškozené zdi. V současné
době bylo proinvestováno 235 000 Kč. ZO pověřuje JUDr. Těmína
k odpovědi.
- č. j. 774/2011 Vodos Kolín – Kalkulace stočného pro rok 2012
k vyvěšení. ZO bere na vědomí, informace budou vyvěšeny na
úřední desce a elektronické úřední desce.
- č. j. 776/2011 FSČCE ve Velimi, pí B. Kopecká – Poděkování za
finanční příspěvek na obnovu kulturní památky v roce 2011 (na
částečné pokrytí oprav). ZO bere na vědomí.
- č. j. 779/2011 ČEZ – Informace o ceně elektřiny na rok 2012. ZO
bere na vědomí.
- č. j. 781/2011 SUDOP PRAHA, a. s. – Informace ze závěrečného
projednání akce – Dopravně technická studie sil. I/38 na uspořádání
2+1 v úseku Poděbrady (II/611) – Kolín (I/12). Starosta podrobně
vysvětlil zastupitelům plánované nájezdy u obcí Velim a Pňov. ZO
bere na vědomí.
- č. j. 784/2011 J. Šmíd, Velim – Žádost o příspěvek na podporu
včelařství v obcích Velim a Vítězov (nákup cukru a dvou
inseminovaných matek). Odpověď ZO: Žádost bude projednána při
sestavování rozpočtu v roce 2012.
- Zastupitelstvo obce Velim projednalo dělení pozemků dle
geometrického plánu č. 771/158/2011 vypracovaného ing. Milošem
Němcem a potvrzeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj
dne 4. 11. 2011 (přerozdělení parcel ze čtyř na tři). Rozhodnutí: ZO
s dělením pozemků dle geom. plánu č. 771-158/2011 souhlasí.
Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdržel se 1.
- Zastupitelstvo obce jednalo o prodejní ceně tří parcel – p. č. 1170 o
výměře 750 m², p. č. 1172 o výměře 750 m² a p. č. 1173 o výměře
701 m² Na Skalce ve Velimi, k. ú. Velim. Rozhodnutí ZO: Výše
uvedené parcely na Skalce v k. ú. Velim budou nabízeny za vyvoláv.
cenu 750 Kč/m². Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdržel se 1.

SPOZ OZNAMUJE
Významná životní jubilea oslavili:
Růžičková Mária, Velim
Růžičková Anna, Velim
Mojžíš Bohuslav, Velim
Srp Jaroslav, Velim
Hloušek Alois, Velim
Funda Jaroslav, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!
Narodily se:
Hrabalová Barbora, Velim
Křivánková Sára, Velim
Petráková Lucie, Velim
Blahopřejeme!
Zemřeli:
Mojžíš František, Velim
Galčíková Anna, Velim
Nechojdomová Vlasta, Vítězov
Špinka Metoděj, Velim
Čest jejich památce!

90 let
85 let
75 let
65 let
91 let
65 let

Z NAŠICH ŠKOL
Divadelní představení v MŠ
Divadlo V Kufru zahrálo pohádku „O zajíčkovi“. Děti si připomněly
čtyři roční období a zažily se zajíčkem a jeho kamarády spoustu
dobrodružství.

4. Diskuse
Pan starosta
- Informoval ZO o prodloužení smlouvy se svozovou společností
NYKOS v roce 2012 (dodatek), která bude projednána na dalším
zasedání.
- Dále informoval o provedeném auditu – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Listí se uklízí, svoz bude ukončen v pátek 2. 12. 2011,
kanalizace je budována dle plánu.

3

Rozsvícení vánočního stromu

Volejbal ve škole

Stalo se krásnou tradicí, že mnozí naši spoluobčané prožijí vstup do
adventu spolu a setkají se v podvečer první adventní neděle při
rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem. I letos si Velimští
přišli poslechnout koledy v podání dětí z mateřské školy, které společně
nacvičily s hudebním doprovodem. Dále vystoupili žáci ze ZŠ. Pro
příchozí byl připravený živý betlém, ve stánku bylo možné zakoupit si
medovinu, svařák, klobásu i párek v rohlíku. Pro děti byl zdarma čaj a
cukroví. Na závěr celého programu byl rozsvícen vánoční strom.
Byl to pro všechny příjemně prožitý večer s vůní horkého svařáku a
vánočního cukroví.
HM

Ve čtvrtek 10. 11. se družstva starších chlapců a dívek zúčastnila
okresního kola ve volejbale ve Chvaleticích. Dívky (Homokyová,
Kronusová, Kopecká, Filounová, Fialová, Nováčková, Mlýnková,
Šindelářová) obsadily 4. místo. Chlapci (Svoboda, Kosina, Trumpus M.,
Kasal, Nechanický P., Kopecký, Řehák, Kesner, Trumpus Z.) zvítězili a
postoupili do krajského kola, které se konalo 15. 11. v Neratovicích. Zde
obsadili v těžké konkurenci 5. místo. Blahopřejeme.

Před rozsvícením vánočního stromu vystoupili žáci a žákyně 1. stupně
(1. až 4. třídy) naší školy pod vedením svých třídních učitelek. Jejich
vystoupení bylo proloženo hrou a zpěvem dívek z kroužku doprovodné
kytary a flétnistek. O „živý betlém“ se postarali dívky a chlapci ze 7. a 8.
třídy. Fotografie z akce naleznete na školním webu ve fotogalerii
(zs.velim.cz) a také na internetových stránkách Kolínského deníku.
AH

6. 12. 2011 se na naší škole konala tradiční Vánoční laťka – soutěž
ve skoku vysokém pro 1. stupeň. V kat. I (2. a 3. třída) bylo toto pořadí:
1. Fundová P. (97 cm), 2. Fořtová D. (97 cm), 3. Holzbauerová T.
(93 cm), 1. Cyrani V. (105 cm), 2. Kmoch T. (100 cm), 3. Vácha Š.
(98 cm). V kat. II (4. a 5. třída): 1. Sahulková Z. (105 cm), Kokošková N.
(105 cm), 3. Němcová V. (100 cm), 1. Nejedlý D. (115 cm), 2. Písek P.
(110 cm), 3. Urbánek M. (100 cm). O dva dny později se pokračovalo,
soutěžil 2. stupeň. V kat. III (6. a 7. třída) bylo toto pořadí:
1. Homokyová I. (134 cm), 2. Lancová K. (120 cm), 3. Černochová J.
(120 cm), 1. Trumpus Z. (130 cm), 2. Cakolli U. (130 cm), 3. Dejmek D.
(115 cm). V kat. IV (8. a 9. třída): 1. Fialová K. (125 cm), Vedralová M.
(120 cm), 3. Nováčková V. (115 cm), 1. Kosina O. (155 cm),
2. Svoboda J. (155 cm), 3. Ramšák M. (145 cm). Nejlepší výškaři
pojedou 14. 12. na Kolínskou vánoční laťku.
AH

Vánoční laťka

Mikulášská besídka v MŠ a ZŠ
Po roce připravily učitelky MŠ opět pro děti mikulášskou nadílku.
Sváteční atmosféru navodily děti svým vystoupením plným zimních a
čertovských básniček a písniček. Mikuláši, andělům a čertům se to
líbilo, a tak děti dostaly za odměnu dárek. I když některé děti měly
z čertů veliký strach, nakonec si s nimi pěkně zatancovaly na „čertovské
diskotéce“. Zatímco děti dováděly při písničkách, dospělí mohli využít
tohoto příjemného setkání a popovídat si.
Za tuto vydařenou mikulášskou besídku, která dětem v MŠ udělala
radost, děkujeme nejen žákům ZŠ Velim, ale i všem našim rodičům,
kteří mohli a přišli na „pomoc“ dětem.
HM

Vystoupení ŠAK
Na Mikulášské besídce v sokolovně vystoupily mladší dívky a nejmladší
děti ze Školního aerobik klubu se svými novými skladbami. Všichni
pečlivě nacvičují na vystoupení a novou sezónu závodů.
AH

V pondělí 5. 12. se uskutečnila v základní a mateřské škole
mikulášská nadílka. Jako čerti, andělé a Mikulášové se vydali žáci obou
devátých tříd postrašit své mladší spolužáky. Rozděleni byli do tří
skupin, aby se nadílky nedočkaly jen děti na prvním a druhém stupni,
ale i ty nejmenší ve školce. Balíček plný dobrot dostal každý, kdo
zazpíval, a tak se košíky andílkům rychle vyprázdnily.
Ve školce si děti mohly s čerty nejen zazpívat, ale dokonce i
zatancovat na „čertovské diskotéce“, což potlačilo všechen jejich strach,
a i ti největší strašpytlové se nakonec k tanci přidali. Na konci setkání
ve školce se děti mohly s čerty, Mikulášem a anděly vyfotit a byly ještě
vyzvány samotným Mikulášem, aby nezapomínaly, že musí být zase
celý rok hodné. Letošní mikulášská nadílka se opět podařila a obě
deváté třídy byly odměněny balíčkem a čokoládou.
B. Krauseová
Dokonce i na Sportovním kroužku prvního stupně se objevilo několik
čertů! Naši „deváťáci“ si mohli dobrovolně zahrát vybíjenou proti dětem
z kroužku, ale samozřejmě v převlečení za čerty. Tato akce se konala
letos poprvé a myslím, že byla velice zdařilá. Ač byli čerti o mnoho
starší, měli často potíže vyhrát! Všichni si pondělní odpoledne užili a
byli odměněni čokoládou. Plně doufám, že se tato akce uskuteční i
příští rok.
LK

Mikulášská v sokolovně
Do času adventu bezpochyby
patří čerti s Mikulášem a andělem.
Nejinak
tomu
bylo
i
letos.
V sokolovně se 3. 12. opět probudilo
peklo v celé své kráse, tentokrát
naučilo princeznu Lenoru jak
pracovat a jak se chovat. Ještě
předtím ale patřila sokolovna malým
cvičencům, judistům a tanečnicím.
V průběhu večera totiž vystoupily
děti ze sokolského oddílu juda, žáci
a
žákyně
z oddílu
sokolské
všestrannosti se svým cvičením
Sparta a Slavie, zatančila také
děvčata Disco dance čtvera, dále se
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předvedly malé děti a
větší děvčata ze Školního
aerobik klubu a všechna
vystoupení ukončili naši
nejmenší ze Sokola se
svým
vystoupením
Šmoulové.
Na
závěr
celého večera vstoupil
Mikuláš s anděly a rozdělil
přítomným
dárečky a
sladkosti.
Samozřejmě
patří veliký dík sponzorům
této akce, všem, kteří celý
podvečer připravili, našim ochotníkům „hercům“ a v neposlední řadě
také těm, kteří pečlivě s dětmi nacvičovali jejich vystoupení.
ŽAS

také 2 – 3 týdny soustředění ve Vítkovicích v Krkonoších. Tam je to
super.
M: Já tancuji 4 roky, ale na mistrovství jsme makali asi tak rok.
S: V Crossdance jsem dva roky. Poslední rok byl dost náročný. Trénuji
skoro každý den v týdnu a někdy i o víkendech. Tancování mě baví, tak
vlastně tancuji skoro pořád.
3. Jakou máte představu do budoucna, čeho byste chtěly v tanci
docílit?
B: Chtěla bych si vytančit s partnerem třídu M, ale formace mě také
baví.
M: Přála bych si mít třídu M a být mistryně světa ve všem, co umím.
S: Ráda bych se věnovala tancování a tanci celkově i nadále. Když se
mi to podaří, chtěla bych ho i studovat. V párovém tancování si přeju,
aby nám to s partnerem šlapalo.

Mistryně a mistr světa z Velimi a
Vítězova

4. Takže máte i stálé taneční partnery, nebo je můžete střídat?
B: Já mám třeba třetího partnera. Ten první, juniorský, odešel z klubu,
protože ho to nebavilo. Druhý, také junior, má velký zájem tančit, už
jsme byli spolu i na dvou hobby soutěžích, ale teď došlo ke změnám
partnerů a já mám třetího.  Patří do kategorie children, takže s ním
mohu ještě rok v této kategorii tančit, protože věkem do této kategorie
patřím.
M: Jistěže máme stálé taneční partnery, ale když vám to s ním už
nešlape, je možná výměna.
S: Máme stálé partnery pro párové tancování, střídat je nemůžeme,
většinou nám jsou přiděleni. Bohužel mně nedávno mého vynikajícího
partnera vyměnili. S novým partnerem si na sebe teprve zvykáme.
Doufám, že se nám to podaří a v registrovaných soutěžích spolu
dosáhneme dobrých výsledků.
5. Kluci jsou tedy někdy problém?
B: Jak kdy. V každém případě je jich méně než holek. Proto máme i jiné
formace nebo sóla, kde se mohou uplatnit jen holky.
M: Jistěže není tancujících kluků mnoho (holky totiž mají do tance větší
chuť).
S: Trochu ano. Když je partner šikovný, jde to určitě líp.
6. Co Vás čeká v nejbližší době? Na co se těšíte?
B: 14. 12. a 20. 12. Crossdance show v divadle v Kutné Hoře a Kolíně.
Potom stěhování do nové tančírny a další taneční rok. Také nás čeká
besídka se spaním v tančírně, zároveň se budeme s tou starou loučit a
dodatečně oslavovat MS, protože ještě nebyl čas.
M: Latinotéka (show v divadle).
S: Crossdance show na Vánoce, na to se opravdu těším. Budeme
vystupovat v divadle a našim nejbližším ukážeme, co jsme se naučili.

Barbora Kvapilová (10 let), Simona Dejmková (11 let), Vojtěch
Cyrani (8 let) a Magdalena Bartošová (13 let) společně tančí v TK
Crossdance Kolín. V tomto roce měli možnost se zúčastnit šampionátu
světových rozměrů a jejich klub získal plno titulů. Taneční klub pod
vedením Vladimíra Vidnera a Nadi Eretové, ve kterém je asi 120 členů,
má úspěšný rok téměř za sebou a před sebou další výzvy.

Děkuji za rozhovor, přeji spousty energie a povedených vystoupení.
Další informace na www.crossdance.cz.
kvak

Děvčatům jsem položila několik otázek:
1. Holky, 3. – 6. 11. 2011 jste se zúčastnily světové soutěže
Babylon World dance latino festival championship 2011 v Liberci,
získaly jste tituly mistři a vicemistři světa v daných disciplínách.
V jakých konkrétně?

Sevak trio byla hudební skupina ve Velimi, složená z mistra
Vladimíra Siřínka z Velimské továrny, poštmistra Horáčka a jeho syna.
Jméno skupiny je odvozeno od názvu žvýkačky vyráběné ve Velimi.
Skupina hrála při různých příležitostech – na svatbách a hlavně po
zápasech, jichž se účastnila závodní fotbalová jedenáctka z Velimské
továrny, která měla název Atom. Trio Sevak zaniklo 31. května 1977 po
odchodu Vladimíra Siřínka staršího do důchodu. Zajímavé je, že
shodné jméno Sevak měla v té době i tajná policie v Iránu.
Sever je světová strana zvaná dříve půlnoční. Jeho symbolem je
Polárka. Severní část velimského katastru je hospodářsky méně
zajímavá. Nachází se za drahou směrem k Sokolči a mnohdy vykazuje
sedmý stupeň bonity. Je to způsobeno především výskytem písků.
Naopak jižní strana Na Houti je složená z červinky a má většinou
druhou bonitní třídu.
Seznámení. V Sixtově Velimské kronice je na straně 71 uveden
případ seznámení Jana Broučka, potomka Žižkova válečníka ze dvora
v Lipanech (viz Příhody pana Broučka). Touha poznat historická místa
Kutné Hory přiměla Jana Broučka vydat se na pěší cestu. U Zlatého
Slunce se náhodně setkal s Kateřinou Jehnákovou z Křečhoře. Do
Kutné Hory již nedošel. Na Křečhoři se zanedlouho oženil. Stalo se
roku 1850.
Sezonním zbožím byly ve Velimské továrně označovány výrobky,
které šly nejvíce na odbyt v určitou roční dobu. Například o poutích se
jednalo o lízátka, špalky, rampouchy, gumové hady apod. Před

Velimská abeceda (list 114)

B: V kategorii synchro dance, malý tým, junior – nečekaně, ale
zaslouženě 1. místo. Trenér nás ocenil, že jsme do toho daly vše, a i
porota si toho zřejmě všimla. V kategorii formace junior mám titul
vicemistra, dále v minitýmu junior 7. místo a v children duo s Luckou
Lukáškovou jsme postoupily do semifinále, kde jsme získaly hezké
10. místo. Říkám hezké, protože počet soupeřů byl vysoký, asi 20.
M: Já jsem získala titul mistryně světa v synchro dance, vicemistryně
světa v special couple dance a vicemistryně světa ve formations.
S: S formací Bang Bang (párová dětská formace v latino stylu), ve které
vystupuje i Vojta Cyrani, jsme byli mistři světa v kategorii Special
Couple Dance. V kategorii Latinoshow jsme byli vicemistři s formací
Formule (F-leader) – živá akční formace dívek.
2. Po jak dlouhé době tanečních tréninků a úsilí je možné
dosáhnout takových úspěchů?
B: Já chodím tančit necelé dva roky. Trénuji denně 1 – 2 hodiny. Pořád
mě to moc baví a to je hlavní. Po delším a náročném tréninku jsem
někdy hodně unavená, ale vyspím se z toho a chuť tančit mi to
nevezme ani trochu. Také máme někdy víkendové tréninky, taneční
semináře a soustředění. Teď před MS toho bylo hodně. V létě máme
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Velikonocemi se vyráběla dražovaná, ale i čokoládová vajíčka, figurky
zajíčků, kuřátek apod. Vánočními výrobky byly arabesky, salonky a
krémové figurky. Ještě za války v Habeši (Etiopie) vyráběli u Glaserů
tzv. habešany – černé větrové panáčky z kanditu.
Sgrafita jsou obrazy škrábané do omítky. Velimský dům vyzdobený
tímto způsobem patřil obvodnímu lékaři MUDr. Kryfovi. Stojí na rohu
Karlovy a Palackého ulice. Na čelní straně býval obraz lékaře
vyšetřujícího ležícího pacienta. Nápis hlásil: Lékař léčí, Bůh uzdravuje.
Po stavebních úpravách tohoto domu jeho dosavadní výzdoba zmizela.
Schitzbauerová je jméno ženy, která se nejprve dostala do Velimi
jako uklízečka v sokolovně. Později se prací na úklidu sokolovny vzdala
a nastoupila do Velimské továrny, kde pracovala ve výrobě. Asi v 80.
letech pak přešla do závodní kuchyně. V té době se rodina
přestěhovala z velimské sokolovny do Záboří nad Labem. Syn paní
Schitzbauerové byl vynikajícím malířem.
Scholze Dr. (Šolc), dentista, byl původem Švýcar. Se svou českou
manželkou a synem žili u nás ve Velimi, kde měl jmenovaný zubařskou
ordinaci. Získal si velkou oblibu mezi obyvatelstvem. Za 2. světové
války měl potíže s německými úřady, které jej nutily, aby se hlásil jako
Němec, jelikož jeho mateřštinou byla němčina. On však trval na svém
švýcarském původu. Pan doktor Šolc zemřel 22. února 1972.
Schörner Ferdinand byl koncem 2. světové války velitelem
německých armádních jednotek skupiny Mitte, dislokovaných ve středu
české kotliny. Ze svého štábu v lázních Velichovkách podnikal
inspekční cesty po svých jednotkách. Několik nocí domněle přespal
v úřadovně NSDA v Kolíně, v zabrané hudební škole, při pravé straně
cesty k nemocnici. (Původní budova zlikvidována – dnes sídliště). Na
samém konci války prováděl své inspekce v civilních šatech a civilním
automobilu. Vše nasvědčuje tomu, že též provedl inspekci velimské
posádky.
Schůze jsou dohodnuté sešlosti lidí jistého zaměření, například
politického, ekonomického, zájmového aj. Konají se na smluvených či
určených místech. Například sokolové schůzují ve velimské sokolovně,
obecní schůze jsou na obecním úřadě. V minulosti se často schůzovalo
v hostincích: Na Staré rychtě, U Urbánků, U Fundů, U Zalabáků,
v Lidovém domě, U Krásenských, U Šplíchalů. Zaměstnanci Velimské
továrny často schůzovali v některé z dílen mezi stroji.

svoji vinu uvědomil a snaží se ji napravit. Takže si vzpomeneme, že
třeba byl v nedávné době zorganizován převoz chovného páru
vzácných nosorožců z jedné naší zoo do Afriky, kde v jejich původním
životním prostředí je větší naděje na jejich rozmnožení. Nebo byl
uskutečněn převoz skupiny koní Převalského do Mongolska, aby tam
přispěli ke zlepšení zdravotního stavu tamního chovu. A nesmíme
zapomenout na naše záchytné stanice pro odložené a zatoulané psy a
kočky i další drobná zvířata, která předtím žila v našich domácnostech.
Je i mnoho jednotlivců, kteří ve svých vlastních záchranných stanicích
pečují o zraněná nebo nemocná zvířata, aby je po vyléčení vraceli zpět
do přírody. Všem těmto lidem, kteří to dělají, patří náš dík.
Ve vztahu k včelám v našem okolí i zájmu, jak jim pomoci, by byl
náš úkol mnohem jednodušší. Naše oblast je zemědělsky vysoce
produktivní a jen někdy u některých plodin pro včely snůškově výhodná.
To znamená, že po odkvětu jarních květů a hlavně ovocných stromů
včely již nemají pastvu, hladoví a často musí být přikrmovány. A přitom
národohospodáři v rámci celé naší republiky hodnotí opylovací činnost
včel a následný vliv na kvalitu i množství výpěstků částkou až 5 miliard
korun. I vedení státu je důležitost chovu včelstev známá, finančně ho
podporuje, ale zatím počet včelařů i včelstev neustále klesá.
Jak bychom tedy mohli pomoci včelám my? Stejně jako jiné obce i
Velim má zpracovaný i schválený svůj rozvojový plán, který určuje její
budoucí rozvoj. A v předstihu by bylo možné rozhodnout o místech
nového vysázení stromů a keřů, které v budoucnu budou zdrojem
pastvy pro včely. Ze stromů vedle tradiční lípy se ukazuje jako
včelařsky vhodný i javor klen, který se hodí i do stromořadí. Pro
jednotlivou výsadbu se nabízí hlavně akát, který nás v době květů
potěší i svojí vůní. Vedle stromů by dobře posloužily i některé keře –
např. pámelník, který po odkvětu vytváří bílé semenné kuličky, které
pak v zimě poslouží ptactvu jako potrava. A navíc keř má tu výhodu, že
v případě potřeby se dá celkem lehce odstranit. Ale při výběru
vhodných druhů bychom jistě dali na doporučení odborníků. A
dostáváme se k otázce, kdo by nákup a vysázení vhodných stromů
nebo keřů zajišťoval. Muselo by to být zastupitelstvo obce, které by
konalo podle platných předpisů a případně i ve spolupráci s některým
z místních spolků, které by projevily zájem. Dnes je finanční situace
našich obcí taková, že téměř žádná z nich nemá peníze nazbyt. Mohli
by se tedy vyskytnout i jednotlivci, kteří by byli ochotni celou akci
podpořit i zakoupením „svého“ stromu i případně jeho vysazením na
vlastním nebo jinak určeném pozemku. Někdy po letech jim bude
odměnou to, že právě jejich potomci budou hrdě ukazovat na ten
„jejich“ strom a budou na svého dědu nebo tátu pyšní.
Všeobecně je včela uznávána jako symbol pracovitosti a píle. Tím
by nám mohly být včely vzorem. A je také zajímavé, že ve vykopávkách
a objevech z pravěku byly již nalezeny otisky tehdejších včel, které
měly podobu včely dnešní. Jako lidé nemůžeme tedy dopustit, aby naše
dnešní včela trpěla hladem a vymírala. Času na jarní výsadbu stromů
nebo keřů a jejich zajištění máme zatím dost.
Jaromír Faix, Liberec

Hasičský výlet do Plzně
Minulý rok touto dobou navštívili dobrovolní hasiči z Vítězova vinné
sklepy na jižní Moravě. Letos se rozhodli pro návštěvu pivovaru v Plzni.
Dne 12. 11. 2011 se sbor sešel před hasičárnou uprostřed Vítězova a
společně vyčkával na autobus. Cestou do Plzně jsme zastavili u obce
Mořina v Českém krasu, kde jsme si prohlédli jeden z vápencových
lomů.
Po příjezdu do Plzně jsme šli na prohlídku plzeňského podzemí, kde
jsme se nechali provést labyrintem chodeb a sklepů a objevili život pod
tímto městem. Nesměla chybět ani prohlídka původního
právovárečného domu, kde jsme měli možnost poznat výrobu, způsob
podávání a pití piva v průběhu staletí. Poté jsme se přesunuli do
pivovaru Prazdroj.
Navečer jsme se usadili v jedné z tamějších hospůdek, kde jsme
ochutnali poctivé plzeňské pivo. V této hospodě jsme měli to štěstí, že
zrovna v onen den si zašel na několik piv nynější kapitán Viktorie Plzeň
Pavel Horváth. Toto milé setkání navodilo ještě lepší náladu, která
panovala po celý den. Výlet byl velmi zdařilý a těšíme se na další.
KS

Tadeáš Baláček z Velimi na světové šachové
olympiádě

Český šach má dlouhou tradici a i v současnosti řadu vynikajících
hráčů. Mladá generace nechce zůstat pozadu. Proto Šachový svaz
České republiky přijal pozvání na světovou šachovou olympiádu
čtyřčlenných družstev mládeže do 16 let, které se dosud Česká
republika nezúčastňovala. Tadeášovi se dostalo cti reprezentovat naši
republiku na první šachovnici a stal se tak kapitánem českého družstva.
Není vedena statistika, kolik má Velim olympioniků. Možná, že Tadeáš
je prvním kapitánem olympijského sportu z Velimi.
Olympiáda proběhla v tureckém městě Kocaeli, asi 100 km od
Istanbulu. Právě v den odletu české výpravy se večer objevila zpráva o
velkém zemětřesení v Turecku. Naše výprava naštěstí byla mimo
dosah následků otřesů země a celá olympiáda nebyla zemětřesením
narušena.
Je samozřejmé, že jednotlivé státy vysílají na olympiádu své nejlepší
hráče. Zvláště na první šachovnici bylo jasné, že Tadeáš narazí na
představitele takových šachových velmocí jako Rusko a postsovětské
republiky Azerbajdžán a Kazachstán. V minulém roce bylo vítězem
družstvo Indie, která má úřadujícího mistra světa.
V prvním kole Tadeáš jasně vyhrál nad kapitánkou dívčího družstva
hostující země. Ve druhém kole již způsobil malou senzaci, když
dokázal
remizovat
s GM Abasov Nijad
z Azerbajdžánu, který
byl
jedním
z nejsilnějších hráčů
celé
olympiády.
Následovaly tři jeho
výhry za sebou, a to
nad
Skotem,
Kazachstancem
a
reprezentantem Indie
FM Girish A Koushik.
To se již v tabulkách
her objevil na čelných
místech
jednotlivců
podle
šachovnic.

Pomozte včelám
Snad všichni z nás víme, že vzhledem ke změnám životních nebo
růstových podmínek na naší planetě stále a nenávratně mizí z naší flory
nebo fauny některé jejich druhy. Hlavním viníkem je člověk, který svým
konáním a stále většími životními nároky neumožňuje přežívat i těmto
dalším uživatelům naší planety. Ale je také ke chvále člověka, že si tuto
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V šestém kole podlehl jednomu z nejlepších z týmu Iránu, FM Idani
Pouya. Následovaly tři remízy s Anglií, jižní Afrikou a Švýcarskem.
Švýcar Rindlisbacher Lars je Tadeášův známý z turnajů ve Švýcarsku,
kde již několikrát zasedli proti sobě.
Dobrá hra však znamenala stále silnější soupeře, a tak české
družstvo dostalo v 10. kole tým Ruska, kde na první šachovnici hraje
GM Dubov Daniel s Elo 2501. Ani jeho se Tadeáš nezalekl a odvážnou
obětí střelce dlouho tisknul soupeře v obraně. Časový limit a větší
zkušenost Rusa rozhodly. V konečném hodnocení jednotlivých
šachovnic získal Tadeáš krásné 10. místo. Na první šachovnici je toto
umístění zvláště cenné a bylo ozdobou českého týmu, který v pořadí
družstev skončil patnáctý.
PB

Pozvání na I. kolo PL žactva 21. 1. 2012
I. kolo Polabské ligy žactva v JUDO pro rok 2012, které je zároveň
„Otevřeným přeborem žactva Sokolské župy Tyršovy“ se bude konat
v sobotu 21. ledna 2012 ve velimské sokolovně. Začátek bojů na
žíněnce je v 10.30 hodin, vstup volný.
KS

FC Velim
Výsledky utkání:

A mužstvo: H. Králové B – Velim 0:1, Velim – Nová Paka 2:0
B mužstvo: Velim – Semice 3:0, Klecany – Velim 2:0
Dorost: Velim – Uhl. Janovice 1:2, Pečky – Velim 2:1
Dorost B: Velim – Bečváry 2:2, Dobřichov – Velim 0:4
Žáci (st., ml.): Sedlčany – Velim 3:0, 11:2, Velim – Příbram 2:2, 5:0
Přípravka: Č Pečky – Velim B 1:19, Štítarský SK – Velim A 1:14

Sokol Velim – oddíl stolního tenisu
Stolní tenisté mají v podzimním čase napilno – pro oba velimské
celky se rozběhly soutěže, v nichž se jim daří obstojně. Členové oddílu
taktéž rozvířili stojaté vody velimského kulturního života, když
v polovině listopadu zorganizovali zdařilou rockovou zábavu úvalské
hudební skupiny The Snails.
A – tým Sokola Velim měl na úvod nové sezóny velmi těžký los,
v prvních šesti kolech se střetl se všemi účastníky loňské finálové
čtyřky. Příznivci domácího oddílu mohli v malém sále velimské
sokolovny spatřit postupně všechny medailisty uplynulého ročníku
Regionálního přeboru Kolínska. S vítězným FK Kolín E velimští borci
prohráli nejtěsnějším možným poměrem 8:10 (Kopecký 2, Dej 2,
Vejtruba 2, Škopek 1, Petřík 1). Proti Sokolu Starý Kolín A se Velimi již
tolik nevedlo, neboť domácí prohráli výrazně 5:13 (Dej 3, Kopecký 1,
čtyřhra 1). Zápas s bronzovou Novou Vsí A byl dlouho vyrovnaný, ale
soupeři vyšla stoprocentně třetí čtvrtina dvouher, v níž hosté položili
základ k výhře 6:12 (Dej 3, Petřík 2, čtyřhra 1). Venku se velimskému
„áčku“ dařilo o poznání lépe, když dokázalo zvítězit na stolech ST Kolín
A 10:8 (Dej 4, Kopecký 2, Vejtruba 2, Škopek 2) i v Kostelci nad
Černými lesy C 13:5 (čtyřhra 1, Dej 3, Kopecký 2, Škopek 1, Vejtruba 1,
WO 5). V posledním dosud odehraném utkání pak velimští stolní tenisté
podlehli na palubovce favorizované Viktorie Radim A 5:13 (Dej 3, Petřík
1, Škopek 1).
B – tým se jako nováček velmi rychle otrkal ve vyšší soutěži a po
pěti kolech má vyrovnanou bilanci 2-1-2. Na úvod sice mladé družstvo
Velimi nestačilo po výsledku 8:10 na ostřílené matadory z Viktorie
Radim B (Sixta 3, Petřík 3, WO 2), tuto ztrátu však dokázalo
vykompenzovat výhrou s Týncem nad Labem B 12:6 (čtyřhra 1, Sixta 3,
L. Jeřala 3, Kopecký 3, Petřík 2). Další tři zápasy velimského „béčka“ se
nesly ve znamení vyrovnaných koncovek: FK Kolín F – Velim B 10:8
(Sixta 3, Kopecký 2, Petřík 2, L. Jeřala 1), Velim B – SK Křečhoř 10:8
(čtyřhra 1, Sixta 3, Kopecký 2, Petřík 2, L. Jeřala 1) a Velim B – TJ
Klučov D 9:9 (čtyřhra 1, Kopecký 4, Sixta 2, Petřík 1, L. Jeřala 1).
Tři hráči z velimského oddílu, Pavel Jeřala, František Vejtruba a
Lukáš Jeřala se v sobotu 19. listopadu zúčastnili Okresního přeboru ve
dvouhrách a čtyřhrách. Pavel Jeřala spolu s Alešem Malenovským (ST
Kolín A) získali bronzovou medaili z deblové soutěže. V kategorii
jednotlivců obsadil František Vejtruba páté místo.
oddíl stolního tenisu – www.sttvelim.estranky.cz

Tabulky po podzimní části:
Mužstvo A - Divize C

Mužstvo B - I.A třída sk. B

1.

Převýšov

11

0

4

37:17 33

1.

Klecany

12

1

2

2.

Kolín

10

2

3

30:12 32

2.

Poděbrady

10

4

1

31:7

3.

Velim

9

1

5

29:23 28

3.

Zásmuky

8

2

5

26:16 26

4.

Dvůr Králové

7

4

4

33:17 25

4.

D.Lhota

8

2

5

28:25 26

5.

Ústí n.Orlicí

7

3

5

23:22 24

5.

Velim B

7

4

4

32:21 25

6.

Polepy

7

2

6

26:29 23

6.

Benešov B

7

4

4

27:20 25

7.

Admira Praha

7

2

6

20:23 23

7.

Semice

6

2

7

30:30 20

8.

Hradec Králové B 6

4

5

23:21 22

8.

Bakov

6

2

7

17:17 20

9.

Pěnčín-Turnov

6

4

5

21:24 22

9.

Jílové

6

1

8

22:27 19

10. Mšeno

6

3

6

24:26 21

10. Kostelec

6

1

8

30:37 19

11. Náchod

4

6

5

16:21 18

11. Č.Pečky

4

5

6

31:29 17

12. Nová Paka

4

4

7

20:21 16

12. Brandýs-Bol.

5

2

8

28:31 17

13. FK Pardubice B

5

1

9

26:29 16

13. Radim

4

4

7

27:25 16

14. Jablonec B

5

1

9

25:33 16

14. Týnec

5

0

10 25:43 15

15. Nový Bydžov

3

2

10 13:31 11

15. Zeleneč

3

3

9

18:42 12

16. Trutnov

1

5

9

16. U.Janovice

3

3

9

20:46 12

12:29

8

Dorost - I.A třída dorostu C

Oddíl JUDO
Mimo účast v bojích Polabské ligy žactva se ti nejmenší a nejmladší
adepti tohoto sportu účastní každoročního turnaje pořádaného oddílem
JUDO TJ Sokol Praha – Vršovice ve spolupráci s Magistrátem hl. města
Prahy a m. č. Praha 10. Zde od nepaměti začínala většina Velimských.
Turnaj se nazývá „Randori koťat“. Většina oddílů, mezi které se řadíme i
my, toho využívá. Tak se stalo i letos v neděli 4. prosince a do bojů na
žíněnce zasáhlo i pět Velimských.
Ovšem boje na žíněnce nebyly jediným zážitkem účastníků, které
vedli Ondra Chyba a p. Rambousek. Po obdržení výsledků se účastníci
vydali na předvánoční pouť Prahou. Započala na Malostranském
náměstí, vedla přes Karlův most, Staroměstské náměstí až na
Masarykovo nádraží. Unavení, ale spokojení se vrátili do Velimi, kde si
je vyzvedli rodiče.

38:14 37
34

Dorost B - Okresní přebor dorostu

1.

AFK Pečky

12

0

1

67:18 36

1.

Velim B

8

4

0

64:19 28

2.

Říčany

9

2

2

50:18 29

2.

Cerhenice

8

1

3

52:16 25

3.

Č.Pečky

9

2

2

46:16 29

3.

Tuchoraz

8

1

3

46:25 25

4.

U.Janovice

9

1

3

54:16 28

4.

Týnec/nL

7

1

4

61:48 22

5.

Teplýšovice

9

1

3

44:24 28

5.

Nučice

7

0

5

36:31 21

6.

Tupadly

6

1

6

28:32 19

6.

Veltruby

7

0

5

42:64 21

7.

Velim

5

3

5

30:21 18

7.

Krakovany

5

3

4

33:30 18

8.

SK Kostelec

4

2

7

32:37 14

8.

T.Dvory

5

1

6

43:40 16

9.

Mnichovice

3

3

7

27:46 12

9.

V. Osek

5

0

7

44:50 15

10. J.Lhota

3

2

8

23:58 11

10. Bečváry

3

4

5

28:41 13

11. Kouřim

3

1

9

34:54 10

11. Ovčáry

3

0

9

32:56 9

12. Radim

3

1

9

22:48 10

12. Sendražice

2

1

9

16:33 7

13. Záboří

3

1

9

19:54 10

13. Dobřichov

1

2

9

16:60 5

14. Zásmuky

3

0

10 15:49 9

St. žáci - Krajský přebor st. žáků

Ml. žáci - Krajský přebor ml. žáků

1.

Neratovice

13

2

0 62:11 41

1.

Sedlčany

14

1

2.

Brandýs-Bol.

12

1

2 58:25 37

2.

Neratovice

13

0

3.

Kosmonosy

9

3

3 44:34 30

3.

Velim

11

1

0 124:2 43
6
2 152:2
39
7
3 82:47
34

4.

Čelákovice

9

2

4 36:17 29

4.

Brandýs-Bol.

10

1

4 68:42 31

5.

Nymburk

9

1

5 66:28 28

5.

Hořovicko

9

2

4 65:37 29

6.

Lysá

7

4

4 42:26 25

6.

K. Hora

8

2

5 67:37 26

7.

Tn Rakovník

8

1

6 37:28 25

7.

Čelákovice

8

2

5 63:46 26

8.

K. Hora

8

1

6 44:38 25

8.

Tn Rakovník

7

3

5 50:51 24

9.

Kunice

6

5

4 32:25 23

9.

Sp Příbram

7

2

6 54:58 23

10. Říčany

6

2

7 33:20 20

10. Nymburk

7

1

7 54:57 22

11. Sp Příbram

4

5

6 39:44 17

11. Říčany

4

1

10 36:54 13

12. Sedlčany

4

3

8 14:22 15

12. Kunice

3

3

9 39:62 12

13. Velim

4

3

8 23:38 15

13. P.Mělník

3

2

10 29:59 11

14. P.Mělník

2

1

12 19:50 7

14. Lysá

3

1

11 38:69 10

15. V.Borek

1

0

14 24:61 3

15. Kosmonosy

2

0

13 12:93 6

16. Hořovicko

1

0

14 12:11 3
8

16. V.Borek

0

0

15 7:175 0

Přípravka - OP starší přípravky
1.

FK Kolín B

10

0

0

2.

Velim A

9

0

2

3.

AFK Pečky

9

0

2

4.

FK Kolín A

7

0

3

5.

Č. Brod

7

0

4

6.

Zásmuky

5

0

4

6
105:4
21
2
110:5
21
5
98:60
15

7.

Velim B

5

0

6

83:78 15

8.

J. Lhota

5

0

4

80:75 15

9.

Štítarský SK

3

0

10. Kšely

2

0

11. FŠ V. Osek

1

0

12. Č. Pečky

0

0

40:11 9
8
62:12
6
0
10 23:14
3
9
11 13:19
0

140:2 30
9
139:3
27
8
123:5
27

8
9

6
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Více informací na www.fotbal.cz

varu, odstavíme a vmícháme nalámanou čokoládu. Po úplném
rozpuštění přilijeme 1 panáka becherovky. Necháme 3 – 6 h odstát
v chladu. Potom směs prohřejeme ve vodní lázni, přidáme druhého
panáka becherovky a horké podáváme.

Bezpečnost cyklistů
Myslíte si, že když přejíždíte na kole v obci jen malý kousek, nemůže
se vám nic stát? Opak je pravdou. Je zima, v ranních hodinách nebo už
i brzy odpoledne je šero. Mnoho řidičů je pak na silnicích překvapeno,
že právě minuli cyklistu. Pokud ho tedy minuli … Naše redakce dostala
opakovaně podnět k napsání článku od řidičů, kteří v naší obci
předjížděli cyklisty, kteří prostě nebyli vidět. Jak to tedy je správně?
Bezpečnostní prvky na jízdním kole jsou nezbytné pro zaručení
dobré viditelnosti. Povinné je vybavení přední bílou odrazkou, zadní
červenou odrazkou a oranžovými odrazkami na pedálech a v paprscích
kol (mohou být doplněny reflexními proužky na botách a oděvu).
Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno rovněž světlometem
svítícím bílým světlem vpředu a stálým nebo blikajícím červeným
světlem vzadu. Pamatujte, reflexní doplňky bezpečnost cyklistů na
silnicích v každém případě zvyšují.
AH
(převzato z internetu – www.ibesip.cz)

Turnaj ve stolním tenise
Turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče se bude konat
v sobotu 17. 12. 2011 od 14 h v místní sokolovně.

IV. Vánoční turnaj ve volejbale
IV. Vánoční turnaj ve volejbale se bude konat 28. 12. 2012 od 8.30 h
v místní sokolovně. Účast potvrďte nejpozději do 19. 12. Jednotlivci
budou zařazeni do družstev.
IH

Poděkování

Vánoční nálada – tipy pro adventní čas

Rády bychom touto cestou poděkovaly organizátorům, kteří připravili
rozsvícení vánočního stromu a také zajistili program s dětmi z naší
obce. Všem přejeme krásný zbytek adventu a snad se příští rok u
rozsvícení stromu opět sejdeme.
Kotková Pavlína, Sixtová Zlata

Není pochyb o tom, že čas Vánoc je výjimečný. I v dnešní
uspěchané době nás donutí zpomalit nebo dokonce zastavit se a
potěšit se svými nejbližšími. Přestože je třetí adventní neděle už za
námi a Štědrý den se kvapem blíží, pořád je kam vyrazit a vylepšit si
sváteční náladu. Kam tedy?
Skanzen Kouřim
neděle 18. prosince 10.00 – 16.00 hod. – Zlatá adventní neděle ve
skanzenu
(celý den budou ve skanzenu obcházet tajemné Lucky a strašidelná
Perchta, pro děti je v 11.00 a 14.00 hod. připravena pohádka Andělíček
Toníček)
Zámek Radim
od 8. prosince je pro Vás připravena vánočně laděná prohlídka zámku,
dobová výzdoba a dávné tradice, od 17. prosince výstava betlémů
Pňov-Předhradí
neděle 18. prosince 16.00 – 18.00 hod. – Adventní koncert
Český Brod
sobota 17. prosince 08.00 – 12.00 hod. – Vánoční farmářské trhy,
sobota 17. prosince 14.30 hod. – Vánoční divadelní hru pro děti a
dospělé pořádá Českobratrská církev evangelická v kostele Nejsvětější
Trojice v parku, neděle 18. prosince 16.00 hod. – Rybova mše vánoční
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích, čtvrtek 22. prosince
10.00 hod. – Pohádkový betlém – činoherní představení pro děti,
sobota 24. prosince 16.00 hod. – Mše svatá pro děti – Kostel sv.
Gotharda, 27. – 30. prosince 15.00 – 16.00 hod. – Výstava betlémů
v kostele sv. Gotharda
Zámek Loučeň
adventní prohlídky, sobota 17. prosince – od 14 hod. program na
nádvoří, v 15 hod. Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v zámeckém
kostele, v 16 hod. živý betlém, od 25. prosince do Silvestra vždy od 10
do 17 hodin – prohlídky s vánoční atmosférou, 25. prosince od 15.30 a
16.30 hod. – prohlídky při svíčkách
Skanzen Přerov nad Labem
vánoční výstava Lidové Vánoce v Polabí, 17. prosince – ukázka a
prodej výrobků ze šustí, výroba a prodej vánočních ozdobiček
(pergamano), výroba ozdobiček z přírodních materiálů, výroba a prodej
košíků a jiných výrobků z pediku a proutí, vánoční pečení, v 10.30 a
14.00 hod. – vánoční koncert souboru DYKYTA, 18. prosince 2011 –
ukázka a prodej výrobků ze šustí a osobiček, pletení košíků a jiných
výrobků z pediku a proutí, zdobení perníčků, v 10.30 a 14.00 hod. –
vánoční koncert souboru DYKYTA
MW

Poděkování
Děkujeme sponzorům, kteří přispěli na mikulášskou besídku Sokola
Velim: oddíl volejbalu, p. Miroslav Siřínek, p. Pavel Kasal, p. Dang
Long, pí Jana Horáková, p. Miroslav Esterle, p. Petr Hrabal, pí Alena
Urbanová, pí Lucie Maryšková, p. Josef Kaftan, p. Zbyněk Sandholc,
pí Miroslava Soukupová, Marie a Zdeněk Kosíkovi, Obchod U Anděla,
Pack Shop Praha, MUDr. Josef Slabý, Petr Homoky a další.

Poděkování
Děkujeme Obecnímu úřadu Velim a občanům za projevy soustrasti
k úmrtí pana Jaroslava Lance.
Rodina Šotolova

Inzerce

-Kácení a ořez stromů pomocí stromolezecké a horolezecké
techniky, zpracování dřevní hmoty.
-Opravy, nátěry a čištění střech, okapů a komínů.
-Ptačí zábrany.
-Odklízení sněhu ze střech.
VELIMSKÉ NOVINY - občasník vydávaný OÚ ve Velimi
INTERNET: www.velim.cz
E-MAIL: redakcevn@seznam.cz

NĚCO NA ZOUBEK
Vánoční recepty z naší redakce

Redakční rada:

Kokosky
220 g kokosu smícháte s jedním slazeným mlékem Salko. Mokrou
lžičkou nandáte malé kokosky na plech vyložený pečicím papírem a
upečete. Jednoduché a dobré.
Plněné rohlíčky z tatranek
500 g hladké mouky, 400 g tuku, 100 g rozemletých tatranek (2ks),
150 g mletých ořechů, 250 g cukru moučka, trochu vanilkového cukru,
skořice a citrónové kůry. Těsto dobře vtlačíme do vymazaných formiček
(neplnit hodně). Upečené slepujeme libovolným dortovým krémem
(např. krém dochucený 1 dcl silné černé kávy). Dozdobíme čokoládou.

Příjem zpráv:

Mgr. Alena Holzbauerová – šéfredaktorka
Mgr. Eva Veselá (korektura, zprávy ze ZŠ)
Mgr. Hana Kaprálková (korektura)
Bc. Kateřina Kvapilová (zprávy od občanů)
Jana Bartošová (zprávy od občanů)
Žaneta Svobodová, DiS (zprávy od občanů)
Bc. Martina Wasserbauerová (zprávy od občanů)
Bc. Petra Sixtová (účetnictví, přepisy, inzerce)
e-mail: redakcevn@seznam.cz, členové RR

Uzávěrka je 21. den v měsíci. Příspěvky zaslané v elektronické podobě
mají přednost. Příspěvky došlé po uzávěrce i příspěvky nevytištěné
z kapacitních důvodů vyjdou v dalším čísle VN. Příspěvky mohou být
upravené, obsah zůstane nezměněn (nevyžádané rukopisy nevracíme).
Za obsah článků zodpovídá autor.

Horká čokoláda s becherovkou
2 malé panáky becherovky, 100 g kvalitní hořké čokolády, 300 ml
mléka, 2 – 4 lžičky smetany, 2 – 4 lžičky kvalitního práškového kakaa,
1 lžička cukru. Mléko, smetanu, cukr a kakao zahřejeme těsně pod bod

Tisk: ROTAtisk, Roháčova 194, 280 02 Kolín 3, tel./fax: 321 724 338,
e-mail: rotatisk@reklamniservis.cz, www.reklamniservis.cz
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