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Vážení občané,
přeji Vám i Vašim blízkým příjemné prožití svátků
vánočních a pohodovou atmosféru, pevné zdraví
a šťastné vykročení do nového roku 2013.

Za redakční radu Velimských novin přeji všem
našim čtenářům i ostatním občanům Velimi
a Vítězova krásné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí do nového roku 2013.

Josef Seifert, starosta obce Velim

Alena Holzbauerová, šéfredaktorka

Vánoční strom opět svítí
Jindy tiché a poklidné velimské
náměstí se v pozdních odpoledních hodinách na první adventní
neděli změnilo k nepoznání.
Davy lidí, stánky s horkým
čajem, svařáčkem, dobrým jídlem
i vánoční výzdobou a tiše padající
sníh, to vše dotvářelo předvánoční
atmosféru. Na pátou hodinu bylo
vše nachystáno a program mohl
začít.
Nejprve pan starosta popřál
všem přítomným krásné a hlavně
klidné prožití svátků vánočních
a hodně úspěchů do nového roku,
pak žáci z 8. třídy ztvárňující živý
Betlém zazpívali svou česko an-

glickou píseň. Následně vystoupily děti z mateřské školy pod vedením třídních učitelek a žáci ze
základní školy a kroužku doprovodné hry na kytaru.
Na závěr zaznělo poděkování
všem organizátorům celé akce,
všem účinkujícím a přání štěstí
a zdraví do celého nového roku.
Osamocené hloučky ještě postávaly nějakou dobu u stánků, naposledy se posilnily na cestu domů
a pomalu se rozešly. Atmosféra
večera byla kouzelná, počasí přálo
a všichni jsme tak společně mohli
zahájit ten nejkrásnější čas v roce,
čas vánoční, čas adventní. 
žas
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Čerti trochu jinak

Letošní
čertovská
besídka
v sokolovně byla netradiční.
Nešlo o pohádku o čertech, ale
spíš o diskotéku s čerty. Děti se
nechaly roztančit od pekelníků
během makareny, ptačího tance
nebo sokolského krásného údělu
s pompony. Jejich rej ukončil až
Mikuláš s anděly, všichni společně
rozdali dětem dárky a ještě jednou
si s nimi zatančili. Dík patří

všem sponzorům, organizátorům
i účinkujícím.
Děkujeme sponzorům, kteří
přispěli na mikulášskou besídku:
OÚ Velim, oddíl volejbalu, p. Dang
Long, p. Pavel Kasal, p. Miroslav
Esterle,
manželé Nezbedovi,
p. Miroslav Siřínek, Model obaly,
a. s., p. Zbyněk Sandholc, p. Josef
Kaftan a další.
žas

2

Krátce z obce
Koncem listopadu byla dokončena rekonstrukce chodníku v části
ulice Václavská. Další část rekonstrukce se uskuteční na jaře 2013.
O plánovaných opravách chodníků budou obyvatelé s předstihem
informováni.
Od 1. 1. 2013 bude v ulici Karlova na základě žádosti občanů upraveno
dopravní značení, které zajistí odborná firma.Ulice Karlova bude od
výše uvedeného data značena jako ulice hlavní.
V letošním roce byly v ulici třída Krále Jiřího umístěny lavičky
a odpadkové koše.

V ulici Sokolská byla dokončena v listopadu dostavba kanalizace.

Červený buk má svou historii
Nepřehlédnutelným stromem
ve Velimi je
červený buk
v zahradě pana Radoně.
Tuto vilku v Palackého ulici
postavil koncem 30. let minulého
století před svým odchodem do
důchodu ředitel školy Josef Buldra
s manželkou Blaženou na parcele,
kterou mu nabídl MUDr. Josef
Urbánek.
Buldrovi
bydleli
dosud
v ředitelském bytě v budově
někdejší měšťanky. Paní Buldrová
byla velkou zahrádkářkou, osadila
zahradu stromy a květinami,
vybudovala skalku s bazénkem,
zasadila vinnou révu. A také
mladý
stromek
červeného
buku. Ten umístila do rohu
předzahrádky. Stromeček působil
spíše jako keřík, měl totiž tři
vedoucí výhony. Protože paní byla
znalá věci, obávala se pozdější
mohutnosti stromu, a proto tajně
odstranila jeden ze tří výhonů.
Tajně proto, že by pan ředitel,
veliký milovník přírody, jistě
nesouhlasil.
Dnes je tento již více než

šedesát let starý nádherný solitér
ozdobou okolí a ve své mohutnosti
(musí být zajištěn svorníkem
proti pádu) a jarní i podzimní
vybarvenosti dává potěšení nejen
očím, ale vyrábí též kyslík pro
čisté ovzduší.
Příběh stromu vyprávěla
sama paní Buldrová, ale neví se,
zdali se pan ředitel o zásahu své
paní někdy dozvěděl.
MČ

Redakce děkuje paní Čábelové za příběh o velimském stromu. Máte-li nějaké další,
prosím o jejich zaslání na mail redakcevn@seznam.cz nebo kkkmk@email.cz. kvak

Děti z Velimi a Vítězova sklízejí mezinárodní úspěchy
Ve dnech 1. – 4. 11. 2012 se
v Liberci konala taneční soutěž
světového formátu pod názvem
„World latino and belly dance
festival Liberec 2012“ . Tančilo se
ve všech věkových kategoriích od
5 let v disciplínách latinoshow,
synchronní tanec, salsa, merengue, bachanta páry i dua a dalších.
Konkurence našich dětí byla
spíše z Evropy, např. z Itálie, Rumunska, Ruska, Německa, Polska. Tyto země měly nejpočetnější
zastoupení, ostatní zastupovali
třeba jen jedinci, popř. taneční
pár.
Vzhledem k tomu, že 4 děti
z Velimi a 1 z Vítězova se zúčastnily
za TK Crossdance Kolín a byly
s klubem velmi úspěšné, je víc než
nutností se o tyto úspěchy podělit.
Tituly mistři světa v daných disciplínách pro rok 2012 jim už nikdo
neodpáře. Blahopřejeme. 
RR

Zde je krátký soupis úspěchů:
•

•

•

Alžběta Kvapilová – zlatá
medaile za latinoshow
Pirátky, minitým, kategorie minikids, stříbrná
medaile za latinoshow
Beruška, sólo, stříbrná
medaile za latinoshow
První mejdan, velká formace, bronzová medaile
za latinoshow Panenka na
klíček, duo.
Vojtěch Cyrani, Barbora
Kvapilová – zlatá medaile
za párovou formaci Shake
Seňora, kategorie children.
Vojtěch Cyrani - zlatá
medaile za párovou formaci Dance fry, minitým,
bronzová medaile za synchrodance formaci Latinoboys.

•

•

Barbora Kvapilová, Simona Dejmková, Magdaléna
Bartošová – zlatá medaile
za synchro formaci Brasil,
kategorie juniors.
Barbora Kvapilová, Simona Dejmková, Magdaléna

•

Bartošová - zlatá medaile
za synchro formaci Latino, minitým.
Barbora Kvapilová - bronzová medaile za párovou
formaci Boom, minitým,
kategorie children.

Zprávy ze ZO
Z jednání ZO Velim konaného dne 24. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ
Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. - Seifert, Slabá, Mgr. Kyncl, Kotek, Mgr. Karpeta, Kaftan,
Mgr. Bartošová, Kubelka, Kostka
1. Zasedání ZO zahájil 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
•
Plot a vrata u MŠ – byly zhotoveny.
•
Na dokončení kanalizace byla vybrána firma Geosan Group, a. s.
•
Pan starosta seznámil ZO s nabídkou kalkulace na modernizaci
50 ks stožárů veřejného osvětlení - hlavní trasa ul. Palackého. Strojírna
Radoň připravila rozpočet – ZO navrhuje rekonstrukci osvětlení
zahrnout do rozpočtu v příštím roce.
•
Obec obdržela první stanoviska k prodeji pozemků (cyklostezka Velim
- Vítězov).
•
Byly připomenuty ostatní zprávy.
3. Rozpočtová opatření č. IV
Pan starosta opět předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. IV.
ZO výše uvedené rozpočtové opatření schvaluje.
Hlasování ZO: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.
4. Projednání inventarizace
Pan starosta seznámil všechny přítomné s plánem inventur k 31. 12. 2012. ZO
schvaluje plán inventur k 31. 12. 2012.
Hlasování ZO: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.
5. Došlá pošta
•
č. j. 762 /2012 - LP Reality, s. r. o. – Žádost o posouzení možnosti
odkupu pozemků bývalé „piánky“ ve Velimi .
ZO pověřuje starostu k dalšímu jednání.
•
č. j. 774/2012 - Gemec-Union, a. s. – Žádost o vyjádření k záměru
využitelnosti území a o scelení pozemků v k.ú. Velim. Žádost o vydání
rozhodnutí o změně využitelnosti území k parc. č. 480/8 a 480/9
v k. ú. Velim. U pozemku p. č. 480/8 v k. ú. Velim ze způsobu využití
dobývacího prostoru na neplodnou půdu a u pozemku p. č. 480/9
v k. ú. Velim ze způsobu využití ze sportoviště a rekreační plochy na
neplodnou půdu. 
Hlasování ZO: pro 7 - proti 0 - zdržel se 2.
•
Žádost o vydání rozhodnutí o scelování pozemků p. č. 480/8, 480/9,
480/10, 490/1 v k. ú. Velim k vytvoření jedné parcely, která bude
následně rozparcelována za účelem výstavby RD. ZO se scelením výše
uvedených pozemků souhlasí.
Hlasování ZO: pro 7 - proti 0 - zdržel se 2.
6. Diskuse
Pan starosta
•
Informoval, že rekonstrukce chodníku v ulici Václavská bude zahájena
26. 10. 2012.
Pan Kostka
•
Seznámil zastupitelstvo s dvěma variantami na dokončení školního
hřiště. Zvítězila varianta víceúčelového hřiště s tartanovou dráhou.Byla
naplánována schůzka s projektantem.
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Pan Kaftan
•
Upozornil na vleklé problémy s dopravou na křižovatce Sokolská,
Pražská a třída Krále Jiřího. Důvodem je nevhodné parkování dodávek
a kamionů u firmy Uniwin. Pan starosta opět upozorní majitele firmy.

Z jednání ZO Velim konaného dne 7. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ
Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. - Seifert, Slabá, JUDr. Těmín, Ph.D., Mgr. Kyncl, Kotek,
Mgr. Karpeta, Kaftan, Mgr. Bartošová, Kubelka
Hosté: pp. - Kout, Štěpánek, Jiruš
1. Zasedání ZO zahájil 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.
Pan starosta Seifert přivítal hosty a předal jim slovo. Obyvatelé Karlovy ulice
se zeptali na možnost změny dopravního značení v ulici Karlova. Dále je
zajímalo, jak a kdy je plánováno dokončení kanalizace v této části Velimi.
(Poslední část, kde zatím nebyla kanalizace zprovozněna.) Své dotazy a žádosti
zároveň podali písemně, proto byly zařazeny včetně odpovědí do došlé pošty.
2. Kontrola minulého zápisu
•
Firma Geosan pracuje na dokončení kanalizace v ulici Sokolská.
•
Proběhlo další jednání kolem cyklostezky Velim - Vítězov, čeká se na
výsledek dědického řízení u jednoho z majitelů pozemků.
•
Pan starosta Seifert jednal se zástupci společnosti LP Reality o koupi
pozemků v bývalé „piánce“. Zájem obce stále trvá, ale z finančních
důvodů se vyjádří až v průběhu příštího roku.
•
Pravá strana zeleného pásu ve třídě Krále Jiřího (momentálně zde
parkují auta zaměstnanců firmy Uniwin) bude osazena skružemi, do
kterých budou vysazeny keříky.
•
Byly připomenuty ostatní zprávy.
3. Došlá pošta
•
č. j. 803/2012 - Obec Radim – Smlouva č. 55 o uložení odpadu
na řízenou skládku v Radimi - navrhovaná cena pro rok 2013
895 Kč/t + DPH. Rozhodnutí: ZO souhlasí s výše uvedenou smlouvou.
Hlasování : pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
•
č. j. 804/2012 - Obec Radim – Smlouva č. 1007 o odvozu odpadu
kontejnerem Obce Radim a uložení odpadu na řízenou skládku
v Radimi - navrhovaná cena pro rok 2013 jízdní výkon 28 Kč za km,
výkon v místě 90 Kč/ks, měsíční nájem kontejneru 280 Kč/ks, popl. za
uložení 895 Kč/t + DPH. Rozhodnutí: ZO souhlasí s výše uvedenou
smlouvou. Hlasování : pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
•
č. j. 816/2012 - J. Štěpánek, Karlova, Velim – Projednání změny přednosti
v jízdě v ulici Karlova. ZO projednalo připomínky obyvatel Karlovy ulice
(spojovačka) a po delší diskusi dospělo k názoru, že změna dopravního
značení bude realizována v měsíci lednu. Ulice Karlova bude označena
jako hlavní silnice a na křižovatku do ulice Václavská bude umístěna
stopka. Upozornění zároveň vyjde i ve Velimských novinách.
•
č. j. 817/2012 - Obyvatelé ulice Karlova (spojovačka) – Dotazy ohledně
dokončení kanalizace v této části Velimi a ohledně připojení obyvatel
na kanalizaci. Návrh na případnou finanční kompenzaci na provoz
domovních ČOV a septiků. ZO navrhlo, že nechá zpracovat projekt na
přečerpávací stanici a přípojky k RD. Poté, až bude znát výslednou cenu

4
•

a také přihlédne k finanční situaci obce, se bude dokončením kanalizace
v této části Karlovy ulice zabývat. O finanční kompenzaci na provoz
domovních ČOV a septiků obec neuvažuje.
L. Milbach, Václavská ul., Velim - Kritika na způsob rekonstrukce
chodníku v ulici Václavská. E-mail byl předán firmě KG SERVIS, která
chodníky zhotovuje.

4.Diskuse
Pan starosta
•
Informoval ZO o návrhu zakoupit vysavač komunálního odpadu. Obec
oslovila dva výrobce, cena je příliš vysoká. Z finančních důvodů se
nákup zařízení přesouvá na rok 2013.
•
Dále informoval o provedeném auditu – nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
•
Listí je průběžně uklízeno.
•
Starosta nechal zaměřit několik pozemků v obci Velim a Vítězov
geodetem ing. Miloslavem Němcem.
•
Poděkoval panu Kaftanovi za provizorní opravu parkoviště před
obchodním střediskem a zhotovení vjezdu na OÚ Velim .
•
Požádal JUDr. Těmína, Ph.D., aby připravil vyhlášku o volném pobíhání
psů.

Z jednání ZO Velim konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ
Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. - Seifert, Slabá, Mgr. Kyncl, Kotek, Mgr. Karpeta, Kaftan,
Mgr. Bartošová, Kubelka, Kostka
1. Zasedání ZO zahájil 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
•
Pravá strana zeleného pásu ve třídě Krále Jiřího (momentálně zde
parkují auta zaměstnanců firmy Uniwin) bude osazena skružemi, do
kterých budou vysazeny keříky. Úkol trvá.
•
Změna dopravního značení v ulici Karlova. Starosta osloví firmu,
která zajistí dopravní značení.
•
Byly připomenuty ostatní zprávy.
3. Došlá pošta
•
č. j. 827/2012 - Nájemníci domu č. p. 541, Velim – Žádost o prošetření
a nápravu situace v domě č. p. 541 ve Velimi (stížnost na pana
Mbembu). ZO rozhodlo, že s p. Mbembou nebude prodloužena
smlouva. Hlasování ZO : pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
•
č. j. 829/2012 - Ing. K. Raba, Velim – Připomínky k plánované výstavbě
cyklostezky na p. č. 414 v k. ú. Velim. Odpověď: ZO bere veškeré
připomínky na vědomí, záležitost se odkládá do vyřešení dědického
řízení jednoho zesnulého majitele předmětných pozemků.
•
č. j. 830/2012 - Ing. K. Raba, Velim – Žádost o změnu územního
plánu p. č. 414 v k. ú. Velim na plochy pro bydlení. Odpověď ZO:
Žádost bude předána s ostatními žádostmi o změnu územního plánu
a prodiskutována s ing. arch P. Krolákem.
•
č. j. 832/2012 - Generální fin. ředitelství Praha – Rozhodnutí
o prominutí daně a částečné prominutí vyměřené částky za
nedodržení stanovených parametrů a termínu realizace na akci
„Prostor pro všechny – zóna Vítězov“ a stanovení úhrady ve výši
76 388 Kč. Rozhodnutí : ZO s uhrazením výše uvedené částky souhlasí.
Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
•
č. j. 834/2012 - MAS Podlipansko - Žádost o zveřejnění návrhu

•

rozpočtu DSO Pečecký region na rok 2013 a požadavek k schválení
příspěvku pro Dobrovolný svazek obcí Pečecký region za obec Velim
na rok 2013 ve výši 98 080 Kč a uvedení ve výdajích rozpočtu obce.
Návrh rozpočtu bude zveřejněn po dobu zákonné lhůty na úřední
desce a webových stránkách obce na elektronické úřední desce obce
Velim.
č. j. 835/2012 - VHS Kolín - Žádost o zveřejnění návrhu rozpočtu VHS
Kolín na rok 2013 a rozpočtového výhledu na roky 2014 a 2015. Návrh
rozpočtu a rozpočtového výhledu bude zveřejněn po dobu zákonné
lhůty na úřední desce a webových stránkách obce na elektronické
úřední desce obce Velim.

4. Diskuse
Pan starosta
•
Předložil ZO návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ZO
výše uvedený návrh schvaluje. Návrh obecně závazné vyhlášky
č. 2/2012 bude vyvěšen po dobu zákonné lhůty na úřední desce
a na webových stránkách obce – elektronické úřední desce.
Hlasování ZO: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.
•
Informoval ZO o výsledku jednání o přeložce VN vedení nad školním
hřištěm, poděkoval p. Kotkovi za doplnění hlíny u opravené silnice
v úseku od katolického hřbitova k lékárně.
•
Dále požádal p. Kaftana, aby připravil rozpočet na zhotovení přístřešku
u budovy MŠ Velim u dětské lékařky MUDr. Bramborové.
Pan Kostka
•
Seznámil ZO s plánem sportovního areálu za MŠ a navrhl vyprojektovat
víceúčelové hřiště v ZŠ Velim místo stávajícího asfaltového. Z tohoto
důvodu se uskuteční schůzka s projektantem.
Pan Kubelka
•
Požádal p. Kaftana, aby po závěrečných úpravách v ulici Václavská
objednal metací vůz, který zajistí úklid navezené zeminy z komunikace.
Mgr. Bartošová
•
Požádala o ořez ochmetu z dubu u DPS ve Velimi a ořez jasanů vedle
místní komunikace vedoucí od MŠ k Vítězovu.
Mgr. Kyncl
•
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 6 – proti 0 – zdržel se 3.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea oslavili:
Růžičková Mária, Velim
91 let
Lavu Ján, Vítězov
65 let
Veit Mirko, Velim
75 let
Hrušková Jarmila, Velim 75 let
Fadrhonc Václav, Velim
75 let
Malý Josef, Velim	
60 let
Formánek Jiří, Velim
80 let
Šulc Pravoslav, Velim
80 let
Březina Ladislav, Velim
75 let
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Manželství uzavřeli:
Jiří Klingr a Michaela Zedníková,
Velim. Blahopřejeme!
Narodili se:
Rybníkář Zdeněk, Velim
Souček Milan, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Zita Vladimír, Velim
Hloušek Alois, Velim
Čest jejich památce!

Z našich škol
Exkurze do Kácova a Kutné Hory
V 9. třídě je pro nás důležité vybrat si povolání, jaké bychom jednou
chtěli vykonávat. Možná proto jsme se vydali do kácovského pivovaru
přičichnout ke sládkovskému řemeslu. Jelikož nejsme početná třída,
vzali jsme s sebou i 8. třídu. V pivovaru pod zámečkem jsme se rozdělili
a osmáci vyrazili do místní cukrárny. My jsme začali prohlídkou varny
u dvou měděných kotlů, kde se ukázaly naše znalosti výroby piva. Potom
jsme pokračovali do spilky, kde bylo o poznání chladněji. Naše další
zastávka byla v „ledárně“, kde se dříve používal led k ochlazování piva
v okolních tancích. Naposled jsme se podívali do stáčírny. Poté jsme si
s osmáky vyměnili role.
Z Kácova jsme pokračovali do Vlašského dvora v Kutné Hoře.
Dozvěděli jsme se zajímavosti o stříbrných platidlech z dob různých
panovníků a podívali se do prostor královské audienční síně, síně
starostů a královské kaple. I přes chladné počasí jsme si celou exkurzi
užili.
Za 9. tř. A. Filounová

Orion florbal cup
V úterý 30. 10. se v Kolíně konalo okrskové a okresní kolo ve florbale
chlapců z 6. a 7. tříd - Orion florbal cup. Stejně jako v dívčí kategorii je
kvalifikačním turnajem pro Kolínské sportovní dny. Družstvo ve složení
J. Ceral, M. Kločko, D. Krejčí, K. Kubelka, A. Fiala, L. Roudnický,
M. Adámek, D. Tůma, J. Hyšpler a R. Čábela obsadilo 5. místo. O dva
týdny později jeli i starší žáci. Družstvo ve složení J. Coufal, V. Coufal,
P. Nechanický, M. Trumpus, Z. Trumpus, M. Adámek, D. Dejmek,
M. Horník a D. Kopecký obsadilo 6. místo. I když naše družstva
nezasáhla do finálových bojů, získala body právě pro KSD 2013.
Bobřík informatiky
Ve dnech 14. - 16. 11. se někteří žáci naší školy zúčastnili „Bobříka
informatiky“, což je informatická soutěž pro žáky základních a středních
škol. Mezi úspěšné řešitele se v kategorii Mini (4. a 5. tř.) zařadili:
A. Náděje (125 b.), V. Němcová(125 b.), T. Bucková (117 b.), D. Hrabák
(113 b.), T. Němec (113 b.), J. Borovička (101 b.), D. Antuš (97 b.),
S. Fořtová (97 b.), O. Havelka (97 b.) a A. Pena (97 b.). V kategorii
Benjamin (6. a 7. tř.) uspěli: J. Rejholec (195 b.), R. Čábela (160 b.),
K. Chládová (153 b.) a V. Bíšková (152 b.). V kategorii Kadet se
přes bodovou hranici úspěšných řešitelů dostali: D. Rejholec (174
b.), A. Filounová (173 b.), J. Ksiažek (169 b.), K. Hlásková (165 b.),
K. Kaprálková (165 b.) a J. Kolář (149 b.).
Vystoupení v sokolovně
1. 12. 2012 se v místní sokolovně konala mikulášská besídka. Na
ní již tradičně vystoupily dívky ŠAK Velim, tentokrát se skladbou
Divoženky. Poté ještě Holzbauerová T., Bartošová D. a Bartošová
A. zacvičily gymnastickou sestavu Pat a Mat.

5

Žlutý minivolejbal
V pátek 30. 11. 2012 se 2 družstva žáků naší školy zúčastnila
turnaje ve žlutém minivolejbale (přehazované), který se konal v Kolíně.
Tým A (Fořtová D., Kadlec K. a Bulgr J.) obsadil 4. místo, tým B (Pych
J., Kasal F. a Mén M.) skončil sedmý.

Vánoční laťka
4. 12. 2012 se konaly školní závody ve skoku vysokém aneb Vánoční
laťka 2012. Soutěž byla zároveň pro žáky 2. stupně nominačním závodem
na Kolínskou vánoční laťku. Zde jsou výsledky: kategorie I - dívky:
1. D. Fořtová (105 cm), 2. T. Holzbauerová (100 cm), 3. M. Němečková
(90 cm), kategorie I - chlapci: 1. J. Slabý (95 cm), 2. V. Dočkal
(90 cm), 3. P. Horák (90 cm), kategorie II - dívky: 1. T. Ceralová (105 cm),
2. V. Němcová (105 cm), 3. P. Fundová (105 cm), kategorie II - chlapci:
1. D. Nejedlý (120 cm), 2. P. Štros (115 cm), 3. T. Kmoch (105 cm),
kategorie III - dívky: 1. J. Černochová (125 cm), 2. B. Kvapilová
(120 cm), 3. V. Bíšková (115 cm), kategorie III - chlapci: 1. U. Cakolli
(140 cm), 2. D. Sýkora (130 cm), 3. M. Adámek (115 cm), kategorie IV dívky: 1. K. Fialová (135 cm), 2. I. Homokyová (130 cm), 3. A. Filounová
(130 cm), kategorie IV - chlapci: 1. K. Řehák (145 cm), 2. M. Kasal
(140 cm), 3. Le Minh Hieu (140 cm). 
ah
Mikuláš
Již tradičně 5. 12. navštívil mateřskou a základní školu Mikuláš
společně s čerty a anděly. Nejprve děti odrecitovaly básničku či
zazpívaly písničku a poté byly odměněny balíčkem sladkostí. Ve školce
proběhla čertovská diskotéka. Zatančili si nejen děti, ale i rodiče, andělé,
čerti a Mikuláš. Ve škole se děti tolik nebály, avšak poznat deváťáky
v převlecích nebylo jednoduché. Všichni si tento den velice užili.

Za 9. třídu K. Kaprálková
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Jiří Škopek: pohlednice nic nenahradí

Životní pouť Jiřího Škopka
začala 21. července 1933 ve Velimi u Kolína. Vystudoval nejprve
Střední uměleckoprůmyslovou
školu sklářskou v Železném
Brodě a poté i Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou v Praze.
Během studií poznal svou
budoucí ženu, kvůli níž se
přestěhoval do našeho regionu –
v současnosti bydlí v Jaroměři. Je
známý také svými vystřihovacími
betlémy a pohlednicemi s motivy zimy i lidové architektury.
V letech 1996 – 2001 vytvořil
betlém v nadživotní velikosti,
který je každým rokem k vidění
na náměstí v Novém Městě nad
Metují. Kromě toho se věnuje
i volné a užité grafice, restauruje,
ilustruje knihy, navrhuje městské
znaky a prapory.
Pracuje s rozličnými materiály – sklem, kovem, textilem,
kůží i dřevem. V našem regionu vytvořil například panely
naučné stezky Babiččino údolí
nebo keramickou výzdobu atria
Barunčiny školy. Namaloval
několik krajinářských cyklů
(Krajina mládí Boženy Němcové,
Náchodsko, Řeka Úpa a Řeka
Metuje). Známá je jeho mozaika
u pramene Labe v Krkonoších.

Kdy a kde vznikl nápad vytvářet
betlémy?
Teprve ve škole železnobrodské,
v kraji lidových staveb jsem se
tématem betléma začal zabývat.
Avšak za rozhodující impulz
lze teprve považovat knihu Jana
Juránka – Český betlém Nové
Město nad Metují a politické
uvolnění v roce 1968. Tehdy
jsem vytvořil první papírový
vystřihovací betlém. Muzeum
Boženy Němcové v České Skalici ho velkým nákladem vydalo
a těsně předtím, než do našich
končin dorazila husákovská normalizace, ho českoskaličtí skauti
stačili rozprodat. Byl to poslední
betlém na dlouhých dvacet let.

Blíží se doba adventu, jak
prožíváte toto období?
Moje pocity jsou nikoli
nepodobné pocitům hospodáře
v době vrcholící sklizně.

Co Vás přivedlo na nápad
vytvořit betlém v životní velikosti? Kdy se tento nápad
zrodil? Jak dlouhá byla cesta od
nápadu k realizaci?
Nejdříve musela přijít tzv. sametová revoluce. Následoval
nápad, který ovšem nebyl můj,
ale tehdejšího starosty Nového
Města pana Vašiny. Představa
byla taková, že se jednoduše
zvětší můj betlém papírový,
vzniklý před dvaceti lety. Jenže to
nešlo tak hladce. Deskový betlém
ze silné vodovzdorné překližky
a v nadživotní velikosti vznikal
postupně v letech 1996 – 2001.
Dnes má padesát figur. Protože
už zcela vyplnil vymezený prostor, dále se nerozšiřoval.

Vaše vystřihovací betlémy jsou
součástí tradiční vánoční výzdoby mnoha českých domácností. Jak vzpomínáte na
Vánoce Vašeho dětství, měli
jste doma betlémy? S čím máte
Vánoce spojené Vy osobně?
Pocházím
z
kraje
nebetlemářského, betlém jsme
na Vánoce doma nikdy neměli.
Naše Vánoce byly typicky
středostavovské,
středočeské,
řeklo by se takové normální.
Nikoli normální však byla
německá
okupace.
Lidské
běsnění druhé světové války
mělo daleko ke slovům nábožné
písně Tichá noc, svatá noc…

Osoby, které nesou dary
Ježíškovi, jsou inspirovány
skutečnými měšťany Nového
Města nad Metují. Jak Vás to
napadlo? Podle čeho jste tyto
osobnosti vybíral?
Je ironií, že v tom původním
papírovém
betlému
není
z Nového Města vůbec nikdo.
Jsou tam lidé - daráci - z mého
rodiště Velimi, z mého bydliště
Jaroměře a z mého pracoviště
České Skalice. Ti mi totiž stáli
modelem.
Teprve když došli daráci
z betléma papírového, objevují se ve venkovním betlému
novoměstští občané - místní

či z blízkého okolí a taky figury smyšlené. A tu je na místě
poznamenat, že jednu mnou
vymyšlenou
osobu
místní
„bezpečně“
poznali.
Podle
jakého klíče jsme novoměstské
daráky vybírali, nebudu raději
prozrazovat.
Proč jste si k tvorbě zvolil právě
Nové Město nad Metují? Máte
k němu nějaký zvláštní vztah?
Proč právě Nové Město? Stačí je
navštívit a pochopíte.
Vánoce a vlastně celé zimní období má pro Vaši tvorbu, zdá
se, specifický význam. Čím si to
vysvětlujete?
Dětství. Pohádka. Romantika.
To zvláštní zjihnutí v ideálním
případě podtržené příjemnou
sněhovou peřinou a neslyšně
padajícím sněhem. Slovy to
vyjádřit neumím, proto maluji.
Vánoční
období
je
spojené se zasíláním pohlednic
známým a příbuzným. Jste zastáncem tohoto zvyku, nebo
upřednostňujete
moderní
komunikační prostředky?
Jako tradicionalista či konzervativec, chcete-li, míním, že
rukou psaný vánoční pozdrav
nic nenahradí. Přát někomu pomocí moderních sdělovacích
prostředků považuji za urážlivé,
za projev moderní pohodlnosti
až lenosti.
Nemrzí Vás, že jsou pohlednice
v současnosti na ústupu?
Jsem si vědom toho, že doba
masového posílání pohlednic
je nenávratně pryč, tiskárny už
nechrlí desetitisíce laciných
(často kýčovitých) obrázků, svou
roli hraje i nikoli lidové poštovné.
A do toho vstupuji já, tvůrce
malovaných pohlednic, jichž
bude už brzy celá pětistovka. Čím
si to vysvětlit? Nějaká neznámá
síla mne nutí malovat a vydávat stále nové a nové… Zjistil
jsem také, že práce na pohlednicích je léčivá, dělá dobře mně
i sběratelům a já nemohu přestat,
tak proč se bránit?

Jak vznikají Vaše pohlednice?
Tvoříte je přímo v „terénu“?
Některý motiv mě zaujme
hned, jiný zraje léta. Na některý
bývám upozorněn sběrateli. Zcela vzácně je pohlednice někým
objednána. Kreslím na místě,
fotografuji, konečná kompozice
vzniká doma na mém pracovním
stole. Idealizuji, vypouštím nepodstatné, přidávám naopak
to, co podle mého názoru chybí. Snažím se obrázek něčím
ozvláštnit. Pak na místě porovnávám skicu se skutečností.
Radím se s přáteli. Takhle vzniká
většina pohlednic.
Jaké máte plány do budoucna? Máte například nějaký
nesplněný sen?
Říkává se – člověk míní, Pánbůh
mění. Mně by postačilo, kdyby
mi Stvořitel dopřál co nejdéle
pracovat a lidem být užitečným.
V jednom rozhovoru v roce 2004
jste se v žertu vyjádřil, že v roce
2013 půjdete do „částečného
předčasného důchodu“. Rok
2013 je téměř za dveřmi, opravdu se chystáte „do důchodu“?
To bylo samozřejmě myšleno
žertem, i když ne tak docela.
Ve skutečnosti pouze hodlám „přeřadit na nižší rychlost
a ubrat plyn“.
Podporuje Vás ve Vaší činnosti
rodina? Máte v rodině nějakého
následovníka?
Jsme
výtvarnická
rodina,
manželka i obě dcery jsou výtvarnice. Dcery mi hodně pomohly
s betlémem pro Nové Město,
zvláště sochařka a keramička
Markéta. Ta přes svůj handicap kromě práce s keramickou
hlínou také vytvořila papírový
vystřihovací betlém, ilustrovala
pověsti od kladského pomezí
a namalovala deskovou křížovou
cestu pro hřbitovní kostel
v Broumově.

Rozhovor s J. Škopkem jsme
převzali z turistických novin
Kladské pomezí.

Velim a svět před půl stoletím (11.)

Začátkem listopadu 1962
byly kolem trati tvořící okruh
kolem
Sokolče
vyhloubeny
speciálním strojem zbylé části
odvodňovacích příkopů. Tím
bylo prakticky přerušeno přímé
silniční spojení mezi Velimí
a Sokolčí. Nedostatek potravin
v samoobsluhách byl doplněn
i běžným spotřebním zbožím.
K dostání nebyly například uhlí či
pláště na kola. Přestože nebylo uhlí
úředně vázané, nesměl jeho odběr
překročit 20 q na rodinu a rok.
Brambor se prodávalo 50 kg na
rodinu a rok. V polovině listopadu
pokračovaly práce na výkopu
pro hlavní potrubí vodovodu
od studny u kravína JZD Velim
z prostoru „Za Dvorem“ přes
Součkovu zahradu do obecné
školy (dnes obecní úřad). Hlavní
rýhu hloubil speciální stroj. Po

něm některé nepřístupné úseky
upravovali ručně rodiče dětí,
vojáci z místní posádky a konečně
i žáci sami. Ulice Ve Dvoře se t. č.
nacházela v dezolátním stavu, kdy
se pro množství bláta nedalo přejít.
V listopadu 1962 vypukla
další aféra se zcizováním zboží
ve Velimské továrně. Syn jedné
zaměstnankyně z Kolína ztratil
v opilosti na ulici čokoládu.
Náhodně procházející příslušník
civilní policie mu řekl: „To jsi
tak opilý, že nevíš, že jsi ztratil
čokoládu?“ Odpověď zněla: „Mně
na tom nezáleží, my jí máme
doma dost.“ Při prohlídce bytu
byly navíc objeveny i lihoviny.
Vyšetřování následně přešlo i do
Velimské továrny. Uváděná aféra
měla důsledky. Sedm zaměstnanců
bylo propuštěno a deseti dalším
byla snížena kvalifikační třída

Velim a svět před půl stoletím
(12.)
Roku 1962 obdržel Nobelovu
cenu za objev molekulární
struktury nukleových kyselin
a jejich významu pro přenos
dědiční informace v živém
materiálu anglický biochemik
F. H. Compton.
Dne
7.
prosince
1962
zemřel v Praze český archeolog
Dr. Jaroslav Böhm, který se mimo
jiné též zabýval výzkumem na
velimské Skalce. Jeho úzkou
specializací byla zvláště slovanská
větev prehistorie.
V roce 1962 bylo dokončeno
budování
přehrady
pod
hradem Zvíkov (při stoku
řeky Vltavy s Otavou) asi
15 km severovýchodně od Písku.
Výstavba této přehrady započala
v roce 1954.
V roce 1962 se domněle narodilo
ve Středočeském kraji 15 499 dětí.
V tomtéž období tam zemřelo
16 731 osob. Úbytek tudíž činil
1 232 osob. Dle jiných pramenů bylo
toho roku ve Středočeském kraji
91 684 důchodců.
V roce 1962 činila spotřeba piva
ve Středočeském kraji na jednoho
obyvatele 143,9 litrů, zatímco

v celé ČSSR byla v téže době na
jednu osobu průměrná spotřeba
109,9 litrů piva.
Od roku 1962 se stalo Burundi
(území ve střední Africe)
nezávislým královstvím, které se
tím stalo členem OSN. Dnes je
Burundi republikou.
V minulém roce 1961 bylo
na klinice chorob z povolání
evidováno 60 osob se silikózou plic
z dolu Kutná Hora. Aktivní činnost
havířů zde byla registrována od
roku 1940 v počtu 300 osob do roku
1953. Tyto údaje jsou zveřejňovány
v souvislosti s působením našeho
spoluobčana JUDr. Ing. Františka
Oraského, Csc., jako ředitele
závodu Kutná Hora, národního
podniku Rudné doly Příbram,
který tyto údaje poskytl.
Od roku 1962 sloužila pro
železničáře z oblasti Kolín –
Nymburk – Mladá Boleslav
železniční poliklinika v Nymburce.
Měla 10 oddělení a její lůžková část
25 lůžek.
Od roku 1962 do 1990 byla
česká herečka Květa Fialová
(*1. září 1928) činná v Městských
divadlech pražských.

a byli přeřazeni na horší práci.
Prokuratura pak soudila sedm
propuštěných.
V polovině listopadu byl
do objektu JZD Velim sveden
dobytek od posledního soukromě
hospodařícího zemědělce pana
Josefa Nola z Fajberku.
Dne 13. listopadu 1962
zemřel František Bohata, starosta
T. J. Sokol Velim. Byl technickým
úředníkem a bydlel ve třídě Krále
Jiřího č. 253 (dnes rodina Zitova).
V polovině listopadu 1962 byla
rozorána doposud používaná stará
polní cesta spojující velimskou
silnici s cerhenickým kostelíkem
v prostoru „Na Beránku“. Bývala
zkratkou z horní části Cerhenic.
Kolem
21.
listopadu
1962 byla z hostince pana
Krásenského na náměstí Obránců
míru sundána pamětní deska
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připomínající významnou řeč
pronesenou profesorem Tomášem
G. Masarykem v hostinci 23.
června 1901. Jmenovaný byl na
desce plastiky zpodobněn. Za
druhé světové války byla deska
ukryta před nacisty ve věži
evangelického kostela ve Velimi.
Dosud se nepodařilo zjistit, kam
deska koncem roku 1962 zmizela.
Koncem listopadu 1962 byly
pomocí vrtné soupravy upevněné
k nákladnímu autu hloubeny jámy,
do nichž byly zasazovány sloupy
s betonovými spodky, použitelné
jako nosníky na vedení rozhlasu
po drátě. Práce právě probíhaly ve
Fajberku.
V letech 1962 až 1965 se konal
II. vatikánský koncil – konstituce
o liturgii, církvi, božském
zjevení, biskupech, s prohlášením
o náboženské svobodě.

Sokol Velim:
oddíl stolního tenisu
Po skončení úspěšné sezóny
2011/2012 hráči velimského
oddílu stolního tenisu nezaháleli.
Nosnou část mezisoutěžního
období
vyplnila
tradiční
Letní liga, v níž se mezi sebou
utkávají celky z kolínského
a nymburského okresu. Sokol
Velim se v letošním ročníku
prezentoval těmito výsledky
(první je uveden vždy výsledek
domácího duelu):
Velim – Opočnice 13:5 a 7:11,
Velim – Sadská 12:6 a 8:10, Velim
– Lysá nad Labem 3:15 a 16:2,
Velim – Poděbrady 6:12 a 3:15,
Velim – Písková Lhota 8:10
a 13:5.
Konečná bilance Sokola Velim
v základní fázi Letní ligy 2012
tedy zní: 4-0-6 89-91 12 bodů, což
na postup do finálového turnaje
nestačilo.
Mimo
pravidelné
tréninky zpestřil průběh přípravy
na nadcházející ročník okresních
soutěží velmi povedený výjezd
do Mostiště u Rokycan. Kromě
vítězství 10:8 nad místními
borci si všichni zúčastnění užili
pohodovou atmosféru u tamějších
hostitelů.

V závěru přípravného období
pak ještě velimští hráči stolního
tenisu sehráli dva zápasy se
Sokolčí, v nichž shodně zvítězili
v poměru 13:5.
Úvod nového soutěžního
ročníku začal poněkud rozpačitě:
A – tým ze čtyř duelů odešel
třikrát poražen, když nestačil
doma na Sokol Starý Kolín A
5:13, venku na Viktorii Radim A
5:13 i FK Kolín D 7:11.
Nepříznivý dojem z prvních
zápasů vylepšila alespoň výhra
v důležitém utkání se Stolním
tenisem Kolín A v poměru
12:6. Velimský B – tým zahájil
sezónu brilantním výkonem
proti Klučovu C s výsledkem
14:4. V dalších dvou domácích
zápasech však hráči rezervy na
tento úspěch nenavázali, když
postupně podlehli silným týmům
Sokola Velký Osek A 7:11 a SK
Nové Vsi B 3:15.
Další informace naleznete na
našich internetových stránkách
www.sttvelim.estranky.cz
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Judo: Polabská liga pokračuje

Turnaj ve florbalu
V neděli 18. listopadu se
zúčastnily dva týmy florbalistů Sokola Velim - žáků turnaje v Nymburce. V kategorii 8–10 let bylo
přihlášeno osm (!) družstev.
Náš tým, který hrál ve složení
R. Sixta, Š. Vácha, J. Kyncl a
M. Zákostelecký, prošel turnajem
bez ztráty bodu a zaslouženě získal
pohár pro vítěze. Druhý tým, hrající
v kategorii 11-13 let, byl sice kvůli
nemocem nekompletní, ale přesto

pozitivně ovlivněný úspěchem
mladších kolegů. Mezi staršími
musel dokonce nastoupit jeden
hráč z mladšího týmu. Odhodlaně
hrající velimské družstvo dokázalo
přehrát o jednu branku jen tým
Cerhenic, který tak v turnaji, kde
bylo přihlášeno šest družstev,
zvítězil. Pohár za druhé místo
právem převzali hráči ve složení:
M. Vácha, J. Kyncl, L. Roudnický,
D. Tůma a R. Sixta.
Martin Č.

Další ze závodů Polabské ligy
žactva se konal 17. 11. 2012
v Čáslavi. Medailových pozicí
dosáhli tito naši závodníci:
Lenka Slunečková (v současnosti
závodí za TJ START Kolín) –
2. místo a Ivan Storchak - 2. místo.

Vánoční soutěž Polabské ligy
se také konala 8. 12. 2012
v Kolíně. Zde Lenka Slunečková
ve své kategorii zvítězila.
Ing. Karel Strnad převzal plaketu
za dlouholetou činnost v oddílu
JUDO od roku 1975.
ah

Výsledky utkání FC Velim
A mužstvo:
M. Hradiště - Velim 2:2, Velim Sázava 1:4, Zeleneč - Velim 2:3

Dorost:
Záboří - Velim 1:6, Velim - Sázava
4:2, AFK Pečky - Velim 0:4

B mužstvo:
Velim - St. Kolín 2:2, Ovčáry Velim 2:3, Velim - Nebovidy 2:1

Žáci (st., ml.):
SK Rakovník - Velim 0:0, 4:2,
Velim - SP Příbram 3:1, 5:0

Mužstvo	
  A	
  -‐	
  I.	
  A	
  třída	
  skupina	
  B

Mužstvo	
  B	
  -‐	
  III.	
  třída	
  skupina	
  A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Polepy
Jíloviště
Sázava
Hradištko
Radim
M.Hradiště
Luštěnice
Benešov	
  B
Č.Pečky
Zeleneč
Zásmuky
Říčany
Velim
Bělá
Týnec
Bakov

15 12
15 11
15 10
15 9
15 7
15 6
15 6
15 5
15 5
15 4
15 5
15 4
15 3
15 4
15 4
15 2

0 3 	
  43:	
  22
1 3 	
  35:	
  8
2 3 	
  42:	
  18
1 5 	
  35:	
  22
3 5 	
  34:	
  22
5 4 	
  39:	
  26
4 5 	
  22:	
  25
6 4 	
  15:	
  18
2 8 	
  20:	
  26
4 7 	
  23:	
  37
1 9 	
  23:	
  38
3 8 	
  23:	
  35
5 7 	
  20:	
  31
2 9 	
  25:	
  43
1 10 	
  24:	
  44
6 7 	
  20:	
  28

36
34
32
28
24
23
22
21
17
16
16
15
14
14
13
12

Starší	
  žáci	
  -‐	
  krajský	
  přebor

31
31
26
24
22
21
20
19
17
16
13
12
6
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dorost	
  -‐	
  I.	
  A	
  třída	
  skupina	
  C	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Velim
U.Janovice
Chocerady
Mnichovice
Sázava
Č.Pečky
Záboří
Teplýšovice
Tupadly
AFK	
  Pečky
J.Lhota
Kouřim
Poděbrady
Radim

13 9
13 10
13 8
13 7
13 7
13 6
13 6
13 6
13 5
12 5
13 4
13 4
12 1
13 0

4 0
1 2
2 3
3 3
1 5
3 4
2 5
1 6
2 6
1 6
1 8
0 9
3 8
0 13

	
  44:	
  5
	
  42:	
  13
	
  46:	
  22
	
  31:	
  15
	
  39:	
  20
	
  36:	
  24
	
  37:	
  30
	
  36:	
  43
	
  22:	
  27
	
  29:	
  32
	
  24:	
  35
	
  26:	
  50
	
  16:	
  35
	
  7:	
  84

Tn	
  Rakovník
Neratovice
Sedlčany
Nymburk
Říčany
SK	
  Rakovník
Velim
Brandýs-‐Boleslav
M.Hradiště
Kunice
Čelákovice
U.Janovice
K.	
  Hora
Sp	
  Příbram
Lysá
Kosmonosy

15
14
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
12
11
11
11
9
8
6
6
6
6
5
4
3
3
0

1
0
2
1
0
0
1
2
1
1
0
1
0
1
1
0

Krakovany	
  A
St.	
  Kolín
Volárna
Sendražice
Veletov
Veltruby
Nebovidy
Hradištko	
  I
Velim	
  B
Kořenice
Vrb.	
  Lhota	
  A
J.	
  Lhota	
  B
Týnec/n	
  L	
  B
Ovčáry

Sedlčany
Kunice
Neratovice
U.Janovice
Brandýs-‐Boleslav
Nymburk
SK	
  Rakovník
M.Hradiště
Lysá
Tn	
  Rakovník
Říčany
Velim
K.	
  Hora
Sp	
  Příbram
Kosmonosy
Čelákovice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
8
8
7
7
6
7
6
5
5
4
4
2
1

15 12
15 10
15 10
15 9
15 8
15 8
15 6
15 7
15 6
15 6
15 4
15 4
15 4
15 3
15 2
15 3

3 2
2 3
1 4
2 4
2 4
4 3
1 5
2 5
2 6
1 7
1 8
1 8
4 7
0 12

	
  39:	
  12
	
  35:	
  17
	
  42:	
  23
	
  37:	
  21
	
  35:	
  23
	
  34:	
  18
	
  37:	
  26
	
  35:	
  28
	
  24:	
  32
	
  28:	
  53
	
  14:	
  33
	
  14:	
  35
	
  10:	
  24
	
  12:	
  51

27
26
25
23
23
22
22
20
17
16
13
13
10
3

1
3
2
3
4
1
5
0
2
2
6
2
1
1
3
0

	
  67:	
  11
	
  60:	
  28
	
  55:	
  31
	
  38:	
  21
	
  22:	
  9
	
  28:	
  22
	
  27:	
  17
	
  33:	
  35
	
  27:	
  27
	
  24:	
  44
	
  27:	
  29
	
  29:	
  45
	
  22:	
  41
	
  19:	
  50
	
  11:	
  35
	
  23:	
  67

37
33
32
30
28
25
23
21
20
20
18
14
13
10
9
9

2
2
3
3
3
6
4
8
7
7
5
9
10
11
10
12

Starší	
  přípravka	
  -‐	
  okresní	
  přebor

Mladší	
  žáci	
  -‐	
  krajský	
  přebor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2
2
2
2
4
6
6
7
8
8
9
9
11
11
11
15

	
  74:	
  36
74:36
118:36
	
  58:	
  28
	
  75:	
  31
	
  49:	
  39
	
  77:	
  49
	
  47:	
  67
	
  38:	
  39
	
  35:	
  41
	
  47:	
  67
	
  41:	
  65
	
  26:	
  57
	
  22:	
  65
	
  38:	
  82
	
  19:134

37
36
35
34
33
27
25
20
19
19
18
16
12
10
10
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FK	
  Kolín	
  A
Velim	
  A
J.	
  Lhota
AFK	
  Pečky
FŠ	
  V.	
  Osek
FK	
  Kolín	
  B
Č.	
  Brod
Velim	
  B
Býchory	
  B

8
8
7
8
8
8
7
8
8

8
7
5
4
3
3
3
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
4
5
5
4
7
7

více na fotbal.cz

101:	
  22
	
  92:	
  34
	
  47:	
  26
	
  61:	
  58
	
  33:	
  45
	
  40:	
  61
	
  33:	
  57
	
  34:	
  82
	
  23:	
  79

24
21
15
12
9
9
9
3
3

Poděkování
Děkujeme všem, kdo se 20. 10. 2012 podíleli na přivítání miminek na
OÚ. Děkujeme za roztomilé i praktické dárečky a šikovným dětičkám ze
školky za krásné a dojemné vystoupení.

Rodina Kadeřábkova

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě akce „Rozsvícení
vánočního stromu“, především to byli: P. a L. Sixtovi, A. Holzbauerová,
M. a P. Penovi, T. Houdková, M. Wasserbauerová, P. Karpetová,
L. Herzogová, Ž. Svobodová, J. Farkaš, E. Rybářová, I. Sieglová,
J. Houdková, pracovníci OÚ Velim. Děkujeme firmě VP Procházka,
s. r. o. za zapůjčení pódia, K. a V. Kaprálkovým za ozvučení a učitelkám
MŠ a ZŠ za přípravu vystoupení dětí.
ah

Na podzim proběhla na OÚ výstavka, na kterou svými výrobky přispěly
i děti z družiny. Rády bychom poděkovaly organizátorkám za finanční
příspěvek 2 000,- Kč. Do družiny jsme zakoupily společenské hry
a potřeby pro další dětské tvoření. Děkujeme
vychovatelky

Děti v MŠ Písnička se radují, dostaly novou velkou magnetickou
stavebnici, kterou si velmi oblíbily. A komu děkujeme za tak krásný
a užitečný sponzorský dar? Našim „FAJBERÁKŮM“. Zveme Vás.
Přijďte se kdykoli a kdokoli do mateřinky podívat, jak jsou děti ze
stavebnice nadšené. Za všechny děti i zaměstnance MŠ Písnička Velim

Anna Tomášová, ředitelka

Velimské noviny jsou občasník vydávaný Obecním úřadem ve Velimi. Internetová adresa: www.velim.cz. E-mail: redakcevn@seznam.cz. Uzávěrka je 21. den v měsíci.
Redakce: Mgr. Alena Holzbauerová (ah) – šéfredaktorka, Mgr. Eva Veselá (eve) – korektura, zprávy ze ZŠ, Mgr. Hana Kaprálková – korektura, Bc. Kateřina Kvapilová (kvak) – zprávy
od občanů, Jana Bartošová (jb) – zprávy od občanů, Žaneta Svobodová, DiS (žas) – zprávy od občanů, Bc. Martina Wasserbauerová (mw) – zprávy od občanů, Bc. Petra Sixtová (psix) účetnictví, přepisy, inzerce, Petr Homoky (hop) – grafická úprava. Externí spolupracovníci: Bohuslav Baláček (B.B.), Irena Babická (ibab).

