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Y áŽeníspoluoběané Ve|imi a Vítězova,
se čas vánočnía s ním i konec roku,
b|íží
proto mi dovo|te,abych Vám i Vašim b|ízkým
jménem obecního zastupitelstva,obecního
úřadua takéjménemsvým popřá| příjemné
proŽitívánočníchsvátků,hodně zdraví,štěstí
a mnoho pracovních i osobních úspěchŮ
v roce2010.
Josef SeiÍert,starosta

VáženíčtenářiVe|imskýchnovin,
dovo|te,abychomse i my připoji|ik přání
všeho dobrého v nadcházejícímčase
vánočním,
a|e i po celý nový rok 2010.
YážímesiVašípřízné
a těšíme
se i na Vaše
názorya připomínky'Děkujemevšem,kteří
přispívají
do VN a já osobněděkujii ce|é
redakční
radéza práci pro našenoviny.
Za RR AlenaHo|zbauerová

Slovo starosty
mi|íčtenářiVelimských novin,
VáŽeníspoluobčané,
rád bych Vás jménem zastupite|stva informoval o akcích, které se
v našich obcích uskutečni|yv roce 2009. Na konci roku 2008 jsme
p|ánova|ispoustu změn, kteréjsme chtě|i v našich obcích uskutečnit,
bohuŽel ne vše vyš|otak' jak jsme si představova|i. Ve|ký podí|na této
mě|a předevšímfinaněníkrize, která bohuže|zasáhla i naše
skutečnosti
obce.
. Po počátečníchnezdarech by|a v našíobci zajištěna péčepro naše
paní MUDr. Jitku
nejmenší,Ve|im získa|a novou dětskou |ékaň<u
Bramborovou. Dětská ordinace by|a vybavena nol4im nábýkem.
. Podařilo se nám dokoněit dětské hřiště ve Vítězově, které se sta|o
centrem zábavy nejen pro děti' a|e i pro dospě|é.
. Byla zrekonstruována místnost pro konání Vo|eb Ve Vítězově' která
je zároveň vyuŽívánajako k|ubovnamístníhoSDH.
. V MŠ Ve|im by|y zpracovány energetický audit a nová projektová
dokumentace.Na zák|adě těchto podk|adůmůžemev příštímroce
požádato dotaci na rekonstrukci tohoto objektu.
. V MŠ by|y zrekonstruoványstřechy na dvou pavi|onech,dalšíjsou
p|ánovány- d|e finaněníchprostředkův roce 2010.
- Na l|. stupni ZŠ T. G. Masaryka bylo komp|etnězrekonstruováno
sociá|nízařízení'
. Rekonstrukce náměstí ve Ve|imi by|a úspěšně ukončena a
v současnédobě byla na účetobce připsána s|íbenádotace.
. V červenci by|a dokončena rekonstrukce komunikace č. l||/3299
(h|avnísi|nicev obci Ve|im).
. Ve Ve|imia ve Vítězověby|yopět zorganizoványhumanitárnísbírky
pro DiakoniiBroumov,kterése setka|ys ve|kýmoh|asem.
- obec Ve|im získa|a dotaci na rozšíření- dovybavení pracoviště
Czech PO|NT. V současné době poskýujeme veškeré s|uŽby
se Czech PO|NTU.
týkající
. Největšímúspěchempro našiobec je dotace z SFŽP na dobudování
kana|izace. V nejb|iŽšídobě se uskuteční výběrové řízení na
zhotovitele.
- Z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích
Středoěeského kraje nám by|a poskýnuta dotace na ukazate| a
měřič rych|osti vozide|. Ten bude umístěn spo|ečně s druhým
měřičemzakoupenýmz v|astníchprostředkůobce v b|ízkostiško|y.
. V současné době probíhá zpracovánÍ dokumentace pro stavební
povolení,kompletníprojednánídokumentace pro stavebnípovo|ení
a zajištěnívydání stavebnÍho povo|ení pro akci ,,Rekonstrukce
obecního úřaduVe|im...Chtě|i bychom' aby byl úřad dostupný pro
' všechny občany,tudížbezbariérovýa p|ánujeme využitívo|ných
prostorův podkrovícoby komunitníhocentra.
V |etošnímroce se nám bohuŽe|nepodaři|o díky přesunu Íinančních
prostředkůzejména na komp|etnírekonstrukci sociálního zařízenína ||'
štupniZŠ Veíim a rekonstrukcistřech na dvou pavilonechv MŠVetim
zrekonstruovatchodníkyv u|ici.Pa|ackého,Pražská' tříděKrá|e Jiřího a
zhotovit chodník od pošty k MŠ. Také v kasárnách neby|a dokoněena
příprava p|och na stavebnÍ parce|y. Ze stejného důvodu stále ještě
probíhárekonstrukce býu po paní Novákové.
V našich obou obcích je stále co zlepšovata ne vŽdy se vše, co je
naplánováno, podaří.
Přesto pevně věřím, že a|espoň část z těchto akcí, kterése nám |etos
nepodařilo zrea|izovat,uskuteěnímev příštímroce.
Závěrem bych chtě| poděkovat všem č|enůmzastupite|stva a také
pracovníkům
obecníhoúřaduza dobrou spo|upráci,v novémroce 2010
hodně dobých myš|enek,mnoho chuti do práce a pevnézdraví.
JoseÍSeiÍert

ZPRAVY z;EiZO

Z iednáníZo Ve|imkonanéhodne 2' 12,2009v zasedacímístnosti
oU Vé|imod 18.00hodin
Přítomni:pp. - SeiÍert,|ng. Richterová' S|abá' Kube|ka,Mgr. Karpeta'
Kotek, Mgr. Češpiva,Kaftan,JUDr. Těmín
Host:p. Honzík
1. Zaháiení proved| a s programem jednání seznámi| přítomnépan
starosta JoseÍ SeiÍert' Konstatova|, že je přítomna nadpo|oviění
většinaě|enůZo. H|asovánío programu;pro 9 - proti 0 - zdrŽe|
se 0
2. Kontro|aminu|éhozápisu
- Umístěnípřechodův obci Velim - by|asjednána schůzkas odborem
dopravyv Ko|íně.
. Pan starosta informova|Zo o změnách v územnímp|ánu obce Pňov
. Předhradí. prioritoujsou navrhovanécyk|ostezky'kterépovedou
takék obci Ve|im.

Listíze stromůje z 80 a/ouk|izeno.
Pracovníci oÚ opět řeši|iucpanou kana|izaci ve Vítězově.
Připomenuý ostatnízprávy.
provizoriumna rok 2010
3. Rozpočtové
Pan starosta seznámil Zo s rozpočtovýmprovizoriem na rok 2010. Do
doby schválení rozpoětu na rok 2010 se budou hradit pouze {daje'
kteréjsou nutnék chodu obce a obecníhoúřadu.Sp|átkyjistin a úroků
z úvěru budou hrazeny d|e sp|átkového ka|endáře' příspěvkové
organizace obdrŽí1l12 z předpok|ádanéhoroěníhoobjemu.Mimořádné
ýdaje budou schva|ovány na zasedání obecního zastupite|stva.
H|asováníZo: pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 0
.
.

Pan starosta Seiíert poŽáda| o schvá|ení záměru obce prodat nemovitý
majetek - pozemek PK p. č. 13 o {měře 2o4m2 vk. ú' Ve|im.Záměr
bude vyvěšen na ÚD obce Ve|im po dobu zákonné |hůty.Rozhodnutí:
Zo souh|así.H|asováníZo.. pro 7 - proti o _ zdrže|se 2

Pan starosta SeiÍertpoŽáda| o schvá|ení záměru obce prodat nemovitý
majetek. pozemek p. é' 325/1 o výměře 57 m2 v k. ú. Ve|im. Záměr
bude vyvěšen na ÚD obce Ve|im po dobu zákonné|hůý.Rozhodnutí:
Zo souh|así.H|asováníZo: pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 0
6. Doš|ápošta
. č'j'647lo9 Měú Ko|ín - odbor dopravy . Postoupení podnětu
Po|icie ČR Stř. kraje D| Kolín na stav dopravníhoznačenív |oka|itě
Zo bere na vědomía bude se říditdoporuěením
''Skalka..'odpověd':
po|icieStředoěeskéhokraje.
Knjského ředite|ství
. č.j. 649/09 NYKos, a. s', Ždánice - Oznámení o rnýšiodměny za
separovaný sběr za |||.Q. 2009 - ěástka 34 346,- Kč. Zo bere na
vědomí.
. č.j' 650/09 NYKos, a. s., Ždánice - Dodatek ě. 1/2o1oke smlouvě
na zabezpeěeníodpadovéhohospodářstvíNykos' a. s.' a informace
poplatkuna
o zavedeníznámkovéhosystému,rozdě|enípaušá|ního
cenu za svoz odpadu a cenu za u|oŽeníodpadu. Zo bere inÍormace
na vědomí a s dodatkem smlouvy é. 1l2o1o nesouh|así.Navrhuje
přepracování výše uvedené sm|ouvy _ v bodě č. V|. - Závazky
zhotovite|e(Nykos' a. s.) vynechat pos|ednívětu v odstavci č,'4 a
v bodě č. Y||. - Závazky objednate|e (obec / město) odstavec č. 5
vynechat.
- č.j. 651/09 EuroOyc|es s. r. o. _ Žádost o souh|as s uf'stavbou
'
fotovo|taickéso|ární e|ektrárnyo qikonu 600 kW na p. č. 100/5'
.|00/6
a 10on v k. ú. VÍtězov.- Pan T. Honzík přiše|vysvět|itsvůj
zámér a poŽáda|Zo o jeho schvá|ení.Zo své rozhodnutíodk|ádá'
doporučujedoIoŽitp|ánkya da|šípodk|ady.
- č.j.65209 VodohospodářskésdruŽeníKo|ín- Návrh rozpočtuna
rok 2010 a návrh rozpočtovéhovýh|edu na roky 2011 - 2012 a zápis
ze zasedání VodohosoodářskéhosdruŽeníKo|ínkonanéhodne 16.
11. 2009 - prosba o zveřejnění rozpočtu na rok 2010 a
rozpočtovéhovýh|edu na rok 201'| - 2012 na WWwstránkách a na
úřednídesce obce Velim. Zo bere na vědomí.
. č.j. 655/09 MŠ Ve|im - oznámení o uzavření provozu MŠ ve
dnech 21. - 23. '12.2009 a 28. 12. - 31. 12. 2009. ZO bere na
vědomí.
. č.j. 659/09 SAL|MA druŽstvoVe|im - Žádost o prodej pozemku PK p. č. 13 v k. ú' Velim o {měře 2o4 m2. odpověď: Zo zveřejní
záměr na prodej výše uvedenéhopozemku na úřednídesce obce
Ve|im po dobu zákonné |hůtya své rozhodnutíoznámíŽadate|ina
|ednovémzasedáníZo.
. č.j. 662/09 T. Korenc, Ve|im - Žádost o prodej pozemku - p. č.
32511 v k' ú. Ve|im o výměře 57 m2. odpověd,: Zo zveřejní záměr
na prodejv1išeuvedenéhopozemku na úřednídesce obce Ve|im po
dobu zákonné lhůtya sVé rozhodnutíoznámí Žadate|ina lednovém
zasedáníZo.
. ě. j. 663/09 Al|owance, s' r. o., Praha - Mandátní sm|ouva mezi
obcí Velim a A||owance,s. r. o., na organizaci zadávacíhořízenína
výběr zhotovite|e stavby pro projekt ,,Dobudováníkana|izace v obci
Ve|im..,a to V sou|adu s platným zákonem o veřejných zakázkách ě,
137|2ao6Sb.' včetnězabezpečenída|šíchs tím spojenýchčinností
a organizaci zadávacího řízení na u,Íběr technického dozoru
stavebníka projektu' a to V sou|adu s p|atnýmzákonem o veřejných
zakázkách ě' 13712006 Sb.' v p|atném znění' věetně zhotovení
zadávacích podmínek pod|éhajícíchschválení zadavate|em a
zabezpeéení da|šíchs tím spojených ěinností. Zo schva|uje výše
uvedenou mandátní sm|ouvu. H|asování70: pro 8 - proti 0 _ zdrŽe|
s e1

Pan starosta znovu předloŽi|Zastupitelstvuobce Ve|imnabídkyna
kterépoda|ytytoÍirmy:K|NG A|R' s. r. o.' B. T. B.
měřiěerych|osti'
obce Ve|im
Dvořák,s. r. o., EUROPE JETS' s. r. o' zastupitelstvo
posoudi|ovšechnypřed|ožené
nabídkya vybralofirmu K|NG A|R'
Zo:
nejvtýhodnější
cenovounabídku.
H|asování
s. r. o., kterápřed|oži|a
pro7 - protio - zdrŽe|ise 2
Zo. diskuse
7. Zpráw členů
Pan starosta
. Seznámil Zo s v1isledkyzávěrečnékontro|yprojektu,,Renesance
kterou provedly
centra - obec Velim" CZ.l .1513.3.00110.00264,
pracovniceÚřadu regionátní
rady dne 20. 11. 2oo9. obci bude
v prosincivrácenačástka5 974 283,.Kč.
. Dá|e upozorni|na časték.ádeže,kteých neustá|epřibýá' a proto
požádalPo|iciiv Pečkách'aby našíobci věnova|avětšípozornost.
Pan starostaSeifertse ještěkráce vriíti|k tématu''Íotovo|taických
V našemkatastruŽádnéda|ší
navrhuje
Zo nepovo|ovat
e|ektráren..a
eIektrárny.
Pan Kubelka
Zo o jednáníse spo|eěností
NYKos' a. s., o svozu
- |nÍormoval
odpaduna rok 2010. PoŽáda|Zo o schváleníobecně závazné
vyh|ášky é. 2J2009 o místnímpop|atku za p|ovoz systému
vyuŽívání
a odstraňování
sběru,přepravy,třídění,
shromaŽd'ování,
komuná|ních
odpadůa způsobjeho výběru.K zásadní změně
poplatku.
Pop|atek
musíb1ít
vybrán
docházív ě|ánkuč.7 - Sp|atnost
na zák|aděŽádostiÍirmyNYKos' a. s., nejdé|edo 28, 2, Zo
Zo: pro9 - proti0 - zdrŽe|i
se 0
souh|así.
H|asování
Mgr.Karpeta
. Ředite|zŠT. G. MasarykaoznámilZo, Že 21.a 22.'|2.2009budou
dny.
ve školevo|né
lng.Richterová
dar panu starostoviSeifertovia místostarostovi
- Navrh|aÍinanční
Zo souh|asís finančním
darem panu
Kube|kovi.Rozhodnutí:
jejich
ve výši dvaapů|násobku
starostovia panu místostarostovi
p|atu.H|asování
Zo: pro7 - protio _ zdrže|se 2
měsíěního

SPOLNCDNSI(A
SPOZ

ch|apci7. tř. - o. Kosina- 2. místo(135)'F' V|ěík- 4. místo(135)'J.
Svoboda-17'místo(110)
ch|apci8. tř. - P. Kocúr- 10.místo(135)
ch|apci9. tř. - J. Svoboda- 17.místo(130)'M. Kosina- 19. místo

Vónoční|oťko
2oo9

Dne 9. 12. 2009 se na našíško|e pořádala jiŽ tradiěnísoutěžve
skoku vysokém.Zde přinášímevýsledky:
Kat. ||(5. tř.) - dívky
Kat. ||(5. tř.) - ch|apci
1. Homokyová|va
110
1. CervenkaTomáš
110
.|
2. Lancová Kateřina
110
2. Trumpus Zbyněk
10
3. S|uneěkováLenka 110
3. Dejmek David
105
Kat. t||(6. . 7. tř.) - dívky
1. Fi|ounováAdé|a
118
2. Fia|ováKaro|ína
105
3. Kronusová Adé|a
100
Kat. lV (8. - 9. tř.) - dívky
1' MiláčkováAndrea
130
2. Hroudová E|iška
125
3' Kaftanová Andrea
125

Kat. |ll (6. - 7. tř.)- ch|apci
1. V|ěíkFrantišek
140

2. Kosinaondřej
3. TrumpusMichal

133
12O

Kat.lV (8.- 9. tř.)- ch|apci

1. Kosina Marek
2. KopeckýArnošt
3. KocúrPave|

Miku|óš
ve školóch

140
14o
135

AH

Jako kaŽdý rok i |etos jsme se V pátek 4. prosince jiŽ tradičně
přev|ék|iza andě|y, čerty a Miku|áše. Rozdě|eni do 3 skupin jsme
vyrazi|i s košíky p|nými balíčkůmezi naše m|adšíspo|uŽáky a děti
z mateřskéško|y,Mezi dětmi ve ško|cese naš|ai nejedna maminka,
která ochraňova|a své dítko před čertem. ProtoŽe mě|i čerti masky
opravdu strašide|né,sem tam ukáp|a i s|zička.Za chví|iuŽ nám a|e děti
zpíva|ypísničkya říka|ybásničky. Poté dosta|y od andí|kůs|adkou
odměnu. Děti by|ytento rok hodné,protosi čertineodnes|inikoho.

Za 9. tříduT. K|ingrová

BI]BBII(A

OZNA]I{UJE

VÝznamná ŽivotnÍiubi|eaos|avi|i:
BIechováDagmar,VeIim
LeškoMiku|áš'Ve|im
JanouškováEva, Ve|im
Nouzovská Lenka, VeIim
RůŽičková
Věra, Ve|im
Šoto|a
Jaroslav. Ve|im
Pe|ichovskýFrantišek'VeIim
P|as Bohus|av'Vítězov
LingerováJarosIava,VeIim
Zqdová Věra, Ve|im
Fundová JarosIava.VeIim
Do da|ších|etpřejeme hodně zdraví|

75 let
80 let
70 let
60 let
60 let
65 let
70 let
75 let
75 |ét
65 let
60 let

Z NASICH SKOL
Exk'uze_ HrodecKrolové
1. 12. 2009 jsme spo|ečněse 7. B je|i na exkurzido Hradce Krá|ové.
Jako první jsme navštívi|ip|anetárium. Dozvědě|i jsme se hodně
zajímavostí. Poté jsme se vypravi|i do Třebechovic podívat se na
betlém'Nakonec jsme jeli do hradeckéhoFutura. Moc se nám tam
Za 6. tříduA. Fi|ounováa K' Škopková
|íbi|o.

Kolínskóvónoční|oťko
v ko|ínskéha|e Spojůzávodů
V úteý 8. 12.2009 jsme se zúčastnili
Ve skoku vysokém.Celkem naše ško|nídruŽstvo obsadilo 4. místo,
kdyŽ ce|kemskoči|o1034 cm. A zde jsou {s|edky jednot|ivců:
dívky6. tř. - A. Fi|ounová- 3. místo(120)
dívky7. tř. - |. Fárkašová'M. Nejed|á- 6. místo(120)'V' Nováčková13 .m ísto(115)
dívky8. tř. _ E. Racková - 10. místo(115)
dívky 9. tř. - A. Kaftanová - 1. místo (134)' A. Mi|áčková- 2' místo
(125)'E. Hroudová_ 3. místo(120)
ch|apci6. tř. - M. Kasa| - 7. místo(115)

Předvónočníčos
V Ms
4. prosinec zača| pro děti v mateřské ško|e jako každý jiný den.
Napětí a netrpě|ivosta|e zača|y sí|it' když se všechny děti seš|y
v jednom pavi|onua očekáva|ypříchodMiku|áše.7dá|ky už byl s|yšet
|ehounkýcinkot zvonečkua v očíchdětíse najednouobjevi|strach. Po
chví|ido třídymajestátněveše|Miku|ášdoprovázenýbě|ostnýmiandí|ky
a za nimi do třídy vběh|i černía ch|upatíčerti.Některéděti statečně'
jinése slziěkami v oěích Miku|ášovipovědě|ybásničky,kterési pro něj
připravi|y.Čertůmvšichnipřítomníhříšnícimuse|is|íbit,Že se napravía

nebudou ce|ý da|šírok z|obit.Nakonec by|y děti obdarovány štědnými
Miku|ášse roz|ouěi|a jak tiše přiše|'tak i odeše|.Toto setkání
ba|íčky'
díky mi|éspo|uprácise Žáky 9. třídy Ve|imskézákladní
se uskutečni|o
ško|ya paníuěite|ceVese|é.Ještějednou děkujeme!
ŽaS

A náh|e to vypuk|o.Temno, h|uk a peke|nýčoudod kot|e.Lucifer,
čertia nezbedná čerticeBertička'která utek|amezi děti. Ce|ou scénku
slovem prováze|a a děti do dění zapojova|a paní Marce|a Váchová. To
by|o nadělení,kdyŽ ěertici Bertiěku zača|ičertihledat! H|edáníukonči|
hodný Miku|áš s doprovodem andě|ů. Pak by|o teprve to pravé
nadělování. Na všechny se dosta|o a odvážní se ěertům postavi|i
če|em,aby převza|idáreček.Finá|nípíseňTerezy K|ingrovéby|a nejen
pro ,,svaté,.,
a|e h|avně pro děti' kteréjí vydatně pomáha|y.
Díky všem pořadate|ům, sponzorům a obětaým tvůrcům
příjemného
podvečerase moh|auskuteěnittato vydařená
miku|ášského
a h|avně spokojenýchdětíjim
akce. Jménemvšech cca 300 účastníků
děkujeme a nám všem dohromady přejeme hodně zdraví a všechno
dobrédo nás|eduiícího
rok-.
kvak

V MŠ
Vónočnírnýstovo

Vánoěnívýstava
Vé dnech 14._ '|7. 12. 2oog se v MŠkona|atradiční
pracídětía jejich rodičů.

Keramickýkroužek
Již pátým rokem vede na naší ško|e paní Benešová keramický
kroužek.Minu|éroky jsme kromě drobností,ma|ých dárků a různých
zápichů vyrábě|i ptáky Loskutáky' busty, andě|y, čerty, masky,
květináčea hodiny. Letos jsme dě|a|i zvonky' mistiěky a ryby. Paní
Benešovádosta|anápad, že si před Vánocemi kaŽdýzhotovímezvonek
Ve tvaru andě|a a udě|áme z nich výstavku, která se bude konat
12. prosince na prvnímstupni zák|adníško|y.
V tomto ško|nímroce budeme určitědělat mnoho da|šíchhezkÝch
výrobků.Moc se na ně těšíme.
Zakeramický krouŽek Petra T.

Mikuláša čertiv soko|ovně
Soko|ovnase dne 4. 12. 2009 nap|ni|asnad všemidětmi z Ve|imi a
moŽná i b|ízkéhooko|ís rodičii prarodiči.Všichni by|i p|ni očekávání,
kdo to tentokráI zavíIá na Soko|em oh|ašovanoumiku|ášskouakci'
V úvodu besídky zazně|a píseň od Rihanny v podání Terezy
K|ingerové.Všem muse|o být jasné' že je to akce pro m|adé.M|adÍ
judistéa judistky předved|ise stejným nadšenímukázku své činnosti.
Že by se jejich umění hodi|o na potyčkus čertem? Po nezbýném
zahřátÍ předved|i i pár krďkých zápasů a sk|idi|izas|ouženýap|aus
ma|ýchi ve|kýchdiváků.Soko| se prezentova|dvakrát. Mladšíděti ve
Ž|utébarvě by|y hravé a starší na sportovním nářadí by|y ve|mi
přesvědčivé,co se ta|entua odhod|ánítýká. Následovalo vystoupení
aerobik k|ubu(SAK) Ve|im.
malýchandílkůa většíchčerticze ško|ního

Betlémvystavenýna 1. stupni ZŠ_ práce dětíz keramickéhokrouŽku
Pro všechny příznivce keřamického kroužku při zš Ve|im
V úteý 15. 12. 2009 v 15 hod. se kona|ave|ká soutěžo nej ,,vánočního
zvonkovéhoandě|a,.'Učastni|ose 32 dětí' hodnotila odborná porota
(děti)v kategorii pokroěi|ý/začátečník.
Připraveny by|y pěkné ceny' Za
ve|ké podpory ško|y a spo|ku ve|imských Žen . za to moc a moc
děkujeme!(Pozn' redakce- v příštím
čís|evám přinesemevýs|edky.)
S přánímk|idnýchvánočníchsvátků
J. Benešová
iiiiti,l:l.n

roku
donového
S tvořením
Jak iistě mnozíz vás zaregistrova|i,od |oňskéhozáří probíhajív naší
knihovněývarné kurzy' Učastníse jich mnoho žen i dětíz našíobce,
jsme je nauči|y
a|e i zobcí okolních.Za rok a půl,co kurzy probíhají'
v.ýtvarnétechniky . p|etení z papíru, ubrouskovou techniku, výrobu
šperků,drátování a mnoho da|ších'Věříme' Že mnohé z Žen tyto
techniky hojně vyuŽi|ya budou se i v příštímroce rády vracet do našich
kurzů, protoŽe se tu nauěíme mnoho noqlch věcí. A pro ý, které se
nemoh|y zúčastnit,budeme některé kurzy opakovat. Chtě|y bychom
všem popřát mnoho štěstí a zdraví do nového roku a také mnoho
tvoření.
nadšenído da|šího
Jana Bartošová, Lenka Michníková

kteréhose mohou účastnit
děti do 10 |et
naz1ivaného,,
Randori koťat..,
věku.
Letos se turnaj kona| V nedě|i 6. prosince. Z našeho oddíluse ho
účastni|o
8 dětí (za doprovoduvedení oddí|ua někteých rodiěů)'aby
změřily své sí|y azé4emo tento sport s ostatnímidětmi z Čech.
Výs|edky našich: Cí|em zájezdu by|o seznámit děti s prostředím
PřestoŽe pro většinuVe|imských
opravdových turnajůse 120 účastníky.
to by|a první opravdová utkání, překvapi|a nás tři vítězná utkání ondry
Vokřá|a' dvě vítězstvíRadka Sixty a jedno vítězstvíNe||y Kokoškové'
ale i bojovnost a snaha Martina Novotného, Jana Karpeý' Matěje
Smídaa MartinaSubrty.Je nutnoje pochvá|it.
Abychom vyuŽi|inávštěvypředvánočníPrahy' spoji|ijsme příjemné
s užitečným.Někteří účastnícizélezdu navštívi|iv'ýstavu Že|ezničních
mode|ů na Smíchově, ostatní se vyda|i přes Kar|úv most' proš|i
Staroměstské náměstí, kde probíhajívánočnítrhy. Ve|kým úska|ímby|o
provéstvšechny děti davem ostatních návštěvníkůbez jejich ztracení'
Do Ve|imi jsme se vráili v 19 hod' sice unaveni, a|e spokojeni
s výs|edkyturnajea nadšenitím'co jsme Viděli.
K. S.

Aerobik
Letos os|avujeme10 |et aerobiku ve Ve|imi. Vtéto sezóně opět
nacviěu|emepohybovésk|adby'vystupujemena různýchakcích(os|ava
r4iročíza|oŽení ČsR, miku|ášská besídka, p|esy' '..)' jezdíme na
závody atd. cvičíbato|atai dospě|éŽeny. A my - cvičite|ky- máme
radost, když se všem daří. Děkuji P. Sixtové' M. Zedníkové,L.
Hykšové,L. Herzogovéa J. Urbánkovézato, Že se podílejína činnosti
našeho Šnr. R všem, kteří mají rádi pohyb, přeji skvě|ou íyzickou
AH
kondicii v novémroce.
českobrodská soutěŽ v aeřobiku
Vnedě|i 15. 11. 2oo9 se vČeskémBrodě kona|yzávody jednot|ivců
v aerobiku.V těŽkékonkurencijsme do finá|e nepostoupi|y'a|e jedno
ocenění přesto přivez|y - Betynka Kvapi|ová získa|a v nejm|adší
kateqoriititu|Miss aerobik.Dá|e gratu|ujemeB. Kvapilové'S. Dejmkové
a N. Smejka|ové.
Hvězdičkovýaerobik - Kutná Hora
Dne 21. 1 1. 2009 se konaly závody v aerobikudětíi dospě|ýchv Kutné
D. Bartošová,T. Ho|zbauerová,B.
kategoriicviči|y:
Hoře. V nejm|adší
6. místo'Ve starších
Má|kováa A. Kvapi|ová,která obsadila nej|epší
kategoriíchpak cviěi|yN. Smejka|ová,B. Krauseová a |. Farkašovávšechnypostoupi|ydo Íiná|e.Gratu|ujeme.

R.sixta- 4. mÍsto
o' Vokřá|2. místo,
:,

ti,, :

Judo - Na turnajiv Praze
VŽdy začátkem ško|níhoroku, zveme děti k návštěvě cvičení
v oddí|eJUDO TJ Soko| Ve|im. Tak tomu by|o i |etos. Pok|ádáme za
úspěch, když by|o naše vo|ání vys|yšeno devíti dětmi' převáŽně
nebo ,,přípravka...
nejm|adšíkategorie, uváděné pod názvem ,,m|ád'ata..
Dochazka dětí do cvičeníje uspokojivá, i když některéděti dojíŽdějí
z jinýchvesnic.
pro judistu, a|e nejen pro něho, je umění upadnout,
Nejdůležitější
aby nedoš|ok úrazu.Příprava dětÍse dá|e sk|ádá z rozvoje rych|osti,
vytrva|osti,obratnosti a sí|ypřiměřeně k věku dÍtěte.
Cvičeníprobíhádvakrát v týdnu' v úteý fyzická příprava,ve čtvrtek
v|astnínácvik chvatů.Abychom děti seznámi|i s tím,co je čeká' jak to
se jiŽ něko|ik|et turnaje
vypadá na opravdovýchzávodech, účastníme
přípravek,kteý pravide|něpořádá oddí|JUDo Soko| Praha - Vršovice,

(). t.'

..

i11{:,tiI;l.ll',[W

PF 2O1G
eL*,t.w{.*

./,*.^,I)'
"í',Í)1
,u ,,,-(*i,,,**-r"u"'í***Ji ola

í^t,,*J**.,,,

.Í,^** ,,
!
t/

.

|lé

4u' f,:n*- i"*r-^-)'t*t;
oDn íL Ju DO s0KoLA

Pozdníodhalení

VE'LlM

:...

Posledním dnem měsíce prosince roku 2009 skoněí ,,rokGustava
vyh|ášenýve|imským k|ubem rodáků. ozvěna tohoto
Frištenského..,
,,vo|ánív poušti..V době' kdy jsou uctíványjiné hodnoty neŽ ty' které
připomínajínaši s|avnou minu|ost,ač ma|á, ale přece jen by|a' Máme
pný říkat lidem pravdu, m|uvi|i se o místě narozenís|avnéhokrajana,
zápasníka Gustava Frištenského.Podle pana M. z Cerhenic, kterého

šest až sedm nedě|. Mezi místy, kde by|i ubytováni,jmenuje iVe|im,
Baierveck a SiegÍe|d.Tato situace twa|a aŽ do bifuy u Slavkova r. 1805.
Rusňák je han|ivé označení pro Rusínce či|i obyvate|e b1iva|é
Podkarpatské Rusi. S|ováka Jána Rusňáka, nar. 9. března 1929'
přived|v 50. |etech do Ve|imi nástup do zák|adnívojenskés|uŽby.Po
vojně se v Nové Vsi oženi| a svou proÍesi e|ektrikáře up|atni| ve
Ve|imskétovárně. Svůj dům v Nové Vsi, u|' Ve Dvoře ě. 38 zve|ebi|
k nepoznání. Z Ve|imskétovárny přeše|později do JZD Nová Ves.

nechci p|ným jménem jmenovat, se zřejmě na Kamhajku vůbec
nenarodi|.Již dřívejsme se potýka|iv různýchpramenech s rozdí|ným
datováním místa narození s|avného borce. Dokonce jsme zjisti|i' Že
datum narozenína pamětnídesce na jeho domněle rodnémdomě na
Kamhajku by|o jiŽ v minu|osti ,,přepsáno...Stará moudrost říká' Že
s pravdou se nejdá| dojde. Proto jsem se rozhod| zveřejnit výpověd'
pana M. z Cerhenic tak, jak nám ji během jubi|ejníhoroku Gustava
Frištenskéhosdě|i|.V podstatě se to odehrálo asi takto:
se práVě zabyd|ova|ina svém novém gruntu
Novomanže|éFrištenští
ě. 1 vosadě Kamhajek.Těši|ise na víkendovounávštěvupříbuzných
v Cerhenicích, odkud Frištenštípocháze|i. Za krásného s|unnéhÓ
|etníhoodpoledne se tedy v domku V severním sousedství Moravcovy
hospody v Cerhenicích opět setka|i. ProtoŽe jim počasípřá|o, zvo|i|iza
místo k pobesedování dvorek tohoto stavení, kde by|o ve stínu mi|é
posezení. odpo|ední pohoda s ýpovědí manželů o úspěšném
hospodaření na Kamhajku by|a náh|e přerušena bo|estmi
novomanŽe|ky. Uchý|i|a se proto do přístřešku, kte4i se na dvoře
nabíze|,a tam se Gustav Frištenskýnarodi|.
Toto tvrzení svědka, ktený jej mě| z ,,první ruky.' od postarší
pamětnice, jež v době popisované udá|osti by|a ještě děVčetem a na
tom setkání by|a osobně přítomná, se zdá bý dosti b|ízképravdě. By|o
pý v tédobě běžné,Že místemnarozeníse označova|omístotrva|ého
pobytu. Pro nás tedy místo skutečnéhonarození Gustava Frištenského
zůstává otevřenou otázkou.
B. B.

A zase je tu máme!
Z pohledu ženy:
,'Ano, Vánoce. Vánoce totiŽ nejsou vůbec Žádná |egrace.chystáme
na Anapurnu,nás|ednějsme pak trochu
se na ně jako na \^ýstup
zklamány. Zk|amány záměrné s furdým ,,y..,protoŽe my ženy si je
obzv|ášťuŽijeme.
Pod|aha ko|em sporáku prochází v tyto dny zátěŽovtýmtestem,
zjistíme,jak Ža|ostněmá|o odk|ádacíchp|och v kuchyni máme. Naše
rozŽhavenétváře (niko|ivod mi|ostnéhovzp|anutí,nýbrŽod p|otny)
dárkůpro své
zaha|ujínás|edněchmury,zda|i máme dostatekkva|itních
b|ízké,
zda|ije pří|išnerušímeh|ukemvysavače,zda|izůsta|oněco ze
stromku,kteý jsme táh|ydomůpo zemi. Večersi rády sedneme k TV'
kdy při 156. reprízepohádky spokojeně usínáme. To se nám to zase
letos vyvedlo!"
Z pohledu détí:
Doufám,
,,Hurá,bude vo|no!Budu moct sedétcelou dobu u počítače.
Že si máma nevza|adovo|enou.(To mi ho vypíná,cožmi jde na nervy.)
Snad dostanu lepšímobi|,no a ten poěítačuŽ taky,,nicmoc...
Stromeěek máme letos nějakej opadanej a řídkej'tak ho snad ustrojí
sama. Minu|ýrok jsem ho muse| zdobitjá' coŽ je nuda. H|avně,aby
by|odost jíd|a|..
Z pohledu muže:
,,Nemámpro ni Žádnej pořádnej dárek (24. 12. - 11'30 hod.)'abych
snad někam zaje|.Potom se stavímu Pepíkapokecat,nesnáším
takovéto domácídusno. Kapra jsem ji nauči|zabíjet,to by|oode mě
ve|michýré. Doufám,Že ji napadne udě|ati řízky'Dovo|enoujsem si
nevza|.Jak říkám,nemám rád to domácídusno. Hlavně' aby byl klid a
dost jídIa!.'

VarnsrÁ ABECEDALrsr |o3)

Ruiny vsi Ve|imi trče|ydo {še řadu |et po drancovánía pleněníza
30ti |etévá|ky. Zpočátku se původníobyvate|épo odchodu Žo|dákŮ do
vsi opět vrace|i. Po největšímzásahu císařských v po|ovině září 1634
se obyvate|stvo rozprch|o do vzdálených míst. Po míru praŽském 30.
května 1635 se něko|ik obyvatel do Velimi opět vráti|o a stěŽkostmi
obnovova|o svá obyd|í.o ětyři roky později vtrhlo Bannerovo vojsko
znovu do vsi, která pak zůsta|av ruinách plných 10 |et.
Ru|a je hornina či chceme-|i druh kamene vynikajícíchv|astností.
Vyskýuje se v býva|ých |omech ve Ve|imi a Vítězově. Původně
vystupova|ana povrch země na ve|imskéská|e a na Bedřichově. Její
vyuŽitíjemnohostranné.Nejstaršístavby V obci, včetněhradebníchzdí
ko|em zahrad, jsou z tohoto materiá|u.Ru|y z ve|imského|omu by|o
hojně využívánopři stavbě si|nic a že|eznic.
Ru||a berní zroku 1654 je poměrně rozsáhlé dí|o.Je to úřední
soupis všech panství,sed|áků,chalupníkůa zahradníků(domkářů)po
3oti |etévá|ce. Měla nasto|itpořádek při odváděnídaní.obsahuje mimo
jinéi soupis 21 osadníkŮze vsi Velimi.
Bumištěm se rozumí místo na ukládání odpadu z |ikvidovaných
staveb apod. Ve|kými rumištiby|y v minu|ostive Ve|imi píseěníkna
ská|e nebo proh|ubeňpo výěŽené cih|ářskéh|íněu býva|écihelny p.
Bašty.obě tato místa by|a eko|ogicky zajištěna.R. 2005 známe rumiště
V prostoru za býva|ýmcukrovarem s rumem ze skývky dvorních p|och
a z |ikvidovanýchbudov býva|éhocukrovaru' Kontro|ovaným rumištěm
je skládka provozovaná v pos|edních|etechVe vÍtězovskémpísečníku.
Rum| Jan by| šestým he|vétským kazatelem (prvním české
národnosti)v evange|ickémsboru ve Ve|imi. By|o to v |etech 1847 až
1858. Potése sta| pos|ancemsněmu Krá|ovstvÍčeského'Ještě zajeho
velimskéhocírkevníhopůsobeníbyl do Ve|imi povo|án vikář Justus
Emanue|Sza|atnayz Moravčev jiŽníchČechách,ktenýpak by| r. 1858
zvo|en za sedmého ve|imského duchovního. Rum| by| též
Matice české.
spo|uzak|adateIem
Ve|im něko|ikráte'
Ruml Jiří, proíesorpraŽskékonzervatoře,navštívi|
Zde mimo jiné také doprovázel na k|avíroperního pěvce Jaros|ava
Souěka. By|o to napřík|adpři vystoupenívnedě|i 30. října 1983 ve
ve|imskésoko|ovně.ProÍesorRum| doprováze|Járu Souěka na k|avíri
při jeho vystoupení1. |istopadu1987.
Rumové pra|inky byly jedním z nesčetných cukrovinkářských
výrobků vycházejících z Ve|imské továrny. Jejich obdobou byly tzv.
Jakko|i se uj'roba rumo\4ich
|ahviěkyp|něnépříchutěmirůzných|ikérů.
pralinek zdá|a být s|oŽitá, by|a ve|mi jednoduchá; Nejprve se vše
rozvaři|ov kot|i- cukr, rumovéaroma, barvivoa da|šíingredience.Pak
stači|o horkou tekutinu od|évat do Íorem vylisovaných v pudru'
Rozvařený cukr tuhl po obvodu, kde vývoři| sklovinu' Poté bylo třeba
po|otovaryvyjmout,ofoukat a po|ítčoko|ádou.
Rumpá| je stroj podobný kladce, pouŽívaný ke zvedání tě|es. Na
točicívá|ec se navíjí|ano, kterése zkracuje a tím zvedá tě|eso. I u nás
jsme v minu|osiizna|i praktickévyuŽitírumpá|u,napřík|adpři vybrání
vody ze studny nebo ke zdvihání poražených zvířat urěených k

Tak, ětenáři Ve|imskýchnovin,to jsem ty Vánoce poja|aošk|ivě.
to
Určitěse mnou nesouh|asítea u Vás to vypadá úp|nějinak' Vy|epším
v závěru. Pořád jsou těmi nejkrásnějšímisvátky V roce a budou takové,
jakési je udě|áme.Místonekonečnýchsilvestrovskýchpetardsi
V době'
vyjděmeven, popřejmesi a bud'mek sobě trochusrdeěnější.
kdy toto píši(8' 12.),mám za oknem krásnémuškáý a věřím'Že do
Si|vestravydrží.Příštírok si moŽná skočímena zahrádku pro jahody do
Uvidíme.
šampíčka.
přeje |BAB
Hodně zdravívšemv roce 2010

Vánoce před |ety(zavá|ky)
Podívejtese z okna, vidítesníh? Před mnoha |etyby|o tolik sněhu'
Že kdo mě| sáně a koně, mě| vyhráno. Takhle se třeba děti zYí|ězova
což ted'vídámeuŽ jen ve
vozi|ydo Ve|imi do ško|y.Koně mě|i ro|ničky,
Íi|mech...
Tradice a zwky nedodržova| každý' a|e Mikuláše a JeŽíška
neopomínalinikde.V předveěer sv. Miku|ášese da|a za okno punčocha
a děti ěeka|y,jakés|adkostitam druhýden najdou.Za vá|kytoho ovšem
tolik neby|o,jen trochu bonbonů,perníkovécukroví,jablíěka'ořechy a
pro výstrahu.@
takéněko|ikuh|íků,
KdyŽ nasta| čas vánoční,ve Ve|imi ani ve Vítězově nikde neby|
ozdobený stromek a nikdo nemě| v oknech ani na dvoře světý|ka'
protožeza vá|ky to ani neby|o moŽné.Domácí stromky by|y ozdobeny
prostě, ma|ičkosk|eněných ozdob, sušené domácí ovoce, v|ašské
ořechy oba|enév poz|átku. Protoževětšinouv zimě nebylo moc uh|í,
děti mě|y uhe|néprázdniny,a tak si moh|yozdobičkya |esk|éřetězy na
stromky vyrobit doma.
Protože se muse|o moc šetřit a nebyl tako{ výběr jako
v současnosti,pod stromkem se toho moc neobjevi|o.Kdo umě| p|ést'
háčkovat, paličkovat nebo mě| jinou dovednost, obdarováva| rodinu
v|astnímivýrobky.Urěitědoma na|eznetedeěky od babičky..'
o Vánocích nezapomínejmeani na mše. Ve Ve|imijsou 2 kostely .
evange|ickýa kato|ický.V kato|ickémkoste|ese chodíva|ona pŮlnoční
mši, v současnosti mají odpo|ední pů|nočnímši o Stědrém dnu
mše nedodrŽuje'o
v 17.00 hod. V evange|ickémkoste|e se pů|noční
BoŽímhodu dopolednese v něm |idéscházejí'aby si zazpívaliko|edy.
(Z vyprávěnípamětnice paní M. Sixtové.)
JaS

Vánočnízvyky

svátkyv roce,
tempemblíŽínejkrásnější
ProtoŽese nezadrŽite|ným
připomeňmesi zvyky, z nichŽ jsou některénotorickyznámé,ale
s někteýmise |eckdosetká poprvé.

'bourání...
Ruské vojsko by|o za napo|eonskýchvá|ek i v našem kraji. Podle
písmáka Vaváka z Milěic nocovali ruštívojáci na někteých místech pět'
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V nádobce nad p|amenem se roztaví olovo. Poté se naráz V|ije do
nádoby s Vodou a tím vznikají Íoztodivnétvary. Přítomní se snaŽí
rozpoznat, co kteý tvar představuje, a tímse usuzuje, co koho čeká.
Kráiení iablka:
Vezme se jab|ko a rozkrojí se. Pokud je vnitřní č.ísts jádry pěti či
vícecípá hvězda, znamená to, Že se za rok opět sejdou všichni ve
zdraví.Pokud je tam kříŽ' někdo těžce onemocní, nebo zemře.
Pouštěnílodiěek:
Do pů|ekskořápek v|ašskýchořechů se umístísvíčkaa pak se pustído
umyvad|a s vodou' Pokud se |odičkadrŽí při kraji' majite| se bude
zdržovat po ce|ý rok doma. Jest|iŽe |odiěka p|uje ke středu nádoby'
majitel půjdedo světa.
Púst:
den se drŽípřísnýpůst.Pokud ho někdo dodrŽí,uvidíztaté
ffiteorý
prasátko. Ke spo|ečnévečeři se usedá' kdyŽ se na nebi objeví první
hvězda.
Stínv:
Když se rozsvítí,všichni přítomníse dívajípo zdi na stíny. Kdo nemá
h|avu,do roka zemře.
Střevíc:
Svobodná dívka hodí střevícem za h|avu. KdyŽ míříšpičkake dveřím,
dívka se do roka vdá, kdyžmíříke dveřím pata, dÍvkazůstane doma.
Supinv:
Ke kaŽdéštědrovečerníVeěeři patří kapr. Jeho šupiny by se mě|y dát
pod ta|ířepři štědrovečerníveěeři, rodina by potom mě|a mít dostatek
peněz.
Pečen í vizovi ckého těsta:
Každé správné vizovické pečivo musí obsahovat pět zák|adníc|;
a obtisk. Hřebínkem
technik.Krájení,stříhání,Vpichování,mašličkování
nebo špiěkounoŽe se na těstě dělá vroubkování.
U štědrovečernívečeře:
Pod talířse schová z|atýpenízek.Stů|by nemě| b}'tprostřenýpro |ichý
poěet sto|ovníků,
|ichéhosi odvede Smrt. Mě| by se dávat ta|ířnavícpro
náhodnéhohosta. Nikdo by nemě| odcházet od Večeředřív,nežvšichni
dojí. Ten, kdo vstane, do roka zemře. Všechny zbytky od večeře se
majízakopat ko|emstromů,zajistíjimhodně ovoce.
Knedlíkv:
Pokud se dívka nemůŽe rozhodnout pro jednoho z více nápadníků,
kterépřipraví.Dívka si
napíšejejich jménaa zapracujeje do kned|íků,
pak vyberetoho,jehožkned|íkrozkrojíprvní.
Kepání na kurník:
Svobodná dívka k|epe střevícem na kurník.ozve-|i se s|epice' díVka
zůstanedoma, ozve{i se kohout,brzy se vdá.
Třesení bezem:
Nezadanédívky třesou bezem a dům, ve kterémzačne štěkat první
pes, je i dům'kde byd|íjejichnastáVající.
JaS (zdrojinternet)

Kam na výlet o Vánocích

KOLIN
'|9,12.- Vánoění pochod
K|ub ěeských turistůLokomotiva Ko|ínpořádá v sobotu 19. 12.2009
Vánočnípóchod. Startje v nádraŽníha|e ČD Ko|ín.Prezence účastníků
.|2
proběhneod 8 do 10 hodin. Účastnícisi mohou Vybratze 4 tras od
do 35 ki|ometrů.
24..|2,(po ce|ý den) Psí domov Ko|ín- Nadělování pejskům
psíhoútu|ku.
vánoěnínadí|kačtyřnohýmobyvate|ům
Tradiční

KouŘ|M
28. 11,_ 30' 12, . MuzeumlidovýchstavebKouřim . Andě|é
prozpěvují,
Páněoh|ašují
narození
v ob|acích

a vánočnímuobdobí;tradičnístrava od
Výstava k předvánočnímu
různé
cha|upy,bet|émy'
MartinaaŽ po Tři krále,svátečněVyzdobené
zdobenívánočníchstromků- to je jen část toho, co ěeká na
kouřimskýskanzen;nebude chybět ani
kdyŽ navštíví
návštěvníka,
dárků.
vánoěních
moŽnost
nákupudrobných
19. 12. . Muzeum |idových staveb Kouřim - Půidemspolu na
koledu
Vánoc vždypatři|okoledovánídětí
staročeských
K nádhernéatmosféře
muzikantů
vánoěníchko|ed;děti ve spo|eěnosti
včetněprozpěvování
vám připravi|yko|edníobchůzkyvčetněznámýchi méněznámých
písní.
vánoěních
19. 12. o.o ts.go hod. Kouřim - Žlvg bet|émpřed koste|em
sv' štěpána
Pojďmesi připomenouta znovuproŽítten ve|ikýzázrak,kteý' i kdyŽje
jiŽ přes 2000|et.Na nebise rozzáříkometaa
s|avíme
tak nenápadný,
kostel sv. Štěpánavývoří dokona|ouku|isupro narozeníJežíška.
souborJiříhoVoskovceze
Vánočníhru ze Sázavy předvededivade|ní
Sázavy.A nebudouchybětani Živázvířataa ma|éoběerstvení.
20, 12. . Muzeum |idových staveb Kouřim - My ti přlnášíme
štědréhoveěera
Bude se opět drát peří,přístna ko|ovrátku,péctcukroví,trošinkutaké
besedovat,s muzikou si ko|edy prozpěvovata vůbec se jen tak
Vánoce'
na krásnéa k|idné
v poklidupřipravovat

26.,|2,od.t8 hod. . Kouřim, koste|sv. Štěpána- J. J. Ryba:Česká
mševánoční
Tradiční
tóny V krásnémprostředíkoste|a.
sváteční
PEčKY
20. 12. 2009 od 19 hod. - Kulturnístředisko Peěky - Koncert
vánočníhudby
LoUčEŇ
20. 12.Vánoěnílouěenís Loučení
Pos|edníadventnínedě|i(20' 12.) Vás na zámku přivítápřímoce|á
kníŽecírodina,která pro Vás uchystá před setměnímna nádvoříŽiuý
zámku s vánoční
tematikou,vánoěníRybova
bet|ém.
PremiéraoŽiv|ého
mše v zámeckémkoste|e,zábava pro děti a vrcho|emadventního
programuna zámku jiŽ tradičněbý,váŽivýbet|éms JeŽíškem'Mariía
Josefem,třemi králi a se zvířátky.odnéstsi múŽetetakébet|émské
světIo.
Program:
11:00- 17:00oživ|ýzámek na vánočnízpůsob
Nah|édnutí
do soukromého
Životana zámku. ČistěVánoěnísetkání
zámku,kterézačínají
knížecí
rodinouběhemproh|ídek
s kostýmovanou
jak se chysta|ina Vánoceu Thurn- Taxisů.
každoupů|hodinu.
Uvidíte,
11:30- 15:30ctyři adventníhodinyse Třeml králi
Tři krá|ovépřicházejína Loučeňjako předzvěstnarozeníJeŽíška.
13:00Putováníza kometou
je prob|ém
něcona|ézt.
V 1.|.|abyrint'
ve kterém
Jarmarkse proměňuje
H|edání
kometyspo|eěně
se Třemikrá|i.
14:00H|edáníTřetíhokrá|e
Máte příleŽitost
ho
Jeden ze Tří krá|ůse ztrati|zřejmě v |abyrintech.
naiít.
tsioo česrá mševánočníJ. J. Ryby
V podánístudentského
sboru GymnáziaPoděbradyzaznív zámeckém
pannyMarietradiční
ěeskávánoěnímše.
koste|eNanebevzetí
16:00Zivý betlém
PřijďtepřivítatJeŽíškana zámeckénádvoří.
proh|ídky
zámku při svíěkách
17:00- 19:00Večerní
v doprovoduknížecího
Kouzlo zámku po setmění. při svíčkách,
komorníka.
na zámku V samotný
atmosféru
Pro ty, kteříby si chtě|iuŽíts|avnostní
svátků,zŮstává zámek Loučeňotevřen
a novoročních
časvánočních
takéve dnech25.- 27.12.a 1. - 3. 1.vždvod 10do 17 hodin.
LYsÁ NAD LABEM
trhy)
trhy (z|até
18. - 20.12. 9'00- 17.00hod - Po|abskévánoční
nákupům,
budetemíturčitě
k předvánoěním
Nenechtesi ujítpří|ežitost
svíčkami,
z čehovybírat.MúŽetese těšitna stánkys cukrovinkami,
sk|em...
hračkami,
biŽuterií,
šperky,
keramikou,
PŘERov NAD LABEM
18. - 20. 12. od 9.00 do Í6.00hod., od 25. 12. otevřenodenně *
skanzen- vánočnívýstava
Zveme vás na tradiěnívánoěnívýstavukonanouv ce|émareá|u
Přerovnad Labem.Scény
národopisného
muzea-skanzen
Po|abského
všechcha|uppředvádějístaroby|é
ze Životanašichpředkův interiérech
svátkůdo Tří
zvykya obyčejeV ěase adventua v obdobíod vánočních
králů. Jsou to starodáVnépřástky a dračky,Barborky a Lucky,
trhy a přípravana
miku|ášské
obchůzkys nadí|kou,předvánoční
a pověramii
Vánoce v |idové
kuchyni,Stědrýden se všemivěštbami
ěase. Výstavaje dop|něnamnoha
ko|edya ko|edování
ve vánočním
staými |idor4imia koste|nímibet|émya také současnýmibet|émy
dekorací,návody na
materiá|ů,
ukázkamivánočních
z nejrŮznějších
částqístavytvoří
r4irobuvánočních
ozdob a drobnýchdárků.Zv|áštní
pohlednic
a vánočních
bet|émů
ve|káko|ekcepapíro{chvystřihovacÍch
z muzejníchsbírek. Mezi |etošnínovinky patří ve|ká ko|ekce
stromečkem
hračkya kníŽkypod vánočním
z muzejníchsbírek,,Dětské
1900.2000"a Vystňhovací,,Betlémz Přerova nad Labem,,od
ma|ířeJiříhoŠkopka,kteý se sta| inspiracípro jeho
akademického
KVAK
podoby.
da|ší

FC Velim

Žáci 1st.,m|.):odloŽené
utkáníMě|ník
- Ve|im1:6,0:2
Konečné
tabu|ky:
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Pozvánka

NECO NA ZOUBEK

.ňS

SJ

P!něnývánoční
kapr

Suroviny:

velý kapr, sůI,česnek, kmín a rŮmé kďení dle chuti, 2 vajíčka,máslo
nebo olej, žampióny, hrášek, oříšky (třeba buráky)' salám nebo
klobása, cibule' popř. dle chuti dalšízelenina, 2 rohlíky
Náp|ňdo kapra:
Dva Žloutky vyš|eháme s trochou más|a, solí, ěesnekem a kořením.
Přidáme ořechy, houby' hrášek' nakrájený sa|ám' cibuli' popř. da|ší
ingredience a na kostiěky nakrájené rohlíky.Ze dvou bí|kůvyš|eháme
sníh,smíchámedohromadya nacpeme do kapra.
Postup:
Neporcovanéhovykuchanéhoa umýého kapra na|ožímena jednu noc
do so|i, ěesneku a kmínu. Potom ho znovu trochu op|áchneme,
nap|níme nádivkou, zašijeme' posypeme trochu kořením (třeba
pokapeme o|ejem nebo más|em a dáme na hodinu a pů|
gri|ovacím),
péct do trouby. Křupavého kapra pak ce|ého vyjmeme na mísu a
nazdobímebanánem, pomeraněem... a servírujeme.

U příleŽitosti

í00. výročíza|oŽenídobrovolných hasičůve
Vítězově
pořádá SDH Vítězov

2. Hasičsk'ýples
Kde: sokolovnaVelim
Kdy: 16. |. 2010 od 20 hod.
Bohatá tombo|a
MoŽná přijde i kouze|ník
K pos|echuitanci zahraje hudebnískupina PEKLO (www.tojepek|o.cz)
Spo|eěenskéob|ečení
Vstupné90 Kě

Burácející
hrom- silvestrovskápomazánka
Suroviny:
pulka sťedně velkéhoceleru' 10dkgnastrouhanéhoeidamu, 1 lučina,
1 majolka,2lžíceworcesteru
Postup:
a se všímsmíchámeV jednuhmotu.(Čímhustší,
ce|er nastrouháme
tím |épe.)Pak namaŽemena plátky veky ěi na pŮlky housek a
petrže|kou
nebokapií.Dobrouchuťa vese|ounoc.
ozdobíme

punč(8 porcí)
Novoroční
Suroviny:
7,5 dl vody nebo slabšíhočaje,20 dkg cukru, 3 pomeranče,1 citron,
2 hřebíčky,
kousek celéskďice, 0,5 lčervenéhovína,2 dl rumu
Postup:
vodunebos|abýčaj'přidámecukr,ze 2 pomerančů
Do hrncena|ijeme
kůru,skořicia hřebíěek.
Asi 5 minut
a z polovinycitronuostrouhanou
sítkemdo jinénádoby'při|ijeme
vše povaříme.Pak směs pro|ijeme
víno,postaví1ne
na oheň,zahřejemetéměřk boduvaru,pak odstavíme,
při|ijeme
Hotovýpunč
šťávu
z pomerančů
a citronu,ruma zamícháme.
na|ijemedo nahřátýchsklenica podáváme.
Poděkování
kteřípňspě|ina miku|ášskou
besídku'jeŽ se
Děkujemesponzorům,
ve Ve|imi:
kona|a4. 12' 2009v soko|ovně
oÚ Ve|im,PAcK.sHoP Praha 10, pan ZbyněkSandho|c,pan JoseÍ
pan Miros|avEster|e,pan Miros|avSiřínek'lng. Kare|Stmad'
KaÍtan,
paní Eva Nezbedová,pan Long Dang, Martin a Pave| Homokyovi,
SoKoL Ve|ima ostatní.
|vanaHomokyová

Poděkování
namiku|ášskou
sponzorům,
kteřípřispě|i
zŠT. G. Masaryka
děkuje
nadílkupro děti:p. M. Jeřábek' Mys|iveckésdruženíVe|im a spo|ekŽen
ko|empí H. Thie|ové.

Pozvánka
Soko|a pořádá Vsobotu 23. |edna 2010
oddí|JUDO ve|imského
z pověřeníodboru sportu Soko|skéžupy Tyršovy Ko|ín
přeborŽactvav JUDO...Zaěátekje v 10.30hod.Vstupvo|ný.''otevřený
K. S.

Z$Ris dětído 1. ročníku
ZS T. G. Masaryka Velim
rok 2010/11
Zápis dětído 1. roěníkuZS pro ško|ní
v pátek 15.1. 2010 v době od 12 do
se uskuteční
17hod. vbudově 1. stupně ško|y.Kzápisu se
od .|.9. 2003do 31. 8' 2004'
dostavíděti narozené
K zápisu je třeba přinést občanský průkaz
zákonnéhozástupcea rodnýlist dÍtěte.

Plesová sezóna ve VeIimi
16.1.2010
30.1.2010
'13.3. 2010

p|es
2' Hasičský
Soko|skýples
p|es
X. Ve|imský

Kácení a prořez stromů
výškovépráce

Zdeněk Hála. tel: 776 395 414. e-mail: hala.z@email.cz

VEL|MSKENoV|NY- občasník
vydávanýoU ve Ve|imi
INTERNET;www.velim.cz
E-MAIL: redakcevn@seznam.cz
Redakční
rada: Mgr.A|enaHo|zbauerová
- šéfredaktorka
(sport)
Mgr.Jaros|avČešpiva
Mgr.Eva Veselá (korektura,
zprávyze ZS)
Mgr.Hana Kaprá|ková(korektura)
Bc. KateřinaKvapilová(zprávyod občanŮ)
Jana Bartošová(zprávyod občanů)
Jana Sixtová(zprávyod občanů)
ZanetaSvobodová(zprávyod občanů)
Bc. MartinaWasserbauerová(zprávyod občanů)
přepisy'inzerce)
Bc. PetraSixtová(účetnictví'
Příjemzpráv: e-mail:redakcevn
@seznam.cz
členové
RR
podobě
Uzávěrkaje 21. denv měsíci.Příspěvky
zaslanév e|ektronické
majípřednost.Příspěvkydoš|épo uzávěrce i příspěvkynevýištěné
z kapacitních
důvodů
vyjdouv da|ším
ěís|eVN. Příspěvkymohoubý
upravené,
obsahzůstane
nezměněn(nevyŽádané
rukopisynevracíme).
Za obsahč|ánků
zodpovídáautor.
Tisk: RoTAtisk' Roháčova'|94, 280 02 Ko|ín3' te|./Íax
32'| 724 338,
e-mail:rotatisk@
reklamniservis.cz.
www.reklamniservis.cz

