183
Vydává obecní úřad

Cena 5,- Kč

Téma: Vánoce jsou za dveřmi
Klidné a spokojené vánoční
svátky, hodně zdraví, štěstí,
úspěchů a optimismu v novém
roce 2011 všem občanům Velimi
a
Vítězova
jménem
zastupitelstva obce, obecního
úřadu a jménem svým přeje
Josef Seifert, starosta
Dovolte, abych i já jménem celé
redakční rady popřála všem
našim čtenářům, ale i ostatním
občanům Velimi a Vítězova
krásné vánoční svátky a šťastný
nový rok 2011.
Alena Holzbauerová,
šéfredaktorka

Vzpomínky – Velimské válečné Vánoce
Píše se rok 1944 a proţíváme smutné válečné Vánoce. Máme naštěstí stromeček, ač je o ně veliká
nouze. Ozdoby jsou chudé, ale je ozdoben i fondánovým cukrovím od cukráře pana Šibravy za 1 kg cukru
a 30 korun, několika ořechy a trochou perníku. Situace je hrozná, všichni jsme unaveni válkou, celá
rodina je skoro bez prádla a oblečení, všechno přešívám na děti, sama nemám ani jedny sváteční šaty,
kabát mám ještě z domova, dvanáct let starý. Boty dostanou jen děti jeden pár za rok a dospělý jen na
poukaz, který přiděluje obecní úřad. Všechno je na lístky. Na měsíc je 1 kg masa, 1,20 kg cukru, ¼ kg
vařiva (kroupy, krupky, těstoviny), trocha umělého tuku. Chleba nám stačí, ale není téměř k jídlu. Dá se
sice něco sehnat i bez lístků, pod rukou, ale 1 kg cukru za 250 korun, 1 kg sádla stojí prý 1000 korun,
krmená husa prý dokonce 5000!
Dosud jsme všichni zdrávi. Kaţdý den je nebezpečí náletu, rádio přestane hrát a slyšíme detonace.
V Kolíně je rozbitá petrolka a obytné domky v Sendraţicích. Máme připravený sklep jako kryt, strop je
podepřený trámky, kaţdý tam má svíčku, kabát, deku, něco pití a kousek chleba. Ale ţijeme s nadějí, ţe
po válce budeme zase jako lidi …
(Z deníčku paní Marie Strnadové, maminky paní Čábelové.)
„Mně bylo v té době 10 let,“ vzpomíná paní Maruše Čábelová na ony Vánoce. „Pamatuji, co bylo
sněhu! Vyhrabaný podél silnice sahal aţ k mojí hlavě. Na Štědrý den se sehnaly vepřové řízky ze
zabijačky, byl i bramborový salát, někdy i smaţená ryba. Ale byla nám i vevnitř hrozná zima. Museli jsme
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se sourozenci sedět blízko kamen,
abychom se trochu zahřáli. Uhlí nebylo.
Jako dárek byla pro mě vţdy kníţka.
Tehdá to byla tlustá kníţka pohádek od
Boţeny Němcové. Maminka ji koupila
v létě od podomního obchodníka a
schovala ji na Vánoce. Hračky jsme
nedostávali. Jednou ale maminka ušila
panenku pro mladší sestřičku. Sešila tělo,
hlavu sehnala ze staré panny a teta ušila
kroj, který byl vyšívaný. Nádhera!
Také jsme byly jako děti pořád venku,
bruslilo se, sáňkovalo, do školy se
nechodilo. Jen pro úkoly do Skalovy
hospody (ve Fajberku), ve škole byli totiţ
Němci.
Barborky
a
jiné
zvyky
jsme
nedodrţovali, pouze jsme chodili do
kostela říkat básničky. Sice nám mrzly
prsty u nohou a rukou, ale sladký, doma
upečený dáreček za to stál. V kostele byl
vţdy obrovský třímetrový strom, coţ byla
také atrakce, kdyţ ho pan farář rozsvěcel.
A taky jsme měli bernardýna Lorda a
toho jsme na Vánoce zapřáhli do saní a on
nás dovezl k babičce do Vítězova na
návštěvu. Měla teplé mléko a jiné dobroty.“

Velimské Vánoce
Píše se rok 2010 a proţíváme krásné
mrazivé Vánoce. Stromeček máme umělý,
je to ekologické a vyplatí se. Ozdobíme ho
tentokrát do fialova, módní barvou této
sezony. Zřejmě nákupní sezony. Uţ
nemám ty ostatní ozdoby ani kam dávat.
Jsou sice umělé, ale skleněné jsou moc
drahé. Děti dostanou, co chtějí. Snad jim
to udělá na chvíli radost. Je toho všude
tolik v nabídce, ţe se to vyplatí. Jen
nevím, jestli barbie s růţovými, nebo
(pokr. na str. 2)

Předsedající konstatoval, ţe nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá
volba starosty a místostarostů veřejným hlasováním.
Výsledek hlasování: pro 11 - proti 0 - zdrţel se 0.

(pokr. ze str. 1)

modrými šaty? Uvidíme, koupím obě a jednu nechám na narozeniny.
Hlavně nesmím na nikoho zapomenout a upéct hodně druhů cukroví a
nakoupit všechny potraviny. Na nic nezapomenout. Uděláme si
pořádnou pohodu. Nebo pořádnou „ţranici“? Třeba v tom shonu zbyde
čas na to jít někam na koncert, jen tak se projít a myslet i na ty druhé,
kteří si toto vše nemůţou dovolit. A ani je nemusíme znát a můţeme
pomoci.
Třeba bych nemusela kupovat všeho tolik?! Vţdyť i o Vánocích platí
„méně je více“. Nebo o Vánocích ne? Všichni si přece dopřejeme!
Polemizovat se dá vţdy. Je spousta lidí, kteří utíkají na vesnice,
k lesům a na samotu v přírodě. Proč asi? Všichni, koho znám, neradi
nakupují, a přesto se s nimi potkám nejčastěji v supermarketu nebo
někde, kde se něco rozdává, nejlépe zadarmo. Snaţím se uvědomovat
si ty pravé lidské hodnoty, ale kdyţ ne druhý, tak já také ne a basta.
Poměrně častý názor.
Takţe veselé Vánoce, zdravou rodinu a celé okolí, více úsměvů
ostatním, milých setkání se známými. A kdyţ se otočíte za sebe, ať jste
na sebe pyšní, anebo se neotáčejte .
kvak

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci
starosty. Byl podán následující návrh: člen zastupitelstva pan
Stanislav Kotek navrhl zvolit do funkce starosty pana Josefa Seiferta.
Před hlasováním byla zastupitelům dána moţnost sdělit své stanovisko.
Ţádné stanovisko sděleno nebylo.
Výsledek hlasování: pro 10 - proti 0 - zdrţel se 1.
Pan starosta Josef Seifert byl zvolen do funkce starosty.
Po zvolení převzal pan starosta Josef Seifert vedení zasedání. Sdělil
ZO, ţe obec Velim pro toto volební období zvolí dva místostarosty.
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci
místostarosty. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva pan
Stanislav Kotek navrhl zvolit do funkce místostarosty pana
Luďka Kostku a pan Mgr. Petr Karpeta navrhl zvolit do funkce
místostarosty pana Petra Kubelku.
Před hlasováním byla zastupitelům dána moţnost sdělit své stanovisko.
Ţádné stanovisko sděleno nebylo.

ZPRÁVY ZE ZO

Volba místostarosty pana Luďka Kostky.
Výsledek hlasování: pro 10 - proti 0 - zdrţel se 1.

Z ustavujícího zasedání ZO Velim konaného dne 10. 11. 2010
v zasedací místnosti OÚ Velim od 19.00 hodin

Volba místostarosty pana Petra Kubelky.
Výsledek hlasování: pro 10 - proti 0 - zdrţel se 1.

Zasedání Zastupitelstva obce Velim bylo zahájeno v 19.00 hodin
dosavadním starostou panem Josefem Seifertem, který do zvolení
funkce starosty pověřil vedením zasedání pana Mgr. Petra Karpetu
(dále jen předsedající).

Určení počtu členů výborů
Pan starosta Seifert navrhl do kaţdého výboru počet členů – 2.
Volba předsedů výborů:
Výbor finanční:
předseda Mgr. Martin Kyncl
Výbor kontrolní:
předseda Mgr. Petr Karpeta
Výbor sociální a bytový:
předseda Monika Slabá
Výbor dopravní:
předseda Josef Kaftan
Výbor ekologický:
předseda Stanislav Kotek
Výbor školský a kulturní:
předseda Mgr. Jaroslav Češpiva
Výsledek hlasování: pro 11 - proti 0 - zdrţel se 0.

Všichni členové zastupitelstva obce obdrţeli osvědčení o zvolení člena
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající konstatoval, ţe zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynula dne 29. 10. 2010, ţádný návrh podán nebyl). Informace podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu
Velim zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 1. 11. 2010.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Pan starosta Seifert navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva
byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění,
poskytována měsíční odměna. Téţ navrhl měsíční odměnu za výkon
funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před
hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány ţádné návrhy.
Výsledek hlasování: pro 11 - proti 0 - zdrţel se 0.

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č. 1) konstatoval, ţe je přítomno 11 členů zastupitelstva
(z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva), takţe zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Sloţení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné
členy zastupitelstva ke sloţení slibu. Před sloţením slibu předsedající
upozornil členy zastupitelstva, ţe odmítnutí sloţit slib má za následek
zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib.

Diskuse:
Josef Seifert – poděkoval ZO za důvěru a zvolení do funkce starosty.
Z jednání ZO Velim konaného dne 16. 11. 2010 v zasedací
místnosti OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. - Seifert, Mgr. Bartošová, Slabá, Kubelka, Kotek,
JUDr. Těmín, Mgr. Karpeta, Mgr. Češpiva, Kostka, Mgr. Kyncl

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Mgr. Andreu
Bartošovou a pana JUDr. Tomáše Těmína, Ph.D. a zapisovatelkou paní
Jaroslavu Studenou. K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 9 - proti 0 - zdrţeli se 2.

Host: I. Břečková
1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny přítomné
pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, ţe je přítomna nadpoloviční
většina členů ZO. Hlasování o programu: pro 10 – proti 0 – zdrţel
se 0.

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.
Navrţený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a
zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení volby starosty a místostarostů
c) volba starosty
d) volba místostarostů
4) Zřízení výborů: finanční, kontrolní, sociální a bytový, dopravní,
ekologický, školský a kulturní
a) určení počtu členů výborů
b) volba předsedů výborů
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6) Diskuse
Výsledek hlasování: pro 11 - proti 0 - zdrţel se 0.

2. Kontrola minulého zápisu
- Pan starosta Seifert přečetl ustavující zápis z 10. 11. 2010.
3. Schválení určení členů jednotlivých výborů
Výbor finanční: předseda Mgr. Martin Kyncl
členové:Ing. Zdeňka Richterová, Vladimír Havlíček
Výbor kontrolní: předseda Mgr. Petr Karpeta
členové: Mgr. Lenka Hrabalová, Jaroslava Studená
Výbor sociální a bytový: předseda Monika Slabá
členové: Ing. Radka Krejčová, Jana Hykšová
Výbor dopravní: předseda Josef Kaftan
členové: Stanislav Kotek ml., Jiří Růţička
Výbor ekologický: předseda Stanislav Kotek st.
členové: Ladislav Richter, František Štěpánek

Volba starosty a místostarosty
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána
jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly
vzneseny.
Výsledek hlasování: pro 11 - proti 0 - zdrţel se 0.

Výbor školský a kulturní: předseda Mgr. Jaroslav Češpiva
členové: Ing. Miloslav Macháček, Renata Jeřábková
Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdrţel se 0.
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4. Došlá pošta
- č. j. 580/2010 MěÚ Kolín, odbor dopravy – Stanovení místní
úpravy dopravního značení na silnicích č. III/3299 a III/32910
(v jejich křiţovatce) ve Velimi z důvodu bezpečnosti silničního
provozu. (Přechody budou vyznačeny a dokončeny do konce
měsíce listopadu.) ZO bere na vědomí.
- č. j. 583/2010 VODOS Kolín – Návrh na změnu kalkulace vodného
pro rok 2011 z dosud platné ceny vodného o 1,61 Kč/m3 (bez DPH).
Jedná se o navýšení o 5,3 % a tento nárůst ceny zatíţí kaţdého
odběratele (občana) s průměrnou spotřebou vody o 6,80 Kč (včetně
DPH) za jeden měsíc. Hlasování: pro 6 – proti 2 – zdrţel se 2.
- č. j. 584/2010 NYKOS, a. s. - Informace o odměně za separovaný
sběr za II. Q 2010 ve výši 43 712,50 Kč. ZO bere na vědomí.
- č. j. 595/2010 Z. Plaček, Ústí nad Labem – Ţádost o umístění do
DPS. Odpověď ZO: Zařadit do seznamu ţadatelů, přednost mají
velimští občané.
- č. j. 608/2010 HP – Havlík, Kolín - Ţádost o souhlas se stavbou a
podpis Smlouvy o smlouvě budoucí na akci Vítězov, úprava vedení
NN u č. p. 74, IE-12-6001553/01. Rozhodnutí: ZO zatím smlouvu
neschvaluje a pověřuje pana starostu Seiferta k dalšímu jednání a
prošetření situace.
- č. j. 609/2010 I. Kočovská, Sv. Mikuláš – Ţádost o podepsání
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6003799/1
Velim, tř. Krále Jiřího u čp. 441. Rozhodnutí: ZO zatím smlouvu
neschvaluje a pověřuje starostu Seiferta k dalšímu jednání a
prošetření situace.
- č. j. 624/2010 EuroCycles, s. r. o. - Ţádost o vyjádření souhlasu se
stavbou střešního fotovoltaického systému s poloţením přívodního
kabelu VN dle přiloţené dokumentace. Rozhodnutí: ZO souhlasí se
stavbou střešního fotovoltaického systému s poloţením přívodního
kabelu VN dle přiloţené dokumentace. Hlasování ZO: pro 8 – proti 2
– zdrţel se 0.
- č. j. 625/2010 Občané Vítězova – Ţádost o navrácení
zpomalovacího retardéru z důvodu nepřiměřeně rychlé jízdy
projíţdějících řidičů. ZO bere na vědomí, retardér bude znovu
umístěn do Vítězova k domu čp. 84.
- č. j.637/2010 H. Březinová, Jíloviště, L. Šura, Dvakačovice,
J. Vadroň, Praha – Odpověď na vyjádření zastupitelstva obce ze
dne 6. 10. 2010 (podmínění souhlasu s bezúplatným převodem
pozemků na výstavbu plánovaných komunikací písemnou dohodou,
kde bude jasně definováno, kdy nebo dokdy budou komunikace
zhotoveny a ţe zbytek parcel bude v novém ÚP vedený jako
pozemek určený k výstavbě, včetně těch, které jsou v současném
ÚP určeny k výstavbě). Odpověď ZO: V současné době vzhledem
k novému sloţení zastupitelstva a novému přerozdělení kompetencí
dochází k přehodnocování politiky rozvoje obce Velim. Kvůli této
skutečnosti není jisté, zda obec bude vůbec mít zájem na nabývání
pozemků komunikací, či dokonce i na závazku takové komunikace
na nich vybudovat z vlastních zdrojů.
- č. j. 640/2010 I. Břečková, Velim – Opětovná ţádost o splátkový
kalendář. Paní Břečková se osobně dostavila na zasedání ZO a
vysvětlila svou situaci. Rozhodnutí ZO: Do konce roku 2010 doplatit
polovinu dluţného nájmu, po zaplacení této částky bude sepsána
nová nájemní smlouva na dobu určitou. Druhá polovina nájmu bude
doplacena do 30. 6. 2011. Hlasování ZO: pro 8 – proti 1 – zdrţel se
1.
- č. j. 650/2010 V. Pinkasová, Velim – Reklamace vyúčtování
nájemného a sluţeb s vyuţíváním bytu - rok 2009. Odpověď ZO:
Reklamaci vyřídí společnost I&TS, s. r. o., která provádí kaţdoročně
sběr dat a následné vyúčtování.
- č. j. 651/2010 Zelená úsporám - Akceptování ţádosti o podporu ze
SFŢP ČR v rámci programu Zelená úsporám – projekt – Zateplení
fasády a výměna oken Obecního úřadu ve Velimi. ZO bere na
vědomí.
- KAS OKNA, s. r. o. - Cenová nabídka č. PP449-10 na výměnu výloh
v obecním domě čp. 177, ulice Novoveská, Velim (prodejna textilu).
Rozhodnutí: ZO s nabídkou za celkovou částku 26 464 Kč vč. DPH
souhlasí. Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdrţel se 0.
5. Diskuse
Pan starosta
- Navrhl, aby úřední dny pro uzavírání sňatků byly určeny: pátek,
sobota. Hlasování ZO: pro 10 – proti 0 – zdrţel se 0.
P. Kubelka
- Poţádal o ořezání lip v ulici Václavská.
JUDr. T. Těmín
- Upozornil na špatný stav ozvučení při akcích pořádaných
v sokolovně. Pan starosta odpověděl, ţe ozvučení bude příště

řešeno zápůjčkou aparatury.
M. Slabá
- Informovala ZO o instalaci herních prvků na dětské hřiště ve Velimi.
Hřiště bylo z důvodu vyzrání betonu pouţitého při upevnění
některých herních prvků uzavřeno a bude znovu otevřeno na jaře
roku 2011.
Z jednání ZO Velim konaného dne 1. 12. 2010 v zasedací místnosti
OÚ Velim od 18.00 hodin
Přítomni: pp. - Seifert, Mgr. Bartošová, Slabá, Kubelka, Kotek, Kaftan,
Mgr. Karpeta, Mgr. Češpiva, Kostka, Mgr. Kyncl
Hosté: J. Šmíd, J. Synek
1. Zahájení provedl a s programem jednání seznámil všechny přítomné
pan starosta Josef Seifert. Konstatoval, ţe je přítomna nadpoloviční
většina členů ZO. Hlasování o programu: pro 10 – proti 0 – zdrţel
se 0.
2. Kontrola minulého zápisu
- Retardér ve Vítězově bude nainstalován na jaře 2011.
- Lípy v ulici Václavská – budou ořezány do konce vegetačního
období.
- Byly připomenuty ostatní zprávy.
Do zasedací místnosti Obecního úřadu Velim se dostavili pan J. Šmíd a
J. Synek, zástupci velimských a vítězovských včelařů, a poţádali o
podporu místních včelařů v roce 2011. Pan starosta jim doporučil
napsat písemnou ţádost o finanční příspěvek, aby částka mohla být
zahrnuta do rozpočtu obce Velim pro rok 2011.
3. Rozpočtové provizorium na rok 2011
Pan starosta seznámil ZO s rozpočtovým provizoriem na rok 2011. Do
doby schválení rozpočtu na rok 2011 se budou hradit pouze výdaje,
které jsou nutné k chodu obce a obecního úřadu. Splátky jistin a úroků
z úvěru budou hrazeny dle splátkového kalendáře, příspěvkové
organizace obdrţí 1/12 z předpokládaného ročního objemu. Mimořádné
výdaje budou schvalovány na zasedání obecního zastupitelstva.
Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdrţel se 0.
4. Došlá pošta
- č. j. 608/2010 HP - Havlík, Kolín - Ţádost o souhlas se stavbou a
podpis Smlouvy o smlouvě budoucí na akci Vítězov, úprava vedení
NN u č. p. 74,IE-12-6001553/01. Pan starosta Seifert prošetřil situaci
ve Vítězově a informoval ZO. Rozhodnutí: ZO souhlasí se stavbou
a podepsání smlouvy schvaluje. Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdrţel
se 2.
- č. j. 657/2010 J. Kettnerová, M. Kettner, Nymburk – Ţádost o
umístění do DPS. Odpověď ZO: Ani jeden z manţelů nesplňuje
poţadované podmínky pro umístění do DPS.
- č. j. 665/2010 MAS Podlipansko - Ţádost o zveřejnění návrhu
rozpočtu na rok 2011, poţadavek k schválení příspěvku pro
Dobrovolný svazek obcí Pečecký region za obec Velim na rok 2011
ve výši 82 290 Kč a uvedení ve výdajích rozpočtu obce. Rozhodnutí:
ZO schvaluje příspěvek pro DSO Pečecký region za obec Velim na
rok 2011 ve výši 82 290 Kč. Částka bude zahrnuta do rozpočtu obce
v roce 2011. Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdrţel se 0.
- č. j. 674/2010 J. Danyi, Kolín – Ţádost o umístění do DPS.
Odpověď ZO: Zařadit do seznamu ţadatelů, přednost mají velimští
občané.
- č. j. 675/2010 FSČCE ve Velimi – Ţádost o uvolnění finančního
příspěvku na obnovu kulturní památky. (Částka 30 000 Kč byla
odsouhlasena dne 18. 8. 2010 na 13. zasedání.) ZO bere na
vědomí.
- Vodohospodářské sdruţení Kolín – Rozpočet na rok 2011 a
Rozpočtový výhled na roky 2012 - 2013. Ţádost o vyvěšení na
úřední desce. ZO bere na vědomí.
5. Diskuse
Pan starosta
- Pan starosta seznámil ZO s výsledky dílčího auditu, který proběhl
bez závaţných chyb a nedostatků dne 25. 11. 2010.
- Dále informoval ZO o nabídce firmy Kenast na vybavení kanceláře
starosty a obřadní síně v celkové výši 55 657 Kč bez DPH a poţádal
o schválení. Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdrţel se 0.
- Pan starosta podal zprávu o úklidu sněhu ve Velimi, který zatím
probíhá bez větších problémů. Dále informoval ZO o jednání
s panem archeologem Vávrou, které se týká předání parcel Na
Skalce, na nichţ byl prováděn archeologický průzkum.
- Dne 30. 6. 2010 na 12. zasedání starosta seznámil ZO s návrhem
vypracovat znalecké posudky na odkoupení částí pozemků, které
patří fyzickým osobám a na kterých se zčásti nacházejí obecní
komunikace (část chodníku, silnice). Vlastník pozemku dle PK p. p.
č. 236/5 v k. ú. Velim souhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku
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za odhadní cenu. Pan starosta poţádá JUDr. Těmína, aby připravil
návrh kupní smlouvy, a zadá zpracování geom. plánu.
Na závěr pan starosta Seifert poděkoval všem organizátorům a také
účinkujícím, kteří se podíleli na slavnostním rozsvícení vánočního
stromku.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
SPOZ OZNAMUJE
Významná ţivotní jubilea oslavili:
Havlíček Vladimír, Velim
Výborná Vlasta, Velim
Galčíková Anna, Velim
Urbánková Blanka, Velim
Jirků Jindřich, Velim
Nouzovská Vlasta, Velim
Souček Miloslav, Vítězov
Šusta Jiří, Velim
Holoubková Marcela, Velim
Hloušek Alois, Velim
Horáková Boţena, Velim
Bečvářová Antonie, Velim
Šmídová Věra, Velim
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

60 let
65 let
85 let
85 let
70 let
65 let
60 let
70 let
65 let
90 let
60 let
80 let
75 let

Vánoční trhy v areálu velimské školy
To, ţe je Velim v Evropě, víme. Ovšem potěšitelné je, ţe máme svůj
stromek a své vánoční trhy jako ve velkých evropských městech. Euro
má sice poměrně dobrý kurz, ovšem něco si tam koupit vyţaduje
notnou dávku marnotratnosti v povaze.
Na vánočních trzích prezentujících výrobky ţáků ZŠ Velim si lze
radost z nákupu udělat. Vybrat z pestré nabídky nebylo jednoduché.
Svícny, zvonečky, obrázky, kytičky, krmítka. Toto vše jsme si mohli
uloţit do veselé taštičky vyrobené z potravinových obalů. Děti se jako
prodavači osvědčily a byly všechny bez rozdílu ochotné a roztomilé.
Atmosféru umocňovaly vánoční stromečky a koledy. Vyučující museli
mít opravdovou radost a také to na tvářích paní učitelky Veselé, paní
Benešové, fotografky paní učitelky Holzbauerové i ostatních, kteří se na
přípravě podíleli, bylo patrné.
Ve slohových pracích následuje závěr. Ovšem formálních pár vět.
Zde měl závěr podobu zcela konkrétní. Kuchařky u okénka nabídly
„svařák“ a výborné bramboráčky, také chlebíčky byly k mání. Navíc této
zdařilé akci přála i příroda. Cestu domů lemovaly ojínělé stromy a sníh.
Ten, kdo všechno viděl a ochutnal, nelitoval.
IBAB

Narodili se:
Brunclíková Eliška, Velim
Dolejš Jakub, Velim
Štěpánková Veronika, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Sňatek uzavřeli:
Tomáš Gaborik a Monika Neprašová

Z NAŠICH ŠKOL
Do „Písničky“ přišlo peklo
V pátek 3. 12. jsme všichni nedočkavě vyhlíţeli čerty, Mikuláše i
anděla. Nervozita by se dala krájet a nezvyklé ticho naplnilo celou
mateřskou školu. Připraveni se svým vystoupením jsme vyčkávali, aţ
se rozezní zvoneček a vejde Mikuláš. Kolem 10. hodiny se tak opravdu
stalo. Po přivítání vystoupily děti se svým pásmem plným písniček a
básniček. Čerti byli opravdu hrozní, ale nakonec nikoho neodnesli.
Museli jsme slíbit, ţe příští rok budeme ještě hodnější neţ ten rok
letošní. Společně jsme si na závěr všichni zatančili a jak tiše Mikuláš
přišel, tak zas odešel. My se uţ zase můţeme těšit na další vydařenou
akci. Za spolupráci děkujeme jako kaţdoročně ZŠ Velim a paní učitelce
Veselé.
ŢAS

Kolínská vánoční laťka
Dne 8. 12. 2010 se naši ţáci zúčastnili
Kolínské vánoční laťky čili soutěţe ve
skoku
vysokém.
Nominováni
byli:
I. Homokyová, A. Filounová, K. Fialová,
I. Farkašová, M. Nejedlá, M. Nezbedová,
M. Trumpus, M. Kasal, M. Adámek,
J. Svoboda, O. Kosina a T. Minařík.
Druţstvo obsadilo celkově 4. místo,
nejlepšími výkony jednotlivců bylo
2. místo O. Kosiny (150 cm) a 1. místo
T. Minaříka (173 cm – osobní rekord, na
fotografii). Blahopřejeme.
AH

Mikuláš ve škole
Kaţdý rok se tradičně podílejí na většině akcí pořádaných ve škole
deváťáci. Tak to je i o Mikuláši. Byly připraveny tři „party“ – jedna pro
školku, jedna pro 1. stupeň a jedna pro 2. stupeň. Z čertů šel opravdu
strach, andělé nádherní a spolu s Mikulášem si vyslechli písničky a
básničky dětí.
AH
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Exkurze k volbě povolání

Mikulášská nadílka v sokolovně

Dne 6. 12. navštívila 9. třída s paní uč. Matiášovou a Kaprálkovou
SOŠ potravinářských technologií a VOŠ ekonomických studií v Praze.
Prohlédli jsme si školu včetně školní pekárny a pivovaru. Zde nám byl
vysvětlen postup výroby piva a paní učitelky tu měly moţnost jejich pivo
ochutnat. Zajímavostí pro nás bylo, ţe škola vyrobila pivo s největším
obsahem alkoholu v naší republice. Po prohlídce školy jsme se vypravili
na Staroměstské náměstí podívat se na kaţdoroční vánoční trhy.
Nechyběly ani vánoční stromek a ţivý betlém. Děkujeme paním
učitelkám za příjemné zpestření školní výuky.
I. Nádějová, N. Pitáková

Jako kaţdý rok jsme i letos mohli být svědky mikulášské nadílky
v sokolovně. Před čtvrtou hodinou odpolední se začaly scházet děti, ať
uţ ty, které na besídce vystupovaly, nebo ty, které se přišly jen podívat.
Na úvod zazpívala T. Klingrová, pak se předvedl oddíl juda, představili
se O. a K. Strnadovi se svou písní Jeţíšek od Jarka Nohavici,
následovala vystoupení oddílu sokolské všestrannosti a Školního
aerobik klubu Velim. Nakonec jsme přivítali malé trpaslíky pod vedením
A. Kronusové a I. Homokyové.
Po skončení všech dětských vystoupení přišli tolik očekávaní čerti.
Společnými silami naučily děti hloupé peklo číst, počítat a zpívat. A
kdyţ přišlo na rozdávání dárečků, uţ vcházel majestátně Mikuláš i se
svými anděly.
Besídku navštívilo skoro 200 dětí a dospělých nepočítaně.
Děkujeme organizátorům a sponzorům celé akce.
ŢAS

Miss
Kolínského deníku
V pátek 26. 11. se v kolínském divadle
konal jiţ desátý ročník soutěţe MISS Kolínska.
Porota vybírala z celkem deseti finalistek a
dále byly vyhlášeny Miss Sympatie a Miss
Kolínského deníku, které byly oceněny na
základě hlasů diváků a čtenářů. Soutěţe se
zúčastnila i Andrea Kaftanová z Velimi a
získala titul Miss Kolínského deníku.
AH

Rozsvícení vánočního stromu
V mnoha městech a obcích se v posledních letech objevila tradice
rozsvěcování vánočních stromů. Letos jsme se k této akci, která
příjemným způsobem zahájí advent, připojili i my.
28. 11. 2010, tedy o první adventní neděli, jsme se sešli na
velimském náměstí. Celou slavnost zahájil svým přáním pan starosta
Josef Seifert. Se svým programem vystoupily děti z mateřské a
základní školy a krouţku doprovodné kytary. Byl zde ţivý betlém, koš
na dopisy pro Jeţíška, děti dostaly perníčky, cukroví a čaj, pro dospělé
byl připraven stánek s občerstvením. Za zvuku zvonečků a následně
koled pan starosta rozsvítil náš velimský vánoční strom.
Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli a přispěli k jejímu
zdárnému průběhu.
AH

Velimské proměny X

Továrna na piana Karla Broţe
R. 1920 vznikla pianka Karla Broţe (mnoho z nás má doma ještě piano
od něj). Dříve se tam vyráběla marmeláda Lada. V roce 1910 zde
zahájil Alois Rubeš výrobu houpaček pro zábavní podniky.

Po 90 letech je zde po bývalých kasárnách pusto.
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kvak

V předvánočním shonu byl poslech příjemných tónů pro všechny
přítomné více neţ pohlazením na duši.
Na závěr bych chtěla pánům ze smyčcového kvarteta poděkovat a
do další umělecké práce popřát spoustu úspěchů a věrných
posluchačů.
M. Slabá

Velimská abeceda (list 109)
Řepa cukrová, za jejíţ vyuţití vlastně vděčíme Napoleonovi, našla
v našem kraji v době průmyslové revoluce nejlepší podmínky pro
pěstování. V našem okolí bylo zaloţeno mnoho cukrovarů, jmenovitě
v Pečkách, Plaňanech, Cerhenicích, Kouřimi, Kolíně, Ratboři, Českém
Brodě a na mnoha jiných místech – a také ve Velimi. Náš velimský
cukrovar však nestačil tempu technického pokroku a byl v roce 1929
zlikvidován. Do roku 1979 se počet cukrovarů v ČSSR zredukoval na
58. Pěstování řepy je všestranně výhodné a vše z ní se dá racionálně
vyuţít (cukr, řízky, chrást, melasa). Vzhledem k současným podmínkám
u nás byly všechny dříve jmenované cukrovary likvidovány, a to se u
nás ve Velimi plánovala stavba gigantu dvakrát tak velkého jako
cukrovar v Hrochově Týnci.
Řepa Jaroslav se narodil r. 1879 v Miskovicích u Kutné Hory,
v rodině zemědělce. Studoval bohosloví v Basileji a stal se
evangelickým vikářem v Kladně. Od října 1906 vypomáhal na
evangelické faře ve Velimi při administrativních pracích, jeţto
superintendent Szalatnay byl zaneprázdněn řízením seniorátu. Dne
1. ledna 1908 se J. Řepa stal druhým farářem evangelického sboru ve
Velimi. Poté se oţenil a po smrti superintendenta byl jediným
evangelickým farářem ve Velimi. Řepovi měli tři děti: Jaroslavu,
Jeronýma a Evu. Řepa byl vynikajícím řečníkem. Koncem 2. sv. války
převzal správu jistého sociálního evangelického ústavu a velimským
farářem se stal Jiří Vojtěchovský. Jaroslav Řepa zemřel 31. srpna 1947.
Řezáč byl jedním z pracovníků na panském dvoře v 16. či tomu
blízkém století. V popisech poměrů na panských dvorech se například
uvádí, ţe šafář měl na starosti pluhače, pohonce, skotáky, pasáky,
sviňáky, pomocnice, husačky, řezáče a další. U popluţního dvora ve
Velimi byl v letech 1561 aţ 1568 téţ řezáč, který pobíral 5 kop platu.
Řezníci jsou ţivnostníci zabývající se poráţkami jatečných zvířat a
prodejem masa. Dle statistiky z r. 1890 byli ve Velimi 3 řezníci. Z konce
20. století známe velimské řezníky: otce a dva syny Strnadovy,
Josefa a Jiřího Škopkovy, Andra, Němečka, Lončáka, Kleina,
Táborského, Pavlů, Tejčka, Kloudu, Šmejkala, Klingra, ale i bratry
Protivovy, Novotného ze Slovenska a řadu dalších. Kott, Plaček,
Klouda, ale i další byli řezníky zabíjačkovými.
Řidičům nákladních automobilů se dříve říkalo šoféři. Mezi nejstarší
z Velimi patřili pánové Áhnel a Doleţal z cihelny pana Bašty a pánové
Mašek a Beran z továrny na čokoládu. Dále to byl pan Mika z uhelných
skladů pana Vavřína, pan Ďoubal a pan Švarc. Mnoho řidičů se
vystřídalo ve Velimské továrně: Frajt, Červinka, Chvojka, Dvořák,
Burian, Kolodnický, Pich, Rampír, Roh, Beníšek, Hyšpler, bratranci
Němečkové, Joukl a další.
Řídící učitelé byli vlastně správci obecných škol v 19. a 20. století.
Za komunismu byly obecné a měšťanské školy zrušeny a spojeny
v devítileté školy řízené řediteli. Z velimských řídících učitelů jsme zatím
zjistili Jana Kvapila (nar. 1849, zemř. 1885), Rudolfa Bezectného, který
působil kolem r. 1875, dále Josefa Buldru, Aloise Doubravu,
Josefa Jareše a Karla Kratochvíla.
Sady velimské a vítězovské byly v minulém století většinou
třešňové. Ve starších zápisech se o Velimi píše, ţe zde sadařství
vzkvétalo, coţ bylo na vsích Poděbradského panství vzácností. Sady
zde byly nejen při dvorech ve Velimi a Klech, ale i u statků a chalup.
Pěstovaly se především jabloně, hrušně a švestky. Ve 20. století za
kolektivizace bylo mnoho menších sadů zlikvidováno. Jmenovitě
Synkova třešňovka za dráhou, jabloňový sad A. Urbánka, Flídrova
„zahrada“, Fundova třešňovka u Cerhenic, Fundův sad za koupalištěm,
třešňovka Vladimíra Fundy Na Houti, Hruškova zahrada „U Topola“,
Krásenských třešňovka v Nouzově, švestkový sad dr. Urbánka a další.
Sadka je minerální voda. Objevil ji v Sadské po roce 1930 bývalý
ředitel cukrovaru poté, co cukrovar zrušili a on si na jeho pozemku
stavěl vilu. Pramen Sadky vytryskl při hloubení studny.

Zasloužilý umělec Jaroslav Souček
Velimští vzpomínají nedoţitých 75. narozenin svého rodáka, pěvce
Jaroslava Součka.

Jaroslav se narodil 8. prosince 1935 ve statku č. 24, kde proţíval se
svými třemi staršími sourozenci krásné dětství. Avšak v r. 1943 přišla
rodina o otce a matka musela vést hospodářství sama. Další rána přišla
v podobě kolektivizace v r. 1951, kdy byla rodina pro neplnění dodávek
vystěhována do chalupy č. 13. To uţ se musel nadaný Jaroslav učit
horníkem na Kladně. Podařilo se mu vystudovat hornickou průmyslovou
školu s maturitou. Během studia se začal učit zpívat v kladenské
hudební škole u profesorky Tomáškové, spoluţačky sestry Stanislavy,
téţ pěvkyně. Po úspěšné zkoušce byl přijat na konzervatoř, ale protoţe
mu MNV ve Velimi zamítl ţádost o stipendium, přivydělával si na studia
brigádami na šachtě v Kladně. Po absolutoriu se stává členem Opery
Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, později přijal nabídku do
Státní opery v Brně, kde působil 17 let. V r. 1979 byl angaţován
Národním divadlem v Praze. Zde uplatňoval svůj jedinečný baryton aţ
do odchodu do důchodu v r. 1997. Nastudoval na 90 rolí českých i
světových oper, věnoval se i koncertní činnosti. Jeho ţivotní cesta byla
spojena, jak sám řekl, „s kapičkou štěstí, ale hlavně s velkou pílí,
odříkáním se mnohému, co by škodilo zdraví člověka, a uchopením
příleţitosti v pravý čas.“ Bylo to zajisté ovlivněno i Jaroslavovou
křesťanskou a sokolskou výchovou, silnou vůlí a poctivou prací.
Velimští jsou vděčni za mnohá Jaroslavova pěvecká vystoupení v rodné
obci i za mnohá osobní přátelství.
Jaroslav Souček zemřel 2. ledna 2006 a je pochován v rodinném
hrobě na evangelickém hřbitově v rodné Velimi.

Adventní koncert
Druhou adventní neděli uspořádal Farní sbor Českobratrské církve
evangelické ve Velimi na evangelické faře v Szalatnayově síni adventní
koncert. Collegium musicum Kolín ve sloţení PhDr. Jan Dvořák
(housle), Ing. Karel Kubelka (housle), Ing. Lubomír Huka (viola) a
Mgr. Jaromír Pitelka (violoncello) připravilo všem posluchačům příjemný
záţitek. Smyčcové kvarteto zahrálo skladby světoznámých skladatelů Mozartovu Sonátu opus 69, Haydnovo Andante z kv. č. 69, ale také
Intrádu 2008, Vánoční pastorelu, Divertimento č. 3 a Staré vánoční
zpěvy – suitu Ing. Lubomíra Huky, kolínského skladatele, hudebníka a
především člena výše zmíněného hudebního tělesa. Kaţdá skladba
právem sklidila hlasitý potlesk a odměnou za něj byl na závěr koncertu
ještě přídavek.

Dík tobě, pěvče, za píseň, jeţ zpívala jak skřivánek,
kdyţ zjara vítá slunce svit. Dík tobě, pěvče, za píseň!
Tvůj rodný kraj ti děkuje, bude tě navţdy v srdci mít.
Aţ budeš v něm pak spočívat, tvá píseň bude krajem znít ...
Za klub rodáků M. Čábelová
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Oslava 92. výročí založení ČR, setkání
rodáků a přátel Velimi 23. 10. 2010

Stolní tenis
Pro první poráţku v Regionálním přeboru si A – tým Velimi dojel do
Klučova, kde s tamním „béčkem“ prohrál v poměru 5:13 (Vejtruba 2, Dej
2, P. Jeřala 1). V domácím prostředí pak následovala cenná výhra nad
FK Kolín E 12:6 (P. Jeřala 3, Škopek 3, Dej 2, Vejtruba 2, čtyřhra 1, bez
boje 1). Druhou poráţku v soutěţi pak velimskému celku připravila
Viktoria Radim A, která doma zvítězila 13:5 (Vejtruba 2, P. Jeřala 1, Dej
1, bez boje 1). Po šesti odehraných kolech má Sokol Velim A
vyrovnanou bilanci 2 – 2 – 2, s níţ se pohybuje uprostřed tabulky.
Velimské B – druţstvo je v Regionální soutěţi 2. třídy stále bez
prohry (4 – 2 – 0). Po výhře nad Viktorií Radim D 16:2 (čtyřhry 2,
Vejtruba 4, Kopecký 4, L. Jeřala 3, Sixta 3) velimská rezerva pouze
remizovala na domácí palubovce se Sokolem Velký Osek C 9:9 (čtyřhra
1, Sixta 4, Svoboda 3, Vaňková 1). V duelu dvou aspirantů na postup si
„béčko“ poradilo hladce s FK Kolín G 18:0 (čtyřhry 2, Vejtruba 4,
L. Jeřala 4, Kopecký 4, Sixta 4).

V sobotu 23. října 2010 proběhlo ve velimské sokolovně tradiční
setkání občanů u příleţitosti 92. výročí zaloţení Československé
republiky spojené se setkáním Klubu rodáků a přátel Velimi. Hosty byli
např. p. Josef Seifert, starosta obce, br. Míla Melichar, starosta Ţupy
Tyršovy, akademický malíř Jiří Škopek, Mgr. Miluše Čábelová a další.
Setkání zahájil úvodním projevem br. Bohuslav Baláček, předseda
Klubu rodáků a přátel Velimi. O významu 28. října 1918 pro následný
průběh dějin pohovořil PhDr. Jan Dobeš, odborný asistent Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy. Součástí programu byla kulturní vystoupení
ţáků mateřské a základní školy, dále výstava výtvarných prací ţáků ZŠ
i výpěstků místní organizace zahrádkářů.
Významným bodem programu
bylo předání pamětní bronzové
medaile České obce sokolské
bratru Bohuslavu Baláčkovi, který
v tomto
roce
oslavil
80. narozeniny, jako vyjádření
uznání jeho dlouholeté práce na
poli kulturně společenské činnosti,
jako
spoluzakladatele
Klubu
rodáků
a
přátel
Velimi,
historiografa příběhů lidí i obce,
nositele myšlenky o sdruţování
v tom pravém slova smyslu.
Medaili
s blahopřáním
předal
bratru Baláčkovi starosta Ţupy
Tyršovy br. Míla Melichar.
Celá akce se uskutečnila za
podpory a finančního přispění
MAS
Podlipansko,
Obecního
úřadu Velim a MSproduction.

V sobotu 18. prosince se v malém sále velimské sokolovny uskuteční
tradiční turnaj pro neregistrované hráče. Začátek této soutěţe je od
14 hodin, vlastní pálku a sportovní obuv s sebou!
oddíl stolního tenisu

Oddíl JUDO
1. kolo Polabské ligy ţactva v JUDO, který je zároveň Otevřeným
přeborem ţactva Sokolské ţupy Tyršovy, se koná v sobotu 22. ledna
2011 ve velimské sokolovně. Začátek je v 10.30 hod. Vstup volný.

Pár tipů na předvánoční kulturní akce
Tři adventní neděle máme uţ za sebou a předvánoční čas nás
vyzývá ke zklidnění a rozjímání. Pro milovníky sváteční atmosféry
nabízíme několik tipů, kde si odpočinout od přeplněných obchodních
domů:
Český Brod
18. 12. od 14.30 hod. - Adventní divadlo pro děti i dospělé - kostel
Nejsvětější Trojice ČCE v parku
19. 12. v 10.30 hod. - Českobrodská vánoční desítka - silniční běh na
10 km
21. 12. v 19.30 hod. - Předvánoční koncert - J. J. Ryba - kostel
sv. Gotharda
25. 12. od 15.00 hod. – ţivý betlém a výstava v kostele sv. Gotharda
Skanzen Kouřim
18. a 19. 12. se představí vyzdobené chalupy doplněné předváděním
tradičních vánočních zvyků a štědrovečerním čarováním, bude probíhat
korálková dílna, bude se péci cukroví a zdobit figurální pečivo
30. 12. – výstava betlémů
Zámek Radim
18. 12. vánočně laděné prohlídky, Divadlo tety Terezy, soutěţní výstava
cukroví, výstava betlémů, od 17.30 hod. vánoční prohlídka při svíčkách
(nutná rezervace)
19. 12. vánočně laděné prohlídky, koncert dětského pěveckého sboru –
zpívání koled před betlémem
Zámek Loučeň
19. 12. od 16.00 hod – ţivý betlém, při prohlídkách zámku se přímo
v komnatách představí kníţecí rodina a ukáţe, jak slaví Vánoce
31. 12. v 13.00 hod – silvestrovská hostina a přípitek, děti se pak
můţou zúčastnit krmení zvířátek v zámeckém parku

Tadeáš Baláček na Open du Jura 2010
Tradiční šachový turnaj pořádaný ve švýcarském kantonu Jura se
hraje střídavě v jednotlivých turisticky zajímavých městech tohoto
hornatého kraje. Tentokrát bylo vybráno malé město Saint-Ursane při
řece Le Doubs. Město si zachovalo téměř středověký charakter. Pouze
dvěma úzkými branami, kterými neprojede ţádné nákladní auto ani
autobus, je vstup. Veřejnou dopravu do města zajišťuje upravený
mikrobus. Věţ gotického kostela převyšují okolní vysoké bílé skalní
útesy, kde lze zahlédnout krouţící orly. Kamenný most přes řeku,
připomínající svými oblouky Karlův most v Praze včetně několika soch,
slouţí pouze pro pěší.
Klid a nezaměnitelná atmosféra městečka byly asi příčinou toho, ţe
do turnaje se přihlásilo 19 hráčů s tituly fide mistr, mezinárodní mistr a
dokonce 9 mezinárodních velmistrů.
Celkem hrálo 85 šachistů z deseti zemí: Švýcarska, Francie,
Holandska, Itálie, Bulharska, Srbska, Německa, Ukrajiny, Litvy a Indie.
Průměrné elo prvních 20 hráčů bylo 2.417. Nejsilnějším hráčem turnaje
byl GM Bauer Christan z Francie hrající za klub Curych SG. Jeho elo
činilo 2.628.
Tadeáš 2 partie vyhrál, 2 partie remizoval. Prohrál pouze s GM
Ericem Prié z Francie, který skončil v turnaji na 4. místě. Jeho elo činí
2.527 oproti Tadeášovým 2.157. Tadeášovo 27. místo v turnaji je jistě
úspěchem a bylo oceněno titulem „jurassien champion U 16“. Se
stejným počtem bodů skončil na 20. místě GM Andrei Sokolov, vítěz
turnaje z roku 2007.
V turnaji
zvítězil
GM
Hamdouchi
Hicham
před
GM
Yuri Solodovnichenko z Ukrajiny a Bauerem.
Svými šachovými výsledky se Tadeáš Baláček zaslouţil o pozvání
na Mistrovství České republiky v šachu, kde bude reprezentovat mládeţ
Středočeského kraje a svůj šachový oddíl Sokol Kolín. Hraje se v Praze
18. prosince a Tadeáš zde dostane příleţitost utkat se s českou
šachovou špičkou. Drţme mu palce.
PB

Ať se rozhodnete strávit tyto chvíle kdekoliv, přejeme Vám jen příjemné
záţitky v milé společnosti!
MW

NĚCO NA ZOUBEK
Vánoční recepty
Medová kolečka s kokosem
160 g hladké mouky, 60 g moučkového cukru, 60 g másla, 1 ţloutek,
1 lţíce medu, 60 g strouhaného kokosu. Vypracujeme těsto, vyválíme a
vykrajujeme kolečka. Upečeme na vymazaném plechu a vychladlá
slepujeme kokosovou náplní. Utřeme 80 g másla se 6 lţícemi
moučkového cukru, 1 lţící medu, 2 lţícemi rumu, 120 g kokosové
moučky.
Kapr v zámeckém těstíčku
4 porce kapra, sůl, 2 vejce, 70 g bílého vína, 70 g mléka, 150 g
polohrubé mouky, olej. Z mléka, vejce, vína, mouky a soli připravíme
těstíčko. V tomto těstíčku smáčíme osoleného kapra, kterého zvolna
smaţíme v oleji dozlatova.
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FC Velim

Poděkování
Bylo pro mě velkým potěšením, ţe maminky z Velimi dne 28. 11. 2010
v 17.00 hodin zorganizovaly ke slavnostnímu rozsvícení stromu malý
kulturní program a občerstvení. Tímto děkuji organizátorům za krásně
strávený podvečer s příjemnou atmosférou a pevně věřím, ţe
podobných akcí bude přibývat.
H. Müllerová

Výsledky utkání:
A mužstvo: Trutnov – Velim 0:2, Velim – Nová Paka 1:0
B mužstvo: Velim – Ostrá 5:1, Nymburk B – Velim 2:2
Dorost: Velim – U. Janovice 3:1, Č. Brod – Velim 2:3
Žáci (st., ml.): Vlašim – Velim 3:0, 4:0, Velim – M. Boleslav B 1:4, 3:3
Přípravka: Velim – FK Kolín A 6:6

Oznámení
Obec Velim spustila dne 29. 11. 2010 nové webové stránky. Pokud
chcete mít svou firmu na našich stránkách, kontaktujte obecní úřad na
telefonním čísle 321 763 001 nebo na e-mail slaba@velim.cz. Sluţba
není zpoplatněna.

FC Velim – tabulky:
Mužstvo A - Divize C
Letohrad

9

2

4

29:13 29

1.

Velim B

10

2

1 44:15 32

2.

Kolín

8

5

2

25:11 29

2.

Milovice

8

3

2 29:18 27

3.

Velim

9

2

4

21:21 29

3.

Sokoleč

7

2

4 32:19 23

4.

AFK Chrudim

8

2

5

27:16 26

4.

Lysá

7

1

5 24:19 22

5.

Horní Měcholupy

8

2

5

20:15 26

5.

Roţďalovice

6

3

4 26:21 21

6.

Náchod

7

4

4

24:13 25

6.

Ostrá

6

3

4 28:25 21

7.

Dvůr Králové

7

4

4

29:19 25

7.

Poříčany

6

2

5 30:26 20

8.

Hradec Králové B 6

6

3

27:16 24

8.

Tupadly

5

3

5 21:28 18

9.

Nová Paka

6

3

6

18:25 21

9.

Jirny B

5

1

7 21:23 16

10. Ústí n.Orlicí

6

2

7

20:18 20

10. B.Podolí

5

1

7 31:37 16

11. Pěnčín-Turnov

5

3

7

18:28 18

11. Sadská

5

0

8 28:38 15

12. AS Pardubice

5

2

8

22:25 17

12. Libodřice

4

2

7 29:42 14

13. Trutnov

5

0

10 26:31 15

13. Nymburk B

3

3

7 28:31 12

14. Nový Bydţov

4

3

8

15:25 15

14. N.Dvory

0

2

11 9:38

15. Semily

3

3

9

21:36 12

16. Jičín

2

1

12

6:36
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Dorost - I.A třída dorostu C

Ovčáry

8

1

0

2.

Zásmuky

7

1

1

35:7 22

3.

J. Lhota

7

0

2

42:17 21

4.

Krakovany

4

1

4

39:31 13

5.

V. Osek

4

0

5

31:38 12

6.

Velim

3

1

4

30:23 10

7.

Břeţany II

3

1

5

13:39 10

8.

Týnec/nL

2

1

5

15:37 7

9.

Sendraţice

2

0

7

14:45 6

1

0

8

14:54 3

0

1

50:8 36

2.

Velim

11

0

2

59:21 33

3.

Říčany

9

2

2

43:17 29

4.

U.Janovice

8

2

3

33:14 26

5.

Polepy

8

1

4

34:20 25

6.

Radim

6

3

4

27:26 21

7.

Malešov

4

4

5

16:37 16

8.

Tupadly

4

3

6

27:27 15

9.

Úvaly

4

3

6

25:30 15

10. FK Kolín

4

2

7

31:33 14

Ml. žáci - Krajský přebor ml. žáků

11. Č.Pečky

2

3

8

18:34 9

1.

Benešov

15

0

0 102:2 45

12. Kouřim

2

3

8

20:41 9

2.

M.Boleslav B

13

1

1 72:14 40

13. Tuchoraz

1

3

9

13:54 6

3.

Vlašim

12

1

2 46:12 37

14. Č.Brod

1

1

11 26:60 4

4.

Velim

11

1

3 42:23 34

5.

Kosmonosy

9

1

5 34:24 28

St. žáci - Krajský přebor st. žáků

6.

Říčany

9

0

6 42:32 27

1.

Nymburk

12

1

2

70:15 37

7.

Nymburk

8

0

7 41:25 24

2.

Brandýs-Bol.

12

0

3

54:19 36

8.

K. Hora

6

2

7 33:37 20

3.

Vlašim

12

0

3

54:28 36

9.

Brandýs-Boleslav

6

1

8 21:28 19

4.

M.Boleslav B

11

2

2

64:15 35

10. Hořovicko

6

1

8 23:35 19

5.

Benešov

11

2

2

49:14 35

11. Kunice

4

4

7 24:40 16

6.

Čelákovice

8

3

4

43:24 27

12. P.Mělník

4

3

8 14:66 15

7.

Kunice

6

3

6

36:22 21

13. Sp Příbram

3

1

11 24:45 10

8.

Říčany

6

3

6

30:33 21

14. Čelákovice

3

0

12 15:54 9

9.

Sp Příbram

6

3

6

28:32 21

15. V.Borek

1

1

13 10:50 4

10. Lysá

5

2

8

27:46 17

16. Lysá

1

1

13 14:70 4

11. Hořovicko

5

0

10 34:41 15

12. Kosmonosy

4

1

10 15:35 13

Přípravka - OP starší přípravky

13. V.Borek

3

2

10 25:41 11

1.

Velim

12

1

0

14. P.Mělník

3

1

11 17:50 10

2.

FK Kolín A

11

1

1

15. Velim

3

1

11 20:54 10

3.

Ovčáry

9

2

2

14 9:106

4.

Č. Brod

9

1

3

5.

J. Lhota

8

1

4

6.

AFK Pečky

8

1

4

3
105:6
28
3
121:3
25
7
91:67
25

7.

Radim

7

1

4

73:63 22

8.

FK Kolín B

7

0

6

9.

Nebovidy

5

0

8

135:5 21
8
75:99
15

10. Zásmuky

4

0

9

71:87 12

11. Cerhenice

2

1

12. Konárovice

2

1

13. Štítarský SK

1

0

10 58:11 7
5
9 34:11
7
8
12 17:18
3

14. Ratboř

0

0

2
13 9:157
0
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Více informací na www.fotbal.cz

Poděkování
Za občany, kteří podepsali petici k vybudování přechodů na křiţovatce
ulic Palackého a Novoveská, děkuji Obecnímu úřadu Velim za jejich
vybudování.
Jana Sukdoláková

64:6 25

12

0

Poděkování
Děkujeme všem, kteří přispěli na mikulášskou besídku a nadílku
v sokolovně. Jedná se o tyto sponzory:
Sokol Velim, OÚ Velim, pan Dang Long, pan Miroslav Esterle, pan
Miroslav Siřínek, pan Josef Kaftan, MUDr. Josef Slabý, pan
Pavel Kasal, KOV Velim, pan Zbyněk Sandholc, Ing. Jaroslav Bačina,
paní Miroslava Soukupová, Aerocan Velim.

Dorost B - Okresní přebor dorostu
1.

AFK Pečky

1

Ředitelství ZŠ Velim děkuje panu Michalu Jeřábkovi a organizátorkám
výstav na OÚ za sponzorské dary na mikulášskou nadílku.

2

1.

16. K. Hora

Poděkování

Mužstvo B - I.B třída sk. C

1.

10. Bečváry

Inzerce
ZDARMA STAVEBNÍ MATERIÁL za demolici a odvoz:
cihly, tvárnice, betonové překlady, betonové stropnice, panely,
betonové ţlaby z bývalých hos. budov ve Velimi. Telefon: 608 601 719
nebo 775 635 832

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.

142:3 37
7
121:4
34
2
116:4
29

VELIMSKÉ NOVINY - občasník vydávaný OÚ ve Velimi
INTERNET: www.velim.cz
E-MAIL: redakcevn@seznam.cz
Redakční rada:

Příjem zpráv:

Míčový víceboj

Mgr. Alena Holzbauerová – šéfredaktorka
Mgr. Jaroslav Češpiva (sport)
Mgr. Eva Veselá (korektura, zprávy ze ZŠ)
Mgr. Hana Kaprálková (korektura)
Bc. Kateřina Kvapilová (zprávy od občanů)
Jana Bartošová (zprávy od občanů)
Ţaneta Svobodová (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 (nevyţádané rukopisy nevracíme).
Za obsah článků zodpovídá autor.

V sobotu 11. 12. uspořádal oddíl FC Velim B 1. ročník míčového
víceboje. Probíhal v prostorách základní školy a na „umělce“. Soutěţilo
se ve stolním tenise, volejbale, nohejbale, následovala střelba na koš,
házenkářskou branku a kopání penalt. 1. místo obsadili P. Karpeta a
J. Holzbauer, 2. místo M. Kyncl a A. Srp, 3. místo J. Slavík a M. Nedbal.
MaKy

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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