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V květnu ožily ulice Velimi
Fajberské máje

Fajberské máje by měly být zapsány na seznamu kulturního
dědictví UNESCO. Dagmar Honsová se výjimečně trefila
do pěkného počasí, které je základem venkovní veselice. Možná
bylo až moc pěkně, mnozí vyhledávali stín.
Obětavost a plné nasazení, s jakými se tu setkáváme, jsou
vážně příkladné. Staří, mladí i děti se hezky usmívají, všude plno
dobrot a pití. To všechno umí Velimáci – Fajberáci. Středobodem
akce se stalo občerstvení s hezkými lavičkami, zakryté tentokrát
nikoliv před deštěm, ale před květnovým sluncem.
Přiznávám, že jsem byla na odpoledních májích poprvé.
Podívala jsem se vždy jen na snímky na internetu. To ovšem není
to pravé. Atmosféra se dát užít pouze naživo.
Valašský král Boleslav Polívka dokraloval. Fajberský král
ve světlém (asi i teplém) šatě z brokátu žije! 
IBAB

Den sousedů

Na úvod jen krátce, co je vlastně Den sousedů. Den sousedů je
mezinárodní svátek, který si klade za cíl utužování mezilidských
vztahů. Připadá na 30. 5. a od roku 2009 se slaví i u nás ve Velimi,
zprvu jen v malé skupince sousedů a od roku 2013 se pravidelně
scházíme celá čtvrť, ulice Novoveská a Tylova.
Letos se naše setkání uskutečnilo 28. 5. 2016 s několika
změnami a dalšími (pro někoho šílenými) nápady navíc.
Hlavním letošním tématem a mottem byla ekologie. Takže
kromě odpoledního setkání se dopoledne uskutečnil úklid
lokality, již využíváme hlavně k procházkám. Touto lokalitou je
velimský lom. Nutno podotknout, že opravdu hodně prokoukl.
Za hojné účasti sousedů, kteří tímto dokázali, že se umí nejen
skvěle bavit, ale jsou ochotni udělat nezištně i něco pro své okolí,
se pytle s odpadem plnily doslova raketovým tempem. Všem
zúčastněným patří velký dík.
Odpolední část měla zprvu klasický scénář. Stoly se plnily
dobrotami, sladkými i slanými variantami rolád, koláčů,
chlebíčků. Nechyběly řízky, uzené, gulášek a spousta dalších
dobrot. Děti letos místo
tradiční bečky limonády
popíjely domácí a zcela
bio bezinkovou limonádu
a meduňkový sirup. Dospělí
ocenili dobře vychlazený
kácovský Hubertus. Doprovodný program – dětský
závod odrážedel a koloběžek –
poznamenal déšť, ale jen co se
počasí umoudřilo, pokračovali
jsme v mnohdy krkolomných
hrách a soutěžích.

Letošní novinkou byl závod a exhibice sekaček. Pilotům
těchto špičkových strojů se dostalo stejné pozornosti a péče
jako na závodech F1. Následovaly hod kládou (zúčastnily se
i přítomné dámy) a střelba ze vzduchovky.
Oblíbené přetahování lanem mezi Novoveskou a Tylovkou
jsme letos vynechali. V loňském ročníku se tato soutěž změnila
na „Válej se vedle svého souseda“, jelikož lano prasklo a všichni
jsme skončili na zemi.
Sousedé a sousedky, kteří se neúčastnili sportovního programu,
si v mezičase vyslechli ,,houslový koncert“ v podání Jiřího
Sukdoláka.
Večer nechyběl zpěv při kytaře. Jelikož žánry byly opravdu
pestré, vybral si každý svou oblíbenou písničku.
Sousedské vztahy jsme utužovali ještě hodinu po půlnoci, kdy
se i poslední sousedé začali trousit k domovům.
Na závěr poděkování realizačnímu týmu a samozřejmě našim
báječným sousedům, kteří jsou ochotni nám na naše rozpustilé
nápady skočit. Díky všem, jste báječní!
Za organizační tým Jana Sukdoláková
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Zajímavosti ze ZO

Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 4. 5. 2016
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ČEZ – oprava střech u trafostanic, hledá se vhodný termín
k osobnímu jednání s kompetentní osobou.
Byla podána žádost na rekonstrukci posledního pavilonu MŠ
Velim a na zhotovení cyklostezky Vítězov–Velim.
Uskutečnila se schůzka s projektanty ohledně ZŠ.
Chodníky- výzva v září, priorita – ulice Novoveská, Pražská,
Sokolská.
Pan starosta Seifert předložil zastupitelstvu rozpočtové
opatření č. 4, které ZO schválilo.
ZO schválilo odpisování majetku pro rok 2016, které bude
provedeno dle Českého účetního standardu č. 708/2011.
Zvolen je rovnoměrný způsob odpisování dle bodu 1, kdy je
známa cena majetku a doba zařazení majetku do používání.
Majetek bude odpisován čtvrtletně.
ZO odsouhlasilo žádost firmy Geoperfect, s. r. o., Světlá
nad Sázavou, o podpis smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti – č. IZ-12-6000325/VB/1, Velim, přeložka
u nového hřiště.
ZO rozhodlo, že nevyužije nabízené možnosti R. Kaválka,
Jaroměř, týkající se předkupního práva k pozemku p. č. 1140
v k. ú. Velim (spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/8).
ZO zamítlo žádost Českého svazu včelařů ZO Kolín
o příspěvek 3 000 Kč na činnost spolku.
ZO pověřilo JUDr. T. Těmína, Ph.D., zasláním stanoviska
obce k podanému odvolání – úplná uzavírka komunikace I/38
ve staničení cca km 77,500-78,200 z důvodu rekonstrukce
mostu ev. č. 38-034. Stanovisko obce je neměnné.
FC Velim podal žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Velim na rok 2016 (tréninková a závodní činnost, účast
v soutěžích SKFS a OFS Kolín, sportovní rozvoj a zdravý
životní styl) ve výši cca 250 000 Kč. ZO tuto dotaci schválilo.
Závěrečný účet DSO Pečecký region byl vyvěšen na www
stránkách obce a na úřední desce obce Velim po dobu
zákonné lhůty. ZO tento závěrečný účet schválilo.
MŠ Velim podala žádost o zveřejnění a schválení ÚZ za rok
2015. Účetní závěrka za rok 2015 bude vyvěšena na www
stránkách obce a na úřední desce obce Velim po dobu
zákonné lhůty.
ZŠ Velim podala žádost o zveřejnění a schválení ÚZ za rok
2015. Účetní závěrka za rok 2015 bude vyvěšena na www
stránkách obce a na úřední desce obce Velim po dobu
zákonné lhůty.
Vodohospodářské sdružení Kolín požádalo o zveřejnění
porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné. ZO bere na vědomí,
bude vyvěšeno na www stránkách obce a na úřední desce
obce Velim po dobu 30 dní.
Pan starosta Seifert předložil zastupitelstvu nabídku
společnosti Opravex, s. r. o., na opravu místní komunikace silnice u bytovek č. p. 564 a 565 ve Velimi ve výši 120 000 Kč
(zhotovení asfaltového povrchu na panelovou cestu). ZO
s nabídkou nesouhlasí, zkusí prověřit jiné možnosti a nabídky.
Starosta předložil ZO Příkazní smlouvu o zabezpečení
přípravy žádosti o dotaci na akci „Výstavba nové základní školy
v obci Velim” a Dodatek k příkazní smlouvě o zabezpečení
přípravy žádosti o dotaci na akci „Dostavba mateřské školy
v obci Velim” od společnosti Witero, s. r. o. Pan Kostka
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navrhl odložit projednání smluv, do příštího zasedání prověří
smlouvy společnosti WITERO, s. r. o.
Dále starosta předložil ZO návrh smlouvy o připojení
odběrného místa – č.p. 486 (hřiště). ZO bere na vědomí,
smlouva bude podepsána.
Pan starosta Seifert a pan Kaftan seznámili zastupitele
s variantami nabídek vozidel Multicar M 26 4x4 pro cestáře.
Dvě varianty - 648 000 Kč + DPH - rok v. 2001, 34.000 km,
nebo 1 200 000 Kč + DPH - r. v. 2010, 7 800 km + gratis
šnekový sypač a radlice. ZO zvolilo dražší variantu a souhlasí
s nákupem vozidla Multicar M 26 4 x 4.
Starosta Seifert požádal JUDr. Těmína, Ph.D., aby prověřil
smlouvu s Vodosem a připravil pravidla pro systém čerpání
finančních prostředků ve výši cca 10 % ročně z fondu
na údržbu kanalizace v našich obcích (opravy čerpadel atp.).
Pan Kostka informoval o projektu tělocvičny u ZŠ Velim.
Dále navrhl, že z důvodu neustálého porušování pravidel
odvozu bioodpadu budou umístěny kontejnery na plochu
do kasáren a budou otevírány pouze v určenou dobu. Znovu
otevřel diskusi o sběrném dvoře ve Velimi, který by byl
opravdu potřeba, a navrhl zastupitelům, aby vše do příštího
zasedání promysleli. Dále připomenul, že obec má plochu
u Skalky, na kterou již byla jednou zpracována studie
(parcelace ploch), a že by bylo vhodné požádat o demoliční
výměr k poslední budově, která na ploše stojí. Obec by měla
začít uvažovat o zhotovení přípojek a příjezdových cest.
Pan Kaftan předloží zastupitelům nabídku na zhotovení
povrchu k výše uvedeným bytovým domům č. p. 565 a 564
ve Velimi.
Paní Slabá informovala, že sbírka pro Diakonii Broumov se
uskuteční ve Velimi a ve Vítězově během měsíce června.
Dále sdělila, že uschlé a poničené stromy budou na podzim
nahrazeny novými.
Ing. J. Kliment (ředitel společnosti Ball Aerocan CZ, s. r. o.)
seznámil zastupitele s možností instalací informačních
tabulí archeologů na vhodných místech v obci, kde by byly
vyfotografovány a vysvětleny jednotlivé archeologické nálezy
a informace z archeologických průzkumů (lokalita u Ball
Aerocan CZ, s. r. o., ul. Palackého a lokalita Na Skalce – první
naleziště ve Velimi). Starosta Seifert poděkoval za nabídku
a navrhl, že zastupitelstvo zváží, kam by bylo nejvhodnější
umístit informační tabule.
Dále pan Kliment oznámil, že herní prvky do MŠ Velim
budou dodány v týdnu od 10. 5. 2016.
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 18. 5. 2016
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Společnost Ball Aerocan CZ, s. r. o., dodala do MŠ Velim
herní prvky, zastupitelé byli pozváni do mateřské školy
na prohlídku.
ZO prodiskutovalo umístění tabulí s informacemi
o vykopávkách. Jedna cedule bude umístěna na náměstí,
druhá v parčíku u základní školy.
Starosta předložil Závěrečný účet obce Velim za rok 2015, který
byl vyvěšen na úřední desce obce Velim a elektronické úřední
desce od 25. 4. 2016 do 11. 5. 2016. ZO schválilo závěrečný
účet obce Velim za rok 2015 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015 a dalších příloh bez výhrad.
Zastupitelstvo Obce Velim schválilo v souladu s § 4 vyhlášky
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č. 220/2013 Sb. účetní závěrku Obce Velim za rok 2015
v plném jejím rozsahu, neboť poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce. ZO
současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok
2015 ve výši 8 023 268,16 Kč na účet č. 432 – nerozdělený
zisk z minulých účetních období. Závěrka byla vyvěšena
na elektronické úřední desce a úřední desce obce Velim od
25. 4. 2016 do 11. 5. 2016.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. V.
K žádosti firmy EuroCycles o vybudování autobazaru
(oplocení v k. ú. Vítězov) nemá ZO námitek.
ZO vzalo na vědomí žádost V. Fialové, Velim, o přidělení
obecního bytu. Žádost bude projednána znovu na dalším
zasedání zastupitelstva.
ZO nemá námitek k žádosti J. Vadroně, Velké Přílepy,
o opětovný souhlas s dělením pozemků v k. ú. Velim z důvodu
přečíslování (digitalizace).
Na žádost P. Oraské, Náchod, ZO souhlasí s dělením pozemků
z důvodu přístupu k nemovitosti dle GP 923-73/2016.
ZO souhlasí s dělením pozemků v k.ú. Vítězov dle GP 17151/2016 na žádost J. Mojžíše, Kolín, M&M REALITY.

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají
i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit
při cestování s dětmi? Věděli jste například, že děti mohou
do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských
zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější.
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři
či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi
do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské
unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží.
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti
má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích,
které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování
po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států
Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny
a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska
a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let
je 50 Kč a doba jeho platnosti je 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů.
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě
do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému
stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou
působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není
nutné přikládat fotografii, úředník pořídí fotografie dítěte přímo
na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce
předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že
má dítě již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad vydán,
lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu
činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než
30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené
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Cenová nabídka společnosti OK Therm, s. r. o., na zhotovení
přípojky pro zázemí hřiště ve výši 34 120 Kč bez DPH byla
ZO schválena.
Smlouva se společností Witero – Dodatek na MŠ – bude
projednána na dalším zasedání ZO Velim.
Pan starosta informoval ZO o fotbalovém zápasu kněží
z Čech a kněží z Moravy, který se konal v úterý 17. 5. 2016
na velimském hřišti s výsledkem 1:1.
Dále předal zastupitelům pozvánku hasičů a pozval je
na slavnosti – Dětský den a zábavu, které se konají 4. 6. 2016
ve Vítězově, a také na Fajberské máje, jež se konají v sobotu
21. 5. 2016.
Pan Kubelka informoval, že pan Stuchl se zabývá zpracováním
ceníku na pronájem nového hřiště. Po jeho schválení
z ROP bude možno vybírat peníze za pronájem. Také sdělil
zastupitelům, že v současné době odborná firma doplňuje
gumu na hřišti s umělou trávou.
Mgr. Karpeta opět konstatoval, že bude nutné předělat
upravené prostory ve škole z důvodu nedostatku místa.
Pan Kostka sdělil zastupitelům, že reklamace na sítě a trávu
u nového hřiště byla vyřízena kladně.

lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr. cz/článek/osobní-doklady.
Informací není nikdy dost.
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii,
doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu
daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování
s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální
doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost)
lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze
nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Vlčková Božena, Velim
Karbusický Zdeněk, Velim
Synková Alena, Velim
Oplová Ludmila, Velim
Franclová Dagmar, Velim
Janoušek Oldřich, Velim
Šibrava Jiří, Velim
Nezavdalová Květuše, Velim
Skala Pavel, Velim
Mikšovský Jiří, Velim
Kolářová Vlasta, Velim
Moravcová Alena, Velim
Karbusická Marie, Velim
Danyi Julius, Velim

Novotný Josef, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!
Narodili se:
Jeřábková Ella, Velim
Jiruš Jáchym, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřeli:
Šulc Pravoslav, Velim
Lorenc František, Velim
Čest jejich památce!
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Z našich škol

Co se konalo v MŠ v měsíci lásky

Po vydařených čarodějnicích, o kterých jsme informovali
v minulém čísle, na sebe další akce nedala dlouho čekat. Hned
2. 5. vyrazily třídy „A“ a „D“, což jsou nejstarší děti z naší
MŠ, na tematický a poznávací výlet do Prahy. Navštívili jsme
Štefánikovu hvězdárnu, poslechli si pořad připravený pro
nás a následně navštívili kopuli, kde jsme pozorovali oblohu
dalekohledem.
Tři dny poté (4. 5.) jsme zhlédli divadelní představení, kdy jsme
se podívali do vesmíru všichni s Kašpárkem.

Aby naši budoucí školáci věděli, do čeho jdou, navštívili 6. 5.
zdejší školu. Vyzkoušeli si, jaké to bude sedět v opravdovské
lavici a prohlédli si i budovu školy.
Další týden vyjely na svůj výlet naše nejmenší děti, a to
do Perníkové chaloupky na Pardubicko, kde si prohlédly
výrobky z pardubického perníku. Mohly navštívit tajuplný les,
zde si každý návštěvník na vlastní kůži mohl vyzkoušet, jaké to
bylo, když Jeníček s Mařenkou putovali k perníkové chaloupce.
Nakonec si každý odnesl domů medový perníček.
Abychom všichni věděli, jak se chovat na přechodu pro chodce
a vůbec na silnici, co nám říkají barvy na semaforu a také
dopravní značky, to nám pomohl 19. 5. odhalit dopravní pořad.
Všechny děti se staly účastníky dopravy a opravdu to braly
vážně, protože život přece vážný je. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého (třeba i to, co říká tatínek řidiči, který ho předjíždí).
Na 23. 5. byl připraven pořad Bubnování. Každé dítě dostalo
svůj vlastní buben dovezený z daleké země a vyzkoušelo si pod
odborným vedením, že bubnování není jen nějaké třískání. Když
se to umí, je to velice zábavná činnost. Hra děti vtáhla a vůbec se
s bubínkem nechtěly rozloučit.

Hned druhý den čekalo hlavně kluky veliké dobrodružství.
Přijel k nám pan Jiří Čepelák se závodními motorkami. Přivezl
celkem tři, a to už je co obdivovat. Kluci měli oči navrch hlavy
a ani dívky nezůstávaly opodál. Byl to zážitek stát vedle motorky,
kterou vidí v televizi!

Konec měsíce patřil, jako každým rokem, panu Houdkovi
a Policii ČR. Představil nám své oblíbené čtyřnohé kamarády,
jejich výcvik s psovodem, děti si prohlédly výbavu policejního
auta a policejní oblek. Samozřejmě, že toto téma je velice
oblíbené, protože policie je pro tuto věkovou kategorii zárukou
bezpečí. A to je dobře. Čeká nás první letní měsíc.

M. Nykodemová

Výlety a exkurze

Hlavním měsícem pro výlety je červen, ale již v květnu proběhlo
mnoho akcí. Žáci 5. třídy vyrazili na týdenní školu v přírodě
blízko hory Blaník, na kterou i vystoupali.
Osmáci navštívili 10. 5. sklárny Crystal Bohemia Poděbrady
a 12. 5. absolvovali přednášku o první pomoci.
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Deváťáci se vydali do Kolína na tradiční vzdělávací program
Hrou proti AIDS a spolu s osmáky vystoupali poslední květnový
den na Sněžku.
3. až 6. třída postupně navštívily planetárium v Hradci Králové.

Středočeský taneční pohár

12. 5. se konalo krajské kolo Středočeského tanečního poháru
v Kralupech n. V., na které postoupily naše tanečnice S. Dejmková
a B. Kvapilová se skladbou Bye-bye. Zde nikoho nenechaly
na pochybách, že jsou nejlepší, a přivezly nám stříbrný pohár.

Prvňáci a druháci byli na výletě v Hrádku u Nechanic
a na Kunětické Hoře.

Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Žáci
1. stupně dostávají dvakrát měsíčně ovocnou svačinku. V rámci
tohoto projektu se na naší škole konala 25. 5. „ochutnávka“.
Děti poznávaly jednotlivé druhy ovoce, ochutnávaly freshe,
připravovaly si ovocné špízy a také vytvářely dle své fantazie
např. zvířátka.

Kolín v době Karla IV.

Naši výtvarně nadaní žáci se zúčastnili soutěže Kolín v době
Karla IV. Ve své kategorii zvítězila A. Kvapilová.

Anglické vaření

Zajímavá akce vznikla o hodině angličtiny ve 4. třídě, kde se právě
probíralo téma „Vaření“. Vaříme, smažíme, mícháme... Když už,
tak už. Děti to pojaly se zájmem sobě vlastním a díky pomoci
rodičů proběhla velká ochutnávka různých dobrot, samozřejmě
s prezentací receptů v angličtině.
AH
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Z turnaje mládeže ve stolním tenisu

Zisk prvních bodů v okresním přeboru

V sobotu 23. dubna 2016 se ve velkém sále velimské sokolovny
uskutečnil mládežnický turnaj ve stolním tenisu. Zúčastnilo se
ho 37 hráčů a hráček z osmi oddílů.
Dorostenecká kategorie čítala 7 účastníků, kteří své klání
odehráli systémem každý s každým v jediné skupině bez
play - off. Turnaj měl dva suverény - Daniela Buriánka a
Josefa Dzurka. Oba tito hráči pětkrát zvítězili jednoznačným
poměrem sad 3:0. Jejich vzájemný duel přinesl pětisetovou bitvu,
ve které lépe uspěl Daniel Buriánek ze Sokola Týnec nad Labem.
Žákovský turnaj měl podstatně početnější zastoupení. Přihlásilo
se do něj 29 mladých stolních tenistů, kteří byli v základní fázi
rozděleni do šesti čtyřčlenných a jedné pětičlenné skupiny.
Hrálo se v nich o 16 místenek do play - off. Ve vyřazovacích
bojích se nejvíce dařilo Adamu Penovi, jenž ve finále přehrál
Josefa Formánka ve třech setech. Milan Cincibus bral bronz, když
zdolal 3:2 na sady Adama Ziegelbauera. Dívky po základních
skupinách odehrály samostatný turnaj, který vyhrála
Klára Valentová.
Šestnáctičlenný byl i deblový pavouk. Josef Dzurko (ve dvojici
s Kamilem Punarem) si v něm s Danielem Buriánkem (v dubletu
s Milanem Cincibusem) prohodili medailové sady ze dvouher
v dorostenecké kategorii.
Letošní velimský mládežnický turnaj se vydařil – kromě
početného účastnického pole navštívila klání řada diváků, kteří
se povětšinou rekrutovali z doprovodu jednotlivých hráčů.
Ve velkém sále sokolovny tak tato akce atakovala trojciferný počet
návštěvníků. Finále žákovské kategorie se hrálo v elektrizující
atmosféře. Adam kromě rad svých trenérských mentorů mohl
ve finále naplno zužitkovat výhody domácího prostředí. Ke zdaru
celé akce přispěla Tělocvičná jednota Sokol Velim, jejíž zástupce
br. Sixta dekoroval medailisty jednotlivých kategorií. Turnaj
se samozřejmě uskutečnil i za podpory Regionálního svazu
stolního tenisu Kolínska. Velký dík patří i manželům Penovým,
kteří se postarali o občerstvení v sále. Nezbývá než doufat, že
žákům zájem o hru vydrží a přenesou si jej i do dalších věkových
kategorií.
Medailisté jednotlivých kategorií
žáci: 1. A. Pena (Sokol Velim), 2. J. Formánek (ST Euromaster
Kolín), 3. M. Cincibus (Sokol Týnec nad Labem)
dorost: 1. D. Buriánek (Sokol Týnec nad Labem), 2. J. Dzurko
(Stolní tenis Kolín), 3. J. Horák (Velim)
čtyřhry: 1. K. Punar / J. Dzurko (Stolní tenis Kolín),
2. M. Cincibus / D. Buriánek (Sokol Týnec nad Labem),
3. Neprášek / Formánek (ST Euromaster Kolín), Horák / Kout
(Velim, Stolní tenis Kolín)
dívky: 1. K. Valentová (Český Brod), 2. D. Fořtová (Nová Ves),
3. S. Fořtová (Nová Ves) 
oddíl stolního tenisu

Okresní přebor družstev v nohejbalu má za sebou již sedm kol.
Velimský nohejbal je na tom výsledkově špatně. Po těsných
prohrách se Zručí nad Sázavou a Velkými Chvalovicemi 6:4, kde
o většině vítězství v zápase rozhodoval minimální rozdíl bodů,
následovala smolná remíza v Petrovicích 5:5. O ní rozhodl až
opravdu poslední míč utkání, který naše dvojice prohrála, a tak
soupeř vyrovnal. Dvoukolo nedopadlo dobře. Dopolední utkání
s Českým Brodem C jsme prohráli 7:3. Opět řada zápasů s těsným
výsledkem. Na odpolední utkání s favoritem ze Sendražic jsme
nastoupili bez opor, a tak Sendražice vyhrály 10:0. Po celé utkání
jsme byli horším družstvem a soupeř nás přehrával ve všech
zápasech. A tak jsme se dočkali až v utkání s Kostelcem nad
Černými lesy / Kozojedy. Soupeř přijel v minimální sestavě,
během třetího zápasu se mu ještě zranil jeden hráč, ale herně
to bylo pěkné utkání. Pro domácí to byl šťastný konec (s lehkou
dopomocí). Velim poprvé vyhrála utkání okresního přeboru 6:4.
Nejbližší domácí utkání bude předehrávka 11. kola se Zručí nad
Sázavou, zřejmě ve středu 15. června od 17 hodin. Jarní část
soutěže zakončíme ve Velkých Chvalovicích 25. června.
B. Filoun

Florbalový turnaj v Sokolči
Poslední přátelský
florbalový turnaj
před prázdninami
se konal 21. 5.
v Sokolči. Nastoupili téměř všichni
hráči Velimi v několika
týmech.
V mladší kategorii
si nejlépe vedl
tým Velim A,
který se v semifinále utkal s týmem Velim C,
který
nakonec
skončil na 4. místě. „A“ tým ve složení Holzbauer J., Kadlec J.,
Kowalczyk M., Sixta L. a Wasserbauer T. zvítězil.. Tým Velim B
skončil na 8. místě. Ve starší kategorii si 2. místo odvezl
„A“ tým ve složení Nezavdal J., Rambousek L., Horák P.,
Smetana O. a Fojtů R. „B“ tým obsadil také 4. místo.
AH

Velim a svět před půl stoletím (květen 1966)
Prvomájový průvod roku 1966, který zpravidla vycházel
od Velimské továrny, skončil tentokrát fiaskem. Nebyla hudba
ani alegorické vozy. U vrátnice závodu se sešlo pouhých
7 zaměstnanců.
Dne 1. května večer se v Praze na Václavském náměstí
na přehlídkové tribuně a v prostorách kolem ní shromáždilo
kolem 4 000 mladých lidí, zvláště studentů, z nichž se značná
část vyznačovala úpravou vlasů a la Beatles. Policie byla proti
nim bezmocná, proto byli povoláni hasiči a menší skupiny
neozbrojených vojáků. Nakonec povolali taxikáře, kteří vjeli
do davu a vytvořili v něm klín, do něhož vnikly ostatní složky
pronásledovatelů. Později se podařilo davy rozprášit. Kdo se
pokoušel odporovat, byl naložen do auta a odvezen.
Kolem 5. května nabyly pověsti o nočním strašení spoluobčanů
povahy fanatismu. Dospělo to do takové míry, že dva noční
chodci, kteří se v ulicích Velimi potkali, se vzájemně podezírali
ze strašení občanů. Říkalo se, že kdosi ťuká lidem na okna
a v nočních hodinách chodí lidem po dvorech. Josef Švesták prý
nedávno vyplašil neznámého muže, který lezl Švestákům na zeď.
Hnal ho pak polem k Černíkovým. Pomocníci VB chodili ulicemi
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s odjištěnými pistolemi. Nikdo však nebyl přistižen při činu.
Počátkem května již po delší dobu pracovala v Pražské ulici
ve Velimi četa Romů, která od Čeperky na náves (náměstí
Obránců míru) vykopávala na severní straně silnice struhy
na kladení telefonních kabelů. Po zapojení tohoto podzemního
vedení byly zlikvidovány dosavadní dřevěné nosné sloupy
a na nich původní dráty telefonního vedení.
Dne 13. května byla dokončena výstavba nové polní cesty
z Velimi – z ulice Ve Dvoře k vítězovskému písečníku.
V druhé polovině května 1966 zdražilo u nás uhlí. Až dosud
se jeho cena pohybovala dle kvality od 8 do 18 Kč za metrický
cent. Brikety již zdražily na 20 Kč. Metrák dřeva měl být zhruba
za 28 Kč.
Asi 20. května bylo u nás pozorováno částečné zatmění Slunce.
Ve středu 25. května odpoledne byl na fotbalovém hřišti ve Velimi
sehrán fotbalový zápas mezi Atomem Velim a vysokými školami
Poděbrady.
Nedělní tisk 29. května přinesl zprávu o dvou vojínech, kteří se
chtěli prostřílet přes hranice na západ a zabili při tom jednoho
důstojníka, který jim v tom bránil. Byli odsouzeni k trestu smrti.

Velimská abeceda (list 139)
Stírka byl nevelký vyzděný prostor čtvercového či obdélníkového
tvaru umístěný v chlévě. Stírky byly určeny k míchání krmiva
zvláště pro hovězí dobytek. Tyto jímkovité nádoby o výši kolem
1 m měly glazuru z hlazeného cementu. Často sestávaly ze dvou
oddělení. Míchalo se v nich například čerstvě nařezané zelené
krmivo se silážovanými řepnými řízky, melasou a podobně. V době
kolektivizace pozbyly stírky původního významu.
Stočková Hana, malířka, se narodila v sousedních Cerhenicích.
V říjnu r. 1978 vydali v Cerhenicích u příležitosti 50. výročí
vybudování nové školy zvláštní list o této malířce. Současně
probíhala ve škole výstava jejích prací nazvaná „Krásy domova“.
Z předchozích výstav Hany Stočkové možno jmenovat kolektivní
výstavu v Praze v roce 1962 nebo výstavu v Jugoslávii v roce 1968.
Od r. 1964 spolupracovala s galeriemi Dílo čs. fondů výtvarných
umělců. R. 1974 uspořádala samostatnou výstavu v Černínském
paláci v Praze. R. 1975 měla samostatnou výstavu v Galerii ve věži
v Mělníce.
Stodoly jsou budovy, sloužící především ke skladování
nevymláceného obilí. V zemědělství v 50. letech změnami mnoho
stodol, kůlen a chlévů zmizelo. Stodoly dodnes připomínají
soukromé zemědělské podnikání. Běžná stodola je budova
podlouhlého tvaru, středem průjezdná dvojími vraty (vrátněmi).
Uvnitř má po stranách mlatů prohloubené prostory zvané zádeně,
oddělené od mlatů asi 1 m vysokým bedněním nazývaným oplotní.
Místo oken mívá vzdušníkové otvory – průduchy – ve tvaru písmene
V proti zatékání vody. Vrátně jsou zavírány dlouhými závorami.
Mlaty bývají z dusané červinky promíchané s hovězí krví.
Stohy jsou skládky vymlácené slámy. Některé stohy se zapsaly
do historie Velimi tím, že podlehly požárům. Tak tomu bylo
i v 70. letech se stohem JZD Velim v Rybničkách. Policie zjistila, že
vznikl neopatrností jednoho pracovníka. Alois Horáček byl v r. 1976
pověřen měřit hloubkovým teploměrem vnitřní teploty stohů, aby se
zabránilo samovznícení. V okolí shořela celá řada stohů. Například
v Sokolči shořel na velimské straně r. 1959 velký stoh slámy.
Strana národní byla jednou z politických stran v Čechách
po uvolnění politického napětí v druhé polovině 19. století. Za tuto

stranu byl po roce 1858 zvolen za poslance sněmu království
českého velimský evangelický farář Jan Ruml. Jeho protikandidátem
na Kolínsku byl Karel Sladkovský, který kandidoval za stranu
svobodomyslnou. Jan Ruml zemřel 10. února 1881 v Křečhoři
ve věku 64 let.
Strana svobodomyslných měla na konci 19. století na Kolínsku
dobrou pozici. Jejím představitelem zde byl bývalý revolucionář
Karel Sladkovský. V době rozkvětu této strany byl jejím stoupencem
i velimský evangelický farář J. E. Szalatnay. Později, když Masaryk
založil realistickou stranu, stal se Szalatnay přívržencem této nové
strany.
Stráně velimské i vítězovské pomáhaly dotvářet romantičnost
krajiny. Není jich zde mnoho. V minulosti na nich bývaly
třešňové sady. Tak tomu bylo v Rybníčkách na stráních Škopků
a Karbusických. Podobné to bylo nad Horním Nouzovem, kde
se sady táhly až k Vítězovu. To se ale koncem 70. let změnilo.
Třešňové sady byly vykáceny a na jejich místo byly r. 1979 vysázeny
jehličnany. Za Součkovou cihelnou na stráni s ořechovým sadem
byla zřízena dráha motokrosu. Bedřichovské stráně jsou většinou
zarostlé akátem. Zbývají jen stráňky, z nichž zajímavá byla stráňka
za hřištěm u evangelického kostela, která vždy z jara zavoněla
fialkami. Karbusických stráň v Rybníčkách měla jiné kouzlo. Vždy
na jaře zazářila záplavou petrklíčů.
Strašák byl panák zhotovený ze starých součástí oděvu vycpaných
slámou. Starší hospodáři jej dávali do polí, na nichž byla škůdci
ohrožena úroda. Například pole s mákem napadali ptáci, zelná pole
nejvíce zajíci.
Strava venkovská v minulých stoletích se od současné podstatně
lišila. Byla jednodušší, avšak vydatnější. Vyšší kalorické hodnoty
byly vyrovnávány tehdejší zvýšenou tělesnou prací. Zemědělské
rodiny se samy staraly o stravování. Do obchodů se chodilo jen
pro zápalky, petrolej, sůl apod. Vše ostatní bylo z vlastních zdrojů.
Ještě dříve osvícená panovnice Marie Terezie po zkušenostech
z bídných let konce 18. století, kdy z nedostatku potravin vznikaly
rebelie, podněcovala pěstování hrachu, čočky, prosa apod. a také
chování ryb.
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Jak vařily naše prababičky (15.)

Výčet potravin, které mohly naše prababičky používat z živočišné
říše (o kterém bylo pojednáno v minulém čísle Velimských
novin), by pro potřeby početných venkovských rodin nestačil.
Proto byl pro naše prababičky samozřejmostí ještě chov vlastního
zvířectva.
Slepice nechyběly na žádném dvorku. Byly nejen zdrojem masa,
ale zejména vajec. Slepic existovalo více
druhů a kokrhání kohoutů bylo každé
ráno budíčkem k práci. Vajíčka sloužila
nejen k nasycení rodiny, ale jejich prodej
v blízkém městě se stal také vítaným
výdělkem.
Husy a kachny měli ve větších
hospodářstvích v hejnech. Často byly
hnány na pole, aby spásly zbytky zeleně
a pole pohnojily. Husopasky o ně pečovaly,
aby se někam nezatoulaly a neskončily
na jiném dvoře. Kromě vajec a masa byly
zejména husy zdrojem tehdy nezbytného
peří. Vždyť součástí výbavy každé
nevěsty byla nezbytná peřina. Důležitou
společenskou událostí bylo draní peří,
kde se scházely ženy ke společné práci.
Při draní se probralo všechno, co se
kde šustlo. Velká brka na křídlech se
nazývají kosinky, ty nechyběly v žádné
domácnosti k různému ometání.
Koza a kůzlata byly důležitým zdrojem mléka a masa v domcích,
kde si nemohli dovolit krávu. Výrobky z kozího mléka jsou
dnes v obchodech dražší než z mléka kravského, přesto je
o ně stále zájem. Kozy jsou nenáročná zvířata a spasou téměř
vše zelené, co mají v dosahu. Pro zdárný chov koz byl v každé
vesnici důležitý vesnický kozel. Pokud nebyl, muselo se s kozou
putovat do vesnice sousední. Podobně se chovaly ovce (zejména
v horských a podhorských vesnicích), které navíc poskytovaly
vlnu.
Prasata a selata nebyla ve všech staveních, protože jejich krmení
se nedalo tak snadno opatřit a stálo peníze. Vykrmit sele často
pomohly našim prababičkám právě kozy svým mlékem. Tam,
kde bylo dostupné krmivo, vykrmilo se prase přes léto na co
největší váhu, aby se v zimě zabilo. Zabíjačka byla zdrojem masa

Děti ze Sokola si vyšláply na Bedřichov
Děti z různých oddílů Sokola Velim uspořádaly výšlap
na Bedřichov. Pobraly baťůžky, dobrou náladu, ti nejmenší si
vzali rodiče a už se šlo. Počasí opravdu přálo. Starší pomáhali
mladším a nakonec všichni k mohyle došli. Na konci na ně čekal
v sokolovně opečený buřtík, všichni se dosyta nadlábli. Všem
organizátorům patří velký dík.

Sokol se rozloučil výletem pro děti
Cílem naší cesty byl letos Duhový park. Obrovský areál
v Třebovli, kde si děti mohly vyzkoušet svou obratnost v různých
disciplínách, nabídl za krásného slunečného počasí opravdový
zážitek. Obří trampolína, horolezecká stěna, nafukovací
překážkové dráhy, střelba tenisovými míčky, minigolf nebo
dráha drtivé porážky, to je jen malý výčet toho, v čem se děti

a sádla, které se různými postupy upravily k delšímu skladování.
Králíky pěstovaly naše prababičky pouze tam, kde pro ně ještě
zbyla nějaká tráva na zahradě nebo kde bylo možné posekat
a usušit trávu v okolí. Za malý poplatek umožnily obce sekat
na obecních pozemcích trávu podél cest a silnic. V okolí vesnic
byly proto čistě vysekané příkopy, nezanesené plevelem, jako je
tomu dnes.
Holubi se chovali převážně pro výborné
maso holoubat. Každý větší statek měl
holubník na vysoké dřevěné noze,
často pěkně zdobený. V mnoha štítech
venkovských stavení byly otvory pro
holuby, holubníky byly ukryté na půdách.
Holubi si dokázali nalézt potravu ve svém
okolí sami nebo se přikrmovali různými
zbytky.
Chov domácího zvířectva vyžadoval
mnoho práce, ale také znalostí
a dovedností. Naše prababičky si s tím
vším musely poradit. Umět podojit,
zabít, vykuchat, oškubat, založit líhně
pro kuřata a housata, vykrmit aj. se
považovalo za samozřejmost.
Stejně tak naši pradědečkové museli
přispět k úsilí získat suroviny k vaření.
Bylo toho také mnoho. Zmínit můžeme
mužské práce, jako třeba nasekat kosou
trávu, usušit a uklidit seno, naklepat srpy a kosu, postavit kurník
a králíkárnu, vztyčit a vybírat holubník, nasekat dřevo na zimu,
nebo dojít s kozou za kozlem, když se prskala.
Nadívaná holoubátka:
Pro nádivku osmahneme játra na másle a necháme vychladnout.
Dáme je do mísy, přidáme housku nakrájenou na kostičky
a namočenou v mléce. Okořeníme majoránkou, libečkem,
trochou šalvěje a osolíme. Přidáme trochu natě z petrželky
a vejce. Prohněteme. K zahuštění použijeme strouhanku.
Očištěná holoubata prosolíme, naplníme nádivkou a dáme
péci do trouby. Podléváme a upečeme dozlatova. Podáváme
s bramborem posypaným pažitkou. Jako příloha se hodí čerstvý
zelený salát.
Petr Baláček
mohly měřit. Výlet opravdu stál zato, děti i dospělí si společný
den užili. Děkujeme sponzorům panu Siřínkovi, manželům
Minarčíkovým a oddílu volejbalu. A příště pojeďte s námi!
žas

Sraz u Čeperky
Slibný projekt „Poznáváme Velim“, který začal na podzim roku
2015, prošel do současné třetí uliční procházky mnoha změnami.
Ke škodě věci je, že se vytrácí zveřejňování informací, čímž je
historie Velimi ochuzována. Náhle a radikálně byl změněn
celý plán vycházky č. 3, jejíž start byl
přesunut k Čeperce. Zde měly být
popsány okolní domy s osazenstvem.
Tato část programu byla pro nedostatek
času na místě zcela vypuštěna.
Dodatečně byly totiž naplánovány
cesty do Rybníček a humny
do bývalého Fundova zahradnictví,
které se nachází ve třídě Krále Jiřího
č. 247. Dnes zde podniká rodina Kolářova. Byly též plánovány
další zajímavosti, které jsou k vidění v tomto prostoru. Proto
se alespoň krátce vracím k Čeperce a jejímu bezprostřednímu
okolí. Pozoruhodný je samotný název rybníčku. Původně zde
byla vlastně jen větší louže na Bělohorském potoku, kde v letních
měsících trávily děti z okolí své „vagace“ (školní prázdniny).
Po založení Československé republiky se množily veřejné akce.
Za některého z nových velimských starostů vzešel návrh využít
obecní pozemek ke zřízení brodiště pro tažná zvířata. Proto
byl prostor značně rozšířen a prohlouben. Na jeho dno byla
položena kamenná dlažba se sklony na vjezdu a výjezdu. Jméno
Čeperka není původní. Někdo z místních znal obec Čeperku
(snad na Pardubicku), kde mají rybník se shodným jménem,
které se ujalo i u nás. Dlážděná cesta v rybníčku korespondovala
s vedlejší silnicí. O každém z okolních domků lze něco
zajímavého uvést. V jižním sousedství Čeperky je dům č. 89.
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Byl majetkem rodiny ševce Konstantina Buřila. (Konstantin
měl v Baiervecku č. 49 bratra Václava, o kterém se tradovalo,
že navštívil císaře pána v Schönbrunnu. Ve volném vyprávění
prý císař, když jej z patra zahlédl na dvoraně, řekl choti: „Stará,
vař kafe – Velimskej jde.“) Dům č. 49
byl po založení ČSR přečíslován na
č. 275 ve třídě Krále Jiřího a vlastnila
jej dcera Václava Buřila Vlasta Šutová
z Prahy. Bydleli tam v nájmu manželé
Handlířovi. Švec Konstantin Buřil
vzal do učení odrostlého chlapce
Tekverka, který po vyučení požádal
o ruku dceru uváděného obuvníka.
Novomanželé pak žili šťastně v Kutné Hoře. V domě č. 32 žil jistý
Matěj Karbusický, kterému přezdívali Slovan. O něm se říkalo, že
„prosokoloval“ své hospodářství. Půjčoval si peníze od jednoho
kolínského advokáta. Když dlouho dluhy nesplácel, došlo
k dražbě části jeho pozemků. Nakonec přišel i o chalupu. Tu pak
koupili Fundovi z Fajberku pro svého potomka. V sousedství
v č. 82 žil s rodinou italský legionář Josef Sixta. Ten před Němci
ukryl svůj armádní kolt. Pověsil ho na dlouhý drát a spustil
do studny nad úroveň vody. Za Květnové revoluce zbraň vytáhl
a vyrazil s ní ihned do ulic. Z Houtě jelo německé vojenské
nákladní auto se dvěma vojáky Wehrmachtu. Lidé se před ním
skrývali. Sixta, který byl v té době u hasičské zbrojnice, vystoupil
s namířeným koltem na silnici, načež se oba Němci vzdali. Poté
bylo kolem mnoho ochotných rukou. Nato odešel Sixta bokem,
aby si poprvé po dlouhé době vystřelil. Vtom zjistil, že zbraň je
naprosto nepoužitelná. Mohl bych pokračovat, ale končím. B.B.

inzerce
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FC Velim

Výsledky a tabulky:
A:
Velim – Č. Pečky 3:0 (kont.),
Dobrovice B – Velim 2:0,
Velim – Jedomělice 2:0,
Brandýs n. L. – Velim 3:0
B:
Velim – V. Chválovice 11:0,
Dobré Pole – Velim 1:3, Bečváry
– Velim 0:1, Velim – Kozojedy 6:0
Dorost:
Velim – Č. Pečky 4:0, Mukařov
– Velim 0:4, Velim – Kouřim 6:0,
Č. Brod – Velim 0:0
Žáci:
Velim – Neratovice 2:1 a 2:1,
Nymburk – Velim 1:1 a 7:2,
Poděbrady – Velim 5:1 a 2:0,
Velim – Hořovicko 3:7 a 4:2

Miss Polabí 2016
Už jsme vás určitě přesvědčili, že se ve Velimi rodí hezké dívky.
I tentokrát jsme měli zastoupení na Miss Polabí. A opět úspěch!
Miss sympatie Polabí 2016 se během finálového večera v neděli
15. května 2016 v poděbradském Divadle Na Kovárně stala
Barbora Kvapilová.
AH

Ohlédnutí za ME WADF v Moskvě

Vice na
www.fotbal.cz

Kněží z Čech vs. kněží z Moravy
Zajímavé utkání proběhlo 17. 5. na velimském hřišti. Tradiční
fotbalové utkání kněží z Čech a z Moravy, které se koná dvakrát
do roka (na jaře v Čechách, na podzim na Moravě), skončilo
remízou 1:1
PK.

Ve dnech 17. - 21. 3. 2016 se
TK Crossdance Kolín zúčastnil
ME WADF, které se konalo
v Moskvě. Do Moskvy odletěla
i A. Kvapilová, která přivezla
13 medailí. Zlato v týmech
získala s vystoupením Pink,
Yellow,
Robots,
Rebels,
Tchutchatcha a Rockers.
V soutěži dvojic získala zlato
v all style duo a v jednotlivcích
zlato za rumbu, stříbro
v merenge a bronz v karibském
sólu, all style sólu, LA sólu
a v sambě.eve

Poděkování
Mateřská škola děkuje firmě Ball Aerocan za dovybavení školní
zahrady herními prvky v hodnotě 150 000 Kč a za přislíbenou
další spolupráci. Díky též patří firmě TPCA, která všem dětem
v MŠ Velim zasponzorovala kšiltové čepice s logem školy
v rámci školního projektu „Bezpečně do světa“. Dále děkujeme
firmě Autodoprava Kotek za sponzorský dar v podobě písku
do dětských pískovišť.
Žaneta Svobodová, DiS., ředitelka školy

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 (hk) – korektura, Žaneta Svobodová, DiS (žas) – zprávy
od občanů, Jana Bartošová (jb) – zprávy od občanů (Vítězov), Bc. Martina Wasserbauerová (mw) – zprávy od občanů, Bc. Petra Sixtová (psix) - účetnictví, přepisy, inzerce.
Externí spolupracovníci: Bohuslav Baláček (B.B.), Irena Babická (ibab), Mgr. Petr Karpeta (PK), Mgr. Maruše Čábelová (MČ).

