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Začne svoz biologicky rozložitelného odpadu
Na zasedání ZO konaném dne 26. 4. 2017 byly projednány
časté dotazy občanů na svoz biologicky rozložitelného odpadu
v obci Velim (hnědé popelnice). Oslovili jsme firmu NYKOS,
která u nás provozuje svoz směsného komunálního odpadu
(SKO). Firma navrhla dva typy svozu, které úspěšně provozuje
v okolních obcích již několik let:
1) Kombinovaný svoz odpadu – svoz SKO probíhá od října
do března každý týden, od dubna do října poté v kombinaci se
svozem biologicky rozložitelného odpadu.
2) Nadstandardní svoz biologicky rozložitelného odpadu – svoz
SKO probíhá jednou týdně a k tomu navíc od dubna do října
probíhá svoz biologicky rozložitelného odpadu v intervalu 1 x
za 14 dní.
Zastupitelstvo obce vybralo typ svozu číslo dvě.
Obec bude dále hradit pětiletý pronájem hnědých 240 l nádob,
jež po uplynutí této doby přejdou do vlastnictví obce. Pokud se
v tomto období popelnice poškodí – upadne kolečko, poničí víko
– vše řeší firma NYKOS. Vzhledem k velkému zájmu o nádoby
proběhne jejich dodávka do poloviny června letošního roku
a poté bude zahájen svoz.

Společně se zavedením svozu biologicky rozložitelného odpadu
klesá množství zeleného odpadu v černých popelnicích a tím
obec šetří za likvidaci a uložení odpadu na skládku. Proto třiďme
odpad, aby poplatky zůstaly stejné jako v letošním roce.
O termínu zahájení svozu bioodpadu i o organizačních
záležitostech, které s tím souvisejí, budou občané včas
informováni.
Petr Kubelka
Co patří a nepatří do hnědé popelnice (bioodpad):
ANO - z domácnosti: zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových
plodů), kávové a čajové zbytky, zbytky pečiva, skořápky z vajíček
a ořechů, lepenka, papírové kapesníky, ubrousky, zvadlé květiny,
zemina z květináčů, podestýlka domácích býložravých zvířat,
zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.).
ANO - ze zahrad: posekaná tráva, listí, větvičky, plevel, zbytky
ovoce, zeleniny, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, trus
býložravých hospodářských zvířat, peří, chlupy, vlasy, stará
zemina.
NE - zbytky jídel živočišného původu (kosti, kůže, maso), plasty,
sklo, kovy, kameny, směsný komunální odpad, stavební odpad,
textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata

Třídění odpadu
V blízké době začne v naší obci svoz bioodpadu. Pojďme si Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
připomenout, jak vlastně správně třídit komunální odpad. Podle Žlutý kontejner – plast:
platného zákona o odpadech je komunálním odpadem veškerý ANO – fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve,
odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob. obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky
Obecně ho můžeme rozdělit na využitelný, nebezpečný, objemný od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží,
(starý nábytek atd.), stavební (stavební suť atd.) a ostatní – obaly od CD disků a další výrobky z plastů, polystyren (malé kusy).
směsný – ten patří do popelnice.
Nápojové kartony se vhazují do kontejnerů různých barev (u nás
Využitelný odpad třídíme do barevných kontejnerů. V naší obci do žlutého), které jsou vždy označeny oranžovou nálepkou.
máme tyto kontejnery: zelený
NE – mastné obaly se zbytky
(sklo), žlutý (plasty + nápojové
potravin nebo čisticích přípravků,
kartony), modrý (papír) a šedý
obaly od žíravin, barev a jiných
(kovové obaly). Co kam patří?
nebezpečných látek, podlahové
Zelený kontejner – sklo (někdy
krytiny či novodurové trubky.
odděleně čiré do bílého):
Modrý kontejner – papír:
ANO – barevné sklo, např.
ANO – časopisy, noviny,
lahve od vína, alkoholických
sešity, krabice, papírové obaly,
i nealkoholických nápojů, dále
cokoliv z lepenky, knihy, obálky
tabulové sklo z oken a ze dveří;
s fóliovými okénky, papír
v případě bílého kontejneru
s kancelářskými sponkami.
vhazujte sklo čiré, tedy sklenice
NE – celé svazky knih (vhazovat
od kečupů, marmelád či zavařenin
pouze bez vazby, ve větším počtu
a rozbité skleničky.
patří na sběrný dvůr), uhlový,
NE – keramika a porcelán,
mastný nebo jakkoliv znečištěný
autosklo, zrcadla, drátované sklo,
papír, použité dětské pleny.
Skladba odpadu v domácnosti (zdroj internet)
zlacená a pokovená skla.
Šedý kontejner – kovové obaly:
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ANO – prázdné kovové konzervy, nápojové plechovky, tuby,
uzávěry, víčka, zvířecí konzervy.
NE – stlačené kovové nádoby (spreje), kovové obaly
od nebezpečných látek (barev, benzínu, motorových olejů atd.),
kovové obaly, které nejsou prázdné.
Kromě uvedených máme v obci ještě další speciální barevné
kontejnery.
Červený kontejner – elektroodpad:
ANO – drobná elektrozařízení (např.
kalkulačky, rádia, drobné počítačové
vybavení, discmany, telefony a další).
NE – televizory, počítačové monitory,
zářivky a úsporné žárovky.
Kontejner na obuv a textil:
ANO – oblečení, obuv, módní doplňky – vše, co je ještě možné
nosit nebo používat. Textil vhazujte v igelitových taškách či
jiných obalech.
NE – netextilní materiály, plesnivé, mokré či od chemikálií
zašpiněné hadry (odevzdávejte do sběrného dvora).

Nebezpečný odpad dělíme na tři skupiny:
1. Zářivky, výbojky, akumulátory, baterie a monočlánky, ledničky,
mrazničky, barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, obaly od sprejů,
přípravky na ochranu rostlin, znečištěné textilie, znečištěné
nádoby a obaly od barev, ředidel, olejů a čisticích prostředků
atd. – tyto odpady lze ukládat do haly ke sběru odpadů nebo
využít vyhlášených mobilních svozů
nebezpečných odpadů.
2. Léky, které nebyly spotřebovány nebo
léky s prošlou lhůtou spotřeby je třeba
odevzdat v lékárnách.
3. Baterie a monočlánky – lze odložit
v elektroprodejnách (někdy červený kontejner).
Na objemný odpad přistavuje naše obec velkoobjemové kontejnery
(rozpis ve VN), stavební odpad likvidují některé stavební firmy
nebo je musí majitel odvézt sám na místo k tomu určené.
Vše ostatní patří do popelnice. Tedy – třiďme odpad, udržujme
pořádek (např. u kontejnerů) a chraňme přírodu.

AH (zdroj internet)

Zajímavosti ze ZO
Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 5. 4. 2017
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ZO schválilo rozpočtové opatření č. III-2017.
ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 2-2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim 2017 pro FC
Velim na fotbalový kemp Horní Bradlo – soustředění pro
děti pro rok 2017 ve výši 40 000 Kč.
ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 3-2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Velim 2017 pro
FC Velim na rok 2017 (tréninková a závodní činnost, účast
v soutěžích SKFS a OFS Kolín, sportovní rozvoj a zdravý
životní styl) ve výši 250 000 Kč.
R. Zelinger, Velim, požádal o odkup obecního pozemku
p. č. 1084/5 v k. ú. Velim. ZO obdrželo dva znalecké posudky
– jeden dodala přímo paní Zelingerová, druhý si nechala
obec vypracovat od pana Lišky. ZO se přiklání k znaleckému
posudku od znalce pana Josefa Lišky, navrhuje oslovit pana
Zelingera, zda bude mít zájem o odkup pozemku za tuto
cenu. V případě trvajícího zájmu bude na příštím zasedání
schválen záměr o prodeji předmětného pozemku.
ZO schválilo žádost z Knihovny Velim o zakoupení nového
PC. Počítač je zastaralý, velmi poruchový, neopravitelný.
Nový počítač by stál cca 13 000 Kč.
Maděra a Šípek, Kluk - žádost o podpis smlouvy o smlouvě
budoucí č. IV-12-6020901/VB/1 na umístění věcného
břemene – Velim, Karlova, kNN pro p. č. 237/152 a žádost
o vyjádření k návrhu stavby. ZO souhlasí s podpisem
smlouvy.
Linka Bezpečí, z. s., Praha, požádala o sponzorský dar
ve výši 10 000 Kč. ZO rozhodlo, že dostatečně sponzoruje
své potřebné občany, tudíž příspěvek neschválilo.
GEODÉZIE TOPOS zaslala nabídku komplexního systému
zpracování pasportu do systému GRAMIS v částce cca
115 880 Kč. ZO s touto nabídkou souhlasí.
ZO schválilo podpis smlouvy s Obcí Radim – Smlouva
č. 347/6/2017 o převzetí biologicky rozložitelných odpadů
v zařízení kompostárna Radim – 150 Kč/t.
Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 444, Velim,
požádalo o vyjádření k záměru stavby oplocení z betonových
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panelů do výšky 2 m na pozemcích p. č. 55/15 a 55/2 dle
nákresu (pozemky vlastníků). ZO pověřuje pana starostu
Seiferta k jednání se stavebním úřadem a se stavebníky.
TextilEco, a. s., Praha – informace o změně sídla a žádost
o podepsání dodatku z výše uvedeného důvodu. ZO souhlasí
s podepsáním dodatku a pověřuje tímto úkonem starostu.
V. Nováčková, Velim, podala žádost o přidělení obecního
bytu z důvodu výpovědi z nájmu. ZO zařazuje žádost
do seznamu žadatelů.
ZO bere na vědomí Rozhodnutí MMR ČR o ukončení
administrace žádosti o podporu – MATEŘSKÁ ŠKOLA
Velim stavební úpravy pavilonu B (5. výzva IROP – rok 2016).
ZO vzalo na vědomí Roční zprávu o provozování
vodohospodářského majetku VODOS Kolín, s. r. o.
SATER-PROJEKT, s. r. o., Kolín - cenová nabídka
na vypracování projektové dokumentace na akci
„Na Skalce-IS“ (podaná na základě poptávky cca
290 000 Kč). ZO dostalo cenovou nabídku od
Ing. arch. P. Kroláka – návrh na zpracování cenové nabídky
a postupu prací na přípravě Územního rozhodnutí na ZTV
LOKALITY 10 rodinných domů ve Velimi na Skalce
- částka 149 000 Kč a dále zpracování cenové nabídky
Stavebního povolení ZTV LOKALITY 10 rodinných
domů ve Velimi na Skalce – 189 000 Kč (zápis č.4/2017).
ZO Velim se rozhodlo pro nabídku společnosti SATER
-PROJEKT, s. r. o.
ZO odsouhlasilo Smlouvu o dílo týkající se Cyklostezky
Plaňany, Cerhenice, Sokoleč, Velim, Poděbrady, kpl vč.
Výběrového řízení na PD. Obec se bude podílet 1/5
z 238 000 Kč bez DPH.
Pan starosta informoval o valných hromadách TJ Sokol
Velim, zahrádkářů a myslivců. Všechny se konají v pátek
dne 7. 4. 2017. Starosta s místostarostou Kubelkou se
se zúčastní valné hromady Sokola a zahrádkářů, valné
hromady myslivců se za obec zúčastní Josef Kaftan.
Mgr. Karpeta seznámil ZO s termínem zápisu do
ZŠ T. G. Masaryka, který se koná v pátek 7. 4. 2017 od
12 do 17 hodin.
Mgr. Kyncl požaduje vyčistit potok Nouzovku.
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Zajímavosti ze zasedání ZO Velim konaného dne 26. 4. 2017
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DSO Pečecký region požádal o zveřejnění Závěrečného
účtu za rok 2016 a Vypořádání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu DSO
Pečecký region č. 2/2016. Závěrečný účet a Vypořádání
veřejnoprávní smlouvy č. 2/2016 byly vyvěšeny na úřední
desce obce Velim a elektronické úřední desce 19. 4. 2017. ZO
bere na vědomí.
J. a M. Markovi, Velim, zaslali žádost o koupi pozemku
p. č. 1213 v k. ú. Velim z důvodu přičlenění k vlastním
nemovitostem. Žádost byla prověřena a bylo zjištěno, že tento
pozemek nesousedí s pozemkem žadatelů, ale s pozemkem
p. č. 1012/4, což je vodní plocha (potok, který vlastní Povodí
Labe, státní podnik), a další pozemek p. č. 325/3 v k. ú. Velim
je ve vlastnictví manželů Rusinkových. Pan Kubelka, který
pracuje na Povodí Labe, sdělil, že státní podnik Povodí Labe
vodní plochy neprodává, a proto i z tohoto důvodu se žádostí
o koupi výše uvedeného pozemku ZO nebude dále zabývat.
ZO vzalo na vědomí a souhlasí s návrhem T. Březiny,
SEDOZ, o dopravně inženýrském opatření Velim – oprava
povrchu komunikace III/3299 a III/32910 za plné uzavírky
v termínech 15. 5. – 16. 5. 2017 (1. část), 17. 5. – 19. 5. 2017
(2. část) a 22. 5. – 26. 5. 2017 (3. část).
DSO Pečecký region zaslal dotaz, zda Obec Velim
ustupuje od částí projektu zpracování Digitálních
povodňových plánů a Lokálního varovného informačního
systému (Protipovodňová opatření DSO Pečecký region
CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002294). ZO rozhodlo, že obec
ustupuje i od těchto částí projektu.
Pan starosta Seifert oznámil, že závěrečný účet obce za rok
2016 a účetní závěrka obce za rok 2016 byly vyvěšeny
na úřední desce a na elektronické úřední desce obce. Dále
předložil zastupitelům výsledky závěrečného auditu, který se
uskutečnil 26. 4. 2017 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Pan starosta seznámil dále všechny přítomné s nabídkami
na rekonstrukci bytu v č. p. 541 podanými v rámci poptávky
na stavební práce s názvem: „Obec Velim – Rekonstrukce
bytového domu K Sídlišti”. K akci byly podány 3 nabídky.
Oslovené společnosti dostaly tabulku s údaji, tzv. slepý
rozpočet, a podaly tyto nabídky: KG-SERVIS, spol. s r. o. –
414 756,40 Kč bez DPH, SAFECONN, s. r. o. – 397 413,82 Kč
bez DPH a DAVID SIXTA stavební, s. r. o. – 405 596,88 Kč bez
DPH. Po prostudování nabídek a na doporučení výběrové
komise rozhodlo ZO o výběru nejvhodnější nabídky
(nejnižší nabídka ve výši 397 413,82 Kč bez DPH), kterou je
nabídka uchazeče SAFECONN, s. r. o., Velim, Křížová 503,
IČO: 02646692.
Na základě výše uvedeného rozhodnutí ZO seznámil
pan starosta všechny přítomné s rozpočtovým opatřením
č. 4-2017, které ZO schválilo.
Pan starosta Seifert si sjednal schůzku s panem Zelingerem,
který souhlasí s podmínkami na odkup obecního pozemku
p. č. 1084/5 v k. ú. Velim. Na základě výše uvedeného požádal
starosta o zveřejnění záměru prodat tento nemovitý majetek
– pozemek p. č. 1084/5 v k. ú. Velim o výměře 246 m2. ZO
zveřejnění záměru schválilo a záměr bude vyvěšen po dobu
zákonné lhůty na úřední desce.
Místostarosta pan Kubelka sdělil zastupitelům, že
znovu otevřel diskuzi o bioodpadu (svoz od společnosti
Nykos, a. s.). Paní Studená připravila podklady pro paní
Sobotkovou z Nykosu a ta následně zaslala nabídky s několika

•
•
•

variantami svozu. ZO pověřilo pana místostarostu k dalšímu
jednání v této záležitosti. (Na dalším zasedání bude předložen
návrh konkrétní smlouvy.)
Mgr. Karpeta informoval zastupitele, že k zápisu se dostavilo
46 dětí a určitě budou dvě první třídy (celkem cca 38 žáků).
Paní Ž. Svobodová, DiS., sdělila, že zápis do MŠ se koná
2. 5. a 3. 5. 2017.
Paní Slabá oznámila, že byla objednána oprava pomníku
ve Vítězově a prostor kolem bude nově osázen. Park ve Velimi
bude během května osázen květinami. Byly objednány
stromy k výsadbě (lípy, sakury, turecké lísky), břízy a ovocné
stromy budou vysazeny na podzim.

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
oslavili:
Váša Miroslav, Velim
Zelingerová Květa, Velim
Rusinko Štefan, Velim
Šimůnková Jiřina, Velim
Chvalovský Vladislav, Velim
Veselá Eva, Velim
Skalová Jaroslava, Velim
Pelichovská Miroslava, Velim
Buřilová Milada, Velim
Homolková Ilona, Velim
Do dalších let přejeme hodně
zdraví!

Narodil se:
Milička Michal, Velim
Rodičům blahopřejeme!
Zemřel:
Kolář Jaromír, Velim
Čest jeho památce!

Zamyšlení
Dostalo se mi do rukou druhé letošní číslo VN. Bylo mi z něho
smutno. Nejen proto, že v něm byli uvedeni dva moji mladší
kamarádi, kteří nás navždy opustili. Jeden z nich byl dokonce
jmenován na nepatřičném místě. To číslo obsahovalo pouhé
4 stránky, tedy jeden velký list. Je Velim tak malá a nezajímavá,
že si nezaslouží více pozornosti? Témat k psaní je nepřeberné
množství. Nesporně jsou velmi důležité „Zajímavosti ze ZO“.
A tu mi naskočilo: „Teče voda, teče, cez velecký majír“. A námět
k psaní byl určen. Prezident T. G. Masaryk byl nesporně jedním
z nejvýznamnějších evropských politiků. S Benešem a Štefánikem
byl spoluzakladatelem Československé republiky. Ta byla vzorem
demokracie pro celou Evropu. Masaryk měl k Velimi zvláštní
vztah. Poprvé po aféře hilsnerovské, kdy se zastal židovského
mladíka křivě obviněného z vraždy římskokatolické dívky
Anežky Hrůzové, opět veřejně vystoupil. Bylo to po delší odmlce
dne 23. června 1901 ve Velimi v hostinci U Novotných (později
zlikvidovaný hostinec U Krásenských). Legionáři pak na tom
domě odhalili pamětní desku. Za německé okupace byla tato
deska ukryta ve věži evangelického kostela ve Velimi. Poté byla
znovu po porážce nacistů na původní místo instalována. V době
dalšího ohrožení deska opět zmizela, tentokrát neznámo kam.
Byly dohady, že byla roztavena a materiál z ní užit na jiné účely.
Při likvidaci budov u starého obecního úřadu byla deska opět
nalezena. Dnes je její kopie umístěna na kameni z velimského
lomu v parku proti místu, kde stával hostinec Krásenských. Tak
co tomu říká redakce Velimských novin? Myslíte si, že prospějete
věci, když nezveřejníte tento článek?
B.B.
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Z našich škol

Matematická soutěž PLUS

Dne 29. 3. se zájemci z 5. třídy zúčastnili matematické
soutěže Plus, která se konala na 2. ZŠ Kolín. Našich nejlepších
5 soutěžících se vešlo do první padesátky – byli to: J. Nezavdal
(10. - 14. místo), A. Čáslavová (15. - 16. místo), Š. Pena (27. 29. místo), J. Holzbauer (34. - 38. místo), E. Těmínová (46. - 49.
místo).

Středočeský taneční pohár

V pátek 7. 4. se v Poděbradech konalo okresní kolo taneční
soutěže Středočeský taneční pohár 2017. Zúčastnili jsme se
ve dvou kategoriích a v obou uspěli. V kategorii 1. stupeň skupiny vybojoval náš tým ve složení A. Málková, N. Křivánková,
M. Čechová, E. Nollová, E. Klozová, A. Slavíková, K. Víšková,
P. Nezavdalová, A. Handlířová, E. Junášková, K. Junášková a
A. Čáslavová se skladbou Baletky 3. místo. V kategorii 2. stupeň minitýmy uspěly T. Holzbauerová a D. Bartošová se skladbou All
the dances. Obsadily 2. místo a postoupily do krajského finále,
které se bude konat 2. 6. v Benešově.

Štafetový pohár

V úterý 25. 4. se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili štafetových běhů
na atletickém stadionu v Kolíně. Celkem jsme jako škola obsadili
7. místo. Reprezentovali: A. Matějková, M. Čechová, E. Nollová,
A. Málková, J. Krause, P. Divecký, J. Korenc, T. Wasserbauer,
T. Hronová, P. Steinbrecherová, L. Kmoníčková, E. Junášková,
L. Sixta, J. Nezavdal, J. Holzbauer a Š. Pena.

McDonald´s Cup

Volejbal 8. a 9. třída

V úterý 11. 4. se v Kolíně konal turnaj ve volejbale chlapců
a dívek. Náš tým chlapců (Němec T., Hrabal J., Vostoupal A.,
Vokřál J., Vokřál O., Koděra D., Sudoměřický J. a Sixta R.)
i tým děvčat (Fořtová S., Čápová K., Šůchová K., Sahulková Z.,
Němcová V., Miňovská N. a Fundová P.) obsadil shodně 3. místo.

Den Země

Ve středu 19. 4. vyrazila 5. třída na Výstavu o životním prostředí,
která je spolu s poznávacími soutěžemi a dalším programem
každoročně pořádána k oslavě Dne Země v MSD v Kolíně.
O den později vyrazili na výstavu i čtvrťáci. Na počest tohoto
svátku proběhl ve škole sběr starého papíru.

Za velmi špatného počasí se ve středu 26. 4. zúčastnil tým
fotbalistů 1. - 3. třídy tradičního turnaje v kopané McDonald´s
Cup, jehož okresní kolo se konalo v Kolíně. Naše družstvo
ve složení J. Korenc, P. Kostka, T. Wasserbauer, M. Herzog,
P. Šárovec, P. Divecký, D. Vokněr, M. Čech, R. Sixta, P. Mikulovský
a M. Vokněr obsadilo 3. místo!
Hned ve čtvrtek 27. 4. vyrazili do Kolína na McDonald´s cup
i chlapci ze 4. a 5. třídy. Náše družstvo ve složení D. Vedral,
Š. Esterle, J. Houdek, J. Kadlec, L. Sixta, J. Holzbauer, D. Hrabák,
D. Kostelecký a Š. Pena po remíze se 4. ZŠ Kolín a Radimí, výhře
s 1. ZŠ Kolín a Kouřimí a prohře s Býchorami těsně nepostoupilo
do finálové skupiny. 
AH

Vítězovská ulice ve Velimi
Začíná na velimském náměstí jako odbočka z Riegrovy ulice
ve směru k Vítězovu. Většina obyvatel obce zná dnes tuto ulici jen
z okna auta nebo z procházek, protože zde není žádný obchod ani
nic zvláště přitažlivého. Můžeme si proto myslet, že Klub rodáků
a přátel Velimi a Vítězova, který zařadil tuto ulici do seriálu
„Poznáváme Velim“, zde neřekne nic zajímavého. Rodáci staršího
data narození však vědí, že tomu tak není.
V době ještě nedávno minulé byl na samém konci této ulice obecní
mršník. Sloužil k poslednímu odpočinku uhynulých zvířat nebo
zvířat předaných rasovi. Ten sídlil ve starém dřevěném domku,
který byl patrně vyřazenou starou maringotkou, na mršníku,
ploše to nevalného vzhledu s mnoha nerovnostmi a prohlubněmi.
Dovedl se postarat o stará zvířata určená k utracení a na mršníku je
zakopával. Ziskem pro něho byly stažené kůže nebo malý poplatek.
Kůže sušil vypnuté, přibité na dřevěné stěně svého obydlí. Jistě to
nepřidávalo nic k atraktivitě tohoto místa. Obecní zastupitelstvo
to však šikovně využilo, protože mršník byl povoleným místem,
kde mohli přebývat kočovníci. V době jejich pobytu na mršníku
byly ve větší obezřetnosti místní, kteří pečlivě kontrolovali, zda
mají v noci vše zamčené a odvázaného psa. Snad právě mršník
způsobil, že Vítězovská ulice je tak krátká, protože kdo by tím
směrem k Vítězovu chtěl na tomto místě stavět. Dnes již je situace
jiná a vyrostly zde nové domy, které využívají krásné slunné polohy
a výhled z návrší.
Zvrásněnou plochu mršníku bychom dnes již marně hledali,
protože je zakryta nenápadnou průmyslovou budovou pana
Zdeňka Gregora. Tento provoz zná jen málo Velimských, ale je
znám v mnoha jiných místech v Čechách, odkud si sem jezdí
z průmyslových podniků pro součástky zde vyráběné. Jsou
z nejrůznějších kovů, kromě zlata. Velký zájem o zdejší výrobky
je způsoben hlavně kvalitou a operativností. Často si lze všimnout
parkujících aut zaměstnanců i o sobotách a nedělích pro velký nával
práce. S výrobou rotačních součástek zde pomáhají pracovitým
rukám nejmodernější CNC stroje z Japonska a Anglie, také i starší
vačkové automaty.
Na konci ulice sídlí Václav Švarc, vyhledávaný elektrikář a technik,
pokračovatel šikovných rukou svého otce a děda, který zde založil
krátce po 1. světové válce pozoruhodné kovářství a zámečnictví.
Zhotovoval zde háky pro začínající elektrifikaci. Na ně se nasazovaly
porcelánové čepičky, které sloužily k upevnění elektrických drátů.
Sám se stal obětí elektřiny. Zemřel 13. března 1922 po úrazu
elektrickým proudem. Uvážíme-li, že obec byla elektrifikována
v roce 1921, stal se v obci pravděpodobně první obětí elektrifikace.
Jednalo se o proud k pohonu motoru, což svědčí o pokrokovosti
tohoto člověka. Elektřina k pohonu strojů se v té době používala
jen výjimečně. Josef Švarc, jeho pokračovatel, byl také podnikavý
člověk. Jako první v obci začal vozit řepu z polí do cerhenického
cukrovaru nákladním autem. Mezi tehdy běžnými koňskými
potahy byl o mnoho rychlejší, koně plašil a kočí mu z cesty uhýbali.
Během druhé světové války se pustil do zavádění takzvaného
dřevoplynu do aut, která nesměla používat benzín. Měl s tím velký
úspěch. K pohonu aut sloužily malé dřevěné špalíčky. Po válce
kupoval vyřazená válečná vozidla, vyřazené obrněné transportéry
známé jako Hakly. Byly v nich vynikající motory Borkward.
Renovoval stará auta. Auta pana Švarce vybavená těmito motory
neměla v poválečné době konkurenci. Dokázala vyjet i nejprudší
stoupání. Uplatnila se například při hloubení jam pro zásobníky
na nedalekém Slunci.
Bývalé hospodářství, kde dnes bydlí pan Václav Cinek, má číslo
popisné 2. Katolická fara má číslo 1. Svědčí to o stáří této ulice.
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Ve stavení č 2 bydlel původně pan Kozel, který prý zasadil topol
na konci ulice. Topol dominoval svou výškou a přitahoval blesky.
Při pohledu od Vítězova konkuroval katolické věži. Z každého
poškození úderem blesku se dokázal vzpamatovat. Jeden úder blesku
se stal málem osudným pro paní Kozlovou. Když se vyšla po dešti
podívat na odcházející bouři, udeřil ještě poslední mohutný blesk
do topolu a odlétající kus dřeva ji těsně minul. O síle tohoto blesku
svědčí i „Eliášův oheň“, který se objevil na kovových předmětech
v nejbližších domech. Přes odpor místních byl tento topol pro stáří
a značná poškození nakonec poražen.
Sousední stavení patřilo v té době panu Marhanovi, vyhledávanému
koláři. Do stavení se přiženil pan Kolář, ne podle profese, ale podle
jména. Panu Kolářovi patřila malá slévárna. Ta byla po roce 1948
zkonfiskována, ale po restitucích vrácena synu Bohuslavovi, který
se svými syny rozvinul podnikání v obci dosud nevídané, které
je nad rámec povídání o Vítězovské ulici. Pan Marhan zhotovoval
povozy, žebřiňáky, žebříky a nejrůznější dřevěné pomůcky pro
zdejší zemědělce. Vše dělal zpočátku pouze ručně. Na řezání se
později vybavil pásovou elektrickou pilou. Klády dřeva různých
druhů skladoval v celé délce na ulici u zdi farské zahrady. Soustruh
na zhotovení nábojů kol se stále točil klikou. Osazení loukotí
do těchto nábojů jen pomocí dláta a kladiva by dnes těžko někdo
dokázal. Kovář pan Hošek dělal ocelové obruče na nová kola vozů
a nasazoval je do červena rozpálené.
Kovář a zámečník Pavel Baláček byl pro svou práci se železem
také vyhledáván. Nejčastěji proto, aby nabrousil otupené
zemědělské nářadí nebo odemkl nějaký zámek, u kterého se něco
polámalo. Zámky a petlice koval ve své výhni, jež byla dmýchána
ručně pomocí velkého koženého měchu. Tento měch z Velimi je
ke spatření v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad
Labem. Zdobí expozici staré kovárny. Je vzácný nejen tím, že se
dochoval (vyrobený pouze z hovězí kůže a dřeva) ve výborném
stavu, ale také pro svou zvláštní krásu a výzdobu.
Stejně důležitým řemeslem pro zemědělskou obec bylo sedlářství
pana Josefa Sommera v domě přímo pod katolickou farou. Pan
Sommer uměl samozřejmě dělat sedla (podle názvu jeho činnosti),
ale důležitější byly chomouty, opratě a kožené postroje pro tažná
zvířata. Také byly důležité řemeny pro nově používané zemědělské
stroje, protože končila éra žentourů poháněných zvířaty, ale
nastávala doba elektrických motorů. V zimních měsících se pan
Sommer věnoval kanapím a křeslům, která potřebovala nové
polštářování. Tehdejším vycpávkovým materiálem byly koňské
žíně, koudel a suché trávy. Pan Sommer se stal v zimě převážně
čalouníkem. Obě svá řemesla zvládal výborně a neměl nouzi o práci.
Jeho dílna byla tehdy také důležitým bodem setkávání, výměny
názorů a zkušeností. Častým hostem těchto besed býval pan farář
Kotyza, který zde bafal svou dýmku s dlouhým troubelem. Dojít
pro pivo do blízké Rychty bylo úkolem dětí, kterým do džbánu
vždy natočili, protože tehdy se ještě nedodržovalo, že mladistvým
se nesmí nalít alkohol.
Fara s popisným číslem jedna, která je dnes ve zchátralém stavu,
byla nejen sídlem faráře, ale byla i úřadem, kde byla vedena matrika,
kde se vydávaly křestní listy a kam se hlásily ohlášky svateb. Pan
farář byl i důvěrníkem pro lidi, kteří dnes vyhledávají psychiatra,
a utěšoval těžce nemocné na konci jejich životní pouti. Na faře je
dosud studna, která i v největších suchách, kdy okolním studnám
docházela voda, měla vždy vody dost. Polovina fary sloužila
místním zpěvákům k nacvičování sborových písní a k výuce
místních dětí hry na hudební nástroje.
Petr Baláček
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Jak vařily naše prababičky (24.)

Předjaří od 24. února (na Matěje) do 19. března (na Josefa)
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
Svatý Matěj seká ledy.
Březen - za kamna vlezem.
Na svatého Řehoře povol kožich nahoře.
Přísloví vystihují ráz počasí tohoto období, kdy zima odchází
a jaro přichází. Lidé se na něj těší a vítají každý jeho příznak.
Hlasitými posly jara jsou ptáci. O přezimující ptáky pečovaly
naše prababičky hlavně doplňováním krmítek. Byl poslední čas
na pověšení budek a jejich vyčištění. Ptáků bylo dříve mnohem
víc. Kromě těch, které vidíme dnes, to byli ptáci, kteří u nás již
vymizeli, nebo jsou málo k vidění, např. stehlík, zvonek, strnad,
pěnkava, jiřička, slavík, budníček, ťuhýk, chocholouš, drozd,
červenka a další. Prababičky rozeznávaly ptáky i podle hlasu
a jejich věrné napodobeniny vyrobené ze dřeva mívaly za okny.
Nejdůležitějšími ptáky pro naše prababičky byly slepice. Koncem
února byl čas, kdy začínaly kvokat. To znamenalo, že se dožadovaly
toho, aby jim nikdo nebral vajíčka a mohly na své snůšce sedět.
To bylo některé vybrané slepici umožněno. Dostala právo sedět
v kukani asi 20 dnů a vysedět kuřátka. Ostatním slepicím, které také
kvokaly, se již obvykle nevyhovělo a různými, často drastickými
metodami jim v tom musely naše prababičky zabránit. Také bylo
třeba vyčistit po zimě kurník a trus použít pro hnojení zahrady.
Podobná péče jako slepicím byla v předjaří věnována králíkům.
Samice bylo třeba přenést k vybranému samci, aby byli co nejlepší
potomci. Samice se již sama postarala o hnízdo, které vystlala
svými chlupy. Také bylo třeba vyčistit králíkárnu a starou slámu
nahradit novou. Často bývala v chlívku koza. I té bylo třeba vše
vyčistit, zvláště když byla koncem minulého roku u kozla. To se
muselo přidat hodně slámy pro nového kozlíka nebo kozičku.
Naše prababičky kozy milovaly a dávaly jim jména.
S oteplením očekávaly prababičky příchod dráteníků, kteří
se ohlašovali vyvoláváním: „Drátovat, letovat!“ Měly pro ně
již připravené děravé hrnce k opravě. Zručnost dráteníků byla
obdivuhodná, a tak bývali dobře odměněni – zejména jídlem.
Dráteníci v našich krajích byli obvykle ze Slovenska. Také šlejfíři
se ohlašovali se svými šlapacími brusy, aby našim prababičkám
nabrousili nože a nůžky. Toto řemeslo však provozovaly osoby

nevalné pověsti, na které bylo třeba dávat bedlivý pozor a rozhodně
je nepouštět do stavení. Bylo ještě více různých podomních, kteří
klepali na dveře našich prababiček a jejichž řemeslo již vymizelo.
Třeba kůžičkáři, hadráři, kořenáři, věštci, mastičkáři a další, kteří
nabízeli své služby. Prababičky byly obezřetné a málokdy se nechaly
napálit. Poctivého podomního však rády viděly i pohostily. Vždyť
se ledacos zajímavého mohly dovědět.
Samozřejmou činností našich prababiček byla v předjaří příprava
sazenic nejrůznější zeleniny, bylinek a květin. Jak víme, při vaření
používaly převážně to, co samy vypěstovaly. Předjaří pro ně
znamenalo připravit vše k vysazení do zahrady a předzahrádky.
Vyhrabat trávník po zimě, připravit záhony a pohnojit byla
obvykle starost mužské části rodiny, stejně tak jako prořezání,
sestřih a roubování stromoví.
Teplé březnové dny jim umožnily vyjmout mezi dvojitými okny
hadry a papíry, které sloužily k utěsnění. Také vyndaly květináče
s pažitkou a petrželí, které sloužily v zimě k obohacení nudlových
a bramborových polévek maštěných vepřovým sádlem. Mohly
konečně pořádně vyvětrat, vyhnat pavouky a umýt malé okenní
tabulky. Na dřevěné bidlo na dvoře rozvěsily deky a peřiny, aby je
sluníčko vysušilo a řádně se provětraly. Jarního úklidu se dostalo
i dvoru a zahradě. Konečně se mohl bez nebezpečí zmrznutí
uložených potravin a krmení otevřít krecht.
V březnu se již objevily nejen bílé sněženky a bledule, ale i mladé
kopřivy, sedmikrásky, pampelišky a další rostliny, které se hodily
do kuchyně. Po dlouhé zimě uměly naše prababičky využít tyto
rostliny ke zpestření jídelníčku. Fialky byly oblíbené nejen pro
vůni, ale naše prababičky je vařily s cukrem a vyráběly z nich dětmi
oblíbená modrá cukrátka. Ta se dochovala až do nedávné doby
(ale již synteticky vyrobená a dostupná v obchodech). Dodnes je
koupíme v Rakousku.
Oblíbené byly sedmikrásky sebrané brzo zjara. Jejich listové
růžice a květy se upravovaly jako salát s cibulí – dochucený
citrónovou šťávou, solí a trochou pepře. Pampelišky se přidávaly
i do bramborového salátu a do polévek. Taková polévka se líbila
dětem, když v ní plavaly chutné květy. Pampelišky se také přidávaly
do nádivek, často spolu s mladými kopřivami.
Petr Baláček

Velimská abeceda (list 144)
Sumrauer A. byl strojním zámečníkem ve velimském cukrovaru.
Hlásil se za člena Sokola Velim. Výborová schůze Tělocvičné
jednoty Sokol Velim, která se konala 6. září 1922, jej přijala
za řádného člena s tříměsíční zkušební lhůtou.
Surogát znamená náhražku. Surogáty zrnkové kávy se vyráběly
ve Velimi, v továrně bratranců Szalatnayových, od jejího založení
v roce 1869. Původní název firmy zněl Továrna na čokoládu,
cukrovinky a kávové surogáty ve Velimi. Vyráběla se zde cikorie,
tedy cikorka, a to z pražené čekanky s dalšími přísadami (v mnoha
druzích). Známá byla například Velimská zrnitá nebo Velimská
dělená. Ke konci této produkce pak byla známa kávovina označená
názvem Mileva, distribuovaná již v sáčcích.
Sušárny jsou zařízení užívaná nejčastěji k sušení různých
organických látek. V Glaserově továrně ve Velimi byla od založení
závodu sušárna na čekanku. Mimo tu měl Glaser další sušárnu
v Lenešicích. Velimská sušárna zanikla po revoluci 1945, kdy
se ve Velimi přestaly vyrábět kávoviny. V sousední Sokolči však
ještě dlouhá léta poté byla v provozu sušárna čekanky, která však

dodávala suroviny k výrobě kávovin konkurenční firmě. V této
sušárně se mimo sezónu sušily například i řepa, švestky či zeleninové
směsi. Menší sušárny na švestky bývaly i na velimských zahradách.
Jednu takovou měl například Rudolf Peřina. Ještě po revoluci
1945 se zachovala sušárna na Vokřálově zahradě Ve Dvoře č. 8.
V domácích sušárnách se kromě švestek sušila i krájená jablka
na křížaly. Někdy se také sušily hrušky (až do přepražení), z nich
se pak drtila „pracharanda“, prášek nahrazující skořici. Zcela jiné
povahy byly sušárny cihel v obou velimských a vítězovské cihelně.
Svárlivá paní Lánská bydlela na samém počátku Karlovy ulice.
Zde nutno uvést na pravou míru dvě věci. Především ulice
Karlova není nazvána, jak by se zdálo, podle slavného panovníka
Karla IV. – otce vlasti, ale podle místního obvodního lékaře
MUDr. Karla Procházky, který měl svou ordinaci v domě č. 122
v Palackého ulici. Jeho křestní jméno prosadili k názvu zmíněné
ulice jeho přátelé v obecním zastupitelstvu. Hafanda, přezdívka
Karlovy ulice, také nevznikla, jak se mnozí domnívali, od štěkotu
psů. Příčinou byly neustálé spory dvou sousedek, z nichž zvláště
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vynikala svárlivá paní Lánská. Ta se dokonce hádala i s váženým
občanem, praporečníkem Sokola, jejím sousedem, stavitelem
Dlabačem. Toho často chytala za vousy a častovala sprostými
nadávkami. Lánská se později přestěhovala k Zemanům (viz
cukrárna). Jednoho člověka se přece jen bála. Byl jím Jan Funda
zvaný Šmírák. Ten měl za vraty schovanou sukovici a stačilo s ní
jen pohrozit a v ulici nastal klid.
Svatby se podle starého zvyku odbývaly většinou v nevěstině
domě. Kočáry odvezly svatebčany nejprve do kostela a po svatební
hostině i do nového obydlí. Dnes odvezou auta svatebčany
do obřadní síně a odtud zpravidla do hotelu na pohoštění.
Dříve se zatahovalo. Před kolonu svatebčanů předběhl člověk
s provazem ověšeným pentlemi a význační jedinci (označení
taktéž fábory) vybírali „výkupné“. Při hostině bývalo zvykem
vybírat nevěstě na střevíčky. Chodívala též bába s vycpaným
panákem a pomlouvala ženicha, kterému přisuzovala otcovství
dítěte. Při vstupu novomanželů do domu upustil někdo nádobu,

která se rozbila, neboť střepy přinášejí štěstí. Dnes obyčejně nasadí
kamarádi novomanželovi po opuštění obřadní síně chomout ho
nechají pilou přeřezat prkno, které mu brání v cestě.
Svátek, latinsky Svatecius, bylo druhé jméno Štěpána
Lstibořského, který byl roku 1595 jmenován farářem ve Velimi.
Po něm nastoupil r. 1597 starší kněz Petr Vlk Mělnický. Od
r. 1610 působil ve Velimi Václav Svátek Lstibořský. Obyvatelstvo
Velimi však bylo v té době protestantské a faráři činilo těžkosti.
Roku 1611 si tento kněz stěžoval, že sedláci rozmetali v kostele
Boží hrob a nadávali mu Vlků. Místo účasti na mši krmili doma
dobytek atp. Roku 1614 přešel týž kněz do Přelouče.
Svatým v katolické církvi předcházeli blahoslavení. O titulu
„svatý“ rozhoduje papežský stolec. V mnoha případech se tak stává
po staletích od úmrtí světce. Seznam svatých je chován ve Vatikánu
a nejvyšší konsilium provádí jeho revize. U nás jsou nejvíce známi
sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Cyril a Metoděj, sv. Jan Nepomucký,
sv. Jiří atd. Velimský kostel je zasvěcen svatému Vavřinci.

Nohejbal – soutěžní sezóna 2017 začala
Poslední přípravný zápas v Nymburce, druhý s družstvem Jordán
Poděbrady, jsme po dobrém výkonu vyhráli 5:4. I když se hrálo
na dva dopady, byla to jistá výhoda soupeře. Fantastický výkon
předvedla dvojice Kratochvíl, Málek. Přestože set prohrávali 3:9,
nakonec jej vyhráli 10:9. Soupeře to tak rozhodilo, že prohráli
celý zápas. Dobré výkony ze závěru přípravy jsou příslibem
do nového ročníku soutěže.
Oblastní přebor družstev 2017 Kutná Hora – Kolín pro nás začal
domácím utkáním s Vavřincem, vítězem minulého ročníku.
Bojovný výkon a chuť porvat se o výsledek nám zajistil cennou
remízu 5:5. Vyrovnané utkání, kdy jsme se vzájemně přetahovali
o vedení, se nám podařilo zremizovat posledním zápasem dvojic.
Každý zápas nabídl kvalitní nohejbal, o tom se mohli přesvědčit
všichni naši fanoušci.
Druhé kolo jsme předehráli s družstvem Českého Brodu „C“.
Smolná prohra 6:4 zamrzela, ale soupeř byl v minulém ročníku
třetí. Hrálo se v novém nohejbalovém areálu u haly v Českém
Brodě. O prohře vlastně rozhodl vyrovnaný zápas druhých trojic,
který jsme nešťastně prohráli. Místo do vedení 3:1 na zápasy
soupeř dotáhl na 2:2 a následně po dvou vítězstvích vedl již 4:2.

To se nám přes všechnu snahu nepodařilo dotáhnout, popřípadě
alespoň remizovat. A to byla remíza velmi blízko.
Další domácí utkání odehrajeme 20. 5. s družstvem Konojed a
3. 6. se Zručí. Obě utkání hrajeme doma od 14 hodin. Přijďte se
podívat a povzbudit velimské hráče.
Podrobnější zprávy najdete na našich webových stránkách http://
nohejbalvelim.proweb.cz/.
B. Filoun

Finále přeboru ČOS Praha
Fantastického úspěchu ve florbalu dosáhli chlapci z kategorie
mladších žáků. Ve finále přeboru České obce sokolské (hraném
v Praze v Tyršově domě) obsadili první příčku a zcela po zásluze
se stali nejlepším týmem z Čech.
V základní skupině jsme nejprve prohráli poměrem 2:3
s obhájcem loňského prvenství, Sokolem Švihov, ale v dalších
zápasech jsme již všechny soupeře přehráli. Nejprve Třebíč (3:2),
poté Dobříš (4:0) a v posledním zápase skupiny Letohrad (5:4).
Ve čtvrtfinále jsme přejeli Šestajovice 6:2, v semifinále narazili
na Sokol Letohrad, soupeře ze skupiny, kterého jsme porazili 3:1.
Do finále se šlo se Sokolem Třebíč.
Velmi napínavý zápas hraný 2 x 6 minut rozhodla pouze jedna
branka, kterou vstřelil velimský D. Urban.
Mistrovský pohár a zlaté medaile si tak z finále České obce
sokolské odváží SOKOL VELIM. 
M. Esterle
Sestava:
Houdek J., Esterle Š., Sixta L, Kosička J., Urban D., Těmín T.,

Wasserbauer T., Nesvorný M., Kopecký P. a Košnar M.
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Výsledky a tabulky:
A: Sokoleč – Velim 0:2, Velim
– Mělník 7:1, Záryby – Velim
3:1, Velim – Horky n/J 1:3,
Sázava – Velim 1:3
B: Velim – Ratboř 5:2,
Cerhenice – Velim 1:5, Velim
– Sendražice 7:0, Týnec n/L –
Velim 3:2, Nová Ves – Velim
0:4
Dorost: Vrdy – Velim 2:0,
Velim – Městec Králové 9:1,
Čelákovice – Velim 1:1, Velký
Osek – Velim 0:4
Žáci: Velim – Rakovník 8:3
a 0:7, Pečky – Velim 0:2 a 4:0,
Nymburk – Velim 1:2 a 4:1,
Velim – Hořovicko 4:1 a 0:7,
Příbram – Velim 2:1 a 1:3,

Velim – Říčany 5:1 a 2:1, Velim
– Beroun 2:1 a 2:7

Poděkování
Prostřednictvím Velimských novin bych ráda poděkovala
chlapcům z 9.A třídy, jmenovitě Davidu Koděrovi, Tomáši
Němcovi, Ondrovi Vokřálovi a Tondovi Vostoupalovi, kteří
ve středu 24. 04. 2017 našli na dětském hřišti černou kabelku.
Chlapci neváhali ani minutu a kabelku v původním stavu předali
ve škole. Také bych ráda poděkovala rodičům již zmíněných
chlapců za to, jak slušně své děti vychovali, neboť chlapci nejenže
ihned věděli, co s takovým nálezem mají dělat, aby se dostal zpět
ke svému majiteli, ale i ve skromnosti na můj dotaz, jaké by si
přáli nálezné, odpověděli: „Nic, to je dobrý.“ :-)
Děkuji!
Martina Gregorová

Pozvánka
Fajberáci si Vás dovolují pozvat na tradiční
Fajberské máje konané dne 27. 5. 2017. Začátek
průvodu ve 12.00 h, doprovází Starostova 12.
Večerní májová veselice začíná ve 20.00 hodin.
K tanci a posezení hraje skupina Unikát.
Nebude chybět opět tradiční Klingrova sekaná.
Těšíme se na Vás Fajberáci

Pozvánka

Velim a svět před půl stoletím (duben 1967)
Dne 1. dubna 1967 došlo na velimské Skalce, kde bylo
ve vytěženém písečníku odpadiště, do něhož byl navážen z obce
domovní odpad, k mimořádné události. Dva mladí hoši, Oraský
a Vedral, zde založili oheň z nasbíraných hořlavých zbytků. Mezi
předměty ke spálení byla i láhev s neznámou hořlavinou, která
v ohni explodovala a oba hochy poranila.
26. dubna letěli vedoucí údržby z Velimské továrny Nouzovský
a Blecha letadlem do Bratislavy, na dvoudenní pobyt do závodu
Figaro. Měli tam studovat způsob leštění želeových hadů pomocí
oleje. Výroba hadů se v té době ve Velimské továrně rozvíjela.
Původní pálení čarodějnic, lidový či spíše dětský zvyk ustálený
k 30. dubnu, který měl původ v inkvizičních ortelech středověku,
byl v době kolem roku 1967 označován za ohně či vatry míru.
V dubnu 1967 zahynul sovětský kosmonaut Komarov.
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).

