!/a

Ceno 5,. Kě

Vydóvó obecní úřod

zPRÁvY zE zo

o z N Á MENí

o době a místěkonánívo|eb
Starostaobce Ve|impod|e$ 15 zákona č' 24711995Sb., o vo|bách do Par|amentuČeskérépub|ikya o změně a dop|nění
předpisů,
někteých da|ších
zákonů,ve zněnípozdějších
oznamuje
1. Vo|bydo Pos|aneckésněmovny ParlamentuČeskérepub|iky
se uskuteční
dne 2. června 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodln a
dne 3. ěervna 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místokonánívo|eb:
ve volebním okrsku č. 1 budova oÚ velim . velká zasedací
místnost,pro vo|ičebyd|ícív u|ici- PraŽská, Soko|ská, tř. Krá|e
Jiřího' Riegrova, Ve Dvoře, Vítězovská, Polní, nám. obránců
míru
ve volebním okrsku č,.2Zák|adníškola Velim - nová budova
(přízemí)'
pro voličebyd|ící
v u|ici_ Pa|ackého,Armádní,Do|ní
Not.tzov,Horní Nouzov' 1' máje, Dvořákova, K Síd|išti'Karlova,
Krátká, Křížová, Zahradní, Na Ska|ce, Na Ská|e, NádraŽní,
Novoveská, okružní,Štolní,Ty|ova, U Hřiště,U Koupa|iště,
Vác|avská, Sadová
ve volebním okrsku č. 3 budova bývalého oÚ Vítězov, pro
vo|iče- Vítězov
3. Vo|ičibude umoŽněno h|asovánípoté,kdy prokáže svou
totožnosta státní občanstvíCeské repub|iky(p|atnýmobčanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo s|užebním
pasem Ceské republikyanebo cestovnímprůkazem).
4. KaŽdémuvoličibudou dodány 3 dny přede dnem konání
vo|eb h|asovací |ístky.Ve dnech vo|eb vo|ič můŽe obdržet
h|asovací|ístkyi ve vo|ebnímístnosti.
Ve Velimi dne 12. 5. 2006

Duben 2006

Seifert - starosta

Ziednání Zo Ve|im konaného dne 11. 4. 2006 v zasedací místnosti
OU Velim od 18.00hodin
Přítomni:pp. SeiÍert, Ing. Richterová, Podhradská, Studená, Kotek,
Kube|ka,Ing' Raba, Mgr. Karpeta, Bartoš
.1.
Zaháiení proved| a s programem jednání seznámi| přítomnépan
starosta SeiÍeft.Konstatova|,Že je přítomna nadpo|oviční
většina
č|enů
Zo.
2. Kontrolaminu|éhozápisu
- zo by| před|oŽenzápis z jednáníze dne 7 . 4. 2006 s panem Herma.
nem. Zo souh|asís vybudovánímzdi d|e požadavkŮpana Hermana
s tím, Že pan Herman podepíšesm|ouvu na výkup pozemku mezi
u|icíKar|ovoua třídouKrá|e Jiřího.
- Do příštího
Zo bude zas|án dalšÍdopis na sÚs rutná Hora ohledně
oprav komunikacív obci.
- By|y připomenutyda|šízprávy'
3. Doš|áeošt3
. čj' 246 - Žádost o byt - David ZadraŽil, Ve|im - RozhodnutíZo:
zařadit do seznamu Žadate|ů.
- čil.257 - Návrh na vydání územníhorozhodnutína dě|enípozemků
p.č.165/1 .|66/3, a 279 v k.ú.Velim - BFK Service, a.s. Zásmuky.
'
RozhodnutíZo:Zo souhlasís dě|enímvýšeuvedenýchpozemkŮ.
- čj.265 - UzavřenÍsm|ouvyo dodávce a odváděníodpadníchvod Vodos, s.r.o. Ko|ín.RozhodnutíZo: Zo navrhuje sm|ouvu předat
právníkovi-kposouzení.
- č:l.274- Zádost o dě|enípozemku p.ě. 106/2v katastrálnÍmúzemí
Ve|im' RozhodnutíZo: Zo s dělenímpozemku souh|así.
- čj. 275 - Ústav pro mentá|ně postiŽenou m|ádež Suchomasty Žádost o Íinaněnípříspěvekpro našehoobčanaumístěného
ve výše
uvedenémústavu.RozhodnutíZo: Zo souh|asís Íinaněním
příspěv.
kem v hodnotě4.000,. Kč
4. Zpráw č|enů
Zo. diskuse
- Pan SeiÍert- Před|oŽi|ZO cenovou nabídkuna dodávku otvorových
výp|ní(oken)v bytovce čp.541. Zo doporuči|o
panu starostovizadat
cenovou nabídkuještěda|šímfirmám,
. Pan Karpeta - Upozorňuje na nutnost opravy p|otu u školy ve
Vác|avskéulici a na problémjímkyna dešťovouvodu ve Vác|avské
ulici.
- Dá|e inÍormova|
Zo o školskéinspekci na prvnímstupni zák|adní
ško|y'která proběhlave dnech 10. a 1 1. dubna 2006.

Pan Raba - Navrh|panu starostovivykoupitod soukromníkŮpozemky' na kterýchjsou v územnímp|ánuzakres|enymístníkomunikace.
- Čini|dotaz na vodu výékajÍcíz Pražskéu|ice.Pan starosta odpo.
vědě|, Že v Pražskéu|ici stoup|a spodní voda a občanétak čerpají
vodu ze sklepů.
Paní Richterová - PoŽaduje do příštíhoZo předloŽit'ko|ik procent
občanůnezap|atilovčasza odÝoz odpadu za rok 2006.
- zjistit u ÍirmyVodos, spo|.s r.o. Ko|ínsystémv p|acenípop|atkuza
kanalizaci.
Paní Studená - |nÍormova|aZO o moŽnosti umÍstěnístojanu na
EKo vodu. Majite|Íirmynabíd|obci umístěnístojanu na zkušební
dobu šesti měsícůza těchto podmínek:Obec by hradi|aelektrickou
energii a po dobu šesti měsícůby p|ati|amajite|istojanu měsíčně
1.000'. Kč. Po tétozkušební|hůtěby majitel zváŽi| (pod|eodběru
vody), zda zde stojan ponechá nebo odstraní' ZO rozhod|o, že za
na EKo vodu.
těchto podmíneknemá zájem o umístěnÍstojanu

SPOLECENSKA RUBRIKA
SPOZ OZNAMUJE

Významná ŽivotníjubiIeaoslaviIi:
RovenskýZdeněk, Ve|im
V|čkováBoŽena,VeIim
SahuIkováBoŽena, Velim
Nedba|ováMarie' Ve|im
KarbusickýZdeněk' Velim
Synková AIena,VeIim
opIová LudmiIa'Ve|im
Janoušeko|dřich'Velim
Karbusická Marie, Ve|im
Procházka František'Ve|im
NovotnýJoseÍ,Ve|im
Do da|ších|etpřejeme hodně zdraví!

65 let
70 let
92 let
75 let
65 let
65 let
65 let
70 let
65 let
92 let
70 let

Narodilise:
Sixta Josef, Velim
HolzbauerJan, Velim
Po|ákováJuIie.VeIim
Rodičůmblahopřejeme!
Zemře|i:
Nováková Květuše,Ve|im
KřivohIavýJoseÍ,VeIim
HoÍfmannJaros|av,VeIim
Kadeřábková Danie|a'Ve|im
Čestjejich památce!

PODEKOVANI
Děkujeme všem spoluobčanům za slova soustrasti
a květinové dary při posledním rozlouěení dne 31 . března
2006 s naší maminkou a manželkou Květuší Novákovou.
Srdečný dík patří všem členůmčzs, org. Velim.
Manžel a děti

Prirnus

SoboÚka (rs4r.r925)

naroŽený ve m|ýně v Horním Nouzově patří k nejpros|ulejším
rodákům ve|imským.
Léta jsem se zabýva| myš|enkou
nakres|it ho a přiřadit tak k více neŽ
pěti stům portrétů'kteréjsem dosud
vytvoři|.Nemě| jsem však autentickou
před|ohu.Ta se objevi|azás|uhou Maruše Čábelovév soko|ovně na os|avě
jubi|ea Československérepub|ikyv říj.
nu 2005. BohuŽe|' technicky nepří|iš
dokona|á,a|e přece jen. V broŽuře700
let Ve|imi jsem se u hes|a P.S. dočet|'
Že pozůsta|ostSobotkova je uloŽena
v |iterárním archivu v zámku Staré
Hrady u Libáně. Díky|askavostivedou.
cí archivu PhDr. Evy Bí|kovéjsem
získal tři kopie fotogrďií, na nichž je
P.S. zachycen se Ženou a s přáte|i,
také kopii pohlednice z 19. století vydané A. Svarcem, kupcem ve
Velimi. Jsou na ní dvě kresby ve|imskýchm|ýnŮs těmito popisy: Horní
Nouzov, rodištěPrimusa sobotky a Do|níNouzov. Samozřejmě nechybí
,,Pozdrav z Ve|ímě,.'Tak se mi konečně podaři|o nakres|it Primusa
Sobotku a udě|atÍadostsnad nejenom Bohus|avuBa|áčkovi.
Je jen škoda' že žádná z nově vznikajícíchu|ic ve Ve|imi nenese
jméno s|avnéhovelimskéhorodáka z Horního Nouzova. A Že ho ve
Ve|imi
nezná,'? Mys|íte'že to ie chyba národopisce, s|avisty,
''nikdo
spisovatelea publicistyPrimusa Sobotky?
Kresba a text Jiří Skopek

Velikonoční
výstovove Velimi

odbýt tuto Výstavu banální větou, Že byla krásná,' se mi jeví
nedostateěné.Ta \^ýstava
byla totiŽ úŽasnáa zas|oÚŽi|aby si přemístit
do centra Prahy' aby nejen Ve|imáci, a|e i zahraniční
turistévidě|i,,jak
na to...NetrouÍámsi jmenovatjednot|ivé
organizátorkya aktivistky,které
se podí|elyna ce|kovém dojmu výstavy' abych na některou z nich
nezapomně|a.
jarní
Nádherná vajíčkavytvořená nejrůznějš
Ímitechnikami,perníčky,
věnečky'neuvěřite|nědetailněprovedenéobrázky z těsta' atd.atd.Zajíc
z květináěŮs maceškouna h|avětu krásu vytvořenoupeč|ivou
a citlivou
rukou zřejmě h|ída|.ProÍesioná|ní
aranŽérky,či výtvarniceby se moh|y
přiučit.Píši'Že nebudu jmenovat. Přece jen si neodpustímvyzvednout
dokonalá obháčkovaná pštrosívejce od paní Kurkové.S|ožitévzory,
jara.
krásnébarvy |ahodící
oku jako by nás probouze|ydo skutečného
Děvčata'děkujeme za Vaši snahu, děkujeme,Že jste ve svém,,vo|.
ném..časezaměstnanýchžendokáza|y něco takovéhodát dohromady.
A všem, kteříjejich snahu ocenili a přispě|i nejrůznějšími
částkami,
rovněŽ patřípoděkování.Bud'me si jisti, Že tento příspěvekbude vyuŽit
pro dobrou věc a mějme z toho radost přinejmenšímstejnou jako
organizátorky.
A příštírok vjednu, nekoukejtena bednu a rady ptáka'
Reá|ná výstava nechťVás, stejnějak mne, radějiz|áká.'.
www.lBAB.cz

Peníze z dobrovo|néhoVstupnéhoVybranéna ve|ikonoční
výstavě
budou zčástivěnovány na nákup materiá|upro výtvarnýkrouŽek,ktenj'
vede paní
a keramickémÚ krouŽku, kteý vede paní
-Horáková,
peněz bude poskýnuta Soko|u na nákup drobného
Benešová. Cást
náčiní.
Pořadatelky

Skvělé' ozvala se ětenářka vN !

Na mou výzvu se ozvala skutečně čtenářka Ve|imských novin.
Přiš|a se zajímavým podnětem uspořádat sbírku stanl'ch poh|ednic,
fotogrďiío staryichzaš|ýchčasech Ve|imi. Dáte by uvíta|a,kdyby by|a
avizována včasveřejná zasedání obecníhozastupite|stva.
Také by ráda
pomoh|atřeba při organizaci p|esu (nadšencůnenínikdy dost). K obojímu by navrhova|a v hojné míře využívatobecního rozh|asu - tedy
Íormoupřístrojů,
kterémá kaŽdá domácnost.
Díkyza typ !
IBAB

z NAšíšrolY
čaroděj n ické sportování
V pátek 28' 4' 2006 by|o na naší ško|e uspořádáno Čarodějnické
sportování.KaŽdá ze třÍd 2. stupně zvo|i|asvého zástupce, který se
přev|éklza čarodějnici,a urěi|asvá závodnídružstva,která abso|vova|a
tyto čtyřidiscip|íny:šp|h na |aně, račífotbal, skok z místa a běh ve
dvojici' Čarodějnicemě|y ještě jednu zv|áštnísoutěŽ - Miss čarodějnice. Počíta|yse body z jednot|ivýchdiscip|ína vítězná třída by|a
odměněna'
Ani žáci prvníhostupně nezůstalipozadu. Dobrovo|něpřiš|ipřev|e.
čenív ěarodějnickémpřev|ekua navštívi|i
ško|ku.
Všichnijsme se V tento den velmi dobře bavi|i'
Za 6.4 lveta Bucková a Michaela Voitěchová

Kromě Žáků vycházejícíchuspě|i i tři naši páťáci, kteří úspěšně
sloŽi|ipřijímacízkoušky na osmi|etéstudium Gymnázia Ko|ína by|iod
ško|níhoroku 2006/2007přijatike studiu.
Mgr. Hana Kaprálková

Temná mračna nad ,, Rybníčkami''

V někteých krajích je zvykem, že po nev|ídnézimě vynášejí
tep|omi|ní
obyvateléz|ou Moranu ze vsi. Skončípak V nevratnémtoku
řeky či potoka.Jinde se chodí ke studánkám, aby je m|adí|iaéVyčisti|i.
o Ve|ikonocíchobchází koledníci domy, aby vyko|edova|ima|ovaná
vajíčkaa pomocí pomlázek z vrbového proutí vyš|ehali svobodná
děvčata.U nás ve Ve|imi se opět vŽívá staý zvyk místníchdětí kou|enívajÍček'Po |etošnívýjimečněd|ouhézimě to by|a jedinečná
přÍ|eŽitost
podívatse do vo|népřírody.VyuŽilajítakéřada našichspo|u.
občanůa zv|áštěděti, pro něŽ by|ata os|avajara určenapředevším.
pondě|íodpo|edneještě nebylo pevně rozhodnuto,
o Ve|ikonočním
která ze dvou moŽnostíbude vyuŽita.ZvaŽova|ose, zda jít do Rybni
ček, či do soko|ovny. Předpověd' počasí nebyla pří|iš'uspokójivá.
Dokonce se vědě|o, Že na Sumavě jiŽ prší.Rozhodnutíu startu Však
by|o 'jednoznačné'Každé podnikání má v sobě kus rizika.A tak po
14. hodině vyš|aod křiŽovatkypob|íŽsokolovnypočetnáskupinadětíza
doprovodu rodinných příslušníků
i ostatníchobčanů.
V po|oviněcesty
u jezírka mezi o|šinamiby|a obvyk|á zastáVka. Kdysi tu býva|ajedna
z četných studánek' Zde pak za om|uvenéhoDraŽena Šťastného,
příznivcenašeho k|ubu rodáků,nastoupi||ng. Petr Ba|áček,kteý zde
přednes| svŮj projev. Jeho řeě by|a výjimečná a ve|mi zajímavá.
V podstatě se jedna|o o snímky pořízenéz kosmu druŽicízachycující
Ve|im a okolí,kterétakédetai|nězabíra|yi samotnéRybníčky.
Z těchto
h|oubkovýchsnímkůby|o moŽno vyěíst i pravěkou |ídskoučinnostse
stopami dávného osíd|ení.Reěník da| tyto snímky k dispozici přítomným účastníkům'
Jako Vítanýhost by| mezi nimi i docent dr' Kare|.
Ho|adas chotí'Nás|edná debata by|azqímavá i poučná.
By|o však třeba pokračovat v cestě, neboť od západu varovně
straši|yčernémraky. Na malé loučce uprostřed RybnÍěeknastoupi|y
přítomnéděti ke svým hrám a soutěžím'Čtyřipřítomné
sestry cvičite|ky
z oddí|ůve|imskéhoSoko|a je pak rozděli|y na dvě druŽstva, aby
usnadni|y všem účastV soutěŽích. Po určitédobě se povětrnostní
situace zhorŠi|a'A|e to jiŽ stá|i všichni účastníci
v jednéd|ouhéřadě,
aby vyřkli své mohutné,,zdať.příštímu
koulenívajíček,
kterébude opět,
jak všichnivěříme,za rok. NeŽ se od Cerhenic přihnalaprvnípřeháňka,
byli jiŽ všichniv u|icíchVelimi' Díky všem, kteřípomáha|i,a především
díkyobecnímuúřaduza hmotnoupodporu'
B.B,

Ve|imská abeceda (|ist 8o}

G]atuluicmo
našim
žá[ům
[ ÍisRěšnému
složení
zloušolt
RřiiÍmacích

Na konci měsíce dubna proběh|ojako kaŽdoročněpřijímacířízenína
středníško|y.Z našíve|imskézák|adníško|yse ho zúčastnilo
32 žákÍ)
devátých tříd a dva Žáci z osmého roěníku.Z tohoto počtuse 21 žákú
hlási|ona gymnázia a středníodbornéško|ys maturitoua 13 na střední
odborná uči|iště.
Všichni naši žáci se v přijímacíchřízeníchumísti|ina
předníchmístecha na zvolenéstřední školy by|i přijati hned v prvním
kole.

P|achta Malěj je uváděn v ru|iberníz roku 1654 jako nově osed|ýve
vsi Velimi.Z2.l staveníje uváděn vpořadí pod ě. 1.l' Je řazen mezi
sed|áky a obdě|ával 216 strychůpo|í.By|o to vdobě po 30|etévá|ce,
kdy by|a Ve|im pustá a vy|idněnáa komise pro ten Úče|ustanovenáse
snaŽi|apřivéstji k Životu' V rozporu s tím je jiná zpráva, která říká,Že
Matěj Plachta převza| ve|imskourychtu po svém otci r. 1633 a by| zde
.l669 pak pozůstalost
odkoupil
rychtářem aŽ do své smrti r. 1665. Roku
Matěj Pe|c.
P|aňanka by|a po|nícestou. Zaěína|aodbočenímz h|avnísi|nicepři
|evéstraně asi 200 m za pos|ednímKo|omazníkovýmstavenímč. 99
směrem k CerhenicÍm.Cesta trochu vybočova|az příméhosměru
a v jednom úseku tvoři|a úŽlabinu,v níž by se ukry| žebřiňák p|ně
na|oŽenýsenem' P|aňankapravoúh|enavazova|ana si|niciCerheniceB|inka, kde vyúsťova|a
přímo proti Radimku. P|aňanka by|a částečně
d|ážděná' a to hrubými, ,,naštorc,.k|adenými kameny' Zanik|a při
agrotechnickýchúpravách.
P|esová sezona začínávŽdy příchodemnovéhoroku. UrčitéinÍormace o p|esech ve Ve|imi pocházqí z 19. sto|etí.Nejčastějšími
místy
jejich konání by|y Hů|ovna (později zvaná Sá| nebo Lidový dům),
hostinec Na Staré rychtě, hostinec Stěpána Novotnéhoa pos|ézeod
svého za|oŽení i soko|ovna' P|esy pořáda|i sokotové,okraš|ovací
spo|ek,spo|ekJarost, hasiči,or|ové,různépo|itické
strany,zaměstnanci
ve|imskéhocukrovaru i továrny, později |egionáři, osvětová beseda'
ško|a,Červený kříŽ, chovate|é,mys|ivci,Ío1uatisté
a mnoho da|ších.
Nejvícenavštívenybýva|ymaškarnÍp|esy,zv|áštěsportovníkarneva|.
P|yn propan.butanse u nás v kraji rychle uja|.Ve Ve|imia Vítězově
by| hojně rozšířenv 70' a 80' |etech minu|éhosto|etí.Sta|o se pravid.
|em, Že vŽdy ve středu dopoledne na vyznačenémmístě V urěenÓu
hodinu postávaly řady spotřebite|ůs prázdnými kovovými |ahvemi.
Vyěkáva|i příjezdu ve|kého-nák|adníhoautomobilu s v|ekem, jehoŽ
posádka pak Vyměňova|a prázdné |áhve za p|né. Počátečnícena
26'. Kč za obsah jedné láhve se postupně zvyšova|a.Posádka zásobovacího vozu mě|a Vymezenu trasu Ko|ín- Dobřiehov. Zavedením
zemnÍhop|ynudo domácnostítato sluŽba usta|a.
P|yn zemní' jehoŽ užíváníby|o u nás ke konci 20. sto|etímj. i z důvodu ochrany Životníhoprostředí preÍerováno,získáva| stá|e nové
odběrate|e. Nové ve|kokapacitníplynové potÍubíby|o k|adeno i na
územíkatastruobce Ve|imia Vítězova,a to V odstupupři severnístraně
státnísi|nice Ko|ín_ Český Brod. Ve|imská továrna v té době projevi|a

zájem o napojení,avšak pro zamítavýpostoj dalšíchpartnerůke zřízení
odboěky v té době nedoš|o. sta|o se tak však počátkem 80. let' kdy
nedávno zprovozněnou novou kote|nu rakouské firmy Loos převedli
z|ehkéhotopnéhoo|eje na p|yn.Vříjnu r. 1984 dá|e napoji|ima|ou
kote|nuu ubytoven, ve kteých vté době byd|e|okolem 60 Vietnam.
ských dívek.Včervnu.|995 by|o p|ynovépotrubík|adenoive třídě
Krá|e Jiřího'to pak bylo koncem října1996 zprovozněno.
Pnoucí růžepopsa| ve|imský zahradníkJosef Funda v roce 1938
jako rost|inybujnéhoVzrůstu,hodícíse ke krytístěn, na loubí,ob|ouky
apod. Domně|e jsou ve|mi otuŽi|éa zimu přečkávajíbez zákryvky,
Funda nabíze|ko|em 40 druhůpnoucích růŽírůznýchbarev, seřaze.
ných d|e abecedy od Aglais po White TausendschÓn. Jeden kus počíta|
za 3,50 Kč a 10 kusŮ od jednoho druhu za 30'- Kě.
Poctivost je chvá|yhodná vlastnost. Abso|utníhopoctivce je stejně
těŽké najítjako tu pověstnou jeh|u v kupce sena. Naprosto poctivý
č|ověkmá těŽšíŽivotneŽ ti ostatní.Jinak tomu by|o za prvnírepubliky'
Lidéto|iknekradli,ne|ha|i'nepodváděli se' nerozvádě|ise, by|i skrom.
nější'spokojenějšía šťastnější.
S|ovo poctivost mě|o svou váhu. Lidé
se sk|ony k poctivostijsou spíše chudší'K drtivévětšině lidí průměr.
ných můŽemetedy přičísti lidi poctivéa nepoctivé.
(slohově neupraveno)

Reakcena ělánek+ dopistedakciVil
Dovo|ujisi reagovat na č|ánek Ve|im a |etošnÍzima, podepsaný
jistou |BAB' kteryi vyše| ve Ve|imských novinách v Únoru (nicméně
potaŽmona celéVe|imskénoviny).
Ve|mi oceňuji pravide|névychazení i obsah Ve|imských novin.
Vzh|edem k tomu, Že ve Ve|imi nebyd|ímdlouho,je pro mne v podstatě
novinkou ce|ý obsah každéhočís|a- od zpráv z obecníhozastupite|.
stva (Vzh|edemk oběasnému aktualizovánÍnašich webových stránek
jde o jediný mně známý způsob jak se snadno dostat k aktuálním
přes povídánío historiiobce, novinky zobce aŽkinzerá.
inÍormacím)
tůma sportovnímvýsledkům.Pravda, nejsem asi typickýčtenářVe|im.
právézprávy
ských novin, nicméněz mého poh|edumě ve|mi zajíma1í
z obecního zastupite|stva,články o aktuálních udá|ostech a akcích
v obci (kanalizace, obecní po|icie, nádrŽka atd.), a|e i inzeráty - ve
Ve|imije spousta kva|itníchřemes|níků,
obchodníkůa da|ších.
Zmého pohledu jsou výše uvedené části Ve|imských novin ve|mi
přitaž|ivé
Znaéněby mě zajíma|arovněŽbudoucnostobce a dů|eŽité.
jaké máme plány' kam směřujeme' jak by obec moh|a vypadat za pět
|et,co se chystá z investičních
akcí'jak a kdy budou probíhat?Ze zpráv
je možnémnohévyěíst,a|e proě nepohovořitvíce?
ze zastupite|stva
Ve|mi oceňuji seriá|' kteý v minu|ýchčís|echpředstavovalve|imské
obchodníky.Je zajímavévědět něco více o tom, kde nakupujeme.To je
něco, co nám ko|ínskéTesco (přes jinévýhody' kterémá) nenabídrie.
Ale ve|imštíobchodníci určitěnejsou jediné zajímavéosobnosti naší
Ještě jednou děkuji za práci při vydávání Ve|imskýchnovin' Těším
se na da|šíčís|o'
S pozdravem Egon Ciemy

Jak lze předc.házet vzniku
drogového přoblému?
občanskésdruženíProstor Vám přinášída|šíz č|ánkůvěnovaných
drogám a drogovým závislostem' Tento dí| bychom rádi věnova|i
prevencidrógovézávis|osti- jak |ze tedy předcházet jejímuvzniku'
Hned na začátkunutno říci, Že neexistuje univerzá|nípostup, kteryi
by zaručil,Že se Vaše dítě v průběhu života nesetká s drogou. Na
druhou stranuje však ve|mipravděpodobné'Že se Vám s nás|edujícími
řádky podaří vývořit takovou rodinnou atmosféru,která dítětiumoŽní
vytvořitsi zdravý postoj k drogám. Nás|edujícířádky by Vám tedy měly
přinéstzákladní body osnovy, jejíždodrŽovánímůŽeVytvořitty pravé
podmínkypro zdárný vývojVašeho potomka.
Zák|adnímpředpok|adempro úspěšnouprevenci je zdravé rodinné
prostředí'V praxi to znamená, Že v rodině panujípodmínkyumoŽňující
rozvíjetdůvěrumezi rodičia dětmi, podmínky,kterézaručí,Že se dítě
můžena své rodičebez obav kdykoli obráit' aniŽ by by|oodsouzeno či
kritizováno za své postoje a názory, Získat důvěru dospívajícíhodÍtěte
neníprávě lehký úkol'mnohem snadnějiji můŽeteztratitprávě pří|išnou
kritikoua odsuzováním,na kteréjé V tomto věku ve|micit|ivé.Pokuste
si vyčlenita|espoňpár minut denně a věnujteje svémupotomkovi.Vy.
jádříte tak skutečnýzájem o jeho osobu. Pozor ovšem na pří|išné
vyptávání' které by mohlo mít naprosto od|išnýefekt a dítě odradit.
stejně tak mohou odrazovat posměšky z Vašístrany, bagate|izování
prob|émů
je
a pocitů's nimižza vámi dítě přichází.Mnohem přínosnější
pochva|aa projev nák|onnosti,kterépomáhají posi|ovatzdravé sebe.
vědomídítětea potažmotak Vytvářet podmínky pro zdravý styl života'
V rámci vzájemných rozhovorů jistě narazíte na téma drogy. Pro
mnohérodičetoto témaznamená i v současnédobě určité
tabu. UtuŽují
se v představě,Že se jich tato prob|ematikanetýká a Že je tedy zbýeč.
né o ní m|uvit.opak je však pravdou. Jak jiŽ by|o řečeno,je ve|ice

pravděpodobné, Že se i Vaše dítě na cestě životem někdy s drogami
setká. Pro tento případje užitečné
zjistit si maximálnímnožstvíinfor.
mací o drogách, abyste předeš|iodsouzeníze strany dítěte,kterémá
častoo drogovéscéně 4iborný přeh|ed.Mluvte s dítětemotevřeně,bez
zbytečnéhozastrašovánía pouěování.Jasně a zřete|ně definujtesvůj
osobní postoj k drogám, ale pokuste se vys|echnouti druhou stranu.
Takovým přístupemsi budujeteotevřenoucestu ke svémudítětia bude
jistě pravděpodobnější'
Že se v případějakéhoko|ivprob|émunebude
váhat na vás obrátit.
Nejen během dospíváníje pro člověkadůležité
vědět, Že má zodpoVědnosta Že existujíurčitápravid|a,která mu mohou usnadnitorientaci
ve světě. Nebojte se svému dítětipředat zodpovědnost (úk|id,nákup,
drobnédomácí práce) a zároveň poŽadujtejejídodržení'stanovte také
jasnésankce, kterébudou nás|edovatpři nedodržení
pravide|'
Na závěr tohoto článku se s|ušípřipomenout,že hlavně rodičje
Vzorem a skrze něj si dítě výváří svůjnázor na svět. Pokud sám rodič
nemá vyhraněný názor na drogy (patřísem samozřejmě i alkoho|a ci.
garety), nemůŽepak od dítěteočekávat naprostou abstinenci.
(os-prosto0

Valná

lrrornada

Sokola

Velim

V sobotu 25. 3. 2006 se uskutečni|avalná hromada Tě|ocvičné
jednoty Soko| Ve|im. Hosty jednání by|i náče|níkŽupy Tyršovy |ng.
Josef ZednÍka starostaVe|imipan JoseÍSeiÍert.Pan starostaSeiÍertve
svém Vystoupeníinformová|mj' o tom, že s oh|edem na nedostatek
ÍinaněníchprostředkŮ nebude možno v b|ízkédobě vybudovat větev
kana|izacedo Soko|skéu|icea tím pádem připojitbudovu soko|ovnyna
jmenovitě
kana|izaci.ocenil práci dobrovo|nýchÍunkcionářů
a cvičite|ů,
pak |ng.K. Strnada za organizaci Po|abskéligy ve Ve|imia řadu da|ších
aktivit'obec Ve|im přispěje činnostiSoko|a stejně jako v |oňskémroce
částkou30 tisícKč. |ng.Zedníkvys|ovi|po|itovánínad tím,Že poměrně
nízká účastve|imskýchcvičencůna nácviku s|etovýchsk|adebneodpovídá významu a početnostinašíjednoty. Upozorni|,Že účastsokol.
ských jednot na X|V' Všesoko|skéms|etu bude jednímz h|avníchbodŮ
hodnocení jednot a orgány ČoS k ní budou přih|íŽetpři dotování
činncjsti
v dalšímobdobí.
Do výborujednoty by|a va|nouhromadou zvo|enacvičite|ka
zdravot.
ní gymnastiky Žen Jarmila Kopecká, která bude vykonávat Íunkci
hospodářky. Do Íunkce předsedkyně revizníkomise pak přítomníč|e.
nové zvo|i|iDanu Esterlovou.Významnévyznamenáníza d|ouho|etou
obětavou práci ve prospěch soko|skéhohnutí- Čestnéuznání České
obce soko|ské- předa| |ng. ZedníkjménemŽupy Bohus|avuBaláčkovi
a Mgr.Janu Preisnerovi.
Soko| Ve|im má vsoučasnosti155 č|enů,
ztoho 83 dospělých,.l3
dorostencŮ a 59 Žáků. Poěetně největšímoddí|emje oddíl sokolské
všestrannostis 94 č|eny.Rozpočetjednoty v roce 2005 čini|na straně
výdajů286 tisíc Kě oproti p|ánu 261 tisíc Kč. Na.rok 2006 schvá|ila
va|ná hromada rozpočets plánovanýmiuýdajive výši340 tisícKč.
Výbor Sokola Velim
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