Vydóvó obecnÍ úřod

Ceno 5,. Kč

zPRAlíY zE zo

Ziednání Zo Velim konaného dne 25. 4. 2006 vzasedací místnosti
OU Vellm od 18.00hodln
Přítomni:pp. SeiÍert,|ng. Richterová, Podhradská, Studená, Kube|ka,
|ng.Raba' Mgr' Karpeta, Mgr' Cešpiva
1. Zaháiení proved| a sprogramem jednání seznámi| přítomnépan
starosta seiÍert. Konstatova|, Že je přítomna nadpo|ovičnívětšina

2.
.
3.

4.

č|enŮ
Zo.
Kontro|a
minu|ého
záoisu
Pan starostazada|zpracovánícenovénabídkyna r4iměnuotvoro.
výchvýp|ní(oken)v čp.541 da|ším
firmám.Nabídkyzatímneby|yod
Íiremobcidoručeny.
Pan starostaseznámi|Zo s dopisempana Petružá|ka
(EKo voda).
By|ypřipomenutyda|ší
zprávy.
Schvá|enízávěreěrrého
účtu
za rok 2005
obec Ve|imsestavi|azávěrečnýúčet
za rok 2005' Zo schvá|i|ozávěrečnýúčet
bez {hrad' K němu by|apřed|ožena
i zpráva o auditu,
kteráje nedÍ|nou
součástí
závěrečného
účtu.
H|asováníZo: pro7 :
proti0 zdrŽe|se 1.
Proiednánínávrhu iízdníhořádu oro obdobíod '|0.12.2006do
8.12.2007
Zo rozhod|oo tom, že bude zas|án dopis na KrajskýúřadStředoěeskéhokraje'odbordopravy,Praha.Zo by chtě|ododržetpŮvodní
jízdní
řád.
Doš|ápošta
či.291- občanské
sdružení
Eva a Tom, Vítězov- Žádosto poskýpříspěvku2000'. Kč na představeníhudebního
nutífinančního
divad|apro děti (cestovnívý|ohy).Rozhodnutí
Zo: ZO s příspěvkem
souh|así.
ěj. 301 - KrajskýúřadStředoěeského
kraje,odborúzemního
a stavebníhořízení,Praha - Stanoviskok návrhu zadánÍzměny č. 3
plánuobce Ve|im.KÚsK, odborúzemního
územního
a stavěbního
řízení'Praha po ce|kovémposouzení prob|ematikyzpracování
a projednání
návrhuzadánízměnyúzemního
plánu a po posouzení
při|oženýchdok|adůkonstatuje,že nesh|eda|pň projednávání
návrhuzadánízměny územního
plánu rozporys p|atnou|egis|ativou
a je možnojej povďovat za projednanýve smys|u$ 20 stavebního
zákona a,s 11 vyh|ášky.Zv'ýše uvedenýchdůvodů
je možno
před|oŽitnávrh zadání změny č. 3 územníhoplánu zastupitelstva
obce Ve|imike schvá|ení.RozhodnutíZo: Zo projedna|o
stanovisko
Krajského
úřaduStředočeského
kraje,odborúzemního
a stavebního

Kvělen . červen2006

řízení,Praha a schvá|i|onávrh zadání3. změny územního
p|ánu.
H|asování
Zo: pro 8 - proti0 - zdrŽe|se 0.
ě|.302 _ Zdravotníústavse sídlemv Kolíně- Hodnocenívýsledku
|aboratorního
rozboruvody - studna- Ve|im,ul. Pa|ackého.
Boz.
hodnutíZo: pan starostanavštíví
pracovníkaÚzemního
odborného
pracovištěKrajskéhygienickéstanice v Ko|íně's ktenýmprojedná
použití
da|ší
vodního
zdroje.
6. Zpráw č|enů
Zo. diskuŠe

Pan SeiÍert- Seznámi|Zo s investičním
záměremfirmy MBBF
Viventy ěeská spo|. s r.o. Brno. Tato spo|ečnostby mě|a zájem
v katastrá|ním
Územíobce Vybudovatvětrnéparky,chce je budovat
i v katastrá|ním
územíobce Cerhenice.Pan starostaobce Cerhenice
MarekSemerádpozva|Íirmuna zasedáníZo Cerhenice,
kterého
se
zúčastní
i Zo Ve|imi.
- |nformova|Zo o záměr.u přemístěníautobusovéčekámy na
náměstÍobráncůmírua o výměněautobusové
čekárnyv Palackého
ulici.
Zo o zaslánídopisupanu |ng.Fišerovi,-Vodos
- Dále inÍomova|
Ko|ín,ve kterémŽádá vysvět|eníúětovánípoplatkuza kana|izaci.
Dosudnám nebylona tentodotazodpovězeno.
Pan Karpeta- SeznámilZo s dokumentacÍ
stavebnÍch
úpravško|ní
jídelny.
Pan Kube|ka- PoŽadujenatřítzařízenína dětskémhřišti,na domečku opravitstřechua umístitcedu|ise zákazemvoděnípsůna dětské
hřiště.
Pan Raba - Čini|dotaz,zda jsou dokončenyprojektyna kana|izaci
(rea|izovanou
v případěobdrŽenístátnídotace).Pan starostaodpovědě|' že V současnostijsou projektypřipraveny.Bez tohotone|ze
žádato dotační
titu|y.V roce 2005 obec Žáda|ao 40 mi|ionů
státní
dotace.
- Navrhuje z důvodůbezpečnostivybudovatkamerornýsystém
v obci. Pan starostaodpověděl,žev současné
době nemá obec na
vybudování
tohotosystémudostatekÍinančních
prostředků.
Pan Cešpiva- |nÍormova|
Zo o přípravách|etošního
|etního
tábora
V HomímBrad|e.
_ Dá|e požadujeopravu zvonkův čp' 452, dodě|attrvajícíúko|y
(opravitvrataa přidě|atsvět|opro zaměstnancena poště)'
- Cini| dotaz ohledně aktua|izaceVe|imskýchnovin na www
stránkách.
PaníRichterová_ Dotazovalase, zda se vysazujeobecní|es.Pan
starostaodpovědě|'Že sazenicemusíbýtVysazenydo koncekvětna
2006.

Z i.ednání
Zo Ve|im konanéhodne 9. 5. 2006 v zasedacímístnosti
OU Velim od 18.00hodin
Přítomni:pp. SeÍfert'lng' Richterová, Podhradská, Kostka, Bartoš,
Kotek, Studená,Kube|ka,|ng' Raba' Mgr. Karpeta,Mgr. Češpiva,
Vedral'Nykodem,Nykodemová
.| Zaháieníproved|a s programemjednání
pan
seznámi| přÍtomné
'
starostaSeifert.Konstatova|,Že je přítomnanadpo|oviční
většina
č|enů
Zo.
2. Kontro|a
minu|ého
zápisu
- Zpracovánícenoqich nabídekna 4iměnu otvorovr'ých
(oken)
rnýp|ní
v čp.541- úko|
trvá.
- Schvá|enízávěrečného
úětuby|ozasláno na Kra|skýúřadStředo.
českého
krajeV Praze.
. Připomínky
k jízdnímu
řádu na obdobíod 10.12'2006
do 8'12.2oo7
byly zas|ány na Krajský úřadStředočeského
kraje v Praze, odbor
dopravy.
. Stanoviskok návrhuzadánízměnyě. 3 územního
p|ánuobce Ve|im
by|ozas|áno na Krajský úřadStředočeského
kraje v Praze, odbor
územního
a stavebního
řízení.
. Hodnocení
vtýs|edků
|aboratomího
rozboruvody - studna- Ve|im,
u|.Pa|ackého
trvá.
- úko|
zprávy.
- By|ypřipomenutyda|ší
3. Návrh na záměr orodeiepozemkůparce|níčís|o.|
122 a 383151
v katastrá|ním
území
Velim
Zo

projedna|o návrh prodeje výše uvedených pozémkŮ' kten/

pro 10 - proti0 - zdrže|se 1. Tento záměr
schvá|i|o
h|asováním:
.

5.
-

.
-

6.
-

.

.
.

.

Zo projedna|ozáměr směny pozemků parce|níěís|o433/5 o výměře
1158 m. za pozemek parcelníěís|o237 a 305 v katastrá|nímúzemí
Ve|im.Tento záměr bude vyvěšenna úřednídesce po dobu .!5 dnů.
H|asováníZo: pro 10 - proti0 - zdrŽe|se.1.
Doš|áoošta
čj. 320-_ Ústav archeo|ogicképamátkové péčestředních Čech
Praha. Zádost o poskytnutíÍinaněníhopříspěvku na archeo|ogické
záchranné akce v roce 2006. Rozhodnutí Zo: Zo rozhod|o o po.
příspěvkuv hodnotě 5o.ooo,. Kě h|asováním:pro
skytnutífinančního
9 - proti 0 - zdrže|ise 2.
čj.326 - Eva Macháčková Ve|im - Poděkování.
ěj. 327 - obec Ve|im - Žádost o stanovisko k dě|ení pozemků par.
ce |níčíslo1133' 1134' 1135' 1136' 1137, 1138, 1139, . |14 o '. ' | 1 4 1 ,
1142 v katastrá|nímúzemí Ve|im. Rozhodnutí Zo.. Zo souh|así
s dě|enímvýšeuvedenýchpozemků.
Zpráw č|enů
Zo. diskuse
Pan Seifert - lnformova|o poskýnutÍ finančnídotace od Fondu
sportu a vo|ného času Středočeského kraje Praha v hodnotě
100.000.-Kč.
Pan Karpeta - |nÍormova|Zo o návštěvě pracovníkůz Územního
pracovištěKrajskéhygienickéstanice V Ko|íně,kteřída|i souh|asné
vyjádření k před|oŽenémuprojektu na rekonstrukci ško|níjíde|ny.
Pan Kostka doporučujepřipravit uýběrovéřízeníÍiremna rekonstruk.
ci daného objektu a na uýběrové řízení Íirem' které kuchyň vybaví
požadovanoutechnoIogií.
Pan Kostka - Čini|dotaz, zda se řeší zá|ežitostoh|edně kontro|y
zaměřené na průmys|ovouzónu. odpověděl pan starosta, Že čekáme na vyjádřeníod Finaněníhoúřaduv Ko|íně.
_ Dá|e se zajíma|,jak probíhajípřípravyna vybudovánísi|nice mezi
třídou Krá|e Jiřího a Kar|ovou u|icí. Doporuěuje panu starostovi
připravit výběrové řízení. odpovědě| pan starosta, že v pátek má
schůzkus projektantempanem Stejska|em.
- |nformova| Zo o podání žádosti o dotaci na úpravu místních
komunikací.
Paní Podhradská - Upozorňujena uvo|něnívíkaod kana|izacea na
odvoz-posekanétrávy ztřídy Krá|e Jiřího.
Pan Gešpiva - Dotazova| se, kdy budou vo|by do Pos|anecké
sněmovny Par|amentuCeské repub|iky.odpovědě| pan starosta,-že
2.a 3. června2006.
Pan Vedra| - Kdy bude kana|izace Na Ska|ce a pročobyvate|éz této
u|ice vypouštějí Íekálie do dešťovékana|izace? odpověděl pan
Kostka, Že kana|izace bude tehdy, až obec dostane Íinančnídotaci
od státu nebo EU. Pan starosta sdě|i|panu Vedra|ovi'že je na příští
týden objednaná kamera, která bude nainstalována do dešťové
kanalizace.
- Dá|e se pan Vedra| zajíma|o čističku
ve Ve|imi- jak Íunguje,kdo
všechno má povo|enívozit do ěistiěky feká|ie a jakou má čistička
kapacitu' odpovědě| pan starosta, Že Íirma Vodos s.r.o. Ko|ín má
ěistiěku v pronájmu a na tyto otázky by mě| panu Vedra|ovi odpově.
dět přís|ušnýpracovníktétofirmy.
- Pan Vedra| se zajíma|o to, za ko|ik se budou prodávat stavební
parce|yNa Skalce. odpovědě| pan starosta,žeza4oO,.Kčlm?'
Paní Nykodemová - Upozorni|ana cyk|isty,kteříjezdí po chodníku
v Pa|ackéhou|ici h|avně v úsekuod jejich domu k obchodu s potra.
Ýinami. odpovědě| pan starosta, že bude k tétoprob|ematicenápsán
č|áněk do Ve|imských novin a zároveň požáda| pana Karpetu, aby

žákůmve ško|ebyla připomenutapravid|asi|ničního
provozuýkající
se h|avnějízdyna ko|e.
- Dá|e se téea|a,zda by nemoh|ybýt po obci umístěnyodpadkové
koše.odpovědě|pan starosta,Že tuto otázkuzo jiŽ ieši|ó.Zatím
by|yumístěnyodpadkovékošev oko|ízák|adníško|ya v prostorách
mateřské
ško|y.
- Pan Nykodern- Čini|dotazna úřední
desku,kterámá bý umístěna
na budověQU' odpovědě|pan starosta,Že úřednídesŘaje objed.
nána.
ZiednáníZo Ve|imkonanéhodne 23. 5. 2006vzasedacímístnosti
OU Velim od 18.00hodin
Přítomni:
pp. Seifert,|ng.Richterová,Kostka,Bartoš,Kotek,Studená,
Kube|ka,
Mgr.Karpeta,Mgr.Češpiva,
JUDr.Těmín
1. Zaháieníprgved|a sprogramemjednáníseznámi|přÍtomné
pan
starostaSeiÍert.Konstatova|,že je přítomnanadpo|oviční
většina
ělenůZo.
2. Kontro|a
minu|ého
zápisu
. Finančnídotace od Fondu sportu a vo|néhočasuStředočeského
krajePrahabudeposkýnuta.
jsouzkontro|ována.
- Víkaod kana|izace
- Jsou objednány dopravníznačky o zákazu vjezdu cyk|istůna
chodník.
- By|ypřipomenuty
da|ší
zprávy.
převodupozemkuparce|ní
3. Sghvá|ení
bpzúp|atného
ěís|o1O29(KN)
v katastrá|ním
území
Ve|im
. Zastupite|stvo
obce Ve|im na svémzasedánídne 23.5.2006po
projednáníschva|ujeve smys|u s 41 zákona č. 128/2ooosb.
převod pozemkuparcelníčís|o1029 (KN) o \^ýměře
bezúp|atný
14.503m. ostatníp|ochase způsobemvyužití
ostatníkomunikace
v katastrá|ním
území
Ve|im,obec Ve|im,okresKolín,na kterém
se
nacházímístní
komunikace,do v|astnictví
obce.H|asování
Zo: pro9
- proti0 - zdrže|se 0'
4. Doš|ápošta
- čj. 340 - Ustav archeo|ogické
památkovépéčestředníchČech
Praha - Stížnost,
Ve|im _ Skalka, poškození
ku|turní
historické
památky.Pachate|by|zjištěna kamenyby|yvrácenyzpět.
- čj.346 - KvasničkaJosef, Kolín- Žádost o stanoviskok dě|ení
pozemkůparce|níčís|o498/'|
území
, 49,|13,49115vkatastrá|ním
Velim. Rozhodnutízo: Zo doporučujepanu starostovisjednatsi
schůzku
s panemKvasniěkou
k ujasnění
danésituace.
- čj.348 - Manže|é
Korencovi,Ve|im- Žádost o koupi pozemku
parce|ní
čís|o
325/1v katastrá|ním
území
Ve|im.Rozhodnutí
Zo:Zo
doporučuje
panu starostovisjednatsi schůzkus panem Korencem
k ujasnění
danésituace.
- čj'367- MonikaPešoutová,
Ve|im - Vypovězení
nájemní
smlouvy
o uŽívání
bytu.ZároveňpaníPešoutovážádáo ponechání
pronáimú
prostor.Rozhodnutí
sk|epních
Zo: Zo vypovězení
smlouvyo užíváníbýu přija|o.
prostorymusíbýtpředányspo|ečně
Sk|epní
s bytem.
5. Zoráw č|enů
Zo, diskuse
- Pan SeiÍert
Zo o sm|ouvěo dí|omeziB PLUS TV a.s.
- lnÍormova|
K|imkovice
a obcíVe|imna pře|adění
přístrojů
bezdrátových
na jinou
Írekvenci
a kmitočet
za Íinanční
částku318.010,80
Kč.Bezdrátové
přiiímače
budeobecníúřadpostupněstahovatod občanú.
připomínek
- Přečet|Zo pozvánkuk projednání
k návrhujízdního
řádu Ceskýchdrah na období2006_ 2007.Jednáníse uskuteění
1.6'2006na Městském
úřaduv Poděbradech.
- Dá|e pan starostapřed|oŽ||
Zo tři cenovénabídkyod firem - na
výměnuotvorovlých
uýp|ní(oken)v domě čp' 541. Jako cenově
nejuihodnější
by|avybrána Íirmapana Kasala z Ve|imi.H|asování
Zo.. pro9 - proti0 - zdrže|se 0.
- Dále pan starostainÍormova|
o prohlídcekanalizacekamerorn/m
systémem
v u|ici.Na Ska|ce.Kameramimojinéodha|i|a
a potvrdi|a
na vyhodnocenýchgraÍechšpatněVybúdované
spády (stojící
voda
a vjednom případějde kana|izacedo kopce).Na zák|adětohoto
prúzkumu
nenímožné
připojitse za stávajícího
stavuna sp|aškovou
kanalizaci.
- Poda| zprávu o návštěvěna zasedáníZo Cerhenice,kde by|a
přítomna
firmaMBBF Viventyčeskáspo|.s r.o.Brno,kteráby mě|a
zájem vybudovatV katastrá|ním
územíVe|imvětrnéparky.RózhodnutíZo: Zo nesouh|así
s vybudováním
parkŮ.H|asování
větr:ných
ZO: pro0 - proti7 _ zdrže|i
se 2.
. Pan Kostka- Čini|dotaz na pana starostuoh|edněrozpracovanosti
spojnicemezi Kar|ovouu|icía třídouKrá|e Jiřího.odpovědě|pan
starosta,žeje v jednání.
- Doporuěujezaříditstavebnípovolenína danouspojnicia rnýběrové
řízení.
- Pan Kotek- je třebaobnovitnátěrna přechoduprochodceu pošty.
7iednání Zo Ve|im konanéhodne 6. 6. 2006 vzasedacímístnosti
oU Velimod Í8.00hodin
Přítomni:
!n. !9i!e1' |ng.Richterová,Bartoš,Kotek,Podhradská,lng.
Raba,Studená'Kube|ka,Mgr.Karpeta

' t . Zaháieníprovedla s programemjednáníseznámi|přÍtomné
pan

?

starostaseiÍert.Konstatova|,že je přítomnanadpo|oviční
většina
č|enů
Zo.
Kontrolaminulého
zápisu
Pan Kvasnička,Ko|ínsi poda|žádbsto vyjádřeník dě|enípozemků
parce|ní
ěís|o498/1 49113,49115v katastrá|ním
územíVe|im.Pan
'
starostas panemKube|kou
si sjedna|ischŮzkus panemKvasničkou
na místěsaméma po upřesněnídanésituaceZo schva|ujedě|ení
výšeuvedenýchpozemků.
Pan Korenc,Velim - žádosto odkoupení
pozemkuparce|ní
číslo
32511v katastrálnímúzemíVelim. Pan starostase sešel s panem
Korencemna místěsamém,proh|éd|
si, o jakýpozemekse jedná,
a doporuěujeZo tento pozemek panu Korencovi odprodat.Zo
souh|asís prodejemtohotopozemku.H|asování:pro 9 - proti o zdrŽe|se 0. Tentozáměr budevyřešenpo dobu 15 dnúna úřední
desce.
KrajskýúřadStředočeského
kraje,odbor dopravyPraha, kteý je
pod|e$ 39 odst. 1 písm'a) zákona ě. 266/1994Sb., o drahách,
V p|atném
znění,objednavate|em
v|akůregioná|ní
dopravy,v souvis|ostis před|oženým
návrhemjízdního
řádu Českýchdrahna období
2006 - 2007 svo|a|jednánína 1.6.2006,kterése uskutečni|o
na
Městskémúřaduv Poděbradech'Předmětemjednáníby|o projednánípřipomínek
k návrhujízdního
řádu. PřeváŽnávětšinastarostů
zauja|anesouh|9sné
stanoviskok tomutonávrhu'MěÚ Pečkypředal
pracovníkům
KUSK Prahapísemné
nesouh|asné
stanovisko.
PracovníciKUSK Praha informova|istarosty o p|ánovanérekonstrukci nádrďí V Ko|íně,která si vyŽádá určitézměny v provozu
v|akovédopravyna trati0'|1. D|etěchtozměn byl vypracovánvýše
jízdní
uvedený
řád.
By|ypřipomenutyda|šízprávy.
Schvá|enízáměru prodeieoozemkůparce|ní
čís|o1122 a 383/51
V katastrá|ním
území
Ve|im
Pan starosta seznámi| Zo s obsahem kupnísm|ouvyna prodej
parce|,kterév|astníobec. V tétosmlouvěse kupující
stavebních
zavazuje,Že nejpozdějido 2 |etod podpisutétokupnísm|ouvyza.
počnous výstavboubudovy(objektuk byd|ení).
Započetím
{stavby
se rozumítakovéstadiumrea|izacepředmětné
budovy,při níŽje již
patrnadispoziceprvníhonadzemního
podlaŽí.
V případěporušení
tétosm|ouvymá prodávající
protikupujícím
moŽnostup|atnitprávo
u|oŽitpokutu ve vlýši100.000'. Kč^'Finančníčástka za prodej
pozemkučiní40O,.Kč]mz'
stavebního
zo souh|así
s danoušm|ou.
Voua prodejemvýšeuvedenýchpozemkůh|asováním:
pro 8 - proti
0 - zdrže|
se 1.

Zo souh|asís verzíěís|o2. U rybníkabylyosazenycedu|ese záka.
zem chytáníryb.obecnípo|icistasmíuk|ádatpokutyza nedodrŽení
tohotozákazu'
Myslivcimajíp|ochupronajatou
jakosoučásthonitby.
- Dá|epan starostaoznámi|Zo, žebudevyh|ášeno
ýběrové řízení
na akci
místních
komunikací...
"Rekonstrukce
- Pan Bartoš- |nÍormova|
Zo o akcíchve Vítězově'
. Pan Raba - Činildotaz,zda se bude sekat tráVav příkopech.Pan
starostaodpovědě|'žeano'

Uol[ydoPoslancclé
$němouny
Parlamentu
ěeslé]G[ublilu
|onané
UGdnocn
2.- 3.6.2006
Územnípřehtedyo vo|ebníúěasti. okrsky

Kraj: Středočeskýkra|
okres: Ko|ín
obec: Ve|im,Vítězov

okrsek Voličl Vydané
v sezn. obálky

Vol.
účast

odeyzd. Platné
obá|ky hlasy

o/oplaL
plat.

1
532
2
913
3
140
Celkem 1 585

63,53
73,49
74,29
70,22

338
669
104
1111

338
666
103
110 7

100.00
99.55
99.04
9 9 .6 4

stÍana
hlasů
Českástranasociá|nědemokratická
4o5
občanskádemokratickástrana
36.|
Komunistická
stranaČecha Moravy
12g
Křesťanskáa demokratickáunie- ČsL
76
Stranaze|ených
44
g4
SNK Evropští
demokraté
Nezávis|í
22
NEzÁVlsLíDEMoKRATÉ(předsedaY.Že|ezný) 1o
Stranazdravéhorozumu
6
PravýB|ok- str.za0DVOLATELN0ST
po|itikú,
REFERENDA5
Právo a Spraved|nost
- Ano rodině,NE korupcia krim. 5
Uniesvobody- Demokratická
unie
4
poetickástrana
Ba|bínova
2
STRANA RoVNosT ŠANcí
2
4 VfZE - www.4vize.cz
1
Národnístrana
1

p]ocent
36,58
92,61
11,65
6.86
g.'g7
3.o7
1,98
o,9o
o,54
o,45
o,45
0,36
o,.|8
o.,18
O.O9
o:o9

338
671
104
1 113

v o/o

sPoLEčENsKÁ RUBRIKA

SPOZ OZNAMUJE

Zo schvá|i|onávrh na prodejrnýše
uvedenýchpozemkůh|asováním:
pro 9 - proti0 - zdrŽelse 0. Tento záměr bude vwěšen na úřední
descepo dobu15 dnů.
Doš|ápošta
čj.388 - Věra Če|ková,Konárovice- Žáoost o přijetído domus pečovate|skou
s|uŽbou'Rozhodnutí
Zo: Zařadi|do seznamuŽadateiŮ.
čj.389 - Hana Hejduková,Ředhošť
- Žádost o přijetído domus pe.
čovate|skou
sIuŽbou.
Rozhodnutí
Zo: Zařaditdo seznamužadatelů.
čj.391 - Manže|é
Vojtíškovi,
Ve|im- Žádost o Íinanční
příspěvek
prosvéhopostiŽeného
syna.RozhodnutíZoZo přispějemanŽe|ům
Vojtíškouým
Íinanění
částkou5'000'. Kě. H|asování
ZO: pro9 - prot|
0 - zdrŽe|se 0.
čj.394 - Fondohrožených
dětíPraha- Žádost o Íinanční
příspěvek.
Rozhodnutí
Zo: Zo Íinančně
přispívána imobilníobčanyŽijící
v obci.
čj.410 - EuroDeveloping
spo|.sr.o. Praha - Žádost o souh|as
s provedením
p|ánuna v|astnínák|ady'Rozhod.
změny územního
nutíZo: Zo předá Íirměkontaktna pana Fouska, ktenýjí podá
inÍormace
ke změněúzemního
plánuna-v|astní
nák|ady.
čj'411 - Veronikao|ivová,Ve|im- Žádost o staúební
parce|u.
Rozhodnutí
Zo: zařaditdo seznamužadate|ů.
či.423- Miros|avKratochví|,
Vítězov- Žádost o stanoviskok dě|ení
pozemkůparce|níěíslo 23219 a 232/10 v katastrá|nímúzemí
Vítězov.RozhodnutíZo:. Zo souh|asís dě|enímv.ýšeuvedených
pozemků.
7. Zpráw č|enů
Zo. diskuse
Pan SeiÍert- |nÍormova|
Zo o rybníkuu Vítězova.
1) Pokud by obec prodávalapovo|enky,musívyh|ásitrybářskýrevír
a mítrybářskéhohospodáře,kteý vede veškerouagendusp{enou
s provozem.
2) Lze provádět regu|ační
odlovy - to znamená, Že při těchto
od|ovechje přítomenzástupceobce, kteý rybuzvážía prodá,nebo
pustízpět do rybníka'
ii dotyčný

jubiIeaosIaviIi:
Významná životní
Skala Pavel. Velim
Kremserová Věra, Ve|im
K|oÍerováZdenka, Ve|im
Cerná He|ena'Ve|im
Fundová Růžena,Ve|im
Petříkóvá Vác|ava, Ve|im
SteinbrecherLadislav,Velim
Jeřábek Petr, Ve|im
Kárová Mariana, Ve|im
Zeman o|dřich, Ve|im
Do da|ších|et přejeme hodně zdraví!

60 let
60 let
60 let
80 let
60 let
60 let
70 let
60 let
80 let
80 let

Narodilise:
BartošováAgáta,Vítězov
KowalczykMarek,Velim
Rodičům
b|ahopřejeme!
Zemřely:
Kratochví|ová
Květos|ava,Vítězov
NádeníkováJosefa.Ve|im
Čestjejichpamátce!
Mezi ve|imské
občanyby|ydne 13.5. 2006 pňvÍtány
tytoděti:
KosteleckýDavid, Kvapi|ováA|Žběta,GrimmerováNatá|ie,Nezavda|
Jaros|av,TěmínováE|iška,Pena Štepán,Po|ákováJu|ie

Aerobik

JiŽ v minu|ém
čís|enovinjsme vás inÍormovaly,
že v |etošním
roce
dvě pohybovésk|adby,se kteryími.se
|sme nacviči|y
zúčastníme
mnohemvícesoutěŽíňežv předchozích|etech.
Pňpomeňme
tedy:
carodě|nický re| - na hudbu z ÍilmuLáska nebeská (The Pointer
^
Sisters,Jump (For My Love),autorkask|adbyPetraSvobodová,v kate.
gorii1. stupeňZS cviěi|y:Petra Bartošová,Magda|enaBartošová,|vana
Farkašová,Karo|ínaFia|ová,Anna Fundová,KateřinaKaprálková,Zu.
zana Kopecká,BarboraKrauseová,TerezaKrejčová,
MichaelaNejedlá.

Black cats - na hudbuBarcode Brothers- Flute,autorkyskladby
Anna
Michae|aa VeronikaVavákovy'v kategorii2. stupeňZS cviči|y:
Bugová, Lenka Farkašová, Lenka Fundová, Kateřina Karpetová,
KateřinaKrauseová,PetraThie|ová.
uýs|edky:
A zde přinášíme
pohybovou skladbu- KoIín,31.3.2006
o nejlepší
ha|espojůse kona|oregioná|ní
ko|osoutěŽeo nej|epší
V ko|Ínské
pohybovou
z 1. místapostoupi|y
do republikového
finálem|adsk|adbu.
ze 3. místa.
šídívky'staršípostoupilydodatečně
pohybovou skladbu - opava 27. 4, 2006
o nejlepší
k|ubů
Repub|ikové
finá|ePoháruAsociaceško|ních
sportovních
ČR:
m|adší
dívky7. - 13.místo'
dívky4. místo,starší
velká cena Hradce Králové (Soutěž pohyboých skladeb) Hradec KráIové'29. 4. 2006
krajskouasociacíSportpro všech.
Akce pořádanákrá|ovéhradeckou
mladšídívky3. místo,
ny za podporymagistrátuměsta HradceKrá|ové:
staršídívky8. místo.
Soutěžv pódioých skladbách - Hradec Králové, 1. 5, 2006
Pořadatelemakce by| Sportingc|ub
HradecKrá|ové'soutěŽi|yjsme
v kategoriiKomerční
aerobik: m|adšídívky 5' místo,staršÍdívky
7. místo.
Děti íitnessaneb sportem proti drogám - Kladno,6. 5. 2006
Loni jsme se tétosoutěžezúčastni|y
vjednot|ivcích,
|etosjsme
muse|yna pos|ední
chvílize soutěŽeodstoupit
kvů|i
nemocnosti
V týmu.
Velká cena města Kutné Hory (Soutěžpohyboých skladeb) Kutná Hora' 8, 5.2006
Stejný ýp soutěžejako v Hradci Krá|ovétentokrátpořádaný Fit
studiemJitky Brachovcovéza podporyměsta KutnéHory' zúčastnily
jsmese jiŽ|oni'|etosvšaks mnohemlepším
výs|edkem:
m|adší
dívky2. místo,
díVkyt 10.místo.
starší
Poděbradská bňna (soutěž v pódtových skladbách dětského
aerobiku) - Poděbrady, 21. 5. 2@6
Pořadate|emsoutěžebyla Tě|ocvičnájednotaSoko|a HEXA C|ub
AerobikPoděbradyve spo|uprácise Sportingc|ubem
HradecKrá|ové'
stejnýtyp soutěŽejako podruhév Hradci Králové,opět tedy kategorie
Komerční
aerobik:m|adší
dívky- 5. místo,staršídívky11. místo.
Zajímavostí
by|o' Že na těchto závodech zaskakova|aza zraněnou
K. Karpetovou
A. Fundová,kterájinakcviěi|av m|adších.

offi"9*ě*Í',

," naší
ško|e
uspořádán
Dendětí.
Deváťáci

přev|ečeníza k|auny, věštkyně a sličnéprodavačkypřipravi|ihezké
dopo|ednedětem v mateřskéško|ea na prvnímstupni.
Na druhémstupni by|a porušenalradice. By| vyh|ášenDen třídního
učitele,to znamená, že si každýtřídnívymys|elprogrampro své Žáčky
sám. Jedna devítkazůsta|ave ško|e,kde podle zájmůsportova|ia hráli
na poěítačích.Druhá devítka vyrazi|a na ko|ech do Poděbrad na
zmrz|inu.osmáci se sedmáky je|ido Předhradía tam si zahrá|iplážový
volejbal.

obě šestky h|eda|ypok|ad cestou na Bedřichov. Po připomenutísi
bitvy u Ko|Ínapokračova|ivšichni do |omu u Nové Vsi, kde si opek|i
bufty. Třešničkouna dortu bylo pro šesťákynocování ve ško|e.Večersi
všichni společně zasportovali, zahrá|i spo|eěenskéhry a zatancovali na
diskotéce. Ko|em pů|noci za|ez|i do spacáků se srnými plyšo4imi
maz|íěkya tajně šVitoři|ise sv'ýmispolunoc|eŽníky.Celou noc očekáva|i
strašid|a,a|e Žádné ,,překvapení..
se nekona|o. PřestoŽe dovádě|i do
pozdníchhodin, vstáva|iráno uŽ po šestéa p|nie|ánu při zvuku hudby
uk|íze|i.
Ani se jim nechtě|odomů.

Tak to by|přeh|ednašeho|etošního
putování.Že to by|a
úspěšného
náročlá sezóna není třeba dodávat, přípravymohou trvati pů|roku
a záVodysamotnése konajíběhem dvou měsíců.
JiŽ nynímusíme
přemýš|etnad da|šímnacvičováním,
chtě|y bychom zapojitvícedětí
a taképředško|áky'neboťna aerobikmohouchodituŽ od přib|ižně
tří
let. DívkychtějítakésoutěŽitv minitýmech,coŽ jsou 2 až 5 ě|enné
skupiny,bude všaktřeba zapracovatna fyzickékondici.TakŽe Žádný
odpoěinek'a|enovépřípravy.
Nutnovšakříci,žemy všichni,děti i cvi.
čite|ky'
cvičÍme
aerobikpředevšímproto,že nás bavía máme ho rádi.
Proto uŽ se těšímena da|šísezónu! Na závěr bychom ještě rády
poděkova|y
pp' L. Kostkov|,J. Nouzovské.
našimda|ším
sponzorům:
mu, R. Mouchovi,P. Hrabalovi.
Výzva rodičům
- v případějakýchko|idotazůnebo prob|émů
týka.
jícíchse aerobikukontaktujte
vŽdypřímoA. Ho|zbauerovou.
AH

Všechny děti od ško|kypo deváťáky by|y s|adce odměněny. Dětský
den se i |etos opravdu vydaři|.
KK

Starépověsti velimské

je název drobnékníŽkyautora Bohus|ava Ba|áčka,kterou uved| K|ub
rodákůa přáte|Ve|imi v sobotu 13. května 2006 v malémsá|e soko|ovny za přítomnosti několika desítek oběanů a pana starosty JoseÍa
SeiÍerta.KníŽka |íčí
udá|osti v podobě |egend a pověstí, kterése ýkají
našíobce a oko|í.Je k dostánína obecnímúřaděve Ve|imi za 4o'. Kč.
Přejeme při ní dobrou zábavu!
MČ

Profilové CD

Jaroslav Souěek - operní recitál

Popsat pěvecké umění českého barytonisty Jaroslava Součka
v krátkém č|ánkuje téměř nemoŽné,neboť s|ovy lze jen těžko Vyjádřit
to' co diváky bra|ou srdce, co je os|ovova|oa dojíma|o.Navíc Součko.
vo umění má široký záběr' nevytváře| desítky svých ro|ípod|e jedné
šab|ony'a|e naopak se snaŽi| do kaŽdépostaw, jejížŽivot na jevišti
proŽíva|'vdechnout kus své osobnosti. Zádný jeho vrýkonneby| naho.
di|ý' v každéro|i poctivě ana|yzova| její pěveckou i hereckou stránku,
jako by se na těch několik hodin na jevištiinkarnova|ve Voka, Šiškova,
Ka|inu,Samka, Tomše...
Jaroslav Souček se snaŽi| dobrat prapůvodu vývářené postavy,
usi|ovalo to, aby kaŽdá jeho ro|e mě|a svůjosobitý charakter, aby neby|a zaměnitelnás žádnoujinou. A přece všechnypostavy,kteréJaroslav
Souček na jevištíchvývoři|' spojuje jako spo|ečnýjmenovate|jeden
ve|ice charakteristický rys: h|uboká pokora před autory, poctivá snaha
o podání co nej|epšíhomožnéhoýkonu, respektovánídirigentova
hudebníhonastudováníi reŽisérovyjevištníkoncepce, |askavá ko|egia.
|itake všem,kteřís ním stá|i na jevišti'a v nepos|ednířadě i úctapřed
těmi' kteříused|iv divadelníchkřes|ech,aby proŽ||idramatické,jímavé
čikomickéopernípříběhya necha|ise unésthudbou a zpěvem.
Jaros|av Souček se r4iznamně zapsa| do dějin českéopery druhé
po|oviny 20. století předevšímjako só|ista dvou předních ěeských
operníchscén - Janáčkovy opery V Brně a opery Národníhod|vad|a
v Praze. Jeho umění i proÍesioná|ní
přístupk práci operníhosólisty by
pěveckégeneraci.
měly být Vzorem nastupující
(Zbyněk Brabec, úryvek z pruvodního textu k cD)
Obsah CD:
1) B. smetana: Branibořiv Čechách/ árie Tausendmarkaz 9. dějství
2) B. Smetana:Libuše/ árie Přemys|a z 2. dějství
3) B. Smetana:Tajemství/ árie Ka|inyz 2. dějství
4) B. Smetana:certova štěna / árie Voka z 1. dějství
5) A. Dv-ořákJakobín/ duet Bohušea Ju|ie z 1' dějství
6) P' |. Cajkovskij:Piková dáma / árie Je|eckéhoz 2. dějství
7) A. P. Borodin:KnÍŽe|gor/ árie |goraz 2. dějství
8) G' Verdi: Rigo|etto/ árie Rigolettaz 2. dějství
9) G. Verdi: Fa|staff/ árie Fa|stafia z 3. dějství
10) G. Rossini: Lazebníksevi||ský/ árie Figara z .|. dějství
11) J. B. Foerster:Eva l árie Samka z 1. dějství
12) A. Dvořák: Jakobín/ duet Bohušea Julie z 2. dějsfuí
Bonus
.|3)
L. Janáček:Z mrtvéhodomu / rnýstupŠiškovaVe 3. dějství

ProfilovéCD
je možnéobiednat
na adrese:
MartinSouěek
Zanávsí245ol11
10600 Praha10
e-mail:
soucekmartin @volny.cz
Jolana a Martin Součkovi

Go se děie ve Vítězově
Je tu jaro. Zača|a hasičská sezóna!

Prvnía zároveňnejdů|eŽitější
akcíby|sběr že|eza.
A to nejenu nás
ve Vítězově,a|e i ve Ve|imi.sběr je pro hasičevýznamným
zdrojem
peněz.Financují
se z něj napřík|ad
akce pro m|ádeŽ(Čarodějnice
či
Dětskýden).
Již den před Čarodějnicemi
děti i dospě|ípostavi|i
u koupa|iště
vel.
kou hranici.Všichnimě|istrachze špatného
počasí,
to se všaknaštěstí
umoudři|o.
Pos|ední
dubnovývečerse vydaři|'
Létoje za dveřmi, a proto by|o nutnévyěistit hasičskounádrž.
V sobotu6. květnase kona|abrigáda.Dospě|ýchse sice sešlomá|o,
avšakděti všechnupráci zasta|y.odměnou pro účastníky
by|ydobré
buřtíky.Abychom to tu mě|i hezčí,děti uk|idi|yoko|íhasičrirny.
Nezapomněly
ani na zvoniěku.

Prvníkvětnovtý
víkendje spojens vítězovskoupoutí.Hasičiuspořá.
da|izábavu.AťmosÍéra
by|avynikající,
účast
ve|iká.K tancia posíechu
hrá|askupinaM|Ko. H|ademjsme netrpě|i.
občerstvení
by|obohaté.
TímtoděkujemepaníJaneěkovéza 4ibornéko|áčky.I na k|obásách
z místní
udÍrny
si všichnipochutna|i.
Do budoucnase p|ánujeDen dětí,úpravastavid|aa natírání
zábrad|í
na koupa|išti.
Všichnise těší,až bude nádrŽznovunapuštěna.
začne
|etníkoupání,dováděnía takétréninky
hasičů
na požární
.u"ili.*
,,,,

Ve|imská abeceda (list 8í)

Poěasí je stav ovzduší,majícív|iv na |idskou ěinnost. Během roku je
jeho stav ve|mirozdí|ný'UmoŽňujeěi zce|a znemoŽňujevšechno|idské
snaŽení.Důkazúje nepřebernémnožství.Tuhé mrazy b|okujíěinnost
mnoha oborů.Negativně působívichřice s průtržemimraČena záp|avami, naopak vedra a sucha ničíúroduapod. Dříve |idévěři|iv rozhánění
mraků zvoněním i jiným pověrám. Existova|i i předpovídaěi počasí.
Mnozí usuzova|ipod|e přírodníchjevůna změny, ke kteým mě|o dojít.
Kruhy kolem měsíce h|ásily déšť'večerníčervánkyvítr,duha ustání
deště' houÍovánívran příchod sněhu, pocení kamenných stěn příchod
deště.Příchoddeštěh|ásalo téŽve|kédusno, za|ézánížíŽa|
znamena|o
příchodmrazŮ. Jiným znamenímbylo napřík|adnízké|étánív|aštovek,
ěi krajinajevícíse b|ízko.
Počítačejsou vymoženostísouěasnosti. Jejich bouř|irnýrozvoj nasta|
koncem 20. sto|etí. Stávají se součástí našeho Života. Budoucnost
Iidstvaje závis|á na jejich existenci'
Poddanství ěi nevo|nictvíje stav, kdy je ě|ověk zbaven svobod
a druzí rozhodujío jeho osudu. V poměrech poddanstvíŽi|i i naši
předkové v prvních dobách habsburské nadv|ády. Svazek poddanský
by| u nás zrušen roku 1848 jako nás|edek praŽskérevo|uce.Ve|im vté
době patři|a k Poděbradskému panství. To v|astni|baron ŠimonJiří ze
Siny. Ve|im mě|a v té době72 domŮ a 550 obyvate|.
Pod Drahou je název po|ohy ve Ve|imi. Název vystihuje místo, kde
se patřičná po|e nacházejí' tedy severně od Že|ezničnítrati. Název
Vznik|V druhépo|ovině19. sto|etípo vybudováníŽe|eznicez Prahy do
Olomouce.
Poděbrady, |ázeňskéměsto, od nás .|2 km vzdálené.Vytrácí se
z paměti' Že právě k Poděbradům,kdysi síd|uzřízenému
brodf,
"pode
Ve|im po va|nou část středověku patři|a. Souvis|ostís Ve|imí
však mají
Poděbrady více. Napřík|adprameny |éčivé
vody poděbradky se táhnou
v h|ubinách pod našíobcí aŽ od Křečhoře.
Pod Humny je název po|ohy po|nostíve středu Ve|imi mezi Fajber.
kem a u|icemi na východnístraně. Výraz Pod Humny vystihujemísia
v mírnémsvahu pod m|aty něko|ika stodo| půVodníchstatků staÍé
Velimi. Středem po|nostípo|ohy Pod Humny, zhruba ve směru od
jihozápadu (od Rychty) k severouýchodu (ke dráze) vedla před kolek.
tivizacípo|nícesta, o kterése vědělo, Že po nÍše|následnéhodne po
své návštěvěVe|imi' tedy 24' čewna 1901, profesorT. G. Masaryk ď
Sixtůz č' 55 k nádraŽí.
Podchod u nádraŽí. Zřízení podchodu jako přístupovécesty ke
ko|ínskému
směru že|ezniční
tratě ve Ve|imi se plánova|omnoho tet.
K rea|izaci doš|o v padesáých |etech. V té době provádě| ředite|
továrny na čoko|ádu Toman ve spojení s ministryní Jankovcovou
v závodě Standard ěistku. Rada mužůpracujícíchve ve|imskétovárně
se rozhod|a poŽádat o přerušFní pracovního poměru a nastoupit na
uýkop podchodu u nádraŽí. Uřad práce jim však umoŽni|jen práci
V do|ech a podchod vybudova|i jiní. Na této stavbě se dlouhou dobu
vyskytova|y potížese spodní vodou.
Pod Kap|ičkouje název trati ěi po|ohy, kde bychom dnes kap|ičku
marně h|eda|i.V minu|ostitam muse|o dojítk nějakémimořádnéudá.
|osti, Že ji tam postavi|i. Ten prostor se nachází západně od Bě|ohor.
skéhopříkopua jeho jiŽníhranicitvořísi|nicesměřujícík Ceňenicím.
Podkovy jsou dnes více známy jako symbo| štěstí.Jejich původní
praktické užívánímizí spo|u s úbýkem koní. Dříve byli zv|áště tďní
koně okováváni podkovami především prďo, aby si při tahu těžkých
vozŮ nepoškodi|irohovinu zvanou kopyto. KaŽdý staý venkovský kovář
dokáza| hravě vyrobit podkovu. Kromě kusu pásového Že|eza, ýhně,
kovad|iny a něko|ika kusů nářadí k tomu potřebova| jednoho pomocníka.
Podnebí či|iklima je souhrn povětrnostníchpoměrů'S našímve|im.
ským poměrně mírnýmpodnebímmůŽemebýt dnes spokojeni.Víme
však' Že ne vŽdy tomu tak by|o. V dávné minulosti prodě|ával náš kraj
ve|ké k|imatickézměny od totá|ních mrazů v dobách |edových až pó
exploze mořských Živočichůa rost|in v dobách přítomnostimoře. Toho
důkazem jsou zkameně|iny Na Ska|ce, a|e i v novoveském a vítězov.

ském|omu.

(v púvodnÍm
zněnÍ)

Ve|imská abeceda (list 82)

mi |oŽiskyvroucívody, a|e i se sloupci tryskajícími
do ýše. K vidění
by|omístopos|edního
odpoěinkuButfa|oBil|a,kteý sprovodi|ze světa
bezpočetbizonů'největších
to severoamerických
savců.Zásobova|tak
kuchyně stavite|ŮŽe|eznice,spojujícíproti|eh|é
strany kontinentu.
Pos|edníz|atýhřebjej vlastněpřipravi|o ch|éb.Leccoso něm se turisté
dozvív muzeu,kterénesejehojméno.V dobějehosmrtise jehod|uhy
nakupi|ydo takovév1iše'Že by|y jen stěžíkýy jeho pozůsta|ostí.
Zmínkapad|ai o medvědech,kteřís ob|ibouvybírajíodpadkovékoše
a při honběza potravouse odváŽíi k vykrádáníaut. Bizoni,kteříjsou
dnes chráněni,jsou na turisý zvyk|ía nechovají
se agresivně.Jejich
je dok|ádánas|oupanoukůroustromůve v1iši
přítomnost
jejichhlav.
Ska|istéhory se vyznaěujímnohýmikaňony,jejichždna dosahují
ve|kýchh|ubin'kde je i za jasnéhodne šero.Jedno z místvelkého
kaňonu se sta|o v dávných dobách místem indiánskéhoosídlení'
Umožnilato ve|ká bočníštěrbinas přirozenýmzastřešením.|ndiáni
všaktoto nepřístupné
místoz neznámýchdůvodŮopusti|i.Avšakani
dnes není indiánskáotázka zce|a Vyřešena.Mnoho z nich se Živí
Výrobousuvenýrů.Mnohdyve|kép|ochypostrádajísouvis|éosíd|ení.
Jednot|ivástavení,rozsetána širýchp|ochách,jsou vesměsstavěnaze
dřeva. Jen občasprojedeturistaseskupenímstaveb, připomínajícím
ves ěi městečko.
Ve vo|népříroděnabíze|yděti s|adkostima|ýmfuorům,podobným
jed|iz rukou.Cestoumíje|i
našimveverkám'kteříjim neohroŽeně
naši
cestovate|é
i tři hřbitovyz|atokopů.
Je|i téžko|emřady budovtvořících
dohromadysnad největšímincovnu ve Spojenýchstátech' Je|i téŽ
ko|emsedmidí|ného
vodopádu- by|v|astnějediný'rozdě|enývtýškově
na sedmpo sobějdoucích
stupňŮ.
závěrcm bych uved|,že češtíkraiané'potomcistaroused|íků
i ti
z něko|ikaemigraěních
v|nspo|us přistěhova|ci
zapracíse ěas od času
scházejíu táboro\^ých
ohňů'aby si při kýaře zazpíva|istaréčeské
písně.To je všez ve|imské
trampské
soko|ovny.
B.B'
(slohověneupraveno)

Podnikavci spojují nadšení se si|ou vů|e k dosaŽení svých cí|ů.
Vzorem všem by moh| b}'t Baťa' jehoŽ dlouhá ruka dosáh|a aŽ do
Ve|imi.PodnikavíbratranciSza|atnayovéza|oži|i1869 ve Velimi továrnu
na čokoládua kávoviny. Ve s|évárenstvívynikl ve Velimi Kolář a ve
strojírenství
Radoň. Brožova piána dosáh|a ve své době jisté ob|iby.
Cih|y od Bašty a Součka š|yve|mi dobře na odbyt. JiŽ konbem předmi.
nu|éhosto|etívynik| ve|imský Uh|íř se svými výrobky cementového
zboŽí. Ze zemědě|ců zavádě| nové druhy plodin zv|áště A|ois Novák'
Ve|kých úspěchůdosahova| zahradník Funda' jehoŽ uýpěstky růŽí
zdobi|yi velképaříŽskémódní sa|ony.
Podmás|í ie tekutina, která zbývá při t|uěenísmetany na máslo'
Počátkem20. sto|etía za prvnírepub|ikyby|o ve ve|imskýchzeměděl.
más|a běŽné.Podmás|íse nejčastějikonzumo.
ských rodinách t|učení
va|o spo|us Vařenýmibramborami'nebo se |i|ojako krmeníse|atŮm.
Podomních obchodníkůbýva|o kdysi mnoho a ve|mi se od sebe
|iši|i.
Ještě v dobách mocnářstvíchodíva|ii do středníchČech' i k nám
do Ve|imitakzvaníBosňáci' z Bosny a Hercegoviny.Za prvnírepub|iky
u nás býva|i častými hosty takzvaní pastičkáři ze S|ovenska. Různí
drobníobchodnícia řemes|nícinosi|isvé zbožína zádech v takzvaných
krosnách. odtud ie tedy název krosnaři. Patři|i mezi ně dráteníci,
sk|enáři' k|empířia celá řada obchodníků'Ti pak nabíze|inapřík|ad:
baěkory' svaté obrázky, vařeěky a kved|aěky' špend|íky'nitě' knof|íky,
kšandy'noŽe' břitvy' ho|e,kořenía by|inyatd. Někteřípodomníobchod.
níci by|i so|idní'jiní svou ěinnost spojova|ise Žebrotou.Po Květnové
revo|uciby|opodomnímuobchodu zamezeno.
Podruzi býva|i podnájemníky na venkově. K roku 17M čteme,že ve
Ve|imi by|o 17 sed|áků'9 cha|upníkůa 12 podruhů.Podruzi mě|i za
povinnost vŽdy po vym|ácení obi|í odpracovat 1 den ruční roboty.
Později s|ovo podruh změni|ovýznam. Ríka|ose tak |idembez majetku
přÍ|eŽitostní
práci. Podruzi pohybujícíse ko|em
a vzdělání,h|edajících
statkŮ a staveb by|i najímáni námezdně, bezzávazkťl ze strany zaměst.
navatele.
Poduěitel býva| zatímním uěite|em, kteý o svá práva a pevnější
umístěníteprve usi|ova|.Z ve|imskýchpodučite|ů
|ze jmenovat:Antonín
Krása 1879 - 80' Max Bub 1880 - 86' JoseÍ Tůma .|884'Jan Brdička
1887 a Vác|av Kosař 1887.
Podvodnícijsou |stivía škod|iví|idé,parazitující
na poctivcích.Pa|eta podvodůje ve|mive|ká.a rozmanitá.Domácí |idé přece jen dbají cti
a dobré pověsti. Neznámí |idé' mnohdy i cizinci napřík|adprodávají
domně|ekvalitnízboží'přiěemžpři jeho ověřovánínejsou jiŽ podvodníci
k dosaŽení.Jiní důvěřivíspoluobčanéreagujína rek|amnínabídky,aniŽ
tuší'Že se stávajíobětípodvodu.
Podzemní či|i i|egá|níčinnostby|a u nás součástíprvního,druhého
i třetíhoodboje. Nejvýraznějise projevila za 2, sv, vá|ky, kdy se této
činnostiproti nacistůmzúčastni|ařada našich spo|uobčanů.
Něko|ik
z nich by|o přík|adněč|enyi|egá|nískupiny ,'V boj.' která mě|a své
střediskopod budovou ko|ínské
spořite|ny.
Podzim je dobou sk|iznía přípravna zimu. Ve|imsképodzimy před
pů|sto|etímb1iva|yzce|a jinéproti současným.Mnoho |idíse v té době
zabýva|oskliznířepy. Kravské,vo|skéčikoňsképotahy,někdy i traktory
vezly své nák|ady řepy cukrové do cerhenickéhocukrovaru. Zvuky
cukrovarských strojů s občasným rachotem vápence padajícÍhodo
rozpá|enévápenky do|éha|yaž k nám. Vzduchem k nám proudi|apří.
značnávůněcukrovaru.
Pohádková ě'oko|áda se v G|aserově ve|imskétovárně vyrábé|aza
první republiky, po Květnové revo|uci pak ještě nějaký ěas do počátku
50. |et. Specia|izací rnýrobycukrovinek by|o však později od výroby
ěoko|ád upuštěno.Pohádková čoko|ádamě|a rozměry asi 8 x 4,5 cm
s malýmiobdé|níčky.
Na jednéstraně oba|u by| obrázek a na druhétéxt
pohádky' někdy i říkanky.
(v pťtvodnímznění)

VýIet do Zoo

o cesÍě
doNového
svěÍa

DvořákovaNovosvětskáse opravdustala hudebníku|isouprováze.
jícízábéryÍi|munatočeného
manželyFi|ounovýmiza jejich loňského
pobýu v USA. Střída|ase s me|odií,
kteráje vŽdyavízempřed fi|my
zDivokéhozápadu. Vsobotu 27. května 2006 v16 hodin se tedy
V ma|ém
premiéra
sá|eve|imské
soko|ovny
uskutečnila
téměřtříhodino.
véhosnímku,kterýse po krátkézmínceo státu Wyomingsoustředi|
především
na Co|orado.Plocha Co|oradase prý rovná třem našim
repub|ikám.
Jedná se o 269.998km. s asi 3.740.000obyvate|.
osobně
promítánítohoto
bychse přim|ouva|
za opakování
Íi|mu
vpřípadězájmu
našichspo|uobčanŮ.
Děj fi|mu'kteý si Fi|ounovisami sestříha|i
a opatřilititu|ky,začíná
v Praze na ruzyňském
|etišti.
Po pří|etudo USA se Fi|ounovii jejich
jakoby stáhli do pozadía diváka zaujme předevšímkrajina,
hostite|é
jindezvanýchSka|istých
přírodaob|astiSka|natých'
hor,Zdá
|menovitě
se' jako by úroveňzáběrůpřevyŠova|a
známézáběry te|evizních
seriá|ů
typu Kamera na cestách, Cestománieapod. Pokusímse, byťna pře.
skáěku' zrekapitu|ova|
to nejpodstatnější'
co přítomní
diváci na projekp|átnězh|édli.
čnÍm
Zachycenaby|anapřík|ad
ob|astgejzírŮ
s bub|a|ící-
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Zamračeno,
pro sobotu
výrva|ýdéšť'
tak by zně|apředpověďpočasí
27. května,kdy se partanadšencŮrozhod|auspořádatke Dni dětívrl'|et
do zoo|ogickézahrady,Sraz na hřištiv 8 hodin,h|avníoÍganizátorka
|vanaHomokyovázave|ínástupdo autobusua hurá do DvoraKrá|ové.
jsmetéměřce|ýautobuspanaSiřínka.
Déšť
nikohoneodradi|
a zap|ni|i
Dětibylynatěšené'
od nejmenších
ažpo ty velké.Mě|iisme předsebou
dalekoucestu,a tak námji pan Siřínekzkráti|pohádkouna videu.Tom
pobavi|i
a Jerrymě|iúspěch'zaručeně
dětii dospě|é.
A je to tu! Ve|ké parkovištěa nápis: zoo _ Dvůr Králové.
S potěšením
zjišťujeme'
že přestává pršet,a i kdyby nějaká ta pře.
háňka přiš|a'nasadímekapuci nebo se schováme V krytémpavi|onu
třebau šimpanzů.
Po zakoupení
|ístků
se rozdě|íme
na menší
skupinky
a hurá na zvířátka! Hned u vchodu děti dostanou tužkua |ístek
s otázkamia v průběhuprohlídkyce|éZoo dop|ňuií
správnéodpovědi
týkajícíse životazvířat,např.: Ko|íkkrčníchobrat|ůmá žiraÍa?No
schvá|ně:a) 14' b) 7 c) 28. otázka do pranice,že?Musímzmínit,
Že
'
i nám dospě|ým
pěkně
zamota|ah|avu'Správnáodpověďjeb).Překva.
peni? A tako{ch zajímau/chotázek zodpovída|y
dětiještěspoustu.Za
svou snahuby|ytakéná|ežitěodměněny,třebatričkem,
kši|tovkou
nebo
nanukem.Ce|á Zoo je velicerozsáh|á's proh|ídkou
začínáme
v pavi|o.
nu s nejmenšími
opeřenci,vodnímiptáky'jakýmijsou např.nádherně
pe|ikáni.Neopomeneme
zabarvení
projítpavi|on
dinosaurů,.,
kde
"Svět
se setkáváme s pravěkým,hrůzunahánějícím
tyrannosaurem,nebo
mírumi|ovně
vyh|íŽejícím
bý|oŽra{mdinosaurem.Počasíse nechce
umoudřit,a tak se schováme ve ,,Vodním
světě-,kde obdivujeme
nádhernébarevnémořské rybky i věčně h|adovékrokodý|y.l my
dostávámeh|ad,vy|ovímez batŮŽkusvačinuod maminkya trochuse
posi|nÍme
na da|ší
trasu.Nesmímezapomenout
na s|ony,Žiraý,zebry,
nosoroŽcea také hrochy. Hrošizauja|iasi ze všech zvířatnejvíce,
hlavnědíkysvé
vaně..,coŽ by|a v podstatěkalužp|ná vody
a b|áta.Vypadá''přírodní
to, že se některéz dětítoužípřidata bahenní|ázeň
vyzkoušet,,nav|astnípěst.,,a tak radějipřidávámedo krokua míříme
na samý koneczoo|ogické
zahrady,kde obdivujemelvy s jejichnádhernou hřívou.Z|áká nás i projíŽďka
SaÍariautobusem,při kterési proh|éd.
nemerůzné
druhyanti|opa stepních
koz.
Zjišťujeme'
ževyměřenýčaspoma|uubíhá,a tak na zpáteční
cestě
ze saÍarisvezeme děti za mírnýpop|atekna ponících,
'provětráme..
skákacínaÍukovací
hrad a neopomenemezakoupitpár mi|ýchupomínkovýchpředmětů
svýmnejbližším.
Unaveni,,padáme'dosedaěekautobusu a sdě|ujemesi vzájemně svoje bohaté zážitky.Tak, ještě
zkontrolovat,
zda má kaŽdýsvéhosouseda,avyráŽímesměrVe|im.
Cesta domůnám utek|as
námořníkem.,
a děti, aě unave.
"Pepkem
né,tak přestošťastné
a p|nézážitkůse Vrhajído náručerodiěů.By|to
krásný den p|nýzvířáteka rozzářenýchdětskýchočía za to všechno
patřídíkvšem,bez kteých by se tentoV\iletneuskuteěni|.
PředevšÍm
|vaněHomokyové
a |vetěSiřínkové,
kterécelou akci organizova|y,
dá|e
řidičipanu Siřínkovi,díky němuŽjsme bezpečněa zdarma doje|i.
SponzorŮm:obecnímuúřadu,ÍirměsAVAs a soko|uVelimpatřídíkza
poskytnutí
Íinančního
daru.Vím,že radostdětíby|ave|iká,a věřím,Že
se nám podaříuýletv budoucnuzopakovat.Na závěr pňk|ádámÍotograÍiia ještějednou díkyvšem!
B.J

Mezi diváky by|i nejen č|enovéSoko|a Ve|im, a|e i da|šímístní
9běané. Významným hostem by| i MUDr. Mí|anCabrnoch, pos|anec
Evropského par|amentu,kteý na závěr předa| ve|imskémuSoko|u
Íinančnídar nadaěního fondu Letorosý jako rnýrazuznání jeho práce
pro m|ádež a vytváření pří|eŽitostípro zdraý životspo|uobčanů.
a organizátorůmVeřejné
.Chceme poděkovat všem účastníkům
cviěební hodiny' i těm, kteří ji podpoři|i. I kdyŽ návštěva divákú moirla
být větší'věříme, Že tato akce nap|ni|asvůjzáměr, tj' propagaci činnosti
Sokola. Předevšímdostupná nabídka prospěšnémimoškó|níěinnosti
pro děti a m|ádež má v současnosti ve|ký r4iznam, i kdyŽ v našich
pod-mínkáchzřejmě nikdy nepůjdeo vrcho|or4isport, kteý má obecně
většípodporu a možnosti.
Vj,borTj sokol velim

l řinnostioililí|u
|Uln fii I| $otolUelim

Ueřoinácuiře[nÍhodinaT|$olrolUelim
dne20.5.2006

Jedpy z cest k propagaci činnosti a získávání novlých č|enůby|y
V historiiSoko|a kromě veřejných Vystoupení,účastina spo|ečenskýcň
akcích i tradičnítakzvané ,,Veřejnécvičebníhodiny..,ve kteých-se
Soko| snďi| ukázat, co se č|enovépři cvičeníchv Soko|e naučili,
a předvéstpod|e moŽnosti to nej|epšíze své tělouý'chovnéěinnosti širší
veřejnosti.
Po dlouhédobě se ve ve|imskésoko|ovnědne 20. 5. 2006 uskuteč.
ni|a veřejná cviěební hodina za účastitě|ocvičnýchoddí|ůTJ Soko|
Velim.
J UD O
oddíl juda' kteý má ve Ve|imi více neŽ třiceti|etoutradici, předvedl
ukázky z běŽnéhocvičenía nácviku chvatů.CviěenížákůSoko|a Ve|im
ved|iKarel Strnad a ŠtěpánJakl.
By|i pozváni i hosté z oddílu TJ Start - 3. Zák|adníško|yv Ko|íněBřetis|av O|exa, Jan Musi|, Jitka Synková - kteří předved|i vynikající
ukázky sebeobrany. PrŮběh cvičeníjuda prováze| odborným.komóntářem Josef Musi|'předseda oV svazu judo Ko|ín.
Ukázka cviěeníjudo zdůrazni|anejen jeho význam jako tě|o\4'chov.
- činnosti,ale i význam
né
duchovnís|ožkytohoto sportu (vyrovnanost,
sebeov|ádání).
FLORBAL
oddí|f|orba|uje nejm|adším
oddí|emSoko|a Ve|im.Je velice aktivní
a ve|kýzájem dětí o jeho činnostdokazuje vzrůstající
ob|ibu tétohry
mezi m|ádeŽí.oddí| se úspěšně zúčastňujesoutěŽí pod vedením
Tomáše Za|abáka, F|orba|istépředved|i náročnou rozcvičku, která je
zák|ademkaŽdéhosportu,a ukázkovézápasy m|adších
i staršíchžákú.
Za oddí|f|orba|use zúčastni|i:
ondřej Fia|a, Zdeněk Ba|áček,Matěj
Tůma' MartinJurkovič,Jirka Have|ka,Jirka S|abý,A|ešThie|e.Zraněný
Lukáš PodneckÝ ogmana kamarádŮm a|espoňÍanděním.
C V ICE NI ZAKYN. AEROB IK
Pod vedenímZuzky Jiřičkovéděvčatanacviěi]aa předved|asvižnou
sestavu za doprovoduob|íbenýchme|odií.Ce|kor,ni
dojem i díkyhezké.
my 9b!99ení byl vynikajícía děvčata by|a odměněna pótleskem
přih|ížejících.
Cvičenky:Adé|a Kronusová, Krisýna Škorpi|ová,|va Homokyová,
Micha|a Nezbedová, |va a Lenka Farkašovy, Lenka Fundová, Fetra
Thielová.

|iga Žactva..pokračova|aVsobotu 13. května vkolínské
''Po|abská
ha|e B|oS' kde se kona|o l||. ko|o 19' roěníkuPo|abské|igy. Soko|
Ve|im by| zastoupen 6 závodníky.Tentokrátse nám nedaři|o.žm|áďat
stojíza zmínkuuýkon Honzíka Bíny' kteý se sice umísti|na 4. místě,
a|e jeho přístup k boji na tatami se překvapivě |iši|od tréninkového
nasazení. ostatní tři ,,m|áďata.. nestači|a na zkušené závodníkv
z Ch|umce nad Cid|inoua NovéhoBydžova.Ze staršíchHonzíktsaškó
navzdory dvěma vítězstvím skonči| čtvrtý,Kája Strnad obsadi| místo
třetía jedinýz našichdosáh| na medai|i.
. Da|ší'zatím pos|edníakcí našich malých judistůbyla účastv ukáz.
kové cvičebníjednotce v rámci ,,Veřejnécvičebníhodiny. 20. 5' 2006,
kterou-organizova|
ýbor jednotyve spo|uprácis někteými sponzory.
Uvíta|i jsme, Že byla obnovena tradice veřejných cvičebních
ukázkových akcí, při kteých vystupujínejen judisté,a|e i ostatníoddí|y
TJ a předvádí, co se zatím nauči|i. ProtoŽe jsme chtě|i vyuŽít tétó
cvič.ebníhodlny k propagaci JUDA, pozva|ijsme ke spo|uprácioddí|
TJ Start 3. ZS Ko|ín.Ti přivez|i ved|e dětí i vyspě|écvičence a trenéry
Břetis|ava o|exu, Jana Musila a Jitku Synkóvou, kteří se Štěpáneň
Jak|em ved|i ukázkovou hodinu a v závěru v rámci ukázky sebeobrany
předvedli,k čemumůŽebý cvičeníJUDA užitečné.
Prtběh cviěebníhodiny prováze| odbornýmkomentářempan JoseÍ
Musi|, předseda oV svazu JUDo Ko|ín.
Závěrem přejeme dětem příjemné a h|avně bezúrazové proŽití
prázdnin a těšíme se na sh|edání při spo|ečnémcvičenía hrách
v da|šímcvičebnímcyk|u.
K.s'

Na snímku je mázorněn nácvik pádŮ, dúleŽtý pruek nejen pro JUD1,

CV!čENíRoDlčÚ s DĚTMI
Ve|icemilýma krásnýmvystoupením
by|ocvičení
rodičů
s dětmihravá zábava pro nejmenšÍ
pro|ézaček
s vyuŽitím
jednodu.
a da|šího
chéhonáěiní.Na dětechby|ovidět,Že je toto cvičení
těší.Je třeba
ocenitakliviturodičů,
kteříi tímtozpůsobemvěnujívo|nýčas svým
dětema současněs nimisi utuŽují
i svojikondici.Všichnivěříme'Že
z těchtodětívyrostouda|šÍ
aktivníč|enové
Soko|a.
Cvičení
rodičů
s dětmise zúčastni|i:
Veitovi,Kvapilovi,Sahu|kovi,
Ester|ovi,Má|kovi,Steinbrecherovi,
Penovi,Ho|zbauerovi,
Vedra|ovi.
Lancovia da|ší.
Josef Musil při odbomémkomentáři popisuje, co se na tatamiprávě deje.

Ve zdravém těte zdrar4ý duch

u nás po|oŽi|Dr. Tyrš.Jako přeh|ídkakrásy
.Zák|adytě|ovrýchovy
pohybu
a pro utuŽení
zdravíse zača|ypořádatsokolskéslety.Na krátký
čas je dop|ni|ocvičeníor|a - jako druhétě|ovýchovné
jednoty.Pó
druhésvětovévá|ce by|y s|ety nahrazenyspartákiádami.ooories sl
a krásuvývářenýchobrazcŮ.
1zpomínámna pestnýrej barevpři cvičení
Po revo|uciv roce 1989 by|y spartakiádyopět naÍrrazený
ďety' V |e.
tošním
rocese připravuje
jiŽ í4. s|et,kteý budezačínat
všazrá nréně
a pokračovatna Strahově.Ve|ký strahovskýstadionje v žalostném
stavu,a takcvičení
proběhnou
na stadionuEvŽenaRošiókého.

za sokol Ve|im se cvičeníúčastní
bratři Jan Radoň. Jaros|av
Baěina,Jaros|avNezavda|,Mí|aMacháčeka sestra MartinaMacháč.
ková. Secvičnásk|adebprobíha|ave Staré Boles|avi,Poděbradech,
je připravenona
Ko|íněa v da|ších
vybranýchměstech.H|avnícvičení
prvníýden v červenci.
program:
Má nás|edující
í. ěervence
- 19 hodin - S|avnostnízahájenív Sazka Aréně pod názvem
GALA". Programje koncipovándo dvou částí.Prvníchcca 20
''soKol
g0 minutbude
minutbude patřitúvodnímu
ceremoniá|u.Nás|edujících
patřitpřeh|ídcenej|epších
soko|skýchsportovcůa sportú.Představíse
aerobik,basketba|'vo|ejba|'bojovésporty,taneční
sporty,badminton,
sportovní
a modemígymnastika,cvičenína trampo|íně,
šerm,judo
a da|ší.
2. července
prŮvodPrahouz Vác|avského
náměstí'u|icí.
- 10 hod|n- S|avnostní
28. října'Národnítřídoukolem Národníhodivad|ak Rudo|Íinu
a zakončeníbudena Staroměstském
náměstí.
sk|adebna Strahově
- od 13 do 21 hodin- secvičné
3. července
. od 8 do 22 hodin - secviěnéna Strahově
4. července
strahov
- 8 - 13 hodin- l. programprojížděčka
Strahov
- 21 - 23 hodin- generá|ka
5. července
Strahov
- 8 - 12 hodin - |l. programprojíŽděčka
Strahov
- 16 -.t9 hodin- generá|ka
zahájení|. programuStrahov
- 21 - 23 hodin - S|avnostní
6. ěervence
s|etu
- 14- 17 hodin- |l.programa zakončení
A jak půjdoujednotlivávystoupeníza sebou?
program:
|.S|etovlý
||.S|etovýprogřam:
.|,Zahfiení
1.Zahájení
2' S|uníčka
2. To všechnopřines|čas
3' Léto
3' Kdo si hraje'nez|obí
4. Karimatky
4. Pod vodu- Čespv
5. Počítad|a
5. Trampo|ínky
6. Trampolínky
6. Korá|ky
7' Ch|apáci||
7. Tance domova
8. Slovensko
8. Ta našepísnička
česká
9. Pohoda_ ČASPV
9. Rozkvet|á|ouka
10.Ta našepísnička
česká
10.Vý|ets aerobikem
1.|.Výlets aerobikem
11. Zpěv naděje
12.Voda
12.Ch|apáci||
13.PozdravTobě
13'Závěr
A co napsat na závěr? Přijďte se podívat,stojíto za viděnou.
Secvičení
sk|adebje náročné,
ale spoustě z Vás připomenou
m|ádí
a hezkézážitky,Druhý s|etovr.i
den bude přenášenČeskoute|evizí,
takŽe ti' kteří nemohoupřijet, mohou nás vidět tam. A po sletu se
můŽetezapojitdo cviěenítřeba v soko|ovně.Uděláte tím významný
krokprosvézdraví.S pozdravem
F|T"se loučí
s^i
"BUĎ

PoDĚt(ovÁruÍ

Soko| Ve|im chce touto cestou vyjádřit poděkování za finančnídar ve
V'ýši2.000'. Kč pořadate|kám Ve|ikonočníVlýstavy, k|eý za všechny
Ženy předa|a paní M. S|abá. Tento Íinanční
příspěvek byl využitna Vý|et
dětído Zoo ve Dvoře Krá|ové,pořádaný 27' 5.2006
Nkují členovéSoKoLA Velim

PRVNi POMOC

Tentočlánekjsme se rozhod|ivěnovatrodičům,
kteřímajípodezře.
ní' Že jejich dítě experimentujenebo uŽíváomamnéa psychotropní
|átky.
Hned v úvodusi objasnímezák|adnípojmy,kteréVám mohoupomoci orientovatse vsituaci. Drogová závis|ost se vyvíjípostupně.
jsou zmiňována4 stadia.
V odborné|iteratuře
. StadiumexpeÍimentování:
jedná se o vůbecprvníkontakts dro.
gou. |mpu|sem
můžebýt nuda,zvědavost vyzkoušetněco,co je v naší
spo|ečnosti
tak častotabuizováno.Snaha přib|íŽit
se lidem,kteřídrogu
u|ív1iía ve spo|ečnosti
mladýchjsou povaŽovániza pohodáře.Někdy
byiváonímpodnětemosobníkrize, potřebauniknoutod prob|émů,
jež
m|adýč|ověkbuď neumínebonechceřešit.
. Fáze příležitostného
užívání:člověksi zvykl užívatdrogu ve
chví|ích
nudy,nebo v případě,kdy s'e vyskytnenějakýprob|ém.
UŽívá
pouze nepravidelně- návyk nemá. V tétoÍázije č|ověkschopenzdra.
véhoúsudku
a uvědomuje
si, Že droganeníto pravéřešení,
a protojejí
uŽívání
tají.
. Fáze pravidelnéhoužívání:častéuŽívání,
kteréje doprovázeno
přesvědčováním
oko|í,Že všeje pod kontro|ou''nejedná
se o nic špat.
ného,všeje v pohodě.
. Fáze návykovéhoužívání:
č|ověkse bez drogyneobejde.Přestá.
vá řešit vztahy se svtýmiblízkými- jsou mu |hostejní.Svůj návyk
přestává'skýat.

Věřímea nezpochybňujeme,
že většinarodičů
Věnujesvémudítěti
veškeroupéěi.Bohuže|ani sebe|epší
v'ýchovaěi preventivní
program
nevy|učují
vzniktohotojevu- mohoua|esníŽitriziko.Pravděpodobnost,
že se č|ověkv průběhudospívánísetká s drogou,je poměměvysoká'
Pod|estatistikmá aŽ 4o1" teenegerůzkušenosts některouz ne|egá|níchdrog.Pokud docházív pos|ednídobě u Vašehodítětek ýrazňym
změnámŽivotního
sty|u,mě|ibystezaěíthledatpříěinu.
Je moŽné,.že
se jedná pouzeo projevydospívání,
ale na druhoustranuje moŽné,
že
má Vašedítěprob|émy.
Zjištění'Že Vaše dítěužívádrogy,nemusíautomatickyznamenát,
Že je to konec,Že ho čekábídnýosud ,Jeťáka..'
Na druhoustranu.však
ne|zeprob|ém
ani bagatelizovat.
co dě|at?
PrvnÍa zásadnírada zní:NEPAN|KAŘTE!Je pravděpodobné,
Že
k tomutostavu nedoš|ověera.Ve většiněpřípadůse jedná o d|ouho.
dobější
zá|ežitost.
Jejířešenítedy
nebudevěcí jednohodne či ýdne
a rozhodně nebude jednoduché.Rodiěe na zjištění,Že dÍtěuŽívá
ne|egá|ní
drogy,reagujíněko|ikazpůsoby.Někteřířešísituacikřikem,
nadávkami,p|áčem'jinívyhrožují
a vydávajízákazy,kterépos|ézenejsou schopnidodrŽet.ExistujerovněŽskupinarodičů,
kteříse pokouší
jeho vztahuk drogám.VšechnyMo émoce
svédítěchránitpopíráním
jsou pochopite|né,
a|e pro řešeníprob|ému
naprostokontraproduktivní.
je' pokud rodičezachovajích|adnouhlavua dopředusi.pro.
|deá|ní
mys|í'jaký zvolípostup.Nezbytnéje také,aby rodičebyli Vtétosituaci
jednotní
a na řešení
se podí|e|i
spo|eěně.
Pro vhodnězvolenýpostupje nezbytnézískatdostatečné
mnoŽství
inÍormací
týkajících
se drogovéprob|ematiky
(VašedÍtěmá častomnohem víc inÍonnací
nežvy, a pÍotose můžete
stát terčemposměchu,
pokudmu budetechtítradit)'Najdeteje v odbomél|leratuře,
na interne.
tovýchstránkách nebo přímov zařízeních,
která se drogovouprob|ematikouzab'ývají'
Jest|ižesi nevíterady, nebo prob|émpo zavedení
přís|ušných
opatřenípřetrvává,obraťtese na odbornézařízení,které
Vám a Vašemu dítěti můŽenabídnoutpomoc. Jedním z takov\ich
je i ko|ínské
zařízení
K-centrum'kterérodičům
nabízínejen inÍormáce
o drogách samotných,a|e i poradenstvía případiré
nasměrovánína
dalšíspecia|izované
zaíízení
zabývající
se |éčbou
drogov1ich
závislostí.
Kontaktovatnás můŽetena te|efonníchčíslech321 715 004 nebo
777 847 071.

Prostor-VN

Dopravní hřiště
Dne 12, 5. 2006 uspořádalo oS Eva a Tom dopravní akci
pÍo děti z MS z Velimi' Konala se na dopravním hřištiv Kolíně.
Dopravní instrukor vysvětloval dětem pravidla silničního
provoz|J, učil je bezpečnosti na silnicích a ukazoval, keré
značky jsou pro ně ditležité.
Malí cyklisté jezdili na vyznačeném okruhu a brali tuto akci
velmi vážně. (ostatně jako všechny děti v jejich ňku.)
Skoda, že někteým tato zodpovědnost nezlstane i v do.
spělosti, jak se mťtžeme dočíst ve statistikách dopravních
nehod.

INZERCE
PRoDÁM:
. kuchyňskoulinku - volně sestavitelnou
. 3 deskovéradiátory ÚT
. elektrickýsporák ,,FAGoR* se sklokeramickou,deskou,
horkovzdušnoutroubou a odsavačpar
. koupe!novýnábytekse zapuštěnýmumyvadlem
Cena dohodou- tel 603 M0 814
VEL|MSKÉNov|NY. občasník
vydávanýoÚ ve Ve|imi
INTERNET:wivw.velim.cz
E-MAIL:ouvelim@velim.cz
Redakěnírada: Mgr.Jaros|avČešpiva.
šéÍredaktor
(zprávyzoU- aoZ, ško|ství)
MgÍ.Petr Karpeta(sport,příjemzpráv)
|ng'Mi|os|avMacháček(zprávyod občanŮ)
RenataJeřábková (zprávyod občanů)
MonikaSIabá(inzerce,reklamy,organizační
práce)
Mgr.Eva Veselá (korektura)
Mgr' Hana Kaprá|ková(korektura)
|renaBabická(zoráw z obce)
Pří|emzpráv: Mgr.Petrxarpět.a(zš Ve|imi
Uzávě-rkaje 21. den v měsíci.Příspěvkydošlépo uzávěrcei příspěvky
nevytištěnóz kapacitníchqůvo^dŮ
vyjdouv da|ším
čísleVN. Í,řísběVký
mohou.byít
upravené,
obsah zůstanenezměněn(nevyžádané
ruliopisý
nevracíme).
Za obsahčlánkŮzodpovídáautor.
Tisk RoTAtisk' Roháčova194, 28o 02 Kolín3, te|./Íaxg2,|724 gg8,
e.mai|:rďatisk@volny.cz,www.rek|amniservis.cz

