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Z iednáníZo Ve|im konanéhodne 31.10.2006v zasedacímístnosti
OU Velim od 18.00hodin
Přítomni:pp. SeiÍert,lng. Richterová, Mgr' Karpeta, S|abá, Kaftan,
JUDr' Těmín, Kube|ka, Mgr. Češpiva,Kotek, |ng. Rejho|ec, občané
obce Velimi
.l Zaháiení proved|
.
a s programem jednání seznámi| přítomnépan
Mgr. Jaroslav Češpiva,kteni jako nejstaršíč|ennově zvo|enéhoZo
řídi| zasedání. Konstatova|, Že je přÍtomnanadpo|oviční
většina
členůZo. H|asovánío programu:pro 10 - proti0 - zdrŽelse 0.
2. Určenízapisovate|ea ověřovate|ů
Zapisovate|emby|a určenapaníJaros|ava Studená. ověřovate|izá.
pisu by|i určenipan Stanislav Kotek a paní |ng' Zdeňka Richterová,
H|asováníZo.. pro 10 - proti0 - zdrŽe|se 0.
J.
S|oŽenís|ibuč|enů
zastupite|stvaobce
Zvo|eníč|enovéZo s|oŽi|is|avnostněslib do rukou předsedajícího
ustavujícíhozasedánÍ,který potvrdi|isvým podpisem. Předsedající
sloŽils|ibdo rukou členaZo'
4 . Volba starostv
Před přistoupenímk vo|bě starosty a místostarostyby| dán návrh,
zda hlasováníbude veřejné,či tajné.H|asováním:pro 9 - proti 1 zdrŽe|se 0 by|o rozhodnutoo vo|bě veřejné.Na místostarostyby|
panem Kotkem za ČssD navržen pan JoseÍ Seifert. Je|ikožjiný
kandidát neby| navržen,Zo přistoupi|ok h|asování.HlasováníZo:
pro 9 proti 0 _ zdrŽe| se 1. Pan Josef Seifert se sta| starostou pro
vo|ebníobdobí2006 - 2010.
Vo|ba místostarostv
: Na místomístostarostybyl navrŽenpanem Mgr. Petrem Karpetouza
Ve|imákypan Petr Kube|ka.Jiný kandidátnebyl navržen,Zo přistou.
pilo k h|asování.Hlasování Zo: pro 9 - proti o - zdrŽe|se 1. Pan
Petr Kubelka se sta|místostarostoupro vo|ebníobdobí2006 - 2o10.
6 . ZřízenívÝborůzastupiteIstva
Pro následující čtyř|etéobdobí by|y urěeny výbory: finanční,
kontro|ní,sociá|nía býový' dopravní,eko|ogický,stavební,ško|ský
a ku|turní.
Vo|ba předsedůvýborů:
předseda - lng. Zdeňka Richterová
Výbor Íinanční:
předseda - Mgr' Petr Karpeta
Výbor kontro|ní:
předseda - Monika S|abá
Výbor sociá|nía býový:
předseda - Josef KaÍtan
Výbor dopravní:
předseda - StanisIavKotek
Výbor ekoIogický:

7.
.
8.
-

.

.

.
-

předseda - JUD1. Tomáš Těmín
Výbor stavební:
Výbor ško|skýa ku|turní: předseda _ Mgr. Jaros|avČešpiva
H|asováníZo: pro 10 - proti0 zdrŽe|se 0.
Návrh iednacíhořádu
Pan starosta Seifert před|oži|Zo návrh jednacího řádu.
Diskuse
Pan Formánek - Apeluje na opravu hlavní komunikace v obci.
odpověděl pan starosta, Že již v minulém období by|y napsány na
Krajský úřad Středočeského kraje' odbor dopravy Praha a' na
Spávú a údržbusi|nic v Kutně Hoře petice a Žádosti týkajícíse
opravy těchto komunikací. Zastupitelstvo obce bude i nadá|e jednat
s těmito institucemi o opravě těchto komunikací.
Paní Uh|ířová_ Pogratu|ovalapanu starostovi a celému zastupi.
te|stvu obce ke zvo|ení. Dá|e konstatova|a, že občanév nich vidí
perspektivu obce, a proto by mě|i hájit zájmy občanúa ne zájmy
jednot|ivýchstran. Pan starosta odpovědě|,že i minu|émuzastupi.
te|stvuobce š|opředevšímo zájmy |idía pod|e toho se také řídi|o.
Pan Beneš - Čini|dotaz, zda je zpracován projekt na kanalizaci
v u|iciVe Dvoře. odpověděl pan starosta- projektje zpracován.
Pan opl - Upozorňuje na dopravnísituaci .v obci (rychlou jízdu)a zá.
roveň na nedostatečnoukontro|uPolicie CR Pečky.odpovědě| pan
mikroregionuzakoupit
starosta,Že obec.Vetim navrhne péčeckému
přenosný radar, kteý by si obce pújěova|y.
- Pan op| poukazuje na přetíŽenékamiony, které jezdí do
veIimskýchfirem.
Pan Beneš _ Zda by bylo moŽné vybudovat více přechodŮ pro
chodce. odpovědě| pan starosta, že obci by| |egá|ně uznán přechod
u ško|y.Da|šípřechody 'pro chodce byly obci zamítnuty.
Pan op| - Po obci jsou umístěny chátrající dopravní značky.
odpovědě| pan starosta, Že všechny dopravní značky, které by|y
osazeny do roku 2002, se musíVyměnit.

-

-
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.
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Z iednání Zo Ve|im konaného dne 7.11.2oo5 v zasedací místnosti
oÚ Velim od 18.00hodin
Přítomni:pp. Seifert, |ng. Richterová, Mgr. Karpeta, Slabá, Kaftan,
JUDr. Těmín,Kube|ka,Mgr. Češpiva,Kotek, |ng.Rejholec
1. Zaháiení proved| a s programem jednání seznámil přítomnépan
starosta SeiÍert. Konstatova|, že je přítomna nadpo|ovičníVětšina
ě|enůZo. H|asovánío programu:pro 10 - proti0 - zdrže|se 0.
2. Kontro|aminu|éhozáoisu
. By|y připomenuty všechny zprávy.
3. Schvá|enínávrhu iednacíhořádu
. Zo se ' seznámi|o s jednacím řádem a jednací řád schva|uje.
H|asováníZo: pro 10 - proti0 - zdrŽe|se 0.
4. Schvá|eníprooramovéhoproh|ášení
- Zo sestavi|oprogramovéprohlášenípro volebníobdobíroku 2006 2o1o: Výstavba kana|izace,oprava h|avnítrasy veřejnékomunikace,
rekonstrukce veřejného osvět|ení,rekonstrukce mateřské ško|y (d|e
moŽnostíekonomické situace obce), vybudování chodníku a veřej.
néhoosvět|eník mateřskéško|e,péčeo ze|eň a vodníp|ochyv ka.
tastrá|nímÚzemí Velim a Vítězov, rozparce|ovánípozemkův býva|ých kasárnách na stavebníparcely. HlasováníZo: pro 10 - proti 0
zdrŽe|se 0.
vÝború
iednot|ivrÍch
5. Schvá|eníč|enů
. Výbor Íinanční:
předseda |ng. zdeňka Richterová, č|enové:Eva
Svobodová, Hana Jeřábková.
Mgr' Lenka
předseda Mgr. Petr Karpeta, č|enové:
Výbor kontro|ní:
Hraba|ová,Jaros|avaStudená.
Výbor sociá|ní a bytový: předseda Monika S|abá, členové:Jitka
Dobruská, Ing.Radka Krejčová.
Výbor dopravní: předseda Josef Kaftan, ě|enové:Stanislav Kotek
m|..Jiří RůŽička.
Výbor eko|ogický: předseda stanis|av Kotek, č|enové:Ladis|av
Stěpánek.
Richter,FrantiŠek
Výbor stavební:předseda JUDr. Tomáš Těmín, č|enové:lng. Jiří
Fořt, Pave| Ko|ář.
předseda Mgr. Jaros|av Češpiva,č|enové:
Výbor ško|skýa ku|turní:
|ng. M. Macháěek, Monika S|abá, Renata Jeřábková' Mgr. Eva Veselá, Mgr. Hana Kaprá|ková,Jana Bartošová,Richard Moucha.
Hlasování ZO: pro 10 - proti 0 - zdrŽe|se 0.
6. Schvá|enímzdv místostarostv.urěenítermínuwp|acenímzdv
. Pan starosta navrh| panu Kube|kovi měsíčníodměnu 10.000'. Kč.
Výp|atníden je urěen jako výplatníden zaměstnancůoU. H|asování
ZO: pro 9 - proti0 - zdrže|se 1.
7' Schvá|enímzdv Zo. určenítermínuwp|acenímzdv
. Pan starosta navrh| zastupite|stvuobce měsíěníodměnu: Předse.
dové {borů částka 1003,. Kč, ostatní č|enovézastupitelstva částka
315,. Kč.Výp|atníden je určenjako výplatníden zaměstnancůoU.
.|0 proti0 zdrŽe|se 0.
H|asováníZo: pro
8. Doš|ápošta
. č.j.89B - Vodos Kolín- oznámení závad na kana|izacive Vítězově.
RozhodnutíZo:. Zo pověřuie pana starostu k jednání s ÍirmouVodos
Ko|ín.

č'j.915 - Pozemkový fond ČR, Ko|ín- Žádost o stanoviskok dělení
pozemků st. 733 a st. 734 a pozemku parce|níčís|o52 v katasttá|.
ním územíVe|im. RozhodnutíZo: Zo s dě|enímqiše uvedených
pozemkůsouh|así.H|asováníZo: pro 10'- proti0 - zdrŽe|se 0.
č.j. 935 - Mgr. Martin Kync|, Ve|im - Zádost o po|oženíp|ovoucí
pod|ahy.nav|astnínák|ady nájemníkav obecním býě. RozhodnutÍ
Zo: Zo souh|asís po|oŽenímp|ovoucípod|ahy s tím,že při ukonče.
ní nájmu V tomto byté nebude nájemník požadovat od obce či
da|šíhonovéhonájemníkaodkoupení.
čj. 941 - Monika Steinocherová, Ve|im - Zádost o přidě|eníbýu.
RozhodnutíZo: Zařadit do seznamu Žadate|ů.
Zpráw členůZo, diskuse
Pan Seiíert - PoŽáda| Zo o schvá|ení náhradníkůna slavnostní
obřady (oddávání, vítání občánků). Jako náhradníky urči| pana
Kube|ku a paní lng. Richterovou.H|asováníZO: pro 1o- proti 0 zdrže|se 0.
v nedě|i 10. pro.
Zo. Že Vánoění koncert se uskuteční
- |nÍormova|
since 2006 v základníško|e.
- Navrhuje prodej zbývajícíchparce| před domem s pečovate|skou
službou.
Pan Rejholec - PoŽadova| inÍormacio rekonstrukci komun|kacíve
Vítězově. Pan starosta odpovědě|, že práce na rekonstrukci komuni.
kace byly zahájeny.
Pan Kotek - Čini|dotaz, kdy archeo|ogovéuvo|nízbývajícíparcely
Na Ska|ce. Pan starosta odpovědě|, Že oh|edně této situace bude
jednat s archeo|ogempanem doktoremVávrou.
Pan Češpiva-Poda|inÍormacio vydáváníVe|imskýchnovin a o spo.
|uprácis obecnímúřadem.
- Pověři| pana starostu, aby do příštíhoZo byla vypracována
pracovnínáp|ň místostarosty.
- Přednes| stíŽnost nájemníkůpošty na nově vybudovaný obchod
,,Sen".
Paní Richterová- Upozorňuje na stíŽnostiobčanůulice Armádní
a Části Palackého u|ice na zapáchající kana|izaci. Pan starosta
odpovědě|,že budou zakoupeny plnépok|opy.

Z iednání zo Ve|im konaného dne 21 .11.2006 v zasedací místnosti
OU Velim od 18.00hodin
Přítomni:pp. SeiÍert, lng. Richterová, Mgr. Karpeta, S|abá, Kaftan'
Kotek
1. Zaháiení oroved| a s programem jednání seznámi| přítomnépan
starosta Seifert. Konstatova|, Že je přítomna nadpo|oviěnívětšina
ě|enůZo. H|asovánío programu:pro 6 - proti0 - zdrŽe|se 0.
2. Kontro|aminu|éhozápisu
- Jednání s Íirmou Vodos Ko|ín oh|edně závad na kana|izaci ve
Vítězově by|o uskuteěněno. Závady budou řešeny.
. D|e vyjádřeníarcheo|ogapana doktora Vávry nebudouda|šíparce|y
archeo|ogického
Na Ska|ce zatím uvo|něnyz důvoduprobíhajícího
výzkumu'
. stížnostnájemníkůpoštyna obchod Sen - bude jednáno s majite.
lem obchodu.
- stíŽnost občanůna zapáchající kanalizaci v ulici Armádní a části
u|icePa|ackého.By|y zakoupenynovép|népoklopy.
. Byly připomenutyvšechnyzprávy.
3. Doš|ápošta
. Žádost žákúzs Ve|im o vo|nou plochu s h|adkým povrchem pro
jízdu na skateboardu a fmx ko|ech. RozhodnutíZo: Při qistavbě
novéhosportovištěza mateřskou ško|oubude pamatováno i na tuto
p|ochu.HlasováníZo: pro 6 - proti0 - zdrŽe|se 0.
.
Vsr' Jana Sedinová, trenérka at|etickéhooddílu Soko| Ko|ín Zádost o finančnípříspěvek pro žákyni ZS Ve|im - Michae|u Pod.
neckou, na jejíat|etickoučinnost(tréninkya vybavení)'Rozhodnutí
Zo: Zo navrhujeÍinaněníěástku v hodnotě 8.000'. Kě' která bude
částkabude
vyp|acenav rozmezíod 1.1' - 31 .3.2007.Tato Íinanční
použita zv,ýléžkuýherních hracích přístrojů.H|asováníZo: pro 6 oroti0 - zdrŽe|se 0.
. č.j.965 - Petra Vese|á, Ve|im - Žádost o přidě|enístavebnÍparce|y.
o parcely.
RozhodnutíZo: Zařadit do seznamu
-Žadate|Ů
. č'j. 966 - Petra Vese|á, Ve|im - Zádost
o byt. Rozhodnutí Zo:
o byt'
Zařadit do seznamu žadate|ů
. č.j.984 - Jitka Mastná, ohrada - Zádost o byt. RozhodnutíZo:
V současnédobě nemá obec Žádný vo|ný byt. Pro ve|ký počet
ve|imských žadate|ůo byt nezařazujeme do seznamu Žadate|ů
přespolníŽadate|e.
. č.j.991 - |ng. Bedřich Skopek, CSc'' Pečky'Jaros|avSkopek, Ve|im
- Žádost o stanovisko k dě|enípozemkúviz' při|oženýgeometrický
p|án č. 345.73/96 v katastrá|nímúzemíVe|im. RozhodnutíZo: Zo
s dě|ením uvedených pozemků v geometrickémp|ánu souh|así.
Hlasování Zo.. pro 6 - proti 0 - zdrŽe|se 0.
4. Zpráw členůZo' diskuse
- Pan SeiÍert- lnformova|Zo, že pozemek před domem s pečovate|.
skou s|uŽboubude rozdě|enna dvě stavebníparce|y.

- Dá|esdě|i|ZO, Že ve dnech 2. _ 3' 12,2006 a 9. - 10. 12.2006 se
bude konat Vánočníq7stava ve velké zasedací místnosti obecního
úřaduVe|im.
- oznámi| Zo' že obvodní báňský úřad v Kladně, věcně a místně
přís|ušnýorgán státní spráVy k Žádosti organizace spráVa a údržba
si|nicKutná Hora rušídobývacíprostor Nová Ves. Ze zrušenívyplý.
vá, Že do souěasnédoby za |om zodpovída|aSpráva a údrŽbasi|nic
v KutnéHoře. Nynípřevezmou odpovědnostmajite|é
pozemků.
Pan Karpeta - Poda| Zo informaci o krádeži měděných svodů a okapůZS. Svody a okapy budou nahrazenyp|astem.
Paní S|abá - Upozornilana poškozenýasÍa|tna komunikaciv Kar|ově u|ici.Pan starosta odpovědě|' Že komunikace bude opravena po
dokončení
spojnicemezi Karlovou ulicía třídouKrá|e Jiřího.

SPOLECENSKA RUBRIKA
SPOZ OZNAMUJE

Významná ŽivotníjubiIeaosIavili:
Hroudová Milos|ava,Vítězov
Petránková Milada. Ve|im
StejskalováVIasta,Velim
ChumIenováFrantiška,Ve|im
Podnecká Jana. Velim'
Podo|kováMarie, Velim
Va|entováLudmiIa,Ve|im
Koucký Mi|an,Ve|im
Výborná BůŽena,Ve|im
Ch|ád JoseÍ.Ve|im
Svobodová Věra. Vítězov
KarbusickýJarosIav,Ve|im
PeroutkováEva, Ve|im
Urbánek otakar. VeIim
Ko|ářová Marce|a.VeIim
Surovec Jaroslav. Velim
ŠustováMiros|ava,Ve|im
Strnadová Marie, Ve|im
Němcová BoŽena.Ve|im
Němcová MilosIava'Velim
Růžičková
Mária' Ve||m
Novotná Věra, Ve|im
RůŽičková
Anna, Ve|im
MojŽíšBohus|av,Ve|im
Srp Jaroslav,Velim
Funda Jaroslav, Velim
Do da|ších|etpřejeme hodně zdraví|

70 let
80 let
65 let
90 let
60 let
92 let
75 let
60 let
80 let
60 let
60 let
65 let
60 let
60 let
65'let
70 let
60 let
95 let
75 let
85 let
85 let
70 let
80 let
70 let
60 let
60 let

Narodilise:
Hromádková Anna, Vítězov
Funda Petr. Velim
SoučkováŠtěpánka,Ve|im
HandlířováNeIa.AneŽka,VeIim
Vi|tJiří.Ve|im
Bouma Matéj,Vítězov
Rodičům
b|ahopřejeme!
ZemřeIi:
HÚska Pavo|.Ve|im
Výbornýotakar, Ve|im
JehIičkováBoŽena.Vítězov
SahuIkováBožena,Ve|jm
Cest jejich památce!
Mezi ve|imskéobčanyby|ydne 7. 10' 2006 přivítánytyto děti:
JoseÍ Sixta, Jan Ho|zbauer'Agáta Bartošová,Marek Kowa|czyk,Rostislav Soukup, Martin Boušek,Miche||eMt]||erová'

. Volby EOOG
VáženíspoIuobčané,
na vo|ebníobdobí2006 - 2010 by|i zvo|enido obecníhozastupite|.
stva tito oběané: SeiÍert JoseÍ' Mgr. Cešpiva Jaros|av, Kotek
Stanislav, lng. Rejholec Milan, Mgr. Karpeta Petr, Kubelka petr,
S|abá Monika, Koštka Luděk, Kaftan JoseÍ, JUDr. Těmín Tomáš'
Ing. Richterová Zdeňka.
VýsIedkyhIasování:
Ce|kovýpoěet osob zapsaných V seznamu Vo|ičů
Ce|kovýpočetvo|ičů,
kteým by|yvydány úředníobá|ky
Vo|ebníúčastv %

16t3
1021
63,30

pro jednotlivévolebnístrany a pro jednotCe|kovýpočetp|atných.h|asů
Iivékandidáty:

KŘESŤANSKÁ A DEMoKRAT|oKÁ UN|E _
ČEsKosLoVENsKÁ sTRANA L|DoVÁ
JUDr. Tomáš Těmín
Jitka Dobruská
Tomáš Sova
Marie Podhradská
MartinŠkopek
Ing' V|adimírMukařovský
Dang Long
Petr Uh|íř
Petr Opl
lng. Mi|os|avMacháček
Ing.Miroslav Klobasa
VELIMÁcI
Petr Kubelka
Mgr. Petr Karpeta
Mi|ošKaftan
Pavel Kasal
|ng.B|ankaMukařovská
Monika S|abá
JarosIav Horák
Petr Funda
Mgr. Andrea Bartošová
Ing. Radka Krejčová
IrenaBabická,

počethlasů
253
77
114
201
108
116
117
IoÓ

58

364
520
144
235
139
zI z

é|r
141
|óI

194
184

oBČANsKÁDEMoKRAT|oKÁ
srnnruR

|ng' Hana Bínová
Pave| Ko|ář
Luděk Kostka
JoseÍ Kaftan
Milan Bug
JoseÍHraba|
|vana Homokyová
Jiří Miňovský
Josef Jeřábek
Pavel Sixta
oIdřich Podhrázský

ČesxÁ STRANA soc|ÁLNĚ DEMoKRAT|cKÁ
JoseÍSeifert
Stanislav Kotek
Mgr. Jaros|avČešpiva
Ing.Milan Flejholec
Josef Farkaš
Petr Hrabal
Ing.Martin Štěpánek
JoseÍSlabý
AntonínSrp
Jaroslav Vedral
MiroslavOpl
KoMUNlsT|cKÁ STHANA ČecH R MoRAVY
Ing' Zdeňka Richterová
LadisIavBřečka
Ladis|avMouěka
Dana Kru|ová
Viktor Urbach
Jiří Kru|a
Ladislav Richter
Josef Sahulka
Jana Podnecká
Anna Stránská
StanisIavBradáč

PoDĚKovÁní sTARosTY

190
206
419
262
190
208
191
í?o

'164
148

654
404
494
207
242
211
281
220
íoR

196
235

183
77
111
86
75
74
69
75
49
oe
a1

starosta obce děkuje všem občanům,kteříse dostaviti
k volbám do obecníhozastupitelstvave dnech 2o.a 21. 10.
2006' Vo|ebnívýsledek a zeiménapočethlasů,kterýjsem
dostal, je pro mě nejen poděkovánímza minuIéčtyřleté
období' ale zároveň nesmírnázodpovědnost do nového
volebníhoobdobí.Věřím, Že i nadále budou Vaše připo.
mínky a názory vyřešeny díky naší spolupráci s Vámi
k Vašíspokoienosti.Ještějednou Vám moc děkuji.
Josef se;iÍert,
starostaobce

PoDĚKovÁrÍ
Velimáci děkují všem za hlasy
volbách.

v letošních komunálních
|BAB
za vŠechny:

Z naší školy

Expediee na Sněžku
Dne 21' 9. se vydaly osmá a devátá třídana zeměpisnou exkurzi na
SněŽku. Časný odjezd nikoho moc nepotěšil,a|e nakonec jsme se
v 6'30 seš|iv p|némpočtuu autobusu a vyda|i se na dvouhodinovou
iízdudo Krkonoš.

jsme si
V po|ednejsme se přesunu|ido botanickézahrady. Prohléd|i
venkovníareá| sjezírky, vřesovišti,ska|kami a spoustou cizokrajných
keřů,stromůa rost|in.Veš|ijsme do sk|eníků,
kteréjsou rozdělenydo
něko|ika částí'jsou to tÍopy, pravěk, Austrá|ie, masoŽravérost|iny,
kvetoucírost|inya různá akvária. V kaŽdémoddě|eníjsme pozorova|i
výraznék|imatickézměny. V hornÍmpatře jsme vidě|i kaktusy a části
zkameně|ýchstÍomů.Po ce|ou proh|ídkujsme si dě|a|ipoznámky,které
se nám později hodi|ypři tvorbě projektů.

Po příjezduke Špind|erověboudě jsme vyrazi|istrmou kamennou
cestou ke Sněžce. Dorazi|ijsme k obří boudě, kde jsme si da|i ma|ý
hora|y.Potéjsme se všichnivyda|i
odpoěineka počkalina nejpoma|ejŠí
na 1,5 km d|ouhoucestu po řetězech na SněŽku. Zvrcho|u SněŽky by|
krásný výh|ed.Vrace|i jsme se přes Upské raše|iniště
a Krkonošskou
tundruk Lučníboudě. Tam jsme si odpočinu|ia kdo chtě|'moh|si něco
koupit. Po menšímobčerstveníjsme se vyda|i údo|ímBí|éhoLabe.
Vidě|i jsme nádherné kaskády a vodopády. Dorazi|ijsme ke stejnojmennéboudě a odtud zpátky k autobusu. Naše ce|odennítúraměři|a
asi 23 km.

Cestou k autobusujsme stači|inakoupitpam|skya drobnostipro své
blÍzké.Sotva jsme se pohod|ně usadi|i na své sedačky,zaěa|o hustě
pršet.Ve Ve|imi nás víta|os|uníčkoa po dešti ani památky. Tomu se
říká štěstÍ.
poděkovatza krásně
Chtě|a bych 'jménemvšech účastníkŮ
zét1ezdu
zorganizovanýden pí.učite|kámVese|é,Kaprá|kovéa Motákové' KK

Chtěli bychom poděkovat panu učiteli Češpivovi,panu ředite|i
Karpetovia panu Havlíěkoviza přípravutétoexkurze.
Za žáky 8. a 9. třÍdyBára šát*ová

\IELIMIITEEN

Přírodopisná exkurze

V pondě|í30' 10. se ve Velimi uskutečni|
průvod,který
ha||oweenský
připravili Žáci 9. třídy na os|avu staréhoke|tskéhosvátku' Aby tento
svátek by| neobyčejný,
vymysle|isi i V|astnínázev, a to ,,Ve|imween..'
Učastníciprůvoduse měli přev|éknoutza nějakéstrašid|o.Ti, kteří
neméli masky, si a|espoň přines|i |ampiony. V pů| sedmé večer se
všechnastrašid|aseš|apřed ško|ou.KaŽdédítě,kterépřišlo,dosta|oza
odměnu ma|ýobrázek dýně. Přiš|oasi ,170dětía 50 rodičů.
Trasa, kteroudeváťácinap|ánovali,ved|a přes Ska|ku,ko|emprodej.
ny Textil' Kar|ovoua Vác|avskou u|icízpět ke ško|e'Tento večerjsme
zakonč|lina ško|nímhřišti,kde jsme si 'jakosprávná strašid|apořádně
zakřičeIi.

Ve čtvrtek5. říjnase obě sedmé třídy zúčastni|y
zqímavéexkurze
do zoo|ogickéa botanickézahrady v Liberci.
Nejdřívejsme navštívi|i
Zoo, kde jsme Véskupinkách p|ni|izadané
úko|y.Dovědě|ijsme se, Že v tétozoologickézahradě Ži'jímimo jinéi bi
lí tygři a Zoo Liberec je jediná Zoo v ČR, která tuto raritu vlastní.
Vždyťi |ibereětíhokejistémají bí|éhotygra Vé svém znaku. Kromě
pěknéhopočasíse nám poštěsti|ozh|édnouti krmení|achtanůa pos|echnoutsi poutavývýk|adjejich ošetřovate|e.

4

Aerobik

KutnohoÍský

Chtě|ibychom poděkovatpaní učite|ceMotákové za dobrý nápad
a paníučitelceVeseléza pomoc při přípravětétoakce.
Za devátou tříduBára šátková

masteÍ aerobik

Dne 11. 11. 2006 jsme se zúčastni|i
závodůjednot|ivcŮ
v aerobiku
pod názvem Kutnohorskýmaster aerobik.Závody se jiŽ tradičněkonaly
v tě|ocvičněkutnohorskéhogymnázia a závodníci by|i rozdě|eni do
kategoriípod|e věku. Novínkouby|a kategorie4 - 6 |et, kde jsme mě|i
hojnézastoupení,protožeod září jsme rozšíři|i
cvičeníi pro děti od
.Bucková
3 |et.V nejm|adší
kategoriinás reprezentova|i:
Tereza, Dobiášová Anna' Fia|ová Tereza. Kokošková Ne||a. Sahulková Zuzana'
Šmejka|ováNatá|ie,Veitová Kateřina, SteinbrecherJoseÍ. Nej|épe(na
6' místě) skonči|aKaro|ínaCh|ádová. Všechny děti dosta|y dip|omy
a drobnédárky. Ve druhékategorii7 - 8 |et se opět prosadi|aMagda.
|ena Bartošová, která skonči|ana 2' místě' Skvě|ý výsledek dop|ni|y
4. místemKateřina Kaprá|ková a 5. místem Karo|ínaFialová' Ve třetí
kategorii,která by|a nejvíceobsazená, se právě kvů|ivysokémupočtu
cvičícíchkona|oještě semiÍiná|e,pak teprve Íiná|e.Uspěch znamena|
semifiná|ovýpostup |vany Farkašovéa Petry Bartošové.
A|e i ostatním
dívkám gratu|ujemeza Vzornou reprezentaci,v těŽké konkurenci se
rozhodně neztrati|y.Da|šízávody se konají 16' 12. 2006 v Poděbradech, o výsledcíchbudeme opět inÍormovat,
držtenám pa|ce!

Řqnovy dlabanec
Někdo říká' že d|abánídýní není českýzvyk a Že se čímdál více
os|avujícizí svátky. A|e pročsi náš český podzim nezpestřit výrobou
bubáčkůči jiných strašide|a nevyzdobit jimi naše domy? A tak po
úspěšném,,Pohádkovémm|ýně..vznik| nápad spo|ečného,'Říjnového
d|abance..prorodičesma|ými dětmi. 26. 10. 2006 jsme se seš|ina
hřištipod přístřeškemu občerstvení
s Většímiči menšímidýněmi' které
jsme přines|inebo přivez|i na kárce' kočárkunebo příp.autem. A da|i
jsme se do práce. Počasí nám přá|o, ná|ada by|a výborná, rodiče
pok|ábosili'děti s| pohrály a tohIejsme vývořiIi' (viz foto)

Aerobic

North Show

o pohybovésk|adbě Čarodějskýrej jsme jiŽ psa|i na jaře. Dívkyse
zúčastni|y
něko|ikazávodů.Dne 17. 11' 2006 stejnýtým je| do Ústí nad
Labem na závody nazvanéAerobic North Show. Vkategorii B (8 - 10
let) dívkyobsadi|y2. místoa přivez|yve|ikýpohár. Připomeňme znovu,
kdo nás reprezentova|:Petra Bartošová,Magda|enaBartošová,lvana
Farkašová, Karo|ína Fia|ová, Anna Fundová, Kateřina Kaprá|ková,
Tereza Krejčováa Michae|aNejed|á.
AH

Něco pro řadost
Dalšíakcí pro rodičes ma|ýmidětmi byla v měsíci listopadu keramika. Vbudově .|. stupně Zs je ma|á keramickádí|na,kde úspěšně
pracuje krouŽek keramiky pod vedením paní Benešové.Díky podpoře
ško|yjsme se 23. 1.l. 2006 v dí|ničceseš|ia z h|ínytvoři|iozdoby pro
nadcházejícívánočnísvátky' Děkujeme paní Benešovéza vypá|ení
našichpok|adŮa děti chvá|ímeza oí|ia šikovnost.

Velimští
cyklisté
čisi|nice
?
- chodnílg

Mnozí z těch' kdo jezdí nakupovat do potřavin pana Jeřábka, se
uchy|ujík jízděpo chodníku.Ti , kteříbyd|ípři něm, se právem z|obí.Při
vycouvávání autem z domu se můŽe stát, Že takového nákupního
cyk|istumohou srazit,nebo při vycházenímůŽecyk|istaporazitje.
Proč k tomu však dochází? Jedeme-li správně, tedy vpravo za
okrajemnašíŽu|ové,,vypouk|é..
vozovky, ba|ancujemena neupraveném
terénu. Pojedeme-|ipřímo na Žu|ovéčásti, je dost velká pravděpo.
dobnost, Že uŽ nenakoupímeani roh|ík.V případě' Že jede nák|adní
auto a V protisměrubyťjen osobní, má nák|adníauto tendenci uhnout
úp|něvpravo.Pak máme skutečněsmů|u...
Na gtázku se má odpovědět. Já odpovědět neumím.Vyjádřímjen
přání.S|o by se znovu pokusit o úpravupruhůpro cyk|istytak, aby jízda
na nich by|abezpeČná?
IBAB

Listopad

- a je to tady

!

od čeho je odvozen název měsíce |istopad ví žáčrci,kteří tradičně
malujíkrásně zbarvené|istí,no a my, kteříto |istíuk|ízíme.
Na zahradě
je samozřejmostí,Že si každýmajite|musí poraditsám. Pos|edníchpár
|etse u|ehči|o
i nám, kdo pečujemeo prostranstvípřed domem a si|nicí.
obecní úřadtoto |istípravide|něodváŽí.
My' kteří bydlíme u hřiště (ostatníobčané,jež majíV b|ízkostiVzrost.
|é opadavé stromy, mají asi tenýŽ prob|ém),věnujeme této činnosti
dost času i Íyzickýchsi|' Nejsme už nejm|adšía nedej Bože, abychom
my, zametačky|istí,opusti|ytento svět právě na podzim. Někdy bych
radši vza|a do ruky pá|ku a š|a se s ní ohánět na hřiště za umě|ého
osvět|ení,neŽ za svět|apou|iční
|ampyhonit |istído pý|ů.
Děkuji vŠem' kdo |istí uk|ízí.Naše hrábě jsou jak převozníkovo
ves|o.Komu je předat?
|BAB

Ve skříňovénástavbě jsou v přední čiístizakomponovány výsuvné
boky zasedací místnostia |ožedispečinku.V zasedací místnostiv před.
ní částipro 8 |idíje integrovanákuchyňská |inkaa centrálník|imatizačnÍ
jednotka.V dispeěinkujsou celkem tři pracovištěoperáorůs připojením
na počítačovou
síťnávěsovéhomodu|ua ýh|edem v rozsahu 360". Ve
střednÍčástimodulu je pod dispečinkemmístopro usk|adnění10 kusů
pojízdnýchsk|ádacích|ůŽeka pojízdnýchkontejnerůna |ékařskýmate.
riá|.Nad nápravami návěsu je umístěnasociá|nísekce modu|u.V zadní
části je umístěna techno|ogická a sk|adová část modu|u, včetně
e|ektrocentrály
o výkonu 65 kVA.

Víte, žé'..
V letošnímroce opustil brány ve|imskéÍirmyKoV speciá|nínávěso.

vý modu| pro |ikvidacinás|edkŮ mimořádných udá|ostí,kteý si objedna|a praŽská záchranka? Tato technika umoŽnípřivéztna místo zásahu
vše potřebnéa h|avně říditzáchranné práce přímo z terénua být ve
spojení s da|šímizáchrannými s|o-Žkami.,,Kamión..je d|ouhý 13,5 m,
vysoký 4 m, široký 2'5 m a váží 30 tun. Hydrau|ikadokáŽe modu|
roz|oŽitna pracovištěo p|oše 100 m.. Jeho cena se pohybuje ko|em
17'5 mi|ionu.Naše redakce vám představujetuto novinku.

ÍiiliiiiÍ:i
..'*i
...*lÉu
ílb,

Celý návěs je konstrukěně technicky navrŽen takovým způsobem,
aby by| uzpůsobenpro komp|etnÍ
aktivacina místězásahu jedinouoso.
bou, a to do cca 10 minut od příjezduna místozásahu. Dále je modu|
p|ně funkčněnezávis|ýna externíchzdrojíchenergie (e|.energie,voda,
mediciná|níkyslík,pohonné|átky)po dobu minimá|ně24 hodin.
EV

Mínutost nutno připominat

Modu| je schopen okamŽitě a najednou přivézt na místo
udá|ostivše,co je k úspěšnému
zásahu potřeba:
. dispečerské
terénnípracoviště,kteréumoŽnídobrousoučinnost
všechs|oŽekzáchranné
akcepřímona místě
.
.

komÍortníštábníoracoviště
jak pro zák|adníošetřeníposti.
třídicÍzdravotnípracoviště,s|ouŽÍcí
Žených s moŽnostípřipojeníaŽ 12 pacientůna zdravotnicképřístro.
je' tak i pro těŽce raněnépřímona místěv terénu
. dostatečnouzásobu zdravotnickýchpomůcek,přístrojů,
|éků
a mate. riá|u(nosítka,kuÍryse zdravotnickýmmateriálema |éky,zdravotnic.
képřístroje'dostatekkys|íkových|ahvíatd.)
. sociá|nízázemí pro zdravotnický personá|

Českos|ovenskárepub|ika . nás|edný důs|edekmravenčíhoúsi|í
českýcha s|ovenskýchobrozencůse sta|askutečností.
osmdesát osm
|et po za|oženíČeskos|ovenské
repub|ikyje jiŽ vy|ouěenamoŽnost,Že
by se ještě moh| vyskytnout někdo z přímých účastníků
bojŮ první
světovévá|ky. Velim si opět připomně|atyto historickéudá|osti'K|ub
rodákůpřizva|jako h|avníhořečníkana 28' říjnač|ověkak tomu ve|mi
povo|aného'Pan doktor Ladis|avJouza, pracovníkRegioná|níhomuzea
v Ko|íně,se opravdu pi|ně připravi|na svou prom|uvu.Mimo velimské
Vystoupenímě| toho dne ještě dalšíúko|yv kouřimskémmuzeu. Proto
by|otřeba zahájit ve|imskouos|avujiŽ v pů|druhé.Zazně|y tedy hymny
- nejprve slovenská - hymna bratrské země, která se po |etech
svobodnéhoŽivotave svobodnémČeskoslovenskupostavi|ana v|astní
nohy a zařadila se mezi evropskézemě. Po našístátníhymně se řečník
uja|s|ova. Pozornémupos|uchačijistě neunik|o,Že ve dvou případech
vyuŽi|citátůve|imskýchobčanŮ'kteříse v minulostivyjádři|ik souěasným vá|ečnýmudá|ostem a ve svých úvahách reprezentova|imínění
tehdejšíchobyvate| Ve|imi. Po panu doktoru Jouzovi recitova|ydvě
Žákyně našízák|adníško|yverše souvisejícís os|avou za|oŽeníČSR.
Byly to Kateřina Kube|ková a |veta Bucková. Poté předseda k|ubu
rodáků Přemys| Beneš pouŽi| zajímavé materiá|y z doby vzniku
Ceskos|ovenskake své prom|uvě.Po něm pak paníučite|ky
Tomášová
a Ko|áčnápředved|ys Žáky Mateřskéško|yz Ve|imi pásmo, kteréby|o
s nadšenímpřijato přítomnými.Sešlo se jich ve velimskésoko|ovně
ko|em stovky. Pos|ednímVystoupenímtohoto b|oku by|a hudebnídí|a
přednesená Smyčcovým kvartetem žákú Zák|adní umě|ecké ško|y
FrantiškaKmocha z Ko|ína
V nás|ednépřestávce mě|i účastnícimoŽnost proh|ídnoutsi dvě
Výstavy. By|a zde výstava vývarných prací ŽákúZák|adníško|yz Veli.
mi, kterénashromáždi|apaníučite|kaProcházková. |nsta|acese pak na
místě u'ja|ydvě Žákyhě - Farkašová a Thie|ová' a nutno dodat, Že ve|mi
zdaři|e.Zvláštědotvářenípodoby ce|évýstavy umístěnéna sedmi d|ou.
hých sto|ech pomocí různěse měnícíchbarev č|enitých|istŮpodzimu
od sytě ze|ené, přes Ž|utou a ěervenou aŽ po hnědou. No prostě
nádhera. Mezi bezmá|a půlstovkouve|kých kreseb a ma|eb vyniklo
něko|ik prací býva|éŽákyně ško|yondřejky Černé,která je nyni stu.
dentkouVyššíodbornéško|yprŮmys|ové
s výtvarnýmzaměřením.
Pozadu však nezŮsta|iani zahrádkáři vedeni Jindřichem Rejhonem.
Jejich výstava obsahova|a řady p|odů,zv|áštěpak nejrůznějších
odrůd
jab|ek.U kaŽdéhromádky, a by|o těch skupinek vícejak šedesát,bylo
mimo název odrůdyi jméno samotnéhopěstite|e.Vidě|i jsme hrušky,
hrozny vína,ořechy s barevnýmijádry i rúznéze|eniny.By|a zde i řada
květináčůa váz s květy podzimu. Dekoraci dop|ňova|y obrazy' krajky
ijinépředměty.

Po proh|ídcevýstav se v přísá|ísoustředi|i účastníci
besedy. Byla
přečtenazpráva k|uburodákůza pos|ednízhruba roěníobdobí.Zpráva
o činnostitohoto čtvrtéhooddí|u ve|imskéhoSoko|a by|a poměrně
dlouhá. To proto, Že by|o třeba připomenout řadu akcí nedávno
uskutečněných,Závěrem nás|edova|y stisky rukou, napřík|adDr. Kar|u
Holadovi a jeho paní' ma|íři Jiřímu Skopkovi a da|ším.Tak tedy
nejpozdějiza rok na sh|edanou!
K|ub rodákůděkuje všem' kteří se jakýmko|izpůsobem podí|e|ina
průběhu|etošních
os|av za|oženíČeskos|ovenské
důstojném
repub|iky
a siezdu rodákůve ve|imskésoko|ovně.
/Kr./

(slohověneupraveno)

Ve|imská abeceda (list 83)

Pohádky jsou krásné nepravdy určenépředevšímdětem. V pohád.
kách se stavídobro proti z|u' přičemŽdobro po jistých svíze|íchvítězí.
Za prvnírepub|ikyvydáva|y různéÍirmyjako souěást rek|amy a propagace svých výrobkůjednot|ivétištěnéma|é pohádky' Takové čtyř|isté
kníŽeěkyo ve|ikosti.|0 x 15 cm z ve|imskétovárny rozdáva|iobchodníci
svým malým zákazníkŮm. S pohádkami jsme se ve Velimi setkáva|i
napřík|adi v sokolovně, kde uěitel Doubrava řídi| chod |outkového
divad|a.TamtéŽby| i biograÍ'kde promíta|iÍi|mys myšákem Mickym,
jakým by|a Sněhurka a sedm
kocourem Felixem a někdy i ve|koÍi|m'
trpas|íků.
Na Rychtě se na jistou dobu na své štaci zastavil pan Šimek
se svými dřevěnými herci. Ti hrá|i i k|asickéhry z éry Matěje Kopec.
kého'
Pohonci by|i zemědě|skýmis|užebnýmiu dvorů.Jejich úko|emby|o
.|561 .t568
řídita pohánět potahy při orbě. V |etech
aŽ
by|i u Ve|imskéjiné
jeho
p|uhač
pohonce'
ho dvora mimo
a
'druhý,p|uhača pohonce
a pluhaču zadních koní a jeho pohonce. Tito dostáva|ijako odměnu
mimo stravupo 4 kopách peněz'
Poh|edniceje druhem poštovnízási|ky. Nejčastějise jedná o obdé|níktuhéhopapíruo poznání menšíhooproti běŽnémudopisu' Poh|ednice můŽe obsahovat fotografii či malovaný poh|ed krajiny, soubor
něko|ikazáběrůčikombinacís nejrůzně|šírni
moŽnostmi.Takétematika
můŽebýt rozmanitá.o pohlednice se zajímajísběrate|é,kteříje často
řadí do tematických ce|kŮ. Velimský k|ub rodáků naváza| kontakt
s úspěšnýmsběrate|ěm panem J. Jíšou z Kozojed, který mu zapůjči|
pro studijnídůvodystarépohledniceVe|imi.
Pohřeb je pos|ednímroz|oučením
se zesnu|ýmobčanem.Původně
se pohřby konaly V obci a byly spojeny s průvodemz domu smutku.
K odvozu rakve by| ve Ve|imi ěi Vítězově zpravid|apřistaven pohřební
vůzpana Jeřábka. By| taŽen vypůjčenými
koňmi od některéhoz větších
zemědě|ců.Na střeševozu by| umístěnvyměnite|nýkřížčika|ich'pod|e
náboŽenské přís|ušnostineboŽtíka.Výjimečnýby| napřík|adpohřeb
tragickyzesnu|éhočetařeKurky z VítězovaV roce 1938' Četavojákůpři
spouštěnírakve do hrobu stříle|asmutečnísa|vu. Smutný by| pohřeb
bývaléhostarosty Novotného.Toho nemě| kdo odnést z koste|a ke
hrobu. By| totiŽkrutýmráz, působící
dusivě' kteý bráni||idemvycházet
z domŮ.
Pohřebiště pravěká. Jan Škopekodkry| r' 1890 na svém po|i Na
Houti (v|evopři si|nicitěsně za odboěkou ke stanovištiHusových os|av)
kostrovépohřébištěz prvnídoby křesťanské.V šesti řadách tam by|o
86 hrobů.Jiné rozsáh|épohřebištěbylo po č;.eístech
odkýváno v býva|ém písečníkuNa Ska|ce. Pro nedostatek porovnate|nýchmateriálů
nazva| nálezy zde učiněnéMUDr. FrantišekDvořák souhrnně ku|turou
ve|imskou'Je domně|épodezření,Že da|šípravěká pohřebištěneby|a
prozkoumánaz důvoduutajeníze strany ma|ite|ů
pozemků,kteřízása.
považovaliza osobníztrátu.
hy archeo|ogů
PohrŮžka ěi hrozba můŽezpůsobitváŽnépotíže.V minulostise ve
Velimi rozšíři|aÍáma, Že nesvéprávnýJan Funda ukrad|svým sousedŮm Dittrychovýmkrůtu.Někteří |idé pak na domně|éhopachate|e
pokřikova|i:,,Dejsem krůtu'..
Fundy se to dotk|oa s|ibova|sousedům,že
je vypá|í.Proto se mu radějivyhýba|i.
Pochody čimaršejsou hudebnídÍla,uŽívanánejčastějipři pochodu'
Mohou být napřík|advo|enské'soko|ské,či pod|e národnosti německé
a jiné.U nás ve Ve|imi hráva| se svou kape|ousvé v|astnínebo soko|ské či jiné pochody František Kmoch. By|o tomu. tak při p|esech,
soko|ských akcích a podobně. V této tradici pak po něm pokračova|
kapeIníkVlasák.
Pochodně by|y původněsmo|nétyče,nejčastějiz jeh|ičnatých
stromů' zv|áště smrku, uŽívanék osvětlování.Ve|ký pochodňový průvod
Ve|imíby| v době návratu J. E. Sza|atnaye z Ameriky, kdy byl občany
provázen znádraŽí na evange|ickou-Íaru.
Jiný ve|ký pochodňový prů.
vod by| zorganizován po vyhlášeníCeskos|ovenskérepub|iky'kdy š|i
ve|imští
občanéza svitu |oučíod Fundovy hospody na ve|imskouskálu,
kde by| při hranicipronesen projev.
(slohově neupraveno)

Předhraďí

- rráš soused

(9)

Roku 1938 zemře| v Předhradí kato|ickýfarář J. Kabrhe|. Působil
zde 31 |et.Po něm se zde'střída|i:Fr. Česitnek,J. Schovanec.J' Drbo.
hlav a opět JoseÍ Schovanec. Po jeho odchodu sem dojíždě|Íarář
Kotyza z Ve|imi' Roku 1940 by| v Předhradí ustanoven Íarářem Jan
Černý, rodák z Cerhenic, kter1i sem přiše| z Čermnéu Kyšperka'
Zemře| náh|e při cestě autem 14. 12. 1957. Protožeby| biskupským
vikářem, přiš|ona jeho pohřeb mnoho kněŽía církevníchhodnostářů.
Roku 1938 by|ana Labi u Předhradí zahájena výstavba zdymad|a
a p|avebníkomory' Stavbu prováděla ÍirmaKapsa a MŮ||erz Prahy. Na
\^ýstavběse podÍ|e|iobčanéoko|níchvsí. By|a zde ko|ejová dráha
s parní |okomotivou,koňské i volské potahy, na vodě pomáha| parníček. By|y tu bagry' e|evátory,vodní jeřáby a nákladní auta' Stavba
zaměstnáva|a kolem 300 osob rŮzných.proÍesí.Roku 1939 koupi|a
zmíněná firma z důvodustavby předhrád'sképřehrady kameno|omve
Ve|imi.By| majetkemv tédobě nedávno zemře|éhoJ. Němečkaz Nové
Vsi' Z tohoto kamene by|o vybudováno 90 % objektu.Práce pokračo.
va|y až do německéokupace. Vedení stavby pak převza|iNěmci a na
práce nasadi|iZidy z koncentračních
táborů.
Dne 16. prosince 1939 by| při SK Předhradí za|oŽen samostatný
oddí|ledníhohokeje. Hned druhý den po za|oženísehrá|o novémužstvo prvníoficiá|nízápas, a to ve Ve|imi.Ve|im zvítězi|av poměru 7 : 9,
avšak pro hosty to by| výs|edekpřijate|ný.Mezi hráči,kteřív Předhradí
působi|i' najdeme i jména ve|imských oběanů Mi|os|ava Schráni|a
a Hellera.
Roku 1941 řídícíučitelFludo|fMatějka postavilv Předhradíspo|use
svou manŽe|kouMi|adoudůmč.86. Zena Mi|adaby|arozená Součková
z Ve|imi a by|a sestrou majite|e cihe|ny otakara Součka' Matějkovi
později předa|i dům v Předhradí své dceři Danuši,provdanéza ing.
Jiřího Maříka zPrahy. Když asi roku 1950 Rudo|ÍMatějka zemře|,
zŮsta|a v domě sama jeho Žena. Ta si pak vza|a k sobě svou svobodnou sestru Marii Součkovouz Ve|imi.
Německá okupace a vá|eČnýstav přines| obyvate|ůmPředhradí
nesmírnéútrapy'ba i zÚátu něko|ikaŽivotů(Bohumil Kotek, Jaros|av
Němeěek)' JiŽ v dubnu .l945 by| v Předhradísestaven revo|uční
národní výbor v ěe|e s |egionářem,řídícímučite|emRudo|ÍemMatějkou.Ten
5. května 1945 pozva|některéobčanyke s|oženís|iburepub|ice.By|ito:
Ceněk Chvojka, Jos-eÍHoráček, Jaros|av Safránek, Rudolí Křepe|a,
FrantišekVejtruba, Čeněk Němeček, Kare| Křepe|a a ve|iteléstráží
FrantišekMartínek.FrantiŠekNěmeček a JoseÍ Sa|ava. Nově se wtvoři|místnínárodnívýbor v če|es Jaros|avemŠaÍránkem
z č.4. Hasiči
a soko|ovépostavi|ipomníkpad|ýmz obou světovýchvá|ek.V té době
nasta|a da|šívlna vystěhova|ectví,
tentokrátdo pohraniěí.Jednalo se
celkem o 7 rodin.
Únorovéudálosti roku 1948 způsobi|yčetnézměny v Životěobyvate|
Předhradí.l zde napřík|addoš|ok tzv. s|oučenítě|ovýchovy.26. prosince '1966pak by|otamtéžjednoh|asněusneseno vrátitse ke starému
názvu Soko| Předhradí.Roku 1950 Žáda|o12 obcí z oko|ípředhrád'ské
přehrady o zřízenílávky pres Labe, a to jako veřejnéhopřechodu.Přes
k|adnéposouzeník uskutečněnínedošlopro domně|ýnezájem nových
přišlýchdo národníchvýborů.Roku 1950 koupilipředhrádÍunkcionářů,
štííotba|isté
kiosek z poděbradského|ázeňskéhoparku' PouŽi|ijej jako
kabiny u hřiště. V té době bylo v jejich řadách něko|ik ve|imských
občanú'jménovitě:Mi|os|avSouěek, FrantišekNouzovský a Ladis|av
Sťastný.V téŽedobě při těŽbě pískuV prostorudnešníhopředhrád'ské.
ho jezera nacháze|itěŽaři obrovitázuhe|natě|átěla prastaých stromůpravěkýchvelikánů.
Roku 1954 byl v Předhradízvo|en národnívýbor.Ten se svéiunkce
uja| 11. ěervna. Mě| 9 č|enů.
Převza| úko|y'jakými by|astavba národní
ško|y'zřízenímístnÍhorozhlasu, pokračovánívd|áŽdění u|ic.a stavba
kana|izacenák|adem36.000 Kč.
(slohově neupraveno)

Fotbolv poločose- s|ň,dověob|očno

V po|ovině |istopaduskonči|apodzimníčást sezony 200612007atotbalová hřiště niŽšíchsoutěŽí osiře|a. Zas|ouŽenévo|no před zimní
přípravoumají i fotba|isté,
kteřínastupujív barvách místníhok|ubuFC
Ve|im. A jak se podzim vydaři|jednot|ivýmtýmŮm? Meteoro|ogové
by
h|ási|istřídavěob|ačno.
Staršíi m|adšíŽáci ve své skupině |. A třídyskonči|ina posledních
mÍstech,takév |. A tříděhrajícídorost.jepo podzimu čtvrtý,B muŽstvo
dospě|ýchje v |. B třídědruhéa hráČiA muŽstva,kterésvádí své sou.
boje v divizi' obsadi|ive středu tabu|ky9. mÍstose ziskem 20 bodŮ.
,'U žákŮ máme d|ouhodobýproblém,kdy se potýkáme s jejich nedostatkem. Výs|edky dorostu a B týmu nás ve|ice potěši|y,.hodnotí
podzim předseda k|ubu Jiří Fořt. A co říká na výs|edkyA muŽsfua?

pro nás by|o zk|amáním,vzh|edem k |oňskýmvýborným{s|ed.
'Áčko
krm sě oěekává boj o če|otabu|ky.Předpok|áda|ijsme, Že by moh|o
mít minimálně o 6 bodůvíce...V podzimníchbojíchved| muŽstvo no\4i
trenérPave| Řehák, jehoŽ setrváníve Íunkcibude po skončenípů|roční
sm|olrvyvěcí dalšíchjednánÍ.Nicméněsvým způsobemneúspěchA tý.
mu vidipředseda Fořt jinde: ,,Předsezonou doš|ok nevhodnémuvýbě.
Střelci mě|i neuvěřite|něnízkou produktivitu,špatná byla
ru útoěníků.
činnostce|éhom uŽstva'..
oÍenzivní
TrenérRehák v zásadě souh|así:,,Výs|edkověpro mne by| podzim
trochuzk|amáním,a|e mys|ím,že herně jsme zce|a nepropadli.Pro |aro
a s týmem dál konc'epbude nutnézískata|espoňdva kvalitníútočníky
čně pracovat, předevšíms m|adými perspektivnímihráči...,,Musíme
doo|nitkádr ve všech řadách a zlepšenímherníhoprojevu se pokusit
priiáxatzpět diváky. Jejich návratu by mohlo pomoci i přesunutíhracího
sportovnímanaŽer FC Ve|im Jiří Ho|atka.
bne zpět na nedě|i...dop|ni|
A cí|épro jaro pod|eJiřího Fořta? ,,Rozhodněposun V tabulce směrem
sezonu...
nahorua konso|idovatmuŽstvojako ce|ek pro příští
Zalímcood A muŽstva většina Íanouškůoěekáva|a boi o špici, do
B týmu nikdo velkénaděje nevkláda|.Po dvou |etech úspěšnýchsnah
o údrŽeníse V l. B třídě však přišel obrat. Pod trenéremJaros|avem
Němcem doš|o k dop|nění mužstva o útočníkaPtáčka a obránce
a s posílenímo iednoho aŽ dva hráče A týmu
Dejmka a Šťastného
práovaoetce|ek stabi|nía dobrévýkony.Ty mu zajisti|ypřezimovánína
bruhémmístě tabu|kyse ztrátou 6 bodů na vedení' A pomýš|ívedení
Íotba|una postup,,béěka..do|. A třídy?''Finaněněvtom
ve|imského
prob|émnení,Všebude jen věcÍ trenéra a přístupu hráčůk tréninku
RFM
á zápasům,..uzavíráJiří Fořt.

, ,B ..M U Ž sT V o
Rk. Tým
1. Kouřim
2. Velim B
3. Polepy
4. ostrá
5. Tuchoraz
6. Kounice
7.Ze|eneě
B' Sadská
9. Lysá
10. AFK Pečky
't1. Libice
.l2. Loučeň
13. Sibřina
14. Milovice

záp

+
0
103
1 3 83
1 3 82
IJ
66
1 3 73
IJ
62

-

Skóre

Body (Prav)

Da|ší plány: 25. |istopadu za1íŽdímedo Poděbrad na páté ko|o
Po|abské |igy. 3. prosince jedeme do Vršovic, kde tamní TJ Soko|
turnai,,koťat...
pořádá pro nejmenšíjudistytradiční
19. ročníkzakončíme16. prosincdv Ko|íněšestýmko|emPL Žactva'
.l' ko|o 2b. ročníkuPL Žactva se koná Vsobotu.10. února2oo7 ve
Velimi.
Všem čtenářům VN přeieme příjemné proŽití Vánoc, do roku
2oo7 zdraví, pohodu, spokoienost, dětem úspěchy ve ško|e
K.s.
i sportu.

Petanqrre

v rrlce

SOOG

euÍoriese |etošnírok zk|idni|.Týká se to
Po 5 |etech počáteční
ale i účastina turnajích.Žáaný nový č|ense neobjevi|,a tak
tréninků,
stávajícíkádr PC Soko| Ve|im tvoří Cerný Vojtěch, Skopek Martin'
Petřík Danie|, S|avíčekVladimír,Jeřala Pave|, Jeřala Lukáš, Jeřa|a
Václav, Souček Micha|, Funda Jan, ČernýTomáš, Sudoměřický Jan,
op| Miros|av, op| Petr. Pravide|nýchtréninkůve středu a nedě|i se
8 hráčů.Účast na turnajÍchje podle moŽnostíhráčŮ.V ce|é
zúčastňuje
repub|iceužvědí,kde |eŽípetanquováVe|im.
' Vrcho|emletošníhoroku bvla úěastna mistrovstvírepub|ikytrojicve
Stolíně u Náchoda, coŽ je i petanque krá|ovská soutěŽ. Trojice ve
s|oŽeníJeřala Lukáš, Jeřa|a Pave|, Petřík Danie| (náhradníkJeřala
turnajiv Poděna mistrovstvína kva|ifikačním
Vác|av) se kva|iÍikova|a
V|adimÍr
bradec.h.Dalšítrojice ČernýVojtěch, ŠkopekMartin,S|avíček
Do Sto|ínase
(náhradník'SoučekMicha|) se bohuŽel nekvaliÍikovala.
š1etoso nej|epšíchtrojic z ce|é Českérepub|iky.Za pěknéhopočasí
v krásném areá|u hasičskézbrojnice jsme nestačilina soupeře ve
skupině' Tím naše účasti přes dobý výkon skonči|a'I tak pouhou účast
považujemeza úspěch,a to jiždruhý rok za sebou'
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Zaěátkem srpna se v Sedmihorkách uskuteěnil tréninkovýkemp
ve|imskéhoklubu. Za pátek, sobotu a neděli se odehrá|omnoho zápa.
kteřízde výborně odehrá|i
sů. By|i jsme Íanditi ve|imskýmfotbalistům,
prvnímistrovskýzápas. Večerse hrál bow|ing,spalo se Ve stanech.

l řinnostioililíluIUBAnři Tlje$oltolUellm
na iniciativě

da|šíchturnajův Lipníku,Podě.
Mimo tento r4ipisjsme se zúčastni|i
bradech a ořechu.

,,A,.MUŽsTVo

Rk. Tým
1. LiberecB
2. Letohrad
3. Dobřovice
4. DvůrKrálové
5. Tesla Pardubice
6. ČeskýBrod
7. Trutnov
8. Hlinsko
9. Velim
10. Choceň
11.Týništěn. or|.
12. Hlavice
13. Předměřice n. Lab'
14. AFK Chrudim
15. Ústín. or|.
16. Sedmihorky
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13
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závis|á
oddí|yJUDA
Většinaturnajů.organizovaných
jednot|ivýchoddí|ů.Výjimku ěiní postupoÝé soutěŽe organizované
vyššímiorgány svazu JUDO. Takovou soutěŽíje i regioná|nípřebor
na mistrovství
Žactva a dorostu. Finalistéz těchto soutěŽíse kva|iÍikují
věkovékategorie.
Českérepub|iky,vypisovanépro jednot|ivé
Regioná|nípřebor staršíhožactva, dorostu a dospělých se kona|
V sobotu 21. října2006'v Ko|íněv tě|ocvičně3. základníškoly.
V oo|i 124 záVódníkůa závodnic oddílůStředoěeskéhoregionu se
do bójů na tatami zapoji|i dva Velimští'Štěpán laK, ktenj' zároveň
působíjako,h|avnítrenérVe|imských,soutěžilv kategoriidospě|ýchve
váze do 73 kg, kde vybojova|4. místo.Tato soutěŽ by|a postupová.
V kategoriistaršíŽáci se do bojůzapoji|K. Strnad' kteý ve vá.ze do
46 kg obsadi| ||. místoa tím i postup na mistrovstvíCR. Tam vŠakve
vyřazovacísoutěžiskončilv po|i poraŽených.Ce|kem zde bojova|o194
siaršíchŽáků,ve váze 46 kg pak 17 zcelé ČR. Jako jediný však by|
regionu!
zástupcem Středočeského

Mistrovstvírepublikydvojic v Kolovéu Kar|ovýchVarů se zúčastni|i
ŠkopekMartin a S|avíčekVladimír.ČernýVojtěch hrá| s MariíCh|udi|oúspěchu'
vou z Lipníku.Výs|edekopět bez výraznějšího
Da|šímvrcho|emsezony byl AVoKÁDo Cup v Praze Troji. Největší
turnaj V republice' Nasadi|i jsme dvě druŽstva ve s|ožení:l. .. Cerný
Vojtěch,Jeřa|a Pave|, Petřík Danie|;l|' - Jeřa|a Lukáš, SoučekMichal'
S|avÍčekV|adimÍr.Učastni|ose přes 100 trojic zFrancie, Rakouska,
Skotska, Slovinska, Mad'arska,Po|ska, S|ovenskaa Čech.Hrá|o se na
sty|uby|yi vyniparkovýchcestách trojskéhozámeěku. Ve vynikajícím
kde nás|e.
kajícíhry hráčů.|..muŽstvopostoupi|omezi 64 nej|epších'
spokojeni'
dova|K.o. systéma vyřazení.Přesto odjíŽdíme
Hrá|ijsme.i na nočnímturnaji Nočníčarodějnice,kteý začínáve
20 hodin a končíza ranníhosvítání.Je to zajímavýturnaj'

Do Sedmihorek se vráti|ačást hráčůpetanquovéhok|ubu pos|ední
srpnový víkend. To zde by| vypsán da|šíz turnajů Koupák Cup.
Ve|imská výpravaměla 7 hráčů.Na ce|kovévavřínyse nedosáh|o.
Současně probíhalturnaj V Poděbradech, kde hrá|o drtJŽstvoVe
s|oŽeníJeřa|a Lukáš, Souček Micha|,Jeřa|a Václav. Ve ve|miVyrovna.
ném turnaji byla dokonce šance na vítězství,a|e prohra v pos|edním
záoase všezměni|a.
Hráli jsme i na zaváděcím turnaji v Neratovicích,kde v Jazzové
zahradě je ve|mipříjemnéprostředía vstřícnípořadate|é'
Turnaje v Hav|íčkověBrodě se zúěastni|iČernýVojtěch a S|avíček
Vladimír,kteříve vyrovnanéskupině nepostoupi|ina skóre.

odehrá|y se i domácíturnaje.Začátkemčervenceto by|turnajdvojic
za Účasti 10 dvojic. Zvílézi|iPavel a Václav Jeřa|ovi, druhé mÍsto
Vojtěch Černýa Daniel Petřík,třetímístoLukášJeřa|a a Jan Funda.
Da|šívýznamný turnajse kona| 16. zá|Ía sice |||.ročníkVe|imského P|íži|a,tradičněi za účastihráčůz Lipníka' včetně dvou reprezentantek Českérepub|iky.Hrá|o se v trojicícha konečnépořadíbylo:
1. rodina Pu|dova (Dobrovice),2, Jeia|a Pave|, Jeřala Lukáš, Petřík
Danie|,3. Ch|udilová Marie, Mouchová Květa (obě Lipník)'Funda Jan
(Ve|im).Po skončeníturnaje zahrá|a praŽská hudebnískupina NZZ.
vydaři|.
Turnaj se aŽ na noěnídéšť
Da|šíakce by|a turnaj jednot|ivcůPŘEBoR VELlMl. Za pěkného
Pořadí:1. Černý
podzimníhopoěásí se seš|ovšak pouze 7 účastníků'
Vojtěch, 2. Jeřala Lukáš, 3. Jeřa|a Pave|' l přes ma|ý počethráčůse
systémemkaŽdýs kaŽdým.
odehrál kva|itníturnaj

KdyŽ se oh|édnemeza letošnímrokem a zhodnotímenaši činnost,
zjistíme,Že k výraznějšímúspěchůmnám zřejmě chybí|epšípsychická
odo|nost,.někdy i trocha štěstí.Do popředí ce|ostátníhožebříčkuse
dostávajípoma|ua jistě m|adíhráčipředevšímz Moravy. Podmínkouje
ovšem účastna všech turnajíchvyh|ášenýchČnpxena (Česká aso.
ciace petanquovýchk|ubů)'coŽ je nejen časově,a|e i Íinančně
nároěné.
Je|ikožhráěi PC Sokol Ve|im hrajípředevšímpro zábavu, jezdí pouze
na vybrané turnaje v oko|í a vrcho|ovéakce v republice. Hrajeme
h|avně na tzv. ,,ska|py..,
to znamená poráŽet hráěe z prvnístovky ce|ostátníhoŽebříčku.Nejčastějise turnajůzúčastňujeVojtěch Černý.Na
příštírok p|ánujemei účastv zahraničína některémz mezinárodních
turnajůCENTRoPE.

ř,ř

Věříme' Že svojí hrou a vystupovánímšířímedobréjméno Velimi
V petanquovémsvětě'
HráčiPC Sokol Velim

!

lc í|

Aíoerlat časfrznpnt.se6tÍžr,
akov,[ PqflilÍg wníze EtžL
ťbčQsenn.šjt[cfromce
ta zary
přefr dméťdtua P řeJeftuýóm ašetn

POZVANKA NA KONCERT

A při tétopříÍežitosti
si ý(is ďoaofujeme
pozaat na r.r1jstazru,
fterd se forui
2.-3,u. a 9,.10,12'2N6 oď 13,N ďo 1.6,30froď,
u zaseďaci mistnostioíecnirtoúřaďuae ýe{imi.
* íet[éttry
*
*
ďefrorace
fu:ranifra* otinočni

obec Velim aZák|adníškola a Mateřská školave Velimi
si Vás dovolují pozvat na

Uánoění
ltoncert
|fulínsÍé
Íi|na]monio
$G$D01Gm,
který se koná v nedě|i l0. prosince 2006 od l5.00 hodin
v aule starébudovy základní školy.
Na koncertě zazní Českámševánočníod J. J. Rvbv.
Koncert řídíIvan Fišer.
VstupnédobrovoIné

vÁxočxÍRoz^'ÍuÁxÍ

Ve|mi dobře si vzpomínámna |oňskýden, kdy jsem stejně jako dnes
vza|a do ruky pero, prázdný |ist papírua zamys|e|ase nad b|íŽícÍmi
se
vánočnímisvátky. Tehdy mi poh|edz okna dos|ovaučarova|.
z nebe se
snáše|y obrovské sněhové v|oěky, mrz|o a vše nasvědčova|o, Že
Vánoce jsou jižza dveřmi. Letos je to jiné.Nejen že se Martin zpozdi|
a nepřicvála|na svém bí|émkoni, a|e takévenkovnítep|oměryukazují
až k 15"C, coŽ mi připomíná spíše jaro. Škoda, sněhové v|oěky
. vytvářejítu pravou vánočníatmosféru,tak snad to ještě Martin doŽene.
Musím také podotknout,jak mi|e na mě působívánočnívýzdoba na
našichpříbýcích.Větvičky chvojí za oknem, zavěšené zlatavé jme|í
a spousta jiných ozdobiček. Kuchyní se |ine vůně koření z čerstvě
napečenýchperníčků,
a|e také vani|ky a vani|kouýchroh|ÍěkŮ.Pj|né
hospodyňky smýčí bý a snaŽí se navodit tu nádhernou vánoční
atmosÍéru.
ovšem pro ty, kteréještě nezačaly,mám pár tipů,jak si
zkrášlitobyd|í.Zkuste třeba s rodinoupodniknoutprocházku,na kterési
nejen příjemněpopovídáte,a|e takési můŽetecestou utrhnoutdo vázy
,,opoŽděnouBarborku,.- větvičkutřešně nebo zlatéhodeště. Krásně
vypadá i v obchodě zakoupená obyČejnávánočníhvězda, která spo|u
s adventnÍmvěncem ozdobí vánočnístů|.A ti' kteří dávají přednost
tradičníměeským symbo|ůmVánoc' mohou svůjstů|nazdobit proutě.
nou ošatkous jab|íčky'
ořechy a perníěky,větvičkoutisu, ja|ovce nebo
cesmíny. Takový na stuŽce zavěšený obyčejnýpomeranč,který po
délceozdobně naříznemea napíchámehřebíček,nám provoníce|ý byt'
Koho ovšem ještě nepoh|ti|předvánočníshon, pro toho tu mám pár
lákavých nabídekna předvánočníakce. Napřík|adv Městskémdivad|e
Kolín 6. a 11.12.Vánočníkoncerty a 12'12' Česká mše vánoění.Dá|e
Adventnídobročinnouqistavu keramiky v DDM Ko|ín,a to 20'12. Nebo
trochu netradičněVánoění pochod s K|ubem ěeských turlstú,který se
koná 16.12.' a pro Vyznavačeadrena|inovýchsportůtu mám nabídku
tandemovéhoseskoku padákem do 24..|2.za skvě|ou cenu. Ať uŽ vy.
užijetejakouko|ivz nabízenýchmoŽností,nezapomíhejme'Že Vánoce
jsou předevšímsvátky k|idu' míru a rodinnépohody. Nezapomeňme
své nejb|iŽší
obdarovatpředevším|áskou a milým úsměvem.
Na závěr bych Vám chtě|ajménemce|éredakce VN popřát krásné
prožitívánočníchsvátkůa v novémroce 2oo7 hodně zdraví.štěstía ži.
votníchúspěchů.
Připojuji ještě jeden zajímavý recept na netradiěnÍvánočnícukroví.
Dobrou chuť:
Pracny z Tatranek:
3 ve|kéTatranky - nastrouhat
10 dkg moučkového
cukru
30 dkg h|adkémouky
.|
1 vejce, ztuženÝ100 % tuk
Vytvoříme těsto, kterévymačkáváme do Íormiěeka pečeme při běŽné
tep|otě.
RJ

PczVÁNKA
Užje tu zas ten vánoční čas'
A opět po roce slavíme Vanoce,
Dárečky pod stromkem překvapí nós.
Leskne se jmelí, zavoní grog,
přejeme Vdm všemúspěšnýnový rok.
Vánoce, Vánoce, s|yšÍmeztelevize, zrádia, čtemevnovinách, na
bi||boardech.
Výhodnépůjěky,skoro zadarmo, sp|átkyminimá|ní,koupit
si můžetecoko|iva ták podobně, prostě se to na nás va|íjako|avinaze
vŠechstran' A úk|id'vaření,smýčenÍ,
pečení,zdobení,uk|ízení,
sháně.
nídárečků,
stresa shon.
Abyste si z toho předvánočníhospěchu a shonu trochu odpočinu|i,
načerpa|inovésíly a snad i trochu inspirace,rády bychom Vás pozva|y
na naši výstavu.
DouÍáme,Že-neodmítnetea nasajete s námi atmosférup|nouvůně
jeh|ičí,
čerstvého
cukroví,badyánu, skořice a purpury.
Pořadatetky

RECEPTY

Máslovécukroví

25 dkg más|a, 25 dkg h|adkémouky, 1 vejce, 1 |Žícevody nebo m|éka,
|ískové
oříšky,moučkovýcukr.
Mouku, más|o, vejce a m|ékonebo vodu zpracujemev těsto (d|epotřeby přidáme mouku) a necháme do druhéhodne u|ežetv |edniěce.
Druhýden uvá|ímez těsta vá|eček,ze kteréhonakrájímema|éšpalíčky.
Do kaŽdéhoz nich zaba|íme|ískovýoříšek.Upečenéku|iěkyještěteplé
oba|ímev moučkovém
cukru.

Kokosky

4 bí|ky'25 dkg cukru mouČky'25 dkg kokosu, mandle nebo |ískové
oříšky.
Bí|ky vyš|eháme v tuhý sníh, přimícháme moučkovýcukr a kokos..
Z hmoty vytvarujemema|é pyramidy a do špičkyvmáěkneme oříšek
nebo mand|i.Kokosky pok|ademena vymazaný plech (nebo na p|ech
vyloženýpečicímpapírem)a peČemenebo radějisušímev troubě.
Dobrou chuť!

MoieBké centrum
Pečky
PRAnnÍNEK

Redakění rada se omlouvá čtenářům

VáŽení ětenáři'
pos|ednívydáníVN by|o omy|emoznačenoěís|em151, a|e správně
to by|o vydání č. 149. Proto dochází k úpravěv čís|ování.
Prosincové
vydánívychází pod číslem149, lednovébude (ubilejní)150téa únorovéjižpod čís|em152. Děkujemeza pochopení.
RR VN

Progrom- prosinec

Scházímese vždyod 9 do 12 hodin v herně MC
6. 12. Mikulášské naruby

(zvememaléMiku|ášky'
čertíky
a andí|ky
dováděnía soutěžím)
k mikulášskému
13.12. Vánočnívyráběnísvícnůa svícínků
(přijďtese odreagovatod předvánočnÍch
shonůa vyrobitsi
na stú|)
něcohezkého
pohodav Pramínku
20. 12.
. Vánoční
při čaji'kávě a vzájemné
(posezeníu vánočn.ího
stromečku
...)
s dárečky
cukroví...pozvanýie i Ježíšek
ochutnávce

Redakčnírada informuje
VáŽení čtenáři,váŽeníobčanéVe|imi a Vítězova,
proběh|y vo|by a redakčnírada pokračuieve vydávání Vašeho a na.
šehooblíbenéhoobčasníku,Ve|imskýchnovin.Chceme Vás informovat
o změnách, ke kteým docházív našíredakci.Ze stá|ýchč|enů
zůstává
šéÍredaktorem
Mgr' Jaros|av Češpiva(příjemzpráv, zprávy z oÚ a oZ,
ško|ství)'
lng. Mi|os|avMacháček (zprávy z obce)' Monika S|abá (inzer.
ce, rek|amy, organizaění práce)' Renata Jeřábková (zprávy z obce),
Mgr. Eva Vese|á (korektura)'Mgr. Hana Kaprá|ková (korektura).Novými ě|enyjsou novinář Richard Moucha (organizaěnípráce, sport)a Jana
Bartošová (zprávy z obce).
Chceme z|epšit úroveň našich novin,a protopřipravujemezměny,
o kteých Vás budeme postupně informovat. Redakění rada také potřebuje om|adita obohatitVe|imskénoviny o novénápady. Máte.|izájem'
nebo víteo někom, kdo by rád pomoh|,ozvěte se, budemejen ,uA.,,r

Kde nás najdete:
141,Pečky
VzDĚúVAcíoENTRUM PEČEoKA,tř.J. Švermy
materskecentrum@seznam.cz
Webováadresa:www.Vzcentrum.cz,

Co Je DUfS Podllpansho

Před rokem se sešlo něko|ik |idí.kteří iniciova|ivznik Místníakční
skupiny (MAS) Pod|ipansko.Cí|em by|o (a je) přispět k rozvoji svého
regionu,místa,kde Žijía kde vyrústajíi jejich děti. Snad všichnichceme, aby se tu ži|o |épe,abychom nemuseli utÍkatdo měst a dokáza|i
vidět a uŽívatsi to, co máme u nás, a to je i potenciá| pro z|epšení
kva|ityŽivota.
tzn. Že byli os|oveni všichni
MAS Pod|ipanskovznik|a ,,odspodu..,
občanéregionu a pozváni na setkánÍ (workshop)' která proběh|a ve
spádových obcích. Výsledkem by|y nejen výipované ob|asti' kde |idé
cítípotřebu něco měnit nebo zde vidí pří|eŽitostpro rozvoj, a|e i osoby,
kterése chtějído procesu změn aktivně zapoiit - místnílídři.Tak vznik.
|a skupina asi 20 |idí (starostové,podnikate|é'zástupci neziskových
organizací i řadoví občané)'kteří se stali zak|adate|iobecně prospěšné
společnostiMAS Podlipansko. Cí|emjejich aktivit je z|epšitprostředí've
kterémžijeme' Spo|ečnoupráci si jiŽ vyzkouše|i- pod vedením odborníka vybíra|i název i |ogo spo|ečnosti a vypracova|i strategii rozvoje
MASky. Veřejné prezentaci strategie, která se uskutečni|av |ednu 2006'
tak předcházela ve|miintenzivnípráce ce|éskupiny.
MAS nenÍuzavřený k|ub,naopak. Hledajíse dobrénápady a projek.
ty a MAS pomáhá s jejich rea|izací.Něko|ikaúspěchyse MAS jiŽ můŽe
pochlubit' je to např. projekt
si hrát,,, Díky tomuto projektu
''Pťljdeme
mnohá hřištěv našem regionu potěšísvé návštěvníkynov1imihracími
prvky. Da|šíje pak projekt ,'Cyklostezky Pďeckým regionem.,,,,Oprava
kostela sv' Jakuba v Ratenicích,,amnoho da|ších.
MAS v ang|ičtiněodpovÍdáLAG, local action group,iedy skupina pro
místníakce' A to je i skupina |idí'která chce po jednotlivýchkrocích,
projektech,akcích z|epšovatŽivot v ce|émregionu. A tak je tady MAS
i pro Vás. Máte{i vy nějaký nápad nebo zkušenost,co se někde udě|a|o
dobře, zkuste tuto myš|enku napsat na papír a obraťte se na nás.
Společně z něj můŽeme udělat projekt a pak je jiŽ cesta k rea|izaci
otevřená. Da|šíinÍormaceo tom, co jsme jiŽ udě|a|ia jaké jsou naše
cíle' najdetena www.podIipaňsko.cz.

6ťastné
a Ueselé
7)ónoce,holně zlrauí,

spokojenosti
a úspěchů
u uouéw
|nce2007
přejetelakční
rula 7)||

Zakládajícími členy jsou 3 svazky obcí (mikroregiony Pečecko, Pod
Chlumem a Kouřimsko), 5 obcí, 1 základní škola, 6 podnikatelských
subjeků, 4 nestátnÍ neziskové organizace a 4 občané,Na územío rozloze 364 krrf žije téměř 31 tisíc obyvatel, kteých se aktivity v rámci
programu LEADER více či méň ýkají'

VELIMSKÉ NovlNY - občasníkvydávanýoÚ ve Ve|imi
INTERNET: www.velim.cz
E-MAIL: redakcevn @seznam.cz
Redakčnírada: Mgr. Jaros|avČešpiva.šéÍredaktor
.
(zprávy zoU aoZ, ško|ství)
Richard Moucha (organizaěnípráce, sport)
|ng' Miloslav Macháček (zprávy z obce)
'
Renata Jeřábková (zprávy z obce)
práce)
Monika S|abá (inzerce,rek|amy,organizační
Mgr. Eva Veselá (korektura)
Mgr. Hana Kaprá|ková(korektura)
Jana Bartošová (zprávy z obce)
Příjem zpráv: e.mai|:redakcevn@seznam.cz
Mgr. Jaros|av Češpiva(zŠVe|im)
Uzávěrka je 21. den v měsíci.Příspěvkyzas|anév e|ektronické
podobě
mají přednost. Příspěvky doš|épo uzávěrce i příspěvky nevýišlěné
z kapacitníchdůvodůvyjdou v dalšíměís|eVN. Příspěvky mohou být
upravené,obsah zůstanenezměněn (nevyŽádanérukopisynevracíme).
Za obsah č|ánků
zodpovídáautor.
Tisk: RoTAtisk' Roháěova 194' 280 02 Ko|ín3, te|./Íax:
321 724 338,
e-mail:rotatisk@reklamniservis.cz.www.reklamniservis.cz

INZERCE

Prodám míchačkuna22o V (objem1'5 ko|eěka).
Cena:3.500,.Kč(v dobrémstavu).Te|.:602 835588

spoluobčané
Vú,žení
Velimi a Vítězova,

dovolte mi, abych Vdm jménem obecního zastupitelstva,
obecního úřadu a jménent svým popřól klidné a radostné
prožití vónočních svátků, zdraví, štěstí a spokojenost
v roce 2007.
Josef SeiJe rt, slut'ostu
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