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Vydóvó obecní úřod

Ceno 5,. Kě

ozilÁMEilí
o oorĚA MísTĚ
KoilÁilí
votEB

do zastupite|stvaobce pod|e$ 29 zákona ě.49112001Sb., o vo|báchdo
zastupite|stevobcí a o změně některyichzákonů,ve znění pozdějších
předpisů
1. Vo|bydo zastupite|stvaobce Ve|im se uskutečnÍ:
v pátek dne 20. říina2006 od 14.00hodin do 22-00hodin a
v sobotu dne 21' říina2006 od 08.00 hodin do í4.00 hodin

2' Místemkonánívo|eb:
ve vo|ebnímokrsku č' í budova oÚ vetim, náměstíobránců míru
120' ve|ká zasedací místnost - pro vo|iče pod|e místa, kde jsou
přih|ášenik trva|émupobytu:u|ice- PraŽská, Soko|ská,tř. Krá|e Jiřího,
Riegrova,Ve Dvoře, Vítězovská,Polní,nám. obráncŮ míru.
ve vo|ebnímokrsku č.2 Zák|adní ško|a Ve|im, K sídlišti563, přízemí
- pro vo|ičepod|e místa,kde jsou přih|ášenik trva|émupobytu:u|icePa|ackého,Armádní,DolníNouzov, HorníNouzov, 1. máje' Dvořákova,
K síd|išti'Kar|ova, Kr.átká, KříŽová, Zahradní, Na Ska|ce, Na Ská|e,
Nádražní,Novoveská, okruŽní,Ško|ní,
Ty|ova' U Hřiště,U Koupa|iště,
Vác|avská' Sadová
ve volebním okrsku ě. 3 budova býva|éhooÚ Vítězov čp.29 - pro
vo|ičepod|emísta,kde jsou přihlášenik trva|émupobýu - Vítězov
3. Vo|iči bude umoŽněno h|asovánípoté'kdy prokážesvou totoŽnost
a státní občanstvíČeskérepubliky, popřípadě státní občanstvístátu,
jehoŽ občanéjsou oprávněni vo|itna územÍČeskérepubliky.
4. Vo|ičibudou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání vo|eb
h|asovací|ístky.Ve dnech vo|eb můževo|ičobdrŽeth|asovacÍ|ístkyi ve
voIebnímístnosti'
5. Vo|ič po příchodu do vo|ební místnosti prokáže svou totoŽnost
a státní občanstvíČeskérepub|iky,popřípadě státní občanstvístátu,
jehoŽ občanéjsou oprávněni volit na územíČeskérepub|iky'TotoŽnost
a státníobčanstvíprokáŽe vo|ičobčanskýmprůkazemnebo cestovním
pasem Českérepubliky'jde.|i
o cizince, průkazemo povoleník pobytu.
JoseÍ SeiÍert- starosta

ZPRAVY ZE ZO
Ziednání Zo Ve|im konaného dne 26. 6. 2006 v zásedací místnosti
OU Velim od 17.00hodin
PřÍtomni:pp. Seifert' |ng. Richterová, Bartoš,Kotek, Podhradská, lng.
Raba, Studená, Kube|ka,Mgr. Karpeta, Kostka, Mgr. Češpiva

zaíí- říjen 200ó

'I . Zaháiení orovedl a s programem jednání seznámi| přítomnépan

starosta Seifert. Konstatova|,že je přítomna nadpo|oviční
většina
č|enů
Zo.
z. Kontro|aminu|ého
zápisu
By|y připomenutyvšechnyzprávy.
Schvá|ení výběrového řízenÍ ..VeIim - rekoňstrukce místních
komunikací''
Pan starosta seznámi| č|eny Zo s výběrovým řízením na akci
posouzení
,,Velim-rekonstrukce místních komunikací''. Po
hodnotícíchnabídek byla vybrána Íirma Geosan Group a.s. Při
hodnoceníby|o pouŽitojedinékritérium,a to Výšenabídkovéceny,
neboťzák|adnímkritériempro zadání veřejnézakázky by|anejniŽší
nabídková cena. Tento zpŮsob hodnocení by| zvolen z důvodu
zajištěnípřijate|néceny za dílo. Zo souh|asÍs vybránou íirmou
Geosan Group a.s. hlasovánímpro 9 - proti0 - zdrŽe|se 1.
Schvá|enízáměru na prodei pozemkůparce|níčíslo1133' .l137.
1138.1140.1142 v katastrá|ním
územíVelim
Zo.schvá|i|ozáměr na prodejvýšeuvedenýchpozemkŮ h|asováním:
pro 10 . proti0 - zdrŽe|se 0.
5 . Schvá|enípočtuč|enŮZo oro příští
vo|ebníobdobí
Zastupite|stvo ob." V"| i' lE*úi6iTffi
eaiíni-'onézo. o.
2006 V sou|adu se zákonem č. 12$|2ooo sb., .o.gbpíc'1V p|atném
znění pro příštívo|ebníobdobí poěet členůzo'.1í.,-Hiásování.Zg:
pro 11 - protio - zdrže|se 0'
6 . Doš|ápošta
č.j'425 - Manže|éHa|áčkovi,Uh|ířskáLhota - Žádost o umístěnído
domu spečovate|skous|uŽbou. RozhodnutíZo - zařadit.do
seznamuŽadate|ů.
č.j.631 - Martin oraský, Ve|im - Žádost o odkoupenípozemku
parcelní čís|o 1095/1 a 1174 V katastrá|ním území Ve|im.
Rozhodnutí Zo: Zo souh|así se záměrem odkoupeňí vÝše
uvedenéhopozem*u za 1OO'-Kďm2' H|asováníZo: pro i o - proii o
_ zdrže|se 1. Tento záměr bude vyvěšenna úřednídesce po dobu
15 dnů .
Č'j.632 - ManŽe|éVojtíškovi
- Poděkování.
č.j' 633 - obecní Úřad Ve|im - Žádost o stanovisko k dě|ení
pozemkůp.č.237/36, 237137,237133,237|u, 237138.Rozhodnutí
Zo:Zo souhlasís dě|enímvýšeuvedenýchpozemků.
č'j.634 - Marie Vyšatová, Ve|im- Žádost o umístěnídó domu
s pečovate|skous|užbou' Rozhodnutí Zo: zařadit do seznamu
žadate|ů.
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č.j.650 - V|asta Kotrbová' Praha - Zádost o umístěnído domu
s pečovate|skous|uŽbou pro svého otce z ohař. RozhodnutíZo:
zařadit do seznamu Žadate|ů'
7. Zoráw č|enů
Zo. diskuse
. p. SeiÍert- |nÍormovalZo o výběru parce| Na Ska|ce pro pět
uchazečů.
- p. Karpeta - Poda| Zo informaci o p|ánovanéschŮzce s oko|ními
dopravní
obcemi + KUSK Praha - odbor dopravy'
'oh|edně
obs|uŽnosti.Schůzkaproběhne 28. 6' 2006 na oU Ve|im.
. p. Raba - Navrhuje, aby se během |étadaly do pořádku |ampy
veřeinéhoosvět|ení.
- p. óešpiva - Seznámi| Zo s přípravami na |etnítábor v Horním
Bradle.
-

Ziednáni Zo Ve|im ionaného dne 15. 8. 2006 v zasedací místnosti
OU Velim od 18.00hodin
Přítomni: pp. Seiíert' Ing. Richterová' Bartoš' Kotek' lng. Raba,
Studená, Kube|ka,Kostka, Mgr. Češpiva
.t. Zaháiení proved| s programem jednání seznámi| přítomnépan
a
starosta Seifert' Konstatova|,Žé je přítomna nadpo|oviěnÍvětšina
č|enů
Zo.
2. Kontro|aminuléhozáoisu
- Byly připomenutyvšechnyzprávy.
3. Schvá|ení vÝběrového řízení akce ..Velim.rekonstrukceško|ní
kuchvně''
. Pan starosta seznámil č|eny Zo s výběrovým řízením na výše
uvedenou akci. Po posouzení hodnotícíchnabídek by|a vybrána
firma Geosan Group.a.s. Kolín. Nabídka vybrané Íirmy by|a
vyhodnocena jako nabídka s nejniŽší nabídkovou cenou. Zo
souh|asís vybranou firmou Geosan Group a.s. Ko|ính|asováním:
pro 8 - proti0 - zdrŽe|se 1.
4' Sm|ouvač' 11 o spolupráci - obec Velim a Dobrovo|nýsvazek obcí
PečeckÝreoion- proiekt..Půidemesi hrát,'
. Předmětem sm|ouvy je poskytnutíÍinančnípodpory na nákup
a insta|aciherníchprvkůdo Mateřskéško|yVelim - ,,HrádekKu|ík''.
Podpora představuje60% z ce|kovýchnák|adůna tento projekt'Zo
rozhod|o tento proiektschválit h|asováním:pro g _ proti 0 - zdrŽe|
se 0.
5. Schvá|enízáměru na prodei pozemkůparce|níčís|o1095/1 a 1174
v katastrá|ním
územíVelim
. Zo schvá|ilozáměr na prodejvýšeuvedenýchpozemkůh|asováním:
pro 8 - proti0 - zdrže|se 1'
6. Doš|ápošta
- č.j. 658 - V|asta Javůrková' Praha - Žádost o přijetí do domu
s pečovate|skous|uŽbou. Rozhodnutí Zo: zařadiI do seznamu
Žadatelů.
. č.j' 680 - Miros|av Kync|, Ve|im - Žádost o přidě|ení bytu.
Rozhodnutízo.. zařadit do seznamu Žadate|ů.
- č.j.686 - Roman Bouma, Vítězov - Žádost o výměnu střešního
okapu na hasičskék|ubovně ve Vítězově. Rozhodnutí Zo: Zo
pověřuje pana stařostu, aby danou situaci projedna| s ve|ite|em
Svazu dobrovo|nýchhasičŮVítězovpanem Bugem.
. č.j.688 - Martin Funda, Velim - Zádost o přidě|eníbytu. Rozhodnutí
Zo: zařadit do seznamu Žadate|ů.
- č.j.697 - Českédráhy a.s., Správa dopravnícesty Praha - obci by|
zas|án dopis, že by|y provedeny opravnépráce u propustku mezi
zastáVkouCerhenice a Že|.st. Ve|im' Tímtobv|aodstraněnazávada.
kterou obbc Velim poedna|a s ČD' D|e sdé|eníČo uy 1lz nemě|y
nastat problémys odtokem vody.
. č.j.718 - \rlarie Jeřábkov.ii, obříství - Žádost o přijetído domu
s pečovatelskou sluŽbou. Rozhodnutí Zo: zařadit do seznamu
žadate|ů.
- ě.i,722 - Martina'€ a hulková, Velim, Magda Veitová, Velim - Žádost
o řešeníchodh'íkú
a veřejnéhoosvět|eník mateřskéško|e,|ékařské
.óřtlinaci .a.:.ŘnihÓvrtě. Řozhodnutí Zo: wbudování chodníkůa
'i'eřeiňěhó óšVětleník budovám MŠje p|ánovánédo rozpočtupro rok
2007.
- č'j. 727 - Jaros|ava Fundová, Ve|im - Nabídka obci - prodej
..pozemkuparce|níčís|o2312v katastrá|nímúzemíVe|im, kteréhoje
paní Fundová v|astníkem'RozhodnutíZo: Zo schva|ujeodkoupenÍ
výšeuvedenéhopozemku za 1O,-Kčlm2h|asováním:pro g - pÍotio
- zdrŽe|se 0.
. č.j.728
M. Uh|ířová,Ve|im - Žádost o opravu chodníku mezi
rodinnýmidomy čp..|63 a čp.209, rozvícenípou|iční
|ampy.aopravu
mŮstku.RozhodnutíZO: Zo bere tuto Žádost na vědomí.
. č.j. 732 - Krajský úřad Středoěeského kraje, odbor Životního
prostředí a zemědě|ství Praha zas|a| obci Ve|im Vyrozumění
výsledkůjarníhoko|a dotačníhořízeníStředočeskéhokraje v ob|asti
Životního prostředí d|e Zásad pro poskytování dotací v ob|asti
Životníhoprostředína akci ,'Rozšíření
kana|izaceVe|im,u|.Sadová','
RozhodnutíZo: Zo doporuěuje panu starostovi zaslat dopis na
KÚsK odbor ŽP a zemědě|ství Praha. kde bude žádat o b|iŽší
vysvět|eníobsahu zaslanéhovyrozumění.
7' Zpráw č|enů
Zo. diskuse

.
.
.

p. Seifert - |nformova|Zo o výměně oken na bytovémdomě čp.
541.
p. Bartoš - Navrhuje uskutečnit zasedání ZO ve Vítězově'
odpovědě| pan starosta, Že bude naplánováno přáte|sképosezení
s občanyVítězovav býva|émoU ve Vítězově.
p. Kostka - Doporuěuje,aby dva vo|nébyty v čp.452 by|yspojeny
v je-denbyt (jedenbyt má dvě místnostia druhýjednu místnost).
p. Cešpiva- Poda|Zo zprávu o |etošním
táboře v HornímBrad|e.

Z jednání 70 Ve|im konaného dne 29. 8. 2006 v zasedací místnosti
FC Velim od 17.30hodin
PřÍtomni:pp. SeiÍert'|ng. Richterová,Kotek, Podhradská, Mgr. Karpeta,
Studená,Kube|ka,Mgr.Cešpiva
1. Zaháiení proved|a sprogÍamemjednáníseznámi| přítomné-pan
starosta Seifert. Konstatova|,že je přítomnanadpo|oviční
většina
členůZo'
2' Kontro|aminulého
záoisu
Zo zahfii|o dnešní zasedání proh|ídkou rekonstrukce ško|ní
kuchyně. PodrobnéinÍormaceo novémvybavenía rozšíření
ško|ní
kuchyně poda|pan ředite|Mgr''Karpeta.
Pan starosta postoupi| panu Bugovi žádost o výměnu střešního
okapu na hasičskék|ubovněve Vítězově. Pan Bug konsiatova|,Že
za Íinanční
účastiobecního úřadu zajistífirmu na výměnu daného
oKapu.
Paní Jaros|ava Fundová zas|a|a Zo dopis' Ve kterém souh|asÍ
parce|níčís|o
s prodejemp^ozemku,
23/2V katastrá|ním
ÚzemíVe|im
za 10,. Kč/m..
ProjednáváníŽádosti paní Uh|ířové.Pan starosta sdě|i|Zo, Že s pí
Uh|ířovoujednal o daných připomínkáchněko|ikrát.
Pan starosta navštíviI tajemnici Dobrovo|ného svazku obcí
jarníhokola
Pečeckéhoregionu,kterépřed|oŽi|vyrozuměnívýsIedků
2006 dotačníhořízeníStředočeskéhokraje Praha v ob|astiŽivotního
prostředí dle Zásad pro poskytování dotací v oblasti Životního
prostředí na akci ,,Rozšířeníkana|izace Ve|im, u|' Sadová,'. PanÍ
tajemnicesdě|i|apanu starostovi,Že obec na tuto akci dotaci zřejmě
neobdrŽí'
By|y připomenutyda|šízprávy'
Došlá pošta
č.j.760 - Jaros|av Karbusický, Kutná Hora - Žádost o přijetído
domu.s pečovatelskous|uŽbouve Ve|imi.RozhodnutíZo: zařadit do
seznamuŽadate|ů.
č.j'775 a782 _ Jaros|ava Řínová, Ve|im - Dop|něníúdajůk žádosti
pro poskytnutíobecního bytu' RozhodnutíZo: sociální výbor je
pověřen k posouzenívšech Žádostío byt.
Ť. Zpráw č|enů
Zo' diskuse
P. Kotek - Upozorňuje na nutnost posekání trávy mezi mateřskou
ško|oua křiŽovatkouk Vítězovu,na ořezání větví |ip ve Vác|avské
u|icia na odstranění
usch|ýchjeřabinv Palackéhou|ici.
P. Češpiva- Čini|dotaz, zda Zo souh|asís uspořádáním |etního
příspěvkemobce na rok 2OO7.RozhodnutíZo:
tábora a ÍinančnÍm
Zo souhIasí.
- Upozorňujena nepořádek (odpadky)ko|emčekárnyu
pošty a ško|y'odpověděl pan starosta, že zjednánímpořádku byl
pověřen obecnípo|icistapan Beníšek'
. V budově čp' 452 je cítit unikajícíp|yn. Pan starosta
objedná revizi.
. Dá|e upozorňuje na rozbitézvonky u h|avníchdveří.
Pan starostaobjedná Íirmuna opravuzvonků.
Pí Podhradská - PoŽaduje posekat trávu na spojnici mezi třídou
Krá|e Jiříhoa u|icíPa|ackéhoa opravitsvět|av tříděKrá|e Jiřího.
Z jednáníZo Ve|im konanéhodne 12. 9. 2006 v zasedacímístnosti
býva|éhooÚ Vítězovod 18.00hodin
Přítomni:pp' SeiÍert,Ing. Richterová,Kotek, Podhradská,Mgr. Karpeta,
Studená, Kube|ka,Mgr. Cešpiva' Bartoš,občanéVítězova
.l
. Zaháiení proved|a sprogramem jednáníseznámil přítomnépan
starosta Seifert. Konstatova|,Že je přítomna nadpoloviónívětšina
č|enů
Zo.
z . Kontrolaminu|ého
zápisu
By|y připomenutyvšechnyzprávy.
Rozoočtové
opatřeníčís|o1 a čís|o2
Pan starosta seznámi| Zo s rozpočtovýmopatřenÍmč. .l, kde se
zvyšujípříjmyivýdaje o 100.000,-Kč - dotace pro ško|níhřiště.
Rozpočtovéopatřeníč.2 _ zvýšenípříjmůa výdajůo 2'l .89B,-Kčdotace na vo|by,zvýšenívýdajůa v příjmechdaň z příjmůo částku
260'000,- Kč - výměna oken a parapetův čp. 541' zo rozpočtové
opatřeníč. 1 a č.2 schvá|ilo h|asováním:pro 8 - proti0 - zdrŽe|se
n
4. DoŠlápošta
č'j. B09 - Středočeská p|ynárenská a.s. Praha - Návrhy kupních
sm|uvna odprodejp|ynárenskéhozařízenípro novostavbyrodinných
domů vu|ici Horní Nouzov a .l. máje' RozhodnutíZo: Zo
s prodejemsouhlasíhlasováním:pro 9 _ proti0 - zdrŽe|se 0.

-

č.j.810 - Jan Ko|ář, Ve|im - Žádost o povo|enínovéhoviezdu na
pozemek p.č.115 v katastrá|nímúzemjVe|im. RozhodnutíZo: Zo
s vybudovánímvjezdu souh|asíhlasováním:pro 9 - proti 0 - zdrŽe|
se 0.
- č.j.813 - Farní sbor-Českobratrské
církve evange|ickéve Ve|imi,
Blanka Kopecká - Žádost o pokácení stromů na evange|ickém
hřbitově- |ípa,smrk. RozhodnutíZo: pan starosta a pan Kotek se
sejdou na místěsamémk posouzenístavu stromů.
. č'j.B14 - Rodina MiňovskýchVelim - Žádost o urovnání
terénuNa
Ska|ce podé| si|nice u po|e po odstranění panelů a povo|ení
vysázení stromů na vlastní nák|ady na obecním pozemku'
RozhodnutíZO: terén bude upraven a s vysázením stromů Zo
souhIasí.
.
ýJ, az+ - Ján Čuchal,Ve|im - Žádost o přidě|enístavebníparcely.
RozhodnutíZo: zařaditdo seznamu žadate|ů.
. č.j:81 1 - lng. Steh|ík,Ve|im - Žádost o povo|ení
drobné stavby
a so|ární elektrárny'' na pozemku parce|ní čís|o 1 1á
',Větrné
V katastrá|ním
územÍVelim. RozhodnutíZo: Zo souh|asíse stavbou
za předpok|adu sp|nění všech zákonných norem a Wh|ášek.
PoŽadujeměřeníhluku před ko|audací.
5' Zpráw č|enů
Zo' diskuse
- Pí Podhradská - PoŽaduje, aby pan .Beníšekproved| kontrolu
zajištěnípsů pana Černíka. D|e občanůjsou leho psi špatně
zabezpečenia napadajíobčany,kteří se za drahou pohybují.Pan
starostaodpovědě|,Že pověříkontro|oupana Beníška.
- Lidem vobci -chybí masna a že|ezářství.
odpovědě| pan starosta,Že nenív pravomociobce toto zajistit.
Jak pokračujejednání oh|edně spojnice mezi
třÍdouKrá|e Jiřího a Kar|ovouu|icí.Pan starostaodpověděl,že práce
na spojnicizačnouv měsíciříjnu.
- P. Cešpiva- |nÍormova|
Zo, Že Ve|imskénovinyvyjdouaŽ v říjnu.
. Pí. Zeminová _ Struha mezi ní a panem Nechojdomouje
zanešena,
neboťpan Nechojdoma p|nístruhu různýmodpadem. Pan starosta
s panem Kotkem prošetřídanou situaci a pokud to půjde,bagrem
struhu pročistí.I da|šístíŽnostiod občanůsměřova|y na nevhódné
chovánÍ pana Nechojdomy. Pan starosta dopořučiI občanům
VÍtězova,aby na obecní úřad poda|i písemnou stíŽnost.Po jejím
doručenímá obec moŽnostse touto stíŽností
zabývat.
. občané Vítězova čini|i dotaz, proě se nepíše
o Vítězově ve
Velimských novinách. Pan Češpivaodpovědě|,aťobec doporučído
redakční
radyjednoho č|ena,kteý by dodáva|článkyo Vítězově.
. P. Kostelecký- Kdy bude vybudována si|nice
ve Vítězově,zda bude
zachována stejná výška si|nice a bude.|i odvedena dešťovávoda.
Pan staÍostaodpověděl,Že stavba by mě|a být zahájena na pře|omu
září a října. Výška bude zachována, dešt'ová voda by ňela o1it
svedena a si|nicebude asÍa|tová.
P. Mikšovský - Dotaz, kdy budou rozdávat přijímače BoR.
odpovědě|a pí Studená, Že Íirma dosud nezas|a|a všechnv
přeIaděné
přijímače.
Pí Klasnová - Jak Íunguječistírnaodpadníchvod ve Vítězově.Pan
starostaodpovědě|,že čistírnaodpadníchvod je ve správě Vodosu
Ko|ín.- StíŽnostna přístupVodosu Ko|ínk občanům'
. oprava světe|ve Vítězově' Pan starostaodpovědě|.
Že
oprava bude provedena.
Pí Maryčová- Zda se dá zjistit,kdo není ve Vítězově napojen na
kana|izaci'obec Ve|im si vyŽádá seznam p|atícíchobčanůú Íirmv
Vodos KolÍn.Ten, kdo na seznamu nebude uveden, bude musei
zdok|adovat,jakým způsobemvypouštífeká|ie.
P. Bradáč- od 1. 9. 2006 je pro autobusy nový jÍzdnířád, má ale
jisté mezery v dopravě. odpovědě| pan starosta, Že si sjedná
schůzkus ředite|emautobusovédopravy panem Zemanem.
P. Bug - Poděkova| Zo za vstřícnou spo|upráci s Hasičským
dobrovo|nýmsvazkem Ve Vítězově.
PÍVorá|ková- Poděkovánízastupite|stvuza jejich práci.

sPoLEčENsKÁ RUBRIKA

SPOZ OZNAMUJE

jubiIeaoslaviIi:
VýznamnáŽivotní
Ch|ádová Jitka, Ve|im
Daněk JarosIav,Ve|im
Kync|ová|rena,Ve|im
NouzovskýJoseÍ,VeIim
JenešováZděnka,VeIim
BačinaJaroslav, Velim
Pankrác Antonín,Ve|im
Pospíši|
Jan' Ve|im
PetříkPetr.Ve|im
Vese|á Marie, Ve|im
Svobodová Drahomíra,Ve|im
SršeňMi|os|av'
Ve|im
ČešpivaJaros|av,Ve|im
Ho|ubováMilos|ava,Ve|im
KaÍkováVěra, Velim
Do da|ších|etpřejeme hodně zdraví!

65 let
60 let
60 let
60 let
85 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
60 let
65 let
85 let

Narodilise:
Soukup Rostislav,Velim
BouškaMartin,Ve|im
MrillerovaMichelle,Velim
Rodičůmb|ahopřejeme!
Zemře|i:
Petera Román. Ve|im
ChodeIkováJuIiana,VeIim
Cest jejich památce!

SLOVO

STABOSTY

VáŽeníspo|uobčané,
d.ovo|temi, abych jménemstarostya zastupite|stvaobce Vám všem
q9!c.!o-vd za podporu V tomto vo|ebnímobdobí a zároveň připomně|
dů|eŽiléakce, které byý rea|izovány'V tomto vo|ebnímoubooi oyty
pořízenyz dotačních
titulůnás|eduiíciakce:
vybudování kana|izace a Čov Ve|im v hodnotě ce|kovéhodí|a 59.400.000,- Kč, rekonstrukce zák|adní školy - 17.998.ooo,- Kč,
výstavbadruhéčástidomu s pečovate|skou
s|uŽbou- 14.3oo.ooo'-Kč.
rekonstrukcemístníchkomunikací- 1o.959.ooo,.Kč
a z vlastních prostředků by|y vybudovány tyto největšíakce:
jíde|nyZŠ - 1.sob.boó,. Kč, býá pořízena vodní nádrŽ
rekonstrukce
V hodnotě 750.000,- Kč, pře|adění bezdrátovéhorozsahu BoR | _
450.000'- Kč, výměna oken v bytovémdomě čp.541 - 25o.ooo,. Kč,
rekonstrukcechodníku v Pa|ackéhoulici - 2oó.ooo,. Kč, vybudováni
veřejnéhoosvět|eníSka|ka - 1oo.ooo,-Kě, zřízeníautobusovétočnyVe
Vítězově - 60'000,- Kč, vybudování pane|ovýchcest k bytovkám čp.
564 a 565 a v u|iciSadová - 15o'ooo,.Kč
Historický maietek obce by| převeden do vlastnictví obce do
konce roku 2005.
Některéinvestičníakce budou probíhatdo konce |etošníhoroku,
jedná se o rekonstrukcimístníchkomunikacíve Ve|imia Vítězově.
Josef Seifert - starosta

v azent spoluoDcane,
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obracíme se na Vás něko|ik dnů před vo|bami do obecního
zastupite|stva' Jsme sdruŽením nezávis|ých kandidátů' Důvodem
vzniku našíkandidátní|istinyby| Íakt,Že sé naš|omnoŽstvíobyvate|,
kterým není da|šíŽivot a rozvoj Ve|imi a Vítězova |hostejnýa kíeříse
chtějína správě obce podí|et'A protožetito lidéz ne.jrůznéišícn
dŮvodů
nenaš|inebo neh|eda|isVé místo na kandidátnícrrtístinacnpo|itických
stran, by| da|šípostup jednoznaěný:by|o by dobře, kdyby u.nixtujáste
Iistinanezávis|ýchkandidátů.
Zák|adnímpi|ířemje pro nás přesvědčení,Že v komunálnípo|itice
obce našíve|ikostinení místona ideový souboj po|itickýchstran. Proto
byc.hgT V zastupite|stvupro prosazování potřebných a rozumných
podnětůa návrhůspo|upracova|is ostatnímizastupitelibez oh|eduna
to' ze kterékandidátní|istinyby|izvo|eni.
Myslímesi, Že v nás|edujícím
vo|ebnímobdobíje na co navazovat.
Víme také,Že je na čerňpracovat.MusÍmesi však úvědomit,Že některé
akce nelze z objektivníchdůvodůrea|izovatz rozpočtuobce. Takovými
prioritami pro nás bude dobudováníkana|izace,V ob|astiško|ství
ide
o d|ouhodobéřešenístavu.budovmateřskéškolya výstavbutě|ocviény
a, stravovacíhozařízenípři zák|adníškole, výstavbu.cyk|ostezkymezi
Velimía Vítězovem'
Nale všípochybnostje třeba v maximá|nímoŽnémíře působitna
.
v|astníkah|avníkomunikace v obci tak, aby výs|edkemby|a generální
oprava průtahuobcí.
Ze zdrojŮ pokrytých obecním rozpočtem bychom za prioritu
povaŽova|idůk|adnouopravu veřejného osvět|eni Za dů|eŽitboáe
povaŽujemepodněcovánízájmu m|adých|idío výstavbua rekonskukce
rodinných domků ve Ve|imi a Vítězově (návaznost na ško|ství),
zlepšováníŽivotníchpodmínek v obci (otázky bezpečnosti,oopravÁi
obs|užnosti,|ékařskédostupnosti,čistotya vzň|eduobce), dá|e ótarost
o bytovýÍond.Chceme také podporovatmístníspo|ky a sdruženíjako
zdroj vo|nočasovýchaktivit občanůa m|ádeŽe.Nutnébude udržóvat
a opravovatchodníkyv obci, případněbudovatnové(např.k MŠ)'
Nechceme na tomto místě provádět výčetvšech nápadůa póonětů,
protoŽevíme, Že prostředky obce jsou omezené.Postupnou rea|izací
výše uvedených akcí bychom jistě uděla|i životve Velimi a Vítězově
přÍjemnějším.
_ VáŽení spo|uobčané,přejeme Vám při vo|bě šťastnou ruku.
Rozhodně k vo|bám přijd'te.Pokud se rozhodnetenevo|it,Vo|ítestejně.
Vo|íte Variantu, kdy za Vás vo|í jiní. A to by' byla, obzvíášť
v komuná|níchvo|bách, kde většinu kandidátůznáte osobně, ve|ká
škoda.
Přejeme Vám hodně zdravía radostize Života.

Sdružení nezávislých kandidátů _ Velimáci
(slohově neupraveno)

I{ANDIoÁrnÍ LIsTINA

. veuuÁcl
sonuŽenírurzÁvlslÝcHKANDIDÁIŮ

Kandidáti:
1. Petr Kubelka

2. Mgr. Petr Karpeta

37 |et
'
43 |et

Ve|im
vodohospodář
bez po|.přís|ušnosti
Velim
ředite|ško|v

3. Mi|ošKaftan

40 let

4. Pavel Kasal

38 let

podnikatel
Velim
bez po|.přÍslušnosti
podnikatel
Velim

5. |ng.B|ankaMukařovská 39 |et
6. MonikaS|abá

38 let

7. Jaros|avHorák

31 |et

8. PetrFunda

45 |et

9. Mgr.AndreaBar:tošová 34 |et
10.|ng.RadkaKrejčová

36 let

11. lrenaBabická

54 |el

bez po|.přísIušnosti

6. Petr Hrabal
7. |ng,MartinŠtěpánex
8. JoseÍS|abý
9. AntonínSrp

bez po|.přísIušnosti
Ve|im
odbornáreíerentka
bez po|.přís|ušnosti
adm.hosp.prac' Velim
bez po|.přís|ušnosti

.l0.

bez po|.přís|ušnosti
elektromontér Velim
bez po|.přís|ušnosti
mateřskádovo|enáýítězov
bez po|.příslušnosti
podnikatelka
Velim

Yo|ební ptogr:atn KI,U.čSL ae Ve|ímí pto
homunó|ní ao|by podzím 2006

sk|adnÍk-řidič

Ve|im

bez po|.přísIušnosti
Ve|im
úřednice
bez oo|.Dřís|ušnosti

GmrÍsillilY $0GlÍ[třlltÍtl0[nlilGltÍ
Í[tB|llÁTl
Utllt [U|TřroU
oBÚilŮil UoBG|
VáŽeníspoIuobčané,
se komunálnímivo|bami,které
dovo|ujemesi Vás oslovit s b|íŽícími
se budou konat ve dnech 20. _ 21. října2006' Česká strana sociá|ně
demokratická se v nadcházejícíchvo|bách pro da|šíčtyř|etéobdobí
ucházío Vaši přízeňs tímtoVolebnímprogramem.
. H|avnímcí|emje dokončitkanalizaci ve všech zbývajícíchu|icích
obce Ve|imi - PraŽská, Soko|ská, Ve Dvoře, část náměstí obránců
míru,Vítězovská,Na Ska|ce,Na Ská|e, Sadová, Novoveská a Ty|ova'
- Rekonstrukceveřejnéhoosvětlení.
- Morálně a Íinančněpodporovat v obci rozvoj ku|tury a sportu
prostřednictvÍmorganizacÍ:soKoL - K|ub rodáků a přáte| Ve|imi'
Ťotba|ovýoddí|, Hasiči Vítězov, Myslivecký spo|ek, církve katolická
a evangeIická.
. Podporovat individuální výstavbu rodinných domkŮ v |oka|itách
p|ánu'
vedenýchv územním
- PřemÍstěnídětské |ékařskéordinace do většíchprostor po býva|é
zubníordinaciv MŠ.
- Zajistit dostupnějšízpřístupněníoběanům na obecní úřad, a to
vybudovánímkance|ářía podatelny v přízemíbudovy (ve|ká zasedací
místnost).
. Rekonstrukcenáměstí.
Ape|ovatna majite|edomů,kterénarušujívzh|ed obce (např. býva|á
pekárna a důmčp' .18),vyřešittento stav.
. Dokončit výměnu oken v bytovém domě čp. 541 a provést
rekonstrukciodpadů,rozvodůa Výměnuoken v čp'4B7.
. Nadá|e usi|ovato opravu státníchkomunikací,kteréjsou ve správě
'
SUS Kutná Hora'
- Vyřešitpřevod rybníkau Vítězovado vlastnictvíobce.
- Vybudovatško|nítělocviěnu'
- Zajistit občanůmkva|itníku|turníprostředí s moŽností pořádání
zábav, p|esů,estrád, výstav a divad|a.
tanečních
Tento progÍam.se bude rea||zovatjak z vlastních prostředků,tak ze
.j
státníchdotacía dotacíEU.

VáŽeníspo|uobčané,
Pevně věříme, Že jako vo|ičivyužijetesvého práva a k vo|ebním
počtu.
'urrlám se dostavítev hojném
za ČssD _ starosta obce Velim JoseÍ Seifer1
(slohově neupraveno)

IíANDInÁrxÍ LISTINA
pro volby do zastupitelstvaobce VELIM
konané ve dnech 2o. a 21. 10. 2006

česxÁ sTRANA soctÁLNĚ DEMoKRATIGKÁ
Kandidáti:
1. Josef SeiÍer|

5. JoseÍ Farkaš

částobce Vítězov
bez poIiticképříslušnosti
47 |et
technik ČEZ Velim
bez politicképřísIušnosti
podnikatel
Velim
46 let
bez po|iticképřísIušnosti
odbornýreferent Ve|im
29 |et
bez politicképříslušnosti
Ve|im
důchodce
61 let
bez po|iticképřísIušnosti
Ve|im
26 |et
obchodník
bez poIiticképřísIušnosti
strojnízámečník Velim
55 let
bez po|iticképřísIušnosti
Ve|im
důchodce
69 |et
bez politicképříslušnosti

Velim
45 let
starosta
členČeskéstÍanysociá|ně demokratické
podnikatel
Velim
59 let
2. Stanislav Kotek
bez po|iticképřísIušnosti
učitel Ve|im
3. Mgr. Jaros|avČešpiva 60 |et
bez poIiticképříslušnosti
podnikatel
40 let
Velim,
4. Ing.Milan Rejholec

Jaroslav Vedra|

.l1. Miros|av
opl

VáŽeníobčanéVelimi, dámy a pánové,mi|ípřáte|é'
dovolte nám předloŽitnáš vo|ebníprogram pro nadcházejícívo|by do
zastupite|stvaobce Ve|im,kteý rozvÍjíaaktua|izujevšechnoto, na čem
nám v našembýostnémvztahu k obci zá|eŽí.V tom, co nížeuvedeme,
budeme vŽdy pevní a vytrva|ía to, co chceme, budeme bezpříkladně
prosazovatstejnýmzpůsobemjako se budeme snažite|iminovatto, co
odmítáme'
obIast bydIení
- Zpracování pevného zák|adu územně p|ánovací dokumentace pro
rozvoj obce, zejména Vítězova, kteý si novou moderní Výstavbu
zasIouŽí
. EÍektivní dokončení kana|izace v obci Ve vztahu ke všem
plánovanýmtrasám, protožese domníváme,Že do pohod|íbydlenípatří
jistě i odvod odpadníchvod
- Podpora bytové výstavby zejména m|adých manŽe|ství ze
strukturá|ních
ÍondůEvropskéunie
- Podpora zkva|itnění architektonickéhoprostředí ná prostranství
náměstíobránců míruve Velimi ze stejnýchzdrojů
Oblast dopravy
zejménas důrazem
- Provedeme rekonstrukcidopravníinÍrastruktury,
na rekonstrukci h|avní třídy, konkrétněod křiŽovatky Pa|ackého
a Novoveskéaž k Cerhenicím
. Zajistíme zachování dopravní obs|uŽnostiobce zejména po dobu
p|ánované
vý|ukynádraží
ČD v Ko|íně
- Připravíme plán na vybudování podchodu pod tě|esem tratě Ve
Ve|imiajeho rea|izaciza úóe|emzvýšeníbezpečnostinás všech
obIast bezpečnosti obce
- Přísný dohled nad dodrŽovánímpravidel silničníhoprovozu v obci,
který hodláme rea|izovat zejména tak, že se zasadíme o koupi
měřeníobecnímpo|icistou
obecníhoradaru a oravide|né
- Pravide|nou a systémovou kontrolou a opravami zajistíme
bezprob|émový
a bezvadný provoz celéhosystémuveřejnéhoosvět|ení
v obci
- Zasadíme se o trvalou h|ídku Po|icie ČR v obci, zejména ve
veěerníchhodinách,aby v našíobci zmize| prodejdrog a prostituce
ob|ast ku|tury a sportu, životníhoprostředí
. Hod|áme vybudovat mateřské centrum v obci, které usnadní život
stávajícím a budoucím maminkám, pečujícímna mateřské nebo
rodičovské
dovolenéo své děti
. Rozšířímekapacitu mateřské ško|ky' abychom umoŽni|imatkám
důstojnýnávrat do zaměstnánípo mateřskédovolené
- Zasadíme se o výstavbu da|šíhohřiště ve Velimi, zejména pro
potřebynaším|ádežea dorostu
- Budeme finančně podporovataktivnísportovánÍv obci a sportovní
sdruženía ce|kyv obci Ve|im
. Zasadíme se o organizaci jiných neŽ obvyk|ých ku|turních
a vzpomínkových akcí, např. vzpomínkové akce na historicky
významnéokamŽiky,taneěnízábavy, akce k b|íŽící
se os|avě za|ožení
obce
- Budeme podporovat revita|izaci památkově chráněných objektů
a sdruŽenína jejich ochranu,a to v ce|émregionuVelimi a oko|í
. Zavazujeme se v nepos|ední řadě důrazně působit na prevenci,
a pokud to nebude moŽné, na přísnéup|atňovánÍsankcÍ na po|i
dodrŽování zqména zákona o čistotě ovzduší,zákona o odpadech a
odoadníchvodách
. V součinnostis v|astnÍkem
areá|uSka|ky
se zasadímeo zpřístupnění
obIast podnikání
- Podpořímepodnikate|skoučinnost,a to zejménamalých a středních
podnikatelskýchsubjektůse síd|emv obci

- Přesvědčíme ostatní, Že právě rozvoj malých a středních
hospodaření
z h|ediskaÍinančního
podnikatelskýchsubjektůje dů|eŽitý
ooce
nezaměstnanostiv obci
- Přispějemetakovýmiopatřenímii ke snÍŽenÍ
obIast administrativy úřadu
- Zajistíme kva|itnějšíe|ektronickou prezentaci obce na internetu'
kterou si Ve|im v dnešnídobě jistě zas|ouŽí'a to nejen za úěelem
propagaceobce, a|e i z důvoduzveřejňovánídokumentůz úřednídesky
obecníhoúřadu
. Vývoříme e|ektronickou podate|nu obecního úřadu, abychom
e|ektronickoukomunikaciobčanůs obecnímúřadem
zpřístupni|i
. Hod|áme se zasadit o zvýšení inÍormovanostioběanů i jiným
způsobem,např' zintenzivněnímprovozu místníhoobecního rozh|asu
občasníkuVe|imskénoviny.
BoR, čirozšířením
(sIohově neupraveno)

IíANDIDATNI

LISTINA

obce VELIM
pro volby do zastupitelstva
konanéve dnech 20. a21.10. 2006

rŘesŤnrrsKÁ A DEMoKRATIGKÁUNIE.
česxosl.ovExsKÁ sTRANA LtDovÁ
Kandidáti:
.1. JUDr.TomášTěmín

Ve|im
advokát
30 |et
bez poIiticképřÍslušnosti
Vítězov
úřednice
47 |et
2. Jitka Dobruská
bez poIiticképřísIušnosti
Ve|im
ana|ytik
28 |et
3. Tomáš Sova
KDU . CSL
Ve|im
v domácnostil
57 |et
4. Marie Podhradská
bez poIiticképříslušnosti
pojišť.úřednÍk Velim
36 let
5. MartinŠkopet<
bez poIiticképřísIušnosti
techn.pracovník Ve|im
6. lng'V|adimírMukařovský39 |et
bez po|itickópřísIušnosti
Velim
44 let
oodnikatel
7. Dang Long
bez poIiticképřísIušnosti
Velim
studentVS
20 let
8. Petr Uh|íř
bez poIiticképřísIušnosti
techn.pracovník Ve|im
38 |et
9. PetrOpl
bez po|iticképřísIušnosti
zaměstnanecČo velim
Macháček47 |et
10. lng'Mi|oslav
bez politicképříslušnosti

Velim
1'1.|ng.Mi|os|avKlobasa
Í]]Ť"'',,"|.lt:.illi.ji,

Vážení Velimáci a Vítězováci'

srdečnězdravímvšechny členyVaší domácnosti. Za pár hodin ve
vo|bách rozhodnete, koho vyberete do zastupite|stva naší obce.
informací.
Chceme Vám usnadnitVaše rozhodnutínás|edující
Po detai|níúvaze do če|a naší oDS kandidátky delegujeme ing.
Hanu Bínovou, která má Všechny předpok|ady k vykonávánÍ
zastupite|ky, a dá|e osobnosti, které svými zna|ostmi, praxí,
schopnostmi,pracovitostía v soukromémŽivotě jsou pro nás Všechny
zárukou, že budou dá|e pokračovatv rozvoji obce i ducha. opravňuje
nás k tomu jejich úspěšnýŽivot a zaměstnávajístovky našich občanŮ.
Zdá se nám, Že mimo rea|izaci peněz ze státních dotací se zabrzdi|
vývojv našíhézkéobci. Kdo něco dobréhouděla|a umí,dejme mu naší
vo|bou moŽnost, ať udě|á něco dobrého i pro ce|ou obec. Ve|imáci,
vaŽte si |idí,kteří umí v dnešnídobě nezištně pomáhat druhým. Za
minu|ých12 roků p|ni|aoDS ve Ve|imi program, kterémuna svět
pomáha| 12 roků pan starosta Bartoš a č|enové obecního
zastupite|stva,kteří by|i pozorní ke kaŽdémudobrémupodnětu a se
Vzornou v|Ídnostía seriózností tři vo|ebníobdobí svorně zajišťova|i
pokoj|idemdobrévů|e'
Vašívo|bou kandidátůoDS budete mít jistotu,Že u nás ve Ve|imi
budeme mÍtpořádek a našeobec se nám bude všemvíc a víc |íbit.
které
Součástí tohoto dopisu je seznam kandidátů oDs'
doporuČujemek vo|bě' přeh|ed akcí, které budou zvolení zastupite|é
zajišťovat.Úkoly rozdě|ímemezi zastupite|ejmenovitě tak' aby jim
nej|épesedě|y'
Vpřípadě, že z11 č|enůoZ bude zvoleno ve vo|bách a|espoň6
č|enůz oDS, bude na prvním zasedání oZ zvo|en starosta, přijat
při|oŽenýseznam k realizaci a na následnémveře'jnémsetkáníobčanŮ
s oz ou.o"seznam akcí projednán,eventue|nědop|něn.Na desce oÚ
a ve Ve|imskýchnovinách budou občanéinÍormovánio postupu p|nění
přijatýchakcÍ.
4 roky.
občané,máte v ruce osud obce na příští
Zdraví předevšíma pohodu rodin přeje místnÍoDS.
(slohově neupraveno)

Go ie třeba v obci udělatl

1. KANALIZACE
- dokoněitkana|izaci

2. MATEŘSKÁŠxoln
- generá|ní opravu budov v areá|u mateřské ško|y, opravit nebo
zbořit a předem vyřešitnáhradu
3' RYBNíK U víTĚzoVA
- uvo|nilrybníkpro odpoěinekobčanŮ,zarůstácesta kolem rybníka
4. ASFALTKA PoDLE DRÁHY
- zastavitzarůstáníasfa|tovécesty vedle dráhy, eventue|něji vyuŽít
pro ko|ečkové
brus|enía cyk|istiku
5. LESoPARK HoRNí NoUzoV
. zachránitstromkyv |esoparkua správnou údrŽbouzajistitjejich růst'
ookračovatv zalesňovánístráně
6. zŘícEN|NY NA NÁMĚSTí
- působit na majitele zřícenin domů pod náměstím, bud, opravit,
vykoupitnebo zbořit,a rozšířitze|eň náměstí
7 . o S VĚ T L EN ío ec e
- opravite|ektrické
osvět|eníobce nebo nahraditnovým'vhodnějším
8. ASFALTKY
- odstranitvodu zka|uŽí na nových asfa|tkách,neŽbudouvtěchto
místechzničeny
9. zEĎ KoLEM zŠ
- pokud ne|ze opravit zed' pod dvorem zák|adníŠko|yz rozpočtu
generá|níopravy,zajistit,aby nespad|ado chodníku
lO.BAJERVERK A SKALKA
a Ska|ky
- vyříditpřipomínkyobyvate|,,Bajeverku''
1 í. H L A VN ís | L N | c E
- usi|ovato jejígenerálníopravu
1 2 ' P o DN I K Á N ív o s c I
- obnovitspo|upráci obce s podnikatelia dá|e pokraěovatv moŽnosti
páteřnÍčinnosti
rozšiřovánítétouŽiteČné
13'DoBRoVoLNÉ sPoLKY
. podporovat morá|ně i Íinančněvšechny organizace, kteréaktivně
ovlivňujíspo|ečenskýživotv obci

sEzNAM KANDIDÁTŮnnooDs VELIM
BínováHana, |ng.
Ko|ář Pave|
Kostka Luděk
KaÍtanJoseÍ
Bug Mi|an
Hraba|Josef
Homokyová lvana
MiňovskýJiří
Jeřábek JoseÍ
Podhrázskýo|dřich
Sixta Pave|

HorníNoilzov 620
Dvořákova 379
Zahradní418
Do|níNouzov 4.t5
Vítězov8
ct g
Ško|ní
Riegrova 364
Kar|ova1B8
U Koupa|iště
třídaKrále Jiřího315
PraŽská 463

Ve|im
Velim
Ve|im
Ve|im
Kolín2
Ve|im
Ve|im
Velim
Ve|im
Ve|im
Velim

606840393
602241462
321763173
321763219
604212025
321763239
321763549
321763202
602245920
32.l763306
321763410

Váženíobčané,
ve dnech 20. a21 . října2006 přistoupímekvo|ebnímurnám a dáme
svůjh|as navrŽenýmkandidátůmv našíobci.
Místníorganizace komunistickéstrany by|a občanyobce za|oŽena
.1921 poprvése účastni|a
vo|eb do obecnÍhozastupite|stva16.
v roce
a
záií 1923,kdy se k vo|bám dostavi|o1..108občanů(neÚčast56 voličů).
Co chtějí navrženíkandidáti Komunistické strany cech a Mořavy?
. Pracovat ve prospěch všech obČanůobce bez rozdÍ|upo|itického
přesvědčenía náboŽenskéhovyznánítak, aby se nám v obci dobře Ži|o
po vykonanépráci'
a odpočíva|o
- Pro kaŽdý rok sestavit Íinančnírozpočetobce. S majetkem obce
dobře hospodařita vhodnýmiinvesticemizvyšovatjeho hodnotu.
. Ve vo|ebnímobdobí 2006 a 2010 dokončitvýstavbu kana|izace
v obci podle zpracované projektové dokumentace 'a Íinančních
orostředků.
- Podporovat výstaÝbu rodinných domků podle přijatéhoÚzemnÍho
prostředkůzahájit Výstavbu bytŮ
p|ánu. Podle přidě|enýchÍinančních
pro m|adérodiny.
- Na úsekuveřejnédopravy podporovatzachovánívšech stáva.jících
dopravníchspojení'
. Pomocí sociá|ní komise řídit sociální politiku v obci. Podporovat
práci sboru pro občanskézá|eŽitostitak, aby se Žádný občan Žijící
v obci necíti|sám a oouštěn'
. Podporovat opatření, která zvýšíbezpečnostobóanů a obecního
majetku.
- Podporovat všechny dr"uhyzemědé|skévýroby jako rovnocenné
obchodnía výrobníorganizace.
. o všech činnostech obecního zastupite|stvainÍormovatobČany
obce, vyvolat jejich spo|uúčastna řízeníobce a zvýšit návštěvnost
občanůna schůzíchobec. zastupitelstva'Cí| volebníhoprogramu |ze
sp|nitza přispěnívšechobyvate|našíobce.

Vesnická organizace Komunistické strany Čech a Moravy Žádá
voliče,aby se ve dnech 20. a 21' října2006 dostavi|ik vo|bám a vyuŽi|i
svéhopráva vo|itsvé zastuoitele.
Neurčíte.|i
svým h|asem vedení obce, rozhodnou za Vás jiní. Naši
kandidáti jsou: Ing. Zdeňka Richterová, LadisIav Břečka, LadisIav
Mouěka, Dana Krulová, Viktor Urbach, Jiří Kru|a,Ladis|avRichter'JoseÍ
Sahu|ka'Jana Podnecká, Anna Stránská' Stanislav Bradáč.
MÍstnÍorganizace KsČM Vetim
(sIohově neupraveno)

z NAsl sKoLY.lá.nox.

Letošní|etnítábor V HornímBrad|e se opět vydaři|' oproti minu|ým
|etůmby| rozdě|endo dvou týdenníchb|oků.V prvnímtýdnu probÍhalo
za všeobecného povzbuzování dívčÍho osazenstva fotba|ové
soustředění m|adých ta|entů.Rozcviček se uja| zdatný sportovec a
tÍenérpan učite|Kync|. Da|šíprogram by| většinouoddílový.A protoŽe
po ce|ou dobu i počasípřá|o' chodili jsme do bazénu a na Výlety.
sportovci vytáh|iko|a a je|i poznávat oko|í.ob|íbená cesta pana ing.
Macháčka ,,K vysí|ačiv gumákách'. by|a nahrazena ko|y, neboť by|o
značnésucho a kdo by tedy vyba|ova|gumáky' Po týdnu nám Íotba|isté
odje|i a p|ně se rozeběh|a ce|otáborová hra - |etos ve znamení
brány''.
''Hvězdné

o náp|ňsoutěŽí se staraly paní učite|kyKaprá|ková a Motáková
a dop|ňova|je pan učite| Kync|. Servis a zdravotní zásahy pak
zajišťova|ipan Češpiva a p. Macháček. ,,Doktor Francovka'' dě|a|
zázraky a za ce|ou dobu tábora se nevyskyt|y váŽnější případy
k zásahu.
Druhýtýdenjsme si střih|idvě nočníhry. Koupánístřída|ako|a, kola
pak soutěŽe' a tak se rychle přib|íŽi|
konec tábora. Ještě rozdat dip|omy
a odměny, pár Íoteka jede se domů.Závěr našeho pobytu na táboře
zpříjemni|pan Kaprá|ek s kytarou u táboráku, od kteréhose nikomu
nechtělo' Zde se ukáza|o' Že děti zpÍvat opravdu dovedou, jen je
potřeba vývořit správnou pohodu a dobrou pří|eŽitost.
A to se panu
Kaprá|kovi skvě|e podaři|o. Děkujeme mu za to. Věřím, Že se všem
|etošnítábor ve|mi |íbi|a děkujeme sponzorům a pořadate|ůmza
odvedenou práci' Je to něco navíc, kdy se děti a učite|époznajÍ
neÍormá|ně' Jako ohlédnutí připojujeme vzpomínkovou ÍotograÍii.
Zé4emci o komp|etnísoubor snímků mohou kontaktovat Tomáše
Ko|aříka,u kteréhojsou digitá|nísnímkyk dispozici.
S poděkováním SM

pohádkovým
CesÍa
mlýnem

V sobotu 23. 9. 2006 se za krásnéhoslunečnéhopočasíuskutečni|a
akce pro ma|éděti s názvem ,,cesta pohádkovým m|ýnem''.Z iniciativy
M. Penovéa A. Ho|zbauerové,
za podporyaerobik k|ubupři ZS Ve|im,

a|e i da|ších,'dobých duší,'semoh|ovydat na trasu od MŠsměrem ,,do
mlejna'' ko|em vítězovského rybníka a zpět přib|iŽně 1o0 dětí
doprovázených svými rodiČi, staršÍmi sourozenci nebo da|šími
přÍbuznými.
Někteřípřespo|níse doiazova|i,kdepak Že je ten m|ýn?A|e to je
otázka na jiný č|ánek našich novin. M|ýn neby|, zato však by|a
perníkovácha|oupkas pravým perníkemurčenýmk loupání a pravými
jeŽibabami,dá|e vodníci,princezny,čerti,indiáni, k|auni,pavoučci,
hospodáři, Bořek stavite|,autodráha a pope|áři. Děti na kaŽdémz11
stanovišťplni|yúkoly,zakIeré dostáva|ydrobnédárky, v cíli pak na ně
Čeka|akeramická medai|e.Děkujeme všem,kteřípodpoři|inašiaktivitu,
chvá|ímemoc hezky připravenémasky všech 23 pohádkovýchi nepo.
hádkovýchpostav a díkyza věnovanédárky a pomoc při přípravách,
AH

Setkání
s MVDr.
Evženem
Burianem
.l4.00

Kdo v sobotu9. 9. 2006 ve
hod zavíta|do velimskésokolovnv.
jistě nelitova|.Rodnou Ve|im navštívil
po de|šídobě světově uznávaný
odbornÍk,
nyníjiŽameríckýobčanMVDr..EvŽenBurian.

V roce .1982 emigrova|ztehdejšíhoČeskoslovenskaa nyní je
majitelemjiŽ dvou veterinárních
k|inik(The CenterÍor Anima| Surgery
a Dentistry)ve Virginia.Beach. Jsou to k|inikypřevážně pro ma|á
a exotickázvířalaa ptáky a jejich hlavnínáp|níje ortopedie,chirurgie,
traumato|ogiea takézubní lékařství.Doktor Burian kaŽdoročněpořádá
přednášky a vyučujetaké v Evropě, např. ve Vídni, a|e také u nás,
v Ceské repub|ice,v Brně. (Univerzituveterinárnímedicínvv Brně
absolvovalv roce 1973.)
S ma|ým zpoŽděnímdorazi| pan doktor se svou manže|koudo
zaplněnéhoma|éhosá|u místnísokolovny a hned zača| vyprávět.
Dozvědě|ijsme se o jeho nesnadnýchzačátcích
za ,,velkoulouŽí'',
kde
se Většinouna emigrantydívajís nedůvěrou'Vyprávěl,jaké musel
vyna|ožit
úsi|í,
ko|ikzkoušekmusel s|ožita co rokůpraxe na různých
k|inikácha v ordinacíchodpracoval,aby dokáza|, Že je skutečným
specia|istouve svém oboru. Neméně poutavě a barvitě |íčiI
své cesty
po světě, ať už to by|y záŽitky z expedice na Amazonce, z Nového
Zé|andu,Kanady či Tasmánie. Se zaujetím sobě v|astnímvyprávěl
o nádhernéa divoké přírodě,vysokých horách a překrásných řekách,
které na svých cestách vidě|. Nemohu opomenout ani povídání
o rybolovua divokézvěři.. (Dr. Burian je mimo jiné také vášnivým
rybářem a mys|ivcem)'Vykres|i|nám i svůj nynějšídům s ve|ikou
zahradou plnou vzrost|ých, statných stromů, kvetoucích kamélií
a rododendronů.
Potéjsme si proh|éd|i
spoustu nádhernýchÍotograÍií
z výše zmiňovanýchcest, z rybo|ovu,z klinikya takéjeho nádherné
zanraoy.
Se známými, kamarády a přáte|i,kteří si setkánís ním nemoh|i
nechat ujít,pan doktormimo jinézavzpomína|
na své dětstvía mládí,
.na
studia v Brně, na praxi v Ko|íně u MUDr. J. Víravy,na vaření
v Naivce,na ob|íbené
hony, a|e i na klobouk.(Mimojinéklobouk,který
k němu neodmys|ite|ně
patři|a ve kterémsi ho spousta z nás pamatuje,
stá|eještěnosí.)
Strávi|ijsme ve|mi příjemnésobotníodpo|edne,kteréutek|ojako
Voda. zajímavévyprávění pana doktora EvŽena Buriana pos|oucha|i
pozorně všichni přítomní,děti, m|adí i ti starší.Za své povídáníbyl
odměněn ve|ikým pot|eskem. DouÍáme, Že na rodnou Ve|im
nezapomenea Že se zase někdy uvidíme.
A co řícina závěr? ,'Díky,pane doktore,a na sh|edanou!''
M. Slabá

l|áuštěua
zezemě
noomezoných
možností
podruhé

JiŽ
v neve|kémčasovémrozpětíse ve|imskýk|ub rodáků
tematickyvráti|ke Spojeným státůmamerickým.V sobotu 9. září 2006
se v ma|émsá|e ve|imskésokolovny po více jak čtvrtroce od úspěšné
premiéry
fi|muIng.B. Fi|ounaopět mIuvi|o
o státě Co|oredo.

Da|šívyprávěníse pak přenes|a do Virginie,Tasmánie a do povodí
Amazonky. Tentokrát š|o o besedu s býva|ým ve|imským občanem
a rodákem MVDr. EvŽenem Burianem ajeho partnerkou'Přáte| našeho
hosta se seš|ovíce jak šest desítek.Všechny přítomnékrátce přivíta|
předseda klubu rodákůPřemys| Beneš. Po něm pak dosta|slovo host.
Ten ve|mi poutavýmzpůsobem |íči|
ce|ou anabázi svého odchodu do
USA včetně kritickéhoobdobí' kdy bez dokladů a prostředkůčeli|
nebezpečínechtěnéhonáVratudo tehdejšíhoČeskosIovenska.
Vzájemně neznámí přítomníve ve|imskésoko|ovně se rekrutova|i
z něko|ika skupin. By|i zde EvŽenovi spo|užáci, dá|e jeho býva|í
spo|upracovnícia lidé z okruhu péČeo zvířatavčetněmys|ivců,a|e
i osobní přáte|é' Kromě starosty obce J' seiÍerta přiš|i souČasný
i někdejšíveterinář, tedy MVDr. V. Kurka a MVDr. J. Kačín' Do
ve|imské soko|ovny přivez| návštěvu z or|ických hor Dr' Vírava a
Dr. Cech kvů|isetkání váŽi| cestu do Ve|imi až z Vídně. Po téměř
pobytu' vyp|něnémvzájemným předáváníminformací,se
tříhodinovém
obou hostŮ uja| zde přítomný místní úspěšnýpodnikate| Bohus|av
Ko|ář. Ve|im tedy nepromarni|atéto vzácné pří|ežitosti.
Zdá se, Že
spokojenostby|ana všechstranách.
B. B.
klohově neuoraveno)

lílub]oilílďhlásí

Ve|im opět vzpomně|a výročíupá|enímistra Jana Husa. Letos je
tomu jiŽ 591 let' kdy napos|ed vydech| zastánce pravdy a záchrance
českéhojazyka. 5. července2006 ve 20 hod. se na Houti seš|o za
poěasí něko|ik oesrtbx občanů,z nichŽ mnozÍ by|i
výjimečněpét<néno
pamětníkyještě prvorepub|ikovýchpietníchshromáŽdění.JiŽ v úvodu
by| zdůrazněnvýznam tétostaÍé soko|ské tradice' Pochody Lví si|ou
a Spějme dá|, zpívanépřítomnýmina počátkua na konci s|avnosti,
demonstrova|yb|ízkostmyš|enekTyršových a sta|y se ho|dem 14.
Všesokolskémusletu právě probíhajícímu
v Praze. Samotný projev
k Husovu výročípronesl Mgr. Miros|av Frydrych, kteý navíc zmínil
i da|šíoběť tehdejšízvů|e,významnou osobnost Univerzity Kar|ovy
Jeronýma PraŽského,postiženoustejnýmosudem o rok později.
pÍázdninymoŽnost
Ve|imštíi Vítězovštíbudou.mít po ce|é |etoŠní
zpestřit si své sobotnía nedě|níprogramy.V rámci klubu rodákůje pro
ně v ma|émsá|e ve|imskésoko|ovnypřipravenaVýstavanazvaná Ve|im
- historiea současnost.V sá|ku je využitokaŽdéma|émísto.Exponáty
jsou nejen na stojanech,a|e i na deskách a rEsto|ech. Zprávy o Velimi
zde jsou od pravěku aŽ do současnosti.Na sestaveníce|évýstavy majÍ
největšípodí| naše nové ve|imské spo|uobčanky paní Roškotová
a Sukdo|áková a nesmím opomenout ani našeho spo|upracovníka
DraženaŠťastného.
otevřeno je zde tedy každousobotu a nedě|i (po
dobu prázdnin)od 9 do 16 hod. aŽ do nedě|e20. srpna,kdy v 16 hod.
Výstava koněí. Na výstavě je možno zakoupit pub|ikaci o Ve|imi'
pohIednice,
ijiné.

Prázdninová
výstava
viděnáze zákúlisí

Lidé ztrácejí druŽnost, která jim by|a V|astnív dobách minu|ých.
Většídůrazse dnes k|adena s|ovo moje neŽ na zastara|énaše.Vytrácí
se tudíŽzájem o věci spo|ečenské.
Rozhodnutío konání Výstavy Velim - historie a současnost Ve
ve|imskésoko|ovně,míněnépo dobu téměř celých prázdnin, přiš|o
náh|e a nečekaně.Důvodemby|o zvidite|něníobce i místníhoSoko|a,
propagace místníchpodnikůa v nepos|ednířadě i využitímoŽností
Soko|a,jmenovitějeho čtvrtého
oddÍ|u.Svou pomoc nabídlydvě mladé
aktivní občanky pí Roškotová a Sukdo|áková, které se věnova|y
insta|acice|é výstavy' K|ub rodákŮ jim da| k dispozici své exponáty.
Seš|y se ivýstavní předměty zjiných míst' Pro časovoutíseň se
vernisáž uskutečni|avpondě|í 10. července 2006 ve 14 hodin.
Následně pak by|aVýstavaotevřena kaŽdou sobotu a neděli od 9 do 16
hodin,a to aŽ do 20. srpna, kdy by|aukončena'
Musím uvést,že.ve|koustarost způsobova|ozajišťování
s|uŽeb po
dvou osobách a dvou směnách denně. Během dvou dnů se tedy
vystřída|o8 osob. Za ce|ou dobu provozu to by|o ko|em 48 osob.
Zvláště zpočátkuse stáVa|o,Že se mnohdy za ce|ou směnu nedostavi|
Žádný návštěvník.To zapřičiňova|opesimistickéúvahyo předčasném
uzavření Výstavy. Hodnocení prokáza|o poměrně krátký čas na
pťípravu,špatnou propagaci nepříznivě ov|ivněnou absencí místnÍho
rozh|asu(aparátyodevzdanék pře|aděnÍna jinou frekvenci)a odmlkou
Ve|imskýchnovin po dobu prázdnin. By|o tedy Vsazeno na pochopenÍ
redakcÍKo|ínskéhodeníku a Presu pro propagaci výstavy. Dá|e byly
zhotoveny ma|éjednoduchéletáěky s inÍormacío výstavě a pořÍzen
plechový poutač pro u|ičnípouŽití.Učast se pak znatelně z|epši|a.
je, Že výstava by|a většinounávštěvníků
Ne.jvícepotěšující
hodnocena
k|adně.Děkujemevšem,kteříse na nípodí|e|i.
B.B.

Ještějednou výstava

KdyŽ jsme se před rokem a pů|stěhovali do Ve|imi, vědě|a jsem
pouze' Že se zde kdysi vyrábě|a PEDRA. Shodou náhod jsem se před

prázdninamidosta|ak přípravěa rea|izaciVýstavyVEL| M - H|sToR|E
A soUcAsNoST
a zača|azjišťovat,Že je to ve|mi zajímavémísto
k žití.Věřím' Že se o tom přesvědči|ii návštěvníciVýstavy'Těm chci
jménem pořadate|ůpoděkovat. Bezmá|a 2.300,- Kč dobrovo|ného
vstupnéhobude použitona provoz Sokola a da|šíčinnostk|uburodáků.
Výstava se zdaři|a,vaše oh|asyjsou k|adné.
Děkuji touto cestou paní Janě Sukdo|ákové,bez kteréby se ce|á
akce neuskutečni|a'
Dá|e pak panu Bohus|avuBa|áčkoviza poskytnutí
zna|ostía archivu k|ubu rodákůa panu starostoviJoseÍuSeiÍertoviza
|eteckésnímky Ve|imi, kteréVýstavu vhodně dop|ni|y,za kníŽkya po.
h|edy'kteréjste si moh|ina Výstavězakoupit.
Zv|áštnípoděkovánípak patřípanu Jiřímu Škopkovi,akademickému
ma|Íři,kteý přije| na zahě4enía rozšíři|nabídku poh|ednic o své
malovanézimníkrajinky.
A v nepos|ednířadě patřídík všem, kteří věnova|i svůj vo|ný čas
provoz výstavy' Jsou to: Bohus|av Ba|áček,Přemys| Beneš,
a zajisti|i.MarušeČábe|ová,Anna ČeŽíková,panÍEster|ová,JoseÍ Farkaš,Hana
Fuchsová, Lubomír Chyba, JarosIav Karbusický, JarmiIa Kopecká,
Dagmar Kučerová, Kare| Lejnar, Marie Líba|ová,paní Nezavda|ová,
Jaros|av Nezavda|, paní Pagačová' o|dřich Podhrázský, Josef Sixta,
Pave| Sixta, paní Strnadová m|., Kare| Strnad, Kare| Strnad m|., paní
Synková,
Synek, Anna Šeříková,Jan Škopek,Vác|av Škopek,
-Jiří
Ladis|av Sourek,
DraŽen Sťastný,paní Svesťáková, paní Vo|avková,
Jiřina Za|abáková a Jiřina Žáěková'

Pořadatelé děkují panu Černému(prodejna EDEN) za vody pro
s|uŽby, panu Ladis|avu Ko|aříkovi za zhotovení skříněk pro archiv
a panu Radoňoviza inÍormační
tabu|i.
Ještějednouděkujivšema těšímse na da|ší
výstavu.
Michaela Roškotová

K|ub rodákŮ shromažd'ujerůznéinÍormační
materiá|y.Je jich hodně
a mnohdy chybí datování' jména osob (u ÍotograÍií)
a podobně. Na
výstavě jste moh|i vidět i tuto fotografii.Pozna|i jste své b|ízké,nebo
známé? Pokud ano, kontaktujtepana Bohus|avaBa|áčka.

Vzponínkei

ne| Yíkendoý

pobyt

Prázdniny se přehouply do své druhé po|oviny a přestoŽe nám
předpověd'počasíslibovala tep|o,pravý opak by| pravdou.Stá|e pršelo
a byla zima.
Z d|ouhéchvíle si proh|ížím
Íotkyz víkendovéhopobytu v Týništi,
kteý jsem pořáda|a na začátku prázdnin a vzpomínám na nádherné
chvÍ|estrávenés dětmi.

otvírá se mi pohled na zahradu, kde jsme hrá|i to|ik her, ať uŽ to
pod lanem, pře|évánívody, m|sánína
by|o skákání v pyt|ích,pro|ézání

Vzpomínám, jak jsme se s dětmi vydali do |esa po stopách skřítkŮ
a plni|i úko|y draků, hejka|ů'trpas|íkůa Iesních strašidý|ek.Naši
skřítkovése dětem občasobjevi|iv podobě p|yšákůa ma|ícestovatelé
z nich mě|i ve|kou radost.Stále s|yšímjejich h|ásky a cítímto ohromné
kteréjsme společněproŽi|i.
nadšenízdobrodružství'
S těmito myš|enkamimám ještě větší náboj do Života' A ač je
ch|adno,hřeje mě vědomí,že práce, kteroudě|ám, přinášíjiným radost'
a svému
A ještěněco. Chtě|a bych touto cestou poděkovat rodičům
akce'
nejstaršímu
synovi za velkou pomoc při organizovánítéto
Eva Neklanová

rÉčgn
DRocovýcnz Avvuo'Ti
pro
připravi|

Vás
tým
V rámci inÍormačníkampaně, kterou
nízkoprahového
zařízení,jste se jiŽ mohli dočísto jednot|ivýchdrogách,
o tom jak |ze poznat,Že někdo ve Vašem oko|ídrogy užíváčijak se při
takovém zjištění zachovat. Tento článek bychom rádi věnovali
způsobům|éěbydrogovýchzávislostí.
Přev|ádajídva postoje k |éčbědrogovýchzávis|ostí.Jeden z nich je
Ten druhý
značněskeptickýa v zásadě považujeléčbuza neúčinnou'
povaŽuje naopak |éčbuza vše|ék.Tento postoj nejčastějizaujímají
rodiěe nebo samotní uŽivate|é.BohuŽe| často dochází ke zk|amání,
pÍotože
kterémohou véstk re|apsu(opětnému
existujespousta Íaktorů,
užívání).
Pravdu však na|ezneme někde uprostřed' V Čechách můŽe
uŽivatel vybírat mezi něko|ika typy |éčbypodle stupně zdravotního
a sociá|níhopoškození.
Ambu|antníléčbaje vhodná zejména pro uŽivate|e v začátcích
drogové kariéry s vysokou motivací a podporou b|ízkého oko|í.
StěŽejním prvkem ambuIantní |éČbyje individuá|níterapie, která
v ideá|nímpřípadě probíhá 3x do týdne po dobu pŮl roku. Výhodou
tohoto typu |éčbyje' že uživate|není VýrŽen ze svého stávajícího
prostředí(zaměstnání,rodina). V některých případech se však můŽe
jednat i o ve|kou nevýhodu.Uživate|totiži nadále zůstává v prostředí'
ve kterémjeho drogový prob|émvznik| (přáte|é'parta).Tento typ |éčby
však u nás není nato|ik rozšířen' aby moh| uspokojit poptávku.
je dennístacionář. Léčbav něm
lntenzivnějším
typem ambu|antní|éčby
probíhá formou strukturovanéhoprogramu (individuá|níi skupinové
teÍapie,vo|nočasové
aktivity)v rozmez(až osm hodin denně po dobu tří
aŽ čtyř měsícú.V současnédobě Íungujev ČR pouze pět denních
stacionářů,nejb|iŽší
se nacházív Praze,
pobytovou,která
Kromě ambulantní|éčby
můŽeuŽivate|vyuŽít|éčbu
probíhá na specia|izovanýchoddě|eníchnemocnic a psychiatrických
|éčeben.
Před nástupem do tohototypu zařízeníje nezbytnéabsolvovat
detoxiÍikaci,která probíhá taktéŽ na specializovaných odděleních.
Jedná se o něko|ikadennípobyt' jehož cí|emje překonat abstinenční
syndrom' kteryiu závis|ých přichází při odnětídrogy' Vše probíhápod
|ékařskýmdoh|edem,častojsou podávány |éky.Pobýová nebo také
ústavníléčbaje určenazejména uŽivate|ům,
kteříjiŽ nejsou schopni
kontro|ovat
své uŽívání'
je terapeutickékomunita.Většinouje lo zařízení
Da|šímtypem |éčby
umístěné,,mimo civi|izaci''.Pobý v terapeutickékomunitěje až rok
a pů| dlouhý' Klienti se zde za pomoci terapeutů učí zák|adním
návykům, které v průběhu své drogové kariéry pozby|i. Dú|ežitou
procesu je pracovní teÍapie. Klienti totiŽ sami
součástí|éčebného
zajišťují
chod komunity(úk|id'vaření' údrŽba,práce na Íarmě).osvojují
si tak dovednostinezbytnépro Životve spo|eČnosti
neuŽivate|Ů.
Léčba drogové závis|osti určitě není jednoduchou zá|ežitostí
a vyŽadujespoustu energie a úsi|íze strany uŽivate|ei jeho oko|í.Prolo
přejeme všem' kteří jsou před tento prob|émpostaveni' aby naš|i
odvahu k prvnímukroku.
DÍ|em o moŽnostech |éčbydrogových závislostí se náš seriá|
uzavírá,Příštídíl bychom rádi věnova|iodpovědímna vaše dotazy. Ty
prosímzasí|ejtena naši e-mai|ovouadresu kc@os-prostoř.cz nebo na
webovéstránky WWw.os-prostor.cz

XIV. SLET SOKOLU V PRAZE

Jak jsme Vás' milíčtenáři'inÍormova|i
v minulémčís|eVN' přib|íŽil
se den D cvičení na Strahově. Po Župních. sletech v Ko|íně
a v Poděbradech přišelzačátekčervencea s níms|avnostnívystoupení
v Praze. ZahájeníX|V. Všesoko|ského
sletu proběh|o1. červenceod .l9
hodin v Sazka Aréně. V dvouhodinovém,doslova nabitémprogramu
by|y ukázány sporty' kterými se Soko| zabývá. Ved|e těch' ve kteryich
tradičně vyniká (sportovnígymnastika, akrobatický rockenro| nebo
cyk|istická krasojízda)i ce|á řada da|ších- umělecká gymnastika,
badminton,odbíjená' košíková,judo, karate a jiné' By|y předvedeny
ukázky někteých s|etových sk|adeb a by|i oceněni někteří význačnÍ
č|enovétě|ocv|čnýchjednot' Vystoupi|i i zahraničníhosté - velmi
poutavou ukázku gymnastiky předved|a skupina ze Spojených států
amerických.
Po sobotním zahájení pokračoval s|et v neděli 2.července
dopo|ednes|avnostnímprůvodemPrahou, jehoŽ část přenáše|aČeská
te|evize. odpo|edne jiŽ zača|y první nácviky na p|oše stadionu
Rošického.Cviěenci by|i' jak je to již tradicí,ubytováni ve ško|ácha
jejich dopravu na Strahov zajišťova|y
speciální autobusy a tramvaje'
KaŽdému vystoupenípředcháze|o seřazení na nástupní p|oševed|e
naÍukovacíha|y a pak organizovaný pochod na plochu stadionu.Jak
jsme jiŽ zmiňova|i,Velimštívystupova|ive sk|adbáchCh|apáci ||a Zpěv
naděje. Sk|adba prvně jmenovaná by|a zařazena do obou s|etových
programů,a tak přípravnýchcvičeníby|o opravdu poŽehnaně' Navíc
část cviěících abso|vova|a v Praze nácvik částečněimprovizované
sk|adby Pozdrav tobě' která měla tvořit neobvyklý závěr večerního
s|etovéhoprogramu. Po nácvičícha generá|kách v pondě|ía v úterý
nás|edova|ah|avnívystoupení- ve středu od 21 hodin programVečerní
a potom ve čtvrtekodpoledne vystoupenízávěrečné'Zvláště v úterý
večer by|a náročná nočnígenerá|ka, neboť se začína|ood 9.30
a cviči|ose do 23.30. o co delšícviěení,o to VícezážitkÚ,Bratr S|ávek
na generá|kuzapomně| potítka.Co ted'? Při vzpaŽeníbudou vidět ruce
bez bí|ýchpásků. Zůsta|nad věcí. Za pochodu na stadion si stači|
koupitbí|éponožkya náhradní potítka by|ana světě. A to jsou drobné
střípky' které dě|ají Život Životem. VečernÍ progÍam zakončova|a
sk|adba Pozdrav tobě. Skupinu Ved|a na p|ochu stadionu naše sestra
Martina Macháčková jako pravá krajnice a ved|e ní se řadili všichni
ostatní cvičenci' Sk|adba se zahajovala za úp|nétmy s postupným
rozsvěcovánímstadionu, a tak byl nástup ve|mi náročný.Vesk|adbě
by|o uŽitořady neobvyk|ýďtprvkůa světe|nýcheÍektů
včetnějízdyko|'
štaÍetparalympioniků
a akrobatickégymnastiky.
Všechna cvičeníse vydaři|a a druhý závěrečný den s|edova|
z čestnétribuny i pa]l prezident Vác|av K|aus. Tento takzvaný druhý
programpřenáše|ai CT 2. Slunce po ce|ou dobu cvičenípá|i|o,a tak se
kaŽdývrace|domů opá|ený.
Na závěr č|ánku poděkujme za vzorný přístup k nácviku
a reprezentaci naší obce týmu cvičenců,kIerý za Ve|im na X|V'
Všesoko|skéms|etu Vystupova|.By|i to ve sk|adbě','Ch|apáci||.. Jan
Radoň, Jaros|av Bačina, Jaros|av Nezavda|, Slávek Macháček
a Martina Macháčková; ve sk|adbě
naděje.. Dana Ester|ová
'lpěv
a Jana ZaÍouková- G|avas.
SM

PODEKOVANI

Děkujeme všem přáte|ům,známým a kamarádůmza s|ova útěchy
a projevysoustrastinad úmrtím
našehodrahéhoRomana Petery.
Věra Peterová.rodina Michníkova

PoDĚKovÁNÍ

občonébyd|ícÍ
v domě s pečovote|skou
s|uŽbouve Ve|imi
děkujíponu |ng.VlodimtruKučeroviz třÍ.cy
KrÓ|eJiříl.ro
zo ve|ké
mnoŽstvÍ
meruněk,kteréiim dorovo|'
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