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Ceno 5,. Kě

ZPBAVY ZE ZO

Z jednání Zo Ve|im konaného dne 30. 1,2oo7 v zasedací místnosti
O U Ve l im od 18. 00hodin
Přítomni:pp. - Seifert' Ing. Richterová' Mgr' Karpeta, Kaftan, Kotek,
S|abá, Kube|ka,Mgr. Češpiva
1. Zaháieníproved|a s programemjednáníseznámi| přítomnépan starosta JoseÍ seiÍert.Konstatova|,Že je přítomnanadpo|oviční
většina
členůZo. H|asovánío programu:pro B - proti0 - zdrŽe|se 0.
2. Kontrolaminu|ého
zápisu
. ManželŮmVojtíškovým
by| uhrazen finančnípříspěvek.
. Prodej obecníchbytů- úko|trvá.
. Pan Cako||i- sociá|níkomise bude nadá|e s|edovatstav tétorodinv.
. Stromy při výjezdu zTy|ovy u|ice ještě nebyly prořezány z důvoóu
ka|amitního
stavu po si|némVětrua nás|ednésněhovéka|amity'
. By|ypřipomenutyda|šízprávy.
3. Návrh Vodos s.r.o. Ko|ínna zvýšeníka|ku|acevodného
- Pan starosta předloŽi|Zo návrh na zvýŠeníka|ku|acevodnéhona
26'14 Kč/m"včetněDPH. Zo ka|ku|acischvá|i|ohlasovánÍm:pro 7 pÍoti0 - zdrŽe|se 1.
4. Návrh Vodos s.r.o. Ko|ínna zvýšeníka|ku|acestoěného
- Pan starost.apřed|oŽi|Zo návrh na zvýšeníkalkulace stočnéhona
23'86 Kě/m" včetněDPH' Zo ka|ku|acischvá|i|oh|asováním:pro 8 proti0 _ zdrŽe|se 0.
5. Proiednání sm|ouw - Technické s|uŽbv města Ko|ína na Úseku
přepravva nak|ádánís odpadv
- TsMě KolÍna před|oŽi|yZO novou sm|ouvu, ve kteréod 1..1.2007
zvyšujíčástkuza nak|ádánís odpady o 189 181,. Kč,coŽ znamená,
Že obec pro rok 2007 uhradí TSMě Ko|ína Íinančníčástku
1395427,. Kč. zo s navýšenou cenou souh|así,ale poŽaduje
přepracováníbodu čís|oV - závěrečná ustanovenÍ.HlasováníZo:
pro B - proti0 - zdrŽe|se 0'
6. Návrh rozpočtupro rok 2007
. Pan starosta před|oŽi| Zo návrh rozpočtu pro rok 2007 _ příjmy
a výdaje. Zo jednot|ivépoloŽky podrobně rozebra|oa s návrhem
rozpoětusouh|asíhlasováním:pro 8 - proti 0.- zdrŽe|se 0. Návrh
rozpočtubude vyvěšenna úřednídesce po dobu 15 dnů.
7. Došlá oošta
. V|.dd|rr'|'r
a Mi|ušeŠťastných,
Ve|im - Žádost o výměnu kuchyňské
|inky v nájemnímbýě z důvodujejíhošpatnéhostavu' Rozhodnutí
Zo: Zo s výměnou souh|asís tím, Že na výměnu kuchyňské|inky
poskytne Íinanční
ěástku v hodnotě 10000'- Kě. Pokud vybraná
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kuchyňská |inka bude přesahovat daný |imit,uhradísi zbytek finan.
čníčástkysám nájemník.Petr Sch|ossar, Ko|ín- Zádost o přijetído domu s pečovate|skou
s|uŽbou. RozhodnutíZo: Zo v souěasné době nezařazuje da|ší
Žadate|e,kteřínemajítrva|ýpobyt v obci Ve|im,do seznamu Žadate|ůz důvoduve|kéhozájmu o umístěnÍ
do domu s pečovate|skou
sIuŽbou'
Mgr. Mi|oslava Nykodemová, Ve|im - stížnostna poházenépapíry
V obci a na problémcyk|istův u|ici Palackého,kteříjezdí po chod.
níku a ohrožujíobčany byd|ícízejména v úseku od Kar|ovy u|ice
k obchodu pana Jeřábka. Rozhodnutí Zo: JiŽ jsou objednány
odpadkovékoše,kterése rozmístípo obci. Dá|e bude napsán dopis
na Správu a údrŽbusi|nic v KutnéHoře, kde obec zaŽádá o úpravu
krajnic u komunikace.objednány jsou jiŽ dopravníznačkyse záka.
zemjízdy cyk|istůpo chodníku'
Anna Drábková, Ve|im - Žádost o změnu územníhop|ánu.obce
Ve|im z důvodu umoŽnění
^qistavby rodinnéhodomu na části
parcelyp.č'28111(cca 405 m.) V katastrá|ním
územÍVe|im.
Rozhod.
nutíZo: Cást tétoparce|yje v územnímp|ánu vedena jako p|ocha
pro občanskou Vybavenost' V pátek dne 2.2.2007 se uskuteční
jednánípana staIostyse stavebnímúřademv Ko|íně.
Město Pečky- Zádost o Íinanční
příspěvekna připravovanouakci,
která se koná ve dnech 7., 8. a 9. června2007 pod názvem,,Jede,
jede mašinka,aneb dětská pouťV Pečkách...RozhodnutíZo: obec
Ve|im přispěje finanČníčástkou 1 000'. Kč.H|asováníZo:pro B proti0 - zdrŽe|se 0.

:

Zpráw č|enů
Zo. diskuse
Pan Seifert - Navrhujeodměnu za rok 2006 pro č|enyvýboruškol.
ské a ku|turníkomise, kteříse podílejína přípravěVe|imskýchnovin
a č|enům
sPoz. zo s odměnami souh|asíh|asováním:pro B - proti
0 - zdrŽe|se 0'
Pan starosta před|oŽi|Zo rozpoěet na Íok 2007 od Dobrovo|ného
svazku obcí Pečeckýregion' obec Ve|im zaplatíÍinančnÍ
příspěvek
na tento rok Dobrovo|némusvazku obcí Pečeckýregion v hodnotě
106 000'. Kč.H|asováníZo.,. pro 8 - proti0 - zdrželse 0.
- |nformova|ZO o navrženípaní Jaros|avy Studenéza ě|ena kontro|níkomise Rady VodohospodářskéhosdruŽeníKo|ín.Zo s tímto
náVrhemsouh|asíh|asováním:pro 8 - proti0 - zdrželse 0.
Paní S|abá - Žádost o zapůjČení
ve|kézasedací místnostipro Ve|i.
konočnívýstavu.Pan starostasouh|así.
Pan Kaftan - |nÍormova|
Zo o paní Peroutkové.Pan starostazašle
dopis sestře paníPeroutkové.

.

Paní Richterová - Doporučujevysazení stromůpodélchodníkuod
ško|yk býva|ýmvojenským bytovkám.

Z iednání Zo Ve|im konaného dne í3.2'2007 v zasedací místnosti
oU Ve|im od í8.00 hodin
Přítomni:pp' - Seifert, tng. Richterová, Mgr. Karpeta, Kaftan, Kotek,
S|abá, Kube|ka'lng. Rejho|ec,JUDr. Těmín,Bednář' Šimek
1. Zaháieníproved|a s programemjednáníseznámi| přítomnépan sta.
rosta Josef seiÍert.Konstatova|,Že je přítomnanadpoloviěnívětšina
č|enů
Zo. H|asovánío programu:pro 9 - proti0 - zdrže|se 0.
2. Kontro|aminu|éhozápisu
. Bod čÍs|oV ve sm|ouvě na odvoz komuná|níhoodpadu by| přepra.
cován.
. Pan starostainformova|Zo o dopise, kteý by| zas|án na sÚs rutná
Hora (stíŽnostpaníNykodemové).Pověřený pracovníkpanu staÍos.
tovi odpovědě|,Že toto bude řešenoaŽ po skoněenízimnísezony.
- stromy podé|chodníku od ško|y k bývalým vojenským býovkám
budou vysázeny.
- By|ypřipomenutyostatnízprávy.
3. Schvá|enÍzáměru prodeieoozemku p.ě.318/88 o vÝměře 231 m2
V katastrálnÍmúzemíVe|im

- Záměrbylvyvěšenna Úřednídescepo dobu15 dnŮ.Zo prodejvýše

:
:

o.

uvedenéhopozemku schva|ujeh|asováním:pro 8 - proti 1 - zdržel
se 0.
Sm|ouva- Technickés|uŽbvměsta Ko|Ína
Bod čís|oV ve sm|ouvěna úsekupřepravya nak|ádánís odpady by|
přepracován.Zo pověřilo pana JUDr. Těmína k posouzenídaného
přepracování.
Doš|ápošta
č.j.97 * Po|icie CR' obvodníoddě|eníPečky- Usnesenío od|oŽení
spisového materiá|u o odcizení okapových svodů z budovy ZŠ
Velim.
č:'j,1o2 - Zák|adníško|a a Mateřská ško|a Ve|im, okres Ko[ínZádost o souh|ass převedenímfinaněníchprostředkůdo rezervního
prostředkůdo
Íondu.RozhodnutíZo: Zo s převedenímÍinančních
rezervníhoÍondusouh|asíh|asováním:pro 8 - proti0 - zdrŽe|se 1.
.|12
ě.j.
- ManŽe|éVojtíškovi'Velim - Poděkování.
č.j'113 - Eva Hájková, Ve|im - Žádost o schvá|enívýměny vany za
sprchovýkout. RozhodnutíZo: Zo s výměnou souh|asís tím,že si ji
nájemníkprovede na své v|astnínáklady. H|asováníZo: pro B proti0 -zd rželse1'
Krajský úřad Středoěeskéhokraje' odbor dopravy, Praha - Připojízdnímuřádu 2007/2008.Rozhodnutí70: Zo
mínkyk Že|ezničnímu
bere na vědomí.
Marek Semerád, starosta obce Cerhenice - Zas|a|Zo dopis týkající
se návrhu rozpočtua revize ÍinancováníDobrovo|néhosvazku obcí
Pečeckýregion. RozhodnutíZo: Vzh|edem k tomu' že na minu|ém
zasedání Zo schvá|i|o návrh rozpočtuDobrovo|néhosvazku obcí
Peěecký region, stanovisko Zo V tomto bodě zůstává neměnné.
S revizíÍinancováníDobrovo|néhosvazku obcí Pečeckýregion Zo
souhIasí.
Zpráw č|enů
Zo, diskuse
Pan SeiÍert- sdě|il Zo, že zména územníhop|ánu č.3 a č.4 byla
schvá|ena.
- |nÍormova|
Zo o schůzce s paní Annou Sixtovou z ostravy, která
je jednou z v|astníkůpozemků spojnice mezi třídou Krá|ó Jiřího
a Kar|ovouu|icí.Paní Sixtová se zajíma|ao rozparcelovánípozem.
ků. Pan starosta jí odpověděl' Že majitelépozemkůsi musí nechat
pozemky geodeticky zaměřit. Dále bude vypracována urbanistická
studie,kde bude doporučenave|ikoststavebníparce|ycca 1 000 m2.
obec nemůŽenechat zaměřit pozemky, kterénejsou v jejímmajet.
ku.
- Ve Vítězověbyla zprovozněna úřednídeska.
- Dokončenípovrchu komunikace Ve Vítězově bude provedeno
v jarníchměsících.
- SchŮzka se zástupci VýzkumnéhoústavuŽelezničního,
a.s. Praha,
kteří na oU proved|i prezentaci jejich činnostia zároÝeň pozva|i
pana starostu, a|e i žáky zák|adní ško|y na možnou exkurzi do
Zkušebníhocentra VUZ Ve|im.28.| 02 Cerhenice.
Pan Rejho|ec_ Upozorňuje na |ámání povrchu budovanékomuni.
ltace ve Vítězově.
Pan Těmín_ |nÍormova|
Zo o jednánís ministerstvemfinancíoh|ed.
ně moŽnostiprodejenájemných býů.
- Vznes| dotaz na pana starostu, zda by by|o možné,aby obecní
po|icistapan Beníšekvykonáva| pochůzkypo obci v nočňíchhodi.
nách. Pan starosta odpovědě|, Že ze zákona ve veČerníchhodinách
musí chodit dva po|icisté.Jako nejrozumnějšířešení navrhoval
zakoupeníkamer, kteréby byly rozmístěnypo obci.
- Na Ska|ce opět dochází k vypouštěníodpadníchvod ze soukro.
mých septiků.Pan Kotek odpovědě|, Že jeden z viníkůby| již vy.
oátrán'
Paní S|abá - PoŽáda|aZo o spolupráci na přípravěp|esu.
přejezdu nesvÍtíveřejnéosvět|ení.
Pan Kotek - U Že|ezničního

Pan Bednář - osobní auta nedodrŽujív obci rych|osta státnípo1icie
ve Ve|imi není téměř vidět. Také stav státní komunikace v obci ie
v kritickémstavu.
- Dá|e pan Bednář vznes| Zo otázku o možnostipodporynesouhla.
su s vybudovánímraketových radarův ČR. Č|enkaredakčnírady
Ve|imských novin nabíd|apanu Bednářovi, že danou otázku bude
konzu|tovats redakčníradou, která tuto mvš|enkuzváŽí.
Pan Šimek- Vrátil se k otázce mikroregionus tím,Že pokud toto
Íunguje,by|o by dobrév mikroregionuzůstata vedenímikroregionu
véstk získávánídotacíi z EU.

SPOLECENSKA RUBRIKA

SPOZ OZNAMUJE
jubi|ea
Významná
životní
os|aviIi:

Lanc Jaroslav, Velim
Zitová Věra. VeIim
Sixtová Marie, Velim
HovorkaJaroslav, Velim
Hraba|ováHana, Ve|im
Daněk V|astimi|'Ve|im
Kozáková Jiřina. Ve|im
Šec|Ladis|av.Ve|im
Minarčík
Joseí. Velim
Nováková Věra. Ve|im
Hanuš Petr, Velim
Do da|ších|et přejeme hodně zdraví!

92 let
80 let
/ 5 le l

75 let
70 let
65 let
60 let
60 let
60 let
60 let
60 let

Narodil se:
Kadlec Jan, Velim
RodičůmbIahopřejeme!
ZemřeIi:
Bušková RůŽena,Ve|im
K|oudaEmiIián,Ve|im
Houda Jaroslav, Velim
MarusičJozef. Ve|im
čest jeiich památce!

obecní po!icie hlásí

VáŽení spo|uobčané,
musím vás dúrazně upozornit na novodobé
|oupeŽníky.
Tento druh z|odějůspočívávtom, Že si vytipujíurěitýdruh
automobilúa příleŽitostněho odcizí. V naší obci doš|o ke čtyřem
|oupeŽímtohotodruhu. Prosímvás toutocestou, abyste svéautomobi|y
zaparkova|ia|espoňza vraty svého obyd|ínebo v gáráži.Pokud parku.
jete na u|ic'i,má z|odě|usnadněnoupráci o 50 %.
opět je zde jarní počasí a čtyřnozímiláčkovése objevujíve
zvětšenémíře na veřejnémprostranství.
Zůstávajípo nich exkrementy,
kteréjste povinni po svých čtyřnohýchmi|áčcíchodk|ízet.Pokud je
vyvádíte na procházku, vždy na vodítku.Tento přestupek objasňuje
obecnívyhláška.
V oko|íobchodu Sen a poštynám vzniká od kelímkŮvypitéhočaje,
kávy nebo čoko|ádyneskutečnýnepořádek na veřejnémproskanství.
Je vypozorováno, Že podstatná část tohoto nepořádku vzniká o po.
|edních přestávkách na ZS. Kdo bude přistiŽen, bude muset tento
nepořádek v plném rozsahu uk|idit,v nepos|ednímpřípadě rodiče
těchto dětízapIatípokutuza znečištěnÍ
veřejnéhoprostranství.
Touto cestou děku|ivšímavýmobčanůmza oh|ášenínočníhobučení
v zahrádkářské ko|onii za kato|ickýmhřbitovem. Ukradenéte|e by|o
vráceno místnímuZD.
Vyzývám všechny občany,pokud jé bude obtěžovatnějaký agent
různýminabídkami,aby vše oznámi|ina oU Ve|im.
obecní policie . Jiří Beníšek

PředsÍauujeme
nové
zasÍupite]e

Ve Ve|imských novinách pokraěujemev představovánínově zvo|ených č|enůzastupite|stvaobce ve vo|bách na podzim 2006. Tentokrát
jsme se pta|iJUDr. Tomáše Těmína'

Pane Těmíne, o Vás se ví že z Vetimi nepocházíte, múžete
prosím našim čtenářŮm sděIit, i7k iste do Velimi přišet?
Ano' to je pravda, pocházímz Upice v Podkrkonoší,
asi sedmitisíco.
vého města v okrese Trutnov.Tam jsem Ži| do svých 22 |et,ve Ve|imi
byd|ímtéměř9 |et.
Z Podkrkonoší do Polabí musel být skok, nestýská se Vám po
Vašem rodném kraji?
Ano i ne, víte,přírodaméhodětstvíby|ap|ná kopců,|esůa horských
potoků,to mi ve Ve|imi chybí. Na druhou'stranu tento kraj je nabitý
historií,ke kteréi já márn ve|ice úzkývztah, Jako m|adýjsem mnoho
četlo Kouřimi a Kutné Hoře a ta města se mi zdá|a velice vzdá|ená,
moŽná aŽ moc z jinéhosvěta. Nyníjsou v okruhu 20 km a neníprob|ém
je ěasto navštěVovat.Navíc moje manŽe|kami zdejšíkraj zpřístupni|a,
abych jej moh|lépepoznat,za to |sem jí ve|icevděčný.

Ve volbách jste kandidoval za KD.l.ČsL, jste jejím členem?
Kandidova|jsem jako nezávis|ý na její kandidátce. Program této
stranyje mi velice b|ízký.Dalo by se říci,Že bych se sta|jejímč|enem,
pokud bych nezastáVa|ten názor, Že jako advokát musím být nezávislý
i na po|itickýchstranách.
Dobře, to může z.nítjako klišé, máte konkrétní důvody, proč je
Vám program KDU-csL blízký?
Na to rád odpovím.Důvodyjsou tři. Jednak jako věřícímuč|ověkumi
nejsou |hostejnéhodnoty, které tato strana preÍeruje,dá|e pak se
domnÍvám,Že jde o stranu, kteÍáse umí dohodnout,a nemys|ímsi, Že
by V tomto oh|edumě|a být kritizovánaza nevyhraněnost,protoŽejako
právníksi váŽímdohody před konírontací,
a v neposlednířadě proto,Že
ryzí individua|izmusa dravou podnikavost považujiza špatnou,stejně
jako sociá|nípo|itikubez lásky k b|iŽnímu.
Myslíte tím něco konkrétně o našípolitické scéně?
Víte'já se domnívám,Že není zdravý názor, Že komuná|nípo|itikaje
o |idech a ta státnío stranách. Mys|ímsi, Že i v té ce|ostátnípo|itice
hodně zá|eŽína povahovýchV|astnostechkaŽdéhopo|itikaa Že představa |idí,kteříp|níbez svého působeníprogram své strany,je my|ná'
Proto jsem napřík|adfandi|panu Topo|ánkovi,aby co nejdřívesestavi|
v|ádu' Někteým jeho ko|egůmz vrcholnépo|itikybych se však zdráha|
podat ruku, protoŽejsem se ve své praxi setka|s jejich aktivitami,které
se mi ne|íbi|y.
Na druhou stranu pak, přestoŽe se mi ne|íbísty|jednání
pana Paroubka' s některýmijeho spo|upracovníky
se přáte|ím'
A co si vlastně myslíte o tékomunáIní politice?
Předevšímby to mě|a být práce pro občany,,
která se nebude utvářet
pod|etoho' kdo je v jakéstraně. osobně jsem zaži| ve|iké zk|amání
a zároveň i překvapení,kdyŽjsme před něko|ika|etys panem starostou
navštívi|ikra'iský úřad se Žádostí o pomoc v zá|ežitostipísníkuve
Vítězověa prvníotázka, kteroujsme dostali' by|a, zajakou stranu pan
starosta kandidova|.Poté,co se dozvědě|,Že kandidovalza jinou neŽ
on, jednáníneved|ok ničemu.To je špatně' Komuná|nípo|itikaje s|uŽba ve vztahu niko|ivk těm něko|ikamálo' kteříse domnívají,
Že obec je
tu pro ně, nýbržs|uŽbaa pomoc těm, kteřísi o ni neumí říct,avšak ji
nutně potřebují.
Na co se chcete zaměřit?
Jsem právník.Ze své praxe vím, Že občanyve Ve|imi a Vítězově
nejvícetrápí komplikovanévztahy mezi sousedy, kteryimse dá před.
cházet řádným dodrŽováním stavebního zákona, zejména v době
účinnostinovéhozákona od .1'1.2007.Dá|e bych se chtě| soustředit
konkrétněna z|epšenípodmínekživotníhoprostředív našíobci, zv|áště
zvýšenímodpovědnostiobčanůza jeho dobrý stav' Něko|ikrátjsem še|
na podzim večerz nádražídomůa Vzduch se neda|téměřdýchat. Mě|i
bychom si uvědomit, Že toto všechno dýchajínaše děti. Bylo by pro
mne úspěchem' kdyby si každý před tím' neŽ do kamen při|oŽídalší
p|astovou|áhev, nebo vyprázdníobsah své odpadníjímky do potoka,
uvědomi|práVě to, Že Životníprostředíjenás všech azá|eŽíjen na nás,
jakébude. Ve většíchměstech si to všichnizaěínqíuvědomovata zbývá tedy, aby se tak sta|oi V našíobci.
Co hodláte konkrétně změnit?
Rádi bychom' aby se podaři|osp|nit maximum z našeho vo|ebního
programu,tedy rekonstřukcemateřskéškoly a zejménapodpora m|adých manŽelstvía rodin s dětmi. Potom je to pochopite|někana|izace
a oprava komunikací,zvýšeníbezpečnosti,a|e nerad bych se opakova|,
"
za 4 roky Vystavte úČet.Naše práce se však neobejde bez podnětu
občanů,aproto zá|eŽítak trochu na každémz nás.
A poslední otázka. Jak toto všechno stíháte?
Nesmírnězá|ežína rodinnémzázemí' V tomto oh|edu nemohu neŽ
poděkovatsvé manže|ceza Všestrannoupodporu,kterou mi poskýuje,
abych moh|Všechnyaktivitystihnout.
mam, rl
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V minu|émčís|eVe|imskýchnovin by| publikovánmateriá|obecního
úřaduo pop|atcíchV roce 2007. Zde se čtenářmimo jinédozvědě|,Že
za svoz komuná|níhoodpadu je povinen zap|atit 500,. Kč za osobu
a rok. V propoětu na osobu V rodinnémdomě však vidím drobný
prob|ém.V domě s více bytovýmijednotkamije to v pořádku - existuje
určitýpočetspo|ečnýchpope|nic'tedy čtyřč|enná
rodinaje bude zřejmě
jedinec. U rodinnéhodomu je však řekněp|nitvíce neŽ osamě|e žijící
me jedna pope|nice,kteroujednou za týden Vyvezou.Tato'nádoba má
a|e stá|e stejný objem a trouÍnusi tvrdit,Že nikomu není nic do toho,
jest|iji nap|ni|jeden č|ověknebo ce|á rodina'TakŽe ve zkratce - naplní|i pope|nicijeden člověk'zap|alíza rok 500,. Kč. Naplní.liji (stá|ejednu
popelnici se stejným objemem a frekvencísvozu) čtyřč|enná
rodina,
zap|atí2000'. Kč. Tady mi prostě kupecké počty nějak přestaly Vycházet. Proě???
A jen pÍo zajímavost:osoby' kteým vzniká pop|atkovápovinnost
narozením(českynově narozenéděti)jsou od pop|atkuosvobozeny za
ka|endářnírok, ve kterémse narodi|y.V rodinnémdomku by to mě|o být
jedno (viz výše)' ale v bytovce to můŽepůsobitprob|ém'V současné
době jednorázovýchp|en dokáŽe bato|evyprodukovatodpad nema|ého
objemu. A navíc - narodí.|ise v |ednu, p|ní spo|ečnoupope|nici po
zbytek roku zdarma' Prosincovéděti holt takóvéštěstínemají...

Ve|kou nespokojenostprojevová|iobyvate|éobce takés Íaktem,Že
pokud nemá domácnost pět č|enů,
je ve|ice s|ožitézískatznámku pro
druhou pope|nici,přestoŽeby si ji někteřírádi koupi|i'
rfm

Potéco vznik|tento č|ánek,pos|alijsme jej starostovik vyjádření.Jeho
reakceje zde:

Váženíětenáři z Velimi a VÍtězova,

odpovídámna č|ánek,,PopeInicové
počítání...
zastupiteIstvoobce na
svém řádném zasedání dne 12. 12. 2006 schvá|i|ona zák|adě $ 84
odst' 2 písm.i)' s 87 a s 92 odst. 3) zákona é. 128/2o0oSb., o obcích
(obecnízřízení)a $ 1 písm.h)' s 10b a $ 15 zákona č.565/1990sb.,
pop|atcích,v p|atnémzněníobecně závaznouvyh|ášku.
o mÍstních
Dovo|te mi, abych vám před|oŽi|Veškeroukalku|acina nak|ádání
s komuná|ním
odpadem.
V letošnímroce obec Ve|im bude p|atitTechnickým s|užbámměsta
Ko|ína:
směsný komuná|ní
odpad- manipu|ace - 754 749,- Kě
u|ožení
odoadu
530 243'- Kě
.l
p|asty,sk|o,papír- manipu|ace
10 435'. Kě
cena s|uŽbyce|kemna rok2007
1
427 Kč (vč.DPH)
395
'přistavenímobi|nísběÍny- cena za s|užbu zpětný odběr - přepravné
manipulace

1 750,. Kč
18'. Kďkm
1 8 5 '-Kď1 5 m in .

Nesouhlasíms názorem, Že v domě s více bytovýmijednotkamise
p|atíjinak než v rodinnémdomě. KaŽdá byd|Ícírodina žijícív bytové
lednotce vlastnÍnádobu. Co se týká problematikydětí,kteým vzniká
pop|atková povinnost narozením a jsou od pop|atkůosvobozeny
v danémka|endářnímroce . děti narozenév prosincimajíprostě smůlu,
Že se na ně nevztahujeročnívýjimka- to řešíobecně závazná vyh|áška
112006.
Pokud si čtenářchce udě|atekonomickýrozbor a vynásobísi 2 o5o
trva|e přihlášenýchobyvate| x 500 = 1 025 000,- Kč - tato částka
rozhodně neodpovídá výše uvedeným částkám (pořád nám chybí
rekreanti, kteří platí 500,. Kč za ě.p, a podnikate|é,kteří p|atí
jednorázovou ěástku 2 000'. Kč).Toto vše ale není konečnáčástka,
protoŽeobec p|atíza u|oženíodpadu od tuny. Pokud by si občanpřá|
pope|nicinavíc, existuje zde jediná moŽná varianta:Zakoupísi u oU
druhou pope|nici v ceně 400'. Kč (skutečnáhodnota činí850,. Kč)
a dop|atípop|atekna pět obyvate|býové jednotky.Jsou.|itedy v domě
4 |idé'zaplatímísto2 000'- 2 500,. Kčjako by jich by|opět + nádobu za
400'- Kč.
odpověděl starosta obce JoseÍ SeiÍert

POLE/vtIKA

Mgr' M. Nykodemová zas|a|a panu starostovidopis, jenŽ se kromě
problematikycyk|istůtýka|činnostiMgr. Češpivy.Ten se rozhod|veřej.
ně odpovědět prostřednictvímVe|imskýchnovin.Aby by|o-zřejmé,
o co
jde' přinášíme
zněnídopisu:
Dobý den'
chtě|a bych reagovat na dotazy p. Mgr. Češpivy,který na kaŽdém
zastupite|stvukromě tábora a pošty nemá jiné dotazy. Chodi|-|iby
pěŠkypo Vesnici, vědě| by, že poházené papíry se nenacházejíjen
u pošty,a|e téměřvšude.JiŽ jsem na tuto situaci upozorňova|a.By|omi
na zastupite|stvuřečeno,Že se bude řešitnákupem košů.Dosud se tak
nesta|o,a tak se ptám znovu - kdy?
Da|ší prob|ém' a ten je mys|ím, da|eko horší,je cyk|ostezka.
Nemáme jiŽ v rodině ani jednoho č|ena,kteý by při východu z domu
neby|sraženněkým' kteý právě jede po chodníku.Zarážející,
je to, Že

jsou to převáŽnědospě|ílidéa mnohdyi zastupitelé.
Argument'žě po
na zemi,má|oplatnýa vůbec
silnicise nedájetje pro mě' kdyŽ|ežím
mě nezajímá.Pan Beníšekby při pěšíkontroleiistě na cyk|istyna
narazi|.
denněněko|ikrát
chodníku
prob|ému.
tohotopa|čivého
Prosímo projednání
Na stránkáchobce jsem nikdenenaš|aprogramani termínkonání
zastupitelstva
obce.
S pozdravem Mgr. Miloslava Nykodemová

Proě ěíst knihy?
,,Goje kniha? Řada malých značek.Nic víc.Je na
čtenáři' aby z nich sám vyvodi| tvary, barvy a city,
jimžtýo značkyodpovídají'Na něm závisí,je{i
kniha matná nebo skvě|á,ohnivá nebo ledová..
(Anatole France)
Ne nadarmo se říká' Že pes a kniha jsou
nej|epšípřáte|éč|ověka'oba nám dě|ají
spo|eěnost,ať uŽ máme obdobísmutku,
štěstÍnebo samoty. Neodsuzují,nevyči
tají. M|ěky prožíváme osudy h|avního
hrdiny a najednou nám připadá, jako
bychom Ži|iŽivot někoho jiného'kteý je
mnohdy reá|nější
neŽ ten náš. Ko|ikrátse
nám ani nechce věřit' Že se ce|ou dobu
nacházíme doma v našem křesí|kua vše
je pouhá smyš|enkanějakéhoautora'
A|e pročby měl v|astněě|ověkčístknihy? V pos|ednídobě se často
stává, že mnoho z nich se doěká i fi|movéhozpracování.Není tedy
jednoduššípustit si Íi|movoupodobu příběhu a strávit u te|evizedvě
hodiny' než|ise zabývat četboutřeba i něko|iktýdnů?Mnozí mi jistě
dají za pravdu' Že Íi|mje většinoujiný neŽ kniha. Postavy najednou
dostáVajíod|išnoupodobu a stáVá se z nich někdo jiný.
Da|šímk|adnýmbodem čteníje Íakt,že vás kniha donutípřemýš|et
a tÍmpomáhá k rozvoji v|astníosobnosti, nem|uvěo rozšiřovánís|ovní
zásoby. MůŽevás obohatit o spoustu nových poznatků'či slouŽitjako
zdroj inspirace. Výhoda kníŽekje i v tom, Že se dajÍvzít prakticky
kamkoliv a kráí tak d|ouhéchví|ev dopravníchprostředcích,čekárnách, během ško|ního
vyučoÝání,
čijen zpříjemňují
vo|néchvi|ky.

(text v pťtvodnÍmzněnÍ)

odpověď Mgr. Češpivy na dopis paní Mgr. Nykodemové je
násIedu|ící:
Jsem rád, Že naši občanéčtouVN a konečně i reagujína otištěné
zprávy, Lepší však bude, kdyŽ budou psát také přímo do redakce
Ve|imskýchnovin. Pištesvoje názory nebo úvahy(např. na chod a dění
v obci). Pokud sdě|ujeteinÍormaci,měla by byítpravdivá!
Nyní k mé reakci na dopis ětenářky: Tento dopis obsahuje
inÍormace,které nejsou zce|a pravdivéa některéjsou nepod|oŽené.
Není pravda, že na každémzatupite|stvukromě tábora a pošty nemám
jiné dotazy. BohuŽe| ne. všechny dotazy a připomínky při projednávání
jednot|ivých bodů programu jsou v zápise z iednání Zo. To by ze
zápisu vznik|a kniha. A nemě|i bychom zasedání vysí|at přímým
přenosem?'.
KaŽdý ví anebo by mě| vědět' Že zasedání Zo jsou veřejná. Proto
choďte, váŽená čtenářko,na kaŽdézasedání a jistě zjistíte' že mívám
i'iinédotazy.
Ale pročřešímobčastábor (opravuji- |etnírekreaci)a poštu?
1. JiŽ.l5 |et organizuji|etnípobý dětí na Horním Brad|e. První tři
roky jsme pod záštitouÍotbalového
oddí|uGeosan Ve|im uskutečňova|i
Íotba|ovásoustředění. Potom jsme pod záštitou Zo Ve|im a pod
h|aviěkouŠaKK oÚ ve Velimi zača|iorganizovattábor a dnes jiŽ je to
|etnírekreace.Připravujiji po ce|ý rok (nebudupsát, co vše to obnáší)
a poté se 14 dní starám společně s da|šímiobětavci asi o 50 dětí.
Připolnenu a|espoň dva z nich . paní Mgr. Hanu Kaprá|kovoua pana
|ng. Mi|os|avaMacháěka (i když za těch 15 |et jich by|o víc)' Všichni
obětují svou dovo|enou a to vše za odměnu 0'. Kě (nu|a korun).
Doufám, Že ve Ve|imi se najdou i da|šíobětavci, kteří pracujís dětmi
bez nároku na odměnu. Rád je poznám a napíšio nich Ve Ve|imských
novinách.Já si osobně všech takových lidíváŽím.A víte,co mi chybí?
Nevidím nikde na veřelnosti, Že by tuto práci někdo oceni|, a tak se
nesnaŽte nás otrávit. Kde jinde mám také projednávat tuto práci
(..táboť)'kdyŽ ne v zastupite|stvu'povaŽujito za povinnost.zo na letní
rekreacidětípříspívánema|oučástkou'
2. Asi před rokem se na ve|imskémnádraŽípta|a jedna cestující
projed.
býva|éčlenky zastupite|stvaobce: ,,Co jste Včéradů|eŽitého
náva|i?" Ta odpovědě|a:,,A|enic dŮ|eŽitého'jen ten Cešpiva by| zas
Vidítea ta č|enkaneby|atrapná, kdyžsama
trapnejs tou svojípoštou...
několikrát projednáva|a,že jí teče voda ze si|nice na dvůr rodinného
domu! Čas od času řešímprob|émybudovy pošty'která patříobci (to
nenímůjsoukromý majetek).
Nemohu se dívat na to' Že nějaká soukromá firma neudě|á spád
chodníku od budovy a Voda podmáčízdi. Poštovníauto před lety
narazi|odo Vrata ta se při mrazu nedajízavřít!Řešímzamykáníbudovy
a da|šíproblémy,kterévidímanebo mě na ně upozornínájemníci.
3' Paní Nykodemová,já takéchodímpo Ve|imi pěšky' a|e pouze na
v|ak, když jedu na Spartu a někdy jdu na nákup do Edenu. Já vám
klidně zavo|ám' aŽ půjdudo Edenu. Jinak je2dímpřevážněautem a na
kole. Ano, viděl jsem nepořádek před poštou'a|e taképřed ško|ou,a|e
to jsme už něko|ikrátřeši|i'A proě bych mě| upozorňovatna nepořádek
po Ve|imi,kdyŽ jsem ho nevidě|?A tak vám i ostatnímporadím- každý
občanmůžesdě|itsvé připomÍnkya dotazy některémuze zastupitelů
a ten je přednese na zasedání.A věřte' pokud je sdě|ítemně, já jevZO
určitěprojednám!!!
Acyk|ostezka? Vaše argumentyjsou jistě váŽné, a|e do|oŽte' kdo
z vaší rodiny byl sraŽen a kým? Pak tomu budu věřit. A kdo ze
zastupitelůjezdí po chodníku? Já se přiznám, že asi čtyřikrátnebo
pětkrátjsem je| po chodníku,ale pouze od nádražíV sobotu odpo|edne,
jen kdyŽ nikdo po chodnÍkuneše|. Dávám si pozor na dveře podé|
chodníkua jedu po druhé straně. Jakmi|e uvidím chodce' okarnžitě
přejíŽdím
na silnici.A takénechápu' jak mŮženěkdo Vyjítze dveřía nechat se srazit cyk|istou?A zrovna tak nechápu, jak někdo můževyjíŽdět
autem ze Vrat a srazit chodce nebo cyk|istu. Jak to mají dě|at ve
městech, kde je chodcůna chodnícíchvíc? MúŽese to stát' ale z ne.
opatrnostilidí (z obou stran). A|e já stejně nebudu odsuzovat cyk|isty,
že v úseku, kde zaěínajíkostky, pojedou po chodníkuaŽ k nádraŽí.
Tam je to ve|minebezpečnéa nechci se dočkat,Že tam kamion někoho
přejede'
Tento prob|émse už V zastupite|stvu projednáva| a bude se řešit.
DouÍám,Že ku prospěchu věci. Jako cyklista jezdím po cyk|ostezkách,
je to paráda' jezdítebezpečně.osobně bych je chtěl všude,např. z No.
vé Vsi do Ko|ína,od nás do Vítězova,z Předhradído osečka atd. A|e
kde na to vzí|peníze?
jsem
A na závěr se om|ouvám čtenářůmVN za svou reakci:
'Snad
vás neotrávi|.''
Mgr, Jaroslav Češpiva

Jak se stát čtenářem knlhovny?
Čtenářský průkaz může získat kaŽdý držite|platnéhooP nebo
pop|atek'Za čtenáře do 15 let
cestovníhopasu za roění registračnÍ
přebírajÍodpovědnost rodiče'popřípadějejich zákonnÍzástupci. P|at.
nost čtenářskéhoprůkazuje kaŽdým rokem obnovována.
Jaké jsou základní povinnosti čtenářit a uživatelůknihovny?
- seznámit se s knihovním řádem a respektovat všechna jeho
ustanovení
. seznámit se s ceníkemza poskýovanés|užby
. dodržovatvýpůjční
|hůty
. nést p|nou zodpovědnost za půjčenédokumenty a za případné
Škody
Knihovnaje otevřena všem, i těm' kdo nev|astníčtenářskýprůkaz
a nejsou registrovanýmičtenáři.Je zde možnostbezp|atnéhopřístupu
na internet.
Knihy doprovázejíč|ověkajiŽ mnoho sto|etí'Ne nadarmo se říká:
,,Kniha . přítel č|ověka...S nástupem e|ektronickýchmédiíse mohlo
zdát, Že knihy ustoupído pozadía moŽná i @lně vymizí.Dosud se tak
nesta|oa douÍáme,Že se to ani nestane.
Věříme proto,že i knihy od nás budou pro vás zdrojemzábavy i poučení,napětíi dobrépohody. Knihy do našehoŽivotapatřístejně jako
vzduch nebo voda.
ib

Pes přítel ělověka
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Mi|íčtenáři'tentokrátbych ráda otevřela téma,o kterémse nem|uví,
přesto se a|e týká většinyz nás. Řeč bude o našichčtyřnohýchmi|áč.
cích.Pes je ve|kýmpříte|emč|ověka,rovnocennýč|ennašídomácnosti,
h|ídač,pomocníka h|avně miláěek dětí i nás dospě|ých.Moje rodina
- trhačenevlastní,je to však mys|Ímjen otázka
ieště žádnéhoh|ídače
času, neŽ mě děti přesvědčía já nakonec svo|Ím'..To a|e trochu
odbíhámod tématu.
. Vím' Že touto mou úvahou se mnoho nevyřeší,a|e mně postaěí,
kdyŽ na prob|émupozorníma my, oběanéVe|imi,se nad ním alespoň
zamys|Íme.oč jde: UŽ něko|ikrátse mi přihodi|o'nejčastějiráno' když
rozespa|á pospíchám do práce, š|ápnout do nevábně vonící psí
hromádky. Jistě mi dáte za pravdu, ŽeběŽet zpátky domůa ve velké
časovétísni čistitboty je doce|a pro z|ost. Ještě ke všemu je ona
hromádka od úp|něcizíhopsa, protože,jak uŽ jsem zmínila,ještěpořád
žádnéhonev|astním.
Jednovím a|ejistě. AŽ budu mít svého,,trhače..
a půjduho vyvenčitpo naší ma|ebnévesničce,jistojistě si s sebou
vezmu ige|itovýsáěek a nezanechám po svém mi|áčkovizneěištěný
veřejný chodník čitrávník před sousedovými vrátky. VŽdyťpřed domy si
hrajítakénaše děti! MoŽná, že se naše obec časemdopracujek tomu,
aby na každémrohu stá| speciá|níodpadkovýkoš,jehoŽ součástíbude
ru|ičkas ige|itovýinisáčky. Prozatím postačí,kdyŽ se kaŽdý trochu
zamyslíme a na procházku se svým čtyřnohýmpříte|emsi neopome.
neme přiba|it onu zmiňovanou pomůcku. Nakonec když to Íunguje
v jiných městech a obcích, tak pročne u nás? Usi|ujmeproto prosím
každýsvým dí|ema d|e svých možnostío ěistotu a zve|ebovánínaší
obce. Děkuji všem'

Přeži|zimu a sám bezcÍ|někrouŽi|ko|em Čeperky.,,VŽdyť
mu musí
být smutno, kdyŽ je sám,.. napad|o někoho a před|onina jaře dosta|
kačer partnerku chycenou někde u Labe. Náramně se do sebe
zah|edě|ia by|a radost je pozorovat, jak spo|u dovádějía uŽívajísi
Života.KdyŽ kachna used|a do hnízdana Vejce,Všichniod Čeperkyse
nemoh|idočkatkaěiítek.JenŽe vejce něco vyžra|o_ kun, jeŽkůi |išekje
v okolí dost. A|e matka příroda je moudrá, a tak kachna zahnízdiia
podruhé.Tentokrátvejce zmize|a beze stopy.
Uběh|azima a Meresjev i s kachnou,kteÍése říká prostě Kačena,se
|oni na jaře znovu snaži|i.Avšak opět to samé.Jednou vejce vyŽraná,
jednou roztahaná po oko|íhnízda.TěŽko říct,co se Meresjevovihoni|o
tou kačeříhlavičkou,a|e nespíšto by|o něco ve smys|u:
',Vybojova|
jsem zápas s autem a odnes|a to jenom noha' teď porazím
i přírodu,
kdyŽ se protimně spik|a...

Ve dnech 10' - 17' února2oo7 se uskutečnil|yŽařský výcvik Žáků
7. a 8. třídy.Zúčastni|i
se ho nejen sedmáci a osmáci, ale i hrstka ŽákŮ
z deváté třídy. Je|i jsme do všem neznámého prostředí,do Do|ního
Dvora pob|íŽVrch|abí.chata, V níŽjsme tento neobvyk|ýtýden strávi|i,
se jmenova|a Janova bouda. Po příjezdu jsme vyrazi|i na obh|ídku
oko|í.seznámi|i jsme se i se sjezdovkou, na níždruhý den probíha|o
rozdělenído druŽstev.Ce|kem by|a 4 družstva- v prvním nej|epší
|yžaři,ve čtvrtém
začátečníci.
odpo|edne š|a po|ovina žáků na běžky
a druhá |yŽova|a.Druhý den se obě pů|kyvystřída|ya Večeruž zaěa|i
prvníŽáci kvů|inemoci odpadat. Da|šídny uŽ nemocných přibýva|o,
a tak se Večerníprogramy jako např. diskotéky,Missák 2007 a Miss
2007 musely obejítbez nich' Některénemocnémuse|i dokonce Íodiče
odvézt domů. Ve středu se zdraví |yžařivypravi|is panem učite|em
Kync|em a paní učite|kouMotákovou do Černéhodo|u. Ve čtvrtek
proběhla v rámci večerního|yŽovánísoutěž v |yŽování'Potom by|y
předány dip|omyza všechnysoutěže.Výcvik by| ukončenv pátek kvů|i
Vysokénemocnosti.

Nevzda|se a zvítězi|.KdyŽ se z přítokové
struhy,kam Kaěena chcjdí
hnízdit,ozva|o poěetnépípánía za hrdou matkou vyje|odeset káčat,
by|ivšichninadšení.Rostou ze dne na den a pyšnína ně jsou i |idéod
Ceperky. Do podzimu Vyrostou a zřejmě pos|echnoupokynůpřírody
a od|etíněkam da|eko psát své v|astníosudy' A|e to je v pořádku'
Meresjev s Kačenou zůstanoupřes zimu a budou vědět, že.dokáza|i
překonat obrovskénástrahy běžnéhoživota.A to by mělo ptatiti ve
světě |idí!
im, časopis Generace, srpen 2006

Poděkování SDH Yítězov

Děkujeme Íirmě KoV Ve|im a jejÍmzaměstnancůmza pomoc při
renovaci hasičskéhovozid|a,za jejich ochotu pomoci pracíi odbornou
radou, strávený čas a poskytnutÍmateriá|u.Pořízenítohotovozid|apro
nás bylo velice dů|eŽité.
Proto ještějednou díkjim i všemostatním,kteří
pomoh|i,i těm' kteřída|Ší
pomoc přis|íbi|i.
Hasiči Vítězov

fejeton

Meresjevův příběh trochu jinak

Rybníěek tak šedesát na pětadvacet metÍů|eŽí na kraji jedné
vesnice a říká se mu Čeperka, Na jeho břehu stojí dřevem pobitá
bouda, na přístupových-cestáchse tyěí cedu|e s nápisy ,,Soukromý
pozemek, vstup zakázán..' Přesto se v boudě a,na jejíterase nad vodou
scházejích|apíciz oko|níchdomků.Někteřív důchodu,jinÍtěsně před
ním,a|e ijejichsynovése svými potomky'

Rouzla s aelihonoěnimi

uajiěhy

Máte rádi Ve|ikonoce? Pokud ano a máte.|i chuť,pokuste si je pro
tentokrát zpestřit v|astnímpřičiněním,moŽná | trochu jinak neŽ jste
dosud zvyk|í.Trpě|ivou poradkynínám bude paní HANA TH|ELOVÁ,
která se ma|ovánímvajíčekve svémvo|némčasezabývá jižřadu |et.
S kamarádkami a s tvůrčí
invencízdejšíchhospodyněk pořádá od
roku 2000 takéVe|ikonoční
výstavu,na niŽ se rádi přijdou podívatděti
i dospě|í.Nechybějíani návštěvníciz širšího
oko|í.UŽ Íadičníakce tak
přispívák udrŽenítétohezkétradice,výtěŽekz dobrovo|nýchpříspěvků
navÍcpřispěje ško|ákůmna jejich zájmovéaktivity.

Co č|ověk'to osud, který se sestáVá a tvoříz obyčejnýchi nevšed.
nÍchpříběhůpsaných životemběhem neustále ubíhajících
dnŮ. Jsou to
dva roky, co se víceméněkonstantnísestava rozÍostlao novénávštěvnÍky.Při jed.néze svých da|ekýchcest se zastavi|ikačers kachnou,aby
nabralisi|. Ceperku si zamilova|i.K pravide|nýmdávkám ch|ebaa roh|i
ků házených do vody přiby|ai miska se šrotema obi|ím,prostě kachní
ráj. A pak se to stalo.
Kačer,obecně nazývaný Kačaba, se rozhod| pro průzkumširšího
oko|ía na ved|ejší
silnici ho srazi|oauto. Nakonec to nebylo tak strašné
- odnes|ato |evá noha, která praktickyochrnu|a.A|e Kačabav tu chví|i
překřtěný na Meresjeva je bojovník.Nauči|se pajdat na suchu i stále
e|egantněp|outna hladině.
Jednoho dne na podzim vys|yše|ajeho do té doby věrná Životní
druŽka vábení dá|ek a od|etě|as nějakým hejnem do teplých krajů.
Meresjev smutně h|edě|na pro|étající
ptáky a vědě|, Že na takovou
cestu by uŽ sí|unemě|. A tak mu |idépřece jen trochu zkráti|ikříd|a.
Kdyby se totižpokusi|od|etěts nimi, čeka|aby jej jistá smrt'

V|astněto nenítak s|ožité.'.
Malovat mŮŽeme na vajíčkauvařená i vyÍouknutá,bí|á i hnědá,
s|epičíi pštrosí.Kropenatá raději kombinujeme do věnečkůve své
přírodnípodobě. Pro tentokrátzvo|ímezdobenís pomocí roztaveného
vče|ího
vosku. Co k tomu budeme potřebovat?,,SamozřejměvajÍčko.
U uvařenéhomusíme vysledovat správnou teplotu pro nanášenÍvosku,
nemělo by být příliš teplé, ani studené. Vyfouknuté vejce umyjeme
nejlépe v jarové vodě, aby se odmastilo a uňitě nesmíme zapomenout
na ruce. Měly by být skutečně čistéa suché. Jinak nenÍ třeba žádného
složitéhozařízení, Já používámjednoduchý kahan pro rozehřátí čistého
včelÍhovosku, někdo jej nahřívá třeba nad svíčkou. Na barevné linkv
pak do horkého vosku rozdrobím kousek voskové barvičky, jaio
,,nádoba,,mi úplně postačÍmalé kovové víčko,Do prázdné túzxýoa
Íixky vložÍm špendlÍk většinou s kovovou htavičkou' kterou pak
namáčÍmdo vosku. Malovat mohu začítna bilé, ale už i na oibarvené
vejce. Na bílém po obarvení zůstane namalovaný vzor bÍlý, na
barevném púvodníodstín, přičemžokolÍ mohu znovu přebaruit, Takto
lze kombinovat rťiznébarvy i vzory. Po zaschnutí vosku vajíčkoznovu
nahřeji a pomocí hadříku postupně otřu,,,

.
Kde se rodí inspirace?
prozradi|a,
Hanka nám
Že prapůvodním
ve|ikonoěnímmalířemv jejich rodině by| tatínek'od něhoŽ něco odkouka|a.Jenže to se ma|ova|o
předevšímna uvařená vejce, a ta poměrně bleskově pad|a za oběť
ko|edníkům'
což jí přiš|odoce|a |íto.Samotnou ji to a|e zača|oz.ajímat
někdy na střední škole. ,,Vzory se vymýšlímsama, občas mě zaujme
nějaký motiv na pohledu nebo v některém časopisu. Nemám ráda, kdyŽ
se opakuÍí.Snažím se o symetrii, Každá čárka je jedno namočení do
vosku, nadvakrát se to dělat nedá' A pokud se spletete, je ,,proces',
nevratný. Ale někdy i tak mohou vzniknout velice zajÍmavé vzorečky.
Vařená vejce baruím klasickými pÓtravinářskými barvami, na vyfouknutá ale pouŽívám téžbarvy ve spreji. občas si pripadám tak trochu
jako v alchymistické díIně, Některé barevné ,,polotovary.., samoŽejnĚ
výouknuté, už mám předpřipravené od podzimu' Skutečně záležÍ i na
teplotě, při které se střÍkajÍ, To nechávám na manželovi, kteý je
nataženéna drátku v předstihu obarví."

přípojnýchvozide|.Ved|e evidenění kontro|yzde mohou zkontro|ovat
ijednot|ivědovezená vozid|anebo vozid|apo přestavbě.
Vozid|o k provedenítechnickékontro|ya měření emisí |ze přistavit
bez objednání' Pracovní doba je vŽdy od 7'00 hodin, v pondělía ve
středu do 17' v úteý a čtvrtekdo 15 a v pátek do 12 hodin'
rÍm

Kombinace pro potěchu
Pos|ednídobou paníThie|ová zkoušítakédo vajíček,,Vrtat...
Doma.
|ovaná bí|ýmvoskem pak vypadajískutečnějako krajková.VyŽadujeto
a|e skutečněpevnou skořápku' ostý pi|ník,a|e takéspoustu trpělivosti.
l na pos|edním,,vrtu..můŽete
klidně ztroskotat,přiěemžo vašem klidu si
v tuto chví|itroufnu zapochybovat.
mě vymýšletstále něco nové.
',Těší
ho. Krásná jsou vajíčkaod perliček, v kombinaci hnědé a bilé. U těch
s otvory si predkreslím tečky,aby vzorek zkrátka neujel. PilnÍčekmusíte
dát kolmo, jinak se skořápka okamžitě vyštípne. zatÍm je pomalu
zkoušÍm domalovávat, dá to poměrně velkou práci. Kolem otvoru

Pozvánka

17.3. 2007 od 20.00hod. .vII.VELIMíKÝ pms
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inzerce

ZVYKACKY

nanáším vosk vícekrát, najednou to většinou nevyjde. Ale vše nakonec
závisÍ na cviku." Dá se pracovat i s papírovýmprovázkem a na|epo.
vanými sušenými kytičkami.Technik je skutečně spousta. Vajíčka
omotávaná bav|nkou, drátkovaná, vyškrabovaná na podk|adě černé
tuŽe,s nalepovanýmiovesnýmivločkami,ske|et obalený v máku, ale
i s háčkovanými,'obleěky...Krásné jsou věnečky,obvykle ze sedmi či
devítivyÍouknutých
vajec navleěenýchdo kruhu na drátku, oddělených
maš|ičkou.,,Zde se uplatnípravidlo _ V jednoduchosti je krása. Dávám
přednost jednotně namalovaným exemplářům, proloženým opet mašlÍ
stejného vzoru. AIe protože je dnes spousta krásných mašliček od
jednobarevných po ruzné kostičkovévariace, nemusíte se obávat, že
by vzniklo něco fádního' Abychom nezapomněli, u jednotlivých vajÍček,
která chceme třeba někam zavěsit, si mašličku předem spojím a protáhnu špejlí, nahoře mi zůstane očko, dole uztík s ozdobou či bez nÍ.
Uvázat si tam můžetecokoliv.,, A pak uŽ jen stačÍdop|nit výzdobu
jarnímkvítím,v květináčivypěstovanýmosením (můŽeje nahraditi vynýpnutýdrn s Íia|kamiěi sedmikráskami), krásný je pý asi tři nedě|e
před Ve|ikonocemizasazený k|as kukuřice, který ve středu květináče
vyženesvěžíze|ené|ístky'
Zbýuá nám už jediné: Popřát vám krásné svátky a pozvat vás na
da|šíročníkVelikonoční výstavy, která se uskutečnív prostorách
obecního úřaduve Vélimive dnech 30. března a 1. dubna, vždyod
1 3 do 17 hod in.
Zuzana Musílková,č!ánekvyjde v dubnovémčíste
časopisuGenerace

]|ouá$Tl(ueUolimizanáiila[Í0U0z

V Pa|ackéhou|ici 94, v|evo za Že|ezničním
přejezdem ve směru od
Nové Vsi' byly 1. únoraotevřeny stanice technickékontro|ya měření
emisí.Stavba objektuby|azahájena v říjnu|oňskéhoroku a dokončena
|etos v |ednu.Příjemnéprostředítedy září novotou.Jedna administrativnípracovniceje spo|ečnáprď 3 zaměstnance STK a stejný počet|idí
ze stanice měřeníemisí'
Emise zde dokáŽí měřit téměř pro všechny typy motořůa značek.
Technickou kontro|u |ze provést prakticky také pro všechno motocykly' osobní a nák|adnívozid|a do 3,5 tuny včetně přípojných
vozide|, nák|adnÍvozid|a nad 3,5 tuny včetně přípojných vozidel,
traktory včetně přípojnýchvozide|, zv|áštnímotorová vozid|a včetně

"RTCY' Z VELIMT

Již 40 |et se zabývám sbíránÍmobalů od Žvýkaček'Tento můj
koníčekse časemrozšíři|
na zájem o historiivýrobyŽvýkaěekna ce|ém
územíbýva|éhoČeskoslovenska.Jednou z iokaiit, ide se žvýkačky
před ||. světovou vá|kou vyrábě|y, právě obec Ve|im, v nÍŽfirma
'ie
Ado|phe G|aser již ko|em roku.1906 Žvýkačkyvyrábě|a. Produkt se
jrnenoval.'R|CY'.a pravděpodobněse vyváŽel do různýchkoutůtehdej.
šíhoRakousko-Uherskai dá|e do světa.
Rád bych tímto inzerátem na|ez| bud' nějaký stani' sběrate|ský
materiá|nebo nějakéinformaceod pamětníků.
'R|CY., by|a vyráběna pravděpodobněve Čtyřechpříchutích,
balena
po pěti kusech a pak do p|echovýchkrabic.
do ba|íčků
Ve své sbírcemám stovky žvýkačkových
oba|Ůz obdobípřed rokem
1945, a|e je mi skoro trapnépřiznat, Že Žádný z Ve|imi! H|edám tedy
vše' co se týká Žvýkaček"R|cY" - papírovéoba|y,p|néba|íčky,
rek|amy
do obchodů, p|echovékrabice (po |étase pouŽíva|y
např' na šroubky
a hřebíky)a jakéko|ivda|šímateriály.
Proto prosím, třeba si Vzpomenete,Že vy nebo někdo známý by
moh|rozšířitmoji sbírku.
Ve|mi rád do Ve|imi přijedu a za tento ..pok|ad'.dobře zaplatím.
Děkuji'
lng. MiroslavNikl, Pod Lipami72, 130 00 Praha 3 .....tel. 233 sSs
999 nebo mobil 775 559 229.
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