Vydóvó obecní úřod

Ceno 5,. Kč

ZPRAVY ZE ZO
Z iednání Zo Velim konaného dne 27' 2. 2oo7 v zasedací místnosti
oU Ve|im od í8.00 hodin
Přítomni:pp' - Kostka, Mgr. Češpiva,Ing. Richterová, Mgr. Karpeta,
Kaftan,Kotek,S|abá' Kube|ka,Ing.Rejholec,JUDr. Těmín
1. Zaháiení proved| a s programem jednání seznámi| přítomnépan
místostarostaPetr Kube|ka' Konstatova|,Že je přítomnanadpo|ovič.
ní většinač|enů
Zo. H|asovánío programu:pro 10 - proti0 _ zdrŽe|
se 0.
2. Kontro|aminu|ého
záoisu
. V Pa|ackéhou|iciby|yVysazeny stromy.
. By|a provedena revize Íinancování Dobrovo|néhosvazku obcí
Peěecký region.
. oprava veřejnéhoosvět|ení- Íirmaobjednána'
- By|ypřipomenutyda|šízprávy.
3. Schvá|enírozpočtuoro rok 20o7
.|
- Zo schvá|i|orozpoěeth|asováním:pro 0 - proti0 - zdrŽe|se 0.
4. Seznámenís rozpočtovÝm
vÝh|edempro rok 2007 - 2008
. Fan místostarostaKube|ka seznámi| Zo s výŠeuvedeným výh|e.
dem. Zo rozpočtovývýh|edpro rok 2007 - 2008 schvá|i|oh|asováním:pro 10 - proti0 - zdrŽe|se 0.
5. Proiednáníinventarizačního
zápisu za rok 2006
. Pan místostaÍostapřečetl Zo zápis o provedené inventarizaci
majetku ve správě obecního úřadu ve Ve|imi za rok 2006, pod|e
zákona ě. 563/91 sb. |nventarizacemajetkua peněžníchprostředků
byla provedenak 31.12.2006.
6' Schvá|enísm|ouw na odvoz komuná|níhoodpadu - Technickés|uŽ.
bv města KolÍna
. Zo.schvá|i|osm|ouvuh|asováním:pro .l0 - proti0 - zdrže|se 0.
7. Zpráva o iednánís |no. Pošíkovou
. Pan místostarostainÍormova|
Zo o moŽnostizískánídotačního
titu|u.
na výstavbuprvníčásticyk|ostezkyz Ve|in! ,1"-.iítězova.
- Dá|e seznámi|Zo s moŽnostízískánídeiač..::.{i1u;tl
od TPCA Ko|ín
na chodníkke školce.
- Žádost o poskytnutídotačníhotitu|una výstavbu kana|izacev u|ici
Sadová, projektodveze paní |ng. Pošíkována Krajský úřadStředo.
českéhokraje v Praze.
. Bude požádánoo dotačnÍ
titulna pÍojektovoudokumentacikana|iza.
ce v u|iciNovoveská.

Březen 2oo7

8. Došlá pošta
- č.j. 12,| - Milos|av Koubek, Ve|im - Žádost o stavební parce|u.
RozhodnutíZo: zařadit do seznamu Žadate|ů.
- č.j.132-- Jitka Hervertová,Ve|im - Předa]a na oÚ zápis z jednání
s paní Spinkovou, sociá|nípracovnicíMěU v Ko|íně.Zápis se týká
bytovéhoprob|émua zdravotníhostavu jejíchdvou synů.Rozhodnu.
tíZo: Zo bere na vědomí.
- č.j.144 - Petr S|ováček,Ko|ín- Žádost o stavebníparce|u.Rozhod.
nutí Zo: zařadit do seznamu žadate|ůs tím, že při přidělování
stavebníchparce|majÍpřednost ve|imští
občané.
- č.j'150 - JoseÍ Ba|áček,Praha - Žádost o přijetído domu s pecova.
te|skous|uŽbou.RozhodnutíZo: jako býva|éhovelimskéhoobčana
doporučujeZo zařadit pana Ba|áěka do seznamu žadate|ů'
. č.j'131 - Pan místostarosta
seznámi|Zo s nabídkouod Íirmy|NS|A
- možnostpojištění- trestně právní ochrana zastupite|stvaa za.
městnancůobce. RozhodnutíZo:Zo bere na vědomí.
. č.j.135 - Dagmar B|echová,Ve|im - Žádost o posouzeníVýšky
střechy garáŽe souseda pana Jiřího Sahu|ky. RozhodnutíZo: žádost by|apředána JUDr. Těmínovi.
9. Zpráw č|enŮZo. diskuse
. Pan Těmín - |nÍormova|
Zo o možnostia postupuprodejeobecnÍch
bytů.
. Pan Karpeta - Vznes| dotaz oh|edněpřestěhováníMUDr. Šmejka|oVédo prostor po zubním |ékaři.o dané situaci bude na příštÍm
Zo
inÍormovatpan starosta seifert.
- Paní Richterová - Upozorňuje na poházené odpadky od pošty
k Edenu.
Z jednáníZo Ve|im konanéhodne 13. 3' 2oo7 v zasedacímístnosti
FC Velim od 18.00hodin
Přítomni:pp' - Kostka, Mgr. Češpiva,|ng. Richterová,Mgr. Karpeta,
KaÍtan,Kotek, S|abá, Kubelka, |ng. Re'jho|ec,JUDr' Těmín
1. Zaháiení proved| a s programem jednání seznámi| přítomnépan
místostarostaPetr Kube|ka.Konstatova|,žeje přítomnanadpolovič.
nívětšinačlenů
Zo' H|asovánío programu:pro 10 - proti0 - zdrŽel
se 0.
2. Kontro|aminu|ého
zápisu
. Přestěhováníordinace MUDr. Šmejka|ové
- pan starostabude inÍor.
movat Zo'na příštím
zasedání'
- By|y připomenutyda|šízprávy.

3. Doš|áoošta
. ě+ 15, - Marie Vyšatová,Ve|im - Žádost o přidáníjednoho č|ánku
.|
sluŽbou.Rozhodnutí
radiátorudo bytu č. 2 V domě s pečovate|skou
neboťkapacita výápění býu ie vypočítánana
nesouh|así,
Zo
Zo:
stávajícíradiátor.Zo doporučujepaní Vyšatovézakoupeníe|. pří.
motopu.
. ě.j. 1Ž9 - Českýzahrádkářský svaz, Územní sdruženíKo|ín,Jindřich
nbjnon - Poziání pana starosty na slavnostní aktiv Zo Čzs, xoe .
bude panu starostoviudě|endiplom za přík|adnouspo|uprácis touto
organizací.
- ě.j. 18o - Jiří Beníšek,Velim - Žádost o výměnu kuchyňské|inky.
RozhodnutíZo: Zo vyzva|o pana JUDr. Tomáše Těmína, aby se
vyjádři|k danémupřípaduz h|ediskapráva:
. Kuchyňská |inka je Ve Vlastnictvíobce a ta ji pronajímáspo|u
s bytem.
. Takový právnívztah se řídíobčanskýmzákoníkem,kteý nestanoví
právo
Životnost|inky nebo jinéhovybavení.Pokud je |inka Íunkční,
na jejívýměnu nevznikne.
- Za schůdnéby by|o považovánořešení,Že pronájem linky mŮŽe
Tato
skončit,nájemce si koupísvoji |inkua ta budév |eho v|astnictví.
problematikabude řešena na da|ším.asedáníZo.
- ě.j. 181 - Jaros|avUrbánek, Ve|im - Zádost o výměnu býu. Rozhod.
nutíZo: zařadit do seznamu žadate|ů,
. č.j.186 - Vác|av Zedník,Ve|im 357 - Žádost o vybudovánípřístupovécesty k pozemku p.č.55/3,kteý ná|ežík budově čp.57. Rozhod.
nutíZo: Zo bere na vědomí a pověřuje pana starostu k dalšímu
jednání.
- č.j.187 - 4. oddí|Soko|a Velim, K|ub rodákú- Bohus|avBa|áěek vajíček...
Rozhodnutí
Žádost o Íinaněnípříspěvekna akci - ,,kou|ení
Zo:Zo poskytneÍinaněnípříspěvekv hodnotě 1.000'-Kč'
. č.j.191 - Lucie Turková, Pardubice - Zádost o odkoupenístavební
parce|y'RozhodnutíZo: zaÍaditdo s-eznamuŽadate|ů.
. č.j.194 _ Bohus|avFunda, Ve|im - Zádost o z|ikvidováníprosch|ého
roštíu paní |ng. Makovičkovév u|ici K síd|išti'RozhodnutíZo: Zo
pověřujek tomutojednánípana starostu.
Zo' diskuse
4' Zpráw č|enů
. Pan Těmín - |nÍormova|Zo o da|šímpostupu prodeje obecních
býů.
. Paní S|abá - Poda|a Zo inÍormacio jednánís píJitkou Hervertovou'

sPoLEčENsKÁ RUBRIKA
SPOZ OZNAMUJE
os|aviIi:
Výnamnáživotní
iubi|ea

Korenc StanisIav,Ve|Ím
HervertováLudmiIa.Velim
ČeŽíkováAnna, Ve|im
BradáčováAnežka,Vítězov
Stránská Anna, VeIim
NovýJiří'Velim
Kotek Stanislav,Velim
Procházková MiIos|ava,Ve|im
Vokřá|ová BoŽena,Velim
PodhradskýPetr, Velim
Svoboda Pave|,Vítězov
Do da|ších|et přeiéméhodně zdraví!

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

jako
Žádám občany,kteříjsou nespokojenis pouŽíváním.chodníku
cyklostezky, aby tuto situaci vydrŽe|i,neboť h|avníkomunikace bude
ještě |etos zrekonstruována.Jedná se o dva úsekyv obci, kde je jÍzda
po chodníkuto|erována.Děkuji za pochopení.
obecní oo|icie. Jiří BeníŠek

UGU]|ě.|52
Beakcena řláne[ 'Polomi|n..

Váženýpane magistře Češpivo,
To, Že v zápi.
mé inÍormacejsou zce|a pravdivéa hlavně pod|oŽené.
sech ze zasedání zastupite|stvanení zapsáno vše, povaŽujiV tomto
případěza vaši přítěž.
Nemínímse nadá|e zabývat vašimi aktivitami,kteréjste mys|ím
V dostatečné
mířeve VN prezentova|.Mně, jako č|ověkupracujícímu
25 |et s dětmi, nemusíteříkat,co je placeno a co máte, jak sám říkáte'
za nu|a korun. Vůbec mě nezajímáVáš zájem o Spartu a hlavně nepo.
třebuji vědět, Že jdete na nákup, vo|at mi nemusíte.Zato já Vám jako
zastupite|izavo|ám, aŽ mě zase porazí někdo, kdo nemě| na ko|e na
chodníkuco dě|at. Není vhodnézesměšňovata zlehčovatsituaci. Je
zaráŽqící,že jako č|enzastupite|stvaobce obhajujetesvoji protizákon.
nou 'jízdupo chodníku.To je jako obhajovánía schva|ovánínepřiměřeně rych|éjízdyautem přes vesnici s argumentém,jedu opatrněa dálidi' kdo a kdy tudy je|.
vám pozoť..Neby|o v mém úmys|u,,bonzovat,.
Jen jsem chtě|a upozornitna problém,a|e bohuželz Vašíneadekvátní
reakce je patrné,Že upozorněnína prob|émyod obyčejnýchobčanů
jsou neŽádoucí.Nemínímnic dok|ádat,pro naši rodinu není důleŽité'
zda mi právě Vy věříte.Dotaz na jízdu po chodníkuneby|určenpouze
Vám, a|e celémuzastupite|stvu.Přiznal jste se hezky . napadá mě něco
o potrefené
ale kdýžjsem tento prob|émjiŽjednou nadnes|ana
zastupitelstvu,přizna| se jiný zastupite|,a veřejně, jen si Vzpomeňte.
Ted'by se hodiIten ce|ý zápis ze zastupite|stva.
a|e
Pan Beníšekby jistě za pár minut mě| naÍocence|ýÍilmhříšnÍků,
bohuže|se v našichkončináchnevyskytuje'
Chtě|a bych uvéstna pravou míruto, Že nejde o nově budovanou
cyk|ostezku,jak si |idémyslía chodími za ni děkovat,ale jde o jízduna
ko|e po chodníku'kteráje' jak všichnivíme,ze zákonazakázána.
Ps. Váš nápad s vysí|ánímkonánÍzastupite|stvaV přímémpřenose
v BoRU není tak špatný' Mě|i byste 100% s|edovanosta občan by
TímtopovaŽujimoje vysvět|eníza
s|yše|projevjednotlivýchzastupite|ů.
dostatečnéá nebudu jiŽ písemně reagovat.Jsem ráda, že byl tento
prob|émtakto Veřejně prezentován a doufám, že zastupite|stvemobce
bude n3dá|e řešen.
Přeji Vám' pane magistře, mnoho zdaru ve Vašízás|uŽnépráci pro
Mgr. Nykodemová Miloslava
obec Velim.
(text v půuodnÍmznění)

JoseÍo
Tesoře
Vo|eibo|ové
vzpomínky
jubi|eumje vŽdy dŮvodemk ma|émuoh|édnutÍ
za up|ynu|ými
Ku|até
|ety, za dosaŽenými úspěchy a překonanými překáŽkami' A protoŽe
d|ouho|etývynikajícíVo|ejba|istaDukly a opora národního muŽstva
JosefTesař os|avi| 11. března osmdesáté narozeniny,prozradiInám
ve|imskýrodák ze svého mi|ovanéhosportu aspoň některévzpomínky,
kterézařadiI do kategorienezapomenuteIných.

Narodili se:
Hronová T ereza, Vítězov
Vedral Daniel.Velim
Rodičůmblahopřejeme!
Zemřeli:
MarusičJozeÍ,Ve|im
MVDr. KačínJiří' Ve|im
Buřilová Eva. Velim
Čestjejich památce!

Obecní policie h!ásí

Musím upozornitřidiěe (předevšímm|adíky)'Že rych|á jízdav uzavřenéobci je patřičněohodnocena pokutou.By|o by dobré'aby si toto
uvědomi|i,neboť tak d|ouho se chodí se dŽbánem pro vodu, až se
tak
stane neštěstí.o všech místníchřidiěíchvím a 'aŽ se ucho utrhne..,
si své po|ínkopři|oŽím'to si bud'tejisti!
Musím se zmínit o nové spojovací komunikaci mezi třídou Krá|e
Jiřího a Karlovou u|icí.Jedné straně přinese tato změna radost a té
druhénespokojenost.Komunikace bude označenadopravnímiznačkami a zpoma|ovacímiretardéry.Do doby označeníbude komunikace pro
automobiIyuzavřena'
Děkuji touto cestou všímavýmobčanům'kt.eříupozornilina nebez.
pečnéhorecidivistua přispě|ik jeho dopadení'Zádám všechnyobčany'
aby si všíma|itako{chto individuí,protoŽe to vyp|ývá z občanské
povinnosti.Ještějednou děkuji'

Své první vo|ejba|ové
krůčky'udě|a|
JoseÍ Tesař ve svých čtrnácti
letech ve Ve|imi, prvo|igové
ostruhy získa|v tehdy mistrovskémSoko|e
Ko|ína V roce 1948 v Římě uŽ oomoh| národnímumuŽstvu k titu|ú
evropskéhošampióna' o rok později se sta| členem praŽskéDuk|y
(tehdy ještě ATK Praha), kterézůstal věrný jako hráč a po skonČení
závodníčinnostii jako ÍunkcionářaŽ do svéhodůchodového
věku. V |e.
tech 1986. 1989 by|dokoncev hodnostiplukovníka'jejím
náče|níkem.
Smá|i se diváci i hráči
Ve své úvodnívzpomíncena z|a|á |étačeskos|ovenského
vo|ejba|u
se J. Tesař vrací k přípravnémustřetnutínárodního muŽstva před
mistrovstvímEvropy v roce 1948. Na |etnímcvičištiSoko|a Ko|ínstá|i
diváci ko|emhřištěa nic jim neunik|o'

,'Utkánímě|o velice dobrou úroveň a oba týmy hrá|y s ve|kým
zaujetím.Brzy však zača|o v publiku mohutnět bujarévese|í, které
přerůsta|oaŽ v sa|vy smíchu. Nevědě|i jsme, o co jde' dívalijsme se
jeden po druhém,zda nemáme nějakou závadu na ob|eČení,
aŽ nás
jeden divák upozorni|na fanouška,kteni stá| pod stojanem rozhodčího
pohyby ce|éhotě|a nám vehementně pomáhal'
a mimikou i legračními
Rázem se zača|ismát i všichnihráčia ze zápasu, v němž do té doby
jeho aktéřibojova|is maximá|níodpovědností,se sta|a Íraška.By|o to
utkáníce|émé sportovníkariéry'''usmíváse Tesař.
určitěnejvese|ejší
H|avnís|ovo mě| rozhodčí
Na mistrovstvíEvropy v roce 1955 do Bukureštibyl nominován i JoseÍTesař, kterýtoho v předchozíchměsícíchpro vážnějšíonemocnění
moc nenahrá|.odpočinekmu však prospě|a brzy se mu podaři|odostat
se do optimá|níÍormy.Po hladkých výhrách nad Rakouskem' Jugos|ávií,Egyptem,Po|skem a Mad'arskemnarazi|čs.tým na sověty.
,'ProhráVa|ijsme uŽ 0:2 na sety, ale potom jsme se díky ve|ké
bojovnostikonečněchý|i a začalose hrát pod|e našichnot, Třetí sada
.l5:8,
čtvrtá15:7 a V pátéjsme nad odevzdaným soupeřem ved|i 12:7,
Vše se zdá|o být jasné, a|e naše VedenÍse ne|íbi|ofrancouzskému
sudímu E||erovi.-NepřetrŽitédohady kolem jeho divných výroků
rozmě|ni|ynaši koncentraci na hru a marně se bouřili proti jeho
rozhodnutími diváci. Prohrá|ijsme 12:15 a 2:3. SatisÍakcipřines| náš
příchodna večeři do ohromnéhosálu spo|eěnéjíde|ny.Ta povsta|a
potleskem nám vzdáva|a ho|d','přibližujeTesař nea dlouhotrvajícím
všednízáŽitek.
Bukurešťskémistrovstvívšak tímto zápasem nekoněilo. Naopak,
něko|ik nečekanýchvýsledků vrái|o českos|ovenskývýběr do boje
otitu|. Po vítězství3:0 nad Francií' 3:1 nad domácím Rumunskem
a stejným poměrem h|avně zás|uhou vynikajícíhovýkonu Tesaře nad
due|uo titu|protiBu|harsku.
Jugos|áviínastoupi|k rozhodujícímu
,,Nadvýs|edkem15:8, 15:5 a 15:1 naši příznivcijása|i a odbornÍci
Žasli. Stali jsme se mistrystaréhokontinentua praŽsképřivítánítomuto
úspěchutaké odpovída|o.By|i jsme p|ni nádherných pocitů.Autokary
nás vozi|yněko|ikhodin po zap|něnýcha nadšenýchu|icíchPrahy'''říká
jeden z h|avníchstrůjců
tohotove|kéhoúspěchu.
Poprvé mistry světa
V roce 1956 se mistrovstvísvěta kona|o v PaříŽi, kde českos|o.
venský volejba| poprvé ve své bohaté historii a navíc bez jediné
poráŽky dosáhl na stupeň nejvyšší.Josef Tesař nikdy nezapomene
předevšímna tři zápasy.
,,S Rumunskemjsme prohráva|iuŽ 0:2 na sety a 2:6. Utkáníse zdá|o
být ztraceno,ale pak se naše |okálka proměnila Ve Íantastickýrych|ík
a soupeředos|ovasmet|a- 15:9,.|5:2a 15:3.Ještěvětšídrama vidě|i
pátém setu ved|
diváci v našem utkánís Bu|harskem.V rozhodu'jícím
soupeř 14:10,a|e nám se podařilo Vyrovnata nakonec i zvítěziI17:15'
Mě|i jsme štěstí.Finá|e proti Sovětům se hrá|o rovnéŽna pět setů,
přičemŽten závěrečnýpředči|všechny předcházející.Tvrdá sí|aa razance nestači|yna naši chytrost' pestrost a neutuchajícíobětavost,''
vypočítáváoficiá|ně vyh|ášenýnej|epšísmečař šampionátupřednosti
českosIovenského
týmu'
V poste|i leže|ybusty
Na ve|kémmezinárodnímturnajiv roce .1957v Sofiii obsadil čs.tým
druhémísto,coŽ by| na závěrečnémbanketu důvod k os|avě. A tak
pozdě veěer, kdy se dvojice Tesař. Paulus vrace|a do svého pokoje,
mě|a náladu přímo bájeěnou. Avšak jen do okamŽiku, neŽ tito vese|í
chlapci otevře|idveře a rozsvítili.
,,V našichposte|íchjsme uviděli dvě h|avy,takžejsme si mysle|i,že
jsme někde jinde.To se však nepotvrdi|o,a tak jsme do pokojeVstoupi|i
znovu a tiše se přikrad|i k poste|ím.K našemu překvapení však
nezvanými hosty by|y dvě busty státníků,kterépatři|ydo vstupníha|y'
Nechat je na pokoji zaváně|o mezinárodnímprůšvihem'a tak jsme je
zaba|i|ido prostěrade|a já se s nimi s notnou dávkou strachu vyda|za
Pau|usem, kteý dáva| pozor, aby nás nikdo nevidě|.Zapoti|ijsme se
jako při pětisetovémzápase, a|e všechno dobře dopadlo. Rozesmáté
tváře ÍrancouzskýchfanouškŮnám pak druhý den na |etištiprozradi|y,
kdo byl pŮvodcemtohotožertíku'''
směje se Tesař.
opět evropštíšampióni
Mekkou výkvětu evropskéhovolejbalu se V roce 1958 sta|a Praha.
Pro|ogve finá|ovéskupině se svěřencůmtrenéraKozáka sice nevydařil,
prohrá|i s Mad'arskem. Zato epi|og by| znamenitý. Vítězství3:2 nad
Sovětskýmsvazem a tími obhájenítitu|umistrůEvropy.
Mad'aryto byla hodně hořká pi|u|ka.za stavu 2:2 jsme ved|i 14:9.
''S
a prohráli14:16.NašiÍanoušci
by|imoc zk|amanía my jsme v noci jen
těžko usína|i.Pak jsme však zdo|a|ipostupně Rumunsko, Jugos|ávii,
Polsko i Bu|harskoa ěeka| nás rozhodující
due| se Sovětským svazem.
Štvanicepraska|a ve švech, naše motivace by|a mimořádná. Díky
společnýmsi|ám a umění všech dvanácti aktérůse nám v obrovské
bitvě podaři|o zvítězit,',vrací se spo|eh|ivýreprezentantk triumÍuna
domácÍpůdě.
. o rok později se v PaříŽi uskutečnilTurnaj tří kontinentů,v němŽ
Ceskos|ovenskopodleh|ov boji o primát Sovětskémusvazu 2:3' A Josef Tesař V tomto utkání odehrá| své pos|ednímíčev reprezentaci.
Vo|ejba|byl a zŮsta|jeho ce|oŽivotní|áskou' Svým obdivovate|ům
pak
rozdáva|radostještěv něko|ika|igovýchročnících.
Jaroslav Pešta

ohlédnuti

za plesovou sezonou

Fc VEL|M uspořáda| 17. únorasportovníp|es. K tanci a pos|echu
zahrá|a všem příznivcůmdobré zábavy osvědčenáskupina ,'Bantam...
Plesovou atmosÍéruobohati|asvým skvě|ým vystoupením,,panízpěvačka..VěraŠpinarová,kteroupub|ikumodměni|ovelikýmpot|eskem.
Jako kaŽdý rok nezk|amalsvé příznivceani standa H|oŽek,kterýje
na ve|imskýchp|esech uŽ
doma...Tradičněse o pů|noci|osova|y
'jako
h|avníceny tomboly a potéhudba hrá|a pro neúnavnétanečníky
aŽ do
rána.

rll;l.ill'.rl'r

o den pozdějisi přiš|ana své i,,mrňata...
Ve 14 hodin se zap|ni|a
ve|imskásoko|ovnadětmi různého
věku,od miminekpřes pubeďákypo
rodiče.o hezky strávenéodpo|ednese postara||vo Procházka se svou
diskotékou.Supermani, princezny, piráti, berušky,kovbojové,čarodě.
jovéa čarodějnice,ale i spousta jiných ,,pohádkovýchbytostí..soutěži|i
o sladkosti. Ko|em páté se vŠichnineúnavnítanečnícia tanečnice
rozcháze|i spokojeně ke svým domovům.
21 . března 2007 jsme by|i svědky již V||. Ve|imskéhop|esu.V osm
hodin zaháji|p|es místostarosta,apopřá|všem přítomným,kteříse sešli
v hojnémpočtu,příjemnouzábavu. Ce|ým večeremnás prováze|ajako
vŽdy skvě|á kapela Unikát v če|es kape|níkemKar|em Brtkem' Ko|em
21. hodinyjsme zh|éd|i
vynikající
tanečnívystoupením|adýchs|ečen
z k|ubu Aerobik Ve|im pod vedením paní A|eny Ho|zbauerovéa Petry
Sixtové'Za premiérovousk|adbus názvem ,,Bondgir|s,.sk|idi|a
děvčata
ohromnýap|aus. Potése opět parketzap|ni|a,,pařilo..sena p|nývýkon'
V jedenáct se v p|nékráse představila pánská tanečnískupina Rasputin' jeŽ nám svým Vystoupenímrozproudi|akrev v ži|ách.Da|ším
překvapením večera by|a pů|noční
tombo|a, ve které se vyhráva|y
pouze h|avníceny. P|es pokračovalve sviŽnémtempu a pro ve|ký
úspěchby| prod|ouŽendo čtvrté
hodiny ranní.
mos

Pořadatelé VII' VelimskéhooIesu.

PoDĚKovÁNi

Poděkování patří všem sponzorům,kteří přispě|i na Vl|. Ve|imský
p|es. Bez !ás by tato akce jistě neby|a tak úspěšná.VýtěŽek bude
věnovánZS a MS Ve|im.
Seznam sponzorůV||.VeIimskéhooIesu
Českédráhy a.s., Aerocans.r.o.,Manuíacturing
s.r.o.,Jeřábek pohřeb.
ní s|užba,Etra Light, Zebra tiskárny, Kopos a.s. Kolín, Darte Praha,
EIektrorevize,MUDr. SIabý' Kadeřnictví MichaeIa, TextiI sIaVíkoVá,
Bartoš Jan, Long Dang, Autodoprava P|achý, Potraviny Andě| pan

Jeřábek' ZahradnictvíHruška,PiVoVarNymburk, Savas, Kratochví|Fr'
Vítězov,MUDr. Zd. Richterová,Kotek Stanislav' SAL|MA' Firma Benda
s.r.o.,Vojtěch Vác|av' ČerveňákPetr, Kopecká Jarmila, HALKO staveb.
ní spoleěnost s'r.o., KG.Tranzit Ve|im, Texaco Bína, Potraviny Eden
pan Černý,Kasa| P., Pena P., Rejho|ecM', Siřínek M., Kuchař J.,
Sixtová A.' Němec J'' Bínová H.' Kotková P.' StrojírnyRadoň, Hraba|
Petr, oU Velim, Thie|ová H., Horáková J'' GEosAN GROUP a.s.,
Čepe|ákAutoservis,Nevo - Nezavda|+ Vokřá|.
Ještějednou díky.
Pořadatelé

chvá|íme Petru Bartošovou,Danie|u Březinovou, |vanu Farkašovou,
Annu Fundovou a Petru Thie|ovou' Do Íiná|epostoupi|apouze |vana
Farkašová,a|e přesto je účastna každýchzávodech cenným sbíráním
zkušeností.
an

Setkáníspolužáků

21e11978- 1982ZDS Velim - 8.8
bude zahájenoV sobotu 19. května ve 14.00hod.
V restauraci
u Smejka|ů
v NovéVsi u Ko|ína.
Účastpo 25 letech je opravdunutná.@

Potvrďteprosímsvou účastna e.mai|:podzim.|eni@seznam.cz
Te|.:724154 o94 Lenka Beranová (Paříková)

Z našíškoly

Exkurze do Prahy

o pohár Barta $ímpso na 2oo7

S přicházejícímjarem vyrazi|iŽáci šestétřídya sedmých ročníků
do h|avníhoměsta na dějepisnou a
exkurzi. Nejprve
-přírodopisnou
navštíviIi
kino IMAX' kde promítaliÍiImZra|oci
3D. cítiIijsme se, jako by
nám nav|ék|i
výstrojpotápěěe a my p|ava|ioceánem mezi hejnern ryb
a pohléd|ido očíŽra|okubí|émunebo k|adivounům.
Dozvěděli jsme se
mimo jiné,že Žra|okmá na rozdí|od č|ověkanejen něko|ik řad ostrých
a často pi|ovitýchzubŮ, ale zuby se mu po ce|ý Život obnovují.Po
představeníjsme se přesunu|ido Národníhomuzea na výstavu Lovci
mamutů.Zde jsme vidě|i Věstonickou Venuši a archeologickéná|ezy
z Ko|ínaa oko|í.V řečištiu Ko|ínaby|a také na|ezenastará vyd|abaná
lod'.Kromě vystavenýchexponátůtu pracovnícimuzea připravi|iimprovizovanou vesnici a mamuta v Životníve|ikosti.Po proh|ídcetétovýstavy jsme se přesunu|ido přírodopisné
částimuzea, kde na nás čeka|a
kostra ve|rybya b|bounnejapný' ktenýjiž vyhynu|.Ce|Íutrmácení,a|e
p|nidojmůjsme se vyda|ik domovu.

Dne 24, 3' 2006 jsme se jiŽ podruhézúčastni|y
závodŮ v aerobiku
jednot|ivců
pořádaných v Poděbradech. Soutěžilose opět v katégoriích
pod|e věku. V nejm|adší(nu|té)kategorii nás reprezentova|yBarbora
Kvapi|ová,Tereza Bucková a Tamara Ho|zbauerová,která by|a vyh|á.
šena a odměněna jako nejm|adšízávodnice' Menšíúčastnejm|adších
byla zaviněna nemocností,která nás trápíce|ou |etošnízimu. V 1. ka.
tegorii cvičiIo rekordních 84 závodnic a z tohoto Vysokého poČtu
postoupi|o30 do semiÍiná|e'Naše dÍvkypostoupi|yvšechny:Bartošová
MagdaIena' Bartošová Petra, Březinová DanieIa' FiaIová Karo|ína,
Homokyová |va, Kaprá|ková Kateřina, Krejčová Tereza a Nejed|á
Michae|a. Do nejuŽšíhoÍinále mezi 15 nejIepšíchpak postoupiIa
Bartošová Magdalena, Bartošová Petia, Fia|ová Karo|ína,Krejčová
rereza a Nejed|áMichae|a.Konečné5' místoobsadi|aPetra Bartošová
a 6. místoKarolÍnaFialová. Ve 2. kategoriicviČi|y
Thielová Petra a Farkašová |vana,která závod nedokonči|a.
Lenka Farkašováve 3. kategorii postoupi|a
do Íiná|e.
Gratulujemevšemk pěknýmvýkonŮm!
ah

Na závěr bychom chtěli poděkovat pí.uč.Vese|é,Kaprá|kovéa Ne.
radové,Že nám tuto exkurzi umoŽnilv.'
kkib

Klub roddkil

Kutnohorský
mosfreroerobik

JiŽ na podzim jsme se zúčastni|y
aerobik závodů jednot|ivcůpod
názvem Kutnohorskýmaster aerobik. Dne 24.2.2007 pořáda|o kutno.
horskéFit studio Jitky Brachovcovéda|šízávody tradičněv tě|ocvičně
gymnázia.V kategorii4 - 6 |et nás reprezenÍova|y:
Danie|a Bartošová,
Tamara Ho|zbauerová,Nel|a Kokošková,Tereza Soukupová a Natá|ie
Šmejka|ová.Nejm|adšíděti cvičí jednoko|ově a všechny dostávají
odměny. Nutno podotknout, Že naší nejmladší,,aerobičce..
Danielce
budou teprve 3 roky, a tudÍŽby|a i nejm|adšÍúčastnicí.
Ani ostatní
nejsou o moc starší.Všem proto gratu|ujemeza obrovskou snahu. Ve
druhékategorii7 - 8 |et se opět prosadila Magda|ena Bartošová,na
podzim by|a druhá, tentokrát obsadi|a 1' místo! Ve stejné kategorii
skonči|ana 5' místě Karo|ínaFia|ová, úspěchdop|ni|aÍiná|ovouúčastí
Kateřina Kaprálková. Ve třetí kategorii 9 - 1 1 |et, která bývá vŽdy
nejvíceobsazená, jsme se už dalšíchúspěchůnedočka|y.Aerobik je
jedním ze subjektivně hodnocených sportů, což samozřejmě nikdy
nepřinášíúplně spraved|ivývýs|edek. Dívky však cviči|ymoc dobře,

ínJortnuje

V úteÚ 1. května 2007 v 9 hodin se sejdou na evange|ickémhřbito.
vě ve Ve|imi přáte|éa známí bratra Jiřího Sixty u jeho hrobu, aby si
připomnělijeho předčasnousmrt před 20 |ety.
o měsíc později' V sobotu 2. června2007 v 17 hodin, uspořádá k|ub
rodáků v ma|ém sá|e ve|imské soko|ovny přednášku Mgr. Maruše
Čábe|ové'Bude v ní připomenuta ve|ká |ristorickáudá|osi z našeho
kraje' ke kterédoš|oprávě před 250 roky. bitva u Ko|ína.
Třetím bodem je zamyš|enínad oddí|emšachůve|imskéTJ Soko|.
Kdysi stači|jen souh|as býva|éhoředite|eZák|adníško|yve Ve|imi Mgr.
Jana Preisnera a ihned se pod jeho vedením poča|arozvíjetve|mi
úspěšná činnost nově vznik|ého,zde netradičníhooddílu. Ve|imská
soko|ovna se čas od času stáva|a místem soutěŽíšachistůz mnoha
míst. Snad nejvíce úspěšnýmze všech ve|imskýchje žák Tadeáš
Ba|áček' který dosahuje významných úspěchŮ i na mezinárodních
soutěŽích(např. mistr Evropy do 1Oti|et)' A právě v době nejvyšŠího
rozkvětu ve|imskéhošachu, kdy vše záviselo na zkušenémorganizá.
toru Janu Preisnerovi, přišla nemoc. A my se ptáme: '.Kdo na jeho
místo?.'Kdo jste schopen a ochoten v tétozás|uŽnépráci pokračovat,
prosíme,přih|astese.
B.B,

PozvÁNKA
NAčnnoofuulcrÉ
oDPotEDNE

,,Abraka,dabraka,čarujem,
pozvánku tajnýmpísmemma|ujem.
28. dubna, kdyŽ bude pěkný den'
přijdteděti s maminkami
a troškusi začarujem.
Na čarodějné
stezce bude překvapenídosti,
za sp|něnéÚko|ydostaneteodměny i s|adkosti...

Zveme vás na odpo|ednep|néher' zábavy a dobréná|ady,kterése
bude konat dne 28.4.2007, Sraz u mateřské Ško|yve Ve|imi mezi
.l5.
14. a
hodinou.Čarodějnácesta povede ko|em m|ýnak rybníkuu Vi
tězova. Na děti čeká ma|épřekvapení.V případě nepříznivéhopočasí
(deště'b|áta) bude akce od|oŽena.V tomto případě vás o náhradním
termínu budeme Včasinformovat.
Těšímese na vaši účast!Srdeěně zvou pořadate|ky.
|nformacena te|efonu:Thie|ová. 607 165 929
mos

Po|icajti se dříve říka|oobecním stráŽníkŮm.Bývali ve Ve|imi dva.
V minu|ostiby| známý po|icajtJoseÍ Mikšovskýz Pražskéu|iceod Če.
perky (1859.1937).Mě| hodnost nadstráŽmistra.Do r.1936by|téŽkratší
dobu obecnímstráŽníkemFrantišekMuŽík'pozdějšíško|níkv měšťan.
ské škole. Nejvíceznámí by|i u nás policajtiKadeřábek a Siřínek;Do
jejich kompetence patři|otéŽvytrubováníobecníchzpráv. To odpad|o
koncem 2. sv. vá|ky,kdy by|ve Vel|mi zaveden místnírozhlas.
Po|icistése za první republiky nazýva|ičetníci.U nás ve Ve|imi
býva|ačetnickástanice. Za vá|ky)i umísti|ido domu po židovskérodině
Katzovýchv Do|nímNouzově. Po Květnovérevolucibyla v domě č.431
u uhelných sk|adŮ. V B0. |etech minu|éhostoletí,kdy nes|a jméno
Veřejná bezpečnost- VB (předtímSNB = Sbor národníbezpečnosti),
by|ajejístanice, pod nižspada|a i Ve|im,v Pláňanech.Z dob monarchie
přeše|do s|uŽby v ČsR četnírForman z Novoveskéu|ice,se kteryim
s|ouŽi|četníkS|avík.Také pan Dvořák, kteréhotovárníkGlaser získa|
jako vrátného pro ostrahu závodu, by| původně četníkem.Uvádím
jménaněko|ikave|imskýchčetníků:
Bartoš,Have|ka,Luňák, Nes|ádek,
ohera, Po|ák, Přibyl a Vo|Íik.
(text v pŮvodnímzněnÍ)

Velimská abeceda (|ist 86)

Po|itickéstrany se poča|yve Ve|imi Íormovatv době probouzeníse
národa' Zpočátku to by|i stoupenci Hav|íčkaa S|adkovského,pak
Masaryka, katolickécírkvea dě|nictva.Po vyh|ášeníČsR-by|y
ve Velimi
agrárnístrana, dále kato|ická Čs. strana |idová,strana Čs. Živnostensko.obchodní,nepo|itickástrana občanská' Strana národníhosjednocení, Čs. strana národně-socia|istická,Repub|ikánská strana a Čs.
sociálně-demokratickástrana dě|nická.

Velimská abeceda (list 85)
Pokrývaěi mě|i v minu|ostisvé spojence v šinde|ářícha doškařích.
S|aměnýma dřevěným střechám však odzvoni|oa nejrozšířenější
krytinou se sta|y střešnítašky. Maleriá|ůke krytístaveb je ce|á řada. Ve
Ve|imi Ži|oa pracova|oV minu|oŠti
mnoho pokývačů.Jedním z nejzná.
mějšíchby| pan Douša'Ten na své zaměstnánídop|ati|Životem,neboť
se s nímve ve|imskétovárně převráti|výsuvný ko|ovýŽebřík'Známými
pokrývaěi by|i téŽ otec a syn Skřivánkovi, stryic a synovec Bulgrovi
a otec a syn Trnkovi.
Po|ák je přÍjrnení
vznik|épodle národnosti.Ve Ve|imi se Vyskytova|o
v minu|osti.
V ro|ibernízr. 1654 se uvádÍ,že ro|eod Po|ákovastatku
ve výměře 90 strýchůby|y přivtě|eny k císařskémudvoru ve Ve|imi'
Z našichdob byl znám strojvůdcePo|ák (z č.3B7, později 456), jehoŽ
žena by|a sestrou paní Mezkařové a Loňské. Dá|e u nás Žila rodina
ěetníkaPo|áka' jeŽ přiš|ado Ve|imi z Vrchotových Janovic. Po|ákovi
mě|idva syny. StaršíZdeněk (nar' 3.l.8.192B)ve V. JanovicÍchstudova|
gymnázium a sta| se inŽenýrem zeměměřiěem' Stanis|av se narodi|
tamtéŽ(29.9..t929)a sta|se ředite|emp' Krmiva Pečky'
Po|ákem d|e národnosti by| náš spoluobčanJindřich Savěák. Do
Ve|imise dostal za 1. sv. vá|kyjako zajatec, zde se oŽeni|a usadi|.Své
po|skéjménoSzawczak si necha| úředněpočeštit.
Byd|e|pak se svou
Ženou (rozenouGregorovou)a synem Vác|avem v domku po obuvníku
Buři|oviv PraŽskéu|ici 89, v sousedstvíČeperky'Syn Vác|av však asi
ve 12 letechtragickyzahynul.
Po|eje obdě|ávanýpozemek' hospodářsky vyuŽívanýk zemědělské
výrobě. Dějiny venkova jsou dějinami po|í,jejichŽ majite|ése měni|i
úměrněs hospodářskýmia po|itickýmipoměry. Pole skýtajínevyzpyta.
telné moŽnosti zisku různých druhů prostředků k obŽivě obyvate|.
VáŽíme si našich ve|imskýcha vítězovskýchpo|í,neboťjsou zárukou
pro nás i budoucí'
Po|ední přestávka v Glaserově továrně za první republiky trva|a
hodinu. Na tu dobu se většina strojŮ poháněná řemeny z transmisí
zastavila. V letních měsících vycháze|i zaměstnanci z dí|en,aby se
nasyti|i.Na mnohéz nich před vrátnicíčeka|ijejich děti čijiní příbuzní
s rend|íkys obědem. By|o-|iv|ídnépočasí,posedáva|i pak v trávě pod
stromypři si|nici.
Po|yantky jsou druhem rŮŽí,jejichžpěstovánÍmse zabýva|a firma
Josef Funda Ve|im. Keř po|yantekby| za prvnírepub|ikyza 6 Kč,vyso.
kokmen o výši 100 až 12o cm za 15 až 20 Kč. Funda pěstova| tyto
druhy:Betty Prior, Dagmar Spat, Guldene Grus an Aachen a Gruppenkónigin.
Po|yantkyje třídarůŽí,kvetoucíchnepřetrŽitěce|é|éto.Jsou zakrs|é
a téŽmnohokvěté.Funda je prodáva|kus za 3'50 Kč,při odběru 10 ku.
sů za 30 Kč.Je známo na 35 druhůpo|yantekpěstovanýchu Fundůve
Ve|imi'počínaje
Aenchen Mi||eraž pod Ywonne Rabiér.

Polní h|ídači
by|ipod|estatistikyz roku 1890 ve Ve|imidva. Za první
Íepub|ikyby|i vo|eni obecním zastupite|stvem.By|y to místopříseŽné
osoby poŽívajícípráv úředníchosob. Polní hlídačise prokazova|i
velkým ová|nýmodznakem na k|opěa odznáčkem|va na čepici.Zabra.
ňova|i pychu na soukromém majetku. Ve Ve|imi zastáva|i v různých
obdobíchtuto funkci tři různí,vzájemně nepříbuzníNovákové.Z nich
nejznámějšíby| Novák zvaný ,pák,,.
Polní hry ve|imskýcha vítězovskýchdětí by|yv minu|ostive|miroz.
šířené.Hráli je napřík|adpasáci při pasení hus. Jednou z nich by|o
kterévyŽadova|ostrniŠtě,
na klerémby|yvytrhánycestičky
,,Solobrno..,
patřičnýchtvarů.Jiné hry se nazýva|y:,,Skatu|ata,hejbejtese.., ,,Pan
čápztrati|čepičku..,
Petť.,,,Naěetníkya na z|oděje..ada|ší.
,,Černý
je
jen
Po|ní u|ice d|ouhá
nemnoho desítekmetrů'Navazuje pravým
úh|emna tříduKrá|e Jiříhov jejímstředu, směrem k západu do po|í.Má
pouhá dvě čís|a,a to 264 (dříVesestry Lebedovy) a 265 (dříveJar.
Radoň)'
Pobhy čitratě, označované|éŽjako
ro|e,či nepřesně jako rajonyči
hony, jsou mÍstaV katastrupojmenovanáv|astnÍminázvy. Jejich hranicemi jsou napřík|adsi|nice,cesty, potoky,řeky, meze, příkopy,že|ezniční náspy, okraje |esůapod. Po|ohy získáva|yjménaporůznu,napřík|ad
pod|e majite|e'U nás je to Řeháčkov d|e Řeháčka,Na S|ánskýchči Na
RossÍe|dech.Poloha Na Záduše prozrazuje,Že po|e patři|o ku faře.
Po|oha Na Beránku připomíná nedaleký cerhenický koste|íkpatřící
původněJednotě bratrské,která mě|a beránka ve znaku. Nejčastějise
tratějmenujípodle v|astnípolohy,jako: U Svodníku,U Kap|ičky,Za Bě.
|ohorskýmpříkopem,U NovéhoMěsta, Za Koste|em,Za Dvorem, U Vi
tézova,za Nouzovem' U Ská|y' Pod Drahou, Pod Humny a U Továrny'
Po meči a po přeslici je název knihy Bedřicha Bauše. Její děj je
situován do doby to|erančního
patentu a jsou v ní zmínkyo Ve|imi.Je
zmiňován výrazný velimský občandoby obrozenecké,Vít Hůla.Ten je
jako neohroženým|uvčí
|íčen
obyvate|Ve|imi. V knize jsou jmenovaní
i jinívůdcovéz okolí,jako napřík|adBrtek z Mi|čic'Francouz z osečka
čiBiro z NovéVsi.
Pomníky jsou hmotrÍádí|a,mnohdy umě|eckéhodnoty,která majÍ
připomínatnějakou udá|ost.Tyto památníkyjsou vytvořenybuď z kovu
Čikamene, ba ijinak. Hřbitovní pomníky obsahují zpravid|a inÍormace
o pohřbených osobách. Ve Ve|imi jsou na obou hřbitovech pomníky
pad|ýchz 1. sv. vá|ky. Na kato|ickémhřbitověje pomníkobětíz tran.
sportu smni z konce 2. sv. vá|ky. V parku na návsi je kříŽ s Kristem
připomínající
jakousi kato|ickou akci. Dva kameny neda|eko odtud
(k západu) nes|y nápis ,'Pravda vítězí,..
Ten byl v 50. |etech nahÍazen
současnoudeskou s nápisem: ,'Zemře|i,abychom my mohli Žít...Vpo|o.
ze V Rybníkubýva|kříŽek'kteý připomína|tragédiiz konce 19' sto|etí,
při níŽsp|ašeníkoně připravi|io Živothospodáře Kvízez Ve|imič..|B.
Pomoci církvihe|vétské
ve Velimi v r. 1784 chtě|ve|imskýa sánský
ÍaÍářŠtěpánSzerem|ey. Důvodemby|o opatřeníprostředků.kestavbé
koste|ave Ve|imi.Vypracova|tedy sedm ,,instancí..,
tj' Žádostío finanční
pomoc. Ty pak rozes|a|do Há|y v Be|gii,do Amsterodamuv Nieder|an.
du' anglickémukráli a ětyřem svobodným reÍormovanýmcírkvímdo
Svýcarska' Zádná pomoc však nepřiš|a'jedině svobodná obec Tygurská odpovědě|a,Že pomoci nemůže.
(text v pŮvodním znění)

fejeton

Kdy a kam kráčíme

Byla to taková dětská hra. Už si ji moc ňepamatuji.K vybranému
je-dinci(hodinkám)se přib|ižova|o
něko|ikspoluhráčŮrůznýmtempem'
hodinky' ko|ikje hodin?..
čapí,..zně|a třeba odpověd'
''Rekněte'
''Dva
aIázqící se k
o dva ve}*ékroky. Kdo prvnídosáh|
"hodinkám..přib|ížil
,'hodinek..'stal se jimi a vyhrá|.Jako dítětimi to tehdy moc nedáva|o
věkem mne napad|o,že Vztáhnoutpoěet kroků
smys|.AŽ s přib1ivajícím
k času je bezesporu zajímavé.Ko|ik kroků mám v životěještě před
sebou?
o dé|ceŽivotase vyjadřujemev časovýchúdajích.Někdy to mohou
být jen hodiny' většinouvšak vydržímemnoho desetiletí.Lze.|i V tomto
př í paděza, , mnoho.. oznaě ičí
t s |a6, 7, 8, 9 n e b o 10. Ji stě , s m r t není
vybíravá- bere si v libovo|némvěku v podobě dopravníchnehod, nási.
|í,úraz,Íl
či nemocí.A|e stá|e jsme v rovině času,coŽ je ve|ice zv|áštní
veIičina.
Kdysi |idem staěilo k jeho určenípoěasí- střída|ase obdobídešťů
nebo sucha. V našichzeměpisných šířkáchby|otep|onebo zima' Dňes
máme ěasů několik. Měřený dráhou S|unce, ať uŽ skuteěnou nebo
střední' upravený o pohyb zemského pólu, měříme čas atomový
za|ožený na přesném těkání neobyče|ně stabilnÍho cesia. Pod|e
mezinárodněpřijatédeÍinicez roku 1967 je sekunda definovaná jako
.|92
přechodu mezi dvěma
9
631 770 period záření, odpovídajÍcího
hladinamiv jemnéstruktuřeatomu cesia ',ŤC".zutaš,nr.Ať měříme,jak
měříme, zdá se, Že ěasu je stá|e méně. Snad i proto je nejen'na
silnicíchtolik spěchu s vidinou něko|ikauspořených minut.Těch minut,
kterénás v případěnehody mohou připravito všechenčas.
A|e životmožná|ze rozdě|iti do kroků.od těch obyčejných,kteými
překonáváme vzdá|enost, aŽ k těm, které označujeme za životní.
Rozchod s první |áskou, svatba, narození dětí' někdy to mŮŽe být
změna zaměstnánínebo bydliště.
Je spousta |idí'kteřívěří,Že pro pobyt zde majívyměřený určitýčas.
JenŽe ten v podstatě ovlivnitne|ze. Napad|a mne jiná věc - co kdyŽ je
můjŽivotspoěítánna daný početkrokŮ - těch nejběŽnějších,
kdy noha
míjínohu? To přece ov|ivnitlze... TakŽe se snaŽímkroky šetřita odmě.
řuji je téměřna lékárnickýchvahách. Po vsi jezdímna ko|e nebo auto.
busem, v Praze jedu i jednu stanici tramvají,přestoŽe pěšky bych byl
v místěurěenídříve.
Ce|é toto zamyš|enínení zrazování od příjemnýcha zce|a jistě
i zdravíprospěšnýchk|idnýchprocházek přírodounebo po oko|í.Je to
v|astněodpověd'přáte|ůmz Čeperkyna otázky, pročv|astně neustá|e
přijíŽdím
na kole nebo se nechám přivéztautem' A po přečtenípo|emiky magistrůCešpivy a Nykodemovév minu|émčís|eVelimských novin
mne napad|o,jest|ipodobně jako já o šetření pěších kroků neuvažuje
i místnízastupite|a učítelský
bard. Budu se ho muset zeptat..'
rfm

on N Á řrD NÍ

26.5. a

2.6.2007

9.6. a 16.6.2007
23.6. a 30.6. 2007

okruŽníuIice
u|iceVe Dvoře
ulice Tylova
Vítězov

POZVANKA
V sobotu dne 14. 4.2007 od 20.30 hodin
pořádá oddíl sto|níhotenisu ve velimskésokolovně
zábavl se skupinou ''The Snails''.
Jedná se o klasický big beat70.- 90. let.
Vstupné 50,- Kě.
SrdečněZvou pořadatelé.
lnzeřce

BENDA,s.r.o.

Velim,Pražskáu|.17

PNEUsERVlsPRo osoBNíA UŽtTKovÁvoaou
. VÝMĚNAA oPRAVA PNEU.
. VÝMĚNAoLEJE.
TEL.:602413 431,321763 596,602659529

-

oznamuji zprovozněnírekreaěníhozařízeníVe|imerv Chřenovicích
u Ledčenad Sázavou od 1.7.2007'
Po dvou|etéodm|ce bude středisko opět otevřeno pro rodinnou
rekreaci,soukroméos|avyi Íiremníakce.
lnÍormacea objednávkyna te|.č.605 087 347 nebo na adrese |veta
Kuncová, Riegrova 564,2B1 01 Velim,

třídaKrá|e Jiřího
Vítězov

TRUHLÁŘSTVí. VÝRoBA
. KUCHYNI.
. sKŘíNí(Šnrruí,
.
VEsTAVĚNÉ)
. KANCELÁŘSKÉHoNÁBYIKU.
TEL.:602595558,321763596

. KoVoVÝRoBA
zÁruečrutcTví
. VRATA,BRÁNY,PLoTY.
. ZÁBRADLí,
SCHoDY.
TEL.:602413 421,321763596

PRoVozNíDoBA

Po - Čt 7.oo- 17.oo
Pá
7.00. .l5j00
So
7.00-'12.00
M|Mo PRoVoZNÍDoBU Po PŘEDCHoZíDoMLUVĚ
VELIMsKÉ NoVlNY - oběasníkvydávanýoÚ ve Ve|imi
INTERNET: www.velim.cz
E-MAf L: redakcevn @se znam.cz
Redakčnírada: Mgr. Jaros|avČešpiva.šéÍredaktor
-

*"D
Richard
Mouchar,u.,oJáTářI.í"?.!
á'
?í;
ií"'
" (zprávyz obce)
|ng.Milos|avMacháček

TInMíilY
A MÍSIA
UMísTřilí
xongilEnŮ
SOBOTA OD 9.00 hodin do 10.00hodin
'1 4.4 . a 21. 4. 2007

okruŽníu|ice
VÍtězov

28.4. a

třídaKrá|e Jiřího
Tylova ulice

5. 5. 2007

1 2.5. a 19.5. 2007

okruŽníuIice
u|iceVe Dvoře

Renata Jeřábková (zprávy z obce)
Monika SIabá (inzerce,ÍekIamy,organizační
práce)
Mgr. Eva Vese|á (korektura,zprávy ze Zš)
.
Mgr. Hana Kaprá|ková(korektura)
Jana Bartošová (zprávy z obce)
Příiem zpráv: e.mai|:redakcevn@sežnam.cz
Mgr. Jaros|av Češpiva(zŠVe|im)
'
Uzávěrka je 21. den v měsíci.Příspěvkyzas|anév elektronické
podobě
mají přednost. Příspěvky doš|é,po uzávěrce i příspěvky nevytištěné
z kapacitníchdůvodůvyjdou v da|šímčís|eVN. PřÍspěvkymohou být
upraveňé,obsah zůstanenezměněn (nevyŽádanérukopisynevracíme).
Za obsah č|ánků
zodpovídáautor.
Tisk: RoTAtisk, Roháčova 194, 28o 02 Ko|ín3, te|'/fax:321 724 338,
e-mail:rotatisk@ reklamniservis.cz,www.reklamniservis.cz

