ffa

Vydóvó obecní úřod

Ceno 5,- Kč

ZPRAVY ZE ZO
Ziednání Zo Ve|im konanéhodne27.3. 2007 v zasedací místnosti
OU Velim od 18.00hodin
Přítomni:pp. - SeiÍert' lng. Richterová' Mgr. Karpeta, KaÍtan,Mgr.
Cešpiva'Kostka,Kotek' S|abá' Kube|ka,lng. Rejho|ec
pan sta.
1. Zaháieníproved|a s programemjednáníseznámi|přítomné
rosta Josef SeiÍert'Konstatoval,Že je přítomnanadpoloviěnívětšina
.10
členŮZo. HlasovánÍoprogramu:pro - proti0 - zdrže|se 0.
2. Kontro'|aminu|Ého
záoisu
- Jiří BenÍšek
- Zádost o výměnukuchyňské|inky- úko|trvá.
.- By|y připomenutydalšízprávy .
převodu pozemků
3. Schvá|eníbezúp|atného
a) zastupite|stvoobce schva|uje bezúp|atnýpřevod pozemkůparce|ní
číslo96B/.to výměře 1454m., dá|e jen p'č.317/7 o výměře 276m,,
vkatastrá|nÍm území Ve|im a p.č. 386/2 o výměře 1625m,,
v katastrá|ním
územíVítězov.
Jedná se o pozemky pod místnímikomunikacemi v katastrálním
územíVe|ima Vítězov.
.10 proti - zdrŽel
H|asováníZO..oro
0
se 0.
b) Zastupite|stvoobce schva|ujebezúp|atnýpřevod pozemkůparce|ní
.|
čís|o 86/5 o výměře 581m", 317/7 o výměře 27 6m", 98612o výměře
.l
266 m.,986/6 o výměře 31 m.' 986/7o výměře 660 m., 986/1 o vý.
měře 1649 m.' 986/12^0výměře 190 m.' 993 o výměře 1235 m.,
994/1 o výměře 224 m.,996 o^výměře4409 m.' 1000/.lo výměře
2654 m. 1015 o výměře 527 m. , 978/3 o výměře 33 m.' 978/6 o vý'
měře 537 m., 978/9o výměře 332 m., 953/1o výměře 3123 m.' 96^1
o výměře381 m2,962 o^výměře1083 m2,965/1o.Výměře2514 m2,
965/2 o výméře2514 m.,965/3 o výměře 496 m., 97113o výměře
701 m., 976/3 o výměře 929 m., 976/10 o výměře 154 m"' 976/1.1
o výměře 2O8 m2, g84l2 o výměře 3518m2,985/6 o výměře 61 m2,
97Bl13 o výměře 296 m., 97913 o výměře 126 m. Vkatastrá|ním
územíVelim.
Jedná se o pozemky pod místnímikomunikacemi v katastrá|ním
územíVe|im.
Parce|níčís|o367/9 o výměře 491 m2, 373/1o vÝměře 1965 m2,
37912o výměře 100 m2, 38o.o výměře 3116 m2, 386/4o výměře
413 m,,386/6 o výměře 52 m.,38617 o výměře 159 m', 391 o výměře 2097 m'v katastrálnímúzemíVítězov.
Jedná se o pozemky pod místnímikomunikacemi v katastrá|ním
územíVÍtězov.
HlasováníZO,.oro 10 - oroti 0 - zdrŽe|se 0.

Duben. květen 2oo7

Došlá pošta
č.j.203 - státníÍondŽivotníhoprostředíČR' Praha - Akce ,,Sp|aško.
vá kana|izacea ČoV Ve|im. rok 2OO2.Rozhodnutízo.. zo pověřuje
pana starostua pana JUDr' Těmína k jednánív tétozáleŽitosti.
č.j.20B _ ManŽe|é
Spínovi,Ve|im614, ManŽe|é
Ba|áčkovi,
Ve|im9 _
stÍŽnostna vozid|afirmy Sa|ima Velim. RozhodnutíZo: Zo pověřu'ie
pana starostuk vyřízenístíŽnosti.
č.j.2o7 - Ladis|avJouk|,Ve|im 541 - Žádost o přidě|eníbytu po
manž.Fundovýchv čp.54.l. RozhodnutíZo: opět zařadit do sezna.
mu Žadatelů.Směny bytŮ Zo nebude provádět' Uvo|něnýbyt bude
obsazen da|šímŽadatelemo byt.č'j'22o _ Jakub Hodan, Ko|ín- Zádost o přidě|enístavebníparce|y'
RozhodnutíZo: ZařadiI do seznamu žadate|ů'
č.j.221- |ng.Jiří Babka, odbor dopravy,Praha - Zas|áníjízdního
řádu linky 230056 Ko|ín- Ve|im - Poděbrady k posouzenÍa zaslání
případnýchpřipomÍnekk autobusovýmlinkám. RozhodnŮtíZo:
Připomínkybudouzas|ány
Zpráw č|enŮZo. diskuse
Pan SeiÍert- Bude vypracovánjednoduchýprojektna p|otu ško|yve
Vác|avskéu|ici.Výstavba p|otubude rea|izovánaprvníprázdninový
měsíc.
- Přestěhovánídětskéhozdravotníhostřediska do prostorpo zubní
|ékařcebude rea|izovánopo konzultacis panídoktorkouŠmejkalovou.
- lnformova|o schůzce se Sorávou a ÚdrŽbou si|nic Kutná Hora.
SÚs rutná Hora by chtě|ado bvou |etopravith|avnítah komunikací
v obci + křiŽovatkuu|ic Novoveská a Palackého.Podmínkouje, aby
by| u opravovanékomunikace poloŽenkana|izační
řad, Zo pověřuje
pana Štarostuzajistit do příštíhoZO více informací (kana|izace
Novoveská u|ice . rozpočet).
Pan Rejho|ec - Vznes| dotaz oh|edně hřiště ve Vítězově. Pan
starostaodpovědě|,že hřištěbude upraveno,
- Sbor dobrovo|nýchhasičůve VÍtězověpožadujena obci p|án akcí
(vyřezáváník|estíatd). Prvníakce se bude konat 28. 4.2007 '
Pan Kostka - Navrhuje připravit zpracování projektu na zbývlící
místníkomunikace+ náměstív obci.
Paní Slabá - |nÍormova|a
Zo o návštěvě v domě s oečovate|skou
s|uŽboua o poŽadavcíchobyvate|ůbydlícíchv DPS (nová DPS _
časovésvět|o na společnéchodby' umístěníkomody na p|asty,
oprava zvonkůdo bytův novéDPS)'
plesu.
- Dá|e poda|aZo informacio konáníVe|imského
Paní Richterová - Vznesla dotaz oh|edně studní.odpovědě| pan
m ístostarostaKubeIka.

ZiednáníZo Velim konaného dne 10,4.2oo7. v zasedací místnosti
ou Vé|imod 18.00hodin
PřÍtomni:pp. - SeiÍert,|ng Richterová, Mgr. Karpeta, Kaftan, Mgr.
Cešpiva'Kostka, Kotek' S|abá' Kube|ka,JUDr. Těmín
1. Zaháieníproved|a s programemjednáníseznámi| přítomnépan sta.
rosta JoseÍ Seifert' Konstatova|,Že je přítomnanadpo|oviční
většina
členůZo. H|asovánÍo programu:pro 10 - proti0 - zdrŽe|se 0.
2' Kontro|aminu|éhozápisu
. Pan JUDr. Těmín před|oži|Zo ana|ýzusm|ouvy č. 139601.l o po.
skýnutí podpory.na akci ,,Sp|aškovákanalizace a ČoV Ve|im..
uzavřenou mezi obcí Ve|im a Státním ÍondemŽivotníhoprostředí
ČR. Praha.
. Manže|éŠpínovi,Velim, manŽe|éBa|áčkovi,Ve|im - stíŽnost na
vozid|afirmy Sa|ima,druŽstvoVe|im.
Pan starostaSeiÍerta pan místostarostaKubelka v úteý 10. 4.2007
pana Spínuk prošetřenístíŽnosti.Při místnímšetřenídošlo
navštívi|i
k dohodě; Že bude panu Krupičkovinapsán dopis, ve kterémbude
stanoveno,Že pokud ÍirmaSa|ima, druŽstvoVe|im nebude po dané
komunikacijezdit s těŽkou technikou,ostatnítechnika tuto komuni.
kaci můŽepouŽívat.
. Hřištěve Vítězově- bude uoraveno.
. Tento týden se zača|a vyk|ízetordinace po bývalém zubním středisku' Budou provedeny opravy, po kteryichdojde k přestěhování
dětskéhozdravotníhostřediska.
. Byly připomenutyda|šízprávy.
3. Schvá|enísm|ouw - okresní autobusová doprava Ko|ín.s.r.o.
Pan starosta před|oži|Zo sm|ouvu o závazku veřejné s|uŽby ve
vnitrostátní|inkovéosobní dopravě na rok 2007 uzavřenou pod|e
zákona č. 1 1 1/1994Sb.' o si|niěnídopravě. obec Ve|im přispěje na
dopravníobs|užnostpÍotento rok Íinanční
částkou200.000,.Kč.
H|asovánÍZo., pro 10 - proti0 - zdrŽe|se 0.
4' Doš|ápošta
. ě.j. 236 - Eva Minarčíková,
Pašinka- Žádost o přijetído domu s pe.
čovate|skou
s|uŽbou.RozhodnutíZo:7aÍadit do seznamu Žadate|ů'
- ě.j. 237 - Aerobik-k|ub při ZŠ a MŠ Ve|im' A|ena Ho|zbauerová,
Petra Sixtová - Zádost o poskytnutíÍinančníchprostředků na
dopravu na záVody V aerobiku v Děčíně've S|aném.a v Hradci
Králové. Předpok|ádaná výše nák|adů bude činit 20.000,. Kč.
Rozhodnutí Zo: Zo souh|así s uhrazením Íaktur za cestovné.
H|asováníZO: pro.l0 - pÍoti0 - zdrže|se 0.
. ě.j.247 - B. Ba|áček,K|ub rodákůVe|im - Žádost o sponzorovánípři
vydáníbroŽury
věkůminu|ých...
RozhodnutíZo: Zo souhlasí
''Hříchy
se sponzorováním brožury za podmínek' které by|y před|oženy
Klubem rodákůVe|im. Zo pověřuje pana staroslu k jednání s panÍ
Čábe|ovou.HlasováníZO: pro 10 - proti0 _ zdrželse 0.
- Firma Gemec Union, a.s', Jívka - nepovo|enásk|ádka. Pan starosta
seznámi| Zo s dopisem, kteryiÍiřmazaslala' Firma byla upozorněna
na nepovolenou sk|ádku na pozemku p'č' KN 4B0/.l0 a 480/9
V katastrá|ním
územíVe|im,kteý je ve v|astnictvíÍirmy.Firma se na
obec obráti|a s prosbou o pomoc při odk|izenísk|ádky s tím, že
uhradíveškerénáklady obci. RozhodnutíZo: Nák|adyna odstranění
sk|ádky by|yvyčís|eny
na Íinanční
částku.l5.000,.Kč. Nejprve bude
Íirmězaslána Íakturaa po zap|aceníbude skládka obcíodstraněna'
5. Zpráw ělénů
Zo' diskuse
. Pan SeiÍert- |nÍormova|
Zo o jednánís geodetickoukance|áří,která
v územnímp|ánuzaměří p|ánovanékomunikace' Dokud toto nebude
provedeno, nebude probíhatv dané |oka|itězaměření stavebních
parce|.Stavebníparce|y|ze zaměřit v |oka|itách,kterénezasahujído
p|ánovanýchm ístníchkomunikací.
- Dá|e sdě|i| Zo, Že veřejné osvět|enía umístěníretardérůna
spojnicimezi třídouKrá|e Jiřího a Kar|ovouu||cíje souěástíprojektu
výstavbykomunikace.
. Pan Kube|ka- Proti paníPelichovskénesvítíveřejnéosvět|ení.
- Pan Cešpiva - odpovídá na dotazy občanů,kterézajímá 100%
h|asovánízastupite|stvaobce. ,,od roku 1990 jsem č|enemzastupite|stva obce. Současné zastupitelstvo obce je nepolitické.Jeho
členovéneup|atňují
své stranickézájmy, a|e zá|ežíjim předevšímna
občanecha dění v obci. To, Že h|asujeve shodě' je pro mě ve|ice
pozitivní...
Zo o finančníchsponzorských darech od ve|imských
- |nÍormova|
podnikate|ů
na |etnítábor v HornímBrad|e.
- Vznesl dotaz na bí|outyču pošty.odpovědě| pan starosta,Že tyč
je připravenapro osazenídopravníznačky.
Ziednání Zo Ve|im konanéhodne 24. 4.2007 v zasedací místnosti
OU Velim od 18.00hodin
Přítomni:pp. - SeiÍert,|pg Richterová, Mgr' Karpeta, Mgr. Češpiva,
Kostka, Kotek' Slabá, Kube|ka,JUDr. Těmín, lng. Rejholec
.l.
Zaháieníproved|a s progÍamemjednáníseznámi| přítomnépan starosta JoseÍ Seifert' Konstatoval,Že je přítomnanadpo|oviční
většina
ělenůZo' H|asovánío programu:pro .|0 - proti0 - zdrŽe|se o.
2. Kontro|aminu|ého
zápisu
. Sm|ouva s okresní autobusovou dopravou v Ko|íně, s.r.o' by|a
podepsána a zas|ána firmě.

:

Firmě Gemec by| zas|án dopis a faktura za odklizenínepovo|ené
skládky na pozemku p.č.KN 480/10 a 480i9 v k.ú.Ve|im. Firma
souh|asíse všemipodmínkami,kteréobec Ve|im stanovi|a.
Veřejnéosvět|eníu paníPe|ichovskéby|oopraveno.
By|y zakoupenydopravníznaěky.
By|y připomenutyda|šízprávy.
Zpráva Finančníhoúřaduv Ko|íně
zp.ávao daňovékontroleve smys|u ustanovenís .l6 odst. 8 zákona
č. 33711992Sb., o správě daní a pop|atků,ve znění pozdějších
předpisů'provedenémístněpřís|ušným
Íinančním
úřademd|e usta.
novení$$ 1'6 a.l2 zákona č.53.|/.l990
Sb', o územních
Íinančních
orgánech,ve znění pozdějšíchpředpisů.
V roce 2001 a 2002 byla obci poskytnuta dotace ze státního
rozpoětuMinisterstvemprůmys|ua obchodu d|e Rozhodnutío účasti
státního rozpočtuna financování akce ,,Průmys|ovázóna Ve|im..
obec Velim jako daňový subjekt by|a povinna před|oŽitsprávci
programuzávěrečnévyhodnoceníakce do říjnaroku 2002.
RozhodnutíZo: Zo pověřuje pana starostu,aby poŽáda|o prominutí
tétosankce.
Návrh že|ezniěního
iízdníhořádu pro obdobÍod 9. 12.2007 do
't3. 12. 2008
Pan starosta před|oŽi|Zo návrh jízdníhořádu. Ten bude vyvěšenna
Úřednídesce do příštího
Zo' Případnépřipomínkymajíbýt zas|ány
na Krajský úřadStředočeskéhokraje,odbor dopravydo 10. 5. 2007'
Došlá pošta
ě'j.252 - Savas, spo|' s.r.o.,Beroun,závod Ve|im- Žádost o opíavu
veřejnéhoosvět|enív u|ici Pa|ackého.odpovědě| pan starosta,Že
se dohod| s ÍiÍmouProstav. obec Ve|im objedna|a měřicí vůz.
V souČasné
době je závada odstraněna.
ě.i' 257 - FC Ve|im - Žádost o umístěnídvou zpoma|ovacích
retardérů
v u|ici 1. máje z dŮvodu bezpečnostim|ádeŽe a občanů
oko|oÍotba|ového
hřiště.RozhodnutíZo: Zo s umístěnímsouhlasí.
HlasováníZo: pro .|0 - proti0 - zdrŽe|se 0.
č.j. 266 - Nykos, a.s., Zdánice 71 - Nabídka sluŽby na odvoz
komuná|níhoodpadu pro rok 2008. RozhodnutíZo: Zo pověřuje
pana místostarostuKubeIku.
touto zá|ežitostí
ě.j. 269 - Stavebníhuť S|atiňany,spo|' s'r.o. - Zaslání dopisu
týkajícíhose Íirmy Geosan. RozhodnutíZo: Zo vza|o dopis na
vědomí.Tuto zá|ežitostřešitnebude.
č'j.271 - občanéobce Vítězov- Žádost o umístěnízpoma|ovacích
retardérů.
RozhodnutíZo: Zo souhlasí.HlasováníZo: pro .l0 - proti
0 - zdrŽe|se 0.
č'j.274 --Krajský úřad Středočeskéhokraje, odbor dopravy, |ng.
Babka - zádost o vyjádření k udě|ení|icence dopravci - okresní
autobusová doprava Ko|ín,s.r.o., pro |inku číslo230056 Kolín .
Poděbrady. Rozhodnutí Zo: Zo s udě|ením |icence souhlasí.
H|asováníZO: pro 10 - proti0 - zdrže|se 0.
Zprávv č|enů
Zo. diskuse
Pan SeiÍert- Před|oŽil zo ,,ŽádosIo poskytnutídotace z Fondu
ŽivotníhoprostředíStředočeskéhokraje na Íok2007.. Předmětem
projektu je ,,Rozšíření
kana|izaceVe|im, ulice Sadová...Rozhodnutí
Zo: Zo souh|asís podánímŽádosti na Středočeskýkraj a v případě
přidě|ení dotace s doÍinancovánímz Vlastních prostředků d|e
obecníhorozpočtuna rok 2007. H|asováníZO: pro 10 - proti0.
zdrŽe|se 0.
- obec Ve|im podá na Pozemkový fond v Ko|íněŽádost o bez.
úp|atnýpřevod pozemku parce|níčís|o27513 o výměře 3171m2
vkatastrá|ním Území Vítězov. H|asováníZo: pro 10 - proti 0 _
zdrŽe|se 0'
- |nÍormova|
Zo o podmínkách rybo|ovuna vítězovskémrybníku.
Rybo|ovje povo|enod 1. 5. 2007 do 30.11,2007 kaŽdýtýdenve
dnech pátek, sobota, nedě|e a ve státní svátky. Povo|enky pro
občanyVe|imi a Vítězovabudou vydávány na oU Ve|im za 5oo,. Kč
na danéobdobÍ.Ke každépovo|encebudou vydány bliŽšípodmínky
k rybolovu.
- Firma KG Tranzit Ve|im byla poŽádána,aby opravi|avymletýasÍalt
na komunikacícha zároveň proved|aopravu chodníkuv Palackého
u|icitam' kde ještě není po|oženad|aŽbanebo astalt.Ce|ková cena
bude ěinitcca 200.000'.Kč.
_ Zaěa|a se odváŽet obecní zemina z pozemku parce|níčís|o414
v k ' ú .Ve| i m .
- Pan starosta poda| Zo informaci o Výročníschůzi Českéhoza.
hrádkářskéhosvazu Ve Vélimi,na kterému by| předán Pamětní |ist
k 50. výročíustavenÍČeskéhozahrádkářskéhosvazu (1957.2oo7).
- Dá|e pan starosta sděli| zo, Že doš|ok dohodě mezi obcí a FC
Ve|im. obec bude FC Ve|im fakturovatkaždýměsíc ÍinančnÍ
částku
4.000'- Kč za posekánítráVy pÍacovníky
obce.
Pan Karpeta - |níormova|Zo o připravovanémzáměru, a to
vyčleněníMS ze spo|ečné
organizace se ZS. Na příštÍ
Zo požaduje
zařazeníbodu ,,Sko|ství
v obci...
Pan Rejho|ec - oznámi| panu starostovi,Že h|ášenáakce Sboru
dobrovo|nýchhasičůVítězovdne 28' 4.2007 odpadá.
Paní S|abá - Seznámi|a Zo s návštěvousociá|níhovýboruv domě
s pečovate|skous|uŽboua s moŽnostípřípravycenÍkuza poskyto.
vanésIuŽby.

sPoLEČENsKÁ RUBRIKA
SPOZ OZNAMUJE

ýÍznamná životníjubi|e3os|aviIi:
Zák Jaros|av'Velim
VýbornýV|astimi|,Ve|im
Ska|ováJaros|ava.Ve|im
Pe|ichovskáMiros|ava,Ve|im
Beníšek
Jiří'Velim
Ze|ingerováKvěta, Velim
KučeraJosef, Ve|im
Do da|ších|et přeieme hodně zdraví!

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

Narodili se:
HoudekJakub, Velim
SteinbrecherováPavlína,VeIim
RodičůmbIahopřejeme!
Zemřel:
lojtíšekMi|an'Velim
Cest jeho památce!

Obecní policie hIásí

VáŽení spo|uoběané' musím Vás upozornit na vstupování do
neobyd|enýchobjektů a jejich vykrádání. Toto je hodnoceno jako
nezákonný Vstup a pod|e hodnoty.ukradených věcí je přestupek
ohodnocenpodIezákona. Pozor, nezna|ostneomIouvá!
'Upozorňuji rodiče' kteří navštěvujídětskéhřištěve Vác|avskéulici
a Vodí na toto hřiště čtyřnohékamarády, Že je nutnés sebou nosit
hygienickésáčky na případnéexkrementyjejich mi|áČků'
Na dětském
hřištijsou tyto Věci s dětmi nes|učite|né'
Mou výzvu o parkováníosobních automobilůza Vraty svých rodin.
ných domkůupos|ech|ojen pár jedinců.Tímtovystavujetesvůjmajetek
Iupičům'
kterých chodí v nočníchhodinách stá|e dost. Dejte pozor na
svůjmajetek!
Znovu se zároveň s krásným počasímobjevi|o tzv. pyt|áctvína
rodiče.
rybnících'By|i zde přistiženinez|etilci' za které zodpovída'|í
Pyt|áctvíje ohodnoceno vysokými pokutami, které jsou stanoveny
zákonem.
Vminulém čís|e(153) jsem Žáda| oběany, kteříjsou nespokojeni
s používáním
chodníkujako cyk|ostezky,aby tuto situacivydrže|i,neboť
h|avní komunikace bude ještě |etos zrekonstruována. Toto vše je
v jednánía věřím,že rekonstrukcebude provedena.Jízda po chodníku
nemůžebýt to|erována,a to z důvodubezpečnostichodců,a|e i cyklistŮ.
Obecní policista Jiří BenÍšek

BL|Žši PoDM|N|(Y RYBoLoW

NA RYBN||(V vE viTřzovř

Lovit ryby na rybníkuve Vítězově mohou pouze občanés trva|ým
byd|ištěmv obci Velim a Vítězov.
Rybolovjepovo|enod 1' květnado 30. |istopadu2007.
Děti do deseti |et mohou chytat pouze v doprovodurodičůna jeden
prut a děti do patnácti |et mají zákaz chýání dravcůna třpytku čimrtvou
nástraŽnírybku z dŮvodu bezpeěnosti.Dospě|ímohou chytat téŽpouze
na jeden prut.KaŽdý |ovícímusí mít při |ovu p|atnoupovo|enku,pod.
běrák, metr a tuŽkuna zapsání ú|ovku.

Uš|echti|é
ryby jako jsou KAPR, ŠttrR, cRt{oÁT musí být zapsány
do ú|ovkového
|ístkuihned po u|ovení.ostatnÍu|ovenéryby se zapisují
před odchodem od vody. Každý |ovícísi můžedenně ponechat jen
jednu uš|echtilou
rybu,ostatníryby do celkovéhmotnosti7 kg.

Mírarybje stanovena:kapr - 40 cm, štika. 60 cm, candát.55 cm.
U|ovkový |ístek(povo|eňku)je |ovícípovinen řádně vyplněný ode.
vzdat na OU do konce roku.
Lovit je povo|eno pouze V pátek, v sobotu, v nedě|i a ve státní
svátky.
Dennídoby |ovu ryb jsou v květnu aŽ srpnu stanovenyod 6'00 hod.
do 2.1.00 hod., v září až listopaduod 7.00 hod. do 17'00 hod.
Stiku a candáta je moŽno |ovitod 16. červnado konce |istopaduna
Živou či mrtvou nástraŽnírybku nebo třpytku. Místa pro lov ryb nesmí
být vyhrazována. Vzdálenost mezi |ovícímimusí být nejméně3 m,
pokud se lovícínedohodnoujinak.
Při lovu třpýkou nesmíbýt druhýprut nastraženani připravenk |ovu'
CeřínkovánínástraŽníchrybekje povo|enood .'|6.června'
Každý|ovícíje povinen na místě,kde loví,udrŽovatpořádek. Pokud
bude kontro|nímorgánem v oko|í|ovícíhozjištěnnepořádek, můžemu
být odebrána povo|enkak lovu.
PoVoLENKY VYDÁVÁ oÚ VEL|M vŽoy pnvruí ÚrenÝ V MĚsíc|
A CENA PoVoLENKY JE STANoVENA NA 500,- Kč NA RoK.
Kontro|oupořádku a dodrŽovánímtěchto b|iŽších
podmínekje pověřena rybářská stráŽ v osobě p. ForštaJoseÍa,bytem Nová Ves 252.
Dá|eje pravomocíkontro|ypověřen p. BeníšekJiří (obecnípo|icista)'
Ve Ve|imidne: 25. 4.2oo7
Za oÚ Vetim: JoseÍseiÍeft- starosta

Aerobik
Zača|ah|avnísezóna závodů aerobiku - pohybovésk|adby.Letos
jich náš k|ub nacvičilhned několik. Skupina dívek 1. stupně ZŠ ve
s|oŽení:Magda|enaBartošová,Petra Bartošová,Danie|aBřezinová,
|vana Farkašová' Karo|ínaFia|ová, |va Homokyová, Kateřina KapÍá|.
ková, Tereza Krejěová a Michae|a Nejed|ácvičípohybovouskiadbu se
stepy s názvem Bondgir|s.Tato sk|adba měla svoji premiéruna Velim.
ském p|ese 17,3.2007. Choreografiia tréninkmajína starostiA|ena
Ho|zbauerová a Petra Sixtová s pomocí Míši Zedníkovéa Luckv
Hykšové.
Starší dÍvky cvičí rovněŽ sk|adbu se stepy s názvem Amorova
děvčatave s|oŽení:Lucia Anto|ová,Anna Bugová, Kateřina Bod|áková,
Lenka Farkašová,Anna Fundová, Lenka Fundová, Kateřina Karpetová,
Kateřina Krauseová a Petra Thie|ová. Skupinu vedou Veronika a Mi.
chae|aVavákovy.
Novinkou je |etos skupina tanečnic, které spadají do kategorie
smíšenývěk. Nejm|adšídívce je totiŽ9 |et a nejstarší20 |et' Skladba
s názvem cesta na Měsíc se pohybuje na rozhraníaerobiku, Íunku
a tance' Vedoucími skupiny jsou Lenka Kotková a Jitka Urbánková,
kterézároveň cvičÍspo|us LuciíAntolovou,|vanouFarkašovou,Lenkou
Farkašovou,Annou Fundovou, Lenkou Fundovou,Terezou Krejčovou,
Michae|ouNejed|oua Michae|ouVavákovou.
I nejmenšíděti mají svoji sk|adbu s názvem Večerníček.
Cvičí
všechny děti' které ještě nechodí do ško|y. Skupinu Vede Alena
Holzbauerová a Lucie Hykšová s pomocí Ju|či Hykšovéa Lenky
Herzogové. Vzh|edem k |etošnívysoké nemocnosti dětí budeme
pravděpodobněVystupovataŽ v násIedujÍcí
sezóně.
A nyníjiŽk prvnímúspěchům.
o nejlepší pohybovou
skladbu, Kolín
Dne 30. 3. 2007 jsme se jiŽ tradičnězúčastni|y
soutěŽe o nej|epší
pohybovousk|adbu.Je to soutěŽ Asociace ško|níchsportovníchkIubŮ
a tentokrát se kona|a V tě|ocvičně3. ZŠ v Ko|íně.V pozici obhájce
|oňskéhovítězstvídívky Bondgir|snezaváha|ya opět zvítězi|ya postupujína repub|ikové
finá|edo opavy, kterése kona|o26. 4. 2007. StaršÍ
dÍvkyjako Amorova děvčataobsadily 4. místo.

V sokolovně řádirí šneci

nejsi|nějia přímozasahuje |idskécity..,uči|amě kdysi profe.
''Hudba
sorka hudebnívýchovy Vichrová. Na tuto jejíngpochybněmoudrouvětu
jsem si vzpomněl, kdyŽ jsem V sobotu 14. dubna téměř zamáčk|slzu
dojetípři písničceWhish you we here od Pink F|oyd v podánískupiny
The Snai|s. Koncert tétoskupiny hrajícíklasický big beat 60. aŽ 90. |et
uspořádali č|enovéoddí|usto|níhotenisu při Soko|e Velim za podpoÍy
něko|ika místníchŽivnostníků.
Pořadatelépředved|i,Že s podobnými
akcemi mají ve|kézkušenosti' Sto|y ohraniči|iparket ve ve|kémšá|e
zhruba na polovinu, čímŽopticky zmenši|iprostor, a i přes poměrně
nízkýpoěet návštěvníků
(cca 5o) Vypada|parket nap|něnýtanečníky.
SkupinaThe Snai|s,cožv překladuznamená Šneci,uŽ má něco za
sebou' Někteří návštěvnícikoncertu na sobě mě|i tričkapřipomínající
35 let od vzniku kape|y. Kytaristům(basová, doprovodná,só|ová) je
ko|em 55 let, bubeníkovia b|ond'atému
zpěvákovi' kteří přiš|ipozději'
kolem čtyřicítky.
Zv|áštěpři poh|eduna pány hrajícís obrovskou chutí
a e|ánem se mi neustá|e zjevova|a představa, jak 15|etík|uci před
40 |ety za tvrdéhokomunistickéhoreŽimu s|oŽitě shánějÍ desky se
západnÍmbig beatem a učíse ang|ickýtext, kteý pak někde v garáŽi
zkoušejízazpívaI.Nutno podotknout,že se to nauči|ive|icedobře...
Dance Děčín 2007
6. 4. 2007 se Bondgir|s a Amorova děvčata zúčastni|yzávodů
v Děčíně.Dance Děčínje rozsáh|á dvoudenníakce, kde se vystřídají
všechny tanečnížánry od p|esových Íormacípřes breakdance aŽ po
mažoretkya také aerobic show. M|adšídívky obsadi|y 7. - B. místo,
starší6. - 12. místo.
Děti fitness aneb Sportem proti drogám, Kladno
JiŽ známá soutěŽ, tentokrát semiÍiná|ovékolo skupinových cho.
reograÍií.
Závodůse zúčastni|y
Bondgirls a v těŽkékonkurenciobsadi|y
4. místoa postupujína repub|ikové
Íiná|edo Prahy, kterése bude konat
19. 5. 2007.
Předpokládanétermínyda|šíchzávodů (třeba i pro diváky a fanouš.
k y o) : 13.5, Hrad ecKrá| o v é , . 19. 5.
Prah a, 20. 5. Hrad e cK rá |o v é , 9 . 6 .
PIzeň

Vl. ročníkČeskobrodskésoutěžev aerobiku

Tvrdé,,kytarové
nářezy,'střída|yněžnépoma|é,,p|ouŽáky..
a všichni
se dobře bavili.Při některýchpísničkách
se dokonce početŠneků
na
pódiu zvýši| na šest, když jim jeden z hudebně nadaných hostů
koncertu asistova| s tamburínou'By|o však vidět, Že pohyb na pódiu
ještěneníjehosi|noustránkoua výkons tamburínou
ho unavi|'protoŽe
chví|ipo pů|nocinejdříveupad|do bicÍchnástrojů,aby o něko|ikvteřin
později sraziI ve|ikou reprobednu i s veIice výkonným zesiIovačem
Marsha||..Nicméně nikomu se nic nesta|o a po pů|hodinové
opravě
přÍstrojů
se pokračova|os plnou parádou' KdyŽ The Snai|s odjíŽdě||,
návštěvuVe|imi.si pochva|ovali,
a tak nezbývá neŽ douÍat,Že se sem
někdy opět rádi vrátÍ.Ataké že se přijde podívatpočetnější
návštěva.-

Těchto závodů jsme se zúčastni|ypoprvé' Jedna|o se o soutěŽ
jednotlivcůpořádanou Soko|em Český Brod dne 15. 4. 2oo7. Ve|kým
lákad|empro nás byli |ektořiJakub Strakoša David Ho|zer,mistři světa
a Evropy Ve sportovnímaerobiku.V nejmenšíkategoriido 7 |et (aerobik
hrou) závodi|yBarčaKvapi|ová'KačkaVeitová a TamčaHo|zbauerová'
Dívky spadající do kategorie 8 - 10 |et tentokrát odpočíva|ypo
závodechvKladně. V kategorii11 - 13 let cviči|yAnna Bugová, |vana
Farkašová,Kateřina Krauseová a Petra Thie|ová,v kategorii14 _ 17 |et
Lucia Anto|ová,Kateřina Bod|áková a Lenka Farkašová,která za ve|mi
povedenývýkon postoupi|ado Íiná|e.
ah

Uelilonoění
tutnaiuostolním
tenise

PoDĚKovÁNí

Vnedě|i B' 4,2007 od 14.00 hodin uspořáda|oddí|sto|níhotenisu
Soko|a Velim Ve|ikonočníturnaj čtyřher za účastidruŽstev Soko|a
Ve|im, Peček,Ko|ína,Nové Vsi, Křečhořea PískovéLhoty. Ce|kem
osmnáct borců změři|o své sí|y ve druhém ročnÍkuturna,ie.Hrá|o se
s velkou chutí čtyřihodiny' Po nej|epšímvýkonu zas|ouŽeně zvíIézi|a
dvojice Soko|a Ko|ínve s|oženíLukáš Hrda a Milan Kopiště, druhé
místoobsadi|a dvojice z Nové Vsi Miros|av Červenka a Petr Petřík
a třetímístoobsadila dvojice hráčŮz NovéVsi a Pečekve složeníKare|
Bod|áka TomáŠZach.
Po vyh|ášenívýs|edkůa převzetímedai|ís věcnými cenami se seŠ|i
všichnihráčiu chutnéhoguláše, kde probra|idojmy ze zápasů, Života
svých klubůi soukroméhoŽivota.S ujištěním,
Že příštírok se na třetím
ročníku
zasé sejdou,se rozjelido svých domovů'
msk

Děkujeme všem, kteří se přiš|iroz|oučits našímdrahým
zesnu|ým,panem MVDr. JiřímKačínern.
Děkujemeza květinovédary a projevyúčasti.
RodinyKačínova,
Rabova,Mládkova

Z našíškoly

vELIKoNoěNÍ rrýsreve

Jak uŽ je zvykem, týden před Ve|ikonocemi se kona|a ve ško|e
Výstavas velikonoěnítematikou.Žaci nyn vyzváni k tomu, aby přines|i
své v|astnívýtvory.Spo|uŽáci nosili své výrobky a stolečkyse zača|y
poma|u zap|ňovat. obdivovali jsme nádherné kraslice, jarní květiny
z krepovéhopapÍru,ve|ikonoční
věncé' pomlázky aj' Všechny ozdoby
by|y moc krásné, a|e přesto by|y vybrány čtyřinejhezčí,jejichŽ autoři
dosta|ivětšíčoko|ádu.ostatní nemuse|ibýt smutní.odnes|i si čoko|ádovétyčinky.
Za devátou třÍdu Bára Šát*ová

Filmové představení

4

Dalšípříspěvekz našíško|yse týká novéhočeskéhoÍi|mureŽiséra
JiříhoMenze|a.Viděli jsme ho dne.4.4. vko|ínském
Kině 99. Snímek
Obs|uhova| jsem ang|ického krá|e by| natočen na motivy románu
Bohumi|aHrabala. Fi|movépředstavení,kterénavštívi|i
žáci 7,A, 7.B,
8. a 9. třídy'nám přib|íŽi|Ó
dílospisovate|e,o.němŽ se učímev hodi.
nách |iteratury.Film se všem moc |íbila děkujeme ško|eza za1ímavě
prožité
dopoIedne.
Za devátou třÍduMilan Němec

Ve |ň'děv pyžomech
Ani v březnu, prvnímjarním'měsíci, jsme nezahá|e|i.Jak všichni
víme, 28. 3. se s|aví na počest našeho nejznámějšíhoučite|eJana
Amose Komenského Den učitelů.Na naší ško|e ho dodrŽujemejiŽ
něko|ik let. Letos jsme se rozhod|i připřavit pro naše učltetemáto
překvapení.Je|ikoŽ nic netušili,byli opravdu překvapeni, když jsme
ráno všichnipřiš|iv pyŽamu a b|áznivémúčesuna h|avě.Během brvní
hodiny jsme všem učite|ůmpopřá|i všechno nej|epší,pevné nervy
a spoustu hodných žákŮ a darovali jim kytičku.Za všechny své
spo|uŽákybych chtě|apoděkovattěm, kteříse zúěastni|ia podpoři|inás
V tomto nápadu, a paníučite|ceVese|éza pomoc při organizaci.
Za 9. třÍduDominika Pitáková

na zádech batŮžky s vyko|edovanými
.Děti statečně vyš|apov.a|y,
vajíěky.S dobrou ná|adouš|yvstřícnovémudobrodruŽství.
V půticdsty
jsmé se zastavi|iu studánky-'kde nás pan Ba|áčekseznámi| povestí
š
na místoher'
!t9rá se vztahujek těmto místům.Potéjsme pokračova|i
Děti se roz.rtě|i|y
do čtyřdružsteva závodi|yve skákání v pyt|ina čas,
házení míčem,přetahovánÍlanem nebo v běhu do vrcňu a zpět.
Záv-odi|ose z p|nýchsil, při všech discip|ínáchse uŽilaspousta tegácá
a děti sbíra|ybody ,,osto šest..'Avšak nejdů|eŽitější
- víc než rycň|ost,
zručnostnebo body by| šťastnýúsměvvšechdětí,kteréze sebévyda|y
maximum. A věřte mi, že se vyřádi|istejně tak S|etÍcapartijako i3|eíí
pu.beďáci.. V závěru proběhlo již tradičníkou|ení vyko|ědovaných
Vajíček'kteréjsme pro ve|ký úspěch několikrát opakova|i.Rozdáňím
vŠech-.cen,vítězům i ,,poraženým..
a třikrát h|asitým ,,Zdar!..jsme
zakončiIinádhernéveIikonoční
odpoledne.
Už ted'se moc těšímena vese|ékou|ení,kterése bude konat zase
za rok na stejnémmístě,možná i se stejnýminadšenci,jakýmijsou pan
Ba|áček'paníJarka Kopecká a spousta rodičů,
bez t<ten7cir
oý se óe|á
akce nekona|a.Díkyvšem za trpělivost a čas, kteni věnovaÍidětem.
a dík patříi obecnímuúřaduza finančnísponzorský dar, za kteý jsme
nakoupi|is|adkostipro déti.Děkujeme.
rj

oDPoLEDllEPLNÉčeRooĚ'nrc

MAtÉ
oHtÉDNUrí
zn svÁTKYJARA
Paní kmotra,slyštecháskr.r,
přicházímena pom|ázku,
op|etené
žilkymáme,
kdo nám nedá. uh|ídámeI
Paní kmotra,nemeškejte,
barevná vajíčkadejte.

opravdu nádhernouVe|ikonoční
Výstavu,která se kona|av zasedací
místnostiobecního úřadu ve Velimi, se podaři|o zorganizovat paní
Thie|ovéa jejím spo|unadšeným
kamarádkám ve dnech 31. března
a 1. dubna.Necha|ajsem se z|ákatpozvánkouvytištěnou
jiŽ v minu|ém
čÍs|e
a vyrazi|ase synem na ,,obh|ídku,..
zatímcojeho dos|ova uchváti|i
strakatíkrá|ícia ž|utá kuřátka v bedýnce, já obdivova|a všechna ta
vyfouk|árŮznýmimetodamizdobená vajíěka.Přiznám se, že dodnes mi
uniká, ko|ikje potřebatrpě|ivosti,aby vznik|tak nádhernýa ve|mikřehký
výtvor,jako je napřík|ad,,krajkové..
vajíčko.Nejspíšspousta..' ,'K na.
kousnutí..nás zva|i piškotovíberánci, p|etené pomlázky zdobené
barevnýmistuhami se
v keramickýchmiskách se ,,zabyd|e|o..
''čepejři|y..,
obilí a spo|u s narcisy, modřenci a sedmikráskami tvoři|o nádhernou
dekoraci.
opravdu nemohu vyjmenovat všechnu tu nádheru, neboť by mi
zda|eka nestači|ystránky VN. Přesto ještě zmíním,Že výstava by|a
prodejní'a tak jsem domů odcházela nejenom s pocitem příjemně
strávenéhoodpo|edne,a|e i se spoustou kras|ica výrobkůz keramiky,
kterévytvoři|yděti z keramickéhokrouŽku.VýtěŽek z celé akce poputuje samozřejmě ško|nímdětem na podporujejich zájmových aktivit.
Mně nezbývá než poděkovat za všechny návštěvníkypí Thie|ové,
FarkaŠové,
Kubelkové,Fuchsové,Vejdě|kové,Michníkové,Škopkové,
Kurkové,S|abé, Kotkové, Fundové, Pagačové,manŽe|ůmSynkovým
a da|šímza skvě|e odvedenou práci a čas vénovanýce|é výstavě
přípravoupočínajea úklidemkonče. Dík patří i obecnímu úřadu za
pÍostory.Zároveň přeji ce|ému,,týmu,.
zapůjČené
spoustu stejně poda.
řených akcíjako by|ata |etošní.
rl

Veselé koulení

A je to tu! S|uníčkonesmě|e vystrkujesvoje z|atavépaprsky a |áká
nás na' procházku do přÍody' Všude ko|em voní ž|uténarcisy, trsy
barevnýchtu|ipánůa petrk|íěů
a vče|ky,jako by se uŽ nemoh|ydočkat
ténádhery' zběsi|e |étajízkvětu na květ. Zkrátka je tu jaro. Procházkou
do přírodyjsem se - stejnějako spousta jiných rodičů
s dětmi - necha|a
zlákat i já. K|ub rodákův če|es panem Ba|áčkempřipravi|na velikonočníodpo|edneakci nazvanou ,,Kou|enÍvajíček...
Sraz by| ve 14 hodin
na křiŽovatceu soko|ovny.Děti jiŽ netrpě|ivěpřeš|apova|y
a těši|yse na
jarní procházku přírodoua také na s|ibovanésoutěŽe. Všechny nás
přivítalpan Baláčeka my se vyda|iza opravdu nádhernéhos|unečného
poěasído míst,kteým se řÍkáRybníčky.

Fi|ipojakubskánoc z 30. dubna na .l. května je již za námi. Symbo|izuje tajemnoa magii zároveň, z|ésí|yvystupujína povrch,otevirají
se pok|ady,čarodějnice,,startují..
svá košťataa pořádajís|ety... Jednó
ma|édostaveníčko
se konalo i u nás ve Ve|imi.Nebv|oa|e zda|ekatak
tajemné,by|opřipravenopro děti,ma|éi ve|ké,bez rozdí|u
věku.
Kona|ose dne 28. dubna 2007, sraz by|u mateřskéško|yVe.l4ho.
din. ,,Čarodějnácesta.. p|ná Úko|ůa staóx1icrrpřekvapeníse k|ikati|a
ko|em m|ýna, přes |ouku až k vÍtězovskémurybníku.VŽdy po pár
metrech mě|a stanovištědvojice čarodějnicv s|ušivýchkostýmech.Zde
děti p|nilydané úko|y,např' háda|y pohádkovépostavy,skáka|y v pyt|i,
ba|ancova|ys knihou na h|avě, kombinova|ybarvy něbo skáká|y pies
Ía|ešný
ohýnek.Zakaždý sp|něnýúko|dosta|yrazítko(pa|ecnamoěený
v temperovébarvě o) a ma|ou sladkost. Po splnění všech úko|ůié
čeka|avelká a radostná udá|ost,opravdovýoheň, buřty s hořčicía ké.
Čupema bub|inková|imonáda...Umítesi představittu radost? S ruka.
ma mastnýma od buřtů,s kečupem na tričkua s bub|ifukemv ruce
po|etovalyděti po |ese' Byly spokojené,špinavé,a|e šťastné...
A komu za to patřídík? Předevšímkrásným čarodějkámpíThie|ové,
'
Slabé, BeneŠové,Penové, HoIzbauerové, Farkašové, Beníškové,
Kube|kové,Kotkové.a takékrásným čarodějkámz aerobikua keramic.
keho_krouŽkupři ZŠ Ve|im. Dík patřítaké,,ň|avnímu
topiči,.,
kteým by|
pan Thiele.
Ce|ýmodpo|ednemnás prováze|o krásnés|unečné
počasÍ'
Věřím,
Že příštírok se bude ce|á akce pro děti opakovata bude stejně úspěšná
jako ta |etošní.
n
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Velimská abeceda (list 87)
Pomocná stráŽ Veřejnébezpečnostiby|a u nás činnápo dobu v|ády
komunistů,
tedy téměřdo konce r. .1989.Pomocnícise rekrutova|i
ze
spolehlivých kádrů a posi|ovali činnost po|icie. By|o jich uŽívánopři
rŮzných akcích, si|ničníchkontro|ách, zátazích, pořadatelskés|užbě
apod. Působi|iv civ-i|ním
oděVu a by|i označenipáskami na rukávech
s nápisem PS.VB. Častofungova|i
jako zna|cimístních
poměrů'
Ponocní býva|i obecními zaměstnanci s úkolem bdít v nočních
hodinách nad bezpečnostíobce. V minu|ostibýva|ozvykem, Že kaŽdou
ce|ou-hodinu ponocný odtroubi|.Pos|ednímvelimským ponocným by|
pan Grubery, býva|ývojenský trubač,ktéý jako vdovec byd|e|ve stáiÍ
v č' 50 na náměstíu jednéze svých dcer, vdanéza obuvníkaJaros|ava
Sťastného.

Pope|nice archeo|ogicképovahy by|y ve Ve|imi jiŽ v minu|ostistře.
dem zájmu mnoha badate|ů'Ná|ezů by|o V našem katastru bohatě,
neboť by|a tato oblast od paměti soustavně osíd|ena.Mnoho ná|ezů
by|o zničenozás|uhou neodbornýcha nezodpovědnýchosob. Naopak
mnoho poctivépráce
odkrývánípope|nic ve Ve|imi odvedl MUDr.
-při
František Dvořák.z Cervených Peček' ktery7jednu skupinu ná|ezů
oznaěi|za ku|turuve|imskou.
Pope|nice co sběrnénádoby na odpadky byly ve Ve|imi a VÍtězově
po řadu |et předmětem diskusí. oběané se d|ouho zdráhali akci pod.
pořit.od r. 1970 |eŽelyv býva|éKvízověcha|upě ě. .t8 obcí zakoupené
pope|nicenevyuŽity.MNV Ve|im pro úče|sběru odpadkůzakoupi|tzv'
kuka-vůz.V prosinci 1976 proběh|a přesvědčovacíakce' při níŽ bylo
argumentováno vysokým postihem za vyváŽení odpadků do terénu.
.|976
Dne 22, prosince
by|y popelnice (ne všem občanům)rozváženy.
Dva sběry odpadků do konce r. 1976 by|y provedeny na zkoušku
zdarma. Pravide|nýsběr by| zahájen od 1. |edna 1977. Kuka.vůz řídi|
Kare| Kaíka m|. Nak|áda|i: Ska|a, Nouzovský' Estrle' Cera|' Po|jak
a da|ší.Roění nájem z pope|nice by| 90,. Kě. odpad se odváŽe| do
''Baštovky...
Pop|uŽnídvůrve Ve|imi obsahova|v minulostice|ou dnešníu|iciVe
Dvoře. Zpráva o něm pochází z r. 1553' kdy by|a popsána ce|á osada'
Jsou téŽuchovány statistickéúdajez |et 1561.68 o počtechpracovníků
a hospodářských zvířat. Raabizací by| dvůr na sklonku 18. sto|etí
rozdělenna B famiIií,ěímžvznik|aěísIapopisná:7 (dnes jinde)' B' 9' .l0,
11 (dnesjinde),12, 13 a 14.
Popovice je název zanik|évsi, která stáVa|amezi K|ipcema Soko|čí'
By|a na rozhraníkatastrůobcí Soko|če,Ve|imi a Pňova. Popovice
patři|ypůvodněk Cerhenicíma od r' 1553 k Poděbradům.Stáva|a tam
tvrz, po níŽ by|y patrny stopy ještě r. 1990. osada zanik|a za 30|eté
vá|ky,domněle po r. 1620 při řáděnícísařskýchvojsk' Pozemky převza|
pňovský dvůr a kámen z budov by| rozvezen do cest. V době před
kolektivizacíobhospodařoval místo dávné osady pan Jaros|av Beneš
z Ve|imi.To místose vyznaěova|označnounerovnostíterénu.
Popravy v našízemi by|y na denním pořádku v době heydrichiády
za 2, sv. vá|ky. Dotk|o se to i Ve|imi, kdyŽ by| v Kobylisíchpopraven
bratr eV. Íaráře Jiřího Vojtěchovského.Před Květnovou revo|ucímě|i
Němci z ve|imsképosádky pop|ach. Asi 2 hodiny poté přivez|i muŽe
v civi|nímob|eku, kteréhozavřeli v obecné ško|edo dřevníku.Později
jej opět odvez|i.od německých vojákůvzeš|ainformace,Že se jednalo
o vojenskéhozběha, kteréhopopravi|i'
Po příchoduRudé armády do Ve|imi vez|i z Velimskétovárny dva
rudoarmějcina ma|émvozíku taženémkoňmi německéhostráŽného,
kterému|idéříka|iBezručka.Rudoarmějci 'jej za Fundovou cha|upou
popravi|i'
v Ba|áčkověpísečníku
Poprvé přišel do Ve|imi evange|ický farář (Štěpán SzeremIey)
25.5. 1783. První výrobky zVe|imské továÍnyvyš|yr' 1869. S|ovo
poprvéuži|velimský rodák Primus Sobotka. Poprvé
,,československý'.
vyš|iŽáci do novéměšťanské
ško|yve Velimi 1' září 1936' První ruské
tanky projely po.státnísi|nici 9' května 1945 v 10.30 hodin dopo|edne.
Poprvéby|y ve Ve|imi spatřeny labutě vpočtu 4 kusů 29. dubna 1979
v 1 9.15hodin.
(text v pŮvodnÍmznění)
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Četnostschůzek je právě dvakrát do měsíce. Tedy těch, kdy se
v jednédoce|a příjemnéhospodě scházím se svými býva|ýmispo|užáky
z gymnázia. Nebývá nás mnoho - jeden architekt, něko|ik inŽenýrů,
novinář, úředník- zhruba deset lidí. Setkání se s Že|eznoupravide|.
ností odehrávají vŽdy Ve středu, samozřejmě výběr probíhá pod|e
určitého
k|íěetak' Že se nikdo nemůŽesp|ést.Za neom|uvenouabsenci
je pokuta'přijde.|iněkdo mimo termín,má smů|u'
Nedávno jsem byl téměř šokován. obvyk|á, byť pestrá témata
pivníchhovorůvystřídaljediný fenomén.Něco jsem zača|tušit,kdyŽ se
v osm přiříti|idva z mých kamarádů,přised|ik ostatníma v ruce třímali
tiket sportky. Jasno by|o, kdyŽ o minutu později zača|jeden z nich
Žhavitmobilníte|efona na útrŽekpapírupsát čís|a.Ano! V tu chví|iby|o
jest|ise náňozřejmé,že za chvi|kuzačnouěísla zkoumat a zjišťovat,
dou nestali majite|i více neŽ stovky milionů korun umně skrytých
v JackpptuSportky.Nestali...
Nicméněo tématuhovoru by|o rozhodnuto.Po probráníe|ementárníchdetailůtoho,jak by kdo s oním stem milionůna|oŽi|,pad|azásadní
otázka: Jaká je pravděpodobnost,Že č|ověkvyhraje prvnícenu? Není
novinkoutakI' Že toto čís|ojiŽ by|o nesěetněkrátspočítáno,a|e nám se
jej vypočítat.
v tu chví|izdá|o neobyčejnědů|ežité
I zaČa|yélerem|état
Vzorce gymnaziá|nÍmatematiky. Jsou to variace, kombinace nebo
permutacek.tétřídyz n prvků?Jsou s opakovánímnebo bez? Debata
se rozhoře|a v mohutný oheň, který svými plameny sŽíra| ovzduší
hospody snad dvě hodiny. I jindy okamŽitě zodpovězená ěíšníkova
otázka: ,,Dátesi ještějedno?..muse|a být někteým vášnivědiskutujícím
jedincůmněko|ikrátopakována. A Výs|edek?Ve zkratce - určitějsme na
to přiš|i'jen jsme nevědě|i,kteý výpočetje správný.

Uvidíme'jest|i se stejně jako před zhruba sedmi |ety někdo stane
výhercem a majite|emsta mi|ionů.Médiao tomto šťast|ivci
budou chtít
zce|a jistě reÍerovata uspořádajína něj hon. odkud je? Co si koupí?
Bude šťastný?Přejme to komukoli, nechme ho být v k|idu a uŽívatsi
peněz. Třeba se paní Stěstěna příštěusměje na někoho z nás. Tedy
pokud si vsadíme.A já se přiznám, Že si občas vsadím téŽ.AŽ budu
příštěpodávat sázenku, řeknu paní trafikantce:,,Koupím
jednu naději
na výhru za sto sedmdesát korun...Je to hodně nebo má|o? Ko|ik by
stá|a nějaká jiná naděje?
rfm
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POZOR!

Restaurace Sokolovna vyhlašujeakci pro
všechnymilovníkychmelovéhomoku.
Po konzumacitřípiv obdržíhostjedno pivo
zdarmajako bonus!
Akce platÍod 10.květnado 10,čeruna2007
tnzerce
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Historie výroby Žvýkaěek
v obci Velim
mad'arskéš|echtySzalatnay ve Vel|.
. V roce 1869 zak|ádá přís|ušník
mi továrnuna výrobucikorky.ProtoŽeve Ve|imi nený tetroyještěŽádný
průmys|a Ve|im leŽela v ob|asti s vhodnými poominxaňí z h|ediská
surovinovýchzdrojůa |evnoupracovnísilou, dochází k
rych|émurozvoji
závodu.
V krátkédobě by|aveLtvsrÁ c|KoRKA známav ce|émtehdeiším
.česrakousko-uherskémmocnářství. Růst závodu neuše|pozornosti
kého prúmys|níkaa majite|e továrny na cikorii v Lenešicíchu Loun
Ado|ÍaGlasera z Prahy. Ten také vroce 1892 zakoupi| továrnu ve
Ve|imi a ihned započa|s rozšiřovánímzávodu a nás|ednýmrozšířením
Výroby o nep|něnékandyty - dropsy, na kterév roce íBg3 navazuje
výroba kandytůp|něných - furé, pěnových cukrovinek, výroba žeié
a.kokosových tyčinek'V roce 1900 by|o započatos výrobou konzum.
nÍchdruhŮ čokoláda čoko|ádovýchcukrovinek.Úspešňý rozvojtovárny
zastavi|a1. světová vá|ka.
Po jejímskoněenípřistoupi|majite|k výstavbě da|šíchprostorův |e.
|ech 1922-1925a ke koupi nových strojů.Tímto by|o moŽno sortiment
ještě více rozšířito da|šícukrovinky jako čoko|ádovéduté Íigurky,
p|něnémléčnéa ovocné karame|y a speciá|nídruhy Íuré.ruepr.Ízniíý
obrat v rozvoji nasta| rokem 1939, kdy v době okupace továrna přeš|á
pod německou správu a sta|ase majetkemvídeňskýchNěmců Kiugera
a Va|ka' Cukrovinkářská výroba by|a prakticky zaštavena a by|aide
zavedena výroba umě|éhomedu nebo pomazánky ze ztuženéhotuku
a hořčice'
Svou historii má samozřejmě i výroba Žvýkacígumy. I kdyŽ jsou
.ČesxoŽv17kačky
v podvědomí mnoha |idí spojeny s osvóbožením
.lg45,
slovenska americkou armádou v roce
tato pochutina má na
našemúzemíkořeny da|ekodříve.
Do|oŽenje dovoz širokéškály předevšímamerických žvýkačekjakoŽ
i výroba něko|ikačeskýmivýrobci, např. Íirmamioiion, Vesma.-Bě|ohubýnebo druh Ra-Ra.
. ovšem pravděpodobně nejstaršÍŽvýkačkouvyrobenou na území
Ceskoslovenska je druh R|CY,' inzerovaný v tisku již vroce 1902 3qiikt9o četnýms|oganem 'Co žvýkajíděti nejraději - samozřejmě
R|CY' jen R|CY.,' Do|oženérek|amyv novinách jsou rr'apřík|ad
v |etech
1906, 1909, 1914a 1917.

výroba by|a 1. světovou válkou přerušena'Nově se zača|a
- .iejl9n vyrábět V rocé 1925
Žvýkačka
s ručnímba|'enÍm
do obalů.Dochované
,,Rose...
'isouoba|ys příchutí,,Nektať.a
Za krátkou.dobu,jižv roce 1926, by|a výroba Žrnýkačky
ukončena
a 'k obnoveníjiŽnedoš|o.
Zvláštní historii má výroba Žvýkacígumy v naší zemi v |etech po
druhésvětovévá|ce.
Zavedení Výroby tohoto ob|Íbenéhovýrobku naráŽe|o na mnoho
'
obtíŽí
- od nedostatkusurovin aŽ k dnes jř nepochopite|nému
zákazu
výroby žvýkaěek z dŮvodůideo|ogických- statii prohiásit, ze zv|iaiiá
je dalšíopiumplo masy, a tak se totó,,opium..móh|o
objevitna pu|tech
obchodŮ aŽ v po|oviněpadesátých |et.
Jejich výroba by|a zahájena vroce 1956, a to VzáVodě L|Po
v Liberci a o něco později takéve Figaru Bratis|ava.
Koncem 4. čtvrt|etí
1956 dochází ke zkoncentrovánívýroby žvýkač.
ky z Lipa Liberec do závodu Ve|im a v roce 1957 i ze závoou rigaió.
s 0jey9.o91im výroby by|y pÍedány ba|icí stroje i veškeý ooátovy
materiá|.Uprava strojníhozařízeníneby|a ve|ká a proběh|ďúspěšně,
takŽe během roku 1957 by|a zahájena-výroba pepimintovézv,i*aexý
(tvar obdé|níčků
dělen na dva po|štářky)á o párroků později i óvocná
žwkačka téhoŽ tvaru. Výroba těchto 2výkaěek by|a ukončena v roce
1968.
Vzh|ed.emk rych|émuVzestupu spotřeby Žvýkačkyv našízemi by|a
.
k-nám ŽvýkačkadováŽena z Holandska, D-ánsŘaa
flozději i z výchód.
nÍhoNěmecka. Pro horšíjakost východoněmeckýcňŽýiaček á znedostatku va|ul by|a uzavřena vroce .|966 dohóda o technologické
spo|uprácia dodání Žařízenípro výrobu žvýkaěeks ho|andskouÍiřmou
MAPLE LEAF. Na zák|adě této dohody by|o v roce.|968 započato
9 yyr9bou peprmintové p|átkové žvýkaéky,bub|inkové zvýuexy
PEDRO a o něco později ovocnép|átkovézvýxaexy.V ma|émmňozstú
by|a vyrobena plátková Žvýkačkas přídavkémsp-earmintu;
a|e od její
výroby.by|o upuštěno, právě tak jako od výroby ŽvýkačkyPEDŘó
s |ékořicovoupříchutí.
V továrně Ve|im se zaěa|a vyrábět téŽ Žvýkaěka s obchodním
znaČenímSEVAK. Jedna|o se o tzv. zdravotnízúýraexus bio|ogickou
.s|in,
s|oŽko-u
- |yzátem,jenŽ při Žvýkánípřechází do
které opřachují
a zv|hčujÍ
sliznice. Vyráběna by|a ve spo|uprácis Ústavem sér a očkovacích |átek v Praze. Výroba Žvýkačeka dalšÍchcukrovinekve Ve|imi
by|aukoněenav roce 1991.
Ing. Miroslav Nikl

žvÝrcačrcv,RI9Y,,z VELIMI

Tento
.J.iž.40let se zabývám sbíránímoba|ůod Žuýkaček.
můj koníček se časem rozšíři|na zájem o ňistorii výroby
Žvýkačekna ce|ém územíbýva|éhoČeskoslovenska.Jednoů
z |ok-a|it,
kde 9e' Žvýkačkypřed ||.světovou vá|kou vyrábě|y,je
právě obec Ve|im,v nížfirma Ado|phe G|aser jiŽ k-o|emřoku
1906.Žvýkačky
vyrábě|a.Produktse jmenova|..RicY"a pravděpodobně se vyváŽe| do různýchkoutůtehdejšíhoRaŘousko.
Uherska idá|e do světa.
Snad pro i|ustracinás|edující
příběh:
Tehdejšímajite|Ve|imskétovárny na cukrovinky pan Glaser pos|a|
svého dŮvěrníkado USA, kde jiŽ by|y Žvýkačkyve ve|kémrozmachu,
q9.y]ento vyzvědě| zpŮsob jejich výroby' Nejprve se dal najmoutjako
dě|níkdo největšítovárny na ŽvýkaóígJmu Jáko nosičbedeň na díoře,
později se dosta|i do výroby,a kdyŽ se mu podaři|ovše okoukat, zase
zmizel...
Žvýkaěky R|CY se obalovaly v cukrové moučce a sk|ádalv se do
plechovýchkrabiček'

Rád bych tímto inzerátem na|ezl bud' nějaký staý sběrate|skýmateriá|nebo nějakéinformaceod pamětníků'
"RIcY" by|a vyráběna pravděpodobně ve čtyřechpříchutích,
.
balena do ba|íčků
po pěti kusech a pak do p|echovýchkrabic.
Ve své sbírce mám stovky Žvýkačkovýchobalů z období
před rokem 1945, ale je mi skoro trapnépřiznat, Že žádný
z Ve|imi! Hledám tedy vše, co se týká žvýkaček"R|cY" .
papírovéoba|y, p|néba|íčky,rek|amydo obchodů,p|echové
krabice (po |éta se používalynapř. na šroubky a hřebíky)
a jakékolivda|šímateriá|y.
. Prolo prosím,třeba si Vzpomenete,že vy nebo někdo známý
by moh|rozšířit
moji sbírku'
Velmi rád do Ve|imi přijedu a za tento '.pok|ad.,
dobře
zap|atím.
Děkuji.

Ing. Miroslav Nikl, Pod LipamiZ2,lg0 OOpraha 3
tel. 233 555 999 nebo mobit TTS SSg 229.

