Vydóvó obecní úřod

ZPRAVY ZE ZO

Ceno 5'. Kč

Z j.ednáníZo Ve|im konaného dne 9. 5. 2007 v zasedací místnosti
OU Velim od 't8.00hodin
Přítomni:pp. _ SeiÍert,|ng' Richterová, Mgr. Karpeta, Mgr' Češpiva,
Kostka, Kotek' Kube|ka,JUDr. Těmín,KaÍtan
.1
. Zaháieníprovedla s programemjednáníseznámi| přítomnépan starosta JoseÍ Seifert' Konstatoval,Že je přítomnanadpo|oviění
většina
Zo. H|asovánío progÍamu:pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 0'
č|enů
2. Kontro|aminu|éhozápisu
jízdníhořádu pro obdobíod 9. 12.2007 do
- Knávrhu Že|ezničního
13' 12. 2008 byly zas|ány připomínkyna Krajský úřad Středočes.
kéhokraje' odbor dopravy.
. V ulici 'l . máje budou umístěnytři zpoma|ovacíretardéry.
- Ve Vítězově budou instalovány zpoma|ovacíretardéryu dětského
hřištěa u pana,Marka.
. Nabídkas|užbyna odvoz komunálníhoodpadu pro rok 2008 Íirmou
Nykos, a's., Zdánice - úko|trvá.
. Je zhotovenchodníkv Pa|ackéhou|ici.
. Byly připomenutyda|šízprávy .
3. Schválenídohodv mezi obcíVe|im a Nová Ves I
- Zo schválilo dohodu mezi obcemi Velim a Nová Ves |, o vytvoření
spo|ečného
ško|skéhoobvodu. Nás|edně bude schválena obecně
závazná vyh|áškao vytvořeníspo|ečnéhoško|skéhoobvodu mezi
výšeuvedenýmiobcemi. H|asováníZo: pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 0.
4. Sko|ství
v obci
. Zastupite|stvoobce Ve|im rozhod|oo zřízenípříspěvkovéorganizace
Mateřská ško|a Ve|im se síd|em Horní Nouzov 486, Ve|im, Tato
organizacě vzniká vyě|eněnímze stávajícípříspěvkovéorganizace
Zák|adníško|a a Mateřská ško|a Ve|im se síd|em K sídlišti563'
Velim.
Majetekpro tento nový subjektbude převeden de|imitacíze stávajícÍ
příspěvkovéorganizace Zák|adní ško|a a Mateřská ško|a.Ve|im
sm|ouvou o bezúplatnémpřevodu na nově vznikajícísubjekt d|e
inventuryprovedenék 31. 12, 2007'
Základním pravid|em je, Že majetek nacházející se V čp. 486
zŮstane novémusubjektu mateřská ško|aa rnajeteknachážející
se
v čp, 563 zŮstane subjektu zák|adnÍško|a, kten/ ponese čestný
název Zák|adníško|aT, G. Masarvka Ve|im.
Zo schva|uje zřizovací|istinuzákladní škola T. G. Masaryka Ve|im
Ve zněníod 1. 1. 2008 a zřizovací|istinuMateřská školaVelim.
HlasováníZo: pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 0.

Cerven. ěervenec2oo7

5. Schvá|enícenv k odkoupenípozemku parce|níčís|o27513v katastrá|nímúzemíVítězov
- Pan starosta předloŽilZo zna|eekýposudek o ceně pozemku pod|e
katastrunemovitostíKN p.č.27513ostatníp|ochao výměřp 3171m2
. v obci Ve|im,kataská|níúzemíVítězov.okres Ko|ín.
- Cena pozemku zjištěnápod|evyhláškyMinisterstvaÍinancíČR čís|o
54012002Sb., kterou se provádějíněkterá ustanovenízákona čís|o
151/1997Sb., o oceňovánímajetkua o změně někteých zákonů
(zákon o oceňování majetku),ve znění vyh|áškyč.452l2oo3 sb.,
a vyh|ášky64012004Sb., ěiní:83 740,. Kč.
Zo s odkoupenímr4išeuvedenéhopozemku souhlasí.
HlasováníZo: pro g - proti0 - zdrželse 0.
6' Doš|áoošta
- č'j.303 - Farní sbor Českobratrské
evange|ickécírkve.veVe|imi_
Prodej sborových pozemkůparce|níěís|o491/1 a 49212v katastrá|ním územíVe|im. RozhodnutíZo: Tyto pozemky jsou v územním
p|ánuvedeny jako orná půda.
Pozemky parce|níčís|o945/10o Výměře 2m2a 1031 o výméře27m2
V katastrá|nímúzemíVelim, kteréjsou majetkemobce, odprodáme
za 1'- Kč s tím,Že si veškeréadministrativní
úkonyZařídíFarnísbor
Ceskobratrskéevangelickécírkveve Ve|imi.
- č'j.304 - JoseÍ Nejed|ý,Ve|im - Nabízíobci k odkoupenípozemek
parce|níčís|o236/5 o výměře 45 m2 v katastrá|nímúzemíVe|im.
RozhodnutíZo: Zo pověřuje pana starostuk da|šímu
jednání'
7. Zpráw č|enŮZo' diskuse
- Pan Seifert - |nformova|Zo, ŽeTJ Soko| Ve|im získa|na rok 2oo7
dotaci 100 0oo,- Kě od Fondu sportu a volnéhočasu,Tento grantby|
získán od Dobrovo|ného
svazku obcí Peěecký region'
- Dále poda| 7O zprávu o nájemních vztazíchna poště.
_ sdě|i| Zo, že by|y objednány rozbory vody artéskéstudny a by.
tovkyVe|im čp,487.
. Pan Kostka - Upozorňujena nepořádek u artéskéstudny.
. Pan Kotek - Vznes| dotaz oh|ednQpozemku v Pa|ackéhou|ici,na
kterémstojísuchý strom (|ípa),a zároveň upozorni|na nebezpečÍ
vyvrácenístromu.
Pan starosta odpovědě|, Že pozemek patří Íirmě ManuÍacturing
Ve|im.Pan starostasi sjedná schŮzku s jednate|emÍirmy.
. Paní Richterová - Sa|ima Ve|im odváŽi rost|innýodpad za Ve|im.
odvoz rostlinnéhoodpadu na jejich sk|ádku by| umoŽněni občanům
obce. Bohuže|jsou i občané,kteří do tohoto odpadu vyváŽejísuť
a jiný odpad' kteý nepatřína tuto skládku. RozhodnutíZo: Zo.a Sa.
|imaVe|im doporučujítento
pozemek oplotit.

Z i.ednáníZo Ve|im.konaného dné 22. 5.2oo7 v zasedací místnosti
OU Velim od 18.00hodin
Přítomni:pp. - SeiÍert,|ng. Richterová, Mgr. Karpeta, Mgr' Češpiva,
|ng. Rejholec' S|abá' Kotek' Kube|ka, JUDr. Těmín, Kaftan, za|abák,
Lejnar' SIavíková, Hervertová
pan sta1. Zaháieníoroved|a s programemjednáníseznámi| přÍtomné
rosta JoseÍ Seifert. Konstatova|, Že je přítomna nadpo|oviěnívětšina
členúZo. H|asovánío programu:pro 10 - proti0 - zdrže|se 0.
2. Konkola minu|éhozápisu
. Vyhláška o vytvořeníspoleěnéhoško|skéhoobvodu mezi obcemi
Ve|ima Nová Ves |- úko|trvá.
- .Dne 23.5.2007 bude proveden rozbor vody.
. Nepořádek u artéskéstudny by| uk|izen.BohuŽe|vinou nezodpověd.
ných oběanů'kteým nezá|ežína vzh|eduoko|í,je opět V uvedeném
místěnepořádek.
. Byla sjednána-schŮzka s jednate|em Íirmy ManufacturingVe|im
oh|edně suchého stromu (|ípy)'kteý je na pozemku firmy. Firma
s pokácenímsouh|así.
. By|ypřipomenutyda|šízprávy.
účtuza rok 2006
3. Schvá|enízáVěrečného
. obec Ve|im sestavi|a závěrečný účetza rok 2006. Zo závérečný
účetschvá|i|obez uýhrad.K němu by|a před|oženai zpráva o auditu,
která je nedílnousoučástízávěrečnéhoúětu.H|asováníZo: pro 10 proti0 - zdrže|se 0.
4. Doš|ápošta
. č.j.33-0- Ludmi|a Hervertová z Ve|imi a oběanébyd|ícív b|ízkosti
paní Smídové- StíŽnost na chov útočnýcha agresivních včel
uprostřed býové zástavby. Týo chová pan Jiří Smíd u sVé matky
paníSmídovév u|iciU Hřiště425' Ve|im.
RozhodnutíZO: 7a obec Ve|im, FC Ve|im a sousedy byd|ícív oko|í
paní Šmídovébude panu Šmídovizas|án dopis,-kde mu bude
nabídnu-t
náhradnípozemek na umístěnívče|stva,a to v op|oceném
areá|u CoV Vítězov, nebo Íinanční
kompenzace za likvidaci věel.
stva. Pokud pan Šmídnepřistoupí ani na jednu nabídku, bude
učiněnojinéopatření'
- č.i.31 1 - David Jiruš,Ko|ín- Zádost o zakoupenístavebníparce|y.
RozhodnutíZo:Zařadit do šeznamu ŽadatelŮ.
. č.i'315 - Zdeňka Koucká' Ve|im 68 - Žádost o povo|eník namonto.
vání okennÍ sítě v bytě č. 8 v domě s pečovate|skous|uŽbou.
RozhodnutíZo: Zo s namontovánímsítěsouh|así'
. č.j.316 - K|ub rodákŮ a přáte|Ve|imi,Bohus|avBa|áěek:. oznáme.
ní o uspořádánítradičníos|avy mistra J. Husa' která se bude konat
5' 7. 2007 v bývá|éSoučkověcihe|ně' RozhodnutÍZo: Zo bere na
vědomí.
. ě.j. 321 - Stanislav Dvořák, Staý Ko|ín- Žádost o přijetído domu
s pečovate|skou
s|uŽbou.RozhodnutíZo:Zařadit do seznamu Žadate|ů.
- č.j' 339 - Pave| Vařečka, Ko|ín - Žádost o zakoupení stavební
parce|y.RozhodnutíZo: Zařadit do seznamu Žadatelů.
. č'j.340 - MUDr. JoseÍ S|abý' Ve|im - Výpověd'z nájmu sluŽebního
býu č. 1 v čp.213' Ve|im k 1'7 .2007, RozhodnutíZo: Zo souh|asÍ
s tím,Že po vyk|izenívšech prostor do 1.7' 2007 bude nás|edovat
předání.Náhradu za odstraněnoukuchyňskou|inkuZo nepožaduje.
Zo souhlasís ponechánímvybudovanéhobazénu.
5. Zpráw č|enů
Zo. diskuse
- Pan Seifert- Na místníkomunikace by|ynamontoványretardéry.Po
třídníschůzce v mateřské škole budou z bezpečnostníchdůvodů
insta|oványdva retardéryi na komunikaci u mateřskéško|y.
- |nÍormovalZo o stíŽnostechobyvate| domu s pečovate|skou
s|uŽbou.Po těchto stížnostechpan starosta navrhuje zřídit stálou
sluŽbu v domě s pečovate|skous|užboua zároveň zuýšitnájem pro
stá|ýprovoz v domě.
- sdě|i| ZO, že obec Velim dostane od firmy TPCA Kolín Íinanční
dotaci 150 000'. Kč na vybudováníchodníkuk mateřskéškole.
- Poda| zo informaci, že někteří oběané Ve|imi a Vítězova si na
obecníchpozemcíchbudujíparkovištěapod. bez oh|ášeníobecnímu
úřadu. Pokud budou na těchto pozemcích nutné opravy v rámci
přospěchu obce, pak tito občanénemajínárok na Žádnou finanční
úhradu.
. Pan Rejho|ec - Pokud by se kona|a rekonstrukce komunikací,
navrhujevybudovatvyd|áŽděnépřechody pro chodce.
- Paní Slábá - Dotaz' kdy budou rozmístěny po obci odpadkové
koše? Pan starosta odpovědě|,Že koše rozmístícestáři V nejb|ižším
moŽnémtermínu.
- Jest|iŽese vybudujekana|izacev Novoveskéu|ici,napojíse i u|ice
Na Ska|ce? Odpovědě| pan.starosta, Že kanalizace v Novoveské
u|icibude v |etošnímroce vybudována. Poté se bude řešit napojení
u|ice Na Skalce (nejprve se musí vyřešit technicky nevyhovující
poIoŽeníkanalizaěníhořadu).
- Pan Kaftan - Upozorňuje na da|šívznikajícísk|ádku na.pozemku
Íirmy Gemec. odpovědě| pan starosta, Že před tento pozemek
budou umístěnyzábÍany,kterézabránívjezdu vozide|na pozemek.
- Paní Richterová - Přednes|a stíŽnostod občanŮz PraŽské u|ice.
kteří poukazujína vyvezenou suť před domem pana Bendy' Pan
starostaodpověděl' Že si sjedná schůzkus panem Bendou.

Ziednání Zo Ve|im konaného dne 5. 6. 2007 v zasedací místnosti
OU Velim od'18.00hodin
Přítomni:pp. - Seifert, |ng. Richterová, Mgr. KaÍpeta,Mgr. Češpiva,
lng. Rejho|ec,S|abá, Kotek, Kube|ka,JUDr. Těmín,Kaftan,Kostka
1. Zaháieníprovedla s programémjednáníseznámi| přítomnépan sta.
rosta JoseÍ Seifert' Konstatova|, Že je přítomna nadpo|oviční
většina
členůZo. H|asovánío programu:pro 10 - protio - zdrŽelse 0'
2. KontróLamiňuléhozáoisu
. Panu-Smídovi by|y učiněnydvě nabídky ohledně chovu vče|stva,
Pan Smíd odpovědě| Zo dopisem, ve kterém nepřija|ani jednu
nabízenouvariantu. Pan Smíd bude pozván na příštízasedání Zo,
. By|y připomenuty ostatnízprávy.
3. Schvá|enídoQatkuč. 6 ke sm|ouvě o dílo č. 2002/220.l.'Sp|ašková
kana|izacea ČoV Ve|im,.
. Jedná se o vybudování kana|izaěníhořadu V u|icíchNovoveská,
Ty|ova a napojení části u|ice Na Ska|ce. Zo dodatek schvá|i|o
h|asováním:pro 10 - proti0 - zdrŽelse 1'
4. Schvá|ení..obecně závazné wh|áškv obce Ve|im č. 1/2007.kterou
se stanovíwmezení ško|skéhoobvodu ško|v..
. Zastupite|stvoobce výše uvedenou vyh|áškuschvá|i|ohlasováním:
pro 11 - proti0 - zdrŽelse 0.
5. Doš|áoošta
- č.j.359 - Zdravotníústavse síd|emv Ko|íně- Hodnocenívýs|edku
Iaboratorníhorozboru vody:
- veřejná studna Vítězov - vzorek vody v současrlédobě vy|Účuje
pouŽitívody jako pitné
- veřejná studna Ve|im, u|. Palackéhoartéskástudna - nedoporu.
ěuje se k přímýmpitnýmúče|ům
. studna Ve|im' ul. Pa|ackého čp. 487 - vzorek vody v současné
době vy|uěujepoužitívody jako pitné
Pan starostaobjedná Íirmu,která vodu V čp.487 vyčistí,
a potébude
nás|edovat nový rozbor vody.
Hodnocenívýs|edků|aboratorního
rozboruVody a protoko|yo zkoušce budou vyvěšenynnaúřednídesce a v místech,kde by| rozbor
proveoen.
- ě.j. 351 - V. Radoň a spo|., StrojírnaVe|im - Žádost o souhtas
s dočasnýmzáborem chodníku(cca 7 měsícŮ)v u|ici1. m{e.záboÍ
technicky zajistí stavbu sociálního a kance|ářskéhozázemí' Po
skoněenízáboru Íirmauvede chodníkdo původního
stavu. RozhodnutíZo: Zo souhlasí.
. č.j,343 - AntonínSrp, Ve|im - Žádost o stavebníparcetu.Rozhod.
nutíZo: Zařadit do seznamu žadatelů.
6. Zpráw č|enů
Zo, diskuse
. Pan Seifert - |nÍormova|zo o tom, Že by|y zahájeny přípravy
k vybudováníveřejnéhoosvět|enív u|iciSadová.
- Dá|e sděli| Zo' Že v |oňskémroce byla obci uěiněna nabídkaod
'
pana Kuchaře na koupi traktorus ramenem na sekánítrávy. Původ.
ní cenová nabídka čini|a150 000,. Kč. V současnédobě se cena
navýšilao 28 500,. Kě. zo pověřuje pana staÍostu,pana Kaftana
a pana Kotka proh|ídkou
traktoru.|nÍormacepodajína příštím
Zo.
. Pan Kostka - DopÓručujece|kovou údrŽbuvodní nádrŽe a jejího
oko|ív Pa|ackéhou|ici.
- Dá|e navrhuje zaŽádat o dotaci z EU na stavbu tě|ocvičnypro
zák|adní školu. K tomuto projektu je třeba'zajistit dokumentaci
k Územnímurozhodnutía získáníúzemníhorozhodnutí.
_ Upozorni| pana starostu na přípravu projektu na opravu h|avní
komunikacev obci.
- Paní S|abá - Poda|a Zo zpráVu o možn'ostiregistracesociá|ních
s|uŽebv domě s pečovate|skousluŽbou.Zádost je nutno podat do
30. 06. 2007.
- Dotaz, kdy bude vybudovánoveřejnéosvětleníu komunikacemezi
Kar|ovouu|icía třídouKrá|e JiřÍho'Pan starostaodpověděl,že v září
2007.
. Paní Richterová- Pře{nes|a Žádost od občanůtýkající
se ukazate|ů
názvů mÍstníchu|ic. Paní Richterová doporučujeumístěnídvou
inÍormačních
tabu|ív obci. odpověd': obec objedna|anovou mapu
obce Ve|im, kde budou zapsána i čís|apopisná.

sPoLEčENsKÁ RUBRIKA

SPOZ OZNAMUJE

Významná ŽivotníiubiIeaos|aviIi:
Procházka František,Velim
KubíčkováJaroslava, Vítězov
Cerveňáková Juliana, Ve|im
Semerádová Marie, Vítězov
SeiÍertováVěra. Ve|irn
KněŽková Marie. Ve|im
HruškaJoseÍ.Velim
KačínováA|ena,Ve|im
Vávra S|avoj,Velim
Novák JoseÍ,Velim
Kratochví|Petr. Vítězov
ŠimkováMi|osIava,Ve|im
Opl Miroslav,Velim

93 let
85 let
B0 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let

MojŽíšová
Zdeňka, Ve|im
J urkovičováKvětos|ava, Velim
Urbánková Božena'Ve|im
SteinbrecherováLudmiIa'Ve|im
Skalová Milada, Velim
Homokyováoti|ia' Ve|im
DyrčíkováMarie, Ve|im
VyšatováMarie' Velim
Do da|šíchlet přejeme hodně zdraví!

65 let
65 let
65 let
65 let
60 let
60 let
60 let
60 let

Zemřeii:
Němcová MiIos|ava,Ve|im
ŠvestákZdeněk, Ve|im
MŮ||erováJarmi|a,Velim
KrejčíJoseÍ'Velim
Daněk Jaros|av.Velim
,
Čestjejich památce!
Narodili se:
Krause Jonáš, Ve|im
Sixta Libor,Velim
UrbanDaniel,Velim
Rodičůmb|ahopřejeme!
Mezi ve|imskéobčány byly dne 12,5.2oo7přivítány tyto děti:
Hand|ířováNe|a Ann, Funda Petr, Vi|dtJiří' Bouma Matěj, Horká Eliška,
Kad|ecJan, Sukdo|ákJiří, Hronová Tereza

obecní policie hlásí

VáŽeníspo|uobčané,
musím opakovaně-upozornitna vo|ně pobíhajícÍpsy' coŽ je zakázané. Např. vo|ně pobíhající
psi u nádrŽky p|aší
divokékachny.
Zaěín$í prázdniny a dva měsíce bude v obcích jiné k|ima, proto
prosímobyvate|e'aby mě|i očiotevřené,neboťani |umpovénepověsi|i
řemes|ona hřebík.
Letnípočasínám připravujenejen radostnéchví|e,a|e také bouřky
a s tÍmi příva|ovédeště. Prosím občany,kteří byd|íu kitických mÍst
ucpáváníkana|izace,aby si tuto nepříjemnouzá|eŽitostoh|ída|i'
Upozorňujiobčany,ktenj'mse potu|ujedomácí zvířectvo po veřej.
ném prostranství,
že se vystavujíhrozbě pokuty.Tímtoporušujíobecní
vyh|ášku'která to zakazuje,
obecní policie, Jiří Beníšek

Hodnoeení výsleďku
laboraÚornílrlo ro,zbrrru vody
Vzorek č' 01048/07- veřejná studna - Vítězov, u čp.53. V rozsahu krácenéhorozborud|e přílohyč.5 vyh|áškyMz ČR č.252|2oo4sb.,
v p|atnémznění (vyh|áškač,'187/2oo5Sb.), kterouse stanovíhygienic.
képoŽadavkyna pitnou,atep|ouvodu a četnosta rozsah kontro|ypitné
vody, voda
- nevvhovuie mikrobio|ogickým požadavkůmcitované vyhlášky
v ukazatelikol|Íormní
bakterie . ná|ez 5 KTJ/100 m| (meznÍhodnota
0 KTJ/100 m|) a počty ko|oniípři 22"C - ná|ez 31 KTJ/m| (mezní
hodnota20 KTJ/ml),
. ývhovuiebio|ogickýmpoŽadavkůmcitovanévyh|ášky,
" newhovuie chemickým poŽadavkúmcitovanévyh|áškyv ukazate|i
dusičnany- ná|ez 58 mg/|(nejvyšší
mezníhodnota50 mg/l).
Vzorek vody v současnédobě vykazuje mikrobio|ogickýná|ez a pře.
kročenounejvyšší
rriezníhodnotu dusičnanů,
coŽ w|učuiepouŽitívodv
iako pitné.Pro zajištěnímikrobio|ogickénezávadnosti doporučujipro.
véstkontro|uokolívodníhozdroje,jeho vyčerpánía vyěištěnía nás|ed.
ně dezinÍekcich|orovýmpřípravkem (Savo). o účinkudezinÍekceje
nutnose přesvědčitkontro|ním
Iaboratorním
rozborem.
Vzorek č. o1o49/o7 - veřejná studna - Velim, u|. Pa|ackého,
artéska- v rozsahu krácenéhorozborud|e přílohyč.'5Vyh|áškyMz ČR
ě,25212004Sb., v platnémznění (vyh|áškač. 187/2005Sb.), kterouse
stanovíhygienicképoŽadavkyna pitnou a teb|ouvodu a četnosta rozsah kontro|ypitnévody, voda
. whovuie mikrobioIogickým
požadavkŮmcitovanévyh|ášky,
. WhoVuiébiologickýmpoŽadavkŮmcitovanévyh|ášky,
. newhovuie chemickým poŽadavkůmcitovanévyh|áškyv ukazate|i
záka| _ nález 8 ZF(t) mezní hodnota SZF(I),.Železo- ná|ez 1,25 mg/|
(mezníhodnota0'2 mg/|)a pach - ná|ez NEPŘUATELNÝ
Vzorek Vody vykazuje překročenoumezní hodnotu Že|eza' která
způsobujeneŽádoucíorgano|eptické
v|astnostivody - vysokéhodnoty
zákalu, hraničníhodnotu barvy a nepřijate|nýpach' Po stránce mikro.
bio|ogicksvzorek vyhovuje' Vysoký obsah Že|eza můŽebýt zpŮsoben
geo|ogickým pod|ožím nebo staryim rozvodným potrubím. Kritický
účinekvysokých hodnot Že|eza není znám, cit|ivépopulačnískupiný
jsou osoby s VÍozenouporuchou metabolizmu že|ezaa s někteými
Íormamianemie. Nad zdravotnímiriziky převaŽujísmys|ovézávady
Vody' přesto vodu k přímýmpitnýmúče|ům
nedoporučuji.

Vzorek č.01050/07- studna Ve|im, u|. Pa|ackéhočp.487, býov.
ka u STS' bý pí.Jansové, kuchyň - v rozsahu krácenéhorozborud|e
pří|ohyč' 5 vyh|áškyMz ČR č.252l2oo4 Sb., v platnémznění(vyh|áška
č.18712005Sb.)' kterou se stanoví hygienicképoŽadavky na pitnou
a tep|ou vodu a ěetnost a rozsah kontro|ypitnéVody,.Voda
. ne41hovqie mikrobio|ogickýmpoŽadavkúm citované vyh|ášky
vukazate|i ko|iÍormníbakterie
- ná|ez 5Kru/100m| (mezní hodnota
0 KTJ/100 m|) a počty ko|onií při 22"c _ ná|ez 24o KTJ/ml (mezní
hodnota200 KTJ/ml),
. whovuie bio|ogickýmpoŽadavkůmcitovanévyh|ášky,
. whovuie chemickým požadavkům
citovanévyh|ášky.
Vzorek vody v současnédobě vykazuje mikrobio|ogickýnález, kteryi
wluěuie použitívodv iako pitné.Pro zajištěnímikrobio|ogické
nezávad]
nosti dopoÍučujiprovéstkontro|uokolí vodního zdroje, jeho vyčerpání
a vyčištění
a následně dezinÍekcich|orovýmpřípravkem(Savo).o účin.
ku dezinÍekceje nutno se přesvědčitkoňtro|ním
|aboratorním
rozborem.

NAS ROZHOVOR

VáŽeníčtenářiVN, dnes bychom vám chtě|ipředstavitdalšíhoč|ena
zastupite|stvaoU Ve|im. Po představenídvou č|enůz Ve|imi jsme
zavíta|ido Vítězovaa navštívi|i
pana ing. Mi|ana Reiho|ce.
1. Pane inŽenýre' moh| byste nám prozradit, co Vás přived|o
z Malotic do Vítězova?
Zdántivě jednoduchá záteŽitost - bydtenÍ.Začátkem roku 1996 jsem
koupil rozestavěný rodinný dťlm. Bydlet ve VÍtězově jsem i se svou
rodinou začal od čeruna téhožroku.
2. K jakéob|asti zástupite|stva máte nejblíŽe?
UŽ v MaloticÍch jsem byl členem obecního zastupitelstva a mět jsem
možnost poznat mnohé nelehké momenty vyplývajÍcÍz této pozice.
Situace v obecnÍsprávě se však od r.1998 změnila, V dnešnídobě, kdy
je Česká repubtika ělenem E|J, se otvírajínové možnosti pro regio,nálňí
podporu. Tady bych viděl možnost zúročitsvé kontakty a zkušenosti ze
zahraničÍ.
3, zastupuiete ve Velimi občany Vítězova, obrací se na Vás jako
na č|enazastupitelstva se svými prob|émy?
Je velmi dobře, že má Vítězov svého čIena v obecním zastuoitel.
stvu' Mým předchůdcem byt pan Bartoš, kteý odvedl pro Víiězov
hodně dobré práce. Vnímám, že moje pozice nebude jednoduchá.
občané Vítězova velmi pozorně sledují všechny obecnÍ aktivity.
V poslední době to byla předevšÍm dlouho očekávaná oprava místních
komunikací. Během nÍbylo zatÍm nejvíce připomÍnek a dotazů.
4. Dále bychom se chtěli zeptat na Váš vztah ke sportu' Jak
vzpomínáte na sportovní zážitky v nedalekém Předhradí a provo.
zuiete |eštěnyní nějaký sport?
Se spoftem souvisí vlastně mťljprvní kontakt s VelimÍ, Na přetomu
70. a 80. let to byl velmi těžký soupď pro Žákovský a pak i doroste.
necký fotbalový ým Zásmuk, jehož barvy a branku jsem tehdy hájit.
A dn9s? Na poněkud jiném
hájím zájmy Velimi, V Předhradí byta
"poli',
dobrá týmová pafta. A výborný
trenér! Vlastně už tam jsem poznat
někteF členy dnešního obecního zastupitetstva, S Íotbatemjsem
skončil právě v Předhradí. ZŮstal jsem jen u kondičníhoplavání. Sport
byl a je pro mé relaxací a protiváhou zaměstnání.
5. Zmíni| jste zaměstnání' Kde jste působi|,získávat zkušenosti
a co dě|áte nyní?
Pracoval jsem nejprue jako projektant, dále jako správce počítačové
sÍtě' Později pro německé a rakouské firmy jako konstruktér a vedoucÍ
projektŮ. Stroje jsme instalovali po celé Evrope. V současnosti pracuji
pro firmu vyrátrjÍcí textilnÍstroje a linky' Mám na starosti dodavatele ve
střednÍ Evropiě'
6. Jaké máte koníěky?
Riká se' že správný koníčekstojínejvícepeněz. Pak je tedy mým
největšÍmkoníčkemmoje rodina @.
Na záliby a jiné činnostimi dÍkyneustátémucestování a náročnému
zaměstnání nezbývá přÍliš času' Proto se ve zbývajÍcím votném čase
snažímvěnovat právě své rodině.
7. co byste chtě| pro své spoluoběany zlepšit ve Vítězově?
JiŽ v minulosti se hodně diskutovalo o. stavu komunikace mezi
Vítězovem a VelimÍ. Hlavně co se ýká bezpečnosti dětÍ. V současné
době se hovoří o nutnosti vybudování cyklostezky, To je pro nlé jeden
z dŮležtých cílťl'
Na závěr našeho rozhovorubychom Vám chtě|ipoděkovatza Vaše
odpovědi a popřát Vám hodně úspěchúv naplňováníVašeho předse.
vzetízve|ebitobec ve prospěch našichobčanů.
mam, rj

Po Dni dětí Monavěnka

Lidé jsou různítvorové,kteří se dokáŽí sjednotit. Nej|épe.se to
pozná v nouzi čiohroŽení.Fajberská májová iniciativa,kterázde pŮsobí
již něko|ikdesítek let, však vznika|a postupně a nenápadně. Původně
se vŠeodehráva|oza dráhou v den pá|eníčarodějnic.Tomu však před.
cháze|a mnohadennípříprava,jejímŽvyvrcho|enímbyl právě 30. du.
bén'V podvečerse pak seše|téměřcelý Fajberkko|emvysokéhranice.

čarodějnici..
Někdy přived|i,či dokonce přivez|i na vozíku ,,největší
z u|ice' Samozřejmě se to neobeš|o bez řečnění,při němž se také
řečníkzmíni|o chystaných u|iěníchmájích' Ty se pak podle dohody
kona|y v průběhuměsíce května. od Botošovýchse později dějiště
stínáníkrá|e a dražbajeho symbo|u,největšíbřízy s Íábory'ozdobené
věncem, přenes|ó ke K|ingrovým, kde by|a za|ožena také tradice
májových Vese|ic. Z čistéhovýtěŽku májů by| pak počátkem ěervna
uspořádán dětský den. Loňský rok by| trochu výjimečný.o to důklad.
nějšíby|a přípravana |etošek.Máje se sice nekona|y,a|e na 2. června
odpoledne'by| připraven dětský den a po něm od 19 hodin taneční
zábava pro dospě|é.
Funkce moderátoraDne dětí se uja|pan Procházka z Radimi' kteý
se ve|mi osvědči|.V tom nejlepšímse trochu zatáh|a obloha a přídě|
deštěosvěŽi|zem. Dětem to Všakvůbecnevadi|o.ostatně bezmá|avše.
by|o proti dešti dobře zajištěno. Ve|ký krytý kamionový přívěs byl
přistavenpro muzikantya plachtovézastřešenímě|y i sto|kyse Žid|emi
k posezení. Ve|kým záŽitkdm pro děti by|a zejména okruŽní,jízda
pečeckým hasičskýmautem kolem ce|é Ve|imi. Naveěer se počasí
ustá|i|o,coŽ rozptýli|oobavy pořadate|ů.Návštěvníciakce přicháze|ize
všech stran i po čerstvěotevřenénově vybudovanési|nici'která spoji|a
obě ěásti Ve|imi. Ke spokojenosti pořadate|ůby|o hostůa účastníků
večernízábavy asi 250.
K pos|echúa tanci hrála Moravěnka vedená panem JoŽkou Šmu.
kařem. Repertoár kape|y byl ve|ice pěkný a aŽ k p|áčiby|y dojemné
zejménastaréčesképísničky'Pro zpestřenívečerazazpíva|as uvede.
nou kapelou i dvě ve|imská děVěata, a to Terezká K|ingrováa |vanka
Zboři|ová. K|adně bylo přítomnýmihodnoceno zejména vystoupení
Terezky K|ingrové'
I nezasvěcenec, kteý toho dne přojíŽdě|ko|em, muse| ocenit
přípravnépráce mnoha Íajberskýchobčanů,jejichž konečnýmcí|em
Tento cí|-se v p|némíře nap|ni|.Při
by|a spokojenostnáVštěVníků.
hodnoceníce|éakce nemůŽemenezmíniti hmotnou pomoc ce|éřady
sponzorů. Ukončenítéto zdařilé zábavy neby|o přesně stanoveno.
hodiny ranní'
Spokojenía rozjařenítanečnícivšak setrva|iaŽ do čtvrté
.

Faiberlt

zase bodoval

opakovat se a psát o fajberských
Minulý rok jsem neměla pří|eŽitost
májích, neboť neby|y. Letos si máje pop|et|yka|endář a jejich ska|ní
oříznivcise seš|i2. ěervna.
Počasí,'iakojiž tradičně,dětskémudni dopo|ednenepřálo' navečer
se vylepši|o.Bez deště se tancuje, sedí' popíjÍa pojídá urěitě v |epší
pohodě. JoŽka Smukař zpÍvalskvě|e, doprovodi|svůjvýstup i sviŽným
pohybem a kultivovanýmprůvodnímslovem. Je příjemné'že ač se
vyskytujepo boku slavných zpěváků a osobnostív te|eviziči na konpřirozeně a přátelsky.
certech,jeho vystupování-působí
organizátoři nezk|amali.Podobnéakce, kteréjen pasivně s|edujeme
v te|evizi'mají nejdřívrek|amu' pak mnohdy uny|ýprogram a v závěru
jdou tříminutové
titu|ky,kdo všechno se na programupodí|e|.Fajberští
pořadate|énemajítakovou pub|icitu,výs|edekvšak výborný.
zpívat Bohuše Matuše, Anetu Langerovou a Věru SpinaS|yším.|i
Stejně krásný pocit jsem mě|a při
rovou, naskakuje mi aŽ ,,husíkůŽe...
..Věř
...
vystoupenímístnÍrodačkyTerezky Klingrové.Vystřihla pÍsničku:
padne,
tři
oříšky'
kdyŽ
schází
v
něm
|áska,
chraň
své
mi, Že krá|ovství
třeba tě zázrak poIká,potká' potká' možnátaky stokrát.....
ÚŽasné.'Ne kaŽdý Ve|imák se můžepoch|ubit,že zpíva|,,naostro..
s JoŽkou Smukařem. Terezka ano. By|a jsem na ni moc pyšná' jako
správná ve|imská patriotka.Ch|ubit se č|ověknemá' udě|ám výjimku.
Zpíva|a jsem v sedmdesátých |etech minulého sto|etív Londýně.
Nikolivs londýnskýmsymÍonickýmorchestrem,|ečse sborem při úřadu
tamtéŽ.V repertoáruby|y budovate|sképísně. Pan učite|Sko|i|'jenž
mě přemísťova|
tu do|eva,pak zas doprava,'a|e
našemu,,tě|esu..ve|e|,
vŽdy úp|nědozadu. Terezka zpíva|abezsboru, vpředu a s mikroÍonem
IBAB
a by|oto Íajn.Kdo umí,ten umí!

Dendaíve VÍtězově

Jako jiŽ kaŽdoročnějsme i Ietos uspořáda|i Den dětí ve Vítězově.
oproti jiným rokůmjsme tu mě|i zásluhou pana D. LukáŠezpestření
o nové atrakce, jako byly např' horo|ezecká stěna, k|ouzačkado
ba|ónkŮ'lanová dráha a provazovéb|udiště'A samozřejmě p|noda|ších
jižuŽ známých atrakcí.

PoDňI(ovÁNÍ

Fajberáci děkújívšem sponzorŮm, kteří přispli na Den dětÍspojený
s ÍajberskouveselicÍdne 2. 6. 2007. Jsou to: Luděk Kostka, Jan Kolář,
Jan Kuchař, JiřÍ Hruška, Jiří Nedbal, Václav Steinocher, ing' František
Babický, Emil Kyncl, ing. Jan Bína, JoseÍ Kaftan, Miloš Kaftan' ing. Petr
Řehák, Pavel Kasat, ŠteÍanHerman, Ivan Farkaš, Václav Vojtěch,
Ma1cel Zákostelecký, Zdeněk Baláček, Ludmila Keilová, Boris Kaluskyj,
oU Velim, družstvo Salima a ÍirmaBošina.

výlet na letiště

Dne 26' 5. 2007 jsme uspořáda|i vý|et na letištěv Chotusicíchna
Den otevřenýchdveří.
Vyje|ijsme brzy ráno našímnovým hasičskýmvozem do Čáslavi,
kde jsme přestoupi|ina mašinku, která nás odvez|a na letiště.Vidě|i
jsme tu seskok výsadkářů,vzlet vrtu|níkua gripenŮ. Proh|édlijsme si
zb|ízka letad|a, by|y tu také vystaveny hasičské vozy a vojenská
technika' Poté jsme se všichni oběerstvili,chví|ijsme pátrali po těch
z nás, kteří se ztrati|ia vydali se na zpátečnícestu. A přestoŽe jsme
jb
za hasiče
zvítě^ova
trochuzmokli,vý|etse vydařil a všem se |íbil'

Poěasí nám ce|kem přá|o a účastbyla hojná. Všechny děti by|y
nadšenéhlavně z nových soutěŽí.Celou akci uvádě|ik|aunia.by|a
zakoněena tradičnímh|edánímpok|adu a občerstvením.
Věříme, Že
jb
i v da|ších|etechbudou tyto akce vítanéa úspěšné.

VYLET KE DNI DETI

Děti opět os|avi|ysvůjsvátek (1.6.) a |vana Homokyováse spo|u
s paní Siřínkovourozhod|yuspořádat pro ně výlet' Loni jsme navštívili
Zoo ve Dvoře Krá|ovéa |etosjsme se rozhod|izavítatdo Prahy. Sraz
byl v sobotu 2, 6. v 7,30 hodin u hřiště,kde na nás jiŽ čeka|autobus
s panem Siřínkem. Děti nastoupi|ydo autobusu vstříc novémudobro.
druŽství.Na tváře jsme si barvičkamina kůŽinakres|i|irůznéobrázky,to
abychom se V tom ve|koměstěneztrati|io.

Nejprvejsme navštívi|i
na ho|ešovickém
Výstavišti
svět...Je
''Mořský
to největšímořské akvárium v Ceské repub|icenabízející
k viděníŽra|oky,murény,perutýny,korá|ovéryby a mnoho dalšíchúŽasnýchtvorů
ztěch nejexotičtějších
koutůsvěta. VýstaÝa se Íozk|ádá na 1000 m.
a spolyka|a 250 000 |itrůspeciá|ně upravenémořské vody. Moderní
akvária dokonalesimuIují'přirozené-prostředí
mořských tvorů'Dominantou expozice je největšínádrŽ v CR o obsahu 100000 |itrů,která je
domovem téměř dvoumetrovéhoŽra|okapísečného.
V Mořském světě
najdete přes 400 druhů mořských i s|adkovodníchryb v padesáti
ve|kýchakváriích.V po|oviněprosince |oňskéhoroku by|yzpřístupněny
dvě nové nádÍŽe,První nádrŽ má objem 50 o00 litrůa s třÍmetrovým
sloupcem vody se sta|a dominantou expozice. Uvnitř této nádrŽe je
umístěnvrak lodi Bounty.obrovský t|ak vody drŽí15 cm silnéplexisklo
o rozměrech 3 x 6 meků.Tuto nádrŽ obývajíŽra|ocikobercoví,rejnoci,
murénya da|šíkorálovéryby. ozdobou druhénové nádrŽe o objemu
15000 litrůje mode| majáku ze Severní Karo|íny.V této nádrži sídlí
hejno dravých barakud. o patro výš se nachází 25 metrů d|ouhá
korá|ová jeskyně se zabudovanými akvárii přímo ve skále, která
odha|uje zákoutí p|ná sasanek, korá|ů a pestých rybek. Děti by|y
naprostounešenéa chtěly si odtud přivézta|espoňkousek z ténádhery
v podobě ma|ýchgumovýchkosatek.

Poté jsme zamíři|i na Petřín. Cí|em by|a rozhledna a zrcad|ové
b|udiště.Na rozhlednusi však trouf|ijen ti odváŽnější.Není divu, sama
jsem měla z té výšky trochu strach' Avšak po Vystoupání299 schodů
nás čekal nádherný poh|ed na Prahu v ce|éjejí kráse, Stejný počet
schodů jsme zdo|ali i do|ů a hurá do b|udiště.Vese|á zrcadla nás
. uŽiIijsme si spoustu Iegrace.Chví|itencí,pak zas
naprosto,,dosta|a..
t|ustís velkou h|avou (avšak se stejným množstvímvědomostí bohuŽe|@) nebo ty nekonečnědlouhénohy...!No a Vý|etse přib|ÍŽiI
ke
svémukonci.

Na cestě domůjsme zastavi|iv ,,mekáči..,
abychom se posí|i|i.
Zby|o
nám ještě pár drobnýchna zmrzku i na hrano|ky.Dětem moc chutna|o.
Cestou domů si sdě|ova|y svoje záŽ-itkya nové poznaiky a vese|e
dovádě|y se zakoupenými suvenýry. Skoda jen, Že nám to tak rych|e
utek|o.Domůjsme se vrátili v p|némpočtu díky barvičkámna tváři
a také díky bezpečnéjízdě pana Siřínka,kterémutímtoještě jednou
děkujeme. Dík patří také Íirmě Benda, oU Ve|im a Soko|u Ve|im za
peněŽitédary a také pořadate|kámpaní Homokyovéa paní Siřínkové,
bez kteých by se vý|et neuskutečni|.A co chystají na příště?
Neprozradi|y'Necháme.se tedy překvapit.
rj

Dětsltý r|en v AtŠ

Jako každýmrokem os|avi|yděti v mateřskéškoleDen dětí
V soutěžnímduchu. Za všechnyzúčastněné
děti děkujemepa.
ním učitelkáma žákům9. třídyza krásně stráVenédopoledne.

struěně tvůitrénink.
|amilyKratochuíIouéfl Popiš
ltoěkáme
senoué
MŮj trénink se skládá z rozběhání asi na 2000 m' pak je rozcvičení
(protaženía běžecká abeceda), rovinky, hlavní zátěž, výklus a prota.
ŽenÍ'
Jak ti pomoh|a ško|a po sportovní stránce?
Díky škole jsem se dostala na okresnÍ závody v Kolíně, kde mě pak
oslovila trenérka'
Tvůj nei|epšízážitek?
Ten je z olympiály žactva v
kde bylo mnoho známých
-Bmě,Jarmila Kratochvílová a další.
sportovcťt,např' Jan Zelezný, Petr Cech,
Letos koněíšzák|adníško|u. Kde budeš pokraěovat?
Nastupuji na StřednÍ prumyslovou školu strojní do KolÍna a potom
bych chtěla pokračovatna vysokéškole v Dukle Praha. '

oŽivova|astránky našichVe|imskýchnovin
V minu|ém,tj. 20. što|etí'
kaŽdoročníanketa o nejIepšíhosportovce Ve|imi. MoŽná, Že si
Vzpomenetena něko|ikanásobnéhovítěze tétoankety motokrosového
junioraboxera Petra Beníška
závodníkaJiřího Čepe|áka,na úspěšného
a da|šíjména. Ankety pak vyvrcho|i|yvyh|ášenímsportovce století,
kteým se sta| pan Josef Tesař, úspěšnývo|ejba|istaa mistr světa.
Budeme se na stránkách našichnovin Vracetdo minu|ostia budeme se
snaŽit zjistit, jak kariéra velimských sponovců pokračova|anebo
skončiIa.

Dalšíta|entve Velimi

Novým, tentokrátat|eiickýmta|entemje Žákyně Michae|a Podnecká
(|X' roč.'15 |et).
Michaela mě zauja|a svým běŽeckým ta|entem již jako žákyně
5. ročníkupři suverénnímvítězstvív okrskovém přespo|ním běhu
v Cerhenicícha při sportovánína táboře na HornÍmBrad|e,kde nemě|a
konkurenci.Její vývoj jsem pozorova|takéjako učite|tělocviku a měl
jsem tu čestbýt také u něko|ikajejíchvítězstvína okresníchzávodech
ško|.A ted',kdyžvidímjejíúspěchy' nemoh| jsem jinak' neŽ se o ně
s vámi podě|it na stránkách našich novin. MoŽná, Že nám skutečně
roste nová JarmiIaKratochVí|oVá.
Michaela Podnecká reprezentujenebo reprezentova|aško|upře.
devšímv běŽeckých discip|ínách(60 m' 300 m, 800 m), ale také ve
čtyřbojia skoku da|ekéma vysokém.PoŽádal jsem ji o rozhovor.

Jménem redakce a jistě i čtenářůpřeji Michae|e výbornéstudijní
výs|edkya jen samé úspěchyna poli sportovním.
Dékujiza rozhovor.
JaroslavČešpiva

Aerobih

Úspěšně jsme zakonči|y|etošnísezónu soutěŽípohybovýchsk|a.
deb. Většina závodů se kona|a během dubna a května, kdy je každý
víkend minimá|nějedna soutěž.Ještě máme v plánu jednu soutěŽ na
podzim, ale to uŽ souběŽně zaěne příprava nových sk|adeb. A zde
přinášímevýsIedky:
Poděbradská brána (soutěž v pódioých
skladbách dětského
aerobiku) - Poděbrady,22. 4. 2007
Tělocvičná jednota Sokol a HEXA C|ub Aerobik Poděbrady jako
pořadate|é|etosvyhlási|isamostatně kategoriiStep. Bondg|r|sobsadi|y
2. místo,Amorova děvčata5. místo.Na těchto záVodech poprvésoutě.
Ži|ai sk|adba cesta na Měsíc, v kategoriiKomerčníaerobik - smíšený
věk obsadi|aděvčata6. místo.Ce|kem soutěŽi|o66 týmů.
o nejlepší pohybovou skladbu - opava, 26. 4. 2007
Do repub|ikového
Íiná|ePoháru AŠsK ČB postoupi|yBondgir|sze
závodů v Ko|íněa jako jediné zastupova|yStředočeskýkraj. V kon.
kurenci ve|kých měst jako opava, P|zeň, Havířov, Liberec atd. se
rozhodně neztrati|ya obsadi|y6. místo.
VeIká cena Kutné Hory (soutěž pohybových skladeb) - Kutná
Hora,29.4.2007
SoutěŽe pořádané Fit studiem Jitky Brachovcové se tentokrát
zúčastni|o
více neŽ tisícdětív iůznýchkategoriích.V náročnémprogra.
mu by|a vyč|eněnasamostatně kategorieStep. Bondgirls zvítězi|ya za
svůj výkon sk|idily i pochva|u poroty za techn'ikucvičení.Amorova
děvčatase umístilana 3. místě,cesta na Měsíc v kategoriiPohybové
sk|adby- smíšenývěk skonči|ana 7. místě'
SIaný aerobic cup _ Slaný, 5. 5. 2007
Aerobic k|ubGymnázium S|anýjako pořadate|vyč|enilpouze věkové
kategorie'Ve 2. kategoriiobsadi|y Bondgir|s5. místoa ve 4. kategorii
(14 a více |et) obsadi|a cesta na Měsíc 8' místo. Cesta na Měsíc
nemoh|a tentokrát stafiovat v kategorii smíšenýVěk, protoŽe ta by|a
pouze pro početnější
týmy.
velká cena Hradce KráIové (soutěž pohybových skladeb) Hradec KráIové, 13' 5. 2007
Akce pořádaná krá|ovéhradeckou
knjskou asociacíSport pro všech.
ny nám přines|a radost. Ve 2. kategoriipohybovýchsk|adeb Bondgir|s
zvítězi|y!.Amorova děvčata předved|a zatím svů'j nej|epšívýkon,
obsadila však až 7. místoVe 3. kategoriipohybovýchskladeb.

Michaela Podnecká stojí uprostřed. Úspšné družstvožákyň B, a 9. roč.
níku ZS a MS Velim ve čtyřboji (okresnÍ soutěž škol)
Vzpomeneš si na svoje první závody?
Moje první závody byly v páté třídě,a to v přespolnÍm ffihu Terryho
Foxe v Kolíně' Tady jsem poprvé vyhrála,
Vím' že isme tě někdy na úrovni5. ročníkupřesvědčova|i,abys
zača|a at|etiku provozovat závodně. Ty jsi nechtě|a' Kdo tě tedy
os|oviInebo přesvědči|?
NejdřÍve mě oslovil pan tvan Karger (pozn.. známý kolínský atlet,
trenér a odbornÍk), .ale toho jsem odmítla. Na dalších závodech mě
oslovila Mgr' Jana Sedinová, u které jsem začala trénovat' Bylo to
27, 9, 2005 v Kolíně,
Kdo je tvůjsoučasnýtrenér?
Mým stálým trenéremje již zmíněná paní Mgr. Jana Šedinová.
Jaké třatě běháš?
Minulý 1ok jsem se více zaměřovala na 800 m a 400 m. Tento rok
začínáms mojínovou discipínou, a tou je 400 m překážek. Chce to čas,
musím neustále dopilovávat techniku'
Můžešnám přozradit své dosavadní největšíúspěchy?
Jsem Sti -násobná přebornice okresu na 60 m a B00 m,4-násobná
přebornice kraje na B00 m a 400 m. Dále jsem získala 3. místo v běhu
na B00 m na MistrovstvíČeskérepubliky, 2. mÍstona MistrovštvíČeské
republiky družstev dorostu v roce 2005, 2. místo v běhu na 400 m
překážek při mezistátním utkání Česká repubtika . Slovenská republika
- Mad'arsko.
Tvoje nejlepšívýkony?
800 m . 2:22'66 min., 400 m . 58,04 sec., 400 m přek. - 66,39 sec.

Děti Íitness aneb sportem proti drogám - Praha, 19. 5' 2oo7
Na repub|ikové
finá|eskupinovýchchoreograÍií
do pražskésportovní
ha|y UK Hostivař postoupi|yBondgir|s ze závodů v K|adně. V těŽké
konkurenci19 týmůkategorie7 - 9 |etobsadi|ypěkné8. místo.
zlatý pohár (soutěž v pódiových sktadbách) - Hradec Králové,
20. 5.2007
Pořadate|akce SportingclubHradec Krá|ovévyč|enilkategoriiStep,
Bondgir|sobsadi|y2. místo,Amorova děvčata3' místo.
Pos|edními závody mě|a b,ýt Soutěž pohybových skladeb v Plzni
9. 6' 2007 pořádaná plzeňskou asociací sPV. V choreografiiBondgir|s
jsme muse|y udě|at úpravy, protoŽe v kategorii Step by|y vypsány
povinnéprvky' Pro nemoc V týmu jsme se však nemoh|y zúčastnit.
Naštěstíto by|yjedinéstornovanézávody a mŮŽeme tedy říci,žejsme
sezónou prošlyv p|nékondici.
Nyníještě pár s|ov k hodnocení.Bondgir|si Amorova děvčatamají
skladbu na stepech. Je proto pro nás uihodné, pokud je vyč|eněna
přímokategorieStep. Pokud tomu tak není,je samozřejmě obtíŽné
pro
rozhodčíposuzovat dohromady sestavu cvičenou na zemi a na
stepech. K tomu se ještě přidává Íakt,že hodnoceníječistěsubjektivní
a kaŽdémuse |Íbí
něco jiného.Pak se mnohdy divívšichnizúčastnění.
Cesta na Měsíc je takéspecifická. Nejedná se o čistýaerobik,a|e mix
aerobiku, tance a Íunku. Příštísezónu pro ni musíme vyh|edattyp
soutěŽe,do kteréby |épespada|a.

6

putováníbych ráda zakonči|agratu|ací
Přehled |etošnÍho
úspěšného
všem dívkám a poděkovánímvšem, kteří nám pomáhají,cvičite|kám,
rodičům,
škole' oU Ve|im, sponzorŮm panu Kotkovi, Farkašovia Ch|ádovi, paníThie|ovéza finančnídar z Vánoóní Výstavy,pořadate|ůmza
Íinaněnídar z Ve|imskéhop|esu, manŽe|ůmBartošovýmza ve|kou po.
moc s dopravou'a|e i všem příznivcůmaerobiku,kteřínám drŽípa|ce.
an'

zbytečn'ěk|ouby ani páteř' Má pozitivní v|iv na ženské prob|émy,
napomáhá otěhotnění.PomůŽevám uniknoutod starostívšedníhodňe
a na chví|i,,Vypnout,.'
Díkytanci si zvyknete na své tě|o a nebudetese
bát ukázat sVé přednosti. Uvědomíte si své ženství,i kdyŽ nemáte
ideá|nímíry,zvýšítesi sebevědomí.Poznáte, že bacu|kymajív břišním
tanci výhodu,..Vysvět|ujepaníJarošová.
Během měsíce září začne probíhatkurz břišníchtancůpro zaěáteč,.
níky.Více inÍormacípro případnézájemce te|' 604835789'
ah

Z naší školy

Policie ve škole

Dne 11. 5,2007 navštívi|inaši ško|u č|enovéReÍerátucizinecké
po|icieH|avníhoměsta Prahy praporčík
a pohraniční
L|borNerad a pra.
porěíkJakub Vaněěek' Předved|inám výcvik s|uŽebníchpsů na vyh|e.
dávání výbušnina v rámci prevence proved|ipřednáškuo výbušninách,
pyrotechnickýchprostředcích,práci psovodů,specia|istůna vyhledá.
vání výbušnina inÍormova|ižáky o bezpeěnosti neodbornéhozacházení
s na|ezenoumunicía pyrotechnickýmiprostředky.
Přivez|i s sebou své s|uŽebnípsy: německéhoovčákaMatese a la.
bradorskéhoretrívraBertu, kteřísk|idiIipředevšímu dětíve|kýúspěch.
Beseda se dětem |íbi|a.
kkib

Cesta na Měsíc

VÍtězstvív Kutné Hoře

Kotowýlet

sedmých

tříd

Na poěest Dne dětíse sedmétřídyzúěastni|y
Vý|etuna ko|ech'Je|i
jsme po stopách rytířeCerhena.Cesta z Ve|imived|apřes Cerhenice,
kde jsme si pos|echlipověst o rytířiCerhenovi, po němž se Cerhenice
jmenují.Pokračova|i
jsme přes Cerhýnkydo Dobřichovaa asi v 9.O0
hodin jsme dosáh|inašehocí|e- PiČhory'Na začátku20. stot.na ní
dě|níci z cihelny objevi|i pozůstatky pohanských hrobů, které jsou
u|oženyV muzeu Královstvíčeskéhov Praze, Tato hoÍase jmenuje po
jistémdoktoroviz Prahy. Po svačině'jsmepřes Radim pokračovalido
Peček,kde jsme se osvěŽilizmrz|inoua zalitovali,Že ve Ve|iminení
Žádná cukrárna. Vrace|i jsme se přes Ratenice, Soko|eča K|ipec do
Ve|imi.Uje|iisme asi 23 km. Výlet se vydaři|,h|avnědíkypočasí,
které
nám přá|o.

Návrat z Hradce Králové

Břišní- orientáInítanec

Dne 13' 6.2007 se v budově 2. stupněZŠ kona|aukázková hodina
břišníchtanců.Tanči|apaní Lenka Jarošová, jeŽ se snaŽi|apřítomné
seznámit se základními prvky, vysvětli|asprávné drženítěla i smysl
tohoto,,cvičení..'
Na závěr sama zatanči|asvoji choreograÍii.
Pročtedyianěitprávě břišní-orientá|ní
tanec?
je považovánza nejstarší
tanec na světě. PomůŽevám
,,Břišnítanec
partie a z|epšitÍyzickou kondici. Sva|stvo ztuh|é
zpevnit prob|émové
sedavým zaměstnánímsi břišnímtancem protáhnetea uvo|níte.Díky
|adným a něŽným pohybŮm je šetrný k vašemu tě|u a nezatěžuje

Devátáci

ve Zbraslavicích

Ve dnech 3. 6. - 6. 6. 2007 se devátá třída vyda|a na vý|et do
Zbras|avic.V neděli 3. 6. jsme se v pů|desáté vyda|i na ko|ech směr
Zbraslavice.cesta nám trva|aasi 2 hodiny a uje|ijsme přes 40 km. Po
příjezdu se někdo občerstvi|v neda|ekérestauraci a někdo jen tak
po namáhavécestě V parku' Večerjsme si udě|a|idiskotéku'
odpočíva|
jsme se vyda|i na vý|et do Ledče nad Sázavou. Cesta byla
V pondé|í
hodně náročná, spousta kopců. Zas|ouženéhoodpoěinku jsme se
dočka|iaž v úte47.Ce|édopo|ednejsme |eže|iu rybníkaa koupa|ise.
odpo|edne jsme si doje|ina zmrzlinu a den zakonči|iopět diskotékou.
Ve středu ráno jsme v půl desáté vyrazili domů.Ve dvanáct hodin uŽ
jsme všichni stá|i před ško|ou.Náš poslednívý|etjsme si moc uži|i.
Děkujeme paní učite|ceMotákové a panu uěite|i Kync|ovi za super
vý|et.
dp

Den dětí v zs
Výlet sedmých tříd

Letos sedmé třÍdyneje|yna jednodennívý|et,a|e vypravilyse na tři
dny do Zbras|avicna Sázavě. Kromě ŽákŮ 7.A a 7.B s námi takéje|o
pět děvěat z osmé třídy'Ce|étři dny jsme mě|i strávitv areá|u U Staré.
ho rybníka. I přes nepřízeň počasí se první den vyda|o něko|ik
odváŽ|ivcůkoupat. ostatní hrá|i míčovéhry' Celý den rych|e uběh|
a skonči|diskotékou.Druhý den jsme se vypravi|ido Zručenad Sázavou, kde se rekonstruujezámek, a proto není veřejnosti přístupný.
Avšak ochotná průvodkyněnás zdarma proved|azámeckým parkem,
který se pyšníhned něko|ikararitami.Po obědě jsme se vrátili zpět do
|od'ky'koupalise a hrárekreačního
střediska.odpoledne jsme si půjči|i
li p|áŽovývo|ejbal.Večer'isme si opekli buřty a zatancovalisi' Ve středu
jsme se stavi|iV KutnéHoře a proh|édlisi Kostnici, chrám sv. Barbory
a V|ašskýdvůr,kde jsme dosta|ina památku raŽenémince. NabaŽeni
historiía dojmy z vý|etujsme se vyda|i k domovu. Na hezky stráVený
vý|et asi nikdy nezapomeneme. Závěrem bychom chtě|i poděkovat
panu Vojtěchovi' kteni nám ochotně odvez| zavazad|a aŽ na místo.Díky
kkib
němu jsme moh|ipohod|něcestovat v|akem.
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I na prvnímstupni proběh|aos|ava Dne dětí.Děti souiěži|yve druŽstvech' Na 'iednot|ivýchstanovištíchjim pomáha|i deváťáci přev|ečení
za rúznépohádkové postavy a k|auny. Za své výkony obdrŽe|y děti
s|adkou odměnu, která by|a nakoupena z peněz zÍskanýchz Vánoění
besídky 1' stupně' Děkujeme všem, kteří dobrovo|něpřispě|i na tuto
pk
akci.

PROSTOR
PREVENCI

REALIZU JE PRIIT{ARNI
NA zŠ \E \IELIMI

Na Zák|adníško|e ve Ve|imi je prvnímrokem realizován program
d|ouhodobévšeobecnéprimárnÍprevence sociá|ně negativníchjevů
prostřednictvímko|ínského
oběanskéhosdruŽeníProstoÍ'Záci šestých
a sedmých ročníků
tak mě|i moŽnost se během roku zapojit do čtyř
dvouhodinovýchinteraktivníchb|okůzaměřených na tématajako jsou
spolupráce v třídnímko|ektivu,zdravý životnísty|'předsudky,rasismus,
konÍ|iktya Vztahy. V osmých a devátých třídách proběh|yv |etošním
roce pouze jednorázové interaktivníbloky, věnované otázkám v|ivu
masmédiía odchodem ze zák|adníško|y' Setkání se Žáky probíhá
zážitkovouinteraktivnÍÍormou
a d|e zpětnýchvazeb, kteréděti |ektorům
poskytují'jsou za spo|eěná odpo|edne rády a těší se na da|ší.Se
zázemímško|yse |ektorůmve|midobře spo|upracuje.
Každýz rodiěúdětíobdrŽe|informační
dopis o da|šÍchprogramech
a s|uŽbách rea|izovanýcho. s.' Prostor a podrobnějizde by| popsán
právě programprimárníprevence.
Více o sdruženína www.os-prostor.cz'

VelÍmskápřípomínka bÍttlyu Kolína

Ve|imská abeceda (list 88)

Porcinku|eje název známé pouti v Zásmukách, kterou V minu|osti
vědět' Že se
navštěvovaloi mnoho našich oběanů.Zde je za1ímavé
jedná o pozůstatekstarés|avnostimnichůřádu svatéhoFrantiška'tedy
Františkánů.Bývala spojována s bujným veselím a hodováním'
Porcinku|ese v minulosti odehráva|ajednou do roka všude tam, kde
řád Františkánůpůsobi|.-Zásňuckýk|ášterměl patÍonátv zásmuckém
zámku, kteý patřil rodu Stemberků.
Pokres Bohumil, občany označovanýjako Porveš, by| Židovské
národnosti'V|astni|dům č. 48 v sousedstvíbývaléhoobecníhoúřadu.
JiŽ roku 19o2 by| jmenován jako jeden z 8 místníchkupců.obchodova|
téŽ s obi|íma kůŽemi.ProtoŽe ovdově|, ved|a jeho domácnost ve|mi
m|adá s|užebná Jaros|ava Vokounová, později vdaná Schráni|ová.
Pokres zemřel na počátkuokupace v Praze. Jeho dcera se V r. 1945
tábora. sta|a se úřednicíSkodových závodŮ
vráti|az koncentračnÍho
v Praze. Později a|e důmve Ve|imi proda|aa emigrovalado Pa|estiny.
Portrét je malířským výtvorem zobrazujícím podobu č|ověka. Na
Výstavě velimských malířůuspořádané k|ubem rodáků v soko|ovně
3.l. října1992 by|omezi vystavenými obrazy více než dvaceti autorů
z nich by| od Jaros|avaMasopusta.
Nejzdaři|ejší
i několikportrétů.
s|edovánízvěře v určitém
Posed je mys|iveckézařízeníumožňující
místě revíru.V podstatě se jedná o budku s průzoremna Vysokých
nohách, k nížvede od země Žebřík.V našem katastru,jehoŽ hranice
jsou shodnés mysliveckýmrevírem,je posedůce|á řada.
Pose| je č|ověkpověřený doručovánímpísemnostíči různýchpřed.
mětůapod. Mezi p|acenépos|y patři|i obecnípose|ve Ve|imi.Při ve|im.
skémobecnÍmúřaděse jich v minulostivystřída|oněko|ik.Nejznámější
z nich by| FrantišekDraŽil'z PraŽskéu|iceč.85.
Posudek je výs|ednicíhodnocené situace. Posudky jsou různé.
odbornéapod' Mnoho zk|amání,strádáníba i tra.
technické,|ékařské,
gédiízv|áštěv 50. |etechzpůsobi|ypo|itickyzaměřenékádrovéposudky. Mnohdy by|y psány nekompetentnímiosobami a odráŽe|ase V nich
zaujatost,nenávist ba iŤanatismus.Nejinak tomu by|oi u nás ve Ve|imi
a Vítězově.
Posvícení má dnes jiŽ 'jen světskou povahu a je menšíobdobou
poutě. Je to místnísvátek, který vznik| v minulosti při svěcení koste|a'
Velimsképosvíceníbývá v roce vŽdy prvnínedě|iV |istopadu.
Pošta je veřejný úřadurčenýk rych|épřepravě zásilek, tedy dopisů'
ba|íkůapod. Ve|im patři|a mezi první místa, kde by|a pošta zřízena,
Původněměla úřadovnuv domě č. 100 v sousedstvíVelimskétovárny'
.'|936by|a postavena souěasná budova pošty.V roce 1902 ob.
V roce
staráva|a ve|imská pošta téŽ obs|uhu nás|edujÍcíchmíst: Nové Vsi,
Vítězova, Chocénic, Pňova, Předhradí, osečka, Z|atého Slunce,
Glrlckzu a Ohrady.
Potoky máme u nás ve Ve|imi dva. Bě|ohorskýpramenív Rybníč.
kách na baŽinaté|ouce s přítokemod studánky a s praménkemz ,,Necek...Teče Bě|ohorskýmpřÍkopemsouběŽně s u|icíKrá|e.Jiříhopo její
západní straně. Severní směr toku se mění za dráhou na severo.
západní,aŽ se v dá|i v|évádo Výrovky. Nouzovský potok míValdva
prameny u Chocenic, kterévšak Vysch|y.Ko|em vítězovskéhopíseční.
ku je z něho jen vyschlý příkop,sycený dnes jiŽ jen vodou z příVa|ových
dešťů'Dnes se voda v Nouzovském potoku vyskytuje aŽ u Vítězova.
Teče pak prostorem Horníhoa Dolního Nouzova dále do pňovského
katastru,kde se tratí'Vše nasvěděujetomu, Že Ve|imívdávnéminulosti
protéka|da|šípotok. Jeho ,,řečištěm.'zřejmě
by|a býva|áhluboká cesta
za dvorem. Ve dvoře nabral směr přes býva|ou Krásenskou zahradu
k býva|éHoškověkovárně. Zde se pak stáěe| k Fajberku'jímžprotéka|.
Pod drahouse pak v|éva|do potoka Bě|ohorského.
Pouť je odvozena od původníhonáboŽenskéhoputování na po.
sváiné místo. Poutě Častovznika|y při svěcení nových křesťanských
Ty byly zasvěcoványjednot|ivýmsvětcům.Poutě se pak kona|y
koste|ů.
světce. Ve Ve|imi byl koste|
o nedě|íchb|ízkýchdatu svátku přís|ušného
zasvěcen sv. Vavřinci,takžezde máme pouťvŽdy po 10. srpnu.
(text v pŮvodnÍm znění)

To, Že se b|íží
významnévýročíbitvy u Ko|ína,si k|ub rodákŮ dobře
Vhodnou
uvědomova|.Musí bý tedy první,kdo to našimspo|uobčanům
formou sdě|í.V k|ubu převlád| názor, Že to bude předevšímrakouská
strana, která svého ve|kéhovojenskéhovítězstvív bitvě u Ko|ínapřed
250 |ety patřičněvyuŽije.Ukolu informovatvelimskou veřejnost o teh.
dejšísituaci, která se přímo dotýka|anašeho regionu,se ujala sestra
Čábe|ová.By|o dohodnutouspořádat přednáškuo zmíněnémvá|eěném
střetu, k němuŽ doš|ov těsnémjiŽnÍmsousedstvíobou nášich obcí Ve|imi a Vítězova, ktenýby| v té době nazýván K|y'
PřestoŽe se termínpřednáškyčasověkry|s Dnem dětíve Fajberku
a nás|edným vystoupením Moravěnky i da|šímiakcemi v oko|í,pořadate|épřednášky v malém sá|e ve|imskésokolovny by|i spokojeni.
Mgr. MarušeČábelovási da|a práci s popisem tehdejšíválečnésituace
i oko|nostmijinak má|o postřehnute|nými'kterése týka|yobou našich
obcí. Ve|mi často citovala Vaváka' kteý by| oěitým svědkem těchto
událostí.Zmíni|anapřík|adkněze Vokřá|a, syna ve|imskéhorychtáře'
rakouských představitelůvykonal pietní
kteÚ za asistence ne-jvyšších
akt za pad|évojáky. Cábe|ová téŽpoukáza|ana jistou rozdílnostúdajů
z obou soupeřícíchstran. Ještě d|ouhou dobu po vá|ce vykazova|a
bitevnípo|e pod Křečhořívysokou úrodnost.Naše záměry mluvío zbytečně pro|itékrvi ko|em 22 tisíc většinoum|adýchmužů.Nakonec se
zástupci obou sporných stran seš|i,aby dosavadnínepřáte|stvíanu|o.
va|i. Řada zmrzačenýchveteránůse ztratila v davech hladovějících,
kteří se pak v |etech neúrodydopouště|idrancovánípanských sýpek.
B.B,
Vá|ky nesmíbýt v budoucnu řešenímmocenskýchsporů.

o rrevr illARNĚ rreotIrÉ

Nenípochyb,
Letošní250. výročíbitvy u Ko|ínaje nepřehlédnutelné.
Že V samotném Rakousku dojde k mimořádným os|avám největšího
vítězstvírakouskýchVojsk Ve druhémroce sedmi|etévá|ky.Jistě bude
snaha přenéstvítěznouatmosÍérui k nám do Českérepub|iky,jmeno.
válečnéhostřetu.
vitě do místtehdejšího
co se týče úvah o samotné bitvě u Ko|ína,vyp|ati|aby se nám
občanse nemůžek|onitk žádné
opravduzdrŽen|ivost.Českysmýšlející
ze soupeřícíchstran a vá|ku samotnou by mě| brát jako historickou
událost,kde Žádná ze sporných stran nehájilaěeskézájmy. Ba naopak,
- Windischgrátzovidragounio nenosite|évítěznétradice ,,Ho|obrádků"
praŽsképovstánÍ'To by|ovedeno
ce|ýchsto |et později krvavě potlaČili
h|avně studentskýmivůdci,jakým by| napřík|adKare| S|adkovský.Ten
byl později, po odvrácenítrestu smrti, kdy byl veden z temné kobky
o|omoucképevnosti,proh|ášenčestnýmobčanemobce Velimi.
Ve|imský klub rodákůtýo udá|osti,ke kieým doš|ov bezprostřed.
ním sousedství obou našich obcí, připomenu| přednáškou, kterou
B'B.
uspořáda|V sobotu 2. ěervna 2007 v ma|émsále sokolovny'

u0 šKollflPísillĎm
UEsEu[
GEsilĚKA
Všichnivíme,jaká je současnádopravnísituace co se týčepřístupu
k mateřské ško|e,dětské |ékařcea knihovně. Si|ničníprovoz '|e i ve
Ve|imi stá|e většía je spÍšnáhodou a ve|kýmštěstím'Že se při každo.
dennímdocházenídětído ško|kya ze ško|kyči při vycházkách nesta|a
dopravnínehoda. Proto jsme se pokusi|y získat peníze na vyřešení
prob|émupodánímŽádosti o grant' Do 3. ročníkugrantovéhoprogramu
je Nadace Partnerství
Partnerstvípro Ko|ínsko,jejímŽadministrátoÍem
a generá|nímsponzorem T'P.o.A.' by|o přihláŠeno90 Žádostía vybrá.
no 22 z nich. Mezi vybranýmiby| i projekt,,Vese|ácestičkado školky
Písnička...
Cítemprojektuje vybudováníbezpeěnéhoveseléhochodníč.
ku. |niciátorkynápadu poŽádat o peníze z grantovéhoprogramuJana
Sukdo|áková a Magda Veitová spo|upracova|yna realizaci s pracovni.
cemi MAS PoDL|PANSKo MíšouRoškotovoua ing.MarkétouPošíko.
vou, kterémají s podobnými Žádostmi bohatézkušenosti'9. 5' 2007
jsme převza|yšek na 150.000,-Kč od generálníhoředite|eT.P.c.A.

Ce|ý projektje postaven na zapojení širšíveřejnosti a místníchfirem
do jeho.re.a|izace.Do přípravnéfáze bude zapojena i vere;nost a póie
i, mqtní firmy. Formu na výrobu qtypickýóh.bezpeěnoštníchp[,ků

8.

STRoJíRNA VEL|M v.o.s. Další
partner- ÍirmáSAVAS s.r.o..použijeformu na výroou oetonouycn
bezpečnostních
prvků.Zeieň a poradensivíposxytnetir:ňá
+ypj9ký-gh
Jiří Hruška- ovocnéško|ky.Děti ze zák!ádníško|ycňodníi<
Vyzdobí
barevnýmiprvky. Děti z mateřskéškoly si pomaÍuji,,sue painlr.y.
Realizacece|éakceje p|ánovánado konie záři.
Závérembychom rády..podě.kova|y
za podporujiž zmiňovaným
partnerúm,
mezi kterépatříi oÚ Vetim.A saňozřejmě.nasim
rooňaň,
kterénám práci na takovémto
projektuumoŽní.
DEKUJEME.
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Dorost

Fotbo|h!ósÍ:Dohróno

Da|šíročníkÍotba|ové
soutěžeje minulostí.Ve|imskétýmy si v zásadě neved|yšpatně. ..A'' mužstvo hrajícídivizi skupiny ó skonči|o
na
6. místě se ziskem 43 bodů,coŽ sióe není propaáák, ate na záeát.u
přece
jen
od.
něj
očekáva|ovíce' Sm|ouva skonči|atrenéru
:ez.9ny.se
t'ooKov|'novétym povede koučKošátko,který má s ve|imským
fotba.
IemjiŽ zkušenosti.
překvapi|azá|oha v podobě ..B''týmu v |.B třídě.Druhé
místose
. .Mi|e
ziskem rovněž 43 bodŮ je ve|kým úspéchema snad i prístibeň'
iá
,.áčko''.
v budoucnu by zde moh|yvyrŮst posi|y pro
Náhrada za odcházej|c|notrenera cápa se prozatímhledá. Dorost skonči|v |.A třídě
na
čtvrtém
místě.
Los Poháru ČMFs rozhod|,ž9 "A'. tým pojede k utkání 1. ko|a
na
hřištěDvora Krá|ové.Termínbyl Črvrs štanóván na2g'7. v í7.00.
hod.
Vítě-ztohoto zápasu přivítá ve 2. ko|e znovu prvo|igovéBohemiani
1905.
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Prosba sociáInÍkomise

38:2645
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Pomáhat |idemve svém okolíneníaž tak těŽká a s|ožitá
věc. Mnozí
z nás by by|i ochotni dě|at nebo dávat i více, átó jóonoouse
n"ui, iál.
19oo,-!oe.by moh|i pomoci. Sociá|ní xomisb nai,irru;etouto cesiou
Ve|imských novin.a Lidem s ve|kým L )pů3oo,
9biáilq
i"Ř ň;h;;
konkrétněpomoci sociá|ně s|abýmv našíobcí.
Zároveň nabízíme stát se iprostředkovate|em Vašich případných
darůnebo nápadůJak pomáhat'
Momentá|něh|edámedárce nás|eáujících
p(pdmětů:
. starší,a|e Íunkční
automatická pračk.a
. s t ú | a 4 -6 ži d| í
. staršísedací souprava
- poste|e s matrací
Pokud jste- si pořídi|ivěci nové,modernějšía máte
,.
něco z uvede.
oot9ie1e a V podstatě nevíteco s tim, t<ontártújte
během d;'óÚ
1,e|o
Velim te|.
;;,bo sociá|níkomisi
??1 76 30 01 paníJaros|avu stud;il
večer,.
po 20.00 hod., te|.321 76 32 94 paníMonitu
štabou.oomruvňázpŮsob,přepravy'a předáme v!9i tě.m.t<ieri;enaioňave potřebují.
Za Vaše da|šínáměty a zváženítétovlijuv p'eoem
cJexujem.et
Za sociální komisi Radka Krejčová
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Po stopáchbudoucí
nauěné
stezkyoko|ím
Lošan
a Lošánek

..B''mužstvo

Jaro je tu v p|nésíle a obecní úřadv Loša.
nech se svou místníčástíLošánky vás zve
na ma|od,a|e určitězajímavouprocházku.
Po příjezdudo Lošan od Ko|ínaje po |evé
straně autobusová čekárna s nápis.em tošany. odtud začíná putování hístorií.ale
i současnostíobou našichobcí.
Prvn,íinformace bude patřit
u
"Bitvě Ko|ína.',
která je připomenutaza autobusovou
čekár.
nou."duboul'm kříŽem",jenŽ je na místě
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10. ČeskýBrod
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padlýchvqařo. rualrotiná-ioi jL pamětnÍ
:!:|"!l."h9
deska
'hrobu
další
dvějsouna skále,kde
kdese
s'enachází
nachází
!|a119tJ'
daiší
da|ší
hromaanv
n,^n
hromadný
hrob

10

(pob|íž
je kontribuční
sýpka).
stojíi<'oste|
s.v..
Jj|í,nsgr1oogotická
stavbaz 19.sto|etí,
-'.!1,novsi1nulí
projektovaná
c' k. vrchnímarchitektemr-aureřemirutno Hory
1iňáilne
se zde pořádajívánoční
koncerty).
Před vchodemoďxo.t"r";" zóĚiný
kříž,rovněžz 19.sto|etí.

Potése Vypravímepo si|nici směrem na Ko|ín.Asi po 150 metrech
na levé straně vozovky ve směru chůze jsou barokní ,,BoŽímuka
Ko|ovrat..
- ku|turnínemovitá památka (kdysi tu ved|a po|nícesta přímo
do obce Křeěhoř' místa krvavé řeŽe)' vzpomínka na hraběte Ko|ovrata,
účastníka
bitvy u Ko|ína(18. 6. 1757).
Po da|šíchzhruba 150 metrech odbočímev|evo na polní cestu
(rozoranéb1iva|é
po|ní|etištěvyuŽívanépro |eteckéap|ikacechemiká|ií
- zEvos Lošany) vedoucírovně, najejím konci se dáme opětdo|eva
a jsme na místech, kde se říká
Průhoně,..Cesta vpravo by nás
',V
dovedIado Křečhoře.
Scházíme po polnícestě, v |ehké|evotočivé
zaláčce můžemevidět
areá| zemědě|skéspo|eěnostizEvos a pob|ížsi|nice se nám objeví
barokníBoŽímuka (s|oup)- rovněžkulturnínemovitá památka.
Vydáme se po si|nici zpět na začátek obce Lošany,za domem se
ze|enýmp|echov1ichp|otemčp.41 odbočÍme
doprava a po 60 metrech
dojdeme k prameništiPeke|skéhopotoka, kteryije d|ouhý9 km a v|évá
se za Ko|ínemdo Labe' Budeme kopírovatjeho koýo' kterénás dove.
de k rybníku'na |ávku doprava až na si|nici. Po ní se dostaneme do
obce Lošánky.
cestou od rybníkamůŽetezajítdo obchodu se smíšeným zboŽím,
a pokud půjdetedá|e po chodníkuze zámkovéd|aŽby,napravo uvidíte
,,Pomníkobětem 1. světovévá|ky...
Po přÍchoduk ma|émuparčíku(v|evo)je místo' kde původněstá|
(sídlosprávy KutnéHory, pod niŽ obec spada|a),od parčíku
,,zámeček..
uŽ můŽetevidět
svatéhoJana Nepomuckého.,zroku 1739.
''Kap|ičku
Dá|e po místníkomunikaci, která nás zavede do míst, kde se říká
,,Na obícce. (v zimě tu děti sáňkují), pak cestou až na křiŽovatku
po|níchcest (stará hruška)'z ní se dáme doprava a budeme po pravé
straně míjetdalšíúvozovoucestu, kterouovšem nepůjdeme.Rovně se
dostaneme na kopec, kteý se nazývá ,,Ch|um...
V po|ovině cesty od
křižovatkypolníchcestje keř bezu černéhoa zásyp č|enamys|iveckého
v neda|ekýchKořenicích.Na Ctí|umujsou
sdružení,,Chlum,'síd|ícího
patrnézbýky po |ámáníkamene' V minu|ostisi tuto loka|itu,bohuŽe|,
vybra|'MNV Lošany jako sk|ádku. Po reku|tivacibylo V roce 2000
zak|ádajícími
obcemi ,,Mikroregionupod Chlumem..(z devítiobcí šest)
zasazeno 12 stÍomů.Protožese nikdo po výsadbě o stromy nestara|,
současnýstav je poněkud ža|ostný.Toto místo je i zároveň místem
da|ekých výhledůdo kraJiny. Pokud se vše zdaří, moh|a by tu být
zbudována rozhIedna.
Pak projdeme cestou vedoucí Chlumem a napojímese na da|ší
polní cestu vybudovanou v roce 1933' Při vstupu na si|nici se dáme
do|eva a po 200 metrech se zastavíme u ,,KamennéhokříŽe..za obcí
Lošánky,restaurovaného
v roce 2004 z prostředkůoÚ Lošany.
Pokračujemepo si|nici na dalšímístovýh|edu,totiŽ
Na
''Ch|umek...
,,Ch|umu..i ,,Ch|umku..se počítás odpočinkovýmimísty pro turisty.
A pak uŽ po si|nicido Lošánek' asi v poloviněobce je po |evéruce Ž|utá
budova, býva|ý MNV a obecní úřad Lošany, a do Lošan, kde pod
koste|emje býva|áško|a,dnes sídloobecníhoúřadu,naprotipřes si|nici
je Íarav majetkuVikariátuv Kolíně.
Na samém závěru pro.cházky po ,,naučnéstezce.. se zastavíme
u vodní|vrze ze 13., respektive 15. sto|. BohuŽe|stav při|ehlébarokní
nemovitosti je dosti smutný. Doufejme, že majite| tvrze ce|ý areá|
zachránía uvede do oůvodního
stavu.
cestou zpět k autobusovézastávce se můŽe.
te zastavitv mÍstnÍ
osvěŽovně ..Mašta|''
a zahnat
hlad i Žízeň.Zároveň s|ouŽíjako inÍomísto,kde
je moŽno zakoupit nějaký suvenýr nebo mapy
(turistickáznámka IvÍzea razítkodo vandrovní
kníŽkyje k dispozici).
Nabízímei průvodcovskousluŽbu pro skupiny
nad 15 osob a po předeš|édomluvě - te|efonní
kontaktje 604 526 038.
Děkujemeza váš zájem a náVštěVu'Snad vám našespo|ečnostby|a
příjemným zpestřením nejen jarními tou|kami po méně známých
místech.Příštěbychom vás rádi gpět pozva|ido našichobou obcí uŽ na
opravdovou nauěnou stezku. sťastnou cestu do vašich domovů.
Turisticezdar!
Pro příznivceturistikypřipravil: Jiří Bafták - kronikář obce Lošanya mÍstní
částiLošánky'

zvo|na se rozp|ývajících
čar.A pak jsem je spatři|.K|uk s ho|kou,věk
tak ko|em sedmnácti |et. Na téměř |iduprázdnémnáměstí se zastavi|i
skoro uprostřed u morového sloupu a zača|i se líbat. Bez jakéhoko|i
ostychu do sebe zak|es|i svá ústa a čas se pro ně v té chví|inaprosto
zastavi|' Byli tam jen oni a jejich |áska, která ko|em nich vytvoři|atéměř
vidite|nouaureo|u, skrz kterou moh|y proniknoutjen Amorovy šípy.
Z vášně sá|ajícíz té m|adédvojice by|o znát, že do nich uŽ bůŽek|ásky
zíqmě vyprázdni| ce|ý zásobník (v|astně tou|ec). Vza|i se za ruce
a zvolna odcháze|isměrem ke spořitelně.Uchvácen téměřperverzností
okamŽiku jsem je pohledem s|edova|.oni právě teď proŽíva|i,,štěstí.,.
Těžko usoudit,nakolik si jeho přítomnostv tu chví|iuvědomova|i,ale to
štěstíz nich vyzařova|o.
Nezávidím, přestože závist bývá mnohými popisována jako charak.
teristická česká v|astnost. To je jedna z činností,kterou mě rodiěe
nenauči|i,a jsem jim za to vděčný.Jen mě napad|o,jestli jsem také
někdy zaŽil podobný pocit štěstí.ZaŽi|. A zažívámho znovu a znovu.
Není mi sedmnáct a ne|íbámse uprostřednáměstí,avšakstá|e dokáŽu
mít radost ze spousty věcí. Někdy' i z ,,ma|ýchúspěchů...
Jen je zapo.
třebísi je uvědomit a umět docenit. KonečněúspěchemmůŽebýt i to,
Že vyšlo s|unce a my ho vidíme,déšťzkrápějícízemi dávajícjí v|áhu.
Pocit štěstíje naprosto individuá|ní.
Pos|ednídobou se mi ale zdá, jako
by šťastných lidí ubývalo' ono to však tak není.V honbě zapenězi
a hmotnýmistatky se jen zapomínáme na chvilku zastavit, usmát se,
potěšitse třeba z blízkostipřáte|.
Ti dva mtadÍ|idézmize|i za rohem. S|unce stále dokazova|o,ko|ik
energie umí rozdáVat.z reproduktorů
v CaÍébaru se |inu|atichá nevtí.
ravá hÚdba nerušena zuřivými rek|amnímivstupy. Přes obrovskou
sk|eněnou výlohu mé oěi dá| pozorova|ynáměstí, kterése postupně
zap|ňovalo-lidmi. Někteří měři|i jeho ve|ikost rozvážnýmikroky, jiní
spěchali' Cas za okny baru má moŽná jiné rozměry a plyne si svým
v|astnímtempem. Pokusi|jsem se vnímattváře |idívenku. Snad hvězda
námi nazývaná S|unce dokázala ien zázrak. Lidé se usmíva|i'By|i
šťastní.
rÍm

Geníkinzerceve Uelimských
novinách

Ve|imskénoviny jsou oběasníkvydávaný obecnÍm úřademve Ve|imi.
Yycházejízhruba 1x měsíčně,v obdobíprázdninjsou koncipoványjako
provedeníiníor.
dvouměsíčník.
Na Íormátu44 v prozatímčernobí|ém
mují obyvate|e o dění V obci, přoto jsou peě|ivě s|edovány a ěteny.
Nák|adje cca 500 ks, čtenostse blíŽíke 2 tisícům'
PIošná inzerce

základnícena

strana uvnitřčasopisu
1/2strany
1/3 strany
1/4 strany
1/Bstrany
příp|atekza posIednístranu

2 000 Kč
1 000 Kč
800 Kč
600 Kč
350 Kč
50%

jinéformáty po dohodě s redakcí
vk|ádaná inzerce

cena dohodou
cena dohodou

Rek|amníPR texty
tisková strana

2 000 Kč

Slevyza opakování
3x za sebou
5"h
6x za sebou
10 "/o
Při přerušeníopakováníse cena dorovnává na zák|adnícenu
obecní úřad neníplátcem DPH.
Kontakt: redakcevn @se znam.cz
VELIMSKÉ NoVtNY. občasníkvydávanýoÚ ve Ve|imi
INTERNET: www.velim.cz
E-MAf L: redakcevn @seznam.cz
Redakčnírada: Mgr. Jaros|avČešpiva.šéÍredaktor

(text v pŮvodním znění)
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|ng. Mi|oslavMacháěek (zprávyz obce)
Renata Jeřábková (zprávy z obce)
Monika S|abá (inzerce,rek|amy,organizační
práce)
Mgr. Eva Vese|á (korektura, zprávy zeZS)
Mgr. Hana Kaprá|ková(korektura)
Jana Bartošová (zprávy z obce)
Příjem zpráv: e.mai|:redakcevn@seznam.cz
Mgr. Jaros|av Češpiva(ZŠVe|im)
Uzávěrka je 21. den v měsíci.Příspěvkyzas|anév e|ektronické
podobě
mají přednost. PřÍspěvky doš|épo uzávěrce i příspěvky nevytištěné
z kapacitníchdůvodůvyjdou v da|šíměís|eVN, Příspěvky mohou být
upravené,obsah zůstanenezměněn (nevyžádané
rukopisynevracíme).
Za obsah článkůzodpovídá autor.
Tisk RoTAtisk, Roháčova 194' 280 02 Ko|ín3, te|./Íax:321 724 33B,
e-mail:rotatisk@reklamniservis.cz.www.reklamniservis.cz

fejeton

o ÚsměYua štěstí

Byl všedníden krátce po po|edni.Krásně zrekonstruovanéko|ínské
náměstíse topi|ov hřejivýcha životodárnýchpaprscíchjarníhos|unce.
Ho|ubíhejno líně posédáValona střešéjednoho z domů a odpočívalo
před svým dalšímničivýmÚtokem na pope|nice.Na b|ankýně modré
obloze psaly dva dopravní|etounysvé podpisy v podobě bí|ých,ve|ice
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