Vydóvó obecní úřod

Ceno.5;.Kč

ZPRAVY ZE ZO
Z i,ednáníZo Velim konanéhodne 14. 8. 2007 v zasedacímístnosti
OU V e lim od 18.00hod in
Přítomni:
Kube|ka.tng.n.ejhopP.- Seifert.Slabá, JUDr. Těmín,.Kotek,
lec, Mgr. Cešpiva,Ing. R,ichterová,KÓstka'
pan sta1. Zaháieníproved|a s programemjednáníseznámi|přítomné
rosta JoseÍSeiÍert,Xonstatova|'že.je přítornnanadpo|oviční
většina
Členů
Zo,, a přivíta|
občany,kteříse Zo zúčastni|i
JUDr. Ing.Františekoraský' Martinoraský, Kare|Lejqar,Josef Za|ab.ák).Hlasování
'n n r n n rem It . nro Q
- nrn{i Q - zdr ž el se 0.
ť'v

minu|ého
2. Kontr,o|a
zápisu
. Pan starosta oznárni|70, Že opěrná zed'u ZS jéjiŽ vybudována
a.nahrubo'omítnuta.Pod|e Íinančhích
moŽnostína rok 2008 bude
,dále upravena,chodník se zámkovou d]aŽbouse již zača|pok|ádat
a oce|ováVratai ÝrátkajŠouobjednána. :
. |nÍormova|
ZO, Že by|o-os|oveno1B Žadate|ů
o stavebníparcely
v obci VeIim a VÍ!ězov'vyjádřilose 7 Žadate|ů,Zlem
bydlících
o stavebníparce|yměl jedinýzájemce - LubošSvoboda, třídaKrále
Jiřího567' Ve|im,kterémubudou parce|ynabídnuty.
Zo:navrhu.|e
zájemce,kteříbydlímimo obce Ve|ima Vítězoý.
oslovitdaIší
. DáIe inÍoimova|
práce na kana|izačním
Zo o pr.ůběhu
řadu y u|icích
Tylová a Novoveská a upozorni|na stížnostdvou občanůtýkající
se
jízdyáutomobi|Ů
v u|ibiNa SkaIce.
rych|é
. Na zák|aděposÍedního
jednánís firmouNykos . svoz odpadu,o kteKube|kana'minu|ém
réminÍormova|.pan
Zo, oznámil pan starosta
nabídkuod Technickýchs|uŽebměsta Ko|ína'Zo navrh|oprojednat
takénávrh Technickýchs|uŽebměsta Pečeka potérozhodne.
. StíŽnostiobčanůVe|imi na chov vče|stvau paní Šmídové,
u|ice
. U Hřiště425, Ve|im. Pan starosta navihuje počkatna odpověd'
inspektorátu
na dopisod JUDr. TomášeTěmínaa poté
Veterináiního
'
postupu
rozhodnout'o
da|ším
opatření
3. Rozpočtové
. Pan starosta před|oŽi|rozpočtovéopaÍřenÍě. 1, které b.ylo Zo
schvá|eno.
Zvýšenypříjmyna po|oŽce
'. ' ,
daň z příjmů
právnickýchosob o 100 000,. Kč
hřbitovy
o 40 000,. KČ
Ve výdajÍchzvýšenapo|oŽka

::i:|l"

.
osvětlení o 50 ooo,- Kč

Srpen . zóÍí2oo7

Vev ý da . jíc hs níŽena po | o Ž k raezer v a .
o 1 3 O0 0 o0 ,.KČ '
Hlasování:pro 9 - protia - zdrže|se 0' Schváienízáměru oiÓdeie pozemkůp'č.123t a t 232 v k.Ú.r./e|im
Pan starosta seznámil Zo' s obsahem kupní smlouvy na prodej
stavebníchparce|, kteréV|astnÍobec. V této,smlouvě se kupuiící
zavazuje'Že nejpozdějido 2 |et od' pódpisu tétÓ kupní s.|ouvy
zapocne s VýStavboubudovy (objektu.k byd|ení).ZapočetÍm
Výstavbyse rozurriítakovéstadium realizace předmětnébudovy,při
níž)9 jiŽ patrnadispoziceprvního,nadzemního
pod|aŽí.
V případě
poÍušenítéto sm|Óuvy má pr.odáva.jící
proti kupuj,ícímu
moŽnost
právo uložitpokutuve výši100 000,. Kč.Finanční
up|atnit
částkaza
prodejstavebníhopÓzemku činÍ550,- Kilm..
Zo souhlasí s danoú smlouvou a piodejem výše uvedenýóh
pozemkůhlasováním:
pro 9 - proti0 -'zdrŽe|se 0.
posla
uosra
jarníhoko|a2OO7
ďi7z6 - šreooČeskýkraj_ vyrozuměnívýs|edků
dotačníhořízeníStředočeskéhokraje v ob|astiŽivotníhoprostředírozšířenÍ
kanalízaceVe|im,uIiceSadová - nebyloschválenoposkytpříspěvkuve výší1 350 000,. Kč' ''
nut'íÍinancního
č').432 - SvobodaLuboš,Ve|im.567_ zaem o koupijednéz nabÍdnutých stavebníchparee|.RozhodnutíZo: přidělit stavebnípárcelu
p'č:1.232o výměře 1 .l05 m" k prodeji.
č.j.468 - Tesková.Marie,.Cabrnoch;Václav,
Praha 9 - Žádosto vyjádřeník rozdělenípozemku p.č.179/8.vk. ú. Velim. Rozhodnutí
Zo: Zo souhlasí s rozdělenímpozemku p'č,.17918v k. ú' Ve|im'
HlasováníZo: pro 9 - proti0 - zdrŽelse 0
č.j:470- Kiajská veterinární
správa pro Středočeský
kraj_ odpov-d'
na prošetření
chovuvěe|paníŠmídové;
bytemU Hř!ště425, Velim.
Č.j,478 - Petřík Danie|' Velim 225 - žádost o odkoupehíčásti
pozbmkup.č,.325l2
v k. ú.Vé|im.RozhodnutÍ
lo: Neprodávatpoze.
mek z důvodubudoucÍrea|izácestavbybýových domků.
č.j'483 - Kopecká Marie, Kolín |l - Žádost o umÍstění
do domu
s pečovate|skou
sluŽbou.Rozhodnutí7a: zařadit do seznamu Žadat e| ů .
,sbo'r
č.j.500, 502 - Faťní
Českobratrské
evangelickécírkveve
Ve|imi : Žádosl o' prodej pozémků]v šousedŠtví
evangelického
hřbitova'kteréjsou.vedenyVe V|astnictví
obce Ve|im. Rozhodnutí
Zo: prodatpozémkyza odňadnícenu.
Ó.j' 5o1 - Farnísbor Českobratrské
evangelické'církve
vé Velimi žádosto změnu zařazenípozemkůp.č.491/2,491l1,945/1o'491/6
v,územnímp|ánu obce.'BozhodnutíZo: zahrnoutvýše uvedené
pozemky'doúzemního
p|ánuobce jako p|ochysó smÍŠěnou
ÍunkcÍ.

;:lill"." " ?.33333,:[!

. :č.|5o3 - Farní]sbor
evangelické
církvěve Vetimi.. .
Česk.obratrské
'Žádosto Íinánční
památky:'
příspěvekna obnovuku|turnÍ
Rozhod.
.'
. nutíZolposkýtnutí
příspěvkÚ
ve výši10 000'.146..... '
finančního
. č.j.506- JUDr.|ng..Frántišek
Ye|im447
Žádost'
oraský,.Csc.,
- korrruniBozhodnutí
Zo: převést
komunikace.
o novýŽivičný,potah
'' kaci; kteráje ve v|astnictví
obce'
obce Nová Ves l, do v|astnictví
lVe|im adl e Íi nan ě ní c h m o Žn o s tí ř e š i t v ě c d á l ..
6.Zorá wč| e n ů Z o. di sk u s ' e ...- .: ,: '
. Pan sia'..,sta-' |nÍ.c'mo".ai
Žáciostio pro.
zo o cástecnémvynověnÍ
Íinancí
íozhodnutí
'miništerstva
minutíodvodi.ra pená|e.podle.
': po obci2 812000,.Kčza nedodrŽe.
ministerstvo.ÍinancÍpoŽadova|o
zóně AEFIOCANCZ (n.esp|nění
titu|uV 'prúmyslově
. ní dotačního
akce'- září 2002)'obec Ve|im'zap|atí.
ukoněení
termínuoh|ášení
částký28 100'. Kč- ostatníby|oprominuto* zo bere
z poŽadované
..'na věd omí . : . ]
.. ' .,.
'
rozpočet
na veřejnéosvětjení
na příštim
Zo před|oží
- oznámi|,..že
uliceKarlova;
o předáníbytu po MUDr. J. Slabém.
- |ňÍormova|
Zo o |etníchdotacích.
- Dá|e inÍormoval
'.
JUDr' TěrTín inÍorňova|Zo-o zas|ání.odpovědi na vyjádření
(rajskéveterinárnísprávy pro Středoěěskýkraj ze dne 25. 07,2007.
|ng. Rejholec -' FoŽadu|evybudovánípane|ovécesty na p. č.32511.?
V k. ú.VÍtězov: Zo souh|así;obee dodá materiál a Sbor dobrovo|.
cesfu vybuduje
ných hasičůVítězovpané|ovou
- Dá|e poŽadujeúprávusportovníhohřištěve Vítězově.
Pan Kostka - |nforrnova|o. moŽncbti''evropských grantůna dobudo.
Váníkalla|izacepro rok 2008.
..
Zo'o průbělrudětskéhotábora.
Mgr. Češpiva- |níormoval
rada VN se' séjdeještěV tomtotýdnu.
- oznámi|, že rédakční
se
na nutnéprovedeníkontró|ymládeŽe pohybující
- Dá|e''upozÓrni|
po 22' hodině.vu|icÍch
obce.
po|icistua starosiuobce Ve|im. .
- Zo pověři|oob.ecního
lng. Richterová - |nformova|ao nesprávnémprovedenÍpÍoiektových
přípojkyv ulici Aimádní. .'
dokumentacína kána|izační
Paní Slabá -. Navrhujepřemístitb'azénz,pozemku |é[ámydo aÍéá|u
mateřskéŠko|v'

Ziednáni Zo te|im kgnaného dne.28.8.2oo7 v iasedací místriosti
OU Vefim 9d 18;00hodin
Přítomni:pp' SeiÍert'Kotek, lng..Reiho|eoMgr.Češpiva,|ng. Bichte.
. .l
'
:'
rová,Mgr.Karpeta 1
.
1. záháieňíorov;dla s prbgrame4 jednáníseznámi|přítomnéĎan sta: .
je přítoinna nadpo|óvičnívětšina
. . rosta JoseÍ Seifert. 'Konstatoval,že
Zo. Hlasováníó. programu:pro 6 - proti0 - zdržel.se0.'
č|enú
2. Kóntro|aminu|éhozápišu
. odpověQ' od Krajské veterinárnísprávy pro Středočeskýkraj na.
.
' prošetřeníchovu vče|paní Smídové,Fytem U Hřiště 425l Ve|im'
:
- úko|trvá.
:
. : jsme"neobdrŽe|i
. Qy|oós|oveno .l7 žadatelůo stavebni parce|ybydlícíchmimo k. ú.
r
Ve|ima Vítězov,kteřímajÍmoŽnostsď vyjádřitnejpozdějido příštÍho
ZO dne 11. 9. 2007.
. ]Pan staroqtapřed|oŽi|rozpóčetna veřéjné.osvět|ení
v Karlově u|icijedná se o.nákup'materiá|u
+ zemnípráce - 170 000,. Kč'vč,DPH.
do konce Žáíí2007.
Reálizace veřejnéhoosvěťeníse uskuteční
. ÚpraÝa sportóvníhohřiště ve Vítězově - úko|trvá.
.. ByIypřipómenutyda|šízprávy.'
' 3' D oš |á pošta
- Č:j'507 - Klub rodákůVe|im- Bohuslav Ba|áiek - jednate|- Žádosť.
. ' o peněŽnípodpolu os|avy.89.výróČí
repub|i.
vzniku Československé
ky. RozhodnutíZoi zap|atitaÚtobusovou'dopravti.Hlasování Zo:
. pro '6 - proti0 - zdrŽe|se 0.
- č.j:528 - MaňŽeléDejmkovi- žádosto změnu územníhoplánu. Zo
jednání.
pověřilopana starostuk.da|šímu
- č'j' 540 - Středočeskýkrai -.odbor ku|turya památkové'péčepříspěvkuz'rozpočtukraje ve \^ýši
25 000'. Kč
' poskytnutífinančnÍho
. 'na míbtní
knihovnu.ZO bere na vědomí'
jízdníhořádu pro obdobíod 9.12.2007
' Konečnýnávrh Že|ezničního
]] bo 13. 12. 2oo8.Zo bere na vědorní.:
'í
Zo. diskuse
4' Zpráw č|ehů
:
. .Pan starosta,- |nformovalz9 o nutnogtiprojednánístavu zdejšíÍary
s římsko' katolickoucírkví''
Zo o cenové nabídceÍirmyNykos' a. s. na zalištění
- lnÍorrnovat
' .
v.odpadovém,hospodářství.
s|Lržeb
- Dá|e podal návih přijmoutještě'jednohozaměstnartcena ěástečný

úvazek.
20 berena vědómí.' . .
.l
osvětlení ý utici třída Krá|e
ZÓ o údrŽbě:veřejného
- lníormovál

JiříhoaveVítězově'
- báte oznámi| Žo dokončenístavby opernézdi a chodníkuu zá.
,k|aQ níško| y'. :
ulice r.tásra|ce
- Dále infoimovalZo o Žádostio.vyjádřenÍobyvate|
občanúna
stížností
z"důúodu
k umístěnížpoma|ovacích.retardérů
rychIoujízduátrtomobi|ů.
. úgr' Xárpeta,- Dotazova|se na případnévyužitÍprostorúórdinace
po odstěhováníMUDr. Smejkalové.

.chodce
přechodu.pro
zo o nutnosti
-. Dále,'informova|'
'zhotovení
. :
-.,z u|icePďackéhoknovému'choQníku.u
mateřskéŠko|y.
' . '. :
zo o p.rostorech
pronájrnu6
k případnémú
; |ng.flejho|ěc,-]nÍormoval
,
BozhodnutíZo: oslovit.prodejce"
' obchod.upana Buga ve:Vítězové.
pronájemobchodu... '. .'
.. ve Ve|imia nabídnout
:
na '
Pán Kotek - !.nÍormova|
Zo o ňutnémprojednání
stížností
. ,: souS€dnÍstromýJurltovičovi
X ,Radoňovi.
Zo pbvěřilopanastatostu
....
..aJ UD r .Tě mí lta,... :..''.i."
,Mgr.
Zo návrhnovéhopoštup1l
Češpiva:-.oznámil
redákieVe|iml.
..
:....'..... 'i
.
skýchno vin: l',
..
..
' ' ..
ZiednáníZo Ve|imkonanéhodn.eir. s. zooz v zasedaóímístnosti.
:
' OU
.-- Velim
r ..
t&00 "-;-"'
hodin
=:"--l-1""'.od
pp.
Přítomnii a SeiÍěrt'[9!ek]J.UDr:.I9mín'
Mgr.CeŠpiva,
|ng.Bichte.' 1ová,Mgr.KaÍpeta,
Kaftan..
S|abá,:Kube|ka,
- ' ..
jednánÍ.seznámj|.přítomné
pansla. '
1. Zahálení.oiovéd|
a s píogramem
'
rqstaJosef
nadpoloviění-většina
Seifert.
Konstatova|,
Žeje přítomna
.č lenúZ
o .H |aso
yání
'o pr o gÍ amu:pň9-pr
o ti0]- zd rže|se0 .
.2.'K o ntř o |aňihulé ho z áo isu
. : '.
..
..
. Qdpověd'od Krajskéveterinární
kraj na
správy pro stredočeský.
pÍošetiení
paníSmír1ové'
chovu věéÍ,
bytem.u Hřiště425'.Ve|im,
jsmeneobdrže|i
- úkoltrvá..ZopověřujeJUDr.Těmína..
By|Ó osloveno17 žadatelů
o stavebníparcelu'p..a. 1231 v k. ú.
.Velim..o
uiměře.1004mí byd|ících
mimo k. ú.;Velim,aVítězov
Vyjádři|ise dva zájemci- VáclavAntoš,Na Magistrá|e
703,Ko|ín|l
':''aD avidJ ir uš 'J í ř eč ko va543,K o lí n|V....:''
. . Úprava sportovnihohřištěve Vítězové by|os|oveňdodavate|.
Zo rozhod|oo přijetínabídkyna sVozodpadůna.rok2008od Íirmy,'
. ..
]
pro9 - protio: zdrŽé|
Nykos,a.s.H|asování:
se o
..
připomehuty
ostatní'zprávy.
''9yly
výiimkvz počtu
ŽákŮve třídě
3' ZádostÍedite|e
škó|vo udě|ení
.'
Zo: povo|itvýjimkuvésmyslu$ 23 odst.3 zákonač.
'Flozbodnutí
' 561/2004Sb. z počtuŽákŮve třídě.Pro školní
rok2007lo8povo|uje
. nap]nit5:1řídudci poětg32 ŽákŮ.H|asování
Zo: pro 9 -.Proii 0 .' z dr Ž e|
seO.
4.

RozhodnutíZo:' souh|a.ss prodeiem pózemku st. p. č. 62.ý.k. ,Ú. '
Ve|im o. výrnpře.395 m. Asociaci víceúčelových
zák|adníchorgani.zacítechnickýchsportůa ěinnoslíCR Velim (Svazarm}.zaodhadní
cenu. Hlasováni Zo: pÍo 9 - přoti 0 - zdrže|se 0. . .'
5. Doš|ápošta
'.
. č.j.557 - K|ub krajských zastupite|ů
Čsso v zastupitelstvuStředo.
českéhokraje'- schvá|ení přijetíúvěruve výši 4 miliardy Kč na
opravy'a Íekonstrukcekomunikací||.a l||:třídy.Zo bere na.Vědomí
. a pověřuje pana starostuk dalšímujednánÍ.
. č'i.567 - Farní sbor Českobrat1ské
evange|ickécírkveve Velimi :
.
příspěvku a kladné vyřízení
poděkování za poskytnutíÍinančního
.žádostí.odpověd':Zo: pos|a.tna účetÍarňíhosboru schvá|enou
:] .'.
, částku10 000.- Kč na opravu kostela.
. č.j.568 - J. Pu|chart,Vítězov74 - stíŽnostna Žiyotnípodmínkyve
, Vítězově::Zo. souh|así s připomínkou;Že ve: Vítězově nejsou
. . potraviňy,.dopravní
spoiení.Pan starostase obrátína ředitel{ioAD, '
zda.|i je moŽno.rózšířitautobusovoudopravu ve Vítězově a dořeší
Íinanční
stránku ce|'évěci. Zo bere na vědomía s da|šímipiipÓmín.'
' karni nesouh|así' :
'
.. č.i. 573 - 'Martina Borovicková, Cerhenice.- Žádost o přidělení
' obecnÍhobytu ve'Velimi. RozhodnutíZo: zařadit do seznamu Žada.
'telůo obecníbyt:
:
.

'. zemníkabelQvée|' přípojky-NNa.přehodnocenÍ
stanoviska. . '.
Zo pÓŽaduje fiňaněníkompenzaoi a rozhodlo pozvat.si zástupcb
Íirmy STAND gy . paná.'Miros|avaVašíčkana příštízasedánÍdne
'25,9.2007.
...
. č.j.578 - manŽe|éPódneckých - Žádost o.revizikot|ena tuhá pa|iva
' ' a vybudováníodvětráÝac'Í
šachtyV'obytnémdomě č.p.541; Ve|im.
Zo pověřujepana starostuk vyřízenÍžádostia Žajištění
íevize kotle.
. . č.j. 579 - Eva Tothová, Pňov - žádost o po1toleňípňpojenína
vodovodní,akanalizačnířad obce Velim. Roáodnutí Zo: Zo- sou.
. hlasí;s připojením-navodovodní kana|izační
řad.obce Velim n'a
a
H|asováníZo: pro 9 - pioti 0 - zdrŽelse 0.
. náklady ŽadaÍe|e.
- č.i'580 - Vác|av.Antoš,Ko|ín- souh|asse 5tanovenýmipodmínka.
' mi a zájbm o koupi'stavebníparcely p. č' 1.231v k. ú.Ve|im o výmě.
,..
. ře1 0 0 4 m . . :
:
. č.j.582 - David Jiruš',Ko|ín.- souhlas se stanovenýmipodmínkami
párcetu p. č. 123.|'Vk. ú.Ve|im o Výměře:10o4
a 3á|em o stavébnÍ
m.. FlozhodnutíZo: přidě|itvýš"euvedenou'stavebiiÍparce|upanu
Vác|avúAntošovi;Na Magistrále703, Ko|ín'l|.H|ásováníZo: pro 6 .'
proti0 - zdrŽé|se 3. . ' : '. ,. . l
. p|án a inÍormaóeo pronájmu
586
Mllan'
Vítězov
- c.j.
-.
,Bug,
prodějnyve VÍtězově.Zo bere na vědomí'a iníórmace zveřejnína .
.
úřednídesce a v prodeináphobce Ve|ima VÍtězov; .
: č.j.587 - Jan Radoň : odpověd'na.stížhostrodiny Jurkovičovy.
' Rozhodnutí Zo: počkatna vypracovánípředioŽenéhozna|eckého

posudku.

.

-

j

.:

,

.

6. Zpráw ě|enů
Zo. diskuse
. Pan starosta- Před|oži|
Íozpočtové
nák|adyňa připoieníipřečerpá.
' vacístanice,šachtač.4 - Ska|ka.zo beró na věbo.mia poveruie
Dnešnímčtánkem n-1vgz9jé|:ne
na.,rozhovory,."
panaslarostu;aby,zajisti|
připojení
;*
druhéčástiSka|kybez ňoznóétr
Ve|im. V předchozích číslecňVe|imstycn noviÁ jsme'".*on*
přečerpávací
vybudování
se dotazova|i
stanice.,
zastupitelŮ.
m-YŽY..
V našíobci pracujitaŘéŽeny, aáiiš'"
Zo o zbýva|ícím
- |nÍorňova|
připojení
o.Ě.
e|ektroměru
v Ty|ověu|ici,po
něk o | i k o t á zek pr o pa níi ng. Z denuB i c ht er o v o u.
'"ářii
kterém
budekana|iz"ace
provozuschopná.
Na začátku.našehominirozhovoru.bychomse Vás chté|izeptať
- Dále inÍormova|
Zo o |etošních
na
vánoÉních
kzích a vánočním
několikotázek-souvisejícíchs Vašímsfio|eěenskýmpůsoÚ"niďv-nasi
programuve Ve|imi.z toho důVodu|etostG|ínskátrnarrnonie
nevystoupí'
. ':,
. ob9i. I VN vidíme,že -se aktivně podíiítena jednáníón oz a vsecn se
pokud.moŽnopravide|něúčastníte'
. Mgr. Karpeta-. lnformóvaÍ
Zo o vyh|ášení
konkurzuna ředitelku
' -. 1. Ve kterých komisích pracujete a kdo ie mimo zastupitele
],mateřské
školy-'ng1661.
.
do 20.|istopadu.2OO7.
č|énem
těchto komisí?
. Pan KaÍtan-'Dotazovalse, kdy se bude provádét
potoka
čištění
starosti fin.aný| výbor. Ve výboru ještě pracují panÍ
Do|ní
Nouzov.odpověďpanamistostarosty
Kube|ky:
číštění
...!á^!-na
irotoka
,,panÍ-Jeřábková Hana a já jin'za práci děkuji.
Do|ní
Nouzovje.Vplánuv roce2008,
:::oo:ov? .E,3

R()ZHOVOB
()BCE
SE ZASTUPITETKOU

'

sPoLEčENsKÁ RUBŘIKA

sPo? oZNAMUJE

V1znamnáŽivotníjubi|eaosIavili:
Kube|kováHeIena,VeIim
Bártl Miros|av.Ve|im
stÍnadKaÍel.Ve|im
Špa|ekVIadimíť'
VeIim
:
JirkůAnna,Ve|im
Hnátková Anna, Ve|im
Něňcová Marie, Ve|im
RůŽička
Jiří' Vítězov
BaštováMarie,Ve|iň.
NavrátilAntonÍn,Velim'
Nosková JármiIa,Vělim
oraská Anna,Ve|im
Pu|chartJarosIaV'Vítězov
Sixtová Mar1a,Velim
Do da|ších|et přeieme.hodnězdraví!
:
Zemřeli.:
KIoÍanda
VIastimi|,
VeIim
SteinbrecheÍLadis|av,Ve|im
Po|áčekJosef, Ve|im
KaÍkaKare|,.Ve|im
StrnaďováMarie, Ve|im
Čestjejich památce!

60 lel
60 let
75 let
60 let
65 let
90 let
70 let
65 let
90 let
75 let
B0 let
75 tet
75 let
60 tet

.| -

Narodilise:
ČernoehováAneta, Ve|im
KosičkaJoseÍ,Ve|im
VokněrDavid,Ve|im
Ester|eŠtépán,
Ve|im
Korenc Jáchym, Ve|im
Rodičúm.
b|áhopřejeme!

:
i

.!s.
6' 2oo7se s mateřskou školou roz|ouči|ytyto děti:
Pn..
Dejmková Simona, Vintr|ík|gor, Jandák Lukáš' nošxota Matěj, BÍna
Tom, Písek Petr, NováčkováLenka, Javorová Niko|, Horák Jáós|av,
Fialová Tereza, 'Vedra|ová Pav|ína' Ko|ářová AneŽka; Ch|ádová
Karo|ína,Homoky Roman, Slabý Dominik, Hyšp|er.lan, 'Šmejtálóvá
Natá|ie'Cako||iA|ie, Fia|a Adam, Kube|ka xryštót' Kvapilová Bárbora'
Janáková Lucie.
ManžeIství
uzavřeIi:
V|adimírMarek a Dana Zvo|ská
MarianAnto|''aLadisIavaHoráková
Jaroslav S|avíka Janá Fundová
NovomanŽelůmb|ahopřejeme!

M lmochoclem
již
mi
.2.
"ko se,' ne exi stují.
Jak se Vám daři sk|oubit$ráci zastupitelky,práci v družstvu
Sa|ima a domácnost?
P11cjz1stupit9lky vykonávám jiŽ třetívolebnÍobdobí,a tak v soúč|asne' qor uz nemám problémy ýto tři oblasti zvládnout.
3. Vyhledávají Vás |idé a svěřují se Vám se svými drobnÝmi
prob|émy;které maií být řešeriy v zastupite|stvu? Ňebo
vse íši
. pouze se starostou?
Ano, někteřÍ občanése na nĚ obracejÍse svými probrcmý. Jsoi
to
js.teř9k!i, drobt4é'problémy ry se:sÁazrm s oreány vyiiait
Wnt1.ia!
na mÍstě.Bud, radou'nebo zátežitostiysvéttim, Jen některévěbi íešín
n1e1 z7.sy'upi12151y9:(poku.d
si občan preie,.aby věc byta ,zipi'i
)"
zastupitelstva) nebo s panem starostou.
.
4..Co.považujeteza svůj neivětšíúspěch, co se Vám podařilo
zrealizovat v OZ?
si žádný Úspech nepřipisuji, v zastupitelstvu nás pracuie
' ,Já .ogolně
ledenáet. Spolupráce je výborná. Každý mŮže říci'k projednáia,",,
pro.blémusvůj názor a ten nejtepšía nejpřijatetnější póapořen.
,lin,ai
1e,
j:,1:,i
ny těšÍ,a to je osá2eňí utice.Pá|aókeno
óa
,ú'rec.h.
sKolky i?l!
k Edenu.
Myslím, že zeleně v obci stáIe ubývá a po dokoičení
't,o,y
kanalizace by se tento problémmět řešit.
tak krásný úsměv; jaký
.5. .Prozradte nám, jak si
m á t eVy a s ek t er ý m | zepr o b| é'vypěstovat
m ý s na dněji řeš i t ?
. J.ak krásný úsměv mám, opravdu nedokáŽu zhodnotit. Spl.še se
díu.ám na věci optimisticky: Moje životnÍkréQo je
,,žíta nec;hatŽít.,'
Z toho vycházím a nikdy bych nikoho nechtěla otravovat
sj,n,o,
n",|o mu mepříjemňovat život.Mystím si, že každý
",o1i
člověk má
i.?!1!?.,
vIastniproblémy'

0_"
ý"r Vám pomáhá Vaše rodina v práci zastupite|ky?
SpÍšeqě upozoňují na iěxteré probiény i otci, kteréje
,Přimětřeně.
třeba
řešit.
7. Do které ob|asti nyní dáváte nejvíce si|, které aktuální
. přob|émy
ve Vašíkomisi nýní řešíte?
t1ibo1u isou věci dané a nelze tam zavádět nějakou
^^!:.fi!?F|.i,
osobni.lniciativu.
Např' na-začátku
j9 to přípravá rozpočtuná celý
rok, v pruběhu pqk jeho čerpání, 19ku
Velice si ceňím bho, že se zlepšil
díky o.p'akovanémusekání trávy, poikračuje ,yitÁíoÁ
Y!:!-'obu
KanalŽace
a dokončila
výstayba Karlovy utice. V buáoucňu bych
2e
chtě11podpórovaťvýsadbu
záleně u jednotilíýeh uicÍch Velimi.
Na závěr našeho rozh.ovorupřijmětepoděkováníza Vaše odpovědi
pro Čtenáře VN a dovolte nám popřát hodně zdraví a
si| ve Vaší
zásluŽnépráci pro blaho obce. Děkujemeza rozhovor,
1lau, i,l
aa a aaaaaaaaaaa

aaaaa

a aaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

e li

aaaa

aaa

a a aaaaaaaaaa

0ddíl

aaaaa

Veli

ve spoluprácis oÚ, ZŠa da|šími
organizacemi.
'

.

TERMíNY
A MísTAumÍsfiHí
KoNTEJNERŮ

soBoTA oD 9.00HODINDOlo.ooHoDtN
13.10. a 20.10.2oo7
okružní
u|ice
u|iieVe Dvoře
27,10- a 03. í1.2007

třídaKrá|eJiřího
Vítězov

10.11,'a 17.11.2007

okružníuIice
ulice Ve Dvoře

24. 11.2007

uliceTylova
Vítězov

.

vzpomene

v sobotu 27. říina 2oo7 od í4 hodin
v místní
soko|ovně

89.vÝnočí'znloŽexíčbn

Program:
1.Vzpomínka
na TGM
2. Hymny
3' Uvítání
'
4. Projevbásnikaa rodákaStanislavaKubína
5. Píseň. TerezaK|ingrová
6. Aerobik- vedeAlenaHolzbauerová
.7. Píseň-: TerezaK|ingrová
.8' MaŽoretky
. vedeJa?mi|aPav|íčková
Návštěvníci
se mohoutěšitiz vrl'stav
výpěstků
zahrádkářů
a.výtvarných
pracíŽákúZŠpaníuěitetky
úitostávy
Procházkové. '
.

setkání rodákú a přátel Velimi
srdečnězvéKlub rodákŮ a přátet Velimi

Ktub rodáků a přátér i'"ri-i

člena,slavnéhosportovce'
vzpomínásvéhodlouho|etého
mistrasvětav odbíiené,.pana
JOSE FA. .TE SA R E ,

t
kterýzemřelv ?raze dne 29.června2007.
.|927..Po
JoseÍTesař - Čára. qe narodi|ve Ve|imi11. března
ve|imských
ško|Vystudova|
obchodníškoluv Ko|íněa po
abso|vování
nasazenív Báňskéa hulnípracovalna Obecnímúřaděve
vá|ečném
Ve|imive funkcitaiemníka.
začal.ma|ý
JosefjiŽv.obecné
sportovat
ško|e.Hrá|nejenodbdenou,
V Ko|íněpotom
ale i Íotbal
a hokej'kteý se tehdyve Ve|lmipěŠtova|.
V r. 1948.49získa|titu|'mistra
a 1. |iguv košíkové.
hrál odbÍjenou
sarmádními
Sta|.se vojákemz povo|ánía repÍezentoval
repub|iky.
druŽstvynašiV|asti'svou rodnouobec po ce|émsvětě.Získal3x titul
mistraEvropy/1948' 1955; 1958/'titu|mistra světa /195q1'mistra
mistrasportú
zaslouŽi|ého
/1956/,čestný.odznak.a
mé.
sportu/1954'/,
(kromé
dailiDr.M. Tyrše/1987/'ětyřistátnía tři vojeňskávyznamenání
medai|í).
řadypamětních
nám všembude,zajisté
chybět,
JoseÍa'Tesaře
aIe
výÍaznáosobnost
.mnohých
jeho památkazůstanezachovánav srdcíchnašichi jeho
přátel'..

KRPV Velim'
q.

Děti nám rostoupřed oěima a pořád doko|apotřebujeme
'zvětŠovat..
kola, brus|e;bÓý.'.. hrnce.
' ob|ečení,
{
(zimní
bundyiotep|ovačky'
Pokud se chcešněčehoz dětskévýstroje
ko|oběŽky'kola' |yŽe'přaskáče,
kombinézy'.'.)nebo výzbroje(tříko|ky;
brus|es ko|ečkyi běz.....),zbavita n{co jinéhoza rozumnýpenízzískat'
TAK To Js| SRDEČNĚ ZVÁN/A NA

'

t

první

{

Ve|imskýdělskýbozor
.

v sobotu 3. 11..Žoo7od 15:00- 1z00 hod.
v zasedacímístnostiobecníhoúřaduVe|im
(kde se pravide|někonajívýstavy)

K dispozici'budousto|ya Židle.Připravíšsi svůjv|astnístánekl|írámek
a budemesměňovat,nakupovata prodávatmezi sebou.
MůŽešpřijít'aťuŽ chceš nakupovatnebo prodávatnebo takédáVat!
A dobrŮtkyna zpříjemněníbazárkovéhočasus sebou! :
'
Svédotazy směřuj na Radku te|.:321 763o21
TĚŠíMEsE!

soc|ÁLNíKoilÍ|sE!
'

VYLET

V pondělí18' červnase naše třída pod vedením třídníhoučitele
Jaros|avaČešpivy,Martina Kync|a a Jany.Kaftanovézúěastni|aturistic.
kého kurzu v Samopších.Dopravi|ijsme s-e lam"na koJech. Během
vý|etujsme se podíva|ina hrad Ceský Sternberk,do města
čtyřdenního
hry. Zúěastni|i'|sme se také bobříka
Sázavy a hrá|i různésportovnÍ.
odvahy, coŽ prg některéz nás by| "opravduve|ký záŽitek,..ProtoŽe'se
dohod|ijsme se, že si ho v srpnu.zopaku|eme.
nám vý|etve{ice|íbi|,
Ce|kem se nás přih|áši|ošestnáct.Týden před odjezdem přiš|ove|ké
zk|amání.Zjisti|ose, Že o vý|et mají zájem jen tři .děti.V den odjezdu
isme Se dozvědě|i,Že jeden náš spo|uŽák |eŽív nemocnici. I přesto
jsme s panem učite|emČešpivoua panem učite|emKync|em odjeli.
Druhý den za námi přijela rodina Slabých' I přes matou účastse nám
KliKra
výletvelice |íbi|.

,

.:

t

',

'

A tak jsem jeho závoděnízačals|edovat.Musímpřipomenoutzávod
v Ho|icích.Ano' je to hodně d|ouho,kdyŽ jsem.tam by| s jeho tátou na
závodě MS. (vyhrá|Ha|m, mimo jinéd.obřetenkrát jezdi| Fa|ta).V HoÍij
cích by|Jirka v prvníjízdědruhý' druhou jízduvyhrál. Celkovéby| první
by| vedoucím jezdcem seriá|u MR..Návrat ve|kého
, a co je dú|eŽité'
motokrosudo Ho|icsplni|Jirkovi jeho představytéměřdokona|e.V prv.
nÍjízdě mě| |etos poprvédobryiúvod,aŽ do dvacáté.minutyVedl, a|e
. potom udě|a|.iezdeckouchybu a pádem přišel.o první místo..Druhé
místouŽ nepusti|,přestožej9| bez předníbrzdy. Do druhéjízdyšpatně
odstartova| a začína|z t2. místa..Velmi dobryim t4ikonem še Však
dokáza| čtyii kola před cílem probojovat aŽna vedoucí pozici a tu pak
v k|idu udrŽe|.Po Ho|icíchby| zase o malý krůčekk titu|ublíŽ.Před
záVodem v Třemošnicibylo jasné' Že mistrem bude jeden ze čtveřice
Čepe|ák,Michek, Kaďeček a 7aremba. Závod v Třeřnošnicise je| na
bezvadně připravenétrati,za krásnéhopoěasía za ve|kéúčastidiváků.
Jirka je zde ve|miob|Íbenýa po trati mu diváci nadšeněÍandili.V první
jízdě byl Jirka po startuna 9. místě, pak rychle předjel něko|ik jezdců
a obsadi|3. místo'Ve druhéjízdě by| po startu na 6. místě,opět rychle
postoupi|ňa 3. místo,kteréuž pak s přeh|edemjen udržova|.V obou
jízdách by| Michek ,jeho největšísoupeř o titul,vŽdy za Jirkou. Ce|kově
.
v Třernošnici:1. Kad|eček,2. Zaremba,3. Čepe|ák.Jiří Čepetákse tak
sta| mistremČeskérepub|ikyve tříděOPEN. Po závodě by|Jirka spolu
s Kad|ečkema Brabcem nominován.na mistrovstvísvěta druŽstev'
.kterése je|o v USA (po uzávěrce)' Jirkovi k tomuto náVratua Úspěchu
. jménpm redakce VN a jistě i všechVe|imákůblahopřejeme.Věřím,Že
v da|šímvydání.Velimskýchnovin přineseme s Jirkou rozhovor.
.
Za přisplěnÍmotokroso.véhoexpeÍiapsVáclava Jeřaly zpracoval JaČe
'

TURNAJE TADEASE BALACKA
$wissGhoss
0ncn2007- luzern
.mé|

dvě části.Al|gemeinesturner,ve Rterémhrálo 54 hráčú,
' Turnaj
a Meistertuiniers 48 hráči'odváŽně.jsem se přihlási|do toho mistrov.ského' Byl jsem nejmladšía pta|ise mne, zda jsem to nesp|etl.Hrá|o
tam 9 GM a stejnýpočetdrŽitelů-mezlnárodních
titulů.Zádnou cenu pro
neimladšího.
nebo s niŽšímElo tam takénemě|i.
. Všichňiby|i překvapeni,včetněmné, kdyŽ jsem v1. ko|e vyhrá|
s Fritzem Mtihtebachems E|o 2244. Na lM Ke|ejevičev da|šímko|e
jsem již nemě|. Podařila se mi
jedna výhra a 3 remízy,z toho
'ieště
jedna se Svýcarkou FM G|auser. 3 1/2 bodu ze 7 mne posunu|odo
středu"tabulkytěsně za oceňovaná místa' To jsem ještě nevědě|,že
výs|edekmi pomůŽek pozvánína da|ekovýznamnější
turnaj.
Hrá|o se v krásném prostředí v Grand Casino Luzern na břehu
jezera pod horou Pi|atus. Na prornenádě u kasína podé|jezera měli
prima zmrz|inu'Kousek dá| prodáva|ikebab.'Ve Vo|némčasejsem krrrii|
racky. Rackovése bo'iíkrkavců,a tak na kotvících|odíchrůznévisé|y,
jejich ěernéatrapy, aby tam rackovéneseda|i a nekále|i. Při'návratu
domůjsme se zastavi|ina vodopádech ňa řece Rýn.

0nenlleucnarcl
28.5.'2007

Curlingováhala v Neuchate|uuvíta|a116 hráčůcelé Evropy..By|
js€ ň nasazen s E|o.t919 na 52.míst* Skončiljsemturnajjako32.
a získa|cenu.pro hráěe s E|o do 2000. Zase jsem se seše|s Borisem
Chata|baševem'kteý turnaj nakonec vyhrá|.Kolem ha|y,kde se hrá|o,
po|etova|ikrkavci. Hnízdili u jezera na vysokých stromech a |ovili
vrabce. Vrabci se přiživova|i,
kdyŽ jsem.krmi||abutěa lysky u jezera. To
se krkavcŮmasi ne|íbiloa zača|i'namne útoěit..
Hnusně kráka|ia nale.
tova|ina mou hlavu. KdyŽ mi jeden hrábnul do v|asů,dal jsem se na
ústup. Krkavci to s|avi|i mohutným řevem. Jednoho vrabce u|ovi|i.
KliČkovaldobře a zdá|o se, že uletí,a|e druhýkrkavec mu zkříŽi|cestu a
uŽ peří|íta|o.

MezinároilnÍ
ilětslté
šachoué
hryUoiutidina
'
g.
18.
'
- 26. 2007.

.Iiří Gepelák opět na tnině
-. i-

=

-.-

Y-

Famózní návrat. Jirka se sta| po |etech opět mistrem řepub|iky.
Mistr české republiky ve tií.dě oPEN še jÍnenuie Jirí čepétát,
rodákzVeIimi. a
UŽ d|ouhojsme nepsa|i ve Velimských novinách o motokrcsovém
závodníkoviJiřírn.Cepe|ákovi.Upad| snad V zapomenutí?Je to něko|i.
kanásobný vítěz ankety o nejlepšíhosportovce Ve|imi, a tak se na
nbšichstránkáchobjevova|ve|miěasto. Právem. By| mistremrepub|iky'
jezdi| mistrovstvíNěmecka a mistrovstvísvěta. V roce 2000 'isr,ne
ukončilianketu,pak se Jirka zrani|,na závodech se neobjevova|.VÍme,
že za|oŽi|motokÍosovouško|ua podniká' Právě jsem se chysta| před
něko|ika týdny Jirku kontaktovata udě|at rozhovor do našichnovin.
A najednouvidímv te|evizi,Že Čepe|ákjezdímistrovstvírepublikya dozávodůMS. např. u nás v Lokti.
koncéše zúčastni|

:

Anatolij Karpov zahajuje turnaj.

V Novém'Saduv Srbsku se hrá|o g kol po dobu 10 dnův tě|ocvičně
. Požáry"..tvďíhustě 'popsanou-kapjtolu historie Velimi a Vítězov'a.
gymnáziá..Patronát .a "záštituturnaje převzal Anato|ii Karpov,. ktený
-: válbl b|esk, Žhářství,.ňeopatrr.rgst.
iejich Vznikú.by|y.r,uzné
'PřÍčiny
turná| zahaj.ova!.KaŽdý hráč hrá| zá seb-e;a|e z pti n'éj|epších.4is|edků. . NejstaršípoŽár našeho'katastru'do|oŽi|
archeo|og pan doktoÍVávra pň
Ceskou de[egaď woři|i Vojtěch
tříě|ennédružstv.o.
sd hodnoti|o..HráLo
uýkopguich pracích Na Ska|ce. Vojenským.zásahémVyhoře|a-Ve|im
já'(12|et).
Věkový|imitby| 16let,.'
Straka(14leD,VojtěchPlát (13let)a
i 'za 30|ptéválký. Je zaznamenán případ,'kdyneopairnostíhospodyrrě
a tak vyhlídky byly nevalné.teden trenér'to charakterizo/al ďovy: . .:. vyh9ře|a téměř celá Ve|im. sta|o še to .l2. srpna 1&12;Selce v domě
,,Dostanoutam hoši za uši:.!Nedopad|o to špatně. V podstatě'|sme .
' č. 19 (Mazurové, d1es Réjhon) práskl pii přepabťání másla kame.ni.
všichniudrŽe|ipísta; na'která jsmébyli hasazeni,.By|o tam velkéhorko
jehoŽ obsah se vzňa|a zapá|i|stavení.'PoŽárv|aku sena za
nový |.rrnec,.
'
,l,
a hotelpni irokojnemět k|imatizaci;
''. -. .
2. sv. vá|ky, urěenéhopro-německou,armádÚ, ke kterémqdoš|oza
.
.
.
. stráŽním
domkem.v Cerhenicích,by| brán|áko.sabotáŽ,ačko|izřejmě
vznikl od jískrylokomotivy.Výčetjednot|ivýchpoŽárúve Velimi a Vítě.
zově 'by''zabra|mnoho místa.ZajímaÝýje případŽhářstvÍpopiŠovaný
ve|imskýmkronikářem Doubravouv nedávno znovuna|ezenémztrace.
,ném prv1ím dí|uve|imškékroniky (podzim 2003). Dlouho se u 'nás'
..
pátÍa|o'požháři,kténýzapa|ova|domý' nz jeon,oupři ohledáváníspále.
. ništěna|ez|iv jeho.středuohoře|étě|o pachate|e..
. :
PoŽár statkuč. 33 Pav|a Deršaty:Po'róce 17O0vyhoře|statek č.33
(dnes 57 po A|oisu Urbánkovi,kďe se říká',.VKoutě").sta|o sé tak poté,
- .kdy
se sem k'vdově Rozině po Dani.e|uKVízoVipřiŽehi|Pavel Deršata.
PoŽár veliinskéhoa ke|skéhoóvora'bvl zaznamenán í7. května
1680. Ve|imskÝdvůrvšak.znovuhořel 8. dúbna.'1696.
TehtokrátooŽár
závinil syn kááre, .kteý opalova| siámou |oukotě'xe xcitům.Mimo
'- panský
se|skýchgřuntú,3 chalupy, kovárna, hospoda
dvŮr v54hořelo'8
aškola..
Požár stodo|y otakara Kiásenského z č,,71.(u pošty)měl i da|ší
negativnínás|edek.Shoře|a v nÍtam u|oŽenám|áticísouprava,jejímŽ
majite|embyl e|ektrikářBohumi|Tichý' By|a třetím|áticísoupravouVe
po soupravách kato|ickehoa evangeiické.
.Ve|imi zv,aná,iBez vyznánÍ..,
no 0ruzswa.
'' :.PožárnínádrŽveFajberku byJá vybudovánaz nařízeníú}adů.za
2. sv. válký. Nacháze|a se před domém|istonošeRadoně č.265'.Na její
jistý početve|imskýchobčanů.Nejpr.
vyhloubeníbyl denně vyč|eňován
pak občanéna ko|ečkách
ve vŽdy koňský potah přeora|brázdu;'ktero-u
dorlu. .,
Moje |etníšachová.aktivitabyia zavišena,.toutotřešničk.ou.na
vyvážě|i.Voda by|a do nádrŽe vedena potrubím'odkřiŽovatky-narohu'
.
Po predchozíchvýs|edcíchjsem byl pozván do 'Lausanne na.krásný
Po revolucipos|ouŽllanádrŽ k uloŽenÍ'ruih
z vypálené.sokolovny. ..
i ubytoúání'
a tak nic nebráni|óÝ cestě.
turna|.Pozvánízahr:rÍovalo
PóŽá.rnity
býli nazváni hasičiv dobách
Spada|i pod
Hrá|o se v nádherném Casiňo dg Montbenon' kdé proběhlo jiŽ .
'povo|ání ',socia|ismu,..
po|óvo'ienský
miništerštvo
PoŽárníci
z
mě|i
výcvik'
.vnitra.,
mnóho ve|mi rnj'znamnýchsvětových qtkání. Každé2 roky je sem
obecní sbbr poŽárníků
ve' Ve|imi přeŽíva|ještě z doby Rakousko.
pózváno 8 nej|epších
šachÍstů
světa na YANG MASTERS.
.odchodem
' Uherska' avšak
staďch .členůse rozpadl' Ve ve|imské
. Kasino stojí vysoko nad Ženevskýrň jezérem,kdé'se na druhém
přÍchodem
továrně
bezpečnostníňo
technika JoseÍa Nováka se poča|i
břehu tyčÍhřebeny ÍráncouzskýchA|p. Při hezkémpoeasíúoátie sÝítí
, .požárníciaktivizovat.ý kuětnu 1978 byl předsedou požárníxórňisé
bílýMountBlqnc.
'.
Bohumír Němec: Velite|em'závodníhodruŽstvabyl Jan Skala a č|eny
Do|e u jezgra je síd|oMezihárodníhoolympiiskéhovýboru a olym.
.NěmeČek
: družstvaby|i: Souček starší,
VÍalislav,Němeček'Přemys|,
p i j ský park.),
:
''
Cer.a|,
Cinek'a
Beníšek.
. V parku
sobhy
sportoveů.
Jedna'z
těchto
soch
'legendárních
-LLJkaVec,
'isou
Pracovní povinnosi vyh|azujířídíciorgány za mimórádnych,oko|.
patřínašemuEmiIuZátopkovi.
. Na turnajijseň oyt nasazen na 54. místě z BB účastnÍků'
ností, napříkladza vá|ečnéhostavu. Za protektorátu'byLave Ve|imi
Skonči|
jsem se 3 |z biodyna'37. mísiě. PruměrnéElo soupeřů.by|o2198. j
'vyh|ášenapracqvnÍpovinnost na odk|ízenísněhu ze zaváté ši|nice
k Břežanům'Tu Němci povaŽova|iza strategickyvýznamnoua muse|a
P-ořadatelejsem nezk|aha},obdivova|ímůj výkon a pozva|i mne i na
být stáie průjezdná.'
rano ]iz dnes zaniklá ÉozárninádrŽ vg Fajberku
.
p n stlr oK.
.
:.
.ibyla takto zřízena. Pracovní povinnosti by|o vyuŽíváno'v padesátých
pozdějších
letech.'Ve|imští
občanébyli:úředněinfor.movánj,
Že.|sou
"
povinňi bezp|atriěodpracovat určenémnoŽstvíhodin, napříkladv akci
(text v pŮÝodnÍmznění)
,.2

14,- lt. 9.200t
lausanno
í|nen
Generalo:

:

."Popouice'."
rrášsoused .

.

.'Po[ovice, mÍsto zhruba
2 krn vzdá|enéod Ve|imi, působilo na
příchožíVŽdy trochu lajeinně' Vědě|o se, že tu kdysi v ma|é.vesničce
žili vce|ku spokojení|idé.o Popovicíchsepsa|omnohokrátazájem
o ně.s9 po časeopět vraQe|.
. ..' .
.
: '.
. .Popovice
jediné
jména
neisqu
místo],toho
v našízemi. K zániěně by
.
, moh]o nepřík|addo'iítpři,lÍéení
případuna smrt odsouŽeného|oupeŽní..
:. ka Ceňka, jak píše spisovatel Zikmund,.Winter' Je|ikoŽ však Ceněk
.
pocházól ze Sendražic,'které jsou.vzdušnou čarou coby kamenem
.
dohodil'.jde,tedy
K|ipcemaVe|imí,a je
o naše Popovicemezi Soko|Čí;
jisté'Že budoucíŽenich Čeněk se s nastáVající
svou hevěstou Mařké. toulz Popovic znal již dříve.
' Dněs jiŽ neníznámo, Že původní
cesta.zVelÍmido Poděbrad
by|a
'směřovala
mnohem přímě]ší
a vedla Právě přes Popovice. odtud pak
. od |esá Bgr'u'k hájovně U Vše Dobré,dá|e.přes Ktuk a-přés'most.
Samotná SokEleč by|a v té době takřka neprodyšně,
ze všech stran
.
, obklopenalesy.
Po|ohu Popovic moŽno zjistit ze dvou pramenŮ. .."u.'n'u5a,.před
sto '|ety popsali učiteléz Kolínska |ako nerovný terén a stávajÍcí
, kopeě.ekgznaěÍ|iza zbytek tvrze. Studánka.pý by|a ještě donedávna
- kamenémob]oŽenoustudnou a ňeda|eko'se,nacháze| sklípeka další
popsat pod|evlastního
kamennézdivo. Stav před.padesáti |ety.můžeme
pozorování.Nápadné by|o švedenípůvodníchcest do jedinéhomÍsta,
Popovic.Jedňa z těch cest směřova|a
bezpochyby někdejšínávsi víŠky
' kCerhenicím' ke,,kteým v určitémobdobí Popovice patřify. Vdobě
, ,.kolektivizacety,cestyzanikly. '
, . ' '
.
Socha Emiia Zátop\a v olympijskémparku.

Ve|imská abeceda.'(tist89} . '

:.

. Pozdrav je projevem úcty'či syr4patií.MŮŽe být ústní,či prQevený
:.jinouÍormóu' | 'pozdravymají svou historii.Náš ,,riazdaťvznik| v době
sbírek
zdať. Národníhodivadla v PÍaze.-z minulosti
známe i po-'
,úřady
"na
.zdravy.vynÚcováné'Za 2. sv' války by|o němeďými
nařízeno,
ve třídáchzdviŽením
' aby češtíŽáci zdravili příchozíučite|e.a,návštěvy
pravice do výše oěí. Jedna|o se o tak zvané ,,hajlování..,
kteréNěmci
lsami ještědop|ňoVa|i
slovy (píšiÍoneticky):'tsik
hajli nebo haj|Hit|er].

5

Zánik Popovic' můŽemetedy spo|eh|ivě.datovat dopou ukončení
třiceti|etéVá|ky. Tehdy ještě zbýva|a naděje, Že se sem vrátí někdo
kteří'se.odtudroŽprch|idÓ všech stran před
způvodních.obyvatel'
p|enícími
a pálícímiv$e' co.jim stá|o
vojenskýmihórdami, drancu.jícími,
v cestě. Přesto'se zachovala řada jmen pqvodníchobyvate|zé 14., 15'
např. MikulášHero|t,Ješek Síp' Přibíkz Popovic,oldřich
a 16; sto|etí,
z Popovic,Jan z Popovic, Markvartz Popovic, rod Vikvickýchz Popovic
a da|ší'
Špatný konec Popovic můŽeme vysledovat v gruntovnÍknize
stav z |et 1737 - 180o. Píšese v ní např..o gruntu
osečka, Žachycující
Šimonově,kteÚ byI syneň' Miku|ášePopovskéhoa koupi|.grunt po
své|.n
otci r' 1599.za500 kop, Gruntvšak by|od r. 1628 pustý,a zůsta|
i na.. .ie spáleništěm.Jiný grunt, kteý původně drŽe| Vác|av P|es
lieřmi. :cvský ze S|oupna;mě| 576 strychůro|í.1ten zůsta|pustý.Matěj
.Jpanielkoupi|v Popovicíchr. 1623 od Jindry Stěpána spá|eništějeho
gruntu za 200 kop. Stačilzap|atitsplátku 35 kop' ostatnízřejmě nebylo
dořešeno. PoŠ|edníVěta zapsaná V této gruntovňíknize zní: Ves
BB, MČ
Popovice,ta jest ted'pustá...

inz er ce

.

'

Prodám většímnožstvístřešníchtašek (Chotutice)z.bodrané
stodoly(Velim- Faiberk).
Te|eÍonní
čÍs|o:
737470393nebo728999360.

InzeÍce ..
KoupÍm'pozemek nebo rodinný dům ve Ve|imi nebo Vítězově
anebo vyměním za byt' 3+í v osobním vlastnictví v Kolíně'.
Te|efo ňní éís|o.'77 4541122

rnzerce

AerobikVe|im- rozvdroÍčení
ř on oelI
t9

-

ll

t n

Ste p o e ro b i kd o s p ě | í

Uterý
16-17h
'17- 18h.

C v i č e n í d ě tí 3 - ó |e t'
Áerobikděti

5tředo
1 9-20h

A e r o b i kd o s p ě l í

čtvrŤek
18-19h

DvouJÁDRovÝ PRoc.EsoR+ í9.' LcD MoNlToR + DVD+RW

l Y-.Vn

Bř i š n í ' to n c1e
Břišnítonce 2

Pótek
14-15h

A e ro b í kd ě ti

zA AKěNí oENU

""' :' '
PRocEsoŘ INÍEL PENT|UMDUALCoRE E2140
P A M Ě Ť1GB D D B2 667 M H z
16OGBHDD SATA2 8MB

VyleÚrrik.az - rakeÚový sÚarÚ
porÚálrr pro volrrý čas
lnternetový portát Vytetnik.cz se v rékordně krátké době zařadil
portály.z oblasti cestování v CR,
mezi nejnavštěvovanější
stránekVy|etnk'cz,zaměřenýchna místopisa turistiku
Návštěvirost
v ČR, přesáh|av červenci2007 počet197.000 reá|ných'uživate|ů
(RUest)a 1.270.000(PV) zobrazení(Zdroj:Netmonitor),
'
od svého uvedenína tťhV roce 2006 Vý|etníkstá|e udržujetrend
růstusvé návštěvnostiměsíČněv průměruo 20 "/".
přes 6000 míst,70
StránkytvořÍunikátníautorskýobsah popisujÍcí
portáluaktivně
Návštěvníci
v ce|éČeskérepub|ice.
a 1O regionů
ob|astí
přispívaj[do komentářůa diskutují'nad Jednot|ivýmimísty. Díky této
aktivitěudrŽujeVý|etníkinÍormacea popis místv aktuá|nípodobě' ,
V obsahu |ze na|éztnapřík|adtipy na vý|et' rozh|edny,koupánÍ'
cyklotrasy, hrady a zámky, muzea a ga|e-riea mnoho da|ších.Své
rubri.
prezentuií
pr:oÍily.zde
takéměsta.a obce' Casto.navŠtěvovanou
ina ty méněznámé a menší
kou je kalendář akcí,který-upozorňuje
jsou Tipy na
rubrikami.
|okálníakce v našÍzemi. Nejnavštěvclvaně.išími
vý|ety,Hrady a zámky, Ubytování,cyk|otrasy.
pobytya vý|etypo CB, po
Výletníkusi zde p|ánujÍ.své
NávštěvnÍci
svém návrátu se vracejía sdě|uiísvé dojmy ostatnímnávštěvníkůin.
hotely, |ázeňské areá|y a da|šís|užby
Této skutečnostivyuŽíÝají
-na
.zde své s|uŽby. souěástí
turistický ruch a prézentují
navázané
portá|uje tedy i katalogubytování'adalšÍchs|UŽeb'ktenj'jeprovázán se
tak vznik|prostornejenpro.místo..
samotnýmÓbsahem. Na Vý|etníku
sÍprotop|ánují
pisnéinÍormace,
a|e i pro nabídkus|uŽeb'Návštěvníci
'svévýletyna iednom místě.
p1ÚzkumuNeÍmonilor.
navštěvujeVý|étnik
DIe,sociodernografického.
je v produktivnÍm
věku, 66 %
47 %'len,53 7. muŽů,70 % návštěvníků
pouŽíváinternet21 a Ýícednív měsíci.
návštěvníkŮ
záiem o informace
Za pos|edníměsícVýletníkzaznamena|největŠí
areá|u a Hané . o|o.
z oblastíČeskéhoráje' l-ednicko.Va|tického
m ou cka . .
Spo|ečnostPaseo s.'r.o.,'která provozuleportá|Vy|etnik.cz,uzavírá
dohodyo poskytováníobsahu s da|šÍmimédii a internetovýmiportály
v ČR, proto |ze napřik|adtipy na vý|etyz portá|uVýletníkvidétČis|yšet
na B|ěsk'cz,CountryRadiu,v Tip servisua da|ších.
napřík|ad
Vyletnik..czpodporuje:.Národnímuzeum, Moravskou galerii v BrrĚ,
Národnípamátkový ústava Galerii hlavního města Prahy.
JoseÍJarmara, iroduct director
.1
Paseo, š.r.o.,StráŽní 420l.l3, 130 oo Piaha 3, te|.222 514 097
www.vyletnik.cz
e-mail:jarmara@vyletnik.cz,
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BONUSYA AKCE

K NÁKUPUoD NÁs oBDRŽíTEDÁRKY

nnoŽx6s ÍriPn.o'6 E.lN :sPĚÁlŤ.
spEctÁLNí NABíDKA
cD.H BEz oBALUJENzA 4,90 Kč
DVD.R BEz oBALUJENzA 7,9o Kč
nÓtt7Ér1nvvnrnrlání zásob

VELIMsKE NoVlNY.,občasníkvydávanýoU ve Ve|imi
INTERNET:www.velim.cz
E-MAIL: redakcevn@seznam.cz
R eda k č nír a da : M gr . J a r o s | a v Č eš pi v a . š é Í r eda kt or
.(zprávyz oU a oZ, školstl'í)
Ing.Mi|os|avMacháček(zprávy z obce)
RenataJeřábková (zprávyz obce)
MonikaS|abá (inzerce,rek|amy,organizační
. práce)
Mgr. Eva Vese|á (korektura,zprávy'zeZS)
Mgr. Hana Kaprá|ková(korektura)
Jana Bartošová(zprávyz obce)
Příiemzpráv: e.mail:redakcevn@seznam.cz- '
Mgr.-Jarós|avCešpiva (ZS Ve|im)
'
podobě
Uzávěrka je 2.l. den v mésíci.Příspěvkyzas|anév e|ektronické
mají přednost. Příspěvky doš|épo uzávěrce i příspěvky nevytištěné
z kapacitníchdŮvodůvyjdou v da|šÍměís|eVN. PřÍspěvkymohou b17t
upravené,obsah zůstanenezměněn (nevyŽádanérukopisynevracíme).
:
Za obsah dánků zodpovídáautoÍ.
Tisk: RoTAtisk, Boháčova 194, 280 02 Ko|ín3, tel'/fax:32.l 7z4 338,
é.mai|:rotatisk@ rekIamniservis.cz'www.rekIamniservie.cz

