VáŽení spoluobčané
Velimí a Vítězoua,

dovolte mi, abych Vdm jménem obecního
zctstttpitelstva,obecnťho úřadu a jménem
svým popřáI klidt,Lé a radostlté prožití
vánočních svótků, zdraví, štěstí a spokojetTostv roce 2008.
Josef Seifert - starosta
aaaaa aaaa

ZPRAVY ZE ZO

Ríjen. |istopod- prosinec 2oo7

Ceno 5,. Kě

Vydóvó obecní úřod

Z iednání zo Ve|im konaného dne 25' 9' 2007 v zasedací místnosti
OU V e lim od 18.00hodin
Přítomni:pp. - lng. Richterová,Mgr. Karpeta' Mgr. Češpiva,S|abá'
Kube|ka,JUDr. Těmín,KaÍtan,Kotek
1. ZaháienÍproved|a s programemjednáníseznámi| přítomnépan
místostarostaPetr Kubelka. Konstatoval,že je přítomnanadpolovičZo. Hlasovánío programu:pro B - proti0 - zdrŽe|
ní většinač|enů
se 0.
zápisu
2. Kontro|aminu|ého
. Zo obdrŽe|oodpověd'od Krajskéveterinárnísprávy pro StředoČeský
krai- viz došlá pošta.
. Uprava spjrtovníhohřištěve Vítězově- úko|trvá.
. By|yvyvěšenyinÍormaceo pronájmuprodejnypotravinve Vítězově.
. By|ypřipomenuty
zprávy.
da|šÍ
. Zo navŠtívi|
zástupce ÍirmyVodafone Czech Republic,kterývysvět|iI
přípojkyNN
ZO problematikuu|oŽenízemní kabe|ovée|ektrické
stanici(samotná
(vedoucípřes pozemkyobce) k budoucízák|adové
stanice bude umístěnana soukromémpozemku) sítě mobj|ních
Vodafone Czech Bepub|ic,a.s. Jedna|o by se
spo|ečnosti
teleÍonů
o stavbu dočasnéhocharakteru(cca.l0 |et)' která by by|a po
Zo: o navrhnuté
nájemnísmlouvyodstraněna.RozhodnutÍ
ukončení
částcebude iednáno.
Íinanční

Rozpočtové
opatřeníčís|o
2
Rozpočtové
opatřeníčís|o
2 se týká:
1) Zvýšenípříjmů
Kč
na po|ožceprodejepozemků o 1'200.00O'.
2) Ve výdajíchzvýšenípoloŽkyveřej.osvět|ení o 200.000'-Kč
3) Ve výdajíchzvýšenípoložkykanalizace
Kč
o 1'O00.000'RozhodnutíZo: Zo rozpočtové
opatřeníčíslo2 schváli|ohIasováním:pro 8 _ zdrŽe|se 0 - proti0'
4 Schvá|enínávrhucenovénabídkvna kana|izaci
Cenová nabídkafirmyTe|sig- servis,s'r.o. Ve|kýosek v hodnotě
229'618,-Kč se týká propojeníkanalizačního
řadu u|icePalackého
podé|koupa|iště
na stávajícÍ
vyústní
objektze Ska|ky.Rozhodnutí
Zo: Zo souh|asís návrhemcenovénabídkyna výšeuvedenouakci
pro B _ zdrŽe|se 0 - proti0.
hlasováním:
Zpráva oana místostárostvz iednání Dobrovo|ného
svazku obcí
Pečeckýreqion
Pan Kube|ka informova|Zo o moŽnostigrantůd|e monitoringu
projektuVandrování
dotačníchtitu|ů- září 2a07, o pokračování
Podlipanskem.
_ Pan Kubelka pověři| pana KaÍtana návštěvou ukázky úk|id'ové
techniky,kteráse uskuteční
na oU v P|aňanech.
- Dá|einÍormova|
Dobrovo|ného
svazkuobcí
Zo o kontrolerozpočtu
na rok 2008.
Pečeckýregionpro rok2007 a o přípravěrozpočtu
6. Doš|ápošta
- č.j.596 - |ng.Jaros|avKrupička,Nová Ves | _ Zádost o přidělení
stavebníparce|y.RozhodnutíZo: zařaditdo seznamužadate|ů.
do domu s pe- č.j.599 - LibušeSubrtová,Ko|ín- Zádost o umístění
čovate|skou
s|uŽbou.RozhodnutíZo.. zařaditdo seznamu Žadate|Ů'
- č.j.609 - Zdeněk a Marie Gregorovi,Ve|im - Žádost o vyjádření
k rozdě|ení
43/.lv katastrá|ním
územíVe|im,
oozemkuoarcelnÍČíslo
pozem.
RozhodnutÍ
výšeuvedeného
Zo: Za souhIasís rozděIením
pro 8 - zdrŽe|se 0 - proti0'
ku hlasováním:
. č.j.619 - Krajskáveterinární
kraj,Benešov.
správa pro Středočeský
. JUDr. Těmínseznámi|Zo s obsahem dopisutýkajícího
se umístění
chovu vče|u paní Smídové,Ve|im 378. JUDr. Témíndoporučuje
napsatdopis na ministerstvo
Pokud by odpověd'neby|a
zemědě|ství.
uspokojivá,bude ce|á věc předánasoudu'
. Technickés|uŽbyměsta Ko|ína- Jelikožby| návrh smlouvyzas|án
po danémtermínu,nebudeZo měnitrozhodnutí
Zo, kde
z minulého
pro odvoz komuná|nÍho
odh|asovalo
odpaduÍirmuNykos,a.s.
. Do 14. září 2007 mě|i osloveníobčanéz u|iceNa Ska|cedodat na
Ze 16
obecníúřadvyjádřeník umístěnízpoma|ovacích
retardérů.
oslovenýchmajite|ů
rodinnýchdomův ulici Na Ska|cese vyjádři|o8

:

proti umístěnÍ,
3 pro umístěnía 1 souh|asís umístěnímnaproti
pozemku parce|níčÍs|o1149 v katastrá|ním
územíVe|im, kde je
přístupovácesta na hřiště.
Na zák|adě výše uvedenéhovýsIedku Zo rozhod|o neumístit
pro neumístěnÍ
retardéry
v u|iciNa Ska|ceh|asováním:
zpoma|ovací
6 _ zdrŽe|se 2 - proti0.
zpomalovacíchretardérů
častějšíkontro|y
Zo nařizuje obecnímu po|icistovipanu BenÍŠkovi
v uliciNa Skalce.
Zo. diskuse
7. Zprávvč|enů
. JUDr' Těmín- |nÍormoval
Zo o možnostikonáníVánočního
koncertu v katolickémkoste|esV. Vavřince ve Velimi, kde by vystoupi|
orchestrH|aho|z Nymburka.Zo pověřujepana JUDr.
symÍonický
jednání.
Těmínak da|šímu
. Pan Kotek - Upozorňuje,Že je třeba vyměnit rozbitá sk|a v autovyjíŽdění
z bočních
u|ic,
busovýchčekárnácha dá|e na nepřehledné
kde brání výh|edu řidičůokrasné keře (např. u paní Kroupové,
u ško|kyatd')'
- Je třeba zatarasitcestu na pozemekíirmyGemec, a.s.,kde vzniká
divokásk|ádka'
- Mgr. Češpiva- Čini|dotaz na pana Mgr. Karpetu oh|edněvýročí
za|oženífotba|ovéhokIubu,zda by bylo moŽno připravitč|ánekdo
VeIimskýchnovin.
Zo o změnách ve Ve|imskýchnovinách.
- Dále inÍormova|
- sdělil Zo, že o připravovanýtábor v r. 2008 je ve|kýzflem' i když
majitel objektu opět navýšiIfinančníČástku za pobyt v Horním
vedoucíhouvedlpana Mgr. MartinaKyncla.
Brad|e.Jako h|avnÍho
Ziednání Zo Ve|im konanéhodne 9' 1o. 2007 v zasedacímístnosti
O U Ve l im od 18. 00hodin
Přítomni:pp. - Seifert,Kotek, JUDr. Těmín,|ng. Richterová,Kostka,
Ing.Rejho|ec,S|abá,Kube|ka,Kaftan
.l Zaháieníproved|a s programemjednáníseznámiIpřÍtomné
pan sta.
většina
Že je přítomnanadpoloviční
rostaJosef Seifert.Konstatova|,
Zo. H|asování
o programu:pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 0.
č|enů
zápisu
2. KontroIaminulého
správy pro Středočeskýkraj na chov
- odpověd'Krajskéveterinární
o zas|ání
vče|paníSmídové.Ve|im 37B _ JUDr. Těmín inÍormova|
Zo poékána odpověd'z midopisu na ministerstvozemědě|ství.
a bude postupovat
dá|e.
nisterstvazemědělství
- Úprava sportovníhohřištěVe Vítězově- úko|trvá.
- Pronájemprodejnypotravinve Vítězově- dosud se neozvalŽádný
zé4emce'
. ZástupcefirmyVodafonenabíd|obci Ve|im70 000'- Kč za umístění
VodaÍone
základnovéstanice sÍtě mobilnichteleÍónůspoleČnosti
Czech Repub|ic,a.s. RozhodnutíZo: Zo rozhod|opovolitumístění
staniceza částku100 000'. Kč.
základnové
. JUDr. Tomáš Těmín inÍormova|
Zo o Vánočnímkoncertu,kterýje
v jednání'
. Upozorněnípana Kotka na nepřehlednévyjíŽdění
z bočníchu|ic
kvů|i
okrasnýmkeřůma zatarasenícesty na pozemekÍirmyGemec,
a.s.,kde vznikádivokáskládka- úko|trvá.
. By|ypřipomenuty
ostatnízpráVy.
3. Došlápošta
. čJj,5 - l'/i|anTrojan,5. května 298, Pečky- Žádost o umístění
s|uŽbou'Roz.
matky Antonie Trojanovédo domu s pečovate|skou
hodnutíZo: zařaditdo seznamu žadatelŮ.
do
- č.j.632 - Jana'Krepsová,Pražská99, Ve|im- Zádost o umÍstění
Zo: zařaditcloseznamu
s|užbou'Rozhodnutí
domu s pečovate|skou
Žadate|ú.
. č.j.646 - JoseÍ Krá|, Vo|árna 121, Ko|in - Žádost o umístěnído
Zo: zařadi|do seznamu
s|užbou.RozhodnutÍ
domu s pečovate|skou
Žadate|ú
'
4. Zprávvč|enŮZo, diskuse
. Pan starosta- Před|oži|
cenovou nabídkuna traktorod dodavatele
pana Jana Kuchaře'Ce|kováčástkačiní279 242,70 Kč.RozhodnuZo:
IíZo: Zo rozhod|oza tutočástkutraktornepořizovat.H|asování
pro 9 - pÍoti0 - zdrŽe|se 0.
přípojekv u|ici
Zo o moŽnostipřipojeníkana|izačních
- |nformova|
řad obce
Novoveská a.Ty|ova na nově vybudovanýkanalizační
Ve l im .
Zo o průběhuvýměnyosvětleníV u|icitřídaKrá|e
- Dále inÍormova|
Jlřího"
. Pan KaÍtan- Upozorňuje, že je třeba Vypracovatobjednávku na
zhotovenípřechodůpro chodce na si|nici|||3299 a místníkomunikaci- Správa a ÚdrŽbasilnic- Kutná Hora.
. Pan Kostka- |nÍormova|
Zo o jednáníse zástupcemStředočeského
od
komunikacev u|iciNovoveskábude probíhat
kraje. rekonstrukce
příštího
týdne.
- oznámi| Zo, že v roce 2008/2009bude vybudovánakana|izace
v ulici PraŽská a v průběhuroku 2009 rekonstrukcezbylé části
komunikace.
- Dá|e navrhova|připojeníse k investicivybudovánícyklostezkypo
jedné,popřípaděpo obou stranáchkomunikace.
jednání o vybudování
- Zo pověři|o pana staÍostuk da|ŠÍmu
na příštímzasedáníZo'
cyk|ostezkya poskytnutíinÍormací

.

-

- Dá|e upozorni|na nevzh|ednostparkovacíp|ochypro nák|adní
automobi|yv obci Vítězov.
- |nÍormova|
Zo o poskytnutédotaci 4 000 000'. Kč z ministerstva
ško|stvípro tento rok na .1.etapu vybudovánísportovníhohřištěza
mateřskou ško|ou, do této etapy by se zahrnuIo vybudování
přeložky'op|ocenía povrchusportovníhc
hřiště.oznámiIZo, že pro
rok 2008 by ministerstvoŠkolstvÍ
poskyt|oobci dotaci B 000 000'- Kč
pro 2. etapu k vybudováníumě|éhopovrchu a dokončení
sportovní.
ho hřiŠtě.
Zo rozhod|o,že pozemek p.č.386/1 (za mateřskou školou),který
má s|ouŽitk vybudovánísportovníhohřiště,pronajmefotbalovému
k|ubuVe|imza symboIickoučástku1 300'- Kě na 20 |et.Hlasování
Zo: pro 9 - proti0 _ zdrže|se 0.
Zo konstatuje,že vybudovánísportovníhohřiště je v souIadu
s ÚzemnÍmp|ánemobce a že tutoakci bude podporovat.

Zj9dnání Zo Ve|im konanéhodne 23'10.2007 v zasedacímístnosti
OU Vel i m o d 1 8 . 0 0ho di n
Přítomni:pp. - Seifert, Kotek, Ing. Richterová,Mgr. Češpiva,Mgr.
Karpe.ta,
Kostka,Ing' Rejho|ec,Slabá, Kube|ka,KaÍtan
jednáníseznámilpřítomné
pan sta1' Zaháieníproved|a s progÍamem
rostaJoseÍSeiÍert.Konstatova|,
Že je přítomnanadpo|oviční
většina
členů
Zo. Hlasovánío programu:pro 10 - proti0 - zdrŽe|se 0.
2. Kontrolaminuléhpzápisu
- Chov vče|paníSmídové,Ve|im 37B - Ministerstvozemědě|ství
se
dosud nevyjádřilok zaslanémudopisu od JUDr. Těmína - pan
starostatrvá na vyřešení
tohotoprob|ému.
- Pronájemprodejnypotravinve Vítězově- dosud se neozvaižádný
zalemce.
. Firmě VodaÍonebylozas|ánorozhodnutí
Zo na umístění
zák|adnové
stanice sítě mobi|nÍch
VodaÍoneCzech Re.
te|eÍonŮspo|ečnosti
public,a.s. - Dosud se firmaVodafonek rozhodnutí
Zo nevyjádři|a.
- Upozorněnípana Kotka na nepřehlednévyjíŽdění
z bočníchulic
kvú|iokrasnýmkeřůma zatarasenícesty na pozemekfirmyGemec,
a.s', kde vznikácjivokáskládka- úko|trvá.
- Pan starosta inÍormova|
Zo, že výměna svítide|veřejnéhoosvět|ení
v ulicitřídaKrále Jiříhoje dokončena.
- Přechody pro chodce na si|nici|||3299 a místníkomunikacibudou
hotovydo konce tohototýdne.
- Byly připomenutyostatnízprávy.
hospodářství
3. Schvá|enísm|ouvvo poskvtování
sluŽebv odpadovém
- Zo r:ozhodlo,
Že trvánísm|ouvyo poskytování
s|uŽebv odpadovém
hospodářstvÍ
bude vždy na dobu určitou.H|asováníZo: pro 1O nrnii

Ó -

zrlrža|

ca

ň

4' Došlápošta
. č'j' 655 - manželéPodneckých,Ve|jm 541 - Žádost o slevu
nájemnéhov bytě KSídlišti čp. 541' zo rozhod|otuto Žádost
neakceotovat.
Zo
- č'j.669 _ Kare| Strnad, Velim 594 _ odpověd' na rozhodnutí
k umístění
retardérů
v uliciNa Skalce.Zo bere na vědomí.
- č.j.671 _ MartinaHroudová,Velim 628 - Žádost o udělenívýjimky
prod|o.uŽení
doby započetí
stavby ke kupnÍsm|ouvěpozemkup. č.
1140 - ostatnÍptochao výměře 622 m,. RozhodnutíZo: neudě|it
výjimkuo prodlouženÍ
stavbyneuskuteční
stavby.Pokud se započetí
do danéhotermínu,
Zo stavebníparceluodkoupíza původnícenu
a prominesm|uvnípokutuVe výši100 000'. Kč.H|asováníZO: pro
1o _ nrntio - zc|ržn|
sc Q.
. č'j.674 - obec Nová Ves | - starostaJoseÍKe|tner- Zo Nová
Ves I schvá|i|obezúplatnýpřevod pozemku č. k'.1098/1 (ostatní
p|ocha _ místníkomunikace)o výměře 1080 m.. v k.ú. Ve|im
(|oka|ita
obce VeIim.ZO bere na vědomí.
Ska|ka)do vlastnictví
5. Zprávv členŮZo. diskuse
- Pan starosta- |nformova|
Zo o nabídcezpevněnýchp|och(cyk|ostezky a parkovacíchploch)v majetkuobce. Jedná se o částobce
sluŽbou- před.
od býva|éčoko|ádovny
k domu s pečovate|skou
pok|ádanáÍinanční
Zo.
částkabude předloŽenana příštím
_ |nÍormoval
kanalizaci.
o moŽnémpřipojení
Skalky na sp|aškovou
- Dále inÍormova|
Zo o výměně kotIena tuhá palivav bytovcečp.
541 v u|iciK síd|išti
manŽelůmPodneckýmza částku24 821'. Kč'
. Pan Kostka - |nÍormoval
Zo, že během 14.ti dnů by měla začít
probíhatrekonstrukcekomunikacev u|ici Novoveskéa nás|edně
rekonstrukcekomunikaceod býva|éčoko|ádovny
k domu s pečovatelskoLt
sIuŽbou.
příspěvekna Velimskýples, který
- PaníSlabá _ Požádalao Íinanční
přÍští
se uskuteČní
rok 2008 Ve ve|imskésoko|ovně.Zo rozhodlo
poskytnoUt
příspěvek.
Íinanční
Z j'ednáníZo Ve|im konanéhodne 6. 11. 2007 v zasedacímístnosti
OU Vel i m o d 1 8 . 0 0ho di n
Přítomni:pp. - SeiÍert,Kotek, Ing. Richterová,Mgr. Cešpiva,Mgr.
Karpeta,Kostka,lng.'RejhoIec'
Slabá' Kube|ka,KaÍtan
pan sta1. Zaháieníproved1
a s programemjednáníseznámiIpřítomné
rostaJosef SeiÍert.Konstatova|,
Většlna
Že je přítomnanadpo|oviční
č|enů
Zo. HlasovánÍo programu:pro 10 - proti0 - zdrŽelse 0'

zápisu
2 . Kontro|aminu|ého
Chov vče|paní Smídové,Ve|im 378 - Po konzu|tacis náměstkem
ing' Kar|emTrůb|emvypracovalJUDr. Těmín
ministrazemědě|ství
dopis na Krajskouveterinárnísprávu.
Firma VodaÍonese k rozhodnutíZo na umístěnízák|adnovéstanice
VodaÍoneCzech Repub|ic,a.s.
spo|ečnosti
sítě mobilníchte|efonů
stá|e nevyjádřiIa.
na pozemekÍirmyGemec, a.s.,kde
okrasnékeře a zatarasenícesty
vzniká divoká sk|ádka. cesta na pozemek by|a zatarasena betonovými kvádry a při tétoakci by| zabezpečeni vjezd do ve|imského
|omu, do kteréhopo odstranění.jednohopane|u vo|ně vjíŽdě|y
osobníautomobiIy'
Pan starosta navrhuje za ce|é obecní zastupite|stvo písemně
poděkovatobci Nová Ves I za vstřícnéjednánía bezÚplatnýpřevod
komunikacev k.ú'Ve|im.
Zo, že výměna svítidelveřejnéhoosvětlenív u|ici
Dá|e inÍormova|
třída Krá|e Jiřího, Vítězově' části nám' obránců míru a oprava
přerušeného
kabe|u u firmy KoV Kolář Ve|im jsou dokončeny.
Ce|ková částkaza údrŽbua výměnu svítide|od dubna do konce října
éin í 2 64000'-Kčvč.DPH .
Přechody pro chodce na si|nici||l 3299 a místníkomunikacijsou
zhotoveny.
Bude podepsána sm|ouva o poskytování sluŽeb v odpadovém
s ÍirmouNykos,a.s.
hospodářství
By|ypřipomenutyostatnízprávy ,
Á Doš|ápošta
č.j'684 - JindřiškaZe|enková,Vitice 63 - Zádost o přijetído domu
s pečovate|skousluŽbou. RozhodnutíZo - zařadit do seznamu
žadate|ů.
prostředíČR - Protoko|o definitivním
č.j.693 - StátníÍondživotního
přiznání podpory ze Státního Íondu životníhoprostředíČB - na
zák|adě předIoŽenéhozávěrečného hodnocení akce spIašková
kana|izacea ČoV Ve|im se podpora deÍinitivněpřiznává ve výši
35 640 000,. Kč dotace. obci Ve|im by|avrácena zádrŽná částkave
prostředky
výši3 564 000,- Kč. zo bere na vědomía tyto Íinanční
pouŽijena dop|aceníkana|izacev u|ici Novoveská a vybudování
chodníkua opěrnézdi u Zák|adníško|yVe|im.
obecního
Ve|im 58 - Žádost o přidě|ení
č.j'697 - V|astaŠůchová,
bvtu ve Ve|imi.RozhodnutíZo: zařaditdo seznamu žadate|ů.
kana|iej' zoo - Maňin Štěpánex,Ve|im 565 - Řešeníprob|ému
zaěníhořadu a přístupovékomunikace k bytovéjednotce čp'564
a čp.565. starosta obce doposud nemě|jedinouzprávu o problé.
řadem od obyvate|čp.564 a čp' 565. Tato
mech s kana|izačním
řadu bude předána řediteli
kana|izačního
Žádost o nefunkčnosti
VoDos' s.Í.o.Ko|Ín.
o pokácení3 stromůpřed
č.j.7o1- Jan Musi|,Ve|im479 _ Zét1em
oko|Íz důvodů
domem čp.479, kteréby proved|sám včetněúk|idu
Zo předává
p|ánovaného
kácenístarýchstromův u|iciPa|ackého,
komisi.
tutoŽádosteko|ogické
č.j.7o8 - |ng.Kare|Strnad,Ve|im594 - Reakce na rozhodnutí
v u|iciNa Ska|ce.Zo pově.
retardérů
zpoma|ovacích
Zo o umístění
řuje pana starostuVypracovatodpověd'ing.Strna-dovi.
č'j.721 - Tomáš Pecka, Cerhenice 419 - Zádost o přidě|ení
stavebníparcely v obci Ve|im. RozhodnutíZo: zařadit do seznamu
Žadate|ů.
č.i'724- KG TRANZ|T Velim, s'r.o' - cenová nabídka- zhotovenÍ
hřištěve Vítězově_ 1B4 740 36,. Kč vč.DPH. RozhodnutíZo: za
tuto částkuhřištěve Vítězovězhotovit.HlasováníZo.. pro 9 - proti0
.l
- zdrŽe|se .
Zo, diskuse
Zpráw č|enů
týdne bude uzavřena
Pan starosta - lnÍormova|Zo, že od příštího
u|ice Novoveská po dobu jednoho měsíce z dŮvodu rekonstrukce
komunikace.
o nefunkčnostikana|izaceve VÍtězovědne 4'11.2007,
- |nÍormova|
Po odstranění závady by|o zjištěno, že přečerpávacístanice
proto,Že do kanalizace by|yvhozeny tep|ákovéka|hoty
neÍungova|a
a dále kanalizacizacpa|amontáŽnípěna.
starosta če|ilkritice vítězovskýchobčanůna špatně zhotovenou
kana|izacia špatnýservisod ÍirmyVoDoS, s.r.o' Ko|ín.skutečnost
je všaktaková, Že veškeréprob|émysi způsobují
Vítězova
obyvate|é
sami a potom chtějítento prob|émrych|eodstranit.
- Dále inÍormova|o škodách zpŮsobených po tanečnízábavě ve
soko|ovně3.11.2007,
ve|imské
- oznámil Zo zas|ánídopisu na Děkanský úřadv Ko|íněz důvodu
špatnéhostavu místníÍary.
- PředloŽiI Zo předběžné nák|ady na zhotovení zpevněných
plocha vybudování
cyklostezkyv obci Ve|im.
Pan Kostka - Navrhuje vypracování projektůzpevněných p|och
Zo tuto
o průběhuzhotovení.
a cyklostezeka nás|ednérozhodnutí
akci schvá|ív rozpočtuna rok 2008 po da|šímprojednánía Vyhoto.
veníprojektů.
|ng. Richterová - |nÍormova|aZo o Žádosti paní Roškotovéna
jednoho zpoma|ovacího
retardérupřed jejídům čp' 5B9
umístění
v u|ici Na Ska|ce. RozhodnutíZo: umístitjeden zpoma|ovací
před důmčp.589 v u|iciNa Ska|ce' Hlasovánízo: pÍo6 _
retardér
oroti2 - zdrže|se 2,

-

.
.

Pan Karpeta - |nÍormova|
Zo o.1 . ko|e konkurzníhořízenína
ředite|kuMateřskéško|y ve Ve|imi, kteréby|o řádně ukončeno.
Důvodemukončení
konkurzuby| fakt, Že neby|yv danémtermínu
zas|ányŽádnépřih|ášky.
- Dá|e upozorni|,Že do 23. 11.2007 probíhá2. ko|okonkurznÍho
řízení'
- |nformova|
Zo o Vánočnímkoncertu,kteý se uskuteční
v Zák|adní
ško|eve Ve|imidne 8.12.2007
'
Pan ČeŠpiva
- Upozorni|ZO, že na schoclechpoštyse shromaŽd'ují
rek|amnÍ|etáky' které pak ško|áci rozhazují oko|o budovy. Zo
pověřuieobecnÍhopo|icistuk zajištění
pořádku'
Paní S|abá - Upozorni|ana špatnýstav chodníkupřed domem
MUDr. S|abéhočp.79, Ve|im.Zo pověřujeobecníhopo|icistu,
aby
s MUDr' S|abýmprojedna|
nápravu.
Ing.Richterová- Seznámi|aa před|oži|a
Zo návrhíinanční
komlse
na postupa průběhzvyšování
nájmův obecníchbytech.Rozhodnutí
Zo: učinit1' krok zvyšovánínájmův obecníchbytech.H|asování
Zo.. pro 10 - proti0 - zdrže|se 0.

Ziednání Zo Velim konanéhodne 20.11.2007 V zasedacímístnosti
OU Vel i m o d 1 8 . 0 0ho di n
Přítomni:pp. - SeiÍert,|ng. Bichterová,Mgr. Češpiva,Mgr' Karpeta,
Kostka,|ng.Rejho|ec,Slabá, KaÍtan,JUDr. Těmín
pan sta.
1. Zaháieníproved|a s programemjednáníseznámiIpřítomné
rosta JoseÍ SeiÍert'Konstatoval,Že je přítomnanadpoloviční
většina
Č|enů
Zo. Hlasovánío programu:pro g - proti0 - zdrže|se 0.
2. Kontro|aminuléhozápisu
. Chov včelpaníŠmídové,
má
Ve|im378 - Krajskáveterinárníspráva
30 dnůna vyjádřeníse k dopisuod JUDr' Těmína.
. Firma VodaÍone se na odpověd' o rozhodnuIíZo na umístění
zák|adnovéstanice sítě mobilníchteleÍonůspo|ečnostiVodaÍone
Czech Republic,a.s. stá|enevyjádři|a.
p|ánuobce
- Pan starostainÍormova|
Zo, žev příští
změně územního
budouv okolípřevaděčenaplánoványp|ochypro bydIení.
- Smlouva o poskytovánís|uŽebv odpadovémhospodářství
s Íirmou
převodupozemkup.Č.1098/1
Nykos,a.s a Sm|ouvao bezÚplatném
o výměře 1 080 m. (ostatníp|ocha)s obcí Nová Ves I by|y podepsany.
- Ulice Novoveskáje od 12. 11. 2007 do 14. 12, 2007 uzavřenaz dů.
vodu rekonstrukce
komunikace.
. Informaceo konkurznímřízenína ředitelkuMateřskéškolyve Ve|imi
budouposkytnutyna příštÍm
zasedání.
- By|ypřipomenUty
ostatnízpráVy'
3. Rozpočtové
ooatřeníč.3
Přrjmy- zadrženáčástdotace SFZP
3 564000'-Kč
Výdaje - Íezerva
3 564000'-Kč
Rozpočtové
opatřeníč.4
Výdaje z poloŽkyrezervave výši
3 564000,-Kč
540000'-Kč
rozúčtovány
částkytakto: opěrná zed'ZS
250000'-Kč
chodníku ZS
1B5000'. Kě
hřištěVítězov
'
2 5B9 000'-Kč
kana|izace
4. Schvá|enírozpočtu
2008 _ Dobrovo|ný
svazek obcíPečeckÝreqion
Rozhodnutí
2008 schvá|en.
Zo: rozpoČet
HlasováníZo'. pro 9 - proti0 - zdrže|se 0.
5. Souh|ass připoienímk aktivitěLeader V rámci l/As Pod|ipansko,
o . p. s .
H|asování
ZO: pro 9 - proti0 - zdrže|se 0
6. Došláoošta
č+ ?31 - Úřad pro zastupovánístátu ve věcech majetkových,Ko|ín.
převodem
- Zádost o souh|aszastupite|stva
obce s bezúp|atným
parce|yč' 1000/11 d|e KN o výměře 156 m', ostatníp|ocha_ si|nice
do majetku obce Ve|im. RozhodnutíZO: souhlas s bezÚp|atným
převodemparce|yč.1000/11 do majetkuobce Ve|im.H|asování
Zo:
oro 9 - oroti0 - zdrŽe|se 0.
- nabídka
- č'|'732 - KingstonConsulting,|ng. Radek Kameníček
Zo: nabídkus|uŽbyprovozu
službyprovozubankomatu.Rozhodnutí
bankomatuneakceptovatz důvodunevhodnýchpodmínekpro tento
provoz. H|asováníZo pro umístěníbankomatu:pro 0 - proti B zdr Ž e|s e 1 '
. č.j.736 - Krajský Úřad Středočeského
kraje - odbor regionálního
rozvoje - zadání Zásad územníhorozvoje Středočeskéhokraje
(zUR)' zo bere na vědomÍ.
Chýnov
- č,j'742_ rv'lartin
Hu|a|a,Ve|kýosek a Zuzana Rotbauerová,
- Zádost o přiděleníobecníchbytovýchprostorV budovělékárnyve
Velimi pro vybudovánízubní |aboratoře.RozhodnutíZo: přidělit
obecní bylové prostory v budově |ékárnypro vybudovánízubnÍ
|aboratoře.
HlasováníZO: pro 9 - proti0 _ zdrŽe|se 0. Rozhodnutí
Zo: po dobu dvou |etod podepsánínájemnísm|ouvynebudoupan
Martin Hu|a|aaZuzana Rotbauerová platitnájemné.H|asováníZo:
pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 0.
. č.j'743 - |ng. K|ára Hanušová,Velim 541 a |ng. Radek Mazák,
Pardubice- Zádost o přiděIenístavebníparce|yv k'Ú. obce Ve|im.
RozhodnutíZo: zařadit do seznamu žadatelů.

.

.

charitnístředisko, Třebi.
č.j.755 - ob|astní charita, víceúěe|ové
šovská 611' Kutná Hora - Mi|an Čureja,trva|ebýem ChotuticeŽádost o pomoc s umístěnímdo domu s pečovate|skous|uŽbou.
RozhodnutíZo: zařadit do seznamu žadatelŮ'
č.j.765 - MinisteÍstvoÍinancíČR - Závěrečnévyhodnoceníakce
Vzh|edemk tomu,
místních
komunikací,..
.,obecVe|im,rekonstrukce
dokumentacineby|ozjištěnoporušenízávazných
Že v kontro|oÝáné
pouŽitíposkytnutýchdotačníchprostředků'
podmínekopravňujících
ministerstvoÍinancízávěrečnévyhodnoceníakce ukončuje.Zo bere
na vědomí.

Zo, d|skuse
7. Zprávvč|enů
. Pan starosta - lnÍormova|Zo o jednánís římskokato|ickou
církví.
panem LiboremBu|ínemo stavu místníÍary.Pan Libor Bulínnavrhl
ckkve obci Velim za 300'prodej Íarya pozemků římskokato|ické
Kč/m'.Celková částkadosahuje výše 1 42B 900'. KČ.
Zo navrhu.jetyto pozemky včetně Íary odkoupit, rozšířitkato|ický
hřbitov a provéstrekonstrukcimístníÍary.RozhodnutíZo: přijmout
církve'H|asová.
nabídkuprodejeÍarya pozemkůod římskokato|ické
nÍ Zo: pro 9 - proti o _ zdrže|se 0. Pan starosta poskytne da|ší
zasedání.
inÍormacena příštím
- Dá|e seznámi| Zo s podmínkami rybo|ovu pro rok 2008' zo
souh|así'H|asováníZO: pro 9 - proti0 - zdrže|se 0.
s podmínkami
.l5. 11' 2007 s panem
ze dne
o místnímšetřenÍ
- Dá|e informova|
jednání
při
na místěkřiŽovatky
(SUS
Kutná
Hora)
PetremHo|anem
u|ic Novoveská a Pa|ackého by|o dohodnuto, Že dešt'ová voda
z křiŽovatkybude svedena do vsakovací šachty na části pozemku
vpustí
990/1V k.ú.Ve|im.Při rea|izacidojdek osazenídvou u|ičnÍch
Na těchto stavebníchúpraváchse bude
a chodníkovýchobrubníků.
podí|et.Finančnípříspěvekobce Ve|im bude
obec Ve|im Íinančně
se podí|etna staveb.
max. 100 oo0,- Kč. RozhodnutíZo: Íinančně
níchúpravách.H|asováníZo: pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 0.
. Mgr. Karpeta - |nformovalZo o rozhodnutíMinisterstvaško|stvÍ,
od 1. 1.2008 se
m|ádeŽea tě|ovýchovyv Praze, Že s úěinností
Zák|adníško|aVe|im zapisuje do ško|skéhore'istříkunázvem právnické osoby: Zák|adní škola T. G. Masaryka Ve|im. Zo bere na
vědomÍ.
. Pan Kostka - požaduje na panu starostovi vypracovánÍ p|ánu
zástavby (v býva|ýchkasárnách) - |oka|itaSka|ka.

sPolEčerusrÁnuBRlKA

SPOZ OZNAMUJE

Významná životníjubilea osIaviIi:
ŠpalkováNelja,Ve|im
Ve|im
ChumlenováFrantiška,
Podo|kováMarie, Veilm
MakovičkováEva, VeIim
MoučkaLadis|av,Ve|im
Jana, Ve|im
P|ačková
ŠpinkaMetoděj,Ve|im
ŠandaA|ois,Velim
SoučkováLudmiIa,Ve|im
Jeřábek Vác|av,Ve|im
TotkaMilan,Velim
PangrácováEliška'Ve|im
Kadeřábekotakar' Ve|im
SoučkováMarta,Ve|im
SahuIkováVa|erie,Ve|im
KrutskýZdeněk,Velim
Svobodová Marie, Vítězov
VonšovskáBožena,Ve|im
KubelkaJaroslav,Velim
PodhrázskýJiří,Ve|im
ProkopováLibuše,Ve|im
FundaZdeněk,Velim
Cera|ováMarie,Ve|im
RejhonJindřich,VeIim
ZedníkováEmiIie,Ve|im
Do dalších|et přejeme hodně zdraví!

60 let
9 1 l et
93 let
65 let
70 let
60 let
85 let
/ 5 t eI
60 let
60 let
70 let
60 let
85 let
75 let
60 Iet
80 let
60 let
70 let
65 let
80 let
60 let
65 let
B0 let
70 let
B0 let

Ze m ř e Ii:
TyrnerJosef,Velim
VeIim
HroudaVIadimír,
Čestjejich památce!

Mezi velimské oběany byly dne 20. 10. 2007 přivítány
tyto děti:
Jan Slabý, Danie| Vedral, Jakub Houdek, Pavlína Steinbrecherová'
Jonáš Krause' Libor Sixta, Danie| Urban, JoseÍ Kosička, Aneta
DavidVokněr
Černochová,

Bližší
ÍybolounaÍybnílíu
RodmínlíU

UGUítěl0UěR]0 Í0l 2008

Lovit ryby udicí na rybnÍkuVe VÍtězově mohou pouze občané
s trva|ýmbyd|ištěm
v obci Velim a Vítězov,
Každýmusí mít při |ovu platnou povo|enku,podběrák' metr a tuŽku
na zapsáníú|ovku'
Rybolovje povolenod 1. lednado 31. prosince.
Dospělí mohou lovit na dva pruty' Děti do deseti let mohou |ovit
pouze na jeden prutvdoprovodurodičů
a děti od .l1 do 15 let na dva
pruty. Nesmí |ovit dravce na třpytku, na Živou ani mrtvou nástražní
rybku z důvodubezpeČnosti'
Dennídoby |ovurybjsou pod|e$ 12 vyh|ášky197/2004sb'

|istopadu
a) v měsíci
|ednu,
únoru,
a prosinci
b) v měsíci
březnu
ci
c) v měsídubnu,
z ář í ař tinu

od7 do18 hod.stř.času
od5 do21hod.stř'času
od6 do22hod.|etního
času

času
d) v měsíci
květnu,
čeruenci
a srpnu
od 4 do 24 hod.letního
červnu,
Uš|echtilé
rybyjako jsou KAPR, Šrtxn, cnruoÁT musíbýt zapsány
do Ú|ovkovéhoIístkuihned po u|ovení.ostatní u|ovenéryby se zapisují
před odchodemod vody.
t.ybu
KaŽdý |ovícísi můžedenně ponechatjen jednu ušlechti|ou
a ostatnÍryby do ce|kovéhmotnosti7 kg.
Mírakapraje stanovena na 40 cm
na 60 cm
Štiky
candáta
na 5 5 c m
U|ovkový|ístek/povo|enku/je |ovícípovinen řádně vyp|něnýode.
roku.
vzdatna oU do konce ka|endářního
Dosoě|ímohou lovit štiku a candáta na živou ěi mrtvou nástraŽní
rybku,nebo třpytkuod 1 6. červnado 31. prosince.
Místa pro lov ryb nesmí být vyhrazována.Vzdá|enost mezi |ovícími
nedohodnoujinak.
musíbýt ne.|méně
3 m, pokudse |ovící
je
povoleno
od 16. června.
nástraŽních
rybek
Ceřínkování
pořádek.Pokud
KaŽdý|ovícíjepovinenna místě,kde |ovÍ,udržovat
zjištěnnepořádek,můžemu
bude kontro|ním
orgánem v oko|ílovícího
být odebránapovo|enkak |ovu.
Povo|enkyvydává oÚ Ve|im vŽdy první Úterý v měsÍcia cena
je stanovenana .l000,-Kč'
povo|enky
podmínekje po.
pořádku a dodrŽováním
těchto bližších
KontÍo|ou
věřena rybářská stráŽ v osobě p' ForštaJoseÍa,bytem Nová Ves 252.
Č. ryb' stráŽe 02384.
Dále ie pravomocíkontro|ypověřen pan BeníšekJiří - obecní
policista.
Za OU Velim
Ve Vel i m i 1 1 . 1 1 . 2 0 0 7
starosta obce Velim JoseÍ Seifert

Hasiči z Vítězova přejí všem
občanům a firmám

Velimi

a Vítězova vše nejlepší do
nového roku

a děkují za

pomoc a podporu při sběru
kovovéhoodpadu,

Pozuánído knihovny

naši knihovnu.Nabízímeve|kývýběr knih pro
Přijdte navštívit
Pub|ikace'jeŽ
děti, dospě|é,encyk|opediei naučnou|iteraturu.
u nás nenajdete, Vám můŽeme objednat. MoŽnost pouŽití
internetupro veřejnost.Maminkys dětmi mohou VyuŽítdětský
koutek. Knihovna je nově Vybavena. Projekt vybavení
podpory Středočeského
knihovny se uskutečniIza Íinanční
kraje.
otevíracídoba: středa od 8.00 do 16.00hod.
o d 9.00 do 15.30ho d'
č tvr tek
K aŽ do uo r vnístř eduv měsí cio d 18.00do 19.00hod in.

cestiřko
doškolky
Písniřko,,
Proiekt
,,Veselú

všim|i'
Jak si určitěvšichni,kteřívodísvé děti do ško|kyPísnička,
roku. Postupněse dobudo.
chodníěekuž máme od začátkuško|ního
věříme,Že dostatečněvese|épodobv'
vává do konečné,

Děkujeme tímto Všem zúčastněnýmstranám, dětem, rodičům,
Íirmámi oU za vývoření vese|ého,barevnéhoa bezpečného
chod.
níčkuke školcePísnička.
Tento projekt by nemoh| vzniknout bez grantu, který na .jeho
výstavbuzíska|oobčanské
sdružení
Maminkysobě na jaře tohotoÍoku.
příspěvekby|poskytnutz grantového
programuÍirmyT.P.C.A.
Nadační
- Partnerstvíoro Ko|ínskoorostřednictvímNadace Partnerství.
Za oS Maminky sobě M' Veitová a J. Sukdoláková

L,oprcluÍlt

..í

zCIUoag

V pátek-12. 10. 2007 se z iniciativyve|imskýchmaminek konaly
v areá|u MS dopravnízávody pro malé děti. Na ko|ech,tříko|kách'
ko|oběžkách i odráŽed|ech se vyda|o na tíat' téměř 50 dětí
}ovzbuzovaných svými rodici. Nejprve byla připravena překáŽková
dráha, následova|test zna|ostiko|a a na závěr závody oko|oško|ky.Pro
děti byly připiavenýodměny.DíkyVstřícnosti
vedeníMŠa vydařenému
počasÍ
se moh|yvydovádětna zahraděškolky.
děti ze zák|adníško|y:Kateřina
Velkou měrou se na tom podí|e|y
Karpetová,Tereza K|ingrová,E|iškaHroudová,|vetaBucková,Kateřina
Kube|ková,Kateřina Krauseová, M. Benešová.V září se tyto dívky
seš|y a chodníčekmě|y vyzdobit obrázky, ale bohuže|počasi moc
.l2.9. konečněpřestalo prŠet,
nepřá|o.Teprvetřetípokus se poved|.
Děvčatai da|šÍpomocnícipod|e své
a dokonce Vysvit|oi s|uníčko'
Íantaziea nápadůnama|ovalina chodníkrozkvet|ou|oukus mnoha
skákacíhoobr brouka,housenku,
kytkamivčetněberušeka broučků,
řeku s rybami a žábamia mnoho da|šího'DouÍáme,Že se Vám .jejich
dí|o|Íbístejně jako mrňousům,kteří tudy chodí do ško|kya třeba
i k dětské|ékařce.DopravníznačkySToP se na chodníkuob1evily
bezpeěnosti.
zna|ostí
značeka zvýšení
h|avněpro trénování

Říjnoug dlab anec podnthé

Ve čtvrtek18. 10.2007 to celý den vypada|onadéšt'.Nakonecse
dlabanec...
však počasíumoudřiloa nepokazi|onáš jiŽ druhý,,Rt1nový
Ke spo|eČnému
dlabání dýní jsme se opět seš|i na hřišti pod
přístřeškemu občerstvenÍ.
o dobrénápady i dobrou ná|adu neby|a
výtvorydětí a rodičůmoŽná ještědnes svítÍpřed
nouze a spo|ečné
na š i m do
i mky'

kterése podařilona druhýpokus.Dne
fázíby|osázeníkeříků,
Da|ší
a sázenímoh|o
29. 1.t. se seš|ave|kářada ma|ýchi ve|kýchzahradníků
a jejich tempu dospě|ácisotva stačili.Sto
začít.Děti by|y nadŠené
osmdesát keříků. které doda|o zahradnictvípana HruŠky'bylo
zasázeno přímo b|eskovou rych|ostí.Na bezpečnost všech, kteří
pracova|ia nevníma|i
okolÍ,hIavnědětí,jeŽ v zápa|upráce vybíhalyi na
dopravu'
silnici,dbaImístnípo|icistapan BeníšekkorigujícÍ
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TABOR HORNIBRADLO

V době, kdy vznika| tento č|ánek,ještě chybě|o posIednídobě, pokudpočasídovo|í,
patníky...
Že v nejb|iŽší
DouÍánre,
,'zvířátkové
a na svých místech.Patníky-bezp|atně
uŽ budou patníkynama|ované
Ve|im.Myslíme,že pan J. SmÍdsi na
vyrobilafirma FlADoŇ - Strojírna
jejich výrobě da| opravdu zá|eŽel Barevně je opět ztvárniiaděvČataze
nám darova|aÍirma
zák|adníškoly' Barvy na chodníčeki na patnÍČky
Stanis|avJandák. Betonovánítentokrátnebylo v moci rodičŮ,proto
vypomohloÚ.

| i níhot á bo r av Hor n í mBr a d |e .
Dne 7 , 7 . _ 2 1. 7 . js m e s e zú č a s t nil et
odjíždělijsme odpoledne.Kdo chtě|,mohl jet s fotbalistyna ko|e.Po
příjezdujsme se ubytova|ive srubech. Po snídanijsme se věnovali
oddí|ovýmhrám, nebo vyrazi|i na cyk|ovýlet,popřípaděpěŠítúru.
Letošnítábor by| ve znamení ce|otáborovéhry Rájem a pek|em
u táboráku,na Íotba|o.
Amazonie.Večeryjsme trávi|ina diskotékách,
vých turnajíchapod' Některénoci pro nás by|apřipravenabojov-áhra.
Chtě|ibychom poděkovathlavnímuvedoucÍmupanu Jaros|avuCešpivovi, vedoucímpanu Martinu Kync|ovi,paní Haně Kaprá|kové,panÍ
panu Milos|avu
Monice S|abé,paní Haně Thielovéa zdravotníkovi
MartinaSátková
Macháčkovi.By| to moc hezký'tábor'

Jaké to bylo, aneb Bradlo 2007
Sedméhočervencejsme u školy ve Velimi do autobusu nastoupili'
abychom si letní rekreace na Bradle pěkně užili.
Vedoucí i děti' ačnebylo to znát,
odjelo nás na Bradlo skoro šedesát.
Jako první vyjel malý peloton,
velel mu cyk|ista, zkušenýJari Čepitón.
Ve srubech jsme bydleli,
špatnějsme se neměli.
Děti byly prima'
vyřádi|y se taky.
A ani jim nevadilo.
žepršelo a by|y mraky.
občas vysvitlo sluníčko
a tak i koupání jsme užili maličko,
takéjízdu na kole, trochu turistiky
a předevšímranní rozcvičky,
kde Kydík dáva| za odměnu kliky.
ZažiIijsme nočníhry, fotbal, táboráky,
disko'téky' soutěže
a výlet do Siklova mlýna taky.
Čtrnáct dní nám uteklo.
přímo uletělo.
A já si tam na kole
zhuntovala tělo.
Zkr átka, letos na Bradle,
by| to krásný čas.
Byli jsme tu parta skvělá'
která blbovinky dě|á.

A do třetice nesmím zapomenout
na benjamínka Martina,
ho|ky ho prostě mi|ují
a občasje s ním vážně psina.
Kyd|imor, jak mu všichni říkají'
fotbálek hraje velmi rád
a i s kolem je velký kamarád.
Pan učitel Kydík o svůj vzhled velmi pečuje
a ženskétím spolehlivě trumfuje.
Tráví v koupe|ně vždy alespoň půl hodiny,
neuvědomuje si však asi,
ževe srubu neníjediný.

A ted' našeděvčata:
Blanka a Gábina,
to jsou pěkné kočky.
Všichni chlapi z Horního Brad|a
hází po nich očky.
Děti z jejich oddílu,
sbíraly maléhvězdičky.
Gábi s Blančou je pak odměni|y
diplomy a bonbíčky.
Vysokou obě studují s velkou pílí,
kluci po nich prostě šílí.
A do party téžpatřídvě Haničky,
které starostlivě pečovaly
o všechny ty dětičky.

A já pevně doufám,
žese za rok sejdem zas . ..

Naše Hančíčíslol,
to je takovésluníčko.
Jarda s Martinem ji zlobí'
ale jenom maličko.

O vedoucíchtrochu jinak...

Občas se jí mihne mráček na tváři,
někdy ukápne i s|zička'
ale za chvi|ku se jí oči zas rozzáíí
a je to zas našeusměvavá Hanička.
ona se prostě ráda směje,
občasale také trošku k|eje'

Představím Vám lidičky'
z našískvě|épartičky,
co na Rradle pečova|io velimskédětičky.
Tak rrejprve pánové,
pak představím je dál.
Naše trojka skvělá,
co blbinky s dětmi dělá'
co chlap, to originál !
První je náš hlavní vedoucíJaroušek,
ó, to je velký SPARTY fanoušek!
Tábory jsou jeho hobtry'
i když hrr děti občasz|obí.
Píšediplomy velmi rád'
děti se musí hodně snažit,
aby jim je moh| dát.
Cyklista je to fakt famózní,
kamarád Havlíčekje z něho občasnervózní.
Také velmi rád griluje'
hodně si od toho s|ibuje...
.
Dalšíje pan doktor Macháček'
ten ordinuje skvěIe,
jemu stačífrancovka
a v sáčku chladícíže|é.
Machajda téžmimo jiné je i mistr převleku,
někdy to však fakt přežene
a dětem je pak do breku.
Češpivaa 1\Iachajdajsou prostě dvojka skvělá,
U Kozlíků vrchní Lád'a drinky pro ně dělá.
Rádi spo|u v garáŽi popíjejí zlatý mok,
pak vymýšlejílrry o sto šest
a zrychlí se jim tep i krok'

Děti ji mají rády'
paníučitelka,,Kaprová..
je prostě ženská fajnová.
Vedoucí číslo2, paní Hani,
je starostlivá velice.
Při nočníhře sbírá větvičky'
a tak v příštímrrrce v Brad|e
HALKO vyasfaltuje |esnícestičky.
Hanča takémiluje
Slávkovy pěšítúry.
Večer občasz toho núvá
pěkné nočnímůry.
A pak tu byl ještě někdo'
kdo ponocuje strašněrád,
kdo jiný nežMonča
chodí takhle pozdě spát.
Pánové' prostě chce to trénink,
at'je Vám dvacet,čišedesát.
Je také patřičně šílená'
z kola byla celá červená.
Vypadala , žeji ranní mrtvice,
a|e |idi, přežila to, odolná je velice.
A co říci na závěr?
Dtlufám, žese sejdeme
zase v příštímroce.
Už se velmi těšÍm
na probdělénoce.'.

Expediceno SněžkozooT

V pos|edníchdvou |etech bylo zvykem, Že se osmé třídy
hory, Sněžky.Ani |etos
vydáva|yzdo|ávatvrcho|našínejvyšší
tomu neby|ojinak. Den před odjezdem se osmá B necha|a
Češpivou'PosIa|je totiŽp;o |anaa skonapá|itpanem učite|em
by' 27 ŽákŮ pod vedenímzkušenéhohorskéhovůdceJaros|ava
Češpivy,sportovce pana ředite|e Karpety a paní učiteIky
Kaprá|kovévvrazilo do známého krkonošskéhostřediska
Mýn. odtud jsme pokračova|ina ŠpindIerovu
ŠpindIerův
boudu.Zde zaÓa| náš výstup.Z|eva se nám naskyt|pohIeddo
jezero. Po několika metrech
Po|ska na známé obdé|níkové
' t j e I i j s m eSI uneč ní
někteříužvyt áhIisvači n ya d a |is e d o j í d I aM
kameny, kde si pár |idívyzkouše|ohoro|ezeckéumění. Po
poměrně dIouhécestě jsme konečněspatřiIisamotný vrchoI
před nejtěŽším
výstupem
SněŽky. Pod nímjsme si odpočinu|i
| e v š ichni
dne. Na Sně Ž kuj sme s e v y d a |ip o ř e tě z e c h ,b o h u Že n
. a h o ř e ws o k é 1 6 0 2 m i s m e mo h|i
dosá h|isa mot n é h vr
o ch o |uN
vidět Po| skoubou du ,kap |i ,n o v ě o t e v ř e n o uČ e s k o u .p o š to vnu,
kde mnozíz nás nakoupi|ipoh|edya suvenýry.Potéjsme se
na Lučníboudu' Tady se většina
vyda|ipřes Úpské rašeliniště
občerstvi|i
v restauraci'Pokračova|i
dětía všichniučitelé
isme
Mv|ý n ,Po s k ako va|i
B í | é ho
L abe smě r e m n a Š p i n d |e r ů
údo|ím
jsme téŽ boudu
jsmo po kamenech jako kamzíci.Navštívi|i
Bí|éhoLabe' Zde prodáva|ivelkou, a|e ve|mi drahou uzenou
kluci. Potéstači|oujÍtjen
klobásu,kterounepohrdlipředevŠím
pár ki|ometrů
cestě, na jejímŽkonci na nás
z kopce po asfa|tové
čeka l a u t obu s. Vyče r p a n ía u n a v e n íj s m e u s e d l i d o j eho
pohod|né
kkib
a vyhřáténáruče,která nás odvez|adomů'

Dxkurze

A.erocan

ve|imskýzávod Aerocan, kde se
Ve středu 14. 11' jsme navštívi|i
oba|y,které.|soupřeváŽně určenypro kosmetický
vyrábějíh|iníkové
prumysr.
inÍormací
By|ijsme nadšenia dozvědě|ijsme se spoustuzajímavých
o této společnostia jejím výrobnímprogramu.NejvÍcenás zauja|
proces výrobya jejíprodukty.Viděli jsme pět výrobních|ineka dozvědě|ijsme se o šesté,kteráještěnenív provozu,a|e uŽ je na počátktj
svéinstaIace.

Závod p|ánujerozšířit
produkcio da|ších
52 mi|iónůpouzdera nově
vyrábět i h|iníkové
|ahvena nápoje.
Po proh|ídce
halyjsme se odebralido zasedacímístnosti,
kde jsme
řešilimenšívědÓmostnítest, kterýsi pro nás připravi|anaše průvod.
kyně závodem paníPitáková' Na závěr jsme si takétrochuzasoutěŽili.
Z papÍrovékrabice jsme si jeden po druhémvy|osova|ikaloty. (To je
po|otovarVe tvaru většímince, kteý je určenpro da|šízpracování.Tím
je |isováníh|iníkových
oba|ůpod|epoŽadavkůzákazníka.)Na některých
ka|otáchby|anapsána čís|a,která určova|avýherníceny.
Na exkurzinás doprováze|ypaníučite|ky
H. Kaprálkováa E. Veselá.
ChtěIibychompoděkovatÍirměAerocanCZ, s.r.o.,že nám umožni|a
proh|édnout
si výrobu,a paníPitákovéza ve|mipoutavývýk|ad.
Záci lX. třídy

0 slodkém
umírúní
0 neusku|eřněných
přúních

Na počátkuvšeho byla moucha. Tentokrátto neby|oráno, pro které
p|atímŮj stá|e nepatentovaný
vzorec:PočetŽivýchmuch v loŽniciráno
je n+1,kdy n = početmuch zabitýchvečer.Kolik Živýchmuch je ráno
v |oŽnici?TahIe moucha by|ajiná. Pěkná, vypasenámasařka.A za|íbiI
jsem se jí, |épeřečenočástiméhotě|avystrčené
zpod peřiny,v 1.45.
Rozhodljsem se Vypnoutnějakýnesmys|nýÍi|mna sate|itním
kaná|u'
Stejně jsem mu nevěnova|pozornost,protožemé myšlenkyb|oudily
úplnějinde. Masařka mě nechtělanechat usnouta pocítilapotřebuse
jsem a odhodIa|
mi z plnýchsiIvěnovat.RozsvítiI
se ji zabít.By|aproti.''
Zapá|i|jsem si cigaretua doše|si do lednicenalítkoÍo|us Íumem'
VyŠeljsem před cha|upu a z|omys|něvěřil, Že moucha ukojísvé
choutkyna mé jiŽ b|aŽeněspícíŽivotnídruŽce.Jeden z našichdvou
kocourůs|ezlpo Žebříkuz půdya mě| ve|ikouradost,Že nenísám, kdo
v tom vedru nemŮŽe spát. Pohladi|jsem ho po h|avě.Podíva|se na
mne chápavýmaočimaa oba jsme vědě|i, Že jsme prostě spokojení.
A pak jsem zvedl hlavu.
o některýchvěcech se vyjadřujive smys|u: Do tolika neumím
počítat.
Někdy je to o určitýchúčtech
v hospodě,.iindy
o výšistátního
d|uhunašÍmi|ované
Matkyv|asti.Hvězdy,kterémi zářily nad h|avou,se
tentokrátopravduspočítat
nedaly.Krásná |etnínoc, pou|iční
osvětlení
vsi, kam jezdímna chalupu,zase tolik světe|ného
šumu nevytváří...
M|éčná
dráha tvořilajasný pruh,kterýjakoby vyzývala |áka|:Po|et'za
mnou. Napad|omne, Že si do.jdupro spacípyte|a jako uŽ to|ikrátusnu
při pokusuhvězdynad sebou spočÍtat.
Neudělaljsem to.
Nejsemsám, kdo neudě|alněco, co by možnáchtě|.U mne zvítězi|a
prachobyčejná
|enostsnoubícíse s pohod|ností.
A|e domnívámse, Že
je spousta Iidí'kteříneudě|a|iněco, co by rádi' kvů|ipředsudkům.
,,Co
by si o mně řek|ikamarádi,známí,sousedi,ko|egové.....
NeuskutečněnéČinymohou mítcharakterdrobností,
Avšak
ale i ve|kýchrozhodnutí.
téměřvždyza jejichnerea|izací
stojístrachze závisti.Ne vŽdymusíbýt
vědomý.
Zá|eží.nakaŽdémjedinci, nako|ikje ochoten nechat se spoutat
v určitém
schématuzaži|ýchzvyk|ostí
a noremchování.Samozřejměty
zák|adní,
typu nebuduzabíjeta krást,by se dodrŽovatměly' A|e pročsi
svůjpobytna tomtosvětě nezpestřitněčím,
co mi udě|áradost,přesto.
Že to moŽná z pohleduokolívybocujez rámce ,,normá|nÍho..
chování.
jsem chut' běhat po zahradě nahý
Jak mi kdysi řÍkalkamarád:,,Dosta|
a sprchovatse v dešti'Udě|a|jsem to a bylo mi jedno,co si o tom kdo
pomys|í.Měl jsem z toho Íadost...
Konečněve s|avnýchHraba|ových
PostřiŽináchpanÍ správcová také se stýcem Pepinem vy|ezou na
komín.Prostě,pročne?!
PřestoŽese některélidskéčinymohou zdát zce|asamoúčelné,
mají
vŽdy ně1akývýznam.Ten se však nemusíobjevithned, někdy zůstane
skrytnapořád'A to se pravděpodobněnetýkájen toho,o čemmůŽeme
rozhodnoutsami. Věci kolem nás se častodějí bez našeho přiČinění
a jakéko|i
moŽnostije ovlivnit.MůŽemetomu říkatnáhoda,osud, vůle
BoŽí.Chtělo by se říci,Že to nahoře, co si s námi pohrává,je někdy
pěkně kruté,krvelačné,
škodo|ibéa cynické,byt' to občas projeví
záb|eskdobrotivosti
a ochotypomoci.Pročse Vlastněříkánahoře?Co
kdyŽje to náhodoudo|e? Nebo ko|emnás, případněv jinémrozměru.
A|e to užby by|ona jinépojednání'
Ještějednoujsem poh|adiI
kocourapo '|ehočerné
hlavěa vrátiIjsem
se do |ožnice.
Masařka sedě|ana peřiňákua vypada|oto, Že spokojeně
oddychuje.Usoudi|jsem, Že Životníprostor v |ožnicinemůŽesdí|et
s námi, využi|jsem Íyzicképřevahy a momentupřekvapenía přesně
jsem ji e|iminova|.
mÍřeným
Íorhendovým
Těsně před
úderemp|ácaČkou
tím, neŽ jsem konečněusnu|,mne v duchu napad|o,že si masařka
v pos|ednímokamŽiku muse|a pomyslet něco o krutémosudu. Ale
zemře|asytá a spící.Pod|emě by|ašťastná.
im

Velimská abeceda (!ist 90)

Práce je smysiem našehoživota.Bez ní by |idébyli nešt'astní.
Kdo
bere |idempráci, bere jim chuťk Životu.Pracujemeprotos usi|ovnou
chutípro b|ahoi vlastníuspokojení.
Pralinky jsou čoko|ádové
bonbony v minulostihojně vyráběnéve
Velimské.Z výroby tohoto závodu známe dva druhypra|inek,
rumové
a s Íondánovou
náp|ní.Výrobně jednoduššÍ
by|y pralinkyÍondánové.

U nich stači|oodlít je do vy|isovanýchforem do moučkovéhocukru
a nechatje ztuhnout.U rumovýchby|ovětšíriziko poškozenÍvytvářející
se cukrovésk|oviny po obvodu. oba druhy proš|ymáěecím strojem,
kteý je všestranněobalil čoko|ádou.Své jméno získa|y pralinky po
svémvyná|ezci,kuchaři francouzskéhokrá|e:
jsou lidéurčeník nošenípraporů.V minu|ostise stáva|i
Praporečníci
cí|emnepřáte|skýchstře|' protoŽev bitvách plati|o'Že ěí prapor zav|aje
š|iv če|evojsk,
na spornémvyvýšenémmístě,ten vítězí.Praporečníci
a|e i v če|eprůvodůrůznýchpo|itickýchči náboŽenských organizací.
Tak tomu by|o i při ckkevníchs|avnostechve Ve|imi.Zde býva|prapo.
rečníkemBohumi|Brejcha. Také tě|ocvičnájednota Sokol Ve|im mě|a
Pos|ednímiby|iJaros|avKarbusickýa JoseÍ Sixta.
svépraporeěníky.
Prapor .je v|ajkou nesenou na Žerdi. Je symbo|em osob, které
zastupuje.Číprapor kde v|aje,tam mají s|ovo jeho v|astníci.Prapory
mohou být státní,městské,sportovní,k|ubovní'závodnía mnohéjiné.
Prapor obce Ve|imi by| navržen na podzim r. 2003' spo|u s novým
znakem.
Prág| A|ois Václav je uváděn mezi osobami, kterébezprostředně
Janem Ba|lingem,
přispě|yk rozvoji ko|ínského
Soko|a, za|oženého
FrantiškemHave|cem,AntonínemKarabáčkema JoseÍem Tum|ířem.
v gymnasticea r. 1889 by|č|enemvítězného
Prág|se sta|přeborníkem
druŽstvaÓos v PariŽi. Po za|oŽeníve|imskéhoSoko|a dojíŽdě|dvakrát
v týdnu do Ve|imi' kde mimo zavádění cvičeníodchoval místního
cvičite|e
JoseÍa Macháčka.A. V. Prágl se narodi|25. břez.
vynikajícího
na 1857v Ko|íněa zemře|r. 1934.
na povrch země jsou V|astně
Prameny s|adkévody vo|něvystupující
studánkami.Zna|i jsme jich ve Ve|imi v minu|ostiněkolik. BohuŽel
h|adinyspodníchvod vysch|y.H|edánípramenů
mnohéz nich sníŽením
je spojeno s takzvaným proutkařením,ne kaŽdým studnařem uznávaným. Připomeňmesi opět, Že v h|ubináchpod Velimí a Vítězovem
da|ší
proudíod jihu k severuprameny,kterédo sebe cestouvstřebávají
voda Poděbradka.
prvky,aby se v Poděbradechjižprojevi|yjako |éčivá
získat inÍormaceo dějinných
Prameny historickénám umoŽňu.jí
a dokumentechtypu
Nalézámeje v různýchpísemnostech
udá|ostech.
berníchru|í,pamětníchknih, matrik apod. Lidé' kteříŽi|ipřed námi'
zanecháva|i o sobě nejrůznějšísvědectví. Nejstaršíz nich dokáŽí
zdůvodnitarcheologové.Zprávy by|y vnl'ványdo kamene, Vpichovány
do h|iněnýchtabu|ek,psány na pergamen či papyrus.Jednoduchý
historickýpÍameni z dob nedávnýchje možno přík|adnědomys|et.
KříŽekv po|i, na němŽ .je pouhý |etopis,naznačuje,Že zde doš|o
k nějakétragickéudá|osti' Nepatrná zmínka v kronice nám poskytne
ucelenějšíobrazo dávnémdění'
dob.
Prasata či|ivepři domácíse ve Ve|imichova|aod nejstarších
.l561
Nejvícejich bývalov panskémdvoře. K roku 1553 a potév |etech
. 68 je uváděnopo 28 prasatech.K roku 1651 to by|o30 kusůdobytka
svinskéhoa to samé roku 1684. KtémuŽ roku by|o vke|tskémdvoře
dvoře by|oroku 1744 celkem 10
uváděno40 kusůsviní.Ve ve|imském
a 50 kusůpů|roku
prasnic,.l kanec,50 kusůprasatjeden a pů|ročních
prasat by|ioznačovánijako prasačkaa sviňák.
starých'ošetřovate|é
Prašnébouřejemožnoněkdyu nás vidět při pohledu k Soko|či'
Musíbýtsuchéa tep|épocasí
K jejichvznikujsou nutnéjistépodmínky.
se si|nýmvětrem a pozemky nesmí být osety kulturami,kterésvým zapísku.
prašného
spraše,mikroskopického
kořeněnímbráníuvo|ňování
Koridor prašnýchbouříje urěen zhruba směrem Ratenice . Klipec.
Stává se, že za jasnéhodne se obraz Soko|čea oko|íztrácív píseč(textv pŮvodnÍmznění)
ných mracích.

Někde se zdrŽe|ade|šídobu, třeba na ve|kémdvoře Pav|a Fundy se
m|áti|oi obi|ípro menšírolnÍky.Náves byla plná slámy, podé|si|nice
stá|y žebřiňákys úrodou.Ve stínupod nimi si hrá|yděti, přiŽivova|yse
s|epice'kachny a husy. Pravide|něu|icíprocháze|ohejno Novákových
krocanůaž k závorám a zase zpátky, Výraznou skupinutvoři|ySkřiván.
kovy kozy' Nu a pobíha|itady psi. ovšem nejvícjsme se bá|i houserů
střeŽícíchsvoje hejna,kteřís krkem nataženýmnízkopři zemi výhrůžně
syče|i.No|ubůbylo hodně' a to nejen na návsi' Sám jsem zača|ho|u.
bařit někdy ve čtrnácti|etech s Pepíkem Bohatou. Do ho|ubářského
pan Dusi|od Čeperky.
světa nás uved|Železničář
Jezdi|ijsme na ko|ech
na ho|ubářskétrhy do KoIína.Ho|uby chovám dosud a kdyko|iv
projíždím
nějakou vesnicí,maně pozorujistřechy stavenía je mi z toho
trochusmutno.Ho|uby,tu typickousoučástVenkova,nenívidět.Vůbec
je na vsích méně Živýchtvorů- nahradi|yje auta, motorovésekačky.''
A jeŠtějedna zvláštnostz Živočišné
říšebyla ve Fajberku.
obchodníksmíšeným
zboŽímpan Peškarse rozhodl-jak se tenkÍát
propagova|o- chovat bource morušového.Proto podé|struhy zasadil
něko|ikstromkůmoruší,neboťmoruŠovým
Iistímse housenkybource
Živí'Jak ce|ý podnik dopad|,jsem se nikdy nedovědě|,vŽdyťchov
neprobíhal
na návsi, nýbrŽpod střechou.
To|ik vzpomínka,kterou ve mně vyvo|a|avýzva obecníhopo|lcisty
pana Beníška.
JiřÍskopek

ZviÍata na návsi

průvodse vydařil! JiŽ podruhéuspořádaliŽáci
I Ietošní
strašide|ný
9. třídyVe|imwe.en.Asi 14 dní předem se maminkya babičkypta|y'
,jestlibude |ampionovýprůvod'Mě|i jsme ve|kouradost,Že je o akci
zájem.Většinadětíměla krásné|ampiony,spoustapřiš|av nádherných
přev|ecích'
dokoncei někteřídospělísi přineslizqímavémasky.Průvod
se odebral směrem k obchodnímudomu Eden a pokračovalpřes
Kar|ovaa Vác|avská.
Ska|kuNovoveskouu|icídou|icPa|ackého,

Upozorněnípo|icistypana BeníškaV jednom z minu|ýchčÍse|
Ve|imskýchnovin na vyh|ášku,která zakazuje potulováníse domácího
ve mně vyvola|oúsměvi Vzpomínku
zvířectvana veřejnémprostranství,
na Velim,respektiveFajbeÍk,čihonosnětříduKrá|eJiřího.
z dětstvÍ
Před vícejak šedesáti|etyvypada|ata našeu|icehodnějinak.Voda
z obecní studánky tek|a oievřenou struhou před několika
vytékající
kachny,husy a děti.Tam .|semdo
máIo domy. Ve struze se čvachta|y
ruky chyti| malou stříbrnourybičku'bůhvíjak se tam dosta|a, naše
kachny mi ji stejně seŽra|y.Si|nice vypadala vůěi ostatnÍmuterénu
jakobyvyvýšená,čírnŽ
před mnoha domy vznik|ysníŽenép|ochy'připomínající
By|yporost|é
bodlákya kopřivami'Na bod|ácích
minipo|dry.
se v zimě živi|izvonkové.obě strany si|nice |emova|ypříkopypřemostěnémůstkyz plochých kamenů.Charakter tétočásii vsi (a nejen
této)byl převáŽně zemědělský. Snad čtyřivětšísed|áci, ostatnídrobní
Když se mě| po|ožitasfa|tovýpovrch siInice,by|iněkteří
tzv' kravíčkáři.
proti.Napřík|adpan SIabý se obáva|, že si na tom asÍa|tukrávy po|ámou nohy.
Rych|ostna si|nicineby|aomezena značkou,vŽdyťtu by|ajenom
dVě tři auta, která ani rych|ejezdit neumě|a.Přesto tu někdy v|ádlči|ý
dopravníruch' Da|o by se řÍci,že spíšerozšafný,poma|ýa důstojný
potahůkoňských.Jen jednou,
rytmus kravských potahůa energičtější
poruši|iNovákovi vo|i,kdyŽ se sp|ašili.V doco já vím,tu důstojnost
pravnÍmruchu se odráŽe|asezonnostpo|níchprací.Práce jarnÍ'podzimnía Žně v srpnu před poutí'M|átičkaputova|apo hospodářstvích.

okénko ďo rnaÚeřské školy

Nah|édněte
s námi do pomys|ného
okénkamateřskéškoly'B|íží
se
nejkrásnější
svátky z celéhoroku,na kterése velmitěšívšechnynaše
děti' VANocE. My dospě|íse snaŽímečas čekánídětem zpřÚemnit.
naše
A pročne, vŽdyt'přiznejme
si, čímvětšítěšenía ÍadostproŽívají
děti' tímkrásnějšíchví|e
radostiproŽívámei my dospě|í.
A jak zpříjemňujeme
totoočekávání
dětemve ško|ičce
Písničce?
3. prosincejedeme do Ko|ínana .'Júhe|áky..
- věřím,že si děti uŽijí
plno legrace.
5. prosince při'|dedo MS Mikuláš s čerty(prý z nedalekéve|ké
školy).
Zveme i rodičea příbuzné,
aby nás ochráni|i.
Hodné děti budou odměněny dárečky. za nějakou tu písniČku,
bá s ni č k u, . . .
3. . 7. prosincebude 've školičce
veselo . děti s maminkamibudou
vyrábět dárečky,péct perníčkya cukroví,abychom měli krásnou
VánočnÍ
výstavu.Chcete-|i,přijdtei Vy' rádi,Váspřivítáme.
1 O. pr o s i nc e Z A H A J U J EM E VA N OČ N ÍVY S T A VU P Ro VE RE JNoST. Potrváaž do čtvrtka13. prosince,bude v pavi|onuD, denně od
7,00 do 16,00 hodin.Zveme všechny'kteříchtějívidět krásnéa zajímavévýrobkydětí,rodičů
a uČite|ek
MS.
proÍesioná|ní
13. píosincepřijededo ško|ičky
divad|os pohádkou
''Zimníradovánky...
14. prosinec bude vyvrcholenímpřípravna Vánoce, protoŽesí
udě|ámeVANocE v mateřskéškoles dětmi,rodičia všemi,kteříchtějí
přijít.KaŽdá třÍdabude mítsvéVÁNOČNíTĚŠENÍ.s programemdětí
hrami.
a vánočními
tradičními
Mys|ímesi, že tato spousta aktivitnám čekánína Vánoce v rodin.
podě|tese
ném kruhu zpříjemní.Líbí-|ise Vám náš program,přijd'te'
Děti a učitelkvMS Velim
o radost s námi'

Velimwe'en!

hřišti,kde jsme si společně
Potomjsme se všichnisešlina ško|ním
průvoduse zúčastnilo
asi 170 dětí'a to
Strašide|ného
nah|aszastraši|i.
A tak nám nezbývánic jiného,neŽ poděkovatpaní
dospě|é!
nepočítáme
uč.Vese|éza uspořádánítétoakce, panu uč. Kynclovi za pomoc při
výrobědýnía paníS|abéza sladkéodměnypro všechnamalá strašid|a.
Kabo, Mafi
rok,na da|šíVe|imwe.en!
Moc se těšímena příští

TadcášBaláčck

Nechanický

Pavel

N a r o zen 1 7 . 3 . 1 9 9 8 .
od roku 2004 účastník
MČR mini bike 40'
Č|enk|ubu motocyk|ovéhosportu při Masarykově okruhu BÍno.
od roku 2005 č|enAMK Hořice.
(Tato dvě střediska jsou jediná V ČR, účastnutná pro zařazení do
repubIikových
závodů.)

Tadeášdosáh|na turnaji
Ve středuse navráti|z turnajev Délemont.
ko|e se 3,5 body probojova|
významnéhoÚspěchu, kdyŽ se ve čtvrtérn
ko|eprohráls GM
Na druhéšachovniciv pos|edním
do vedoucídesítky.
turnaje'
AndreiSoko|ovem,s e|o2588,kterýby|nasazenoujedničkou
Blahopřejeme.

Kindcriáda
g.2oo7

at|etických
ZŠzúčastnilo
se osm dětí2. . 5. ročníku
Dne 25.
závodůKinderiádaV Čáslavi.
družstvove s|oŽení:Jirka Ceral,
Velimskou ško|ureprezentova|o
Jana Vosecká, Iva Homokyová'ZbyněkTrumpus,Kami|Řehák, Veronika Písková,Věra Nováčkováa ondřej Kosina.
výsledkůdosáhli Iva Homokyová (hod p|ným míčem_
Nejlepších
1. místo)a JiříCera|(běh na 60 m - 3. místo).
na pěkném18' místěz 36 zúčastněných
Celkově se ško|aumísti|a
škoI.

pokraČuje
V rodinné
od roku 2002,po zakoupeníprvníhomotocyk|u,
tradici.Jednalose o motocyk|KTM 50 mini adventure.Prvnízkušenosti
patři|ymotokrosu.Nadě.jného
Páju však stále více přitahovalasiInice,
předváa tak navzdorymotokrosovému
strojise v roce 2004 účastni|
děcíchjízdseriá|uUAMK.
A na Vánoce 2004 se mu splnilvelký sen v podobězbrusu nového
závodníhomotocyk|uBlata E|ite13RM pro třídujuniorA (7-9|et).Jako
kaŽdý zaČáteki ten Pájůvby| (vzh|edemk věku) náročný.
Začína|jako jediný nováček a stačitostří|enýmborcůmby| často
tvrdý oříšek.Učitse Startovat,předjíŽděta nebát se přineslo hodně
t r á penÍ( em u i c e| é m ut ý m u) .
hodnoNakonec proto pěknépátémístov ce|kovémrepub|ikovém
prvnísezonou.
ceníbylo tečkouza ukončenou
závody i mistrov.
V roce 2005 se Pave| účastnilmimo repub|ikové
stvíRakouskaa V roce 2006 i ME mini bike ve třídědvou a čtyřdobých
motorú.
Letos při ME v Brně také nechyběIa ve své třídě jako jediný
z českýchjezdcůstanulna stupníchvítězŮ,a to na třetímmístě. Doš|o
i k výměně motocyklu,Pave| přeše|na ita|skouznačku Pasini se
Ótyřdobýmmotorem.
hodin i bo|estivých
Po těžkýchzačátcích,spoustě natrénovaných
pádech, po dětskériva|itě,závistivénepřejícnosti
si Pave| sp|niIsvůj
sen a začalose mu konečnědařit.
Zápal, chut' ani dobré výs|edkyvšak nejsou V tomto (a nejen
v tomto)SpofiudostačujÍcím
artik|em.
Bez potřebnýchpeněz a sponzorůby proto by|a škoda nastartovanou kariéruzabrzdiI.Všichnisi přejeme,at'tojde dá| !

2oo7-2oo8
Stolnítenis

Také velimštísto|,ní
tenistézahájili novou sezonu. Přípravana ni
kempu v Sadské.Za Účastikrajských
zača|aužV srpnuna hráčském
(i ze Slovenska)
i divizníchhráčůa pod doh|edemzkušenýchtrenérů
mě|o týdennísoustředěníveImi dobrou úroveň.Trénova|ose ve
dvouÍázovýchcyk|ech, nechybě|a ani teoretická část s odbornými
zápasy. Ce|á
ukázkami, součástíce|éhoprogramu by|y i exhibiční
velimská výprava by|a s kva|itoui atmosférouce|éhokempu velmi
spokojena.V průběhuzáří sehrá|o naše muŽstvoněkolikpřátelských
zápasů se střídavými úspěchy. PrvnÍ mistrovský zápas zaháji|o
soupeřeporazilo16:2.Body družstvos NovouVsí ,'C.'a nepřÍjemného
P. Jeřa|a 4, Škopek4, Petřík3 a Jeřa|a L. 3, čtyřhry2:0. V da!Ším
prohráváme
zápase na klučovskýchstolech nás domácí přehrávajÍ,
13:5.Skopek 2, Petřík2' P, Jeřa|a 1, L. Jeřa|a 0. Domácízápas proti
odevzdanému
soupeři máme ve své režii Ve|im- Zásmuky,'B.l17:1
L..Jeřa|a4' Škopek4, Petřík4, P. Jeřa|a2, Sixta 1. V Křečhořise nám
jiŽ tradičně
nedaří,nenítomujinak ani tentokráte.Porážka13:51ekrutá
- P. Jeřa|a 3, Skopek 1, L. Jeřa|a 0, Sixta 0, čtyřhry1:.l' Do Ve|imi
Hrál se oboustranněpěkný
přijíŽdí
zatímneporaŽenýtým Zásmuky ,,A...
stolnítenis a by|ose na co dívat'Našihráčipodpoříkva|itui bojovností
.l2:6je zas|oužené.
. vítězství
hráČesto|níhotenisu na jiŽ
Rádi bychom pozva|i neregistrované
15. 12. od 13.30hodinV ma.
tradiční
Vánočníturnaj,kterýse Uskuteční
|émsá|e velimskésoko|ovnV.

Tabulka regioná!ního přeboru 2. tiídy:
',D..
1.TJ K|účov
2' FK Ko|ín',E''
3. Sokol Velim
4' Sokol Zásmukv ''A'.
5. SK Křečhoř
,.C.'
6. Sokol Ko|ín
7. ViktoriaRadim 'lC"
B. Soko|Ve|kÝosek ',A'
9. ZŠBýchorv
.|0.SK Nová Ves ,'C'.

W
ffi

7 6 1 0 0
7 5 1 1 0
75020
75020
7 4 1 2 O
7 4 0 3 0 7 1 .5 5
7 3 2 2 O
73O40
72140
71060

96:30
98:28
78:48
8 1 : 45
8 1 : 45
54:72
5 6 : 70
5 5 : 71
3 4 : 92

ffiffiffiffiffiffiffi
ffiffiffiffiffiffiffi

19
16
15
15
13
12
11
9
7
3

Betlémy v Pečkách

Na sváteění období od 26' do 29' prosince jsme pro Vás pod
záštitoupana starosty Mi|ana Urbana připravi|iv evangelickémkoste|e
Po |oňskýchzkušenostechs minivýstavkou
V Pečkáchvýstavubetlémů.
pro širšíveřejnost.
jsme se rozhod|iVystavitvětšímnoŽstvíbet|émů
Bet|émyvystřihujemea stavímepro radost sobě i druhýma věříme,Že i
aŽ po
Vás poh|adípo duši'Vystavenybudou bet|émyod miniaturních
u nás vydanýbetlém,kterýměří3'75 m.
největší

Váttoť:lt{
ŠpÍý
Wsxsupa z fut*ů
a gíÍ sa {zka mišíz w6l
zimt
aě.Li se tžšíť,É
atvaú.iin" žen{6 zeie'

..Hrós;
fuuíí {rafr/1iŘyštsru aářfiiše
{te.
a frltn sinao če*vtrlalji
Zas ýil,iúral pa roa,
t1 fuásě twitŘ2 _ Ýnvote.

ckkvi
Rádi bychom současnětouto cestou poděkova|iČeskobratské
prostorpro tuto
a kurátoruTomáši Tep|émuza zapůjÓení
evange|icŘé
středisku,Pečeckým
výstavu.Náš dík patříi městskémuku|turnímu
s|uŽbám,s.r.o' a ÍirmámKanast, s.r.o., Luboš Trika|a stavebniny
Pečky- Roman Novotný,kterénám pomoh|ys realizacíVýstavy.

tratitntýis{oČNtvysuag' se(prufa8.-9.u, a 15.-16,12.2007
a zasúacl x't[stnosttoúeaiÁo úřaíuae ýe[imi

svátkypřejíana Vaši návštěvuse těšíLochmanovi.
PřÍjemné

P.F.2008

SrdečněVás zveme na

vÝsrAvU
uo

St,astné& veseléprožitíSvdtkťtvdnočních,
mnoho úspěchů,zdravía radosti
v novéntroce 2008
přeje redakčnírada VIÝ

BETLEMU,
která se koná v evangelickémkostele na Husově
nánrěstív Pečkách

vydávanýoU ve Ve|imi
VELlMsKÉ NoV|NY . občasnÍk
INTERNET:www.velim.cz
E-MAfL: redakcevn@seznam.cz
Redakčnírada: Mgr.Jaros|avČešpiva- šéÍredaktor
(zprávyzoÚ aoZ, ško|ství)
|ng. Mi|os|avMacháček(zprávyz obce)
Renata Jeřábková (zprávy z obce)6
práce)
MonikaSIabá (inzerce,rek|amylor!.anizační
Mgr. Eva Vese|á (korektura,zprávy ze ZS)
Mgr. Hana Kaprá|ková(korektura)
Jana Bartošová(zprávyz obce)
Příjemzpráv: e-mail:redakcevn@seznam.cz
Mgr.JaroslavČešpiva(zŠVe|im)
podobě
Uzávěrka 'ie21. den v měsíci.Příspěvkyzaslanév e|ektronické
mají přednost. Příspěvky došlépo uzávěrce i příspěvky nevytištěné
z kapacitníchdůvodůvyjdouv dalšímčís|eVN. Příspěvkymohou být
upravené,obsah zůstanenezměněn (nevyŽádanérukopisynevracíme).
Za obsah č|ánků
zodpovídáautor.
Tisk: RoTAtisk, Roháčova 194, 2B0 02 Ko|ín3, te|./fax:321 724 33B'
www.reklamniservis.cz
e-mail: rotatisk@ reklamniservis.cz,

středa _ pátek 26. _ 28.12. ve 14 - 19 hod.
sobota 29. 12.v 9 - 11 hod.
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inzerce
Prodám větší množství střešních tašek (Chotutice) z bourané
stodoly (Velim - Faiberk).
TeleÍon:73747o 393 nebo 728 999 360
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaor

inzerce
Z Ve|imi nabízímezadarmo do dobrých rukou 2 černá krásná
kot'átka,čistotná,myši|apkypo mamince, kočičkua kocourka (už
sami žerou)'
TeleÍon:724 199 419

l0

