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Ziednání Zo Ve|im konanéhodne 4' 12.2007 v zasedacímístnosti
OU Vel i m o d 1 8 . 0 0ho di n
Přítomni:pp. - SeiÍer1,Ing. Richterová'Mgr. Češpiva,Mgr. Karpeta,
Kostka,lng. Rejholec,S|abá,KaÍtan,JUDr. Těmín,Kubelka,Kotek
pan
1. Zaháieníproved| a s programemjednáníseznámi|přítomné
staÍosta JoseÍ Seifert. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční
většinač|enů
Zo. Hlasovánío programu:pro 11 - proti0 _ zdrže|se
0
2' Kontro|aminu|ého
zápisu
. Chov vče|paníŠmídové,
Ve|im378 - úko|trvá.
. Konkurznířízenína ředite|kuMateřskéško|yVe|im _ uzávěrka
termínu pro podání přih|ášekby|a ukončena.Do konkurzu se
přihlási|apaní Anna Tomášová . učite|kapověřená řízenímMŠ,
kteráby|apři konkurzním
řízení(otevírání
obá|ek)sh|edánavhodnou
jeŽ se koná 14.12.2oo7.
k zúčastnění
řízení,
se konkurzního
. 1.1.2008bude podepsánasm|ouvana pronájem zubnÍlaboratoře
v budověLékárnyVelim s panem MartinemHu|alouapaníZuzanou
Rotbauerovou.
- By|ypřipomenutyostatnízprávy.
3. Rozpočtové
opatřeníčísIo
5
- Příjmyzvýšenyo dotacipro knihovnuod Kraj.úřadu 25 000'. Kč'
o daň z podnikáníÍyzickýchosob
500 000,.Kč
Výdajezvýšenyo nákup drobnéhomajetkupro knihovnu25 000,-KČ
/tiskárnak PC, vysavač'nábytelď
KOmUntKace
350000'.Kč
správa- nákup nářadí
50 000'-Kč
správa- nákup materiáIuna opravy
50 000'.Kč
veřejnéosvět|ení
50 000'.Kč
- e|.proud
Rozhodnutí
Zo: rozpočtové
opatřeníÓ. 5 - schváleno
H|asování
ZO..pro 11 _ proti0 - zdrŽe|se 0
4. Rozpočtovéprcvjzol!um plqlqk2
Do doby schválenírozpoČtuna rok 2008 se budou hradit pouze
výdaje,kteréjsou nutnék chodu obce a obecníhoúřadu.Sp|átky
jistin a úrokůz úvěrubudou hrazeny d|e sp|átkového
ka|endáře,
příspěvkovéorganizace obdrŽí 1/12 z předpokládanéhoročního

dnem
sm|ouva se uzavírá na dobu určitou(20 |et) , poČínaje
Účinnostismlouvy' Zo rozhod|o' Že dohodnutá doba u|oŽení
zák|adnové
stanicena dobu 1O.ti|etbyla ÍirmouVodaÍoneupÍavena
na dobu 20-ti|et,a protoZo poŽadujenavýšitčástkuna 200 000,Kč.
jednání.
Zo pověřujepana starostuk da|šímu
H\asováníZo: pro 10 _ pÍoti0 - zdrŽelse 0
VoDos
Ko|Ín_ Výstavba novéhovodojemu _ místostarostoviP.
s panem
Kube|kovibudou předány veškerépodk|adya navštíví
starostouředite|eÍirmyVoDoS Ko|ín'aby se dohodli na da|ším
postupu(ealizace.
By|ypřipomenutyostatnízprávy.

objemu' Mimořádné výdaje budou schvalovány na zasedáni
obecníhozastupiteIstva.
Rozhodnutí ZO : rozpočtovéprovizorium pro rok 2008 bylo
ZO: pro 11 _ proti0 - zdrŽe|se 0
schvá|eno.H|asování
pro rok 2008
5' Schvátení cenv vodnéhoa stočného
Cena vodného 26'64 KÓlm3
23,94 Kčlm3
Cena stoČného:
pro rok
vodnéhoa stočného
Zo:Zo souhlasís ka|ku|ací
Rozhodnutí
s.r'o.
2008_ VoDoS Ko|Ín,
H|asováníZo: pro 7 - proti3 _ zdrŽe|se 1
6. Doš|ápošta
č.j.77B- Jan Radoň' Velim - odbornýposudek_ Strážpřírodypro
správnÍÚzemíoRP Kolín.
ZO bere na vědomí.
č.j. 78O . občanskésdruŽeníMaminky sobě - žádosto ÍinančnÍ
příspěvekz rozpočIu
obce Velim na rok 2008.
příspěvekve výši3 000'-Kč
Zo: PoskytnoutÍinanční
Rozhodnutí
ZO: pro 11 _ protio _ zdrŽe|se 0
H|asování
STAND BY, s.r.o.
č.j. 785 - VodaÍoneCZ, a.s. - MiroslavVašíček
_ Žádosto projednání
zemníkabelovéel' přípojky
moŽnostiu|oŽení
stanoviSka_ návrhsmlouvy
NN a přehodnocení
Zo pověřujeJUDr' Těmína posouditvýhodnostsm|ouvy.
Vítězov_
Kare|Růžička,
Jiří Růžička,
č.j. 786 . Lenka RůŽiČková,
veřejného
osvětlenÍ.
Žádosto změnu umÍstění
ZO pověřu,iepana starostuvyřešit tuto věc.
č'j.793 - Jana Bartošová'Knihovna Ve|im _ Žádost o zvýšení
na nákup knih pro knihovnu.
rozpočtu
pro
Zo bérena vědomía tuto zá|eŽitostbude řešitv rámci rozpočtu
rok 2008.
č .j .79 5 . Ka re|Pacho| íkV, e l i m 367 _ ž á d o s to u mí stě r,dl o do m u
službou.
S pečovate|Skou
RozhodnutíZo: zařadiIdo seznamu Žadate|Ů
Č.j' 796 . Ing' Roman Krásný, Stavebníkancelář,Úva|y _ nabídka
prací- Rekonstrukcenám. obráncůmíru
Zo vyčká,zda obdržídotaci na rekonstrukcináměstí,apotébude
j e dnatdá| e.
Zo' diskuse
7' Zprávvč|enú
- Pan Starosta. pověřuje pana místostarostuKubelku vyřÍzením
věcÍk výstavběnovéhovodojemuv obci
administrativních
veškerých
V e lim .
Zo o vánočnímkoncertusboru Hlaho|,
JUDr. TěmÍn-inÍormovat
.14:00hodinv Zák|adníškole
kterýproběhnev sobotuB.12.2007ve
V e lim .
Zo o průběhukontro|y', kontÍolního
Mgr.Karpeta - inÍormova|
výboru..
ze dne 27.11.2007_týka|ase p|něníusnesenía Úkolúpana
obce
kterému by|yuIoŽenyZastupitelstvem
StarostyJoseÍaSeiÍerta,
výbor,zda proved|kontro|yu
Velim. ĎáIe by| kontrolovánfinančnÍ
příspěvekpro rok 2007. Při
organizací,kterým by| dán Íinanční
kontro|eneby|yzjištěnyžádnézávaŽnéchybya nedostatky.
Pan Kostka . upozorniI na rozrŮstajícíse parkování osobních
v u|icíchDolníNouzov,Kar|ovaa K Síd|išti.
automobi|ů
Zo povéřUjeobecniho po|icistupana Beníška'aby tuto zá|eŽitost
vyřeši|.
po|nícestu mezi VÍtězovským
rybníkem
- navrhujeořezata vyČistit
a HornímNouzovem'
do
Pan Kotek - oznamu,je,Že není povoleno přečerpáváníjímek
kanalizace,tentopřípadse vyskytujev uliciNa Skalce.
vybudované
prodejnySen
Mgr.CeŠpiva - upozorniIna vstupovánínávštěvníků
na pozemekpoŠty'
Zo pověřujepana starostuk vyřešeníprob|ému.
radyVelimskýchnovin.
- Dá|eupozorniI
na schuzi Redakční
Ing.Richterová. upozorňujena dopravníznačenív u|iciNovoveská
_ lan starostaodpověděl,že totoje V kompetenciSÚs Kutná Hora
odboru.
a dopravního
Z jednáníZo Ve|im konaného dne 11.12. 2007 v řestauraci ''Na
Hř iš ti''od 18.00hodin
Přítomni:pp' - seiÍert,Ing' Richterová,Mgr' Cešpiva,|\/gr.Karpeta,
Kostka,S|abá,Kaítan.JUDr' Těmín,Kube|ka,Kotek
pan sta.
1. ZaháieníprovedIa s programemjednáníSeznámi|přítomné
větŠina
žeje přítomnanadpo|oviční
rostaJoseÍSeiÍert.Konstatova|'
pro 10 _ proti0 _ zdrŽe|se O.
o pÍogÍamu:
Zo' H|asování
č|enů
zápisminu| é ho
2 ' Kon tr o | a
panÍSmídové,
Ve|im37B _ Úko|trvá,čekáse na odpověd'
- Chov vČe|
správy'
od Krajskéveterinární
koncertsboru H|aho|.
- ProběhlvánoČní
smlouvyod ÍirmyVodafoneCZ
- Posouzenívýhodnosti
RozhodnutíZo: Zo nesouhlasís návrhem sm|ouvy o u|oŽení
přívodníhoelektronapájecího
kabelu jako přípojkyna veřejnou
rozvodnousít,pro provoz zák|adnovéStanice,a to z dúvodu.Že

3 Doš|ápošta
č' j. B01. Pav|ínaBrand|erová,Jan PiIař, Nová Ves |. - Žádost o
přidě|ení
stavebníparce|yV obci Velim nebo VÍtězov.
RozhodnutíZo: zařadit do seznamu žadate|ů
dětív CR,
Č.j. 814- Asociace rodiČŮ
a přáte|zdravotněpostiŽených
příspěvek.
Klub Radost Prostějov_ Žádosto finanČní
RozhodnutíZo: Zo podporujezdravotněpostiŽenév rámci svého
klub Badost.
katastrua nebudeoodDorovat
4

Zprávv č|enů
Zo, diskuse
daru od
Pan starosta _ informova|Zo o poskytnutíÍinančnÍho
V. R a do něa s po | . ,S t r o jír na
VeI i m ,v . o ' s .
RozhodnutíZo: jménemZo poděkovatÍirměV' Badoň a spo|''
poskytnuté
prostředkypouŽÍt
na nákup knih pro KnihovnuVeiim'
- dále inÍormova|
o moŽnostizvýšeníodměn č|enŮmzastupitelstva
obce a členům
výboru
obce od
BozhodnutíZo: zvýšit odměny Čienůmzastupjte|StVa
1. 1. 2 0 0 8
H|asováníZO..oro 8 _ oroti O - zdrŽe|se 2
Rozhodnutí.Zo:
výborůod 1'1'2008
zvýšitodměnyč|enům
H|asování
Zo: pro 10 - pÍoti0 _ zdrŽelse 0
Rozhodnutí Zo: Íinančníodměna panu Starostovi a panu
p|atu
míStostarostovi
ve v.ýši
dvojnásobkujejichměsíčního
H|asování
ZO: pro B _ proti0 _ zdrŽelse 2
odpadu
P. Kube|ka-inÍormova|
Zo o moŽnostisvozu biologického
od ÍtrmyNykos,a.s.
z Íirmy
Rozhodnutí
ZO: pozva|na příštÍ
Zo dne B.1,2008pana HriŠa
Nykos.a.s. a tutozáleŽitostprojednat
Zo o návštěvě paní Vedraiové,která
JUDr' TěmÍn. inÍormova|
poukazujena váŽnousituacipaníPeroutkové.
Zo pověřujeJUDr. TěmÍnavyřešenímtohotoprob|ému.
Pan Kotek-inÍormoval
Zo o nutnostizpevněníhráZe VítěZovského
rybníka'Zo pověřujepana starostu vyřešenímtohotoprob|ému'

Z jednáníZo Velim konaného dne 8.1. 2008 V zasedací místnosti
OU Vel l m o d 1 8 . 0 0ho di n
. S ei Í er tI,ng.R i c ht er o v áM
, gr . C eš pi v a M
' gr ' Ka r p e t a .In g .
P řít o m ni :pp.
Re1holec,
Slabá, KaÍtan,JUDr' Těmín'Kube|ka,Kotek
pan staZaháieníprovedIa S programemjednáníseznámiIpřítomné
většina
Že je přítomnanadpoloviční
rostaJoseÍSeiÍert'Konstatova|'
.10
členŮZo. H|asovánío programu:pro _ proti0 - zdrŽe|se 0
KontroIaminuléhg
zápisu
Chov vče|paní Smídové,Ve|im 37B _ obdrŽelijsme odpověd.od
I\'4VDr.
Mi|anaMa|eny,Ph.D'' ve kterénám nabízíodbornoupomoc
případustíŽnosti
a zve stěŽovate|e
a zastupite|eobce k projednání
29 2.2008.
Zo souhlasís návrhema pověřujeodpovědíJUDr. Těmína.
Firnra VodaÍone CZ se k naŠíodpovědi týkajícíse zvýŠení
jednorázovéčástkyza uIoŽenípřívodního
kabe|u
e|ektronapájecího
jako přípojkyna veřejnou rozvodnousít' pro provoz zák|adnové
stanicedosud nevyjádřiIa.
pan Hrišo,zástupce ÍirmyNykos, a'S. - svoz odpadua
Zo navštívi|
inÍormova|
o možnostisvozu bioodpadu.Zorozhodnedo příštího
zasedání.
ByIypřipomenutyostatníZpráVy.

?

4. Doš|ápošta

č. j' 826107-Miloslava Moučková,Ye|im 232._ žádost o zřízení
parkovacího
Mi|os|avu
Moučkovou.
vyhrazeného
místapro invalidní
tétoŽádosti
Zo pověřujepana starostua JUDr. Těmínak projednání
a potérozhodne.
č.j. 830/07.Koniklec Suchomasty,poskytovatelsociá|níchs|uŽeb'
Suchomasty 1 _ Žádost o Íinančnípříspěvek pro naŠeho
spo|uobčana
Václava Hájka' Velim 541'
Zo pověřuje pana StaÍoStUk zjištěnívýŠemoŽnéhoÍinančního
příspěvkua potérozhodne'
podmínky
na Životní
č'j. 1- JarosIavPuIchart,Vítězov74 _ stÍŽnost
ve Vítězově.
Po osobnímjednánÍpana Rejho|ces panem Pu|chartemrozhodlo
zasedáník projednání
ZO pozvaIpana JarosIavaPu|chartana příštÍ
jeho stížnosti.

Ó j, 4 - Romana Nedba|ová,Velim 325 - Žádost o povo|eni
vjezdu u domu čp.261 ve tříděKrá|e Jiříhove Ve|imi,
k rozšířenÍ
kterébude provedenona nák|adyžadate|e.
vjezdu.
Zo nemá námiteka povo|ujerozšíření
Č j 5 . Jaros|avVaIenta,Ve|im 520 _ žádosto přiděIenístavební
parce l yv ob ci Velim.
RozhodnutíZo: zařadil tuto Žádost do seznamu Žadatelů
Ko|ín_ zprávao bezpečnostnÍ
Č'j' 7 - Po|icieCR, okresníředite|stvÍ
obvoduobvodníhooddě|eníPo|icieCR Pečkyza
situaciv územním
obdobíod 1,1,2007do 31'12. 2007.
Zo bere na vědomí.
Zo' diskuse
Zprávvč|enů
Pan starosta . inÍormova|ZO o rozhodnutí Krajského Úřadu
kraje _ odbor školství,m|ádeŽe a sportu, Že
StředoČeského
rejstříku
zapisujepaníAnna
od 1.1.2008se do ško|ského
s úcinností
Tomášová,Ve|im541 jako ředitelkaMateřskéško|yVe|im'Redite|ka
je současněstatutárním
orgánemprávnickéosoby.
. Dále informova|
přezkoumáníhospodaření
obce
o výs|edkudí|čího
Ve|im ze dne 17.12.2007.Při dí|čímpřezkoumáníhospodaření
neby|yzjištěnychybya nedostatky.
. Před|ožiI
předsedÚm
zastupite|stva'
odměn členům
maximálnívýše
pro rok 2008'
výborůa místostaÍostovi
RozhodnutíZO: pro maximálnízvýšeníodměn zastupjte|Úma
předsedům
výborů
650'- K č
Př e dse davýb oru.. . ''. '.. '1
Kč
.
C|e nz astupitelstva'.'.'' .4B0'Zo: pro 9 . proti0 - zdrŽelse 1
H|asování
JUDr.Těmín.-inÍormovalo zas|ání pÍotoko|uzKra1skéhoúřadu
prostředía zemědělstvÍ
kraje - odbor životnÍho
Středočeského
povolení_ Aerocan CZ' s.r'o',
o projednánížádostio integrované
V e lim6 39.
ZO bere na vědomí.
hřištěve Vítězově.Hřiště
lng' Rejholec- dotazova|se na dokončení
po zimnímobdobÍ.
ve Vítězověbude dokončeno
. Dále se dotazova|,
jak da|ekojsou jednání o zhotovenípřístupové
cesty k přečerpáVaiístanici. Pan Starostaodpověděl,že probíhá
zaměření a identiÍikacepozemků,na kterých má být pane|ová
řešením.
komunikaceZhotovena,potéZo seznámÍs navrhovaným
Pan Kaftan - upozorniIna doplněníobrubníkůpo druhé straně
NoVoVeSkéulice. Pan starosta odpovědě|,Že obrubníkybudou
chodníku.
doplněnypo rekonstrUkci

Poplatky u loce 2008
z a o s o b ua r o k '
Í
-KČ
P opIate kz a svoz komuná| ní h oo d p ad u či n 500,
jsou osvobozenipop|atníci:
1) od pop|atku
- osoby s prÚkazemZÍPlP
Tyto osoby
- osoby,kterýmvzniká pop|atkovápovinnostnarozením.
jsou osvobozenypouze za kalendářnírok,ve kterémse narodi|y'
klerý
2) Ú|eva ve výši409,. pop|atkubude poskytnutapop|atníkovi,
po dov,ršení
tétc
dovršiIvěk 75 |'et,a to od rokU násIedujícího
uhradíčástku300'-Kč/1osobai1 rok. Uleva 40%
hranice.Pop|atník
pop|atku bude poskytnuta osobám ubytovaným v domě
osoba/
uhradíčástku300,.KČ/1
sIuŽbou.Pop|atnÍk
s pečovate|Skou
'I roK.
odpadu
domůzap|atíza svoz komuná|ního
rekreačních
Majite|é
v obci Velimjednorázovýpop|atek500'-KČ/ nemovitost.
je fyzickánebo
PopIatekze psa platídrŽite|(ne majitel)psa' Držite|em
právnickáosoba, která má trva|ýpobytnebo sídlona územíCeské
re pu bi iky.
za druhéhopsa a kaŽdého
za rok: za prvníhopsa
Sazby pop|atků
drŽiteIe
da|šího
téhož
1) sazba poplatku
domku
v rodinném
za psa chovaného
+75, - K č(2p si = 125 , -K č )
50, - K č
(2 psi = 225,-Kč)
150,.Kč
+75,-Kč
2) sazbapop|atku
domy)
v náj' domě se dvěma a vícebyty(bytové
za psa chovanrlfto
150,-Kč +75,.Kč(2 psi = 225,-Kč\
PopIatekze psa se platIod tříměsícústářt psa'
Pop|atníkie povinen zaplatit pop|atkydo 31.březnakaždéhoroku.
pop|atekdo 31. března,vyměříjej správce
neuhr.adÍ
Pokud poplatník
pop|atky
pop|atkuplatebnÍm
výměrema můŽezvýšitvčasnezaplacené
az na trojnásobekčastky'
povinnost
Pokud poplatníknesp|nísvoji oznamovací(pop|atkovou)
Úrčenouobecně závaznou vyh|áškou,lze d|uŽnéčástkyvyměřitdo tří
roku, ve kterémoznamovací(poplatková)
let od konce ka|endářního
pcvinnost vznik|a. Bude-|i před up|ynutímtéto lhůty učiněn úkon
k vyměřenínebo doměřenípop|atku,běŽítříletá|hůtaznovu
směřu,jící

od konce roku, v němŽ by| poplatníknebo p|átce o tomto Úkonu
písemněuvědoměn.

sPolEčerusrÁnuBRIKA

SPOZ OZNAMUJE

Vý zna m ná ži v o t níjubi | eao s | a v i I i :
HerzogováMarie,Ve|im
LaVu Jan, Vítězov
Veit Mirko,Velim
HruŠková
JarmiIa,Velim
FadrhoncVácIav,Velim
F o r m á nekJ i ří,Ve| i m
5 U l CH r a v o s l a vv. el r m
KeiIováMi|oslava,Ve|jm
Březina Ladislav,Velim
Jahoda František,
Vítězov
Tomáš Petr,Ve|im
Vávrová Marie'Ve|im
5 | m eKřr a nt | s eKVeI
' lm
odIoŽilíková
HeIena,Velim
FiŠerová
Marie,VeIim
PotuŽnÍková
|vana,VeIim
LudvíkováRůžena,
VeIim
Lev František,
Ve|im
Do da|ších
Ietpře,jemehodně zdraví!

65 let
60 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
7 0 le t
80 let
60 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
85 let
75 let

Zemře|a:
RieggerováJiřina,Velim
í]o<t

iaií namátnoI

N a r o di l i s e:
B edná ř J á c hy m , Ve| i m
KřivánkováNatálie'Velim
o r go ň F i I i p'Vel i m
DrahovzalMarek,Velim
Kostka Petr,Velim
RodičÚmb|ahopřejeme!
Zlatou svatbu oslavi!i:
ManŽeIeHovorkovi,VeIim
Di a m a nt o v o us v a t bu o s l a v i l i :
ManŽe|é
Mojžíšovi,
Velim
B I a ho přei em e!

Plesová sezona2008
2.2.2ooa od 2o.o" hod. - 96. soKoLsKÝ
- hr a je s k upi na U N l K Á T
- bohatá tombo|a

PLES

23.2.2OOA od 20."o hod. - PLES FC VELIM
- hraje skupina BANTAM
- hosté :S.Hložek,P.Rezek'L.Nopová
- bohatá tombo|a
24.2.2oo8 od í4.oo hod. - DĚTSKÝ
- hraje lvo Procházka- disco

KARNEVAL

22.3.2oo8 od 2o.oo hod' - vl|l. vELlMsrcý
- hr a je s k upi na U N l K Á T
. vystoupení Aerobic Ve|im
- bohatá tombola

pl=s

Zápis do l.rocníku7,s
Vpá t ek 1 8 ' 1 . 2 0 0 8pr o běhl v budo v ě I . s t upněna šÍZ S záp is d o
prvníhoročníku
pro škoIní
rok 2008/09.
pro svou
K zápisu se dostavi|oce|kem33 dětí.Někteřírodičepožadují
ratolestodkIadzahájeníškolnídocházky,jinísi ne.jsoujisti a rádi by si
necha|iporaditod odborníků.
Proto jsme na začátekbřezna zařídili
návštěvupracovnicporadenského
zařízenípřímove ško|e.

JiŽ ted'je všakjisté'že naŠebudoucíprvnítřídabude mítpřibliŽně
a z2 ó z aKu.
Mgr. Petr Karpeta
ředite|ško|y

dobrotykteréhoměly ohromnouradost'V něm se ukrývalynejrůznější
mince ....
mandarinky,buráky,sušenky,čokolády'perníky,čoko|ádové
D. Romanová
Potěšilonás. Že se akce vvdařila.
, :$lif

olympiáda v německém jazyce
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obec Ve|im v sobotu odpolednepřed prvníadventnínedělÍŽila ve
jarmarku,který se pořádal v přízemíbudovy 2.
znamenívánočního
stupně záktadníškoly' Ce|á ha|a by|a vyzdobenajedlovýmiVětvemi,
stromky a nádhernýmbet|émemvyrobenýmv keramickémkroužku.
přispíva|y
kořenía cukrovía h|avně
vůnějeh|iČí,
K vánočníatmosÍéře
budovou.Cestou do haly si moh|inávŠtěvníci
ko|edy,kterése roz|éhaly
jíde|ny.
kuchařkamize Ško|ní
koupitsvařenévínoa cukrovínapečené
Prodávanévýrobkyby|yhlavně výsledkempráce dětí 1..9.třidy' které
vyrábě|y s nadšením v hodinách pracovního vyučování,výtvarné
výchovy a domácnosti' Zve|ké óásti přispě| svými výtvory také
keramickýkrouŽekško|y.A co se to tu prodáva|o?sortimentby|pestrý
. od perníčkú,
cukroví,jednohubeka výrobkůz kořeníaŽ po svícínky
z lahví,jehličía ořechových skořápek. Děti nabíze|ytaké adventní
obrázky, korá|e'
věnečky,ozdobnékrabičky,polštářky'paspartované
zápichy'Záci
andě|ya rúzné
zbožízvonečky,květináče,
z keramického
nadšeně prodáva|itaké vánočnípoh|edya vystřihovanýbet|émod
i zájem o prodávané
NáVštěVnost
ma|ířeJiříhoŠt<opt<a.
akademického
zboŽí předči|ynaše očekávání.H|aVnímvýsledkem a|e by|a radost
pořadate|ú
z přístupuvšech, kteříse tétosIavnostníakce zÚčastniIi.
bude pouŽitve prospěchdětíZS.
VýtěŽekz '|armarku
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pro Žáky i studentypředmětové
olympiády.
S novýmrokemzačínají
V úterý 15.|edna se kona|o v Ko|íně okresní kolo o|ympiády
v německémjazyce.
tři žákyně.V kategorii|.A (Žáci6.a 7.tříd)
Našiško|ureprezentova|y
soutěŽi|yMartinaSátková aTereza K|ingrová,v kategoriiIl.A (ŽáciB.a
9.tříd)KateřinaKubelková.
DěVčatanám uděla|aobrovskouradost'Získalapro našiško|udvě
první místa (M'Sátková a K.Kube|ková)a jedno třetí (T.K|ingrová).
Nutno vyzdvihnoutvýkon Kačky Kube|kové'která jako žákyněB'třídy
v siInékonkurenciŽáků9.třída postupujedo krajskéhoko|a.
zvítězi|a
děkujemeza vzonou reprezentacivelimskéško|ya paní
Děvčatům
Evě Vese|ézajejich přípravu.
uČite|ce
Mgr.PetrKarpeta
ředite|škoIy

Také u nás ve Velimi první prosincovou
sobotu zněly vánočníkoledy a voněIoiehličí
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Vánoční lat,ka 2oo7

V časepředvánočním
se kona|av našíško|evelmiprestiŽníat|etická
VznikIav minu|ýchIetechdíky podnětupana
soutěŽ ,,Vánoční
|aťka'..
se na
Tato soutěžmá dlouholetoutradicia prezentují
učite|e
Češpivy.
skokany historie patřiIiMichal
ní nejlepšížáci naší ško|y.Mezi
Grimmer'Jiří Jeřábek, Marek HrabaI,Jana KaÍtanováa takéat]etický
talentMichae|aPodnecká. Nesmímzapomenoutna rekordmanaškoly
Leoše Procházku, jenŽ dosud drŽí rekord ško|y výkonem 165 cm.
V neposlednířadě stojíza zmínkutakéVýkonyonclřejeHanuše,který
splnitlimitv trojskokupro o|ympiáduV Pekingu.
se V tétodobě pokouší
I tentoškolnírok by|avelice hojná účasta by|yzde k viděnískvě|é
výkony.Vyzdvihnoutje třeba výkon Diany S|abé,která skokem153cm
kategorii.SoutěŽiloSe Ve Čtyřech
rekordv dívČí
vytvoři|anový Školní
a st a Íší ch la p ci.
Í k y ( 5 ' , 6 . ,r7o.č ník)
k a t ego r i íc h:
m | a dšcíhl a pc i ,m l a dŠdív
staršídívky(B.'9. ročník).
Zde je kráIkýsumář výsledků:
m I a dŠc íhl a pc i_ 1 . K o pec k ýA . , 2 . S v o bo daJ a n, 3 . Vl č í kF .
V., 3' FassmannováN.
m|adší
dívky_ 1'HroudováE., 2. NováČková
starších|apci_ 1. BaláčekZ''2, Kasa|J., 3. strnad K'
s { a r šdív
í k y_ 1 . S | a báD. , 2 - S o uk upo v áN . ' 3 . Fi I o uno v áB.
pokračovat
DouÍám,Že i v dalších|etechbude tato tradiceúspěŠně
výkonu.
a uvidímep|noskvě|ýchsportovních
MaKV

Vánoění besídka
Jako kaŽdýrok i letosuspořádaliŽáci 9. třÍdynašíško|yvánoční
besídku,jejíŽnázev by|Ho||ywoodin Ve|im.

Miltuláš ve škole
výpravudo
miku|ášskou
Žaci x. třÍdyletos opět uspořáda|itradiční
ZŠa MŠve Ve|imi'Čerti,Miku|áša andě|ési od dětípos|ech|iko|edy,
ze
písničky
a básničky.Za svou snahu by|yděti obdaroványba|íčkem,

.

Hned v úvodu ce|é besídky se nám představi|y ho||ywoodské
hvězdy, Jackie Chan a Mari|vnMonroe. kterénás potéprováze|yce|ým
programem. Naše představení by|o věnováno mnoha scénkám,
písničkám'a|e také rek|amáma vtipům.Na závěr jsme si spo|ečně
zazpíva|iRoLNlcKY! l přes všechnu nervozitu, která nás prováze|a
jsme to zv|ád|ia o to jsme mě|ivětšÍradost!!!
ce|ýmprogramem,
Většiněse besídkamoc |íbi|a,
by|ijsme pochvá|eni,což nás velice
potěši|o.sestavit hodinovýpIogram pro ce|ou ško|utotiŽneníjen tak!
Je zapotřebí'aby se zapo.iilce|ý ko|ektiv,nebot' je dů|ežitápráce a
jedince!
snaha kaŽdého
Ted' uŽ víme,co to všechnoobnáší,a moc se těšímena da|Ší
besídky'které'jak douÍáme'zůstanoutradicíve|imské
ško|yo
,
za 9' tř. kedl|lub

soutěŽi.Ve druhékategorii(7 - 8 |et)cvičilyVenušeBíšková,Karo|ína
Ch|ádová, do Íinále postoupiIa Magda|ena Bartošová a obsadi|a
konečné
7 . _ 15' místo.Ve třetínejvíceobsazenékategorii(9 - 11 let)
cviči|y:Danie|aBřezinová, Karo|ÍnaFialová, |va Homokyová,Andrea
Ch|ádová a Kateřina Kaprá|ková. Ve ve|kémpočtustartujícíchnaše
dívkytentokrátve Íiná|echybě|yi přes velmi pěknévýkony.
Všem gratuIujeme.

Aerobik . o z|atouVánočku2007

Dne 15. 12.2007jsme se zúěastni|i
5. ročníku
soutěŽev dětskéma
aerobiku ,,o z|atou vánočku 2007',,která se jiŽ pravidelně
.juniorském
v předvánočním
obdobíkoná v Poděbradech.V 0. kategorii(5 - 7 |et)
cviči|i:Danie|a Bartošová,Tamara Holzbauerová, Barbora Kvapi|ová,
Adam Pena, Natá|ie Šmejka|ováa Kateřina Veitová. Všechny děti
cviči|ymoc hezky, Adam Pena by| vyh|ášen jako nej|epšícvičící
k|uk.V1. kategorii (8 - 10 let) cvičily Venuše Bíšková, Irena
Sandholcová,Kateřina ZapIetaIová,do semiÍiná|epostoupiIyPetra
Bartošová,Magda|enaBaftošováa.Danie|aBřezinová.I kdyžjsme se
finá|ové
účasti,
musímedívkypochvá|it,neboťtato kategorie
nedočka|i
Ve 2. kategorii (11 - 13 |et) cvičiIaBarbora
by|a nejpočetnější.
7 ' - 15. místoobsadi|y|vana
Krauseová,do finálepostoupi|y
a konečné
Farkašováa Anna Fundová, stejnéhoúspěchudosáh|a o kategoriivýš
Lenka Farkašová.

Vánočníaerobikzávody

Letošnívánočníbesídku aerobiku jiŽ tradičnězpestři|yk|ubové
výs|edkyz 18, 12,2007:
závody,Zdepřinášíme
.l
do 4 |et):
Kateqorie (neimenší
1' místo- Judita Hájková' 2. místo- Dominika Fortová,3. místo_
Tamara Ho|zbauerová
Kateoorie2 (předškoláci):
1. mÍsto- Simona Fořtová,2. místo_ Zuzana Sahu|ková,3. místo_
Anna Kotková
1. - 3. třída):
Kateqorie3 (začátečníci
.l místo- Kateřina Zapleta|ová,2. místo- Jiřina Cernochová, 3. místo
'
- Barbora Kvapilová
- 5. třÍda):
Kateqorie4 (pokroči|í4.
2. mÍsto- KateřinaKaprálková,3. místo1. místo- Tereza,Krejčová,
MagdalenaBartošová
Kateqorie5 (2'stupeň):
1 . m Í st o- Lenka Fa rkašo v á , 2. mí s to- A n n a F u n d o v á , 3. m Í s t oAndreaCh|ádová
cvičící
k|uk:Radek Sixta
cena * nejlepŠí
Zv|áštní
oslavu nám zpestřiliJaroslav Chytráčeka ondřej Chábera z kolínské
ško|yTaekwon.DoSil|a,kteřídívkámukáza|iprvky sebeobrany,vo|né
sestavy i opravdovýsouboj

Poděkování
Ško|ní
Aerobikklub Ve|imděkuie oanu Radku Drahovzalovi
za
věnovanédresy.

Vánoce jsou za námi !
Pro většinužen dobrá zpráva I Svět|ýmbodem mezi úk|idema
vařenímby|atradiční
VánočníVýstava. Jistě se mnou všichni,kteříji
také |etos navštíviIi,budou souhIasit. Fantazie vystavovatelekstále
graduje. Přiznávám, Že js.em tam byla 2 x, protoženeš|avšechna ta
krása obsáhnoutnajednou.Měla jsem moŽnostporovnánís podobnou
akcí v Kubově ga|eriiv Kersku. Tam by|y ceny vysokéa exponáty
podobnéjako |oni. Navíc tam by| snad jen sob a Santa K|aus představite|é
českýchVánoc...
,,tradiČní
DíkyVám' ve|imskáa přespolníděvčata.
IBAB

Tři krá|ové- opět ve VáclavskéuIici
^..
na ,,K.,
Přiznávám,Že jsem je letos uŽ čeka|a.
Tři dÍvkys příjmenÍm
nezklamaly.
Moc hezky zazpíva|y,nezapomně|yna kartičkus přánímani na nadpis
na vrátkách'
Tak snad budeme|etosv rodináchzdraví,moŽnái trochutohoštěstíby
nevadilo.
a
Topenímusímeomezit,takŽetemperujmena těch s|abých17 stupňů,
i na e|ektřině!
kdyŽsi vezmemedobrébačkorya brýle,ušetříme

masteraerobik
Kutnohorský
Kutnohorskýmaster aerobik pořádaný Fit studiemJitky Brachovcovése
gymnázia.Vkategorii4 - 6 let
v tě|ocvičně
kona|20. 1. 2008 jiŽ tradičně
Barbora
Dan!elaBartošová,Tamara Ho|zbauerová,
náS reprezentovali:
Všechny děti obdrŽe|y
Má|ková,Adam Pena a Natá|ie Šmejka|ová.
pot|esksk|idi|Adam Pena jako jedinýk|ukv
dip|omya dárek, největší

IBAB

obdivuji a závidím

. Přiznávám, Že do velimskéhokoste|a.chodím jednou ročně o
a mi|ých.
Vánocích,event.při pohřbechb|ízkých
nenahradite|ná.
tam je ve|mizv|áštní,
Nemohusi pomoci,a|eatmosÍéra
Krásná vánočnívýzdoba, do toho varhany a zpěv, to je něco, co Vám
zůstane'vduši.Pamatuji,jak po roce 1989 si místníobčanénechávali
křtítjiŽ dospě|éděti a vše nasvědčova|o tomu, Že návštěva koste|a
Mys|ím,Že se tak nesta|o.
bude pak pro ně samozře'imostí.
obdivujiobětavostzejménapaníE.M., pana in9. M.M. a dalších,Že se
dokážíodpoutatod Starostía práce všedníchdnů o nedě|Ícha
i náhodnýmnávštěvníkúm,
svátcíchumoŽňujívšemvěřÍcím
kato|ických
kostele.
kato|ickérn
tu posvátnouchví|ive ve|imském
aby s nimisdí|e|i
IBAB

BozhovoÍs motokrosovýmzávodnikem
|iřim Eepelálrem, rodákem z Uelimi
JménoJiříhoCepe|áka se objevova|ona stránkáchVe|imskýchnovin
V anketě o
zejménav devadesátých|etech,Jirka několikrátzvíIézj|
nej|epšího
velimskéhosportovceroku,několikrátby| mistremrepub|iky
světa. Častoho potkáva|o
a repÍezentova|
ČR v závodech mistrovstvÍ
A najednou
zranění,pak se odm|če|a na závodech se neobjevova|.
jsem uvidě|v ČT šoty z motokrosovýchzávodů.Jiři Cepe|ák opět
závodí'Mě| jsem z toho upřímnouradosta jeho závoděníjsem začal
sledovat.
stal se opět
Na podzimjsem zveřejni|ve VN č|áneko JirkovětriumÍu,
mistremCR. Na začátkuroku2008 jsem Jirku poŽádaio rozhovor.
i ' M ů žešná m upřes ni t , k dy s es o dm | č eIa c o t o ho by |o p ří čin ou ?
Nejzásadnějšívliv na mou přestávkumě|o zraněníz krajesezony
2003.ZlomenýkotnÍkmě vyřadiIze hry na ce|ýrok a já si znovusedIna
motorkuaŽ po dlouhýchsedmi měsícÍch'
Za tu dobujsem získa|ve|kou
molivacik náVratua zpět jsem se vrh|do seriá|uMS. Z Úvodu sezony
dÍ|čí
výsledek v závodě, kde jsern skončiiv
se mi podařiI ttejIepší
jízdách 11. a 9. V Cesku jsem po dvou závodech ved| mistrovství
repub|iky,
a|e potom přišlodrobnézanění koIenea celkovýút|um'JiŽ
se mi to|iknedařilo,v MS jsem odje|ještéasi dva závody a dái jsem
Zbylek sezony jezdiljen v CR. By| to trochuÚstup z pozice,na kterou
jsem by| zvyk|ý,a by|o pro mne doce|a těŽkése s tím Vyrovnat'Na
nás|edující
sezonu (2005)jsem by| opět připraven,stál za mnou nový
a vydřenézimní
tým a já jsem motivacinepostrádal.Po ve|mitě-Žké
přípravé'
tréninkovém
kempu ve Spaněiskujsem byl v
abso|vovaném
dobréformě. A|e týden před prvnímmistrákemjsem měl na tréllinku
jsem se rozhcd|
pád, z|omi|jsem si obě ruce a abso|utněÍrustrcván
ukončitzávodění(v podstatěvšechnadřina v posilovněa vynaloŽené
penízeza tréninkve Spanělsku přišlyvniveč'.').
od roku 2003 se to
takto V zárodku sezony opakova|ojiž podruhéa to bylo jednímz
h|avníchdůvodŮukonČení
aktivníhozávodění.ZaČa|jsern se Věnovat
trénovánídětí a otevře| isem obchod s motorkami a jejich
příslušenstvím.
H|avnětrénovánÍ
dětí mě hodně bavía V ten časmě to
AIe po púlroce mi jeŽděnízaČalochybět,a ták
absolutněnaptňova|o'
jsem se k němu vráti|.Nejdřívejen tak pro radost,ale za ně1akyčas
jsem vidě|,Že má výkonnostnijakvýrazněnepokIesIa'
a pustiljsem se
opět do toho,

PODEKOVANI
Děkujeme Všem sponzorům Mikulášskébesídky:
Sokol Ve|im,obecní úřadVelim, Siřínek Miros|av,KaÍtanJosef,
Savas Velim, Sandho|c Zbyněk, Do|eŽa|Pave|,Nezbedová Eva,
Ing. Strnad Kare|,lng. BačinaJaros|av, Ester|eMiros|av.
IVanaHomokVoVá

GinnostoddÍ|uIUDOU ]oce 2ool
jednotySoko|Ve|imbyt aŽ doposudŽákovským
oddí|JUDo tě|ocvičné
oddíIem.Dospě|íby|i vedoucímioddílua trenéry.oddí|je jednímZe
výboruJUDo se
Po|abskéligy Žactvaa ob|astního
oddí|ů
zak|ádaiících
síd|emv Kolíně.
Z toho vyplývá povinnostorganizovatjedno ze šestiko| Polabské
konalo 10. únorave velimské
ligy.V roce 2007 se |. kolo 20. ročníku
,'otevřenýpřeboržactvaSoko|skéŽupyTyršovy''.
Jsme
soko|ovnějako
jediným soko|ským oddí|em pořádajícímPotabskou Iigu Žactva'
ze čtrnáctioddí|Ú'
131 zá'',odníků
Velimskéhoturnajese zúčastni|o
Našebarvyháji|o5 závodníkŮ'

2 ' Z a č a |js i po dni k a t .J a k je t o s t v ý m po dni k á níma s
motokrosovou škoIou? Kolik trénuješzávodníkú,v jakém
věkovémřozpětía kde se !im věnuješ?
Mám klasický kamenný obchod s komp|etnímsortimentemna
motokros,k tomUprovozujie.shop a mám na starostjuniorskýtým (pod
se stejnými
názvem CEPA racingteam).Již od roku 2003 spc|upracuji
jezdci a velmi dobře jsem je za tu dobu pozna|'Tehdy jim bi'lo 1O-.1
1
jsem Se šestizávodníky,v
let' ted- to jsou již pořádníhabáiri.ZaČína|
téměřvšechny
současné
době mám na starostjezdce čtyři'objíždÍme
tratě o něco dá|' nenÍ
tratě v okolí,nevynechávámeani náročnější
j 100km'..
v ý ji m k o u,
žejezdím ena t r é ni nk
3' KoIik ročněstojítakovéhochIapce návštěvaškoIya technické
vybavení?
jde. Sezona lze vČetněmotoÍky
Za|eŽí'jak hodně do toho s rodiČi
pořÍditod 100 tis', takžežádná|evnázáleŽitost.Pokud se jiŽ abso|vují
mezinárodní
mistrovství
r'epubliky
a závody v Německu'neobejdese to
bez motorekdVoUa tÍmrostei cena za Sezonl].
4' Zúčastňuií
se tvoii svěřenci závodů a iakých?
Závody samozřejmě s k|uky jezdíme' od vo|ných závodu az po
mistrovství
repub|iky
a ve|minabitýseriaiADAC cup v Německu'

Něko|ikdětí zača|o
V ostatníchkolech P.L. by|anaše ÚČasts|abší.
tréninkykopané,kterébyly.a jsou souběžnés tréninkem
navštěvovat
JUDo, proto jsme nékterá koIa museli vypustit, některá jsme
absolvovalis omezeným počtem dětí. Výrazným úspěchem však
krajev Benešově,kde náš oddí|
skonČilkrajskýpřeborstředočeského
na přebor
vybojovalv kategoriistaršíŽáci 1. místoa tímse kva|iÍikoval
vŠak
v po|iporaŽených.Neúspěchna '.repub|ice.'
CR. Zde jsme skonči|i
nesnižuje úroveň některých Velimských, kteří se svými výkony
vyrovnávajívyspělým závodníkůmz početněvětšícha výkonnostně
vyspě|ýchoddílů'Na zápasištimusí kaŽdý spoléhatjen na sebe a
kaŽdý neúspěchbolí' Takh|e to začíná,a|e ty konce. ProtoŽe na
účast
trenéra(prostudijní
i nepravide|ná
výs|edcích
se podí|e|a
s|abších
zacali jsme situaci řešit tím, že někteřínavštěvu1í
zaneprázdnění),
páskú,coŽ je
získánímvyšších
tréninkyv Ko|íně,zvyšujísi kva|iÍikaci
kvaliÍikace
v budoucnu.
předpokladpro'získánítrenérské

5. co Tě ved|o k tomu, Že jsi opět zača|závodit?
přestávce jsem opét sedl na motorku a s nulovou
Po pů|roční
přípravoujsem byl schopen stačitjezdcurnoko|o 5' místav MMCR.
na
TakŽe mi bylo ,iasné,Že pokud na sobó zapracuji,můŽupomýŠ|et
umístění
okolo stupně vítězů'Hnal mě dopředu pocit,Že .jsemz toho
nic nezapomněla dá| patřímk uŽšÍ
špičcedomácíscényv motokrosu'
6' Můžeš
zmapovat svoji novou sportovníč!nnost(závody'
výsIedky)?
Naplno lsem odstartovaldo sezony 2006. V tomto roce jsem i
popÍVé
motocykiu(doposudjsem jezdiIjen na
startovalna čtyrtaktnÍm
dvoutaktech)
a trochujsem si na něj zvykal.Sezona nebylašpatná'stál
jsem párkrát na stupníchvttězu, a!e Častojsem udě|ai i nějakou
jezdeckouchybu.Na konci roku z tohc by|oso|idníčtvt1é
mÍsto.Na rok
v
2007 jsem se připravovalstejně,a|e bylc znát' Že mám jiŽ čtyrtakt
ruce, a od prvníchzávodůbylo jasné,Že jedu lépenež loni. Nicméně
myš|enkyna boj o titu|jsem urČité
nerrě|' zatímjsem si moc nevěřil'
Navícpo prvnímzávodě MMCR v Pacovéjsem po nedojetíprvníjízdy
zt(ace|již od úvodusezony 20 brdu, coŽ 1e docela dost' A|e druhou

ročník
PoIabské|igyŽactva,Ietosjiž21., a 15' ročnÍk
DaIší
přeboruŽacIvazačínáprvnímko|emve Ve|imiv sobotu9.
otevřeného
února.Začátekje v 10.30hod.

/K.S./
ó

měl zájem. Vím co a jak udě|atjiŽ od počátků,
V tom bychom mě|i
je jediné. zdraví.Jak jsem psal, běhemjednoho
výhodu.Ale prob|ém
okamŽikuse můŽevše zhroutit,a nevím'zda bych byl ochoten1ej
Vystavittakovémuriziku.

jízdujsem vyhrá|,a to mně pomoh-|o.
Najednoujsem vidě|,že mŮžu
nejvyšší.
Sanci na titul.isemsi připustiIaŽ po
skutečněbojovato příČky
předpos|edním
závodě v Ho|icÍch,
do té doby jsem stahovalbodové
mankoz Pacova' Nakonecse mi to podařiloa já jsem slavi|spo|ečněs
titu|po dlouhých1o.ti letech!Je to výs|edek,který
mými nejb|iŽšími
řadímhodně vysoko, protože|etos by|a má třída hodně vyrovnaná a o
jízdypra|ičtyřijezdci. KdyŽ k tomu navícpřipočtu
titu|se do pos|ednÍ
bodovémanko.,.Závěr sezony,o jakém'jsemnesnil!
7 ' Po získánítitulu Mistr CR jsi by| nominován na závody družstev
do Ameriky.Co to by|o za závody a jak jste skonči|i?
Můžešnám popsat pobyt V USA a tvédojmy?
By| jsem nominovánspolečněs M.Kad|ečkema J. Brabcem na
mistrovstvíSVěta druŽstev (Motokros národů).Uspěchem byla jiŽ
do nedě|ního
závodu,protožena takovétrati,jako připraviliv
kvaliÍikace
skoků,hodně ko|ejí'
AmeÍice,nikdo z nás nikdy nejel.Ve|kémnožství
do toho samá dÍra,a|e pořád se na motorce je|o hodně rych|e.
Spokojeníbychom by|i s umístěnímdo 15. míSta,a|e nakonec jsme
já jsem neměl dobrýden a častojsem pada|,coŽ
17. Konkrétně
skonči|i
náš tým stá|ocennébody.V USA jsem mě| moŽnostvidětNew York a
V USA jsem
Washington.Amerikace|kověna mě udě|a|ave|kýdo.jem.
vidě|,že kaŽdý, kdo má zájem o práci a je s|ušný,se má dobře'
Žádnépodvodníkynebo přestupkya každémuměří stejným
Netolerují
metrem.A to se tam odrážína ce|éspolečností'

JménemredakceVe|imskýchnovina jménemnašichčtenářů
Ti děkujiza rozhovor,za všechnyTi přeji hodně úspěchůa h|avněpevné
zdravíi ce|érodině.
l JaCel

B. Jak vidíšsoučasnouúroveňčeskéhomotokrosu? Vysvět|inám'
jakézávody se jezdí.Víme,Že v jednékubatuře naši boduiía V
da|šíchse jim nedaří.Pročse nám nedaříve světovéšpičce?

Četlijsme v Kolínském
deníku

Mistrovství
světa se jezdíve třech třídách(MX1 - 450ccm 4T, Mxz .
25occm 4T a MX3 . 47occm 4Ta výše).Třídy MX1 a MX2 jsou ty
vysí|ají
z nich živépřenosy,jsou hodně media|izované'
nejprestiŽnější,
MX3 je třídana pokrajizájmu,můjnázo( ie, že by
A|e takénejnabitější.
Evropy.Urov.eňjezdeckéhoobsazení
spíšeměIamítstatutmistrovství
je zhrubana úrovniněmeckéhošampionátLr.
Učastnašichjezdcův MS
Žádnéodměny za
že se jižnevypIáce.jí
hodně komplikujeSkutečnost'
do neděle nějaké
závod' DřÍvejsem přije|na MS, dostal za kvaIiÍikaci
peníze,kterémi pokry|ya|espoň nák|adyna cestu.A|e dnes se jezdí
na tyto závody zadarmo, takŽe první starost je sehnat peníze na
cestovné.A potom ještě něco, z čeho by se da|o Žít,protoŽepři
zaměstnáníMS jezditnejde...TřÍdyMX1 a MX2 jsou na cestovánÍve|mi
nákladnéa jsou uzavřenépro urcltýpočetjezdcú(podobnýsystémjako
ve Formuli1). TakŽe zbytekjezdců,kteříse nedosta|isem, jezdíMX3,
která nenítak nákladná,a h|avněse tady můŽesvezt každý'kdo má
závodu.Jinak našim
se do nedě|ního
licencina tentozáVoda kva|ifikuje
se nedaříproto,Že tam nikdonemá moŽnostjezdit,Výkonnostněby na
jsou Íinance.
to pár našichjezdcůmělo,a|e hIavníprob|ém

Cmár: Chceme postoupit do l. A třídy

po
VEL|N/'To čeka|málokdo.Fotba|isté
velimskérezervy.jsou
prvníchtřináctikoiech|. B tiídyskupinyC na druhémmístě.Jejich
biIanceje osm VítězstvÍ,
dvě remízya tři poráŽky'
,.Jsmena druhémmístětabu|ky,takŽe s podzimníčástíjsem určitě
spokojen,.'uvedl trenérMirosIav Cmár. ,,Přitomto pro nás neby|o
jednoduché.B tým dosta|za úko|udrŽovatv hernímrytmu hráČez
áčka,takŽe kostÍumuŽstvatvořilošest aŽ sedm hráčůa na ostatních
postech jsme kluky točili.Béčkemza podzim proš|oce|kem asi 30
hráčů.Přitom motivovathráče z A týmu neby|o vždy 'jednoduché,
protoŽemnozíz nich bra|istartV |. B tříděspíšejako trest'Přesto.jsme
a|e mys|ímhrá|idobrýÍotbal.S hrou i bodovýmziskemjsem spokojen,.'
do da l .

|etošnísezonu?
9' Jak si představu,ieš
rok jsem změni|značkumotocyk|ui tým. Budu jezditna
Na |etošní
motocykluznaČkyYAMAHA za tým PROF| AUTO. TakŽe určitěopět
nová motivace.A|e bude to ve|mitěžké,h|avněproto'Že na mě bude
většít|ak. KaŽdý uŽ ví, Že jsem po drobnémútlumuschopen zase
AIe já zůstávámv kIidu'
bojovato titul,a bude čekatmé da|šívítězství'
a hlavnězůstatzdravý.Potom
snaŽímse udě|atkvalitnízimnípřÍpravu
ale .jeto
zá|eŽíi trochuna štěstí.obhájit titu|by bylo něco períektního,
sporta V něm se můževšeobrátitběhemjedinévteřiny.

Hra doma: ,'Taktikumáme pořád Stejnou.Hrát poctivěv obrané,snaŽit
Ne Že
momentechvyráŽetdo protiútoků.
se neinkasovata v příhodných
bychomhrá|ina brejky,máme spÍštechnickéhráčedo kombinace,ale i
postupnoukombinační
udeřit.Bodověse nám doma
hrou se dá účinně
za{Ímdaři|o,herně uŽ to ale tak jasné neby|o.Většinatýmůk nám
přijedes deÍenzivnítaktikou
obraněse kaŽdému
a protizkonso|idované
hraje těžko' Ukázkový by| v tomto ohledu zápas s Kounicemi,kdy
soupeř skóroval z náhodnýchútokůa my jsme pak stěžídosáh|ina
podotklCmár.
upachtěnouremízu2',2,,'

+,t,+tili''lli,+'

10. Máš představu,jak dIouho asi chceš závodit?
představunemám, a|e v mémpřípaděsehrajeve|kouro|i
Konkrétní
zdraví.Dokud se budu schopen i nadá|e intenzivněpřipravovatna
závody, budu jezdit. A|e jiŽ ted- musím říct, Že se sport na mých
podepSal.
končetinách
1 1 .A na z á věr něco ze souk ro mí .Jsi ž e n atý.K o I i k má š d ě tía
iakéhověku? Máš-lisyna, povedeš ho k motokrosu?
Mám dceru Anetku (2 roky)a na cestě druhéhopotomka'(termÍn
v únoru).Bude to Jiřík nebo Nikolka. Se synern bych to měl těŽké'
neubráni|bych se asi tomu,abych ho k motorkámved|- tedy pokud by

Hra venku: ,,Řek|bych, Že na hřištích
soupeřůjsme hráli pohIednějŠí
Íotba|.Mě|i jsme kvalitnídeÍenzívu
a rych|ýpřechod do útoku,takŽe
jsme si z venku přivez|ice|kem10 bodů,coŽ je s|ušné.
A řek|bych,Že
podzimu'By|oto
právě na hřištisoupeřejSme nastartova|i
k úspěšnému
v Libodřicích,kde jsme prohráva|ijiŽ 3:1 a nakonec jsme dokázali
utkánízremizovat.Nechybě|omoc a byli bychomtam i vyhrá|i.Potom
jsme přejeliVrdy a tým se dostal do psychicképohody.Krásný zápas
1smesehrá|ii v Pečkách,tam to by|oo prvnímgó|u.Ten jsme da|imy'
PeČky pak otevře|y hru a nám se jiŽ hrá|o vo|něji,.'zavzpomína|
v eI i m s k ýk o uč .
změny v kádru: ,'Bylbych rád, kdyby se nám povedlosoučasnýtým
udržet'A podlejednánís hráčito zatímVypadátak, Že nikdoodcházet
nebude. Jinými s|ovy řečeno, nechystáme žádné příchody ani
odchodv..'
konstatovaI
Cmár'
Zimní příprava:,'V Úterý8. |ednajsme zaČa|i
trénovatv ha|e.od 12.
|edna nás čeká turnajv KutnéHoře, kde bychom mě|i sehrát sedm

1

zápasŮ. Hned po skončeníturnaje odehrajemev dalšímtýdnu dvě
přÍpravná
na soustředěnído mad'arského
utkánía 29. ledna odjíŽdíme
p|ánCmár.
přib|íŽiI
nejbIiŽší
Gyeru,..
Cíle do jara: ,,Hrátminimá|něstejně kvalitníÍotbaljako na podzim,
uzavře|
tabuIkya postoupitdo |. A třídy,..
sesadit Polepy z prvnípříČky
Cmár.

Uelimštistolnítenisténa vitěznévlně
přeboruRP ||vyš|asto|ním
I druhápodzimníčástRegionálního
dobře'
nad očekávání
tenistům
V 6.kolev domácímprostředípřehrá|iSoko|Ko|Ín''C..13:5.
Body:Jeřa|aP. 4, Skopek4, Petřík4' čtyřhra1
zápase ve Ve|kém
Toto vítězstvípotvrdiIinašihráčihned v nás|edujÍcím
o se ku vý hrou1 1:7.
Body:Jeřa|aP. 4' Skopek 3' PetřÍk2, c|yřhra2
Domácíremízas Radimí,'C..9:9 byla vzh|edemk průběhuzápasu
Spíšeztrátou.
1
Body:Jeřala P. 4' Petřík3, Skopek 1' Čtyřhra
nenecha|iničím
v Koste|cin.C.|.,,D..13:5si ,,Ve|imáci..
Povinnévítězství
zkomplikovat.
Body:Jeřa|aP.4, Skopek 3, Sixta 2'PeIřík1, Urbánek1, čtyřhra2
pevnost..
padla,po nervydrása.jícím
bojisi
AŽ v 10.ko|e,,domácÍ
8:10odvez|FK Ko|ín''E...
VítězstvÍ
Body:Jeřa|aP. 3, Petřrk2' Škopek2, Babický1
ko|epodzimníčástiv Býchorechto opět byla hororová
V pos|edním
.10:8
jen pro silnépovahy.Naši
hráčišlištěstínaprotia výhra
zá|eŽitost
.
by|azasIoužená
Body:Jeřa|aP. 3, Petřík2, Skopek 2, Jeřa|aL. 1' čtyřhra2
Ce|kovápodzimníbi|ance:7výher,1remíza,3poráŽky.
je třetímístonově se tvořícího
týňu
Po odchodudvou zkušenýchhráčů
obrovskýmÚspěchem'
Jeřala Pave|,Skopek Martin,PetříkDaniel,Jeřa|a
Současnýkádr tvořÍ:
Lukáš,Sixta Pave|,BabickýMartin,UrbánekPave|.
tenisujiŽ 13. ročník
svátky uspořáda|oddílsto|ního
Před vánočními
žáci,Ženy
hráčů.Hrá|o
se Ve třech kategoriích:
turnajeneregistrovaných
se hrálo
22hráčŮ.Ve všech kategoriích
a EL|TE.Turnajese zúčastni|o
předvádě|ičastoobdivuhodné
Žáci
výkony.Kategorii
Urputněa soutěŽící
vyhrá|J.Svoboda,v kategoriiženyvyhrá|as převahoul.Krupičková.
Da|iborLong. PříjemnýmpřeV kategoriiEL|TE zvítězi|',VeIimák.'
kvapenÍmtétokategorieSe sta|a |' Krupičková,která se po vítězství
mezi ženamidokáza|aumístitv e|itnískupiněna 4. místě,kdyŽpředčila
matadory,a stala se tak hrdinkouvečera.odměnou
mnohéostří|ené
pro organizátory
byla maximá|ní
spokojenostvšechsoutěžících'
ToP 12' V němŽ se
30.12,2007se kona|ve velimskéherně |||.ročník
hráčůz 5 klubů'Celé odpo|ednea podvečerby|
utka|o12 soutěžních
se nakonec
úrovně.Z vítězství
stolnítenis regioná|ní
k viděníkva|itní
z NovéVsi, druhýskonči|K.Bod|ákrovněžz Nové
radova|M.Červenka
VSi' třetímístaobsadi|iA.Ma|enovský- ve|imskýodchovanec,hájícív
současnosti barvy Ko|ínaa domácí P.Jeřa|a. VyhIášeníproběhlo
pochvalovali
v salonkurestauraceNa Soko|ovně'A i tady si zúčastnění
ročník'
kartu'.na příštÍ
a zam|ouva|i
si
atmosÍéru
báiečnou
',divokou

měla své praporečníky.
Pos|ednímiby|i JarosIav Karbusickýa JoseÍ
Sixta.
Prapor je v|ajkounesenou na žerdi.Je symbolem osob, které
zastupuje.ČÍprapor kde v|aje,tam majís|ovo.jehov|astníci'
Prapory
mohou být státní,městské,sportovní,
k|ubovní,
závodnía mnohé'jiné.
Prapor obce Ve|imi by| navrženspo|u s novým znakem na podzim roku
2003.
Prág| A|ois Vác|av je uváděn mezi osobami, kterébezprostředně
přispěly k rozvoji ko|ínského
Soko|a, za|oženého
Janem BalIingem,
FrantiškemHave|cem,AntonÍnemKarabáčkema JoseÍemTum|ířem.
Prágl se sta|přebornÍkem
v gymnasticea r. 1B89 by|č|enemvítězného
druŽstvaČos v parizi. Po za|ožení
ve||mského
Sokola dojíŽdě|dvakrát
v týdnu do Velimi, kde mimo zaváděnÍcvičeníodchova|místnÍho
vynikajÍcího
cvičiteIeJoseÍa Macháčka.A. V. Prág| se naÍodil25.
března 1857v Ko|íněa zemře|r. 1934.
Pramenysladkévody volně vystupující
na povrchzemě jsou vlastně
studánkami' Zna|i jsme .jich ve Ve|imi v minulostiněko|ik.BohuŽeI
pramenů
mnohéz nich sníŽením
hladinyspodníchvod vysch|y.H|edánÍ
je spo.jeno s takzvaným proutkařením , ne kaŽdým studnařem
uznávaným. Připomeňme si opět, Že v h|ubinách pod Ve|imí a
Vítězovemproudíod jihu k severu prameny' kterédo sebe cestou
vstřebávajída|šíprvky,aby se v Poděbradechjiž projevilyjako |éčivá
voda Poděbradka.
Prameny historickénám umožňujízískat inÍormaceo dějinných
UdáIostech'Na|ézáme.jev různýchpísemnostech
a dokumentechtypu
berníchru|í,pamětnÍchknih, matrik apod. Lidé,kteříŽi|ipřed námi,
zanechávali o sobě nejrůznějšÍ
svědectví.NejstaršÍz nich dokáŽí
zdůvodnitarcheo|ogové.Zprávy by|y vrývány do kamene, vpichovány
do hliněnýchtabu|ek,psány na pergamen či papyrus.Jednoduchý
historickýpramen i z dob nedáVnýchje moŽno přÍk|adně
domys|et.
KříŽek v po|i, na němž 1e pouhý |etopis,naznačuje,Že zde doš|o
k nějakétragickéudálosti.Nepatrná zmínkav kronice nám poskytne
ucelenější
obrazo dávnémdění.
Prasata čilivepřl domácíse Ve Ve|imichovalaod nejstarších
dob.
Nejvícejich býva|oV panskémdvoře.K roku .l553a potév |etech1561.
68 je uváděno po 28 pÍasatech.K roku 165] to by|o30 kusůdobytka
svinskéhoa to samé roku 1684. Ktémužroku by|ovke|tskémdvoře
uváděno40 kusůsviní.Ve velimskémdvoře by|oroku 1744 ce|kem10
prasnic,1 kanec,50 kusůprasatjeden a pů|ročních
a 50 kusůpů|roku
prasat byli označováni,jakoprasačkaa sviňák'
starých'ošetřovate|é
Prašnébouře .|emoŽno někdy u nás vidět při poh|eduk Soko|či'K
jejichvznikujsou nutnéjistépodmínky.Musí být suchéa tep|épočasí
kterésvým
se si|nýmVětrema pozemky nesmí být osety ku|turami,
zakořeněnÍmbrání uvo|ňováníspraše, mikroskopickéhoprašného
písku. Koridor prašnýchbouří je určen zhruba směrem Ratenice.
K|ipec''Stává.se,že za jasnéhodne se obraz Sokolčea oko|íztrácí
v písečnÝch
mracích'

a a a a aaaaaaa

a a aa a

rnzerce
Prodám2 ks akumu|ačních
kamen8'
T\^l.^l^;i^+Á
Uv|
|Uud
'l|Ďtd.

Tel.:602 835 588

oddílstolníhotenisu

V e l i ms|<áab eceda (list 91}
Kdo
Práce je smys|emnaŠehoŽlvota.Bez ní by |idéby|inešt'astní.
bere |idempráci, bere .|imchut'k Životu.Pracu.jemeprotos Usi|ovnou
chutípro b|ahoi v|astníuspokojení.
bonbony v minulostihojně vyráběnéve
Pra|inkyjsou čoko|ádové
rumovéa
Ve|imské.
Z výrobytohotozávodu známe dva druhypra|inek,
U
by|y praIinkyŤondánové.
s fondánovounáp|ní.Výrobnějednodušší
cukru'a
nich stači|ood|ítje do vy|isovanýchforem do moučkového
vytvářející
nechatje ztuhnout.U rumovýchbylo většírizikopoškození
se cukrovésklovinypo obvodu' oba druhy prošIymáčecímstrojem,
kterýje všestranněoba|i|čoko|ádou.Své jméno získa|ypra|inkypo
krá|e.
svémvyná|ezci,kuchařiÍrancouzského
jsou IidéurČení
k nošenípraporů.
V minu|osti
se stáVali
Praporečníci
cílemnepřátelskýchstřeI,protožev bitváchp|atilo,Že čípraporzav|aje
mÍstě,ten vítězí.Praporečníci
š|iv če|evojsk,
na spornémvyvýšeném
rúznýchpo|itickýchči náboŽenskýchorganizací.
a|e i v če|eprůvodů
Tak tomu by|o i při církevníchs|avnostechve Velimi. Zde býva|
praporečníkem
BohumilBrejcha.TakétělocvičnájednotaSoko| Ve|im

VEL|MsKÉ NoV|NY - občasník
vydávanýoÚ ve Ve|imi
INTERNET:www.veilm.cz
E-MAfL: redakcevn@seznam.cz
Redakčnírada: Mgr.Jaros|avCešpiva. šéÍredaktor
( zpr á v y zo U aoZ \
|ng.Mi|oslavMacháček(zprávyzobce)
RenataJeřábková (inzerce,rek|amy,organ.práce)
MonikaSIabá (ku|tura)
Mgr. Eva Vese|á (korektUra,zpÍávyze zŠ)
Mgr. Hana Kaprálková(korektura)
práce)
Jana Bartošová(zprávyz obce, organizační
Příjemzpráv: e-mai|:redakcevn@seznam.cz
Mgr' Jaros|avČešpiva(ZŠVelim)
podobě
Uzávěrka je 21' den v měsÍci.Příspěvkyzaslanév e|ektronické
mají přednost.Příspěvkydoš|épo uzávěrce i přÍspěvkynevytiŠtěné
z kapacitníchdŮvodŮVyjdouV da|šÍm
čís|eVN. Příspěvkymohou být
upravené,
obsah zůstanenezměněn(nevyžádané
rukopisynevracíme).
Za obsah č|ánků
zodoovídáautor.
Tisk: RoTAtisk, Roháčova194,28o 02 Ko|ín3, tel./fax:
321 724 338,
e-mail:rolatisk@ reklamniservis.cz,
www.reklamniservis.cz
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kapitálem
Mo dernís po lečnostse z ahr aničním
produkujícíhliníkovápouzdra
se výroby
hledá do rozšiřující
k a n didátyna poz lce:

uonŽgÁŘ
MEcHAN|cxÝ
ELEKTRo ÚonŽgÁŘ

P odmínky:
čie|ektr osměr u
|is ttechnického
v ý uční
závod výhodou
o bdo bnápraxe- výr obní
čistýtrestnírejstřík
dobn7zdravotnístav
Nabízíme:
zaměstnání
a per spektivní
s t a bi| ní
podmínky,
v elm idobr éntz dové
výhody,
zaměstnanecké
moŽnostubvtování
AERO CAN CZ s.r .o.
Palackého639, 281 01 Velim
Tel.: 321 739 828,321 739 822
petra.pitakova@aerocan.eu
www.aerocan.cz

