Vydóvó obecní úřod

ZPRÁVY zÉzo

Ceno 5,. Kě

Zjednání Zo Ve|im konaného dne 22'1'2oo8 vzasedacímístnosti
oÚ Ve|im od 18.00hodin
Přítomni:pp. - Seifert, |ng. Richterová, Mgr' Češpiva, Mgr. Karpeta,
|ng.Rejho|ec,Slabá, KaÍtan,JUDr. Těmín' Kube|ka
1. Zaháieníproved|a s progřamemjednáníseznámi| přítomnépan sta.
většina
rosta Josef Seifert.Konstatova|,Že je přítomnanadpo|oviční
ě|enůZo. Hlasovánío programu:pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 0.
2' Koňtrolaminu|é[ozápisu
. Chov vče|paníŠmídové,
Ve|im 378 - JUDr' Těmín zaslal odpověd'
.na
dopis KrajskéveterinárnÍstanice. 29,2,2008se od 11.00 hodin
zastupite|stvoobce a stěŽovate|ésejdou k projednánípřípadustíŽnosti.
. Zo rozhod|o,Že možnostisvozu bioodpadu pro tento rok prozatím
nevyuŽije.
. Finančnípříspěvekpro našeho'občanapana Vác|ava Hájka' Ve|im
příspěvekve výši 5 000'541. RozhodnutíZo: poskýnout Íinanční
Kč.H|asováníZo: pro 9 - proti0 - zdrže|se 0.
- i.an starosta před|oŽi|geometrickýp|án k přečerpávacístanici ve
Vítězově.Zo pověřuje pana starostu k jednání s majite|iokolních
komunikace.
pozemkůo možnostivybuďovánípřístupové
. By|ypřipomenutyostatnízpráVy.
3. Doš|áoošta
. č.j. 15/08- ManŽeléJurkovičovi,Velim 234 - stíŽnostna souseda
ing. Radoně' Zo navrhuje manŽe|ůmJurkovičovýmzaŽádat si
trvatna da|ším
o úastníodbornýposudek' Pokud budou stěŽovate|é
kroku,bude tato stíŽnostpředána přestupkovékomisi.
: ě.i,27la9 -Jana Podnecká, Ve|im 452_Žádost o výměnu čiopravu
e|.sporáku.Zo pověřujepana staÍostuvyřešittuto Žádost'
. Návrh na zvýšeníodměn za přípravua konánís|avnostníchobřadů
v rámci SPOZ a oÚ Ve|im (svatby, vítání občánkŮ, roz|oučení
s MŠ)' RozhodnutíZo: zvýšeníošatnéhona 1 obřad - 500,. Kč
a odměny za jednu hodinu- 300,. Kč. HlasováníZo: pro 7 - proti0
" -zdrŽe|se2.
Zo. diskuse
4. Zpráw č|enů
o dokončováníprací pro přestěhování
- Panstarošta- inÍormova|'
dětské |ékařky. Po jejím přestěhování zde budou vybudovány
ředite|kuMS.
PÍostorypro součáŠnou
. Mgr. Karpeta - inÍormova|
zápisu do 1..roěníkuZS'
Zo o průběhu.
33 dětí. Pro
ktěnýpÍoběh|v pátek 18.1.2008.Zápisu se zúčastni|o
příští
ško|nírok bude nap|něná1. třídao 26 - 28 Žácích.

Únor2008

. Pan Kaftan - poukazuje na parkovánívu|ici'Do|ní.Nouzov.Zo
. pověřujepana starostua pana Kaftana Vyřešittuto situaci.
. Mgr. Češpiva= navrhuje schúzku nájem4Íkůpošty s panem starostou, kde by se upřesnily povinnosti nájemníkůoh|edně úk|idu
společných prostor. Zo tímto pověřuje pana starostu s panem

Z jednání.Zo Ve|im konaného dne 5' 2.2oo8 v zasedací místnosti
OU Velim od 18.00hodin
Přítomni:pp. - selfert, Kostka, Kotek, |ng. Richterová,Mgr. Češpiva,
Ing. Rejho|ec,S|abá, Kaftan,JUDr. Těmín' Kube|ka
pan sta.
1' Zaháieníproved|a s programemjednáníseznámi|přítomné
většina
rosta JoseÍ seifert' Konstatova|,Že je přítomnanadpo|oviční
.l0 proti - ŽdrŽe|se 0.
0
členůZo. H|asovánío pÍogramu:pro
2. Kontro|aminu|ého
zápisu
- Chov vče|paníSmídové,Ve|im 378 - JUDÍ. Těmínčeká na obdrŽe.
ní odpovědi Krajskéveterinárnístanice a upřesněnítermínujednání.
. By|y připomenutyostatnízprávy.
946/1.990/1,
3. Návrh na záměr pronáimupozemkůo.č'945/1.32211,
1034:968/2V k.ú.Vé|in a p.č.367/1á 367/2V k.ú'Vítě?oV
- Zo projedna|onávrh pronájmu výše uvedených pozemků, kteý
schváli|o h|asováním:pro 10 - proti 0 - zdrŽe|se 0. Tento záměr
bude vyvěšenna úřední
desce po dobu 15tidnů.
4. Doš|ápošta
- ě. j. 44l0B l A|Žběta Zárská, Nebovidy 124, Ko|ín||- Žádost o přUetí
do domu s pečovate|skou s|uŽbou. Rozhodnutí Zo: zařadi| do
seznamužadatelů.
- č. j. 48/08 - K+G service, s'r.o., Ve|im - cenová nabídka na
zhotovení chodníku. Ce|ková ,částka činí243 000'. Kč vč. DPH'
RozhodnÚtíZo: pro zhotoveníchodníkuza částku243 000,. Kč Vč.
DPH. H|asování
ZO: pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 1.
. e. j. solog - Mi|an Novák, Český Brod - Žádost o stavebníparce|u.
RozhodnutíZO: zařadit do seznamu Žadate|ů.
- č'j.55/08 -.Jan Budai, BoŽena.Budaiová,Vrbová Lhota - Žádost
o přijetído domu s pečovate|skous|uŽbou.RozhodnutíZo.. zařadit
do seznamu Žadate|ů'
. č.j. 56/os - Marie Kleňová, Koste|ecnad Černýmilesy - Žádost
o přijetído domu s peěovate|skous|uŽbou.RozhodnutíZo: zařadi|
do seznamu Žadate|ů.
. č.j. 61/08 - Hana Bínová, Ve|im 620 - Žádost o stavebníparcelu.
Rozhodnutízoi zařadi| do seznamu Žadate|ů.

.

č, j. 1o2lo8 - Ladis|av Fořt, Ve|iň 201 - Žádost o souh|as sé
zhotovenímchodníkua vjezdu ze zámkovéd|aŽbyu domu čp.201
v u|ici Kaíova ve 'Ve|imi (na vlastnínď|ady).,RozhodnutíZo: Zo
souh|asíse zhotovenÍmchodníkua vjezdu.na nák|adyžadate|e'
ZáR|adní škola T. G. Masaryka Ve|im - MgÍ.Karpeta .- Žádost
o souh|as s převedením Íinančníchprostiedkůdo rezervníhoÍondu'
prostředků.
RozhodnutíZo: Zo souh|asís převedenímÍinančních
H|asováníZo: pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 0.
pí Vedra|ová, šinoeláiová, V|čková,Ve|im - stíŽnostna \4istavbu
parkovištěv u|ici Do|níNouzov. Uved|yněko|ikargumentůprotitéto
\4istavbě. Rozhodnutí ZO.. parkovací plocha.se budovat nebude,
ce|éprostranstvíbude upraveno.
Zpráw č|enů
Zo. diskuse
pa" starosta
zo Čerpánírozpočtuza rok 2oO7 a Návrh
-lreonal
rozpoětu na rok 2008.
Zo o jednání s eurornanagerkouing. Have|kovou
- LnÍormova|
z MAS Pod|ipansko.Je moŽnostzískatfinančníprostředkyz evrop.
ských Íondůna vybudování dětského hřiště ye Vítězově a na
rekonstrukciMateřskéško|yve Ve|imi.Dá|eje moŽnéčerpatfinanční
prostředkyna Úpravu náměstíve Velimi, úpravupozemkův býva|ých
kasárňách. Prostředky je moŽnéčerpatna dopravně - bezpeěnostní
systém.
Íond- ve Ve|imi konkrétněna kamerovýbezpečnogtní
Pan Kube|ka - oznámi| Zo, Že je v roce 2008 nutnévypracovat no4i
územníp|án a zahÍnoutdo něj cyk|ostezky.RozhodnutíZo: na
příštím
'
obce bude dohodnut,postup.
zasedánízas.tupite|stva
Pan Kostka - poŽadoval informaci, zda ne|ze zvýšit poplatek za
odvoz komuná|níhoodpadu. Pan starosta odpověděl' Že zvýšení
pop|atkuza odvoz komunálníhoodpadu ne|ze uskutečnit'protoŽe
moŽnou čiístku,a to je 500'. Kč.
občanéd|e vyh|áškyplatínejvyšší
V souěasnédobě obec Ve|im dop|ácíza svoz komuná|níhoodpadu
400 000'. Kě ročně.
- PoŽadujeuk|iditpapírypoházenépo obci.
Pan Kotek - inÍormovalZo o kácení stromůna kato|ickémhřbitově.
prostředí.Hřbitovbude
Je třeba pozvat ing' Ruse z odboruživotního
osázen novýmistÍomy.'Pan starostazajistíschŮzku s ing. Rusem na
místě'

č.j. 62/08 - Pave| Kasa|; Ve|im 301 - cenoVá nabídkana okna do
Mateřskéško|yve Vetimi : p|néokno - 5 B27,. Kč vě. DPH' otevírací
okno - 8098,- Kč vě. DPH. RozhodnutíZO: pro výměnu oken
v mateřské škole (4 p|ná a 3 otevíracíokna) za tuto cenovou nabídku. HlasováníZo: pro 10 - proti0 - zdrže|se 0.
. č. j. 67to8 _ Stanislava-Štelová,ovčáry - Žádost o přidě|ení
obecníhobytu vobci Ve|im. RoŽhodnutíZo: zařadit'do seznamu
žadatelů'
- Tělocviěná jednota Soko| Ve|im - poděkování za podporu v roce
2007.
5. Zpráw ě|enúZo. diskuse
- Pan štarosta -, os|ovil z důvodu vypracování a přípravy Žádosti
o čerpáníprostředkůz evropskýchfondůtři firmy (A|lowance,s.r.o',
Praha 4, Stormen, s.r.o., Praha 9 a Regionání poradenská
Brno),.kterézaš|ouÍinaněnínabídkuna dobudování
agentura'.s.r.o..,
kanalizaceve Velimi.
- Pan starosta pověřuje pana místostarostuprod|ouŽenímvodoprávníhorozhodnutína dostavbu kana|izaceve Ve|imi.
končí|etosv řrjnuzkouškyna
-.Dá|e oznámiIZo, Že panu Beníškoúi
obdobípřijme
výkon obecníhopo|icisty'Zo rozhodne,zda pro příští
novéhopo|icistu.
o.nabídcekoupě ryb do vítězovskéhorybníka1 kg za
- |nÍormova!
45,. Kč.
. - Navrhujeosázet stromy spojnici mezi u|icíKarlovou a třídouKrá|e
Jiřího.
.- |nÍormova|o nákupu nových autobusových zastávek do Ve|imi
' a Vítězova.Rozhodnutí:Zo souh|asíse zapojenímdo projektuDSo
spolu.
Pečeckýregion financovanéhoz RoP a souh|asís Íinanční
úČastÍ
ve výši 7,5 % z hodnoty poměrné části projektu (na jedn.u
zastávku bude včetně terénníchúprav rozpočtováno100 000'. Kč)'
HlasováníZo.' pro 10 - proti0 - zdrže|se 0.
. lng. Rejho|ec - připomná.výstavbu dětského hřiště a zároveň
poŽáda|o vybudováníchodníkuna pozemku 36712v k.ú.Vítězov.
. Paní S|abá - dotazova|ase, kdy budou znovu obnoveny Veliřnské
webové stránky. Pan starosta odpovědě|, Že provoz webových
stránek bude zahájen do 29;2.2oo8.
ňa parkováníáutomobi|ůfirmy Uniwinve
- Pan Kaftan.- upoz-orňova|
tříděKrále Jiřího'

-

Z iednáníZo Ve|im konaného dne 19. 2.2oo8 v zasedací místnosti
oÚ vetim od 18.00hodin
Přítomni:pp. - seifert, Kostka, Kotek, |ng. Richterová, Mgr. Karp'eta,
|ng' Re|ho|ec'S|abá, JUDr' Těmín;Kubelka
.l. Zaháieníprovéd|,a
s programémjednáníseznámi| přítomné
Pť -9ta.
většina
rosta JoseÍ Seifert.Konstatova|,Že je přítomnanadpo|oviční
pro
proti
0'
zdrže|
se
programu:
9
0
č|enŮZo. H|asovánío
2. Kontro|aminutého.zápisu
- Chov vče| paní Šmídové,Vélim 378 - obdrŽeli jsme odpověd'
v 1 1.00
Krajskéveterináinístanice. Projednánípřípaduse uskuteční
hodin v síd|eKrajskéveterinárnístanicev Praze.
. Výstavbachodníkuv NovoveskéulioijiŽ zača|a:
. V ordinaci dětskélékařkyby|a zabudována.p|astováokna' ZO zvá.
Ži|o moŽnost výměny vchodových dveří a pověři|o pana starostu
vyřídittuto věc'
pan
' RozhodnutíZo' zda bude přijat nový obecní policista či ne'
slarosta od|qŽil na příštízasedání' a ta z důvodu nepřítomnosti
něktenj'chzastupite|ů.
. U|ice Pa|ackého,Karlova a spojnice mezi 'u|icíKarlovou a třídou
Krá|eJiříhobudou osázeny okrasnýmistromy (sakury).
. Nákup novýchautobusovýchzastávek - za účastiPečeckéhomikroregronu.
- Hřiště ve Vítězově je připraveno na po|oŽeníumě|étráVy. Vybu.
dovánÍ nového chodníku se usktJtečnípo dokončeníchodníku
v'NovoveskéuJicive Ve|imi'
. Vě|imskéwebovéstránky Íungují
od 18.2.2008'
. By|ypřipomenutyostatnízprávy.
3. Sóhválení ?áměrú pionáimu pozemků b.č. 945/1. 32211' 946/1.
990/1.1o34,968/2V k.ú.Ve|im a o'ě. 367/1 a 367/2V k.ú.Vítězov
.. Pan starosta seznámi| Zo s obsahem nájemní sm|ouvy na pro.nájem pozemků za úěe|em vybudování autobusových zastáVek
v obci Velim a Vítězov. Finančníčástkaza pronájem.pozemkŮ činí
1,. Kělm?hok'Zo souh|asís danou sm|ouvoua pronájmem uvede' ných pozemkůhlasováním:pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 0.
4. Doš|ápošta
- a.r aztoa'K|ub rodáků- Bohuslav Ba|áěek - oh|ášeníakce a Žákterá
dost o hmotnou.pomocna akci ,,Koulenívajíěekv Rybníčkách,.'
se uskuteěnídne 24.3.2008; RozhodnutíZo: poskytnoutfinanční
příspěvek ve výši 1 000,. Kč. H|asováníZo: pro 9 - proti o . zdrŽe|
se 0.
. č. i. 88/08 - Danie|a Bertramová, Ve|im 83 - Žádost o zakoupení
stavebníparce|yv obci Ve|im. RozhodnutíZo: zařadit do seznamu
Žadate|ů.
. č.j. 9o/o8 - Tomáš Za|abák, Velim 414 - Žádost o přidělenístavební
parce|yv obci Ve|im. RozhodnutíZO: zařaditdo séznamuŽadate|Ů.

SPOZ OZNAMUJE
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sPoLEčeusrÁ. RUBRIKA
Významná životníjubi|eaoslaviIi:
Krep.sováJana, Ve|im
Koděra Jaros|av,Ve|im
BenešJaroslav, Velim
SeiÍertJoseÍ,Ve|iň
Ska|aJindřich'Ve|im
PagačováAnna, Velim
Táborská Jana. Velim
DyrčíkFrantišek'VeIim
Sixtová Anňa, Velim
Lanc Jaroslav. Velim
Fuchsová Hana. Ve|im
Kync|ováMarie, Velim
U rbánek Jaros|aV,VeIim
Do da|ších|et'přejemehodně zdraví!

B0 let
70 let
65 let
70 let
60 let
60 let
A(

tat

65 let
60 let
93 let
B0 let
85 let
60 let

Zemřeli:
Procházka František,VeIim
FišerováKvěta, Ve|im
Nováková RůŽena,Ve|im
čest iejich památce!

ŠxomrÁ.A, KULTURNÍ.KoMIsEvE SPoLUPRÁcI
s oÚ VELIM

Vás srdečně zvou na

VIII. VELIMSKÝ PLES
pořádaný v sobotu Z2.bŤezna 2008 ve 20 hodin
Y místní soko|ovně
K tanc! a poslechuhraje hudebnískupina UNIKAT
pod vedenímKarla Brtka
' VystoupíAerobic klub ZŠVe|im . Břišnítanečnice
Zajímavá tombola
Vstupné80'- Kč

Vhodný společenskýoděv

Hřichy

Šrolní přebor ve stolním tenise

věků minulých

je název jiŽ druhékn'íŽeěky
velímskéhopatriotaBohus|avaBaláčka'
v níŽse autor snaŽízachytit střípkydávné minu|osti.Původcii svědky
těchto udá|ostíbyli naši přímípředkové,obyvate|éVe|imi a oko|í'kteří
tak nechtěně přispěli k našemupoznánía poučení.Knížkajek dostání
KRPV
na obecním úřaděve Ve|imiza 40,. Kč.Doporučujeme!

Z našíškoly

LvŽák

V únoru se naše třída zúčastni|atýdenníhopobytu v Peci pod
Sněžkou. Po příjezduna místo jsme se ubytovali v chatě Ceského
rozh|asu. Poté, co jsme si rozdě|ili pokoje a vyba|i|ivěci' by|i jsme
povoláni do společenskémístnostia seznámeni s programemna da|ší
po začáteč.
den. Druhý den nás rozděli|ido tří družstev,od nej|epších
níky. První družstvoved|i pan Kostka a pan učite| Kyncl, druhépan
Hav|íčeka pan učite|Češpivaa třetí paní učite|kaMatiášová a pan
ředitelKaroeta'

Dne 23. 1. se Ve ve|imskéško|e konal přebor .ško|yve stolním
tenise. Učast oproti minu|ým.ročníkům
by|a menší,a|e úroveňmá
stoupající
tendenci.
Turnaj by| rozdě|en do dvou kategorií. m|adšía staršíŽactvo.
Turnaje se zúčastni|apouze jedna dívka, a to Kateřina Bodláková ve
starší kategorii, kde soupeřům nedarova|a jediný míěek bez boje.
M|adšíkategorii s ve|kým přeh|edemvyhrál Jan svoboda a Ve stařší
kategorii potvrdi| ro|i Íavorita mi|áček publika Benjamin ' Mbemba'
DouÍeime,Že příštíročníkbude mít početnější
účasta stejně kva|itní
jako Ietos.
účastníky
Sumář výs|edků:
.|
m|adší
- ' Svoboda Jan, 2. Kope'ÍkýArnošt,3. P|achýVác|av,
starší- 1. Mbemba Benjamin'2. Smejkal Danie|,3..DangDalibor
MaKy
Převzato z MF Dnes 5'2.2oo8

LidévYpouštěiíodpgd do země
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Kontro|ynatáčenéna kameru zaži|iv druhépolovině |edna někteří
obyvate|éP|aňan. NékontrÓ|ova|au nich však po|icie, ale městský
zastupite|spo|ečněs ÍirmouVodos, a to jejich připojenína kanalizaci.
Pod|e zákona totižmůŽeobec občanůmnařídit,Že se majína obecní
kanalizaci připojit'V Plaňanech majíčistírnu
odpadníchvod a kanalizaci
od Íoku2005.
,,Během kontro|yjsme zjistili,že část domů připojena vůbec není,
část připojena je, avšak nemá s firmou Vodos uzavřenou sm|ouvu,
připojení
a ěást je připojenanesprávně,"lvrdi| starostaCharvát. Špatné
znamená, Že odpadní vody tečou do kana|izace přes septik nebo
žumpu. Podle starosty tak mohou do budoucna obyvate|é'u kteých
kontro|azjisti|anějakénedostatkya kteřízjištěnýstav nehod|ají
změnit,
ppěítatze strany města s pokutami.

KaŽdý den jsme měli večerníprogram.Vo|i|ijsme i Miss a Missáka
hor' Také jsme si vys|ech|ipřednášku horské s|uŽby' Během kurzu
nechybě|yani -závody ve s|a|omu a běhÚ na |yžích.Ce|ý týden by|o
krásné počasÍ,aŽ na dva pos|ednídny. I přesto se všem kurz ve|ice
|íbil.

Karnevalue školnídruŽině

Únor jé měsícem karňevalovýchrejů,a iak se i naše ško|nídruŽiňa
zapojilado oslav.
Děti ce|éodpo|ednetancovaly a soutěŽi|yve v|astnoručněvyrobených maskách.
Pozadu nezůsta|yani vychovate|kya praktikantka'Přev|ečenéza
Babu Jagu, |vánkaa Nastěnku dětem zahrály něko|ikscénekz pohádky
Mrazík.
BADKRAHOL
Akce se dětem |íbilaa uŽ ted'se těšína další.

Ce|ou situaci vysvět|ujeředitel firmy Vodos Jaros|av Fišera' ,,Lidé
mohou odmítnoutpřipojen'ína kana|izaci,pokud nějakým způsobbm
dokáŽou, Že své odpadnívody, tedy množství,kteréodeberouz vodovodu' nějakým.způsobem
odvezli;..vysvět|i|.,,Přikontro|áchse zaměřu.
|eme na ty, kteříto nějakýmzpúsobemdě|ajíjinak. Napřík|admajímísto
nepropustnéjímkyjímku s přepadem a ěást odpadu tak vypouštějí
do
země...uvedlFišera.

pryidobudoucna
p|ánují
Podobné
kontro|y
n^o,,n,^o.,ůIfx[Io,o,,o

Klub roddkťI h'lásí

od počátku |etošníhoroku je v provózu knihovna, kterou zaloŽi|
čtvrtýoddí| Sokola Ve|im. Knihovna obsahuje 170 svazků.Je určena
k bezp|atnémupůjčování
knih pro všechny č|enyve|imskéhoSokola.
Půjčovnídoba je stanovena na kaŽdou první sobotu v měsíci, čtvrt
.l8.
hodinou (navečerve třičtvrtěna šest).Půjčuje
se v k|u.
hodiny před
bovně ve|imskésoko|ovny- v místnostina ba|kóně.
o Ve|ikonočnímpondě|í24. března 2oo8 se ve 14 hod. sejdou
občanéa hlavně m|ádežu křižovatkypob|íŽsoko|Óvny,aby se vyda|ido
Rybníčekna tradičníkou|enívajíěek.Tam se m|ádeŽ pod dozorem
zkušenýchcviěite|ekzúčastní
soutěŽía závodivých her, lteré Vyvrcholí
kou|ením.
vajíěek.Připomínámedětem: ,,Nezapomeňtesi vzíts sebou
jedno veIikonoční
vajíčko...
K|ub rodákůos|ovujevšechny spoluobčanyk projevu zájmu o činnost k|ubu rodákŮ. Poctivých, spoleh|ivých a obětavých spo|upJacovníkůnení nikdy dost. Rozsah moŽnostíup|atněnínejrůznějších
zá|ib a veřejnosti prospěšných činnostíje ve|mi pestý. Podmínkou
č|enštví
v k|ubuje ce|ková bezúhonnosta placeníč|enskýchpříspěvků,
kteréčiníroěně B0,- Kč.S obzvláštníradostí přijmeme i m|adšíč|eny
s perspektiVoupřeÝzítpochodně takřka neomezenéčinnosti.Pravidelné
schůzkyklubujsou kaŽdou prvnísobotu V měsíciv k|ubovněsok'olovny.
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K|ub rodákůs povděkem přija| rozhodnutíh|avníhovýboru Sokola
Ve|im uspořádat V |etošnímroce soko|skýp|es. Po delšíabsenci, která
nás|edóva|a po něko|ika propadech tanečníchzábav . vy|oŽeně ztrátových, se letošníp|es projeviljako ve|miúspěšný.Snad tomu napomohly
i nedávnéúpravyprostorbudovy.
K|ub rodáků trápí stav Ve|imských novin. Rádi bychom pomoh|i
k jejich stabi|izacl.|deá|níby by|o vydávat běhemroku10číse|,ato
v pravide|nýchměsíčníchčasech mimo prázdniny. K|ub rodáků rád
bude po dohodě s redakcí přispívat na stránky Žádanéhomístního
měsíčníku.

,.Jak-dál?''
Velimskénoviny aneb
a ku|Velimskénovinyjsou v|astněpřevďující náplnípráce Ško|ské
turníkomise oÚ Veum. Členovététokomise tvoříredakčníradu Velim.
jejich tvorbu a vydávání. V nové podobě jsme
ských novin a zajišťují
začaliVydáVatVelimskénoviny v roce 1990. od začátkustojímv.če|e
této redakce jako šéfredaktor.První komisi a redakění radu jsem
vytvoři| za pomoci místních po|itickýeh stran, které mi nabíd|y své
zástupce' Ze zaátku isme psa|i a:tisklí noviny sami. By|a to práce
zdlouhavá a náročná, Potom jsme díky. paní Skopkové zača|i
spolupracovát.sfirmou BoTAtisk (pan Tauc),'novinydostaly novou tvář
apráce se nám zjednodušitaa zkvalitni|a.Běhern mnoha up|ynu|ých|et
řadu z různýchdůvodůopusti|a a dnes jsme
řada členůnaši redakční
v situaci,Že novéě|eny nemůŽemezískat.A tak mě v|astněmotivova|
klub rodákůk napsánítohotoč|ánku.

K|ub rodáků a h|avně pan Ba|áěek patří k hlavním a stá|ým dopido našichnovin. Mohu poznamenat,Že ve|mičastodokonce
sovatg|ům
čís|aVN. Mnohdy se říka|o,Že VN jsou
zachráňovalvydánípříslušírého
novinami rodáků.To nebylo na závadu, noviny bylo stá|e čímdop|ňo.
Vat. Jsem rád, Že osud VŇ ležína srdci právě k|ubu rodáků.V určitých
obdobíchjsem taképoukazova|na to, Že VN stagnujía my se musÍme
zamvs|etiak pokračovatdá|. Upozorňuji,že.VN jsou občasník,nevyo.prázdninách, a kdyŽ je má|o č|ánků,tak se V přís|ušném
c}-Éžeií
měsícinevydajÍ'Příspěvkůod občanůa organizacíjemá|o,početě|enů
redakčnírady se snižuje, navíc kaŽdý má da|šípo.vinnostia řadu
starostí.Jak iedy dá|? Je to otázka k zamyš|enínejen pro naši komisi,
a|e také pro občany,kteříchtejínoviny číst.
pro obecní.zastupite|stvo,
bhceme vŮbec noúny? Není 'jejich obsah nudný a pořád stejný?
To je t4izva pro
Čekám, Že nám napíšete,zavo|áte nebo nás navštívíte.
S novinami musíme opravdu něco udě|at.
čtenáře,iobecnízastupité|e.
osobně si mys|ím,Že je nutnéredakčníraduvyč|enitv rámci Šxotsré
a ku|turníkómise, posílit.ji a do jejího ěe|a postavit vedoucího kteni bude vydává1ríVe|imských novin zajišťovat.(By|o by
šéÍredaktora'
dobré třeba ho i finančně motivovat.) Na podněty, které pomohou
Ve|imskénovinyzkvalitnit,se užted'těším.

předseda
**r,i;:J::,ť,I3::!ix:
škotské
S pozdravem
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I)enrokraaie?

Demokratickásvoboda po roce 89 nás omámi|a.JaKo opi|íze změny
po|itického
systémujsme přijalimyš|enkyrádoby demokratickýchpoliti.
k.:,,t.teri nám určilisměr, jímŽ se naše krásná vlast bude v příštím
období ubírat' My dříve narození jsme sice poěíta|is urěitými opatře.
ními' které se .většinyobyvatel cite|ně dotknou, ale že vývoj půjde
má|okdo.Po|iticise:nad nás povznes|i
směrem, s tím počíta|
takornímto
do takových výšin, že uŽ jsou mimo rea|itu.Dernokracii.majípouze
vnázvu švýoh.stran'Jeden chytnýě|ověk řek|, že demokracie je pro
|idi. Mě| naprost.oupravdu. Z pohledu nás dvou je demokracie'
s|'ušné
podáňí
našich demokratů pouze pro bohaté, ktejí se k bohatství
v
dósta|i různýmineka|ýmicestami, a ne poctivě.Jistě si kaŽdý soudný
jak to mys|íme.Vládnoucídemokrďické strany s námi
č|ověkdornýs|í,
pěkně zamótty. óa tzo. frivatizace přes vstup do NATO, špatnévyjed;
hávánívstupňíchpozic do EU, aŽ po vyjednávqnío americkézák|adně
a umístěníradaru na našem území'Pod|e našeho názoru by o tomto
.všem mě|i rozhodnout občané.Kdyby se naši politici řídi|ise|ským.
rozumem, nernohlo by potom vše dojíttak daleko. Všechno, co mělo
ieště něiakou cenu, jsme prodali a tady zbyde pouze |évnápracovní
.sí|a.
Zbábrané, spatňc nastavené sociální dávky nenutí |idi pracovatŘešíse to odchoóem do důchoduv pozdějšírnvěku (coŽ není řešení)
.a mladí |idénemají práci. Státní dluh se loni zl$i| o 89,9 mi|iardy
tor.un, to na 892,á ňitiardy korun. Na kaŽdéhoČechatak v současné
"
d|uh přes 86 tisíc korun.V roce 2006 se náš stát zadluŽi|
době připadá
opět deÍicithospodao více neŽ 111 mi|jard.korun.H|avnípříčinou.by|
ření (zdroj MF dnes). Podívejte,co udě|alis našímzemědě|stvím,co
všechnoše sem postupně dováŽí.NemůŽese vše svádět na opatřenÍ
vŮdci, nedot:
EU. Za většinuopatřenímohou naši demokratiětípo|itičtí
systému.
kapitaIistického
knutelnéikony prohni|ého
Jsme pro změnu vo|ebníhosystému,přímouvo|buprezidenta,jsme
proticizímzáktadnám na našemúzemí,isme pro to, aby po|iticines|iza
svá špatná rozhodnutízodpovědnost.
Ještěk radaru:Při tak vyspě|étechnice,kdy zeměkou|eje obeh;rána
systémem druŽic, ze kteryich |ze sh|édnout veškeý pohyb na
místěna světě, jě radar úp|nězbytečný.Je to pouze snaha
kierémko|iv
na našemúzemívoienskou americkouzák|adnu,nic víc' . -,
rožmístit
JOBEDFRASI

v našemstátě?
Aiakýie Váš názorna současnousituaci
Vaše rěáxce (kladné i záporné) na tento č|ánek rádi
uveřeiníme.

Velimská abeceda (Iist 92|
Pravěk Ko|ínskaa Kouřimska - soupis archeo|ogickýchpamátek
Ko|ínskaa Kouřimska. To je název knihy zak|adate|earcheologického
muzea, obvodního |ékaře z 'ČervenýchPeěek
oddě|ení'ko|ínského
MUDr. FrantiškaDvořáka, která vyš|av roce 1936. Po ní nás|edova|l|.,
o t4izkumuve
l|l. a |V. dí|,ten jako část obrazová. NejvíceinÍormací
Ve|imije právě v prvnímdí|u.
Území dnešníVe|imi se řadilo v pravěku k místůms hustýmosíd|e.
ním. Je to patrno zvýs|edků práce archeo|ogú.V jejich.ná|ezech je.
zastoupena, byť jen spoře, většina h|avníchku|tur vyskytujícíchse
v našízemi. Ve Ve|imi byly na|ezeny stopy těchto ku|tur:staršídoba
nordická,zvon.
kamenná; kulturavypícháná'jordánsmŮhlská,šňůrová,.
coVých pohárů,únětická,velimská, |uŽická,knovízská,|aténská(antic.
kémince) a hradištní.
Fravěk rodůobyčejnýchsmrtelníkůne|ze dnes Vystopovat.Víme
totiŽ, Že nejstaršízáznamy nechali o sobě pořizovat příslušnícivládnoucích rodů.Ani sám Hus nevědě|, kdy se narodi|.Postupným vývojem
by|i obyvate|énejprve označováni křestními jmény a později i příjme.
ními.Právě z přÍjmenímůžemeusuzovat mnoho o těcÝr,kteříje získá.
Va|i' Příklády 'z Ve|imi: pod|e původnínárodnosti . Cech, Moravec,
Němec, Němeěek, Rusňák, Po|ák, Po|jak, Uher, Vlachý' Zidů. Podle
zaměstnání . Forman; Formánek, Fořt, Hejduk, Sinde|ář' Voslař'
Kadlec' Kolář, Rada' 'Kuchař,Zedník,Ko|omazník,Stárek, Dvořák' Zák'
Lesák, Hejna, Ladýř (kupec), Mi|ler,HofÍmann,Fišer; Rybář,
Ševčík,
Hand|íř,Singer, Kovařík,Klepiš,Zahradník,Bubeník,zvoníkatd'
Pravda vítězíje heslol které se sta|o krédem prvníhočeskoslovenToto
ského prezidentaT. G. Masaryka. Svůj původmá v křesťanství.
hes|o je.téŽ spojováno s prvním prÓtihabsburskýmodbojem. By|o
použitona mnoha |egionářskýchpraporech a předevšímna standartě
prezidenta repub|iky,která úaje nad Pražským hradem v době jeho
přítomnosti.Ve 'Ve|imi by|o Íormoujednot|ivýchmosazných písmen
za|ito do pamětního kamene v parku na návsi. V 50. |etech by|o
vyměněno za černoudesku s nápisem: zemře|i, abychom mohli Žít.
Priizdné:makovice by| název recesně pojatéhosdruženímladých
|idí'kteří se jednou V roce o prázdninách sjíŽdě|ido Velimi. zde Ve
večerňíchhodinách,v prostorunad býva|ouSouěkóvou cihelnou vys1u.
pova|oněko|ikhudebníchskupin. K účastina těchto ,,s|etechPrázd1ých
makovic..zvá|y ve|késvéráznép|akáty.SjíŽdělase sem m|áddŽz Cech
pak vyspáva|a
i Moiavy. Produkce končíva|ak ránu a většina účastníků
ve spacích pytlíchnq travnatémpoÍostu.Čtvrtýsje7d se kona| 2.3'srpna
z Moravy Pro
1997. Při jednéakci zko|abova|a zemře| jedeq účastník
potíŽeby|oned|ouhopotéod da|šíchs|etůupuštěno'
Íinanční
PraŽičby|o|edno ze speciá|níchzaměstnáníve ve|imskétovárně na
výrobu cukrovinek.-PraŽírnabývala v místech pozdějšíchŽenských
šaten..PraŽi|yse kakaové boby, černá káva, oříškyapod. Dříve se
hojně praŽi|a čekanka a cukrovka. Ze starších.praŽiěů|ze irnenovál
JoseÍaŠpinkuz Ve|imi č;.279,k|eý zde pracova|za pwnírepubliky.Po
Květnové revoluci by| praŽičemBohus|av Svoboda z Ve|imi č. l00.
Vác|av Žem|a.
byí aŽ do zrušenípraŽírny
Pos|ednímpraŽičem
PraŽská kávová přísada velimskétovárny v Praze..- 19 Py| .9 pjlí
repub|iky ce|kový název výrobku vá|covitéhotvaru v šedébarvě' Tato
kávová náhraŽka by|a ba|ena po 1/akg a by|a opatřena obrázkém
andě|a.
PreÍa n. p. Hýskov, nosite| Řádu práce, závod Do|ní Bučice,
provozovnaVe|im č. 119 - to by| oficiá|nínázev ve|imskécementárny
r. 1980. Původněji za|oŽi|r. 1888 LudvíkUh|íř.Ten vynika|především
výrobou barevnýchd|aŽdic'V 80. letech minu|éhosto|etíse zde vyrá.
Ž|aby,
jmenovitěstěnovépane|y,dále siláŽn,í
běly stavebnípreÍabrikáty,
prstencea betonovézák|adovépatky'
příkopové
tvárnice,studniční
(text v původnímznění)

qnonymIIIII
6 opěttu mrÍme

Již nejménědvakrátv novgdobéhistoriiVe|imskýchnovinjsme řeši|i
problém anonymních (nepodepsaných) příspěvků.A proto znovu
upozórňuji, Že redakce Ve|imských novin nebude v Žádném případě
nepodepsanéě|ánky!!!
oiiskovat.anonymnÍ,
KaŽdý č|ánekotištěnýv naŠichnovinách musí mítautora.Redakce
musíznát jméno,příjmeníq adresu autora.AutÓr článkumůŽepoŽádat'
aby v ňovinách pod č|ánkemnébylouvedenojeho jménoa příjmení'a|e
pouze |eho iniciály nebo zkratka (např. B.D.' LaBa.apoQ.).

Věřím' že to anonymové pochopi|i a že se příště dom|uvíme.
Mám připomínku.

zastoupení zúčastněných oddílů:

Chápu anononyma, kteý chce uráŽet, Že se nepodepíše.A|e
některéanonymnípříspěvkyjsou názory autora na'různésituace'a dění
v našíobci a dá se o nich diskutovat. Například tén pos|ední.Proč
neos|ovíteněkteréhozastupite|ea neřeknetemu svůjnázor? Můžetese
s ním.sdohodnout,že ce|ý prob|émpřenese do jednání zastupite|stva
obce tím, Že nezveřejnívaše jméno' zkrátka to bude názor občana
obce.

oddí|

A ještě:,'Kde|e psáno, Že právěVy máte pravdu?..Pos|edníanonym
opravdu neníobjektivníá dá se o něm diskutovat'Já bych k torňu mě|
ooravduco říci'
Jednu radu pos|ednímuanonymu.Toto písmo užjsme vidě|i.K|idně
JaČe
se podepište,vŽdyťjštenic tak špatnéhonenapsa|a;

Stolní tenisté začali
druhou polovinu sezony

Po vánoěnípřestávce se rozběh|adruhá ěást Regionálníhopřeború
RP |l' Našihráěi se snaŽi|i'navázatna kvaiitní{kony z podzimu;což se
poved|o hned v prvnímzápase s Novou Vsí ,,C..,kteý Ve|imáci po
so|idnímr4ikonuvyhrá|i13:5.
Body:Jeřa|a Pavel 4' Petřík4, Sixta 2',Škopek1, ětyřhra2.
Ve 13. ko|ejsme hosti|ivedoucía dosud neporaŽenýce|ek K|učova
Před diváckou návštěvoi-thebýva|oupro stolnítenis se Ve|imáci
''D,..
vypja|ike kva|itnímuvýkonu. V bouř|ivéatmosÍéřese hrá| atraktivní
sto|nítenis a zápas mě| nadprůměrnouúroveň.Diváci by|iskvě|ía soupeřovi hráčisi muse|ipřipadatjak ,,nako|otoči".
Nakonec byli rádi, že si
odvezlia|espoňbod za remízu9:9.
.|,
Body:Jeřa|a Pavel 4, Skopek 3, Petřík čtyřhra1.
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V da|šímutkánís rezervouZásmuk by|inašihráčijednoznaěně|epší
13:5.
a v klidusi dokráčelipřo VÍtězství
Body:Jeřa|a Pave! 4, Škopek3, Petřík3, Jeřa|a Lukáš 2, čtyřhra1'
Domácí zápas s Křečhoříby| zajímavýma napínavýmdue|em,ve
kterémse domácí.hráčipředstavl|iv'nolnj'chdresech. Skvělá divácká
ku|isa opět doda|a,utkánípotřebnou atmosÍérui náboj' V dramatické
koncovce jsme by|i krůčekod vítězství,a|e potřebnýbodíkse jiŽ uhrát
nepodaň|oa utkánískončilo9:9'
Body:Jeřa|a Pavel 4, Jeřa|a Lukáš 2, Škopek1, Petřík1, čtyřhra1l
Celý ým Soko|a Ve|im děkuje svým Íanouškůrn
a sponzorůmza
přízeň a báječnou atmosÍéru,kterou sVé ,hráče drží a táhnou za
úspěchem.
Dne 23. 3' 2008 se uskuteční3. ročníkVelikonočníhoturnaje ve
čtyřhře.Tímtozveme hráčea'fanoušky na turnaj do místnísoko|ovny.

najdete
nanástěncev restauraci
*3o1],|3l3#ř;
B|iŽšíinforrnace
,"',""

otevřený

přebor

žac16ta Sokolské

župy Tyršoyy Kolin v JUDO

V sobotu 9. února2008 se seš|ove ve|imskésoko|ovně152 dětíze
14 oddí|ů
Středoěeskéhoa Východoěeskéhokraje,aby soutěži|yv otevřeném přeboru Žactva 'soko|ské župy Tyršovy, ktený zorganizova|
z pověřenívýboružupyTyršovyoddí|Soko|á Velim.
I kdyŽ se jedná o soutěŽdětí,nebo právě proto,je nutnéjejípřípravě
i průběhu Věnovat ve|kou péěi a pozornost, počínajezajÍštěním
potřebného
lékařskéhodozoru. občerstvenípro závodníky i rozh'odčí,
počtukva|iÍikovanÝch
rozhodčíchpo ce|ou dobu trvánísoutěŽe (1o.3o.
16.30 hodin),zapůičení
částitatami (aby by|o možno bojovatna dvou
tatami),ootřebnéhopočtumedai|í'dip|omůa cen pro závodníky'kteří
se umístína medailovýchmístech.
Všichni organizátoři soutěŽe včetně |ékaře MUDr. JoseÍa Kroupy
z ko|ínskénemocnice i rozhodčíchpůsobi|ibez nároku na odměnu,
přoto jim patřídík od pořadate|ůi od dětí' kterémohly sdrávitjeden den
aktivnímsportem.
Stejný dík patří obecnímu úřadu Ve|im, vedení ÍirmyKoV a Župě
TyršověKo|ínza poskytnutítechnicképomoci.
VítěznédruŽstvo . uuoo Česká Ska|ice získa|o tradičnícěnu _
pérníkovoú
cha|oupku,kterouvěnova|aÍaBenda, s.r,o:
Ceny pro jednotlivcevěnova|yfirmy:A|tis Ko|ín,Geosan Ko|ín,KoV
Ve|im,MERO CR, Savas Ve|im'Texaco Praha a lZN Kolín.
Děkuieme

Velimák Jan BÍna při nasazení vÍtěznéhodrženÍ.

Co se.dělo 9. února

.

PřipusťmeteoretickoumoŽnost,Že by se mě nynís odstu.
pem časuněkdo zepta|,co jsem dě|a|9. únoratohotoroku'Asi
bych se hodně zamýš|e|a přiše|na to, Že by|a sobota a ve
ve|imskésoko|ovněprobíha|aPo|abská|ígav judu. Ráno jsem
si vzpomně| na tuto akci a nep|ánovanějsem se rozhod|
dostavitse do ve|imskésoko|ovnyse záměrem zjistit,jak se
Kar|ovi a jeho spoIupracovníkům
daří zv|ádnout sIoŽitou
organizaci.Rozumějte,mys|ímtím bratra Kar|a Strnada,který
stá| u zrodu ve|imskéhojuda a ce|ou dobu jeho existenceje
organizátorem ve|ko|epýchsetkání. Vyrazi|jsem ihned, abych
zastih| i přípravy, neboť samo k|ání mě|o začí|v 10.30 hod.
Prvnívěc, která mě zauja|a,byla řada osobníchautomobi|ů
po
|evéstraně Soko|skéulice. Bylo jich více neŽ40 a 'navícjeden
autobus.V momentu,kdy jsem docháze|k soko|ovně,zastavi|o
zde auto, jehožosádka si všimla,Že jedno ze zaparkovaných
aut má rozbitá okénka a jeví známky vy|oupení.LoupeŽ se

muse|a stát jen ma|ou chví|i předtím. Bohuže|Žádní svědci
neby|i.Záhy tu by|a i pečecká po|icie' obětí se sta|a jistá paní
jejížděcko se zúčastni|o
k|ánív soko|ovně.Přiš|ao poučite|ka,
a|e
i ' o brašnu s neopravenými
da|ší
věci,
čítaěa nějaké
š ko Iními ú ko| y.
Veše|jsem do budovy. Sá|, přísálí,ba|kón i jevištěse sta|y
jednolitým ce|kem, jakoby ú|ern,v němŽ to vře bzukotem
přípravyna rojení.Zde budou sk|ádány výs|edky dlouhodobé
ěinnosti bezejmenných Íunkcionářů,cvičite|ůa cvičencůsamých. Nadšených to lidí se zájmem o zdar celé akce. Sál
obsahoval dvě ko|bištěke k|áníborců,u nichŽ pak mimo hlavní
porotu pod okny byly.ještěpři sto|cíchdvě skupiny porotcůpo
čtyřechrozhodčích.Při nástupu borců,jichŽ by|o domně|el49
.|52)
(d|e jiného pramene
a zastupÓva|i 14 jednot, uvíta|
přítomnéing. Stanis|avJak|. Po něm prom|uvi|ředi{e|ce|ététo
akce, kteý přije|z Poděbrad. Poté prones|svou řeč i zástupce
župyTyršovy.Nato jiŽ nastoupi|yprvnídvě dvojice k zápasům
ze všechstran bed|ivěs|edovanýchjak diváky z řad doprovodů,
tak, a to h|avně, vševidoucímirozhodčími.organizátoři z řad
domácích mě|i p|né ruce práce. Například č|enky výboru
ve|imskéhoSoko|a sestry Jarmi|a Kopecká a Renath Jeřábková
se zde uja|yro|ehostiteleka p|ni|yrŮzná přánícvičencůi hostů.
Svůjsto|ekpob|ížkuchyně měl i sympatickýpan doktor Kroupa,
kteréhonavícvážík Velimi příbuzenskápouta.Jak sám tvrdi|,
jezdísem do Ve|imina podobnéakce již řadu let. Zde působí
jako zdravotník. Toho dne by|y zaznamenány asi 4 případy
ošetření.Vyřeši|yse na místě - krváceníz nosu, pohmoŽdění
ruky apod' Akce skonči|av 16 hodiň. Poté nastalo udílenícen
a drobnýchpozorností'A ještěněco nakonec.
Během napínavých k|ání mě má zvědavost zavedla i do
kuchyně. Tam sestra Kopecká právě podáva|a tep|ýnápoj otci
ma|éhoroztomi|éhok|oučka.Napadlo mě podívatse mu do
vy|ét|oz úst:,,Poslyšte,
tváře. Hned nato mi nekontro|ovate|ně
nestává se Vám někdy, Že Vás někdo os|ovípane Táborský?..
Mě k tomu přived|ata abso|utnípodoba s popu|árnímhercem,
kteréhoznáme napřík|adz Četnickýchhumoresek.,,Stáváse mi
to často,..odpovědě| s širokým úsměver.ndotázaný. Tu se
někdo z našichke mně přitoči|a tlurneněsdě|i|:''VŽdyťje to on...
om|uvi|jsem se, a|e on to přija|opět s úsměvem.Pak jsme si
hodnou chÝí|ipovída|i.odpo|edne musel pan Táborský dříve
odjet, neboťmě| pracovnípovinnostiv Divad|ev D|ouhé.A tak
mě napad|o:co takh|e někdy uspořádat besedu třeba o natá.
B,B.
čeníjeho filmů?

Herec M. Táborský navštívil Velim jako doprovad svého syna,

VeseléVelikonoce

rnzefce
Koupím
rotavátor
VAR|bezmotoru.

Tel.:737980 016

inzeÍce
Prodámstaý šicístroj,,MoNDUS''s ent|em
pohonem,
a e|ektrickým
Íunkční'
Tel.:737980016

inzerce
z ve|imské
historie,
a to zejména
Sběrate|preometů

poh|ednic,účtenek,Íaktur,objednávek, dóz na kávu,
drobností
obalů od výrobků,skla a keramikya da|ších
,s
uvedenou tematikou si dovoluje oslovit občanyobce,
kteří vlastní, takové předměty a : jsou ochotni je za
rozumnoucenu odprodat.
Kontaktje možnýna te|' čís|e723 4o1 835, případněna
e-mail:velimsko@seznam.cz
Předem{ěkuji!
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