VydÓvó obecní úřod

Ceno 5,. Kě

ZPRAVY ZEZO

z jednání Zo Ve|imkonanéhodne 4. 3. 2008v zasedacímístnosti
oÚ vetimod 18.00hodin
Přítomni:pp.. Seifert'Kotek' |ng.Richterová,Mgr..Karpeta.
lng, Rejho|ec,Slabá, JUDr. Těmín,Kubelka, Mgr' Češpiva,Kaftan
1. Zaháiení provedl a sprogÍamem jednání seznámi| přítomnépan
starosta Josef Seifert. Konstatova|,že je přítomna nadpoloviční
10 - proti0 - zdrže|,se
většinaětenůZo. H|asovánío programu:,pÍo
0.
2. Kontro|aminulé|]o
záoisu
Chov vče|paníSmídové,Ve|im 378 - pan starosta'JUDr. Těmín' pí
Lejnarová, S|avíková a Hervertová navštívi|istátní veteriňární
' stanici, kde by| projednán daný prob|ém,Státní veterinárníspráva
navrhujenechat si Vypracovatzna|eckýposudek od soudníhozna|ce
v oboru a potéřešitsituacidá|. Zo bere na vědomí'
- Výstavbachodníkuv NÓvoveskéu|icije jiždokončena.
- Vstupnídveře u dětskélékařkyjsou objednány.
. ZO prozatím.rozhod|o,že po odchodu stávajícíhoobecního policisty
se do konce roku 2008 nový policista přijímatnebude. H|asování
, Zo: pro 9 _ proti0 - zdrŽelse 1.
. Je třeba nechat Vyhotovitnový územníp|án obce. Pan starosta
Zo bude.inÍormovat.
sjedná schůzkus panem Fouskem. Na příštím
. By|ypřipomenutyostatnízpráVy.
3. Schválení bezúplatného převodu oozemků pod místními
komunikacemi
. Pan starosta informova|Zo o nutnosti schválení bezúp|atného
převodu pozemkůp.é.95711KN o výměře 603 m2 (ostatníp|ocha)
a p.č.1000 / 11 KN o výměře 156 m2 (ostatníp|ocha)v k.ú.Ve|im'
převodem pozemkůp.č.
. RozhodnutíZo:Zo souh|asís bezúp|atným
95711a 1000/11 KN v k.ú.Ve|im. H|asováníZO: pro 10 - proti 0 zdrže|se 0.
4. |nventarizační
z4ois za rok 2007
.' Pan starosta přeěet| Zo zápis o provedenéihventarizaci majetku ve
správě obecního úřaduve Ve|imiza íok 2007, podle zákona č' 563 /
91 sb. Inventarizace majetku a peněŽních. prostředků by|a
provedenak 31.12.2007.
5. Schvá|enísm|ouw o závazt<uveřeinés|uŽbvve vnitrostáiní|inkové
osobnídopravě na rok 2008

Březen2008

Pan starogta před|oŽi|Zo sm|ouvu o závazku veřejné s|uŽby ve
vnitrostátní |inkové osobnÍ dopravě na rok 2008. Zo s touto
sm|ouvousouh|así.H|asováníZo: pro 1o _ proti0 - zdrŽelse 0.
nabídekna dobudovánÍkana|izacev obci Ve|im
9 Vvhodnocení
Pan starosta inÍormova|Zo o před|oženítřech nabídek nado.

budování kanalizacev obci Velim' Hodnotícíkomise,která by|a
jmenována pro otevíráníobá|ek:pan J. SeiÍert,Mgr. P. Karpeta,ing'
Z. Richterová.
1 . Regionální poradenská agentura, s.r.o., Brno, ňabídková cena:
1 166 200'. Kčvč'DPH
z.
A||owance,s.r.o.,Praha 4, nabídkovácena 952 ooo,- Kč vě. DPH
3. stormen, spo|.;s.r.o.,Praha g, nabÍdkovácena 1 035 300,. Kč vč.
DPH
Jediným kritériempro výběr zhotovite|ebyla nejnižší
nabídkováce.
na. RozhodnutíZo:Zo se rozhod|opro firmuA||owance,s.r.o'
H|asováníZo: pro 10 - proti0 - zdrŽe|se 0.
1
Schvá|enínávrhu rozpočtupiÓ rok 2008
RozhodnutíZo: Zo souh|asís návrhem rozpočtupro rok 2008.
l-'i|asování
ZO: pro 10 - proti0 - zdrŽe|se 0.
L Došlá pošta
ě, j' 121l08. Mgr. Jana Sedinová. Žádosto poskytnutíÍinančního
příspěvku pro Michaelu Podnec}<ou,
Ksíd|išti541, Ve|im.Rozhod.
příspěvekve výši 8 000,- Kč. H|asováníZo :
nutíZo: pro Íinanční
pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 1'
č.j. 135/08-Jan Krch, Ve|im - stíŽnostna stav komunikacev u|iciU
Koupa|iště v mÍstě proti rodině Macháěkových a stížnost na
betonovépatníkyna spojovacíkomunikaci mezi u|icemiKar|ovaa
třída Krá|e Jiřího. Pan starosta inÍormovalZo, Že jiŽ odpověděl na
prvnÍstíŽnosta poŽáda|pana Pav|aJeřábka, Novoveská 192, Ve|im,
aby tuto komunikaciuved|zpět do původního
stavu, a to do termínu
7.3.2008.Na druhÓu část stíŽnostiZo odpovídá,Že tyto betonové
patníkyjsou u retardérů
umístěnyz důvodubezpečnostiprovozu na
komunikaci.
č.j. 138/08. Mateřská šltolaVe|im,Anna Tomášová- oznámenío
próvoznímoznačenídocházky dětído MŠ. Zo bere na vědomí.
ě. j. 150/08 . Lenka Nováková, Ve|im 568 - žádost o přidělení
obecníhobytu' RozhodnutíZo: zařadit do seznamu Žadate|ů.
č.j. 151/08. Michae|aNováková, Ve|im471 - žádosto znovuobno.
VeníVeřejnéhoosvět|enív ulici DolníNouzov před'čp.471 Ve Véj
limi.Zo pověřujepana starostuvyřízenímtétozáleŽitosti.

Zo. diskuse
9. Zpráw ě|enů
Zo o existencikrytucivilníobranyV byto.
- Parrstarosta- informova|
ve Velimi.Zo berena vědomí.
Vémdomě ěp.487v u|iciPalackého
. JUDr.TěmÍn- upozorňoval
povrchusi|nicemeziu|icíNa
na narušení
Ska|cea Novoveská'Pan starostaodpovědě|,Že narušenýpovrch
budeupravennoqÍmasÍa|tem.
.
. PaníSiabá - požádabZa o příspěvek
do tombo|yna V|||.Velimský
ples.
. Pan Kaftan. upozorňova|
na špatnýstav hřbitovnízdi. Pan starosta
odpověděl,Že s tímto prob|émemseznámí kato|ickoucírkev a
poiaaao nápravu.
. i'an Kotek . upozorňova|na nutnostúkliduze|enéhoprostranství
v k.ú.Ve|ima Vítězov.
v oko|íkomunikací
Zo o dopisu (anonymu)adresovaném
- Mgr. Češpiva-inÍormova|
radě.70 berenavědomí.
redakční
Z jednánízo Ve|imronanéhodne í8. 3' 2oo8v zasedacímístnosti
oÚ Vetimod 18.00hodin
pp. - SeiÍert,Kotek,|ng. Richterová,Mgr. Karpeta'S|abá,
Přítomni;
Mgr.Cešpiva,Kattan,Kostka
JUDr.Těmín,Kube|ka,
.|. Zaháieníproved|a s přogramemjednáníseznámi|přítomné
Pa| -sla.
většina
žeje přítomnanadpo|oviční
rostaJoseÍseifert' Konstatova|,
.|0
pro - proti0 - zdrŽe|se 0.
o programu:
Zo. H|asování
č|enů
minu|éhqzáoisu
2. Kontro|a
Ve|im.378 - h|edá se vhodnýsoudní
- ctro:yveet paníŠmídové,
posudku.
zna|eckélro
zna|eck vyhotovení
obecníhÓpolicisty'
osvědčení
konecp|atnosti
upřesni|
- Pan starošta
trvá.
. Veřeinéosvětlení
v u|iciDo|níNouzovpředčp.471- úko|
. Ze|enéorostÍanství
v oko|íkomunikacív k.ú.Velim a Vítězovje
uklizeno.
. obvodová zeď oko|okato|ického
hřbitovave Ve|imi- pan starosta
že bude zas|ándopis na děkanskýúřad se Žádostío
inÍormova|,
.
wřešenítohotoproblému
- Ú obchodu s texti|empÍ S|avíkovév ulici Novoveská bude
insta|ovánozábrad|í,které zčásti zabrání parkpváníosobních
na nově vybudovaném chodníku.Zo tímtopověřuje
automobi|ů
panastarostu.
týdenje sjednánaschůzkas panem Fouskemohledně
- Ňa příští
Úiemníhoplánuobce Velim.Pan starostabude
vyhotovení.novéňo
Zo.
na příštím
informovat
. By|ypřipomenuty
ostatnízprávy.
odběrua
zpětného
3. Sóňváenídodatkuč. 1 ke sm|ouvěo zaiištění
z
oba|ů
odpadú
wužití
se 0.
ZO: pro1g. proti0 - zdrže|
H|asování
4. Doš|ápošta
. čjl91/08 . Spo|ečnost
- Žádosto
CoprosysPo|abskýNET, s.r.o.zvAženímoŽnostiumístěnívysí|ačena budovu střeehy Zák|adní
tétoŽádosti.
Ve|im.Zo pověřujepanagtarostuvyřízením
Ško|y
. č.j. 193/08. Anna Nováková,ČeskýBrod - Žádosto zakoupení
stavebníparce|yv obci Velim.' RozhodnutíZo: zařadi|do seznamu
Žadate|ú.
Petra sixtová;SkolníAerobikklub'
- ě. i. 197/08.A. Ho|zbauerová,
prostředkúna
Veiim - Žádost o podporua poskytnutíÍinančních
závodechVaerobiku.Předpoktádanávý-še
dopravupři účasti]na
prostředky
Íinanční
Zo: vyp|atit
bubečinii20 ooo,.Kě' Rozhodnutí
íaktury.H|asováníZO: pro 9 - proti 0 na zák|adě předložené
zdrŽe|se 1.
=
- č.j. 198/08. BenjaminMbemba,Ve|im232 Žádosto přidě|ení
zařaditdo seznamu
Zo:
Rozhodnutí
v
obci
Ve|im.
oběcníhobytu
žadate|ů'
Zo. diskuse
9. Zpráw č|enů
. Pan starosta-. inícrmova|o výs|edkupřezkoumáníhospodařel'í,
a 5.3.2008v sídleoU
Ve dnech 17,.'|2.2oo7
kterése uskuteěnilo
přezkoumánÍ
neby|yzjištěnychybya nedostatky'
Ve|im.Při dílčím
při přezkoumáníhospodařeníza předchozíroky neby|yzjištěny
ZObere na vědomÍ.
chybya nedostatky.
. tňfo'rmova|
sm|ouvěnaúrazatrvalénás|edkypro
Zo o pojistné
žákyzákladní$koly,kaŽdýŽák je pojištěnna částku10 000 000'.Kč.
Zo berena vědomí.
. ozn{ni| Zo, Žeie zapotřebízakoupitštěpkovač.
Zo pověřujepana
starostu.
euroma.
v pátek2.|'3.2oo8
--F"ň-iiá,o.t"s ing' RejholcemnavštíVí
nágerkuing. Haveikovouoh|edněmoŽnostizískánídotacaz Kraj.
dětskéhohřiště.
kraj na vybudování
pro Středočeský
srěno úraoú
na
Íormuláře
. JUDr.Těmín. inÍormova|
vyzvednutí
Zo o možnosti
oÚ Vetim,nazák|adě kteréhose po zapsáníbudovydo katastru
právoobcě.
vymaže
nemovitostí
-Zo předkupní
|omu.Zo
ve ve|imském
Upozorňoval o pohybubezdQmovců
tétosituace.
po|icistu
vyřízením
pověřujeobecního
. upozorňova|
. Pan KaÍtan
v u|iciDo|níNouzov.
Zo na parkování
bude upÍavenoa osázeno
Pan starostaoznámi|,Že toto prostranství
stromy.

- Mgr. Češpiva" navřhujeschůzi občanův bytovémdomě čp..452
a dořešeníúk|iduspo|eěnýchprostor. Pan starosta souh|asía
inÍormuje,Že budou obes|áni všichniobyvate|édomu čp. 452 a
řád.
domovní
obdržÍ
. Dá|eupozorňova|
|etákyv okolípošty.
rek|amní
na poházené
. oznámil zo nutnostprovedeníkontro|yp|ynového
kotlev bytovém
doměčp.452.
Ziednání Zo Velim konanéhodne 1. 4. 2008v zasedacímístnosti
OU Velimod 18.00hodin
pp. - SeiÍert,Kotek' |ng. Richterová,Slabá, JUDr. Těmín'
Přítomni:
Kubelka,Kaftan
jednáníseznámi|přítomné
a s programem
1. Zaháieníproved|
Pans.taŽe je přítomnanadpo|oviění.většina
rostaJoseÍSeiÍert.Konstatova|,
pro7 - proti0 - zdrželse0.
o programu:
Zo. H|asování
č|enŮ
minulého
zápisu
2. Kontro|a
- štěpko"ačb},|zakoupen
zprávy'
ostatní
- Bylypřipomenuty
bezúp|atného
DřevodupozemkŮproo'statní
3. schvá|ení
Korhunikace
Ve|ima Vítězov
území
v katastrá|ním
ěís|apozemků'kteÍáje
zo parce|ní
Pan starostaSeiÍertpřed|oŽi|

4.

.
.
.

převodu.Tyto pozemky jsou vedeny
nutno schvá|it k bezúplatnému
iako ostatní komunikace.Parcelníěís|a pqzemků v katastrálním
územíVe|im: 186/5, 953/1, 96.|, 962, 965;11,96512,965/3' 971/3'
976/3, 976/10, 976111,97813,97816,97819,978h3,98412, 98516,
986/2, 986/6, 986n , 986112,993, 996, 1000/1, 1015.
Parce|níčíslapozemkův katastrálnímúzemíVítězov:367|9,37912,
38o, 386/4' 386/6, 386/7, 391. zo bezúp|atný.prodejpozemků
schvá|i|oh|asováním:pro 7 - proti0 - zdrŽe|se 0.
Doš|ápošta
čj. 20. . ManŽe|éHermanovi, Velim 640 - Žádost o stanovisko
územíVe|im.Rozhodnutí
k dě|enípozemku PK 215 v katastrá|ním
Zo: Zo s dě|eňímvýše uvedenéhopozemku souhlasí;H|asování
Zo: pro 7 - protio - zdrŽe|se o.
Č.;.zoo . ManŽe|é Skalovi, Ve|im 523 - Žádost o stanovisko
k dě|enípozemku parce|níěíslo 383/8 v katastrá|nímúzemíVe|im.
fiozhodnutíZo:Zo s dě|ením výše uvedenéhopozemku souhlasí.
K Žádostije třeba dodat nový geometrickýplán. H|asováníZo: pro 7
- proti0 - zdrže|se 0.
č.i.z.tz - Středočeskýkraj Praha - oznámení o jmenovánípana
.č|enem komise kveřejné zakázce na
starosty Josefa SeiÍerta
práce
stavební
,,||/3299VEL|M.. Zo bere na vědomí.
Č.j.zll . Klára Šulcová,Ve|im 164 - žádosto změnu v územním
.t096/8 Vkatastrá|nímúzemí
p|ánu, kdy pozemek parcelní číslo
jako
stavební parce|a. Rozhodnutí
katastru
zapsán
do
Ve|im by by|
Zo: výše uvedený pozemek by| v roce 2006 při 4. změně územního
p|ánujiŽ změněn na stavebníparce|u.
ZO. diskuse
Zpráw č|enů
Zo o oceněníspo|uprácepři rea|izaciprojektu
P. SeiÍert- inÍormova|
Czech Po|NT, kteréobecnímuúřaduŽas|a|MUDr'Mgr. |vanLanger,
ministrvnitraČR'
Pí s|abá . inÍormova|aZo o průběhu a ÍinaněnÍmvýtěžku
Velimského p|esu. Finanční v1itěŽek bude věnován na různé
pomůcky základníškole,mateřskéško|ea zájmoqim krouŽkům.
P. Kotek . upozorňuje na nutnost zaasÍaltování uýkopů po
přípojkáchv u|iciNovoveská a Na Skalce.
kana|izačních
Pí Richterová . přednes|a poŽadavek od Zahrádkářskéhospo|ku
Ve|im. Členovéspo|ku Žádají Zo o proplacenívstupného(vý|etdo
Botanické zahrady v Praze - Fata morgány) a faktury za autobus.
schůzi,která
Zahrádkářský spo|ekve Ve|imizve ě|enyZo na r4Íroční
se koná v pátek 4. 4.2oo8. BozhodnutíZo: Zo zahrádkářskému
spo|ku prop|atíÍakturydo 1o.ooo,.Kč.HlasováníZo: pro 7 - proti0
- zdrŽe|se 0.

Z jednáníZo Ve|im konanéhodne 15. 4.2oo8 v zasedacímístnosti
oÚ Velim od 18.00hodin
Přítomni:pp. - seiÍert, Kotek, |ng. Richterová, S|abá, JUDr' Těmín'
Kubelka
pan sta1. Zaháieníproved|a s programemjednáníseznámi|přítomné
většina
ÍostaJoseÍ seiÍert. Konsiatoval, Že 'je přítomna nadpo|oviční
Zo' H|asovánío programu:pro 6 - protio - zdrŽelse 0.
č|enů
2. Kontro|aminu|éhozápisu
. By|y připomenutyostatnízprávy.
4. Doš|ápošta
- é..l.2,24t08.Věra SeiÍertová,Velim 487 - žádosto přeměřeníbýu
v čp.487, . Pan staÍostapověřípracovníkyoU Ve|im' aby přeměři|i
bý paní SeiÍertovéa na zák|adě této skutečnosti bude stahoven
nový nájem.
- č.|225108 . Věra SeiÍertoýá,Velim 487.. žádosto opravu p|otuu
čp.487.Zo pověřuje pana starostu vyřízeňímtétoŽádosti.
j. 226108.. Věrá SeiÍertová, Ve|im 487 - Žádost o přeměření
- č,:,
zahrady u ép. 487. Zo pověřuje pana starostu vyřízením této
žádosti.

.

č.j. 236/08. Správa chráněnékrajinnéob|astiKokořínsko- žádost
' o odkoupeníobecníchpozemkúp.ě. s1a2' 91a5, 91415'914/12 v
k.ú. Ve|im (NPP V Jezírkách) do V|astnictvístátu. Zo rozhod|o
Kokořínsko vypracování finančního
navrhnout správci cHKo
odhadu na tyto pozemky a potédá|e iednat.
. č,.j' 248lo8 - Libor Šxopek'Velim - Žádost o změnu Územního p|ánu
obce Ve|im.Zo rozhod|o,Že v novémúzemnímp|ánu,pokud dojde
ke schválení krajským úřadem,bude žádosti vyhověno'
. é. j' 249/08 . Jánka Fuhrherrová, Záboří nad 'Labem - žádost o
umístěnído domu s pečovate|skous|užbou. Rozhodnutí Zo: zaÍadit
do seznamu žadatelů'
. č.j. 25olo8 . Tomáš Švarc,Praha 5 - Žádost o dě|enípozemku p.č.
23.6/8k.ú.Ve|im. Zo sdě|ením pozemku souh|así.Hlasování Zo:
pro 6 - proti0 - zdrže|se 0.

Z NASI SKOLY
Skořápkovník

Letos před Ve|ikonocemi poruši|iŽáci naší ško|y tradici. Místo
Výstavy kras|ic ozdobi|i na ško|nízáhradě Skořápkovník.Ve|ikonočně
ozdobenýstromečekpotěšiIvšechnyko|emjdoucí.

-L K

9. .Žpráw ě|enůZó. diskuse
- Pan starosta . před|oŽi| Zo ÍotograÍickésnímky z prečerpávací
stanice v u|ici 1. máje Ve Ve|imi, kde by| opakovaně,nahromaděn
nepořádek a textj|ie.
-. |nformovalZo o da|ších
'krocíchoh|edněvče|stěvp. Smída.
- |ng. Rejho|ec : dotazova| se na. přístupovoucestu k.přeěerpávací
stanici ve Vítězově. Pan starosta oznámi|, Že přístupovácesta je
v jednání.
. oznámi| Zo, že |e zapotřebí vybudpvat chodník ve Vítězově u
autobusovézastáVky.Rozhodnutízo: tento chodníkvybudovat do
konce Íoku2008.
- Pan Kotek - upozorňuje,Že není moŽné,aby občanénapojenína
kanalizaěnířad ve Ve|imi pouště|idešťovouvodu do:kana|izačního
řadu. V období dešťůje nátok na Čov nadměrný a dochází
ČoV'
k přetíŽení

nueRlKA
sPoLEčerusrÁ
SPOZ OZNAMUJE
Významná životníjubiIeaosIaviIi:
Bulgrová |vaňka,Ve|im
MachačFrantišek,Ve|im
Nezavdal Jaroslav. Velim
ŠtorkováJiřina, VeIim
KarbusickýMiroslav,VeIim
JiřÍ'Velim
Hyšp|er
Horáěková Marie, Ve|im
FišarováMarie.Ve|im319
ZejdaJiří,Ve|im
Tesař Mi|an'Vítězov
MedovičŠtefan,Ve|im
Krá|íkMirko,Vítězov
Jandák StanisIav,Ve|im
Kuchařová Marie. Ve|im
BenešováHana, Ve|im
Vedralová Hana, Ve|im
Kratochví|Miros|av,Vítězov
Do da|ších|et přejeme hodně zdraví! ,,
Zlatou svatbu oslavili:
Jaroslav a Jaros|avaSurovcovi,Vítězov
JoseÍá Věra Novotných,Ve|im
Jan a Hedvika Preisnerovi,Velim
JoseÍa Jarmi|aHruškovi,Ve|im
Do dalšíchspo|ečnýchlet přeieme hodně zdraví!
Narodili se:
Franc Martin,Velim
Herzog Martin,Velim
MašínováTereza, VeIim
RodiěůmbIahopřeieme!
ZemřeIi:
KarbusickáZdeňka,VeIim
Přerovský František'Velim
Kailová Ludmi|a,Ve|im
Surovec JarosIav,Vítězov
čest ieiich památce!

65 let
65 let
60 let
65 let
60 let
60 let
70 let
80 let
70 let
60 let
80 let
65 let
60 let
60 let
60 let
70 let
60 let

Rozhovor se Žákyní8. třídy
V lednovémčís|eVN jste se dočetli,Že žákyně 8' A Kateřina
jazyce
v okresnímko|eo|ympiádyv německém
Kube|kovázvítězi|a
jsmeKačceněko|ik
otázek'
ko|a.Po|oŽi|i
a.Žepostupuje
do krajského
1 . Kdy a kde se konalo krajské kolo?
Na Gymnáziu v K|adně, ve čtvrtek27 ' března.
Kolik žákŮ soutěŽilo ve tvékategorii?
V mé kategorii (8, _ 9. ročník)býo přih|ášenodeset vítězů
okresníchkol, a|e dorazilojich pouze devět ( všichniz 9. tř.).
Byly tam i děti z jiných venkovských škol?
Ne, Velim by|ajediná venkovská ško|a.
Jak soutěžprobÍhala?
Nejdříveproběh|poslech a k němu různá cvičení,,potomjsme
četlidva texty a odpovída|ina otázky k nim' Potési nás jednoho
po druhémvo|a|i,my se představi|ia povída|isi s nimi na urČité
téma.Nakonecjsme popisova|iobrázek.
Můžešnám'prozradit' jak jsi v takové konkurenci dopadla?
Skonči|aisem se na krásném třetím místě:
Kačcevšichnib|ahopřejemek úspěchu.Děkujiza rozhovor.

Den barev

IB

a proto ho Žáci 9. ročníku
V pátek 2B.3. se s|avi| Den učite|ů,
vyh|ásili jako Den barev.Žáci kaŽdétřídymě|i za úko|přijítoblečeniv
nějaképředem dohodnutébarvě.Ráno připomně|aŽákyně 9. třídyVe

školnímrozh|asu' proč se Den uěitelŮ s|aví.Je.to na počest J. A.
Komenského.Akce se zúěastnilomnoho žáků,protobychomjménem

pro
popřátučite|ům'
Pak užjen stači|o
9. třídyrádi všem poděkova|i.
den uspořádán.Nechybě|ytakékvětiny,kterékaŽdý
kteréby| tento'.
Tentodense opětvydaři|'mělijsmez tohove|kouradost
uěite|obdrŽe|.
28.březen.
těšÍ
na příští
a jistěse všichni
Vaši deváťáci+ Joe Hahn

sněmovně
osmáci v Pos|anecké

Aerobik
Zimní aerobikové radovánky
Závody v aerobiku jednot|ivcůse po d|ouhé době kona|y také
vKo|íně. Pořáda|o je FitstudioEnergy vha|e Bios dne 10. 2.2008'
BartošováDanie|a,
V nejm|adší
kategorii(5 . 7 |et)nás reprezentova|i:
Dejmková Simona, Fořtová Dominika, Fořtová Simona, Kvapi|ová
Barbora, Má|ková Barbora, Pena Adam, Sahu|ková Zuzana,
Šmejka|ováNatá|ie a Veitová Kateřina' Barbora Kvapi|ováobsadi|a8.
místo'Simona Dejmková 10. místo,Danie|a Bartošovávyhrá|a.soutěŽ
Miss nejmladšíkategoriea Adam Pena by| vyh|ášenjako nejlepšík|uk.
V 1. kategorii (8 - 10 |et) nás reprezentova|yBíšková,Venuše a
Sandho|cová |rena, do semiiiná|e postoupi|y Březinová Danie|a a
Homokyová lva a do Íiná|ese probojova|aBartošováMagda|ena.Ve 2.
kategorii (11 - 13 |et) cviči|y:BartÓšová Petra, ch|ádová Andrea a
Krauseová Barbora. Do Íináe postoupi|aFarkašová |vana,stejně jako
Iejísestra Lenka ve 3. kategorii(14 - 16 |et)'

Miss aerobiktour Kutná Hora
Dne 16.2.2oo8 se vKutné Hoře kona|opostupovéko|o soutěže
Miss aerobik. Za účastispousty známých jmen provázel soutěŽíPetr
Sa|ava. V kategoriiMiniMiss aerobik soutěŽilyBartošováMagdalena a
Kaorá|kováKateřina.

o pohár BartaSimpsona2008

9 dubna jsme vyrazí|ise svými třídnímiučite|kamiE. Vese|ou a
H.Kaprá|kovou do Prahy, tentokrát do Poslanecké sněmovny
středisku nás uvítalprůvodce,kteý
Par|amentuČR'.V inforr.načním
nám nejprve promít|zajímavýdokument o činnostisněmovny. Poté
jsme se vydali na prohlídkubudovy PS. Uvnitř i na ulici jsme potkali
dokonce i pana pr€ m iéÍa.
několikznámých po|itiků,
Pokračova|ijsme přes Ma|ostranskénáměstí, kde jsme navštívi|i
Chrám sv' Miku|áše;na Karlůvmost'
odtud jsme se vráti|i na staré zámecké schody a vystoupa|i
k Pražskémuhradu,kteý byl našípos|ednízastávkou.
Exkurze se op.ravduvydaři|a;ba i počasínám přá|o. Jen z téchůze
jsme by|ipořádně unavenÍ.

BF

Dne 22. 3. 2oo8 se v Poděbradech kona|y jiŽ tradičnízávody
aerobiku jednot|ivcůs názvem o pohár Barta Simpsona. V nejmladší
kategorii (5 . 7 let) nás reprezentova|i:BartošováDanie|a,Dejmková
Simona, Fořtová Dominika, FoŘová Simona, Ho|zbauerováTarnara,
Kvapi|ová Barbora a No|| Lukáš, kteni by| vyh|ášenjako nejlepšíkluk'
V 1' kategorii (8 - 10 |et) cviči|y Bíšková Venuše a Bartošová
ko|a
Magda|ena,která se přes ser'nifiná|eprobojova|aaž do Íinálového
kategorie.Ve 2. kategorii(11 - 13 |et)si pod vedením
tétonejpoěetnější
ko|e Peka Bartošová'
manŽelúStrakošovýchzacviči|ai ve Íiná|ovém

Pohybová skladba Beauty Dancers
J|ž začínáobdobí soutěŽí pohybových sk|adeb. Reprezentujeme
nově pod názvem šAx vetim (Ško|níAerobik Ktub Velim). Letos
cvičímese sk|adbouBeauty Dancers na píseň Do You Love Me. Tým
tvoří: Bartošová Magda|ena, Bartošová Petra, Březinová Danie|a,
Farkašová |vana, Farkašová Lenka, Fia|ová Karo|ína,Fundová Anna,
Homokyová |va, Ch|ádová Andrea, Kaprá|ková Kateřina, Krauseová
BaÍbora, Thie|ová Petra a Zap|eta|ováKateřina. Charakter sestavy:
pohybová skladba pro 10 dívek stanečnímiprvky svyuŽitím stepů.
a Petry
ChgreograÍie,hudba a dresy jsou opět od A|eny Ho|zbauerové
Michaela Zedníková''aLucie
Sixtové,da|šíorganizačnízajištění.tvoří
Hykšová.Sk|adba mě|a premiéruna Ve|imskérnp|ese v sobotu 22. 3.
na'maturitnímp|ese lntegrované
2oo8. Dne 4' 4.2oo8 dívkyůystoupi|y
domě v Ko|íně.
středníško|vŠtáralkav Městskémspo|ečenském

Zetor J. Kuchař' Savas Ve|im' STK Ve|im' Sa|ima Ve|im, Pivovar
Nýmburk, MUDÍ. J. S|abý, Potraviny Andě|, Eden.V. Černý Nevo
Nezavda|,Truh]ářstvíFr. Kratochvíl, okrasné škotky J.Hruška, V.
P|achý' Texti| J. S|avíková' MountÍie|dKo|ín,Aerocan, J.Kopecká,
Českédráhy, SEN, Dang Long, ManuÍacturing,Kopos, a.s., Krátký
V|adimír . smíšené zboží, Kadeřnictví Michae|a, P. Kasa|, V'.
Vojtěch, M. Bug, T-CZ Pardubice, kéramický'kroužekZŠ Velim, St.
Kotek, J' Němec, H. Thielová, D' Fořtová, H. Bínová, manže|é
Horákovi, Autoško|a Ku|havý' L. Farkašová, Bazárek Kotín' A.
Sixtová, V. KaÍková, J. Minarčík , manže|éPenovi, |. Beníšková.,
E|ektřorevize,Čo caRco a jiní...
DěkujeÍne!!!

pohybovousktadbu,Kolín
o nejlepší
Dne 28. 3' 2008 se kona|y jiŽ tradičníprvní závody pohybových
skladeb vKo|íně, soutěŽ AŠsK snázvem o nejlepší pÓhybovou
sk|adbu.V |oňskémroce dívky v 1. kategoriizvítězi|ya postoupilydo
repub|ikového
Íiná|ev opavě. Letos nasta|akomp|ikacese zařazením,
protoŽev týmu jsou jiŽ dívkyz druhéhostupně ZŠ,takžece|édružstvo
2. kategorie.A zde v těžšíkonkurenci
by|opřih|ášenodo starších,'tedy
obsadi|aděvčata 3. místo.

Aerobic MiniTeams, Kralupy nad Vltavou
závodů v Kra|upechnad V|tavou
Dne 5' 4. 2008 jsme se zúčastni|y
pořádaných sK Fit For You. Cviči|y jsme v 2' věkové kategorii
aerobik'Vsi|né
(průměrný
věk 11 - 13 let) vsekci Teams - komerční
konkurencidívkyobsadi|yskvělé2. místo!

Poděbradská brána
Dne 20. 4. 2oo8 soutěŽi|y dívky s naší sk|adbou na závodech
ÍitnessŮv1. věkové
VPoděbradech' Vkonkurenci proÍesioná|ních
kategoriistepu obsadi|y1. místo!! Děkujemevšem,kteřípřijelifandit.

Poděkován
. podporuna
za Íinanční
Děkujemeobecnímuzastupite|stvu

dopravu na závody pohybovýchskladeb, dá|e ÍirměAEROCAN CZ' s.
r. o, za sponzorský dar na pořízení dresŮ. A také děkuji všem
cviěite|kám,které veškerou práci v k|ubu odvádějí bez nároku na
jakýko|ihonorář a naopak investujíspoustu svého času a úsilípro
dobrouvěc.

Předpok|ádanétermínyda|šíchzávodů:
1.5.N ách od,3. 5' S | a ný, 8, 5.K u tn á Ho ra,11. 5. K |ad n o ,18. 5. H r a dec
Krá|ové.7. 6. P|zeň
AH

Sponzoři vlll, Velimskéhoplesu
oÚ Velim, GEosAN GRoUP, a.s., K+G Tranzit Ve|im,Texaco
zebra,
Iubricants,v.o.s.,ÍirmaRadoň,HALKo stavebníspolečnost,

I{oulenÍ vajÍček 2oo8
Ne vždyvyjdevšetak,jak by si to ||dépřáli.Dne24.března2008 ve 14
h by|o 5 stupňůtep|a a od západu fouka| |edový vítr. obloha by|a
zatažená, zem vlhká a terén b|átivý. Vyhrabaná stráň uprostřed
Rybníčekčeka|ana děti marně. I kdyŽ nutno přiznat,žebývalo i hůře.
Tak napřík|adze záznamústředověkýchkronikářůje známo, Že ženci
v době Žnímuseli ob|écizimníkoŽichya rukavice,kdyŽ chtě|ikosit obi|í.
Na startu |etošníplánované vycházky do přírody byIo rozhodnuto l
Letos se budou vajíčkakou|et v soko|ovně. Ka|endářnÍjaro přiš|o
jaro s hřejivým
dokonce o jeden den dříve a by|ojasno, Že na skutečné
sluníčkemsi musíme jěště d|ouho počkat' V soko|ovně se hosté
áěti usadi|iv přisá|í,zatímcoŽactvo se sešiov
doprovázejícÍ
soutaŽÍcí
sá|e. Při uvítáníneopomně|i pořadate|éuvést ústředníhes|o České
při všech |etošních
akcích,kterézně|o :,
obce sokolské,používané

repub|iky'..
za|oŽení
Českos|gvenské
k 90, výročí
,,Sokolovórepub|ice
Nezapjomně|ipřipom€nout i místní ve|imskélnýroěÍ- za|oŽenÍ
Soko|Ve|impřed .t40|ety.
Tělocviěné
Jednoty

(scHAcHGEsELLscHAFT WoLF|L : 7 ko|),druhýu' Neuchát€ l skóho
jezera,(OPEN DE NEUCHATEL- 7 kol),
novinzdravÍ
TadeáŠ
a PEtrBa|áčkovi.
Čtenáře
Ve|imských

ko|e
Na připojgném
snÍmkuzahajujeTadeáš-hruv pos|edriÍm
mezinárodníhoturnaje oPEN DE JURA (18.11.2007) proti
mezinárodnÍrnu
VelmistruGM AndrejlSoko|ovovi,s e|o F|DE 2588'
pomoh|o
k překročení
e|o2000.
Tadeášovi
UmístěnÍ
V tomtoturnaJl
svazuČR,
odkaz na stránkuŠachového
oho?view=9&t=1
htto://db.chešs'cz/cIen.

vtaŽenido situace,která by nasta|a
Pak byli všichnipřítomní
a tepléhoodpo|edne.Vté době by porna|u
vpřípaděs|uneěného.
přicháze|ido míst,kde kdysi býVa|astudánka'U ní by mě| stanout
předsedak|uburodákŮ bratr Přemys|Beneš a přečísthistorickou
před 700 |ety.V té chví|i
příhodu,která se odehrá|av našíb|ízkosti
vystoupilbralr Beneša uvedenoupříhoduskuteěněpřeěetl.Po jeho
proje-vuse dětí uja|o hned něko|ikcviěitelek,kteréby zv|ád|yi
poěetdětí.
něko|ikanásobný
vajíěek'
kou|ením
hrya soutěŽe, kteréby|yzakonéeny
Nás|edova|y
dětmipostrkovánado cí|e
1'eŽmuse|abýt na rovnép|ošetě|ocviěny
.skoněi|o' Záuěrem ,provola|y
připravenýmihů|kami.Vše šťastně
v roce2009třikrátzdar.
vajíěek
kou|ení
dětipříštímu
riastoupené
děkujíobecnímuúřaduve Ve|imiza s|adkostiá za
Pořadatelé
kterésé v tak hojném
pomocvšemcviěite|kám
a jejichpomocnicÍm,
poětuakcezúěastni|y.
BB

šacnsTATADEÁšantÁčex
VŽdy začátkemdubna vydává mezinárodníšachová Íederace
je v těchto
hráěůvšechzemí'TadeášBa|áček
tábutt<y
s hódnocením
e|o F|DE 2030 uveden v roěníkunarození
tabu|káchs hodnocením
.|995jakoprvníV ČR.V kategoriiH14je v rámciČeské
třetí.
repub|iky
Děkujemetouto oestou peďagogŮmve škole,kteří mu pomáhají
mu
Pomáhají
překonávat
z vyučování.
spojené
s jehouvoln:éním
obtÍže
obceza morální
Takéděkujemepředstavite|Ům
i kamarádispo|užáci.
podporu.
a materiá|ní
hranicee|o F|DE 2000 umoŽníTadeášovistanovalV
Překročení
kde je častotato hranice
kva|itníchsoutěŽíchdoma i v zahraničí,
podmínkou
k úěasti.
KoncemdubnahrajeTadeášve Vyškověve Íiná|e
2007l2oo8'Hostujetam v k|ubuNového
exra|igydruŽstev.dorostu
do
Bydžovaa sehrajece|kem4 ko|a.Zaěátkemkvětnaje přih|ášen
dvou turnajůve Švýcarsku.Jeden se hraje v kantonu Bern

o|ouhácos|a'které
sdruŽenÍ
Ráda bychVám představi|a
občanské
vzniklov t. 2005 z iniciativyrodičŮ'kterýmodeš|odítěz tohotosvěta
a rychle'jako
dospěta zestárnout.Někdynečekaně
dříve,neŽstači|o
boji s
rána z čistého
nebe, někdy poma|ua pozvolna,po zouÍa|ém
nebo dítěte'vždyje odchod
těŽkou.nemocí'Neh|eděna věk rodičú
I já
dÍtětespojens nesmírnoubol€ s tí a smutkemtěch nejbliŽších.
patřÍm'mezi tyto rodičea moje v|astnízkušenostmne přived|a
práciv D|ouhécestě.
k dobrovolné
. Víme,Že proŽívaný
Životních
stres mŮŽe spustitřetězec da|ších
tragédií.
PoslánímD|ouhécesty je pomocirodinámzvládnoutstresa
jakojsounemoci,
da|ší
nešťastné
udá|osti
zármutektak,aby nezpúsobi|
v zaměstnánía v komunikacis' flejb|iŽším
úrazy,rozvody,prob|émy
oko|ím.
Naše spo|ečnost
není připravenao těchto tématechotevřeně
komunikovat,
a protorodiěekolikrátřešínejensebe,a|ei oko|í(proěse
mne'|idéstraní,pročse mne.nikdonez€ p tá na rnojedítěnebonaopak
je do svýchprob|émú).
a hevtahova|a
co dě|at,abychse oko|ínedotk|a
po ma|ýchkrŮčcích
a D|ouhácesta
tototémaodtabuizovat
Je dů|ežité
vo|něa otevřěněse 'mŮŽetebavito sobě i svém
to umoŽňuje
- napr.osto
;
zemřelém
dítěti.
je vědomí,Že v tom
pos|áním
sdružení
H|avním
iohotooběanskéhg
sdílenÍ
nejsmesami,ženás jsoudesÍtky,
stovky"tisíce- tedyVzájemné
je p|népochopení
(proŽíváme
zkušenosti
odchod
vzh|edemk proŽité
i kdyŽkaŽdýpo svém,jakto cítía potřebuje).
dítětespo|eěně'
je i vysvět|enipsycho|oga,
Že vše,co se s námi.po
Ve|midŮ|eŽité
nelromunikaci
aŽ.po
izo|ace,uzavřenosti,
smrtidítěteděje(odnaprosté
je v naprostém
agresi,hysteriia potřebuse neustá|e,,otom bavit.,)'
pořádkua,normá|ní.
kde se mŮžete
Dlouhá cesta pořádá pravide|násetkánírodiěů.'
zpracovaný,
kteřímajíodchoddÍtěteurěitýmzpůsobem
setkats rodiči,
sdě|it,co právě jim
a tudížVám mohou svým osobnímpřík|adem
pomáha|os toutoztrátoudá| Žít(psychicky
si,
Uvědomujeme
iÍyzicky).
procesu.Na
že vyjádřenímyš|enek
a pocitŮje souěástíozdravného
rnožnostsdílenía učeníse od ostatních
setkáníchtedy nabízÍme
pozůstalých
i osobnísetkání
rodiěŮ.Je moŽnésamozřejměuskuteěnit
potřebácha přáních
s rodiči
u nichdoma- všezá|eŽína individuá|ních
jednot|ivých
rodin'
potřebya práva.
Chápeme,Že kaŽdýpozŮstalýrodiěmá individuá|ní
Nikdy netvrdíme,
Že existujejedna správná cesta 'k tomu jak se
vypořádat se zármutkem,nebo Ža známe nej|epšířešení na
a duchovní
rozpaky,kterépo smrtinašichdětípřicházejí.
emocioná|ní
Uvědomujemesi, Že sourozencia široká rodinatvořínedí|nou
domácnosti,kde zemře dttě'řešív|astní
9ouěástrodiny,-kaŽdýč|en,
psychickýstav. ProtoVznik|projektBarévnýandě|'jehoŽsmys|emje
změnitprostředÍ
Žijícího
dítětea utuŽitvztah v rodiněpoznamenané
a rodiěŮna nové
úmrtím.
Aktivněpropojitúčastdítěte(sourozence)
sourozenci
Ve kterémdo doby úmrtí
startovací
čáře:změnitprostředí,
ProjektvyŽaduje
vyrůsta|i
společněa kterédítětitragédiipřipomíná.
dohody'stěhování'
aktivníúčastvšechě|enŮrodiny- konzu|tace,
broušenÍ,
natírání
atd.

v nás
Vše negativní
Všichnivíme,jak mocnéje našepodvědomí.
psychické
v nás
i ýické b|oky.Vše pozitivní
táhne do|ů,zapříčiňuje
pocitbvat
Je naprostonormá|ní
|éčí,
ce|kovýstav našídušese z|epšuje.
po ztrátě dítěte vinu, strach, niternou bo|est' bezmoc, obavy z
pocitnepochopení
ve svémnejb|ižším
oko|í,vzpomínky
budoucnosti,
jak se to ' sta|o,neustá|éopakovánísi tragické
,jen na tÓ špatné..'
Pokud však proŽijemetyto
události,stavění se do ro|e 'trpite|ky...
i pozitivní
negativní
emoce nap|no,můŽemenajednouzaěítproŽívat
proŽité
na spo|ečně
chví|e'
pocitypo ztrátědítěte,a to díkyvzpomínání
kterénám přinášíradostv srdcia úsměvna tváři.
vzpomínání
a povídání
o úsměvných
že'spo|ečné
osobněsi mys|ím,
strávenýchs dětmi, pročjsme by|ina svéděti
a radostnýchchví|ích
pyšní,proh|íŽení
íotograÍií
našichdětía zaměřeníse na to hezkéz
jejichdětství,dospívání
čidospě|ostinám mŮŽepomocina našícestě
za ,,uzdravením...
jedné'maminky,
kterézemře|
Setka|ajsemse s názoremkamarádky
my o tom nechcemes|yšetpořád doko|a'.|VětšinarodiěŮ'
syn:
"Ale
převáŽněmatek,má potřebupořád doko|ao 'svémodeš|ém
dítěti
m|uvit,není moŽnéspolečněprožitoučiist ze svéhoŽivotajen tak
jsem viděla
komuco pomoh|o,
vymazat:Po mémosobnímprůzkumu
pokrokyu těch, kteříobriíti|isvou mys| na to hezkéspolečné
největší
a odpoutalise od pocitůviny (co kdybyatp.).Dlouhou cestu zajÍmá
jen rodiče,
kteříztrátouproš|i,
dokážoupochopit,
VAŠEDíTĚ,protože
našehomrtvéhodítětedo našehoŽivotaje i
Že potřeba zač|enění
a to je jednaz cest'
nadá|estejná,jako když(kdyby)Ži|o.Radost|éěí
Nejstev.bo|esti
sami,jsme
kteránám můie pomociv našem|éčení.
držísvéemoceltvnitřsebe,
tadyvšichnina jednélodi' Pokudč|ověk
můŽe to způsobit váŽné potíŽe (Íyzickéi psychické).Pomocí
emocí.
se mohouotevřítblokynahromaděných
vzpomínání
spo|ečného
víkendech
VzpomínatmůŽemenejen na setkáníchči rekondičních
pořádanýchDlouhou cestou, a|e i-domas partněrem,
sourozencem,
v práci,kamarádkou.
rodinounebotřebas ko|egyní
širší
o D|ouhécestě naleznetena wwú.d|oun".".t"'.!B
VíceinÍormací

Procházka obcí
oh|ási|o se jaro, byl hezký den, proto jsem se rozhod| projít svou
si nové rodinnédomy, kterézde
rodnou obec s úmys|emproh|édnout
byly v pos|ednídobě postaveny.Chtě|jsem se seznámit se souěasnými
trendy a techno|ogiívýstavby,ie|ikoŽ i já jsem zde před mnoha |ety
postavil rodinný domek svépomocía ve své bývalé proíesi jsem často
novostavby navštěvova|. V posledních letech opravdu nastal boom
výstavby RD, vznik|a zde prakticky nová u|icé.Sadová, řada nových
ijednot|ivédomy na da|ších
domůnaprotihřišti,po|ovinau|iceK Síd|išti
místech.opravduje co k viděnía myslím,že každýby si vybra|,co se
mu |íbí.
BovněŽ na Ska|ce je opět něko|iknových domů' Je však škoda,Že
to jiŽ
některé stavební parcely dosud b|okují archeo|ogové,a
minimá|ně. 25 |et!!
BohuŽe|jsem však vidě| i jinéstavby, např. b1iva|ýobecní Úřad na
náměstí véd|e,,novostavby..pana Urbánka, naproti bývalý hostinec p'
Urbánka,o kousek dá|e pak zbořeništědomu, kde ie o strach jítko|em'
Týo objektyjsou jakýmsivředem našíobce a hyzdíji jiŽ řadu |et Je téŽ
moŽno' připomenout areály b1ivaléhoJZD' kde je řada staveb
v dezo|átnímstavu, naštěstívšak nejsou to|ikvidět.
Nepěkně téžpůsobíbýva|ý vojenský areá| na ska|ce, který se stá|
odkladištěmrůznýchmateriálů, a nyní.to tam již vypadá jako sk|ádka
odpadu.D|einformaceby však tento pozemek mě|a obec rozpaÍce|ovat
na výstavburodinnýchdomků.Vyk|izenípozemku však přijde obec na
nema|ouěástku'
Co říci závěrem ? Na jednéstraně se buduje a zkrášluje,na dřuhé
straně jsou objekty zchátra|éa místa, která.kráse obce rozhodně
Doufejme,Že těch druhýchbude ubývat.
nepřispívají.
BF

Páleníčaroděinic
den měsícedubnaa s
Ano' mi|édámy,máme'za sebou pos|ední
pá|eníčarodějnic.Mnoho Žen si tento svátek
ním takékaždoroční
osvojiloa patřičněho oslavi|o.Nezbytnýje přev|ek,na kterémsi
skutečněvyhrajenaše fantazie, a pak už nezb,ýváneŽ popadnout
koštěa vyrazit.
předcháze|y
tomutovese|íšpatné
Bohuže|ještěpřed pár sto|etími
časy' Páleny by|y i ty ,ženy,kterése vyzna|yv by|inkácha umě|y
napÍavovatnapř. i z|omeniny.Jejich poznatky.pomoh|yv mnoha
vědních
oborech.

Naštěstídoby obviňováníz čarodějnictví
uŽ skonči|y
a my se dnes
můŽemez tohotosvátku radovat.stačívŽdyjen ,,nastartovat..
koštěa
zamířit na s|et! A neberte tento svátek jako uráŽku, vždyťs|ovo
jazycích,,moudrážena..,
znamenáv některyich
čarodějnice
RJ

Velimská abeceda (list 93)
Probuzení je název divade|ní hý' jejímŽ autorem by| ředitel '
měšťanské
školy ve Ve|imi JoseÍ tsu|dra.Premiératétohry se kona|a
krátce po za|oženíČeskoslovenskérepub|iky,tedy po roce 1918 Ve
Ve|imiv hostinciNa staré rychtě.
Procesímajínáboženskýpůvodi obsah. Nejěastějise.jedná o místa
proh|ášená církvíza posvátná. Velimí vedla trasa, po ňížprocháze|i
vě,řícíz kraje pod'Ze|eznými horami do Staré Bo|es|avi.od Nové Vsi
proš|ipoutnícivelimskýmcukrovarem,u Černíkových
přeš|ipřes traťa
cestou satenkou navečerdošli do cí|eprvníetapy' do Matenic. Zde je
víta|i vyzvánéním a tady.ve stodo|ách také přespali. Ráno pak
nastoupi|i druhou část cesty.Místníve|imská procesí vychaze|a od
kato|ickéhokoste|a napřík|ad do Vítězova na pouť.Jindy šel průvod
Koz|ovou cestou do polí Žehnat úrodě. Jiná procesí š|a vsí o Bí|é
sobotě a V sobotu o BoŽímtěle'
Procházka Karel' MUDr., obvodní|ékařve Ve|imia v Plaňanech.Ve
Ve|imi ordinova|dvakrát týdně ve svém domě č. 122. v obci se zapojil
do politickýchbojů,kterévyvrcho|ilysoudním procesem. Kolem roku
1911 prodal Procházka své hospodářství manžeiům Ditrichornim
z Pučera sám se odstěhova|do Ko|ína.
Prodej ne přr1išvydařený se ve Ve|imi uskutečni|před lety za
minu|éhoreŽimu.Jistí Íunkcionářizde koupi|iza 47 00o Kč katolickou
faru, spolu s 5 000 m2 p|ochy. Po |istopadovérevo|uci chtě|i týo
hodnoty prodat za 700 000 Kč.
Prokop by| název ve|imského spo|ku ustaveného za úče|em
vybudovánípamátníkubitvy u Lipan. Č|enyspo|ku by|i mnozí občané
z oko|í..Ustaveníspolku předchaze|y. tábory lidu" v |etech 1868 aŽ
''
1871. Teprve 6. |edna 197B se ve Lstiboři u ČeskéhoBrodu seš|ava|ná
hromada spo|ku, řízená Josefem Škopkem z Ve|imi a V. Jouzou
z Hořan. Dne 28. dubna 1878 by|a činnostspo|ku lega|izována.Jako
síd|oby|azvo|ena Ve|im, kde mě| spolek nejvícepříznivců.Roku 1880
mě| Prokop 640 č|enů.Po vybudování památníku na Lipanech by|
soo|ekzrušen.
ProkůpekJan Antonín,zemský pos|anec z Kut|ířu Ko|ína.Zavádě|
pokrokovémetody v zemědě|btvía propagova|tradičnídruŽstevnictví.
Na Národopisné výstavě českos|ovanské1895 vystavova| ÍotograÍie
svéhostatku,diagramy po|nostía hospodářských výnosŮ.Dne 10. září
1922 by|a v Kutlíříchodha|ena pamětní deska a v malém |esíku
sehrána divade|níhra rJan Výrava. Této akce se zÚčástni|omnoho
ve|imskýchobčanú.
Prokůpkůvkraj by| název krajskéhooigánu Repub|ikánskéstrany
zemědělského a maloro|nickéhoIidu - týdeníku vycháze|ícího
vČáslavi od roku .|931 téměř do konce první repub|iky'Svou Íi|iá|ní
redakci mě| v Kolíně".Ta dodáva|a zprávy i od nás a našehooko|í'
Propagandaje slovo známé předevšímz druhésvětovévá|ky.Hojně
jej uŽíva|iněmečtíokupanti při hanobeníspojenců..Vedlinesmiřite|ný
boj proti šeptanépropagandě a pos|ech zahraniěního rozh|asu tresta|i
p|akáty'
smrtí'l u nás ve Ve|imi by|yvyvěšoványnacisticképropagační
z nichŽ nejznámějšíměl nápis: ,,Zachvátí.|itě - zahyneš...
Proso 'ie obi|nina,kteÍáse dnes ve Ve|iminepěstuje.Jinak tomu by|o
v minu|osti.Napřík|ad(, 1744 se proso se|o u velimskéhodvora ved|e
běŽnýchobi|ovin,hrachu a semence, tedy konopí.
je obdobínašichdějin, ve kterémpřeviáda|asnaha o
ProtireÍormace
rekato|izaci země. Počátkem 18. stoletípřiš|ido Čech a ná Moravu
jezuité,přís|ušníci
řádu TovaryšstvaJežíšova.Ti předevšÍmpátra|ipo
česky psaných kacířských knihách. Zasahovali i ve Ve|imi, K|ech a
okolníchvsích,v Soko|či'osečku, Předhradíijinde.
Protiva Arnošt, vdovec se dvěma syny, pocháze| ze Zahrádek u
Leděe..Jeho druŽka,'vdova M' Libánská z Kochánova, se synem a
dcerou pak spo|ečněobýva|iza 2. sv. vá|ky jednu místnostv domě č.
48 po Židovskérodině Porkesových' V{émŽ domě se tísniloiněko|ik
da|šíchtodin.
(text v původnímzněnÍ)

záuětsoutěŽe
stolních
|enistů
Bozpacilý
Fos|ední čtvrtinasoutěže RP l| nevyš|a Ve|imákůmpod|e jejich
představ.Hlavně na cizích palubovkách náš tým ztráce| aŽ pří|iš
rozjezdu.vnovémroce tak přiše|trochu út|um.
sňadno.Po úspěšném
V utkání o 3. místo v Zásmukách poda| náš ým nepřesvědčivý
výkon, nedokáza| se vyrovnat s atypickým prostředím a na body
11:7.Body:Jeřa|aP. 3'Skopek 2'Petříkí
nedosáh|.Zásmuky ,,A..-Ve|im
.l
Wo,Jeřala L. 0' čtyřhra .
Domácí remíza9:9 s Ve|kýmosekem byla jednoznaěně ztráou..Po
urputnémboji mě| domácítým zápas dobře rozehraný,a|esvou t4ihodu
opět nedbk4za| proměnit v p|ný bodový zisk. Poko|ikáté uŽ?! Body:
Jeřa|a P, 3, Skopek 3, Petřík2, Sixta 0, ětyřhra 1.
Na zápas v RadimÍsnad radějiani nevzpomínat.Kromě Pav|a Jeřa|y
se zbytkutýmu nedaři|ovůbecnic a se soupeřem , kteréhoměli ve|imští
v pohodě přehrát..,ostudně prohrá|i12:6. Body: Jeřala
hráči-,,Žebříčkově
P'4, Skopek 1' Petřík1, Jeřa|a L' 0' čtyřhra0.
i'ovinné vítězs.tví
t4:4 nad Koste|cem nad Č. lesý by|o'pro naše
hráěe s|abou náp|astíza minu|éztráty. Body: Jeřa|a P' 4' Skopek 4'
Petřík3' Sixta 1'čtyřhry2.
K zápasu proti kolÍnskému'Soko|u ,,c' nastoupi|o mužstvo
v pozměněné sestavě' Pří|eŽitostdostali. hráči širšíhokádru. l přes
poráŽku .|1:7 odvedlo muŽstvo tentokrát solidní výkon a nechybě|o
mnoho a due| se podaři|ozremízova|,Body: Jeřa|a P.3' Petřík2' Sixta
1, Urbánek0, čtyřhra1.
V utkání na sto|ech FK Ko|ín.druhéhoce|ku soutěže' naši hráěi
zved|i h|avy a ze zápasu, kteý mě| b1it jasnou záleŽitostí,udě|a|i
pořádné drama' Soupeř muse| bojovat aŽ nadoraz a vítězství10:8
nakonec"vydře|.Skoda, bod by| nadosah. Body: Jeřa|a P. 3' Petřík 2'
Skopek 1, Sixta 1' čtyřhra1.
V pos|ednímsoutěŽnímutkánítohoto roěníkujsme nastoupi|idoma
proti ýmu Býchor. Z duelu si nakonec vítězství7:11 odvez|i hostující
hráči.Body: Jeřa|a P. 3, Škopek 1, Babický 2, Urbánek 0,' Sixta 0'
čtyřhra1
Souhrnné.zhodnoceníce|é sezony, statistiky'tabu|kya Žebříčky
uvedeme příště.

oddí|sto|ního
tenisu

NĚco NAzoUBEK

Výbornémufinky

Potřebné
suroviny:
250 g más|a, kousek čoko|ády,špetka so|i, 1
pomeranč,-4
vejce,200 g cukrukrupice'50 g so|amy|u'
váni|kovýcukr' 250 g směsi h|adkéa po|ohrubémouky, 3 |Žičkyprášku
do pečiva,1 dcl m|éka'
Poleva :
200 g mouěkovéhocukru a dvě |Žícesmetany ( obarvit potr. barvou )
nebo citronovápo|eva.
, Más|o třeme do pěny, přidáme cukr, sů|, pomerančovoukůru'
postupně zaš|ehámevejce, mouku s práškem do peěiva, so|amy|,na
kostiěky nakrájený pomeraně a kousky čoko|ády.
Připravímesi z papírnictvÍ
zakoupenépapírovékošíčky( na jednu
muÍinkupouŽítdva, |ednoduchýpapírje moc s|abý ). Hmotu p|nÍmedo
3/ košíčku.Pečeme 20-25 minut pii 190"C' aŽ mufinky vyběhnou a
ne|epíse na špěj|i.Zdobímepo|evou.

Vaječná tlačenka
5 natvrdo uvařených Vajec
30 dkg měkkéhosa|ámu
1 moravanka(i s |ákem)
1 majo|ka(ve skleničce)
4.dkg ŽeIatiny
''/zkostky masoxu
3 dct vody

oloupanávejce,sa|áma steril.zeleninunakrájetna kostičky.
Přidat
majolkua |ák.Předemnamočit
4 dkg Že|atinyv 1 dcl vody.Potésvařit2
dc| vody s % kostkoumasoxu,nalítna Že|atinua nechatrozpustit'Vše
přitítdo jižpřipravené
směsÍa prorníchat.

Vtip měsíce
Ve ško|epovídápaníučite|ka:
je tvújtatínek'
Jirko?..
čím
''A
je pekařj' odvětíJirka.
';on

to je hezké'..na
to paníučite|ka
;,apečenám co?,,
''Hmm'
A děti odpoví:
''..Ch|éb!..
tvoje maminka je čím,Maruško?.'ptá se znova.
'A
,,SÍm,ona je zdravotnísestra.''
,,Aha,vidíte,děti , stará se o nemocné.To je krásnépovolání!"
,,Aco ty ,Honzíku?"ptá se dále.
,,Můjtatínektancuie nahatejv k|ubu,"odpovíHonzík.
povídápaníučjtelkaa pokračuje:
,,Hmmmm,'.
,,...no, itaková
zaměstnáníjsou...,,
o přeslávce přijde za Honzíkema povídá:
opravdu tvůjotec tancujev tom k|ubu???"
,,Honzíku!
A Honzíkodvětí:
,,Neee,on pracujev ČEzu, a|e my se za to všichnistydíme.....

Praktickérady pro muže
Něco málo pro zasmání
Nepříjemnýkouř z cigaret zmizí,kdyŽVmÍstnostizapá|íme|áhveod
dobrévody.
Skvrny ze zašpiněnýchkobercůnej|épeodstranímenožem.
Pří|išného
hluku z |edničky.se
zbavíme,vytáhneme-|iji ze zásuvky'
Sníhz chodníkŮpřed domem nej|épeodstraníme,kdyžpočkámedo
lara.
Rýh na poškrábanýchbrý|íchse zbavímepouŽitímrravlhčeného
smirkovéhopapíru.
Nepříjemnýěesnekový zápachz ústzaženemenás|ednoukonzumací
syrečků
s rumem.
Šokuz vysokéhoúčtu
V restauracipředejdemezpitímdo němoty.

Historievýrobyžvýkaě,ek
v obci Velim
V roce 1869 zakládá přís|ušník
maďarskéšlechtySza|atnayVe
Ve|imitovárnuna výrobucikorky.ProtoŽe
ve Ve|imineby|tehdyještě
Žádný průmys|a Ve|im |eŽe|av oblasti. s vhodnýmipodmínkami
z h|ediskasurovinol4ichzdrojůa levnou pracovnísi|ou, dochází
k rych|ému
rozvojizávodu'
V krátkédoběby|aVEL|MSKÁc|KoRKA známav celémtehdejším
rakousko-uherském
mocnářství.Růst závodu neuše| ppzornosti
průmys|níka
českého
a majite|e
továrnyna cikoriiv Lenešicích
u Loun
Ado|ÍaG|aserazPrahy. Ten takévroce 1892 zakoupi|továrnuve
Ve|imia ihnedzapoěa|s rozšiřováňím
závodua nás|edným
rozšířením
výrobyo nep|něné
kandyty-. dropsy,na kterév roce 1893navazuje
výrobakandytůplněných- Íuré,
pěnovýchcukrovinek,
výrobaŽe|éa
kokoso{ch tyčinek.V roce 1900 by|ozapočatos výroboukonzumních
druhůčoko|áda ěoko|ádových
cukrovinek..Úspěšný
rozvojtovárny
zastaviIa1.světovává|ka.

Po jejím skončení přistoupi| majite| k výstavbě da|šÍchprostorů
V |etech 1922-.|925 a ke koupi no{ch strojů. Tímto bylo moŽno
sortiment ještě více rozšířito da|šícukrovinky jako čoko|ádovéduté
Íigurky,p|něném|éěnéa ovocné karame|y a speciá|ní druhy |uré'
Nepříznivýobrat vrozvoji nasta| rokem 1939, kdy vdobě okupace
továrna přeš|a pod německou správu a stala se majetkem vídeňských
Němců Krugera a Va|ka. Cukrovinkářská výroba by|a prakticky
zastavena a byla zde zavedena výroba umě|ého medu nebo
pomazánky ze z|uŽenéhotuku a hořčice.
b
svou historii má samozřejmě i výroba Žvýkací gumy. I když'jsou
Žvýkačky v podvědomí mnoha lidí spojeny s osvobozením
Českos|ovenskaamerickou armádou v roce 1945, tato,pochutina má na
našemÚzemíkořeny da|ekodříve.
Do|oŽenje dovoz širokéšká|ypředevšímamerickýchŽvýkaček,jakoŽ i
výrobaněko|ikačeskýmivýrobci,např. Íirmamiorion' Vesma, Bě|ohubý
nebo druh Ra-Ra.
ovŠem pravděpodobně ne1staršíŽvýkackou vyrobenou na území
Československaje druh F||CY, inzerovaný v tisku jiŽ v roce 1902 napřík|adčetnýms|oganem ,, Co žvýkajíděti nejraději - samozíejmě
R|CY, jen R|CYI..Do|oŽenérek|amyv novinách jsou napřík|adV letech
1906, 1909,1914 a 1917.

tnzerce
I

ŽvÝxaČxv .,RIcY,, z VELIMI
liŽ 40 |et se zabývím sbíráním obalů od žvýkaček.Tento můj koníčekse
časemrozšířil na zájem o historii výroby žvýkačekna celém územíbývalého
eeskoslovenska. Jednou z loka|it, kde se žvýkačky před II. světovou válkou
vyráběly, je právě obec Ve|im, v níŽ firma Adolphe Glaser jiŽ kolem roku 1906
žvýkačkyvyráběla. Produkt se jmenova|'.RICY.' a. pravděpodobně se vyvážel
do r'ůzných koutů tehdejšíhoRakousko-Uherska i dále do světa . Rád bych
tímto inzerátem nalezl buď nějaký staý sběratelský materiál nebo alespoň
informace od pamětníků.
.'RICY''
byla vyráběna pravděpodobně ve čtyřech příchutích, balena do
po pěti kusech a pak do plechových krabib. Ve své sbírce mám stoýky
ba|íčků
žvýkačkových obalů z období před rokem l945' ale je mi skoro trapnépřiznat,
Že Žádný z Velimi! Hledám tedy vše, co se týká Žvýkaček "RICY. . papírové
obaly, plné ba|íěky, reklamy do obchodů' plechové krabice ( po léta se
pouŽívaly např. na šroubky a hřebíky ) a jakéko|iv další rnateriiíly. Proto
prosím, třeba si vzpomenete, že vy nebo někdo známý by mohl rozšířit moji
sbírku '
Velrni rád do Velimi pňjedu a za tento .'poklad'. dobře zap|atím
Děkuji .
Ing. Miroslav Nikl'
mobll775 559229

Děkujeme všem, kteří se dne 31.3.2008přišli
naposledy roz|ouěit s našímaminkou a babičkou
paní LudmlIou Kailovou.
Rodina Bulgrova a Váchova

Vzpomínka
uplynulodesetlet, kdy nás navŽdy
Dne 15.3.2008
opustilpan JoseÍHoloubek.
s námi.
Kdo jste ho znali a měli rádi;vzpomeňte

Zv|áštníhistorii má výroba žvýkacígumy v naší'zemi v |etech po
druhésvětovévá|ce'
Zavedení r4iroby tohoto ob|íbenéhovýrobku naráŽe|o na mnoho
obtíŽí- od nedostatkusurovin aŽ k dnes jiŽ nepochopitelnémuzákazu
z důvodůideo|ogických- Sta|inprohlási|,že Žvýkačka
výrobyžvýkaček
je da|šÍ
objevitna pultech
opium prÓ masy, a tak se toto ,,opiuml.moh|o
obchodŮaŽ v po|oviněpadesátýchlet.
Jejich výroba by|a zahájena vroce 1956, a to Vzávodě L|Po
v Libercia o něco později takéve Figaru Bratis|ava'Koncem 4. čtvrt|etí
.l956 dochází ke zkoncentrování
ýroby žvýkačkyz Lipa Liberec do
závodu Ve|im a V roce 1957 i ze závodu Figaro. S převedením výroby
by|y předány ba|icÍstroje i veškeý oba|ovýmateriá|'Úprava strojního
zaÍízení
nebyla Velká a proběh|aúspěšně,takžebéhemřoku 1957 by|a
dě|en na dva
zahájena výroba peprmintovéŽvýkačky(tvar obdé|níčků
polštářky)a o pár roků později i ovocná Žvýkačkatéhožtvaru. Výroba
těchto žvýkačekbyla ukončenav ioce 1968.

V továrně ve Ve|imi se zaěa|a vyrábět téŽ Žvýkaěka s obchodním
značenímSEVAK. Jednalo se o tzv, zdravotníŽvýkačkus bio|ogickou
s|ožkou- |yzátem,jenŽ při ŽvýkánípřecházÍdo s|in, kteréoplachujía
zv|hčujís|iznice. Vyráběna by|a ve spo|upráci s Ústavem sér a
oěkovacích |átek v Praze. Výroba Žvýkaěek a da|šíchcukrovinek ve
Ve|imiby|aukončenav róce 1991.
Ing.MiroslavNikl

130 00 Praha 3' te|. 233 555 999 nebo

Poděkování

příběh:
Snad pro i|ustracinás|edující
Tehdejšímajite|Ve|imskétovárny na cukrovinky pan Glaser pos|a|
svéhodůvěrníkado USA, kde již by|y Žvýkaěkyve ve|kémrozmachu,
aby tento vyzvědě| způsob její výroby. Nejprve se da| najmout jako
dělníkdo největšítovárny na Žvýkacígumu jako nosičbeden na dvoře,
později se,dosta|i do výroby,a kdyŽ se mu podařilo vše okoukat' zase
zmizel...
Žvýkač*yRICY se oba|ova|yv cukrovémoučce a sk|áda|ýse do
p|echovýchkrabiček.Jejich výroba by|a 1. světovou vá|kou přérušena'
Nově.se začala Žvýkaěka vyrábět V roce 1925 s ruěnímbalením do
oba|ů.Dochovanéjsou obaly s příchutí,,Nektať.a ,,Rose...Za krátkou
dobu, již v roce 1926, byla r4irobažvýkačkyukončenaa k obnoveníjiŽ
nedoš|o.

Vzhledem k rych|émuVzestupu spotřeby Žvýkačkyv našízemi by|a
k nám Žvýkačka dováŽena z Ho|andska, Dánska a poŽději i
z východníhoNěmécka' Pro horšíjakost východoněmeckýchŽvýkaček
.1966dohoda o techno|ogické
a z nedostatkuVa|utby|auzavřena v roce
pro
s ho|andskouÍirmou
výrobu
Žvýkaček
dodání
zařízení
spo|uprácia
MAPLE LEAF. Na zák|adě této dohody by|o vroce 1968 započato
s výrobou peprmintové p|átkové Žvýkačky, bub|inkové Žvýkaěky
PEDRO a o něco později ovocné p|átkovéŽvýkačky.V ma|émmnoŽství
by|a Vyrobena p|átková žvýkaěka s přídavkem speármintu, a|e od její
výroby by|o upuštěno,práVě tak jako od {roby ŽvýkačkyPEDRo
příchutí.
s |ékořicovou
:

PÓd Lipami12,

Rodina Holoubkova

InzeÍGe

VÝUKA A DoučovÁníANGL|cT|NY
BEz oMEzENíVĚKU
Tel.:774 322189 (775 270 423)

VEL|MSKÉ NoVlNY. občasníkvydávanýoÚ ve Ve|imi
INTERNET: www.velim.cz

É:ůÁrLiláááló"un
o..óžnu'..'
.Mgr'

(zptávyzoÚ aoZ)
Jaros|av Češpiva.šéÍredaktor
|ng. Mi|os|avMacháček (zprávy z obce)
práce)
RénataJeřábková (inzerce,rek|amy,organizační
Monika S|abá (ku|tura)
Mgr. Eva Vese|á (korektura,zprávy zeZS,1
Mgr. Hana Kaprálková (korektura)
.
Jana Bartošová(zprávyz.obce, organizaěnípráce)
Příiem zpráv: e-mail:redakcevn@seznam.cz
Mgr. Jaros|avČešpiva(ZŠvetim1
podobě
Uzávěr|,a je 2.t. den v měsíci.Příspěvkyzas|anév elektronické
mají přednost. Příspěvky doš|épo uzávěrce i přÍspěvkynevýištěné
z kapacitníchdůvodůvyjdou v da|šímčísleVN. Příspěvky mohou být
rukopisynevracíme).
upravené,obsah zůstanenezměněn (nevyžádané
Za obsah č|ánků
zodpovídáautor'
321 724 338;
Tisk: RoTAtisk, Roháčova194,28o 02 Ko|ín3, te|./Íax:
e-mail:rotatisk@ reklamniservis.cz.urww.reklamniservis.cz
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