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ZPRAVY z'Ez.O

:

Ziednání Zo Ve|imkonanéhodne29. 4. 2008v zasedacímístnosti
oÚ ve|imod 18.oohodin

.

Přítomni:pp. . SeiÍert,Kotek, |ng.Richterová,S|abá' lng. Rejho|ec' '
Kube|ka,KaÍtan,Kostka, Mgr. Češpiva,Mgr. Karpeta, .
JUDr.Těmín

-

1. Zaháiení oroved| a s programem jednání seznámi| přítomnépan
starosta JoseÍ Seifert. Konstatova|,že je.přítomna .nadpo|oviční
.l
většinačlenůZo. Hlasovánío programu:pro 1 - proti0 - zdrŽe|se
0
2. Kontro|aminu|éhozápisÚ
. Věra Seifertová,Velim -.přeměření bytu a zahrádky - úkoltrvá.
. Pan starosta inÍormova|Zo, Ža do nového územníhop|ánu obce
Ve|imbude zahrnutapřeváŽně smíšenázóna.
. K odpovědiýkajícíse prodejepozemkůCHKO Kokořínskose dosud

nikdonevyjádři|.
o jednáníse zna|cemoh|edněVče|p.
JUDr. TěmíninÍormova|
jednání.*
pozván
k ústnímu
kteý
bude
Šmída,
Přístupovácestak ČoV Vítězov- úkoltrvá.
zprávy.
ostatní
ayy pripomenuty
Mandátnísmlouw s MsS Pgdlioansko.o.p.s. Šchvá|ení
náměstí
Rekonstrukóe
kteými
Zo souhlasíš návrhemMandátnísmlouvyaž po úpravách'
ZO: pro 11 - proti0 - zdrŽe|se 0
pověřujepanastaÍostu'H|asování
Schválenísmluvo oartnersiýí
smluvse
Partnerských
s podepsáním
Zo: Zo souh|así
Hozhodnutí
Jand|,Jiřím
Zák|adníško|ouT.G. MasarykaVe|im,Zahradnictvím
(ovocnéa okrasné
Soko|emVe|im ( |ng.Stanis|av
Ško|ky)'
Hruškou
íZo: pro 11 - proti0 - zdrŽelse 0
Jakl).H|asován
proiekiu- Rekonstrukce
náměstí
Souh|ass rea|iŽací
Zo: Zo souh|asís rea|izacíprojektu- Rekonstrukie
Rozhodnutí
Hlasování
ZO: pro11 - proti0 - zdrŽe|se 0
náměstí.

6. Doš|ápošta

-.

-

č.j.257l0B . Martin oraský, Ve|im 599 - Žádost o umístění
regu|aČní
stanice p|ynu. Pan starosta inÍormovaIZO o zas|ání
Žádostipana oraskéhoSTP Voticek posouzení'
č.j. 266/08 . Nadija Bošinová,Ve|im.232 - Žádost o přidě|ení
obecníhobytu.v obci Ve|im' RoŽhodnutíZo: .zařadit do. seznamu
Žadate|ů.
c'j'277lo8 - K|ára Hanušová, Ve|im 54l - Žádost o povo|ení
zhotovenísádrokartonovéhostropu v bytovéjednotce v čp.541 Ve
Ve|imi. Nák|ady uhradíŽadatel v p|névýši' Zo souhlasía nemá k
tétoŽádosti námitek.
č.j.278/08 . Maleřská ško|a Velim * Anna Tomášová - zaš|ání
soupisu poŽadavkůprovozovate|i.ZO bere na Vědomi a pověřuje
jednáním.
pana starostua Mgr. Karpetu da|ším
č.j.287/08 . Mi|ošSvárovský, Pečky- Žádost o umístěnído domu
s pečovate|skous|uŽbou ve Ve|imi. Rozhodnutí Zo: zařadit do
seznamuŽadate|ů.
č.j. 288/08 - lrena Procházková, ŽíŽe|ice. žádost,o umístěnído
domu s pečovate1skou
s|uŽbouvďVe|imi. RozhodnutíZo: zařadit do
seznamuŽadate|ů.

7. Zpráw ě|enůZó, diskuse
Mgr. Karpeta
. inÍormova|
Zo o kontro|eHygienickéstanice Kolínv Zák|adníško|e
T. G. Masaryka Ve|im,'kteráproběh|adne 17. 4. 2008' Zo bere na
vědomí.
Ing.Richterová
- navrhujezhotoveníbudek pro hnízděníďvokých kachen na rybníku
ve Ve|imi.TímtoúkolempověřujeZO pana starostu.
Ziednání Zo Ve|im konaného dne 13. 5. 2008 v zasedací místnosti
oÚ Ve|im od 18.oohodin
Přítomni:pp. - SeiÍert,Kotek, |ng' Richterová,Slabá, Kube|ka,KaÍtan,
.
Mgr' Češpiva,Mgr. Karpeta,JUDr. Těmín
1. Zaháiení provedl a s programem jednání seznámi| přítomnépan
starosta JoseÍ SeiÍert. Konstatoval, Že je přítomna nadpoloviční
většinač|enů
zo' H|asovánÍo prógramu:pro 10 - proti0 - zdrže|se

o

zápisu
minu|ého
2. Kontro|a
. Po úpravách by|a podepsána Mandátní.sm|ouva s MAS
náměstí.
o.p.s.- Rekonstrukce
Pod|ipansko,
. Soupis požadavkůprovozovate|i- A. Tomášová' ředitelka Ms
Zo, že
Ve|im.Mgr.Kapeta po schůzces paníředite|kouinÍormova|
veškeý nákup školníhonábytku a provozníchvěcí si bude paní
ředite|karea|izovatsama z finaněníchprostředkŮ,ktelézřizovatel
poskytuje.
. Kontro|av Zák|adníško|eT. G. Masarykave Ve|imi- Mgr. Karpeta
Zo o zas|ánívyjádřeníhygienickéstanici,kde uved|'Že
informova|
nedostatkyzjišěnépři kontrolehygienickéstaniceby|yprojednány
obce. Vzh|edemk finančnínáročnosti
při zasedání-zastupitelstva
roce. Tato
beÉ akce není moŽno rea|izovatnápravy v |etošním
obce pro rok2009'
rea|izacebudezáhrnutado rozpočtu
Mgr. Karpeta pfipravíveškerépodk|adypro realizacia předtoŽíje

zo.

. Jsou objednány budky pro hnízděnídivokých kachen na rybníkuve
' Velimi.
. By|y připomenuty ostatnízprávy.
3. Doš|áoošta
- e.j. zsllos - Regioná|nírada NUTS || Střední Čechy- |re!áv-a9i
prótokol - Žádošt o poskytnutí dotace na rekonstrukci náměstí
obráncůmíru.Zo bere na vědomí.
- e.j.igiaoa - obyvatelébýového domu čp.487 ve Velimi - žádost
o řešeníhavarijníhostavu v bytÓvémdomě čp' 487 ve Ve|irni.
Rozhodnutí Zó: odpovědět óbyvate|ům domu čp. 487, že se 70
vážně zabývat.
bude jejich prob|émy
- č.j'2bálo8.- SprŇa CHKO Kokořínsko - oznámení o zahájení
s podklady rozhodnutí:K. Pi||árová. Žádost o
říz-ení':seznámení
povo|énívýjiryky k drŽení 2 jedinců rysa ostrovida' Zo bere na
vědomí.
. ě. i. 299/08 - Mateřská ško|aVe|im - Anna Tomášová - Přechodná
úprava provozu v jednotli{ch třídách v MS Ve|irn. ZO bere na
vědomí.
'
- ói. áóoloa - Ladis|av Joukl, Vetim 541 - Žádost o Íinanění
piíspěvek na opravu pod|ahy a qy'měnu pod|ahové krytiny
boši<ozenépracovníky při opravě prasklého potrubí topení. Zo
] pověřuje pana starostu řešenímtétoŽádosti'
Zo. diskuse
4. Zpráw č|enů
Pan starosta
. informova|o schůzi peěeckéhomikroregionu,kde by|a projednána
rekonstrukcenáměstíve Ve|imi.Za bere na vědomí.
. dá|e inÍormoÝa|
o vyhotovenígeometrickéhoptánu se zaměřením
pozemku pana Bednářg. Z geometrickéhop|ánu'vyp|ývá,.Žehranice
pozemku pana Bednáře je posunuta na obecnípozemek (ZS T.G'
Masaryka Ve|im). Zo navrhuje zas|at panu Bednářovi dopis a
navrhnoutodprodej pozemku, nebo posunutíhranice pozemku do
oůvodníhostavu.
. |ožaduje po panu Kaftanovi rozpoěet na rekonstrukcichodníku'v
uIiciPa|ackého.
. ooděkoval panu Kaftanovi za spo|uúčastpři do|oŽenípotřebných
bodk|adůod Po|icie ČR, odbor dopravy k předloženíprojektové
dokumentace - rekonstrukce náměstí a za vyřízení posunutí
. .dopravního znaěení (konec a zaČátek obce) v ulici Soko|ská ve
Velimi.
. dá|e se dotazova| na stav budování hřiště ve Vítězově'
Pan'Kaftan odpovědě|,Že V sobotu 17. 5. budou pokraěwat da|ší
: práce.
JUDr. Těmín
o prodeji
. se dotazova|,V jakémstavu je jednánís katolickou.církví
odpověděl,Že se k nabídce
církevníchpozemků(fara).Pan staroŠta
koupě církevníchpozemků dosud nikdo nevyjádři| a navrhuje
urgovat kato|ickoucírkevo zas|ání vyjádření.
lng. Richterová
- iníormova|aZo o do|azu obyvate| bytovéhodomu čp.565 ve Ve|imi
na prod|ouŽenípane|ové cesty. Rozhodnutí Zo: do budoucna
prod|ouŽitpane|ovoucestu k bytovémudomu čp.565'
Ziednáni Zo Ve|im konaného dne 27.5. 2oo8 v zasedací místnosti
oÚ Velim od 18.00hodin
Přítomni:pp. . SeiÍert,Kqtek, |ng.Richterová,Slabá, Kube|ka,Kaftan,
Mgr.Češpiva,Mgr. Karpeta,JUDr' Těrnín,|ng.Rejho|ec
.| Zaháiení próvedl a š programem jednání seznámi| přítomne pan
.
staGta Josef $eiÍert. Konstatoval, Že je přítomna nadpo|oviční
Zo, a přivÍta|pana Smíška,kteý se Zo zúčastnil.
většina č|enů'
Hlasovánío programu:pro 10 - proti0 - zdrŽelse 0
2. Kontro|aminu|éhozápisu
- Žádost pana Jouk|a,Velim 541, ýkající se opravy podlahy - úkol
trvá.
. Jednánís panem Bednářem _ úko|trvá.'

obyvate|ůmdomu č.p.487 by|a zas|ána písemná odpověď.
Pan Kaftan před|ožilcenovou nabídku na zhotoveníchodníkuv u|iciPa|ackéhq.Roáodnutí: Zo s nabídkousouh|así.Hlasování ZO: pro
9 - proti 0 - zdÍŽe|se 1
- By| zas|án dopis'katolickécírkvi.
- Hřiště ve Vítězově bude dokončenotento týden.
. Paňelová cesta k domu č.p.565 - úkoltrvá.
- By|y připomenuty ostatnízprávy.
3' Doš|ápošta
. č.j' 313/08 - Regionálnírada NUTS l| StředníČechy- potvrzenío
registraci projektu ,,Renesance centra - obec Velim". ZO bere nd
vědomí.
. ě. j. 321/08 - Milan a Hana Tesařovi,Vítězov 55 . Žádost o změnu
územního p|ánu a převedení pozemků na stavební-.parce|u.
odpověď zoi zádost bude zaloŽena do s|oŽky na příštízměnu
Tesařových.
územníhop|ánudle poŽadavkumanŽe|ů
. ě. j. 325/08 - Správa CHKO Kokořínsko - Rozhodnutí:povo|ení
výjimky k chovu dvou jedinců rysa ostrovida - K. Pi|lárová'Ve|im
644' zo bere na vědomÍ.
. ě. j.328/08 . Soňa V|čková'NádraŽní 178,'Cerhenice - žádost o
přidě|eníobecního bytu v obci Ve|im' RozhodnutíZO: zařadit do
seznamu Žadatelůo přidě|eníbýu a odpovědět, Že přednost mají
velimštíobčané.
- č.i'329,348/08 . Hana Fuchsová,Ve|im316, Věra S|abá,Ve|im200
- Žádost o prořezání suchých větví na místnímkatolickémhřbitově.
ZO pověřuje pana starostu a pana Kotka, aby na místě projedna|i
prob|éms Žadate|kami'
. b.j. gssloa - Hasičský záchranný sbor Středočeskéhokraje - Návrh
na vyřazení t|akověodo|néhoúkrytu(Ve|im Č.p.487) z evidence a
rozhodnutío vyřazení na Žák|adě proh|ídkya zápisu. Zo bere na
vědomí.
. č.j.341lo8 . Firma Nykos, a.s' . - informace o odměně za
separovaný sběr za |.Q 2008 ve výši 17.9M,- Ké. zo bere na
vědomí.
. č'i'u2/o8 . Vác|av Veselý, Ve|im 580 - žádost o povo|eník
vybudováníchodníkupřed domem č'p.580na v|astnínák|ady.Zo
souh|asís vybudovánímchodníkuna nák|adyŽadate.le.
. č.j.343/08 .' sdě|ení KÚ xo|ín o provédenízápisu vlastnického
práva na LV 10001 ve prospěch obce Ve|im.Jedná se o pozemky'
kteréby|ydřívezapsány na LV 2. V k.ú.Ve|imse jednaloo pozemky'
katastrunemovitostí:384131,489/6, 496/10' 87619,876110,87ď13'
ázaug, 876/50,87Bn, g78t16, g78t17, 978118,985/3,985/4,986/4
a
- všechnydruhy pozemku ostatníp|ochaa pozemky 87819,119912
12o1l2 - druh pozemku vodní plocha. V k.ú.Vítězov se jednalo o
pozemky katastÍu nemovitostí:324n, 32714, 35112, 35814,35ep3,
358132,358133,358134,358i35 a 41713 Všechnydruhy pozemku
zahrada a pozemky 309/3,
ostatní plocha, dá|e pozemek 357
309/4, 309/5 a 32411. druh pozemku
- vodní p|ocha' Změna druhu
pozermkůz vodní p|ochy na ostatníplochu provedena nebyla. Ke
změně je třeba do|ožit|istiny a zaslat na KP Ko|ínjako novou
žádost. Pan starosta pověřuje pana Kubelku vyřízenÍmtěchto
zá|ežitostÍ.
. č.j.347/08:Monika Čepe|áková,Ve|im 579.- Žádost o povoleník
vybudování vjezdu ze zámkové d|ažby před domem č.p.579na
- viastní nák|ady. Zo souh|asÍs vybudováním vjezdu na náklady
ŽadateIe'
- c.j' 351/o8 .. Římskokato|ickáfárnost Ko|ín,'Brandlova25 - sdě|ení
o obdrŽenídopisu a postoupenína správu majetku Arcibiskupství
praŽskéhos urgencío urych|enévyřízení.Zo,bere na vědomí.
-

4. Zpráw ě|enůZo.'diskuse
Pan starosta
- seznámil Zo s dopisem ing. Bínové,kter}ibude i s odpovědíotištěn
ve Velimskýchnovinách.Zo bere na vědomí'
JUDr. Těmín
: se dotazoval,jak ěasto se vyvážíkontejneryse sk|em.Pan starosta
odpovědě|,Že 1x za dva týdny, a|e není problémje vyváŽet kaŽdý
týden.
Ing.Rejholec
. inÍormova|o čištění
vodní nádrŽe ve Vítězověa vznesl dotaz, zda
Íungujee|ektrickýpřívod.Pan starosta odpovědě|'Že přívodzapojil
pan Farkaš.lng' Rejho|ecinÍormovaldá|e Zo o dokončenípracÍna
hřišti a Žáda|-o navezení drobného štérkukolem jeho p|ochy.
|nformova|o Dnu dětí, kteý se bude konat v nedě|i 1. červnave
Vítězově'
Mgr.Češpiva
. inÍormovalZQ, Že redakčnírada přija|a dva nové č|eny. paní
Kateřinu Kvapi|ovoúa pana Jana Smíška.
. ' vznesl dotaz, kdy bude pokračovatrekonstrukcekomunikace. Pan
starosta odpověděl, že v současnédobě nemá b|iŽšíinformaceo
termínu'
Ing.Richterová
- inÍormoýalaZo o zvýšenínájmů v"obecních bytech, ke kterému
do jde1 . 1 0 . 2 0 0 8 .

sPor-..nčnnsrrÁnunaII(A
sPoz ozr_.-tlil-:JE
Významná Živoiníjubi|eaoslavili:
Chybová NaděŽda,,Ve|im
MachačováMarie, Ve|im
Hájek Vác|av,VelÍm
Podhrázskýo|dřich, Ve|im
ŠandováJaros|ava,Ve|im
Mikšovská||ona,Vítězov
ZákosteleckýJaroslav, Velim
StrnadováZdeňka, Ve|im
BaškováZdeňka,Ve|im
Bédrnazdeněk, Ve|im
Mrzena Jaroslav, Velim
Totková A|oisie,Ve|im
Do dalších|et přéjemehodně zdraví!

VáženíobčanéVelimi a Vítězova,
zastupite|stvoobce schvá|i|o přípravu na změnu územníhop|ánu.
Pokud máte poŽadavkya návrhy ke změně územníhop|ánu,zaš|eteje

prosímna oU Ve|imdo 31'7.2008.
70 |et
65 |et
60 |et
70 |eI
75 |et
70 |et
60 |et
85 |et
65 let
85 |et
80 let
70 |et

Zlatou svatbu oslavili:
JoseÍa Hana Farkašovi,Velim
Do da|šíchspo|ečných|et přejeme hodně zdraví!
Narodili se:
Hamar Vác|av,Ve|im
Vachtová Amá|ie' VeIim

ýLri'
ci.i"írr.vsiói,

WasserbauerTomáš"Ve|im
Velim
Adámek Rudo|Í,
RodičůmbIahopřejeme!
ZemřeIi:
A|ena,Ve|im
Minarčíková
MacháčekMiIosIav,Vítězov
Opl Miroslav,Velim
lng. KubelkaJaroslav,Velim
Čestjejich památce!
Mezi velimské oběany by|y dne 1o.5.2oo8přivítány tyto děti:
ŠtěpánEsterle, Jáchym Korenc, Jáchym Bednář, Natálie Křivánková,
Fi|ip orgoň, Marek Drahovza|,Petr Kostka, Tereza Mašínová,Martin
Herzog, Martin Franc.

JoseÍSeiÍert
starosta obce

VáženÍ
oběanéUelinia VÍtězova,
dovo|temi, abych Vás.lménemzastupite|stvaobce informovalo akcích,
kte.ré
se za toto vo|ebníobdobíuskutečni|y.
Konec roku 2006 arok1OOTi
o
Rekonstrukce místních komunikací = Vítězov, Ve|irn - u|ice
. sadová, propojeníu|iceKar|ovaa tříděKt.áleJiřího
Zák|adníško|a, u|ice Václavská - vybudováníchodníkua nové
o
opěrnézdi u zák|adníško|y
Propojení základní a mateřské Školy chodníkem a insta|ace
o
veřejnéhoosvět|ení,rozděleníprávnísubjektivityZŠa MŠ
o
Zaskleníautobusovýchzastávek a rozmístěníodpadkovýchkošů
o
Veřejné osvět|enív nově vybudovanéu|ici Sadová a na spojnici
Kar|ovyu|icea třídyKrá|e Jiřího
o
Výměna svítide|v u|iciSoko|ská a třídaKrá|e Jiřího
o
Vybudováníkana|izace- u|iceNovoveská a Ty|ova
Rekonstrukcekcimunikacev Novoveskéu|ici
o
Vyčištění
o
a odbahněnívodnínádrže,,Čeperka,.
trati
o
Vyčištění
směrem k Že|ezniční
svodnice od ,,Rybníček.:
Zhotovenígeometiickéhop|ánuna vykoupení.místních
komunikací
o
v rámci územníhoo|ánu
o
Přeh|edakcív roce 2008 vyjde v příštím
čís|eVe|imskýchnovin.

DOPIS
Stavět zapeníze z evropských Íondů?
V rozpočtechobcí'obvyk|epotřebná suma na opravu či výstavbu
nezbývá,a|e nabízíse nám i jiná moŽnostjak sehnat potřebnéÍinance.
Ptáte se kde?
odoověd' na tuto otázku zní:Z tondŮEvrooskéunie'
Ted' je napřík|ad ta správná doba pro Výstavbu či případnou
rekonstrukcinaší mateřské ško|y,neboť jeden z programůpro roky
2007-2013školstvípřeje. TudíŽobce mohou získatnenáVratnoupřímou
programů
dotaci ze strukturátních
Íondů,a to z regioná|níchoperačních
z rozpoětu Regionální rady. Z těchto fondů mohou Žadate|édostat
maximá|rfě92,5 o/"z hodnotyinvestice,zby|ých7 ,5 % je na obci.
Co mys|íte,neby|oby dobrétuto.moŽnostvyuŽít?Potřebujeto vůbec
naše ňateřská Ško|a?Pá|í naše zastupite|stvotento prob|ém'nebo ho
nechává ještěchvi|ku|eŽetpod pok|ičkou?MoŽná by stá|o za to udě|at
si menšíexkuzi po tétobudově, zjistitjejískutečnýstav a začíts tímuŽ
néco dě|at. Nebo to budeme drobnými opravami nadále |epit jako
v|aštovkahnízdo?
Vypadá to na prvnípoh|edjednoduše,jenŽe.'.Nic neníjisté:A|e na
druhou stranu, kdo nic nezkusí,nic nezíská' A|e pokud zastupite|stvoV
doh|edné.době
nekousne do tohotohořkéhoovoce, bude ho brzy stejně
čekat řeŠeníproblémuchátra]ícímateřskéško|y.A tak pročnevyuŽít
tuto moŽnosta nepokusitsé podat patřiěně zpracovanouŽádost? KdyŽ
mohou budovatjinéobce, my snad také.
A co závěrem? Snad Jen to, aby obecnízastupite|stvopřesta|ořešit
ma|ichernéprob|émyjako jsou rozházené letáky před poštou či její
nesvítící
svět|o nebo snad vče|stvov našíobci a zaěa|o řešitněco pro
své budoucívo|iče'kteříjednou takéVyrostou'
H . B.

odpověd'nadopis H.B.
VáŽená paníinŽenýrko,
děkuji Vám za Váš příspěvek na téma:,,stavět za peníze z evropských
Íondů?.,
Rád bych na něj reagoval.
Zďpéna Vás zajímá rekonstrukce mateřské školy' za peníze z
evropskýchfondů.
Ňa úvoo bych Vám rád sdě|i|, že'z EU se dotace automaticky
nezískáv3jía není na ně ani právní nárok. Je|ikožv tétoprob|ematice
nejsem odborníkem,úzcespolupracujis ing. Janou Have|kovouz MAS.
titu|ů.
Podlipansko,která se nám stará o monitoringvšechdotačních

prostředkyz regioná|ních
Mý|ítese viom, Že obec můŽečerpatÍinanční'
operačníchprogramůz rozpočtůRegioná|nírady. PÍo obec Velim a
ostatníměsta a obce ve Středočeskémkrajije pouze jediný regionální
operačníprogram StředníČechy.,.Z jiných
program,a to je
"Regioná|ní
čerpatbohuŽe|nemůŽeme.Po konzu|tacis paní ing' Havelkovoujsme
vstoupi|ido vrýzvyrevita|izace na rekonstÍukciriáměstíčka,kde a|okace
ěiní 205 164 988,. Kč a poŽadavek na finančnípÍostředkyz EU je
361 291 o51,. Kč. Da|šívr/zva se týka|a právě mateřské ško|y' a|e
bohuŽe| podporovány jsou pouze ty pro1ekty,které splňují a|espoň
jedno z těchto kritérií:
Podpora mateřských ško|bude umoŽněna ve třech typech území:
1. obce s rych|e rostoucím počtem obyvatel v suburbánní zóně
(většinouuŽšímzázemí Prahy).
2. obce, ve kteých roste počet obyvate| z důvodu rozsáh|é bytově
{stavby a obnovy bytovéhoÍonduči z důvoduvýraznéhonárůstu
pracovníchpříležitostí.
3. obce, ve kteých vrýznar'nněnaiůstá početobyvate|V pos|edníchpěti
|etechz jinýchdůvodů'

Z NAST SKOLY
Den Ze,mě
l Žáci našíško|ysi připomně|iv úteý 22. 4. Den Zemé.odpo|ední
KaŽdá třída
programpro své m|adšíspo|užákypřipravi|iŽáci 9. ročníku.
proš|átřemi stanovištis tématy:Planeta Země, Eko|ogiea Zkráš|ování
obce. Páťáci o hodině výtvarnévýchovy kres|i|ipřírodniny.Na počest
tohoto'svátkuby| ve škole'uspořádán sběr staréhopapíru.Tento den se
vydaři|.
fdr

Žadate|musí prokázat nap|něnía|espoňjednoho z níŽeuvedených
jehoŽ sp|nění dok|ádá v povinné pří|oze Dok|ad o naplnění
kritérií,
podporu mateřskýchško|:
pro investiční
specifickýchkritérií
1. obec, která má podle nejnovějšíhoúdajepoěet obýVate|minirná|ně
5oo-999 a ve kteréindex změny poětu obyvate| za posledních 5 |et
(vŽdyse bere nejnověiší
hodnota počtuobyvate|,kteráje k dispozici)
.t25.
dosáh| hodnotyminimálně
2. Region (spádový), ve kterém index změny počtu obyváte| za
pos|edníchpět |bt (vŽdy se bere nejnovějšíhodnota po9tu obyvate|'
. která je k dispozici) dosáh| hodnoty minimá|ně 105. zadate|'muď
spádovost regionu dokázat na.zák|adě statistických dat ze SLDB
pod|e
'2001 o ,dď1ížd|ce
.do ško|. Vym.ezeníspádového regionu
metodikyVydanéUBP V tomto případě'při|oŽíŽadatel|ako povinnou
pří|ohu.
3. obec, ve které došlo během pos|edníchpěti |et k abso|utnímu
obyváte| o minimálně 1000 |idí(rozdí|počtuobyvate|
nárůstu.poětu
mezi nejnovějšíhodnotou a hodnotou rÓku a nejmenšírnpoětem
obyvate|během pos|edníchpěti |étje'minimálně 1000).
4' obec, která do|oŽí,Že stáVájícíkapacity mateřskýchško|jsou zce|a
nedostatečné
- 30% dětíje roěně z kapacitníchdŮvodůpři zápisu
Je třeba'doloŽitpos|ednídostupnádata.
do MŠodmítnuto.
od deve|operanebo jinými daty,
5. obec do|oŽídokuménty/statistikami
Že v dané obci dojde v průběhunastávajícíchdvou |et k rapidnímu
a plánovaná výstavba bytůa rodinných
nárůstuobyvatel (probíhající
domů).Z uvedenýchdat musí vyplývat,ko|iknových obyvate|se do
obce přistěhujea |aká bude jejichvěková struktura.
,Žaaný z těchto poŽadavků obec Ve|im nesp|ňuje. Neméně
podstatnouvěcí je takéÍakt,Že a|okace v tétoob|astije 30 774 748,. Ké
prostředkyz EU je 213 896 094'- Kč' cožje
a poŽadavekna Íinanční
takřka sedmkrrítvíce. Chci Vás ubezpečit,že v Žádném případě nás
naše mateřská ško|a nenechává v k|idu a nehod|ámetento pÍob|ém
drŽetpod pok|ičkou.
Nevím,jaký máte obrázek o tétobudově a jestli víte,jaký je její
skutečnýstav. V Žádném případě nejnutnějšíopravy ne|epímejako
v|aštovkahnízdo.Jistě sama víte, že kaŽdá nemovitost,ať uŽ je to
době provozu
rodinný!ům nebo třeba v našempřÍpaděško|kapo určité
vyžadujeúdrŽbu.Drobnéopravy,jak Vy pÍšete,se Véško|cevzh|edem
k iejí ve|ikostia stáří pohybujív řádech 100 tisíc korun, jsou stá|e
častějšía pro'naši obec to rozhodně nejsou zanedbatelnéčástky.
Proto kdyŽ jsme zjisti|i,že na peníze z EU, kteréjsou určeny na
podporu mateřských ško|,nedosáhneme, snaŽili jsme se h|edat jiné
řešenía uŽ jsme v tétoÝěcipodnik1iprvníkroky'
Da|ším prob|émem, který už nezmiňujete, je, že v případě
cca 70 dětí.
rekonstrukceškolky musíme najít řešení,kam umístit
.stanice, která zde
Píšete,Že MŠ chátrá, a|e vyjádření hygienické
pravide|ně provádí kontro|y, nikdy nesměřova|o k uzavření tohoto
areá|u.
A co říci na závěr? Nemohu souhlasit s Vaším názorem, Že
zastupitelstvo.řešíma|ichernéprob|émy.MoŽná, Že z Vašeho úh|u
poh|eduse Vám můŽezdát prob|ematikavče|stvaa |etákŮkolem poŠty
a|e já to vidím
v souvis|ostis mateřskou ško|oubaná|nímpr:ob|émem,
jinak. PeticiobčanůprotiVče|stvu,
kde jeden č|ověkmálem přiše|o život
a ostatníby|iambulantněošetřeni,nepok|ádámza ma|ichernýprob|ém
tak jako nepořádek kolem pošty.
nao vás přivítám na jakémko|iv zasedání oÚ, abyste se
přesvědči|a,jak pracujívŠichniě|enovézastupite|stvaa že opravdu
neřešímejen drobnéproblémy.
S pozdravem

Josef SeiÍert
'Starosta

Tereza Krejčová

Míša Nejed|á

denvešbolóch
oělsb1j
V pondě|í2. 6. měli žáci 2. stupně Den třídníhoučitele.KaŽdý třídní
si připravi|pro své Žáky v|astníprogram. Někteříje|i na ko|e sportovat
do Předhradí,jiníšli na turistickouvycházku, sedmáci je|i na cyk|ovýlet
do Poděbrad,šesťácistrávi|itento den v Ko|íně.Počasíse vydaři|o.Pro
do
své m|adšíspo|užákya děti z MŠse v pátek 6. 6. deváťácipřev|ék|i
zajímavýchkostýmůzvířáteka pomoh|is organizacíprogramu.

KERAM|CKÉ
rvoŘeruípoo BEDŘtcHoVEM
Tak se jmenova|osetkánídětíz keramickéhokrouŽkupři ZŠVe|im.
Téma:StrašidIaa strašidý|ka.
Na tvořeníse děti pečlivěpřipravova|y,a tak vŽnik|yopravdu ve|mi
zajÍmavéstrašidelnébytosti, za které by se nemuse|a stydět ani
výtvarnice paní ' Vítězs|ava K|imtová, která nás inspirova|a svými
zajímavýmiobrázky strašide|.
M|sky,kterénapekly maminky' a bábovka KačkyKubelkovéby|yna
jedničku.
Maminky, moc děkujeme!!! Velký dík patří-VedeníZS Ve|im a
obecnímu úřadu za podporu V .tvoření. Poděkování patří i paní
Konrádovéza jejíve|koU1rpělivost(nemá tÓ s námi vŽdy jednoduché).
Děvěata a chlapci, vzgrně reprezentujeteško|u- jen tak dá|l!!
Pozvánka na 'konec: Strašid|aa strašidÝ|kabudou k viděnív září na
podzimníVýstavěna obecním úřaduve V-e|imi.
L. Benešová

stMoPsE 2008
cneb,,Sedmóci opět na Súzavě,.
CyklovýletžákůVl|.třídyzŠVetim
turistického
V roce2Oo7 se naše třída (v té době V|, tř.) zúčastni|a
kurzu spojeného se ško|nímvý|etem. Tato akce se uskutečnilav
Samopších,moc se povedla a všichni by|i spokojeni.o to horšíby|o
ško|nívýlet. Náš třídníp Češpivanadšeněpodporova|
vymys|et|etošní
návštěvuTřeboňska, kde bychom se moh|i prohánět na kolech podé|
známých rybníků.Vše uŽ něko|ik.měsícůza pomoci kamaráda p.
stránka. Samopše
Hav|íěkapřipravova|.A|e nakonec rozhod|aÍinanční
jsou |acinějšÍa navíc nepotřebujeme Žádnou dopravu, my tam
dojedemena kole.
A tď se stalo. Tři dny před odjezdem jsme si zakénova|i a
abso|vova|ijsme 60 km trasu podé|Labe do Kerska a přes Pečky
domů.
V pondě|í1 9.5.2oo8jsme v 16.00 hod. vyrazi|isměr Samopše.Ce|ý
den pršelo,během našícesty bylo si|ně zamračéno,a|e ani' nekáp|o.
Ce|ý pe|otonvedl náš třídnÍp; Češpiva,uprostředpomáhal p. Hav|íěek
a na chvostu vše jisti| p. učite|Kync|. Ce|ou skupinu pak Vzadu
vozid|em p. Kaftana rodiče'našeho spo|uŽáka Davida
kontro|ova|i..
Po|áěka. Ještě, Že s námi paní Poláčková jela. V průběhu cesty
jednu našispo|uŽaěkua zbýek cesty jela;s námi na kole.
vystřída|a
spo|uŽáky
Nasadilijsme dost rych|étempo' a|e vždyse na poma|ejší
čeka|o.Kamenem úrazubyÍavybaveňost kol někteých cyklistůa také
to, že někteří mě|i prob|émy s používáním přehazovačky
(upozorňujeme,Že nám přehazovánÍpan třídnípečlivěvysvětlila neje|i
jšme poprvé).Někteříjedinci tak záhy skoněi|iv doprovodnémvozid|e
jak |ndovépři býva|émZávodě míru.
Jeli jsme přes Vítězov,po h|avnísi|nici na Zlaté S|unce' vysloupa|i
odpad|Íky'
jsme na BřístVía do Křečhoře,kde ěe|o pe|otonu-čekalo.na
Pokračova|ijsme přes Radovesnice, Lošany, Po|ní Voděrady aŽ do
přes
Beěvár, kde jsme uděla|ikrátkou.přestávku'Pak jsme pokračova|i
jsme
odboči|i
které
ze
Janovice,
Uh|ířské
PrahQ.
h|avní
silnici
Hatě na
přes ostašov do Mirošovic, a to uŽ by| kousek do Samopší.Nádherné
serpentýny nás doved|y aŽ k řece Sázavě k jezu.
Do chatyjsme doraziliasi po 3,5 hodináchjízdy.
A jak dá|?
19.6. (pondělí). Ubytova|ijsme se ve 20.00 hod.; sněd|i , co nám
mamky zaba|i|y. Je jasňé, Že převažovaly řízky. Pak nastal uvítací
večer.Třídnínás ihned upozorni|,že bychom si nemě|i na pokojích
procvičovat
dějepis.Tím myste|dobu kamennou,protoženékteříjedinci
se chovalijak neandrtálcipři |ovu mamutů.A tak jsme se zača|ichovat
i.kdyŽvětšinaz nqís
jako správnísedmáci. Noc proběhla bez prob|émů,
nenaspala.
moc
toho
20.6. (úteÚ) . Zaěa|y sportovnísoutěŽe. Rozdě|i|ijsme se do pěti
smíšenýchdružstev,která hrála systémemkaŽdýs každým'Dopo|edne
se hrá|o rihgo a nohejba|' odpo|edne zača|o pršet, a ťak jsme se
přesunu|ido spoleěenskémístnostia soutěžepokraěova|y.Soutěžilose
ve vědomostech, v dětských karetníchhrách' člověče, nez|ob se,
programechatd. Večerbyla diskotéka.
ku|turních
2.l.6. (středa) - Počasíse trochu umoudřilo a pokračova|ysoutěŽe
a kopané.Večerjsme se díva|ina finá|e|igymistrůa Íandi|i
ve vybíjené
našemuPetru Čechovi.
22.6. (ětvrtek). Vyda|i jsme se na turistickouvycházku iJo Sázavy.
Město iiŽ známe, ale to nám névadi|o.H|avně, že jsme si moh|i dát V
restauracioběd a nějakou tu zňrzlinu. Na vycházku nešel náŠtřídní,
protoŽenemůž.e
chodit (kolenoó ko|eno).Proto h|ídalAničku.Bugovou,
která za námi ve středu přije|a a mě|a nohu v sádře. Večer opět
diskoška.
23.6. (pátek) . DokončujemesoutěŽe druŽstev.Ťakéjsme si da|i
přebor ve hře prší.Ten vyhrá|a E|iškaHroudová.Veěer bylo s|avnostní
vyh|ášenívýsledkůsoutěŽís předáním cen (dorty,čoko|ády'apod').
24.6. (sobota). Jedeme domŮ. Tentokrát nás doprovázíautem pan
Nechanieký.s manŽe|kou.A i na zpátečnícestě jsme vyuŽi|i pana
Nechanického,kteý.vystřída|jednu dívkua doje|s námi na ko|e aŽ do
Velimi.
Cyk|ový|etse nám moc líbi|,i kdyŽ poČasímoc nepřá|o. Na ko|ech
jsme je|i jenom tam a zpálky. Naše poděkovánípatří paní SeiÍertové
(Ýedoucíchaty), která se o nás dobře a ochotně starala, a paní

kuchařce, která bezvadně vaři|a' Samozřejmě také našemu m|adému
tě|ocvikářip'učite|iMartinuKync|ovi,ve|kémÚsportovcia organizátorovi
ktery'nás vtipně bavi| a zastupoval
soutěŽí,a panu o|dovi Háv|íčkovi,
našeho třÍdníhopři namáhavých činnostech' A nakonec našemu
Češpivovi,kteý cyk|ový|etpřipravil
dědovi) p. úeitetí
třídnímu'(našemu
a protrpě|'Jediný skonči|u |ékaře.Ať se brzy uzdraví,čeká nás Brad|Ó
a o prázdnináchopět SamopŠe.

V||'třídazŠvetim

thnprh/troS
29.4 0B se kona|a v DDM Kc|ín dětská pěvecká soutěŽ Z|atý
s|avíček2008, kterou moderova| pan Votroubek. Přih|ásilo se 14
soutěŽícícha jednímz nich by|a i Žákyně zŠ Ve|im Tereza K|ingrová,
kteréje 13 |et.SoutěŽícípřije|ido DDM kaŽdý jen s jednou připravenou
písní,a|e pořadateléjim da|i vybrat ještějednu píseň,bud' Koěka |eze
dírou nebo S|uníčko,.
aby se dozvědě|i,jest|iumí opravdu zpívati jiné
písně neŽ.ty připravené'Nejprve si všichnizpěváci rozcvičova|i
h|as a
pak uŽ soutěŽ zača|a. Děti muse|y zpívat před porotou, která se
skláda|aze 3 c|enů.Tereza zpívl|amoc pěkně.píseňSněhurka a z téch
dvou si vybra|aS|uníčko,
kterétaké zazpíva|ave|mi krásně' Moc se jí
divím, protoŽe ř,ka|a, že nemě|a vůbec Žádnou trému.KdyŽ všichni
dozpíva|i,by|o na čase rozdatceny. Tak Terka vyhrála druhouspeciá|ní
cenu poroty za škoienýh|as. Terezu by|a podpořit.skoroce|á rodina a
pár spo|uŽákůze třídy.Po skončenísoutěŽebyl radostnýnávrat domů'
Martina Šátková

domaÍeřské
školvPísníčka
okénko
lráÝu z hlínyi g děti z mateřské ško|y do
Jarní počasí,,v5ttáh|o
přírody.V rámci projektu,,Poznáváme oko|Í..
se seznamovaly nejen.s
přírodou,ale s b|iŽším
i vzdálenějšímoko|ímVe|imi.
napřík|adJanouškovy.
Při vycházkách a pěší turistice navštívÍly
Pan Janoušekjim umoŽniipomaz]itse s ma|ýmikůz|aty.Autobusy nás
odvez|y do obory ve Ž|ebech, kde byl v krásném prostředídětem
předvedep výcvik dravců.Ve výbězíchsi proh|éd|y
dalšízvířata,z.nichŽ.
neljvícezauja|i bí|íjeleni. Své záŽitky děti nakres|i|y_ přijd]tese
podívatlMoc děkujeme panu Karbusickému,který zaiídi|,že doprava
pro děti by|azdarma.
. Mateřskou školu navštívilichovate|éexotických zvířat. Předved|i
programs cvičenýmipejsky, přines|ina ukázku hady a vyprávě|ihodně
o jejichchovu. odváŽnéděti si hady mohly pohladit.
Pak jsme obu|i tou|avéboty a vyrazili poznávat naši Velim. Během
vycházek na téma],,Tadybyd|ímjá|.,,;Kamjsme doš|i?..,
,,Tadypracují
moji:rodiČe.děti pozna|y praktiokyce|ou Ve|im. Vidě|y práci v STK,
ÍjÍmuAerocan (kupují nám Výtvarný materiá| a my jim vyrábíme
dekorace k VánocŮm), firmu Zebra (darova|anám barevnésamo|epky).
obchody a da|šíveřejné
a da|šífirmy ve Ve|imi:Manufacturin.},.Savas,
budovy.
vzděláváníje poznat rozdílmezi
Jedním z cí|ůnašehopředško|ního
vesnicía městem. Proto jšme vyje|ido neda|ekéPrahy. Ne do u|ic'a|e
do krásných zahrad na Petříně. odtud děti vidě|y panorama města,
petřínskourozhIednu,pobavi|yse v zrcadlovémbludišti.Ve hvězdárně
toči|yse v kopu|i a
zh|ódly program pro mateřské školy ,,S|uníčko..,
přiblíŽi|y:
Vý|etdo Prahy.se dětem
si s|uníčko
obrovskýrnda|ekoh|ed'ern
moc líbi|.
...-v..'á,"r.ke
ško|ejsme pro děti připravi|iida|šíakce. Přija|ijsme
Děti si pod vedenímodborníkavyrobi|y
nabídku,,Dřevíčkové
dílniěky]..
dřevěnou hraěku a malý dárek pro maminku.V průběhuško|níhoroku
jsme dětem pozva|i na kaŽdý měsíc profesioná|níherce - divade|níky.
Děti tak zh|éd|ydeset krásných pohádek. Autobusemjsme třikrát vyjel!
do Městskéhokulturníhodomu v Ko|íně,,kdepro nás připravi|ipohádky
a karnevals Klemprdou.
Před koncem ško|níhoroku si děti ještě uŽi|yos|avúDne dětí' se
kteroúnám kaŽdý rok pomáhaj'ížáci ze zák|adníškoiy a rodiče.V týdnu
se
(a máme jich 25) s|avnostněroz|oučí
,,Dětskéradosti"se naši-ško|áci
na obecnímúřadě.S dětmi mateřskéškoly
svou ško|ičkou
a učite|kami
kterépřipravi|irodiče.
se budou |oučit,,šer.pováním.,,

že spousta dílen neby|azpřístupněna.Mezi ně patřínapř' truh|árna,
kamenictví,kovárna, tka|covna,Iukostřelriicea raŽbamincÍ'Mě osobně
nejvíce očarova|a|ékárna,kde jsme si za jiŽ zrníněnégroše mohli
sirupy či masti nebo z r,úznýchvonných by|in
zakoupit různé|éčivé
.|en,
Ša|věj'
vyrobitmýd|o.A ta nádhernávůně...tymián, mateřídouška'
meduňka, heřmánek, máta, měsíčeka mnoho jiných by|inek.Jejich
vůněnás prováze|yce|ouvesničkou.
Za zmínkustojítaké obrovskézahrady,kterés|ouŽík odpočinkua
rozjímání'Na roz|oze 22 ha na|ezneme okrasné zahrady p|né růŽí'
pivoněk, hortenziía také užitkovézahrady s ovocnými stromy i se
záhony p|nýmize|eniíy (např' rajčata,sa|áty, ředkvičky,mrkev, okurky
zavoně|y různé
apod.)' ProtoŽe se přib|íŽi|čas oběda a z ,,hodovny..
dobÍoty, nezbýva|o nám neŽ ochutnat např. keltské pa|ačinkys
tvarohem a marmeládoú,s|adké a slané pečivo, gri|ovaná kuřecí
a to Vše zapÍtskvělým vínem
stehna, bramboráky, opékanó ;éhněčÍ
vydaři|nejen díky
nebo medovinou. Mys|ím,Že |etós se vý|etobzrl|ášť
skvě|éorganizaci a bezpečnéjízdě autobusem,ale i díkysponzorůma
krásnémuslunečnémupočasí.Dokonce už vím i tip na příštírok, a|e
nepr o zr a dím .Děk
. . ujiv š em .

Se ško|ním rokem se pak všichni rozloučímedobrodruŽným
h|edánímpok|adu,zábavou u táboráku s rodiči,bobříkem odvahy a
spanímodváŽnýchdětív mateřskéško|e.
zd to, ze děti proŽívajív mateřské škole spoustu krásných chvi|'
děkujeme všem, kteří se o to spolu s.e,zaměstnanci mateřskéškoly
zas|ouŽi|i.Děkujeme touto cestou našim sponzorům a přáte|ům
niateřskéško|y:MUDr' Aleně,Rabové, panu Janu Karbusickému,
panu Long Dangovi, paní Evě NeklanoÝé,paní Dejmkové' paní
Ma|inové- ÍirmaMÁKo úk|idis.r'o., MUDr. JoseÍu s|abému,Íirmám
7ebra, Aerocan a da|ším,kteří na naši mateřskou školu myslí'
Také děkujeme všem rodičům,kteří mateřské ško|e pomáhajÍ .
VŽdyťjde o jejičhděti a náš spoleěný cíl:,,Dátdětem to, z čehobudou
bohatépo ce|ýŽivot. dát jim |ásku,moudrosta výchovu...
MŠ
Učitelky

Na závěr připojuji rozpis ve|kých sobotníchs|avnostípro ty, které
.jsemz|ákala na rodinnývýletdo ostré:
21.6,
28.6
19.7.
26.7'
!6.8.
2g.8,
6.9,
13.g.
2o.g,
27,9,

Festiva|divad|aa loutek/ Mistři magie
řemese|''uměnía středověkýchher.
Den tradičnÍch
Den středověkékuchyně
s|avnostičajea květin
medu a z|até
Festival cirkusu a k|aunů/ Den š|adkého
medovinY
Lukostřeici / Festival zbraně a zbrqe
Staročeskéhody / Festiva|tance, zpěvu,jídlaa pití
psi a Iov
SokolnÍci,
Festiva|piva a vÍna
Festiva|sk]izněa podzimu
ň.J

Výlet ke Dni dětí
.l.
Dne ěervňa oslavujÍděti svůjsvátek. Jako kaŽdý rok pro ně lvana
Homokyová spo|u s |. Siřínkovoupřipravi|yvýlet' Letos jsme se vydali
do histórickévesnice uměnía řemese| Botanicus do ostré. Sraz by| v 9
hodin u hřiště.Děti se moc těši|ya byly ŽVědaVé,co je ve vesniČce
čeká. Řidič p. Siřínek nás všechny přivíta|a bezpečně odvez| aŽ na
místo.Po zaplaceníVstupnéhojsme si kaŽdývyměnili drobnéza groŠe
jsme se do
Rozdě|i|i
( 1 .groš= 10 Kč ), kterýmise Ve Vesničcep|at||o.
-skupin a hurá za poznáním. Hned u Vstupníbrány jsme si moh|i u
pqpírníkavyrobitručnípapíra u provazníkau,motatprovaz. Dále jsme
procháze|i;,středověkem..,.zkusi|i
si vyrobit svíčkua ti šikovnějšísi u
drátenice odrátovali kamínek nebo v hrnčířskédí|ně zhotovili svůj
vlastní keramický hrnek. Ve z|atnickédí|ně by|a potřeba zručnost,
výs|ďkem by| krásný prstýnektepaný z mědi. Ze vŠehonejvícenás ale
|áka|oýŽováníz|ata!Zkusi|si to snad kaŽdýa s úsměvemna tváři jsmé
si odnáše|iampu|kutlměř p|noudrobnýchz|atýchkamínků.Škodajen,
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Den dětíveVítězově
Jako jiŽ kaŽdoročněi |etosuspořáda|ihasičiDen dětíve Vítězově.
Přiš|ojich mnoho, zkusi|y si házení míčků,stře|bu z |uku na
. p|echovky, chůzi na chůdách, přev|ékánína čas a p|no da|ších
za1ímavýchčinhostÍ.P|ně VyuŽitéby|o i právě dokončenéhřiště.
Vrcho|em soutěŽení by|a jiŽ známá dobrodružná cesta zakončená
hledáním pokladu. Počasí nám přálo. A kdyŽ uŽ mě|i všichni dosl
chleba i rohlíky.Domůse
s|adkostí,zasedli k ohni a opéka|išpekáčktrl,
aby hřiště
nikomu nechtěJo,a tak se děti pusti|yještědo mÍčových,her,
vyzkoušeIy.
důkIadně
DěkujemevŠem,kteřínám přiš|ipomoci,aťuŽ radou nebo cinem.
JB

Minu|ýtýden jsem mě|a to štěstípopovídatsi se slečnouMartinou
Karkošovou,rodačkouz Ve|imi, která zÍska|aspoustu titu|ův soutěŽi
Miss .Po|abí.PoŽáda|ajsem ji, zda by se s námi nepodě|i|ao záŽitkya
zároveň jsem ji ma|iěkovyzpovída|a.S úsměvemsouh|asi|a.
.|. Martino,jak
ses ktéto soutěŽi dosta|a?
o konkurzu na Miss Po|abí2008 mi řek|a moje babiěka. Kona| se
9.4'2008 v Poděbradech. I kdyŽ jsem tÍochuváha|a, š|a jsem to
zkusit. Ještě ten den večermi přiš|aSMS: ,,Gratu|uji
ke Vstupu do
finá|eMiss Po|abí2008.',
z. zíst<ara
;si titu| 1. vicemiss Po|abí,2. místo Miss sympatie a titu|
Miss Press Po|abí.Popiš mi průběhsoutěž.e.
Všichni příbuznía přáte|é
š e s eš | i 1 7 . 5 . 2 0 0 8v 1 7 . 0 0
hod. v divad|e Na Kovárně
v Poděbradech, sed|i si
na svá místa, zazvoni|o
a moh|i jsme začít.Nej.
proběh| nástup,
dříve
poté rozhovor s moderátorem, následova|a módní
přeh|ídka Ve Športovním
obIečeníB' Bánské. Dá|e
voIná disciplína,přeh|ídka
V šatech B. Bánské a na.
konec nástup ve svateb.
ních šatech' Vyvrcho|ením
n a |Áh n

3.
4,

5'
6.
7.
8.

Setkání
Stalc se jiŽ tradicí,Že se pravidelně po pěti letech setkáVáme a
vzpomínámena dobu,kdy jsme chodi|ido škoIydo Ve1imi.
Letos je toto setkáníiuiášt uy.na.né. Up|ynulo50 |et od ukončení
povinné ško|nídocházky. By|i jsme pos|edními, kteří vykonáva|i
závěrečnézkouŠky.
Při této pří|eŽitosti'jsme si proh|éd|iško|nÍbudovu' Mnozí z nás
skutečněce|ýchpadesát let ve zdejšíškoteneby|i.o to víc byli dojati'
Líbilose nám moc hezké prostředí,ve kterémse v.současnédobě'
vzdě|ávajíněkterá naševnouěata.
Panu ředitetip. Karpetoviděkujemeza vstřícnost.
Po proh|ídceško|y jsme se spo|ečněbavi|i na místnÍmhřišti.
Tentokrát nás by|o 37. Dokonce přišli někteřÍ poprvé,třebaŽe toto
setkáníbylo uŽ sedmév pořadí'
Při našich setkánÍchvŽdy zavzpomínámei'na ty, kteří uŽ nejsou
mezi námi. Jejich památku tJctíVámeminutouticha' zapálenímsvíčkya
krásnou květinou' Za tu patří dík našemu spo|uŽákovi panu Jos.
Jeřábkovi.
MirkaThie|ováa Vác|av Bu|qr

r la ňa r a

h r lln

'ý.

h|ášeníMiss Po|abÍ2008'
předání korunek, šerp a
věcných cen'
Získalajsem titu| 1. vicemiss Po|abí2008, Miss Press Po|abía
druhémístoMiss sympatie'
Předváděla js! nádherné svatební šaty, kteréti .velmi s|uše|y'
Jaký jsi mě|a pocit?
Zádný' bra|ajsem je jako ostatnÍjinéšaty.
7a zmínku stoií i tvá ,, vo|ná disciplína.'.'.
Mou vo|noudiscip|ínouby|a ohnivá show. Toči|ajsem při hudebním
doprovodu se zapálenými poi na řetízkách. Spo|u se mnou
Vystupova|i můj spolužák Matěj Sustr, kteý toěil tyčí'jejíŽkonce
by|y rovněŽ zapá|ené'Kvů|inám tam muse|idokonce přijet i hasiěi'
abychom náhodou'něco nezapá|i|i.Čeka|ajsem, Že něco podpá|íme
nebo spustímea|espoň požárníěid|a,a|e nakonec vše proběh|obez
prob|émů
a v pořádku.
Pyšníšse krásnou štíhloupostavou' prozrad',jak si ji udržuješ?
Já si postavu nijak neudrŽuji,dietu nedrŽímani výrazně neposi|uji.
Máš ráda čokotádu?
Ráda? Ne' já ji miluji!
Vzpomeneš si, čímisi chtěla být jako ma|á?
Jako Úp|ně malá jsem chtě|a být kosmonautkoua poté,co.mě to
jsem chtě|abýt právniěkou.
přeš|o,
Vycházíš 9. třídu ZŠ, prozrad'' na iakou škotu sis poda|a

B:l]"':.#l si přih|áškudo Prahy na Českos|ovanskouakademii
obchodnídr. Edvarda Beneše,obor ekonomickélyceum. Tuto ško|u
jsem si vybrala.jako odrazový můstekk da|šÍmustudiu na vysoké
škoIe.
9. Je to tvérózhodnutínebo ti s výběrem ško|ypomáha|irodiče?
S výběrems.tředníško|ymi pomáhaIirodiče.
předmět ve ško|ea proč?
1o. Jaký je tvůinejoblíbeněiší
Asi výtvarná výchova, protoŽe mě baví kreslit a nemusÍmse na
tento předmět učit.
í1. Co tě na škole naopak nebaví?
o
Nebavímě brzy VstáVata neustá|éučení,asi jako každého.
12' Prozrad,mi, jakéob|ečení
si nejradějiob|éknešpro vo|nýěas a
co by sis na sebe nikdy nevzala?
Nejraději nosÍm vo|nédŽíny,triko a mikiriu. Co bych si na sebe
. naopaknevza|a,je asi minisukně.
13.isi přirozeně krásná m|adá dívka, používášnějakou kosme.
t i k u?
PouŽívámkosmetiku,a|e jen |ehkou,ne Žádnévýraznéa přehnané
|íčení.
14' Co dě|ášve svémvo|némčase?
Chodímven s kamarády' hraji vo|ejba|,ráda kres|íma čtu.
15' Znamená přo tebe tato soutěŽ výzvu do budoucna?
Díky této soutěŽi jsem dosta|a nabídkudo mode|ingovéagentury
v Praize,kteroujsem přijala'
Martino, děkuji za rozhovor a přeji ti Spoustu úspěchů nejen
v mode|ingu'ale takév osobnímŽivotě.
RJ

KIub rodáků hlásí
Poslední akcí k|ubu rodáků byl' nenáročný.výlet na ko|ech na
Bedřichov.By| určenvšema uskutečnilse za podmínky,Že bude pěkné
počasÍ.
Vyraži|ijsme v sobotu 21 . června2008 v 800hodin od křiŽoyatky
u sokolovny. Je|i jsme kolem pošý kde se připojiliostatníúčastníci.
Jedna|o se o spoleěhou vyjíŽd'kus pohledem na-panorama bitvy u
Ko|Ína.
nad býva|ou
V sobotu 5. ěervence ve 20m hodin Še'uskutéční
Součkovou cihelnou Na Houti vzpomínka na rňistra J:Husa' kde
prom|uvíMgr. Dobeš z Ko|ína.Závěrem bude zaŽehnuta hranice. Při
v soko|ovně.
špatnémpočasíse vzpomínkauskuteční
Před 140 |etybyl za|oŽen
v1iročí.
K|ub rodákůpřipomínádvě |etošní
JízdníSoko| Ve|im (1868)a před 90 |etyby|a za|oženaČeskosiovenská
doporučuje4. oddí|Soko|a
repub|ika.Kvelimskému soko|skémur4ÍročÍ
jednotě vydáníbyťjen prostépub|ikace.
Ve|im-své
B,B.

VzpomínkanaVelim
. Po skončenípovinnéškolnídocházky V srpnu 1942 métatínekna
rámu ko|a dovéz|do.továrny BroŽ - piana ve Ve|imi a tam jsme s
panem Kar|emBroŽem podepsa|iučebnísmlouvu na tři roky. Sta|jsem
pian,ještěmi neby|o14 |et.Muse|jsem vstávat ve
se učněmstavite|ství
4 hod., nece|ouhodinu pěšky jsem to mě| na dráhu, hodinu vlakem a
pak ještě 15 minut pěšky do továrny. Pracova|o se od 7 hodin,.a|ejá
přicháze| krátóe po 6. hodině, |epšív|akovéspojení neby|o.Večer to
by|o stejné,opět jsem čeka|na v|ak asi hodinu, takžejsem přicháze|
domŮ ko|em19. hodiny'By|o to tedy protiško|nídoiházce hodně tvrdé.
Továrna by|a zvenku hezká' Mě|a starou budovu, býva|ou
Pan Kare| BroŽ se oŽeni|s dcerou
marme|ádovnu,kde BroŽovizačína|i.
majite|epraŽskéhoŽoÍínaa prý s ní vyŽenil mi|ion,něco přidala rodina
a učňů
dům)a s pomocídě|níků
(měla v prďské Spátenéu|icik|avírní
postavi|iV sousedstvístarébudovy novou ňěkolikapatrovou.Na šatny
uŽ jim nezby|o,tak si a|éspoňve dvoře postavi|irezidencia za továrnou
na zahradě chatu.'Jako šalna s|ouŽildě|níkůmhřebík ve zdi a jako
umývárnakbe|íkV továrnímprůjezdubydle|arodinatruh|ářep. Čejkya
vzadu ve dvoře rodiny mistra p. Horčicea truh|ářep. Míčky.K továrně
patři|a ještě ohrada s pi|ou. Pan MíČka pracova| Většinu roku na
zahradě pana šéfa,a|e zároveň byl,zkušenýmodborářem ještě z doby,
kdy pracova|ve Vídni,odkud s ním přije|ai paníSvobodová. V tÓvárně
pracova|o více vídeňských Čechů,a|e hodně by|o místních,např.
p. Lingr a Mach, p. Účetní
Pav|išta,Šusta,k|avírníci
truh|ářip. S|avíček,
KříŽ(tenděla| zároveň skladníkaa manŽelkaby|avedoucína poště),z
NovéVsi p. He|wig;z Pňova a Předhradíp. Peroutka,bratři Horáčkové,
zámečnícia zárovlň topičip. Podhrázský aKvíz, z Cerhenic p. Post|er
třeba aŽ ze Sokolče,Kolína, Týnce n/L'
a řada dalšíchdojíŽdějících
Sán. Paní ČejkováVlastně děla|a neplacenou vrátnou a panu šéfovik
Já jako jediný učedníkmezi téměř 60 dě|níky
lomu pra|a podv|ékačky.
jseň ráno muse| do všech dí|ennanosit ve ve|kémkoši hob|ovačkyze
strojovny na topen'ív dí|enskýchplechových bubnech a pak obejít
vedoucí dělníky a převzít poŽadavky na materiál ze sk|adu' Ten mi
necha| odpoěítat pan účetní' NaÍasovanévěci jsem jim zase muSe|
roznést.Pak jsem muse|'odkoukat v dí|ně,jak se co dě|á, a chvi|ku
pracovat'jenže před obědem jsem zase muse| obejítvšechny dí|nya
kaŽdýsi moh| poručit,co mu mám Venku koupit- po|évku,pivo, tuŽku
apod. UŽ jsem na to mě| systém.U řezníkaStrnada jsem necha|basu s
na pivo'
hrnky na po|évku,V hospodě u p' Jed|ánka basu s pů||itry
doběh|jsem do krámu k p. Ha|lerovipro tuŽky aj. a pak zase zpět Někdy si nechala něco
všechnozap|atit,roznésta kaŽdémuVyúětovat.
přinésti milostpaníšéÍová.
Pak jsem si moh|na bubnu ohřát kástrů|eks
obědem z domova. Tenkrát se pracova|oi v sobotu - ce|kem 48 hodin
aby by|o
\Ídně,ale já.to mě| o hodinudenně víc kvů|itěm hob|ovačkám,
všude tep|o,aŽ,ostatnípřijdou do prácé. Ani o ce|ozávodnídovolené
jsem to nemě||ehké'To mi mi|ostpánnařídi|,Že musímze vŠechkaná|ů
pro transmise vyházet Ve strojovně hob|ovaěkya usazený praeh, aby
pan Podhrázský moh| vyěistita nao|ejovatvšechna|ožiska.Jindy jsem
zase múse|vléztdo parníhokot|ea k|adiveň ot|oukatsanytr ze stěn, a
když by|y ucpané záchody, muse| jsem je vyčistit.Dvakrát týdně
odpo|ednejsem muse| chodit do ucňovskéškoly v Pečkách,tam jsem
se dost věcí nauči|i o právu' papírovánía Íinancích,také o rozpočtu
materiá|ua o mateÍiálechvůbec.Za saméjedničkyjsem dosta|od pana
10 korun.Bra|jsem 30 korun týdně,jenŽe jenom v|akstá|týdně 32
šéŤa

korun. Někdy jsem také dosta|'nějaký poh|avek,např. kdyŽ jsem chtě|
pomoci, a prkno
panu Peroutkovi'kteý štosova|prkno na hob|ovačce,
jsem povytáhl.A|e jak vidět, všechnojsem VydrŽe|a vše potřebnése
nauěi|' V červnu 1945 jsem úspěšně s|oŽil závěreěnou zkoušku u
předsedy Spoleěenstva Živnosii k|avknickép. Krěmáře v Praze. .To|ik
stručněk vyučenÍ'
JenomŽe tenkrát byla vélka' od setmění muse|o být všude
spojenecké bombardovacísvazy a ničily
zatemněno' ProtoŽe |éÍa|y
vá|eěnou výrobu, Němci přenáŠe|ivýrobu do jiných míst.a továrny
maskovaii. Pan šéÍjim muse| uvolnitbe|ou novou částtovárny a do ní
se přestěhova|ačást továrny Letov z Prahy. Proti vchodu si postavi|i
šatny s umývárnamia ke vchodu werkšusákycoby vrátné'Přitom se
povedlo takéněco dobrého. s Němci vyjedna|'Že jim bude
panu šéÍovi
dodávat truh|íkyna granáty, takŽe jako vá|ečnýďodavatel nebude
muset v17robupian ukončit,ale naopak, bude moci přijmoutda|ší|idi'
kteří by jinak by|itotá|ně nasazeni do říše.Tak jsme převáŽně vyrábě|i
truh|íky'Přiš|ok.nám pracovatněko|ikděvčat- studentekze zavřených
Ško|anebo čerstvěprovdaných16ti-|etýchdívek,aby nemuse|yna práci
do říše.Všeho jinak bylo nedostatek, věci denní potřeby' proviant i
to, takže|idésháně|i' co
topivo - všechnoby|ojen na |ístkya nestaČi|o
mohli - třeba i jen zrnía brambory,a|e všudeby|yvojenskéhlídky(i ve
v|aku), a tak se |idé před nimi' muse|i schovávat třeba až do tmy'
se ze
Šrotova|o
se doma a ze šrotuse pek| ch|eba v troubě,přešíva|o
na
staréhoa]záp|atova|o,kradIy se řemeny na podrážky,ob|ečení
poukaz bylo .|enz kepru a všude samá náhraŽka' Na poukaz by|y i
pracovníboty - dřeváky, mě| jsem od nich odřenénohy. Neby|osk|o okna se zat|oukalaptkénky(i ve vtaku),muse|yse odevzdávatdomácí
produkty- m|éko,vejce, maso ze zabíjačekatd,místomásla by| jenom
umě|ýtuk. NádraŽíh|ídalivojáci v|ádníhovojska, vlaky by|ypřecpanétakéněmeckýmivojáky a cestujícímis bagáŽí.Místonašichvagónůse
obievi|y předpotopnívagóny se stupátkem podé|ce|éhovagónu a s
dveřmi do kupátek zvenku, nebo vagóny |V. třídy bez |avic. Nad
a kulomety IikvidovaliIokomotivy.Sta|o se mi při
ko|ejemi|éta|i,,kot|áři..
cestě do práce,'Že v|ak zastavil v po|íóhpřed Pečkam'ia |idem naŤídi|i
Vystoupit a skrýt se v brambořišti.By|o to naše štěstí;kot|ář naši
|okomotivuprostřÍ|e|,
stře|y se ce|ézavrta|ýi do pojezdovýchko|. Da|ší
lokomotivapři.ielaaŽ za 6 hodin. KVů|itornu mě|a většinav|akůve|ké
zpoŽděnía |idése třeba ani do práce nedosta|i.Někde řádi|i parlyzáni,
poktáda|ina traťminy, a tak Němci t|ači|ipřed |okomotivamivagón s
ná|oŽenýmiko|ejnicemina opravy zároveň jako opatření,že výbuch
zničíjen ten vagón a lokomotivabude ušetřena'Stejně jim to nebylo
moc p|atné,kdosi'sypal do |oŽisekvagónůpíqeka ta se zadírala.KdyŽ
se b|íži|ybombardovacísvazy, werkšusáci nás vyháně|i na ved|ejší
kopec schovat se do pískovny.Jednou jsme takh|eby|ischovanía oni
zača|i bombardovat ko|'ínskouraÍinerii.Nejdřív přední letoun shodi|
kouřovoupumu a pak do těch místnasypa|ysvé bomby ostatní|etouny.
By|o nám úzko.Jindy zastaviI na nádraŽídobytčívlak s vyhladově|ými
ruskými zajatci',KdyŽse stráŽe nedíva|y,naši jim háze|i své svačinyi
celý bochnÍka zajatci.jenděkova|ioěima. Dýhař p. Ho|íkvyprávě|,Že v
Ko|Íněstál v|ak s Židy a jeden s bančičkousi chtě| na perónu natočit
vodu. M|adičkývoják mu bodákem propíchnu|ruku. VšichniNěmce
nenáÝidě|i..Když
dorazi|aRudá armáda, všichnije vítalis radostí.Na
Ty na
nádražíi na křiŽovatkáchse ujaly své práce ruské,,děvušky,..
dopravu.Měly k
dráze organizovalyŽelezničnÍ
a na křiŽovatkáchsi|niční
tomu praporky a na zádech talířový kulomet. Stah se,'že k jedné
přijíždě|ovojenské auto a nereagova|o na příkaz praporkem. Sňa|a
ku|ometa auto stře|bou zastavi|a. by|i to převlečeníNěmci' Všichni
jsme by|i ládi, že vá|ka skoněi|a.Já jsem později odeje|do pohraníčí.
Tam získal národnísprávu opravný pian p. He|wiga vza| mě k sobě do
dílnyi na byt. Podobně p' Horčic.sesta| hárodnímsprávcem v Liberci'
ale protoŽeměl chatrnézdraví,zaned|ouhozemřel.
Ještě bych se,chiě| zmínit o svých vzdálených příbuzných.
Moje babičkaz maminčinystrany by|a Strnadová z Tismic u Č. Brodu.
Její manŽe| by| kovářským mistrem ve Ve|kých Jirnech a její bratr p.
Strnad staršíŽi|ve Ve|imi u jednoho ze 4 synů,kterýtam mě| cukrárnu.
By| jsem se u ně.jpodívat,a|e ostatnípříbuzenstvose ke mně nechtělo
pro po|évku.
znát, jako např. i řeznÍk,kam jsem denně chodi|dě|níkům
vzala,sed|ákaFundu z Ve|imi,a|etam jsem
Navícsi jednaz příbuzných
ani neše|'I bez nich.jsemse dožildneška,uŽ mi bude B0 |et'Pamatuji
jeŠtě,jak by|i soustředěni v býva|émcukrovaru u nádražíněmečtí
UŽ by|i
zajatci a ved|e našítovárny u rybníkase kónalo jejich odvšivení.
jako beránci.Takévzpomínámna přÚezd prezidentaBeneše- nejprve
přijetypancéřovévtaky a pak v modrémsá|onnímv|akupřiiel prezident
Beneš- všudejej víta|ia on všems úsměvem'máVal.

JeronýmKníŽek'květen2008

Vgrusrá ABECEDALrsr q+)
Proutnicejsme znali ve Ve|imi.dvě. Jedna byla za býva|ýmm|ýnem
stanicíVelimskétovárny.Z obou sk|íze|
HorníNouzov, druhá za fi|trační
v minu|osti proutí pan Pa|ouček, kteý v u|ici Ve Dvořg ' v býva|é
Součkověcha|upě č;13vyrábě| košíkářskézboží'V době ko|ektivizace
vozi|i
převza|oJZD proutniciza m|ýnem.Ženy proutířeza|y a traktoristé
na nádraŽík expedici. Později by|a tato proutnice narušenaregu|ací
potoka Nouzov. V proutniciu Klipce by|yv r.1979 vyp|eněnydva pruhy
a ty vysázeny |esnímistromky.Je třeba připomenout,že po Květnové
revolucivyhoře|adí|naa sk|ad proutípři |evéstraně tétoproutnice.
. Prusové jsou Němci ze severovýchodníčásti Německa. Prušáky
nebo téŽPrqzy známe u nás z bitvy u Ko|ína.V druhémroce sedmi|eté
vá|ky přitáh|i se svým krá|em Bedřichem ||. aŽ k nám, ke Zlalému
S|unci. Dne 18. června 1757 zuři|a bitva v |inii od Kut|íř téměř k
P|aňanům.Během čtyřhodin zde pad|ytisícevojákůna obou stranách
Íronty.Prusovétehdy prohrá|ia prcha|ipřes Nymburkk severu.
tráti z o|omouce do Prahy proje|Ve|imí
Prvnív|ak po nově zří,zené
20. srpna 1845. Jeho prvním pasaŽérem byl arcivévoda František
Kare|. V té době ještě ve Ve|imi neby|a zřízena zastáVka a |idése ze
zvědavostichodili dívat,nav|aky (asi tak jako dnes maminky s má|ými
dětmi).
Přednáška o československýchlegiích byla uspořádána dne 5.
března1924 od.l9.30 h ve velimskésoko|ovně.Uspořáda|aji Cs|. obec
|egie za hranicemia Cesta
legionářská' a to na téma:Českos|ovenské
ruských|egiíko|emsvěta do V|asti,
odborovéhohnutí (Roll) by|i p|acenými
Předsedové Revo|učního
funkcionáři v závodech. Ve Ve|imskétovárně se od padesátých |et'v
této Íunkci vystřída|i:JoseÍKync|, V|astimi| Dráhovza|, Zdena
Čvančaiová,Marie Jiravská, Alois Skřivánek, Věnces|ava Ska|ová,Jan
Ko|odnickýa jako posledníod r. 1979 Vác|av Kratochví|.
Přejetí v|akem po zíízeníŽe|eznice by|o zpočátkuvelmi vzácným
jevem. S přibývajícím
provozem,kdy jezdí po h|avnítrati aŽ 130 v|akŮ
oběma směry denně, se početmrtvýchna trati zvýši|.Při debatách na
toto téma dokáŽí pamětnícivyjmenovát z našeho prostoru 25 až 30
trati.
obětína že|ezniční
Pře|ízky byly ve Velimi dvě. Jedna u Novotných č.1 a druhá u
Iidem
Ty umožňova|y
Karbusickýchě' 243. za pře|ízkamiby|ytzv.u|ičky.
chůzido po|í.Přelízka by|a nízká kámenná zídka'z níŽvystupova|ytři
p|ochékameny tvořícíschůdky.Strategickyvýznamnějšíby|apře|Ízkau
Novotných. Navazova|a na pěšinu v poloze Pod Humny spojující
zídka později zrušena.
Fajberk.šHo|ankou.Z důvodujízd
. cyk|istůbyla
Za ko|ektivizace by|a pře|ízka u Karbusických uzavřena a tím
zabráněno vstupu do po|í.o pře|ízkuu Novotnýchby| sveden vítězný
.od
boj' S|oužídodnes' Za zmínkustojí,Že Novotnýmz č.91 se říkalo
pře|ízky...
Přeěíslovánídomů ve Ve|imi proběh|o něko|ikrát.Roku 1B00 by|o
přečís|ováno
ce|époděbradsképanství.U nás se obecňě soudi|o,že k
došlo r. 1923. Ke spojení Baiervecku s Velimí
da|šímupřečís|ování
doš|oý roce 1924' o spojeníobou vsí svěděí zpráva okresníhosoudu
v.Ko|íně ze dne 8. června 1925. TéhoŽ roku by|o v Baiervecku
přeěís|ováno88 domŮ'
Přerovský vrch . to 'by| stáršínázev pro Mukařov, či Mukařůvháj u
BřeŽan. Toto náVIšís |esem V pozadí se sta|o v obrozeneckédobě
místemkonání'.táboralidu..,jehoŽ se zúčastnilomnoho ve|irnskýcha
vítězovskýchobčánů.
.Přestře|kyse u nás Vyskytova|yza Květnovérevo|uce 1945. KdyŽ
.1945Velim, stří|e|voják na konci
němečtívojáci opouště|iB' května
ko|ony,sedícív |od'cemotocyk|u,do vzduchu, aby odradilobyvateleod
kteříse usíd|i|i
hašenípoŽárůjimi za|ožených'Po příjezdurudoarmějců,
V |ese u Předhradí, docháze|o v nočnÍchhodinách k nájezdům
někteých z nich na Velim. Zde se zajímali předevšímo alkoho| a
.báryšni...
Místnídomobranajim v tom bráni|a.Při jednépřestřelce by|
zastřelenspo|uobčanBedřich Funda.

skoro 200 let. Da|šíchráněnéstroínynajdeteve Šveh|ověa|eji,která je
vyh|ášenavýznamnýmkrajinnýmprvkem a tvoříji 159 |ipsrdčitých.
Z da|šíchinformačníchpane|ůse dozvíte zák|adní inÍormaceo
vzniku a historii obce Hořátev, o zv|áštnímstarémpohřebištiv místě
starézástavby nebo o bohatéhistoriimístnízák|adníško|y.Texty.isou
doprovázeny staými Íotografiemi,
na nichŽ.je moŽnéspatřit.i býVa|ou
náves s dnes již zanik|ým rybníkemLÓuŽe' seznámíte se s da|ším
rybníkem H|iňovka, kteý nemá přirozený přítok ani odtok, a říčkou
Výrovkou, jeŽ 'pok|idně plyne jiŽně od vesnice, zatímco dříve
způsobova|ai záp|avy'
" Zmíněnje nejs|avnější
rodák, stíhacípi|ot RAF za 2'světovévá|ky,
Bedřich Krátkoruký,jemuž by|a |oni odha|ena pamětnídeska. Jméno
hrdiny by|o dop|něno na pomník padlých. Při s|avnostnímotevření
stezky po|oŽi|starosta obce k pomníkukytici a spo|ečněs příchozími
dětmi a rodičiucti|památku zemře|ýchvojáků- hořátevskýchobčanů.
Da|šÍÝojáci jsou pravděpodobně pohřbeni pod |ípou ma|o|istouu
.rybníka.
tabu|i.
Jejízáhadný příběhje taképopsán na infórmační
V Hořátvi téŽkdysi pobýva|známý spisovate|,jehož oko|nípříroda
inspirova|a.knapsánísvětoznámékníŽkypro děti' jejíŽpostaviěkyznáte
dobře z večerníčku.
Kdo to by|,se dozvíte,kdyŽ si přečtetezastaveníu
to|erančníhokoste|a, ne'ivýznamnějšístavby v obci. 'Na jednot|ivá
tiasa
zastaveníse mŮŽetenapojitod v|akovézastávky (začínázde.pěší
do Hraba|ovaKerska) nebo z cyk|ostezkyvedoucíod Labe přes vesnici
dá{e na Peěecko a Pod|ipansko'
Mi|anVvdra

Dovolená
doma?Pročne.
Dovo|ená- s|ovo, kterépro mnohé z nás znamená nekonečné
písečné
p|áŽe,moře' pa|my,spousty s|uníčka'
Pokud však patříte mezi ty' kteří odolali lákavým nabídkám
cestovních kance|áří na zahraniční dovolenou za super ceny,
a zůstávátedoma v Českus tím,Že někam vyrazíte,moŽná vám přijde
vhod tip na krátkývýlet.
' Putování začněte na zámku v neda|ekéRadimi, kteý je od 28'
červnazpřístupněnveřejnosti.
Tento zámek je ojedině|ourenesančnípamátkou,'kteráse po |etech
chátránÍa devasiace díkynovémumájiteliprobouzík Životu.
Ze zámku nasměrujte své kroky po ze|ené značce romantickým
Údo|írrrVýrovky do Vrběan. Cestou potkáte dvě přírodnírezervace:
Stráň u Chroustova a Stráň u sp|avu. obě se mohou poch|ubit
chráněnou loka|itoutep|omilnýcha suchomilných rost|ina mnoŽstvím
rozmanitýchbroukůa motý|ů.
Str.áňu Chroustova |eŽív místě,kde říčkaVýrovka vytváříob|ouka
nad nímse vypínáska|natý'svah,kde je jiŽ zmíněná rezervace'Zhruba
ki|ometrdá|e proti proudu je na levé straně říčkydruhá z přkodních
rezervací,a to Stráň u splavu.
Ko|em stránípokračujtepo ze|enéznačceaŽ do Vrbčanke kostelu
sv.Vác|ava. Zde narazítena jédno z tajup|nýchmíst Pod|ipanskas
pověstío pÍaporcisv.Vojtěcha.
. Prohlídkukoste|aa zvonice si |ze domluvitu paníJa,nySvobodové,
stojí také
Vrběany 164, te|.: 605 362 619. Za zmínku a pr:oh|ídku
románskéoodzemíkosteIa'

4r"/ry u Hoči.tr^/L
0í,4,í,4,;,
čn,!4Á4,Ý,ú^ě,i
Ve vesnici Hořátev neda|eko Nymburka byla 1.5. otevřena školni
naučnástezka ,,Po památných-stromechobce Hořátev...TÍasu stezky
navrh|iŽáci místnímalotřídnízák|adníško|ya na projekt se podaři|o
získat prostředky z grairtu Středočeskéhokra1e za spo|uúčastiobce'
Naučná stezka vznikla v rámci zavádění enviromentá|nívýchovy do
ško|níhovzdělávacího programu a sta|a se vlastně takovou uČební
pomůckou se zaměřením na přírodovědu a v|astivědu.'Na deseti
zastaveníchprovede návštěvníkypo všech památných stromech obce
Hořátev (tři duby |etnía jedna |ípa ma|o|istá),jejichŽ stáří dosahuje

. .iiiiÍilil

z vrbéan můŽete pokračovat po ze|ené značce do Miškovic'
K|ášterníSka|ice a Kouřimi' V K|ášterníSka|ici a Kouřimi potkáte da|ší
tajup|ná místa Pod|ipanska. Těchto míst je na území Pod|ipanska
cé|kem 20' Průvodce ,,Tajuplná místa Pod|ipanska.. získáte v
inÍomístech.
Jedno takovéinÍomístoie i u nás ve Ve|imi v restauraciv
sokoIovně.
Z Kouřimi, Vrbčana Radimi se můžetezpět svéztv|akemdo Peček
a odtud přípojemdo Ve|imi;o víkendu si můŽetenavíc výlet zpestřit
jÍzdou,,Pod|ipanskýmmotoráěkem,.,kteý je na tétotrati provozován
historickýmmotorovýmvozem Hurvínek.

Michaela Podnecká úspěšnězaháii|asezonu

skanzen. |nÍoo akcích
Při návŠtěvěKouřimi nezapomeňtenavštíVit
Ve skánzenu a nejentam naleznetena www.pod|ipansko.cz
Navštivfe také www.cestyapamatky.cz, kde na|eznete zlímavá
místanašehoregionua www'kudyznudy.cz,kde vám poradí.

PřestoŽe je at|etickásezona v samémzačátku,podaři|ose Michae|e
Podneckévy|epšitv úvodníchzávodeeh (1. a 2. ko|oKrajskéhopřeboru
druŽstgv)svá osobní nejlepšímaxjma na 100 a 200m' Jsou to její
podpŮrnédiscip|íny(hlavnítratíje 400m' 300m. přek.)a na obou tratích
v obou ko|ech zvítězi|a a přispěla druŽstvu maximá|nímbodor4im
ziskem. Svou trať(400m) abso|vova|aV sobotu 24.5'08 v Po|sktr',kam
by|a nominována za sokolské repub|ikovédÍužstvo.Vrcho|em první
části sezony bude MČR, kterése koná v červnu.Michaela zde bude
bojovato účastv mezistátnímutkání.
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J. Sedinová' trenérka

půěkoaiÍní
Panu starostoviSeiÍertovia paní Studenéděkuji za mi|ounávštěvu,
b|ahopřánía dárek k narozeninám.
Děku'ii téŽ svazu zahrádkářů za krásné b|ahopřání,dárek k naro.
zeninám a paním.Macháčkové
a Navráti|dvé
za návštěvu'
s pozdravemZdeňka Strnadová

x
.'Pod|ipanský motoráěek" jezdí v sobotu, v nedě|i . Ve sVátky
V|aky dopravcé KŽc DoPrava g.r;o.
od a. 6. do 28. 9.2OO8.
Tarií d|é dopravce, podÍobnosti o tarjfu jsou uvedeny u tratě ě'01 9 knižního jízdního řádu nebo na
P|alí larif PID.
M.kzc.cz.
MoŽnost oběeršNení a omezená přepťava Žavazade|, kočárů a jízdních ko| do Vyóérpání kapacity
přopravního přosIoru

Děkuji všem přáte|ůma známým, kteří se přiš|iroz|oučits mým

manze|
emnaposIednícestě'VřelÝník;íJ:"JH.".]ll.",u

'lO - 17 km
18-30km
ll - 09 km
10. 17 km
la.30 km

Chtě|i bychom tímto upřímně poděkovat všem, kdo s námi sdíle|i
smutek nad Úmrtím našeho nejb|iŽšího.obdivova|i jsme záp|avu
nádhernýchkvětin,věnec od obce. Ze|enýa svou jednoduchostíkrásný
věnec od mys|ivcůpřímodýcha| přírodou,kterou pan Jaros|avKube|ka
to|ik mi|oval.Pátek 13. června2008 bude pro naši rodinu spojen se
smutkem,zároveň však s příjemnýmpocitem,Že Žijememezi dobrými
lidmi'
rodina Kuberkova

1o,- Ko
2o'. Kč
3o.- Kě

rodinné zpáteění jízdné (max. dVě dospě|é osoby a tři děti do 1 5 let) a síťovéjízdné 1 5o'. Kě'
př€ p ravné za psa 20 Kě .
zlévněnéjízdné platíděti ve véku do 15 lét, důchodci, držite|épÍŮkazúZÍP azÍPlP.
Ve v|acíóh p|atí předp|atnÍ jízdní doklády PID.
Nálok na bezplatnou přepravu mají držite|éplatnáho průkazu KŽc. Jízdní dok|adý dopravce
se prodávají u.průvoděiho ve v|aku bez pňráŽky. Neplatí tari| ČD a.s'

7)i,epoatínka

Doprava ié zajišténa historickým vozid|ém řady M 1 31.1 přÍpadně náhradním vozidlem M 262.o
'
Přejeme

vám přÍjemný zážitek z nďtalgické

i
. rodinam

jÍzdý

Vícé intořmací na ll'|/W 'kzc.cz, nebo doprava@kzc.c2

D!" 9.6.2008up|ynu|ydva roky,kdy nás navŽdyopusti|
Pan Roman Petera.
r
Peterováa Lenka Michníkovás rodinou.
'Stá|evzpomínajíVěra
,

Michae|aRoškotová

Ye Velimi uyrnřely čaroď,ějnice!
Kdepak!Znám jich spousty.
doma ve
Minu|ýi předminu|ýrok jsem neby|as dětmi o čarodějnicích
Velimi. Co si budeme povídat,nějaká zapá|ená vatra mě fakt nebra|a;
ate tak nějak moŽná věkem, a|e hlavně s děimi č|ověksem tam změní
názor'
Protoženás |onineúčastna akci ve Ve|imi mrze|a,|etosjsme nikam
sj to tu uŽijeme.Ale neuŽi|i'Tak nějak se nic
nevyrazi|ia těšilise'
-Že
nedě|o.Anebo dě|o?Ze tedy nic ngvím.
Nakonec jsem objevi|a v Dobřichově příjemné čarodějnické
odpo|edne,organizovanétamnímihasičipod záštitoua s příspěvkem
obče ve spo|upráci s-MC Pramínek Peěky. Skvělé. Děti se bavi|y,
soutěžily,tančily,dostaly odměny a s|adkosti,opekly burtík''Zmázaní,
a|e spokojeníjsme odje|idomů.Potka|ajsem tam ve|imskémaminky.
Jak to?
jsme absolvova|iv nedalekémPňově, i
obroÝskou večerní,,Vatru..
kdyŽ se nabíze|aještě |etáky avizovaná Nová Ves' I tam jsem potka|a
Ve|imákys dětmi.Jak to?
Že bý ty pravé velimské čarodějniceopravdu vyhynuly? Budeme
muset příštězase |étětjinam?
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KdyžrostoukedIubny

ir:-/

'
Ked|ubnyjsou nejchutnější
a nejzdravější
v syrovém
stavu, protoŽe mají poměrně vysoký obsah vitamínuC. Jejich h|avní
výhodou je to, Že je máme k dispozici od časnéhojara aŽ do pozdní
zimy.

Ked|ubnovápom?zánkas křenem
300 g kedtubny, polovina citronu, jedna tžička nastrouhanéhokřenu,
dvě vejce uvařená natvrdo, dvě stadkokyselé okurky, dvě lžíce
majonézy, 1a1.g rostlinného,tuku,dvě mladécibulky s natí, sůl,pepř
Ked|ubnu očistíme,umyjeme, nastrouháme ňa jemnémstruhad|e,
vloŽímedo mísy, pokapeme šťávouz citronu a necháme chví|istát. V
druhé míse utřeme majonézus más|émdo pěny, přidáme b|oupaná
nakrájená vejce, nastrouhané okurky; oso|íme, opepříme a
promícháme.Z nastrouhanéked|ubny,vymačkáme
šťávu,vmíchámedo
más|ové pěny, přidáme na jemném struhad|e nasirouhaný křen,
nakrájenoucibulku i s:natía promÍcháme.Před podávánímu|oŽímena
dvacet minut do |edničky'Pomazánku můŽemeozdobÍtp|átkyrajčata
koIečkyuvařenéhovejce.

KAK

Z MOTOBISMU
Jiří Čepe|ákopět yede místrovstvíčR v motokrosu.
2' závod MR ve Stříbře. open
.
2. iízd:a
Ce|kově:
1' jízda:
1. Čeoelák
1.Žerava
1. Žerava (Honda)
2. Žeiava
2'. Čepelák
2. ýichek (Honda)
3. Michek
3. Michek
3. Cepe|ák (Yamaha)
4. Bartoš
4. Bartoš(Honda)
5. Kad|eček
5. MasařÍk(Honda)
(Suzuki)
6. Masářík
6' Kad|eČek
.
.|.
pořadíMČR:
Čepelák 81 b.
Průbéžné
2. $aftoš78 b'
3. Zerava.67 b.
4' Kadleček65 b.
5' - 6. Michek a Masařík,oba 60 b.
-

Jogúrtovýkoláčšovocem a drobenkou
joguý, 1 kelÍmek krupicového cukru, i ketímky polohrubé
Těsto: 2 b-ílé
mouky, 1 vejce, 1 prášek do peiva.
.
Drobenka: máslo; hrubá mouka, cukr moučka' ovoce (meruňky,
švestky,borůvky,jahody''' )
Suroviny na těsto smícháme a těsto na|ijeme na vymazaný a
vysypanýp|ech' Roz|oŽírnena něj ovoQe,kteréposypeme drobenkou,,a
dáme péct'
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Máte šikovného souseda?
Řekně.te to na něj!
Nenípochyb, že s námi v našíobci žijípodnikavía šikovní|idé.
Takoví,kteřímají odvahu v|astnímisi|ami něco tvořit, vyrábět nebo
pěstovat - spoléhat se sami na-sebe a přitom ještě bojovat s
papířováníma-zástupy úředníků.Ze takové znáte? Pak by je mě|o
znát ce|éPo|abí!
Právě těm odváŽlivcům'kteřív Po|abíŽijía pracují,a jejich dílům,
výrobkům nebo produktům je urČena regioná|ní značka Po|abí
regioná|níprodukt@..anačka pro kva|itníprodukty z Po|abí,.které
nepoškozujíživotníprostředí,má podpořit a zviditelnit práci a úsi|í
|idí'
místních
Tato regioná|níznačkaje na územíPolabí
nováčkem.Znaěka a s ní i všechny produkty
budou propagovány pomocí letáků' kata|ogů
novin na €
značených produktů nebo
h\}Bb
:*
centrech a da|šíchmístech v
inÍormačních
\*l B :r\o_
(48í,"qď
Po|abí.
Veškeré
inÍormace
turistickémregionu
o držitelíchznačkv btidou také umístěnv na
weboul'ch stránkách www.domaci-vyrobky.cz,hojně navštěvovaných,
protoŽejsou spoběné i pro da|šíchB regioná|níchznaček v České
repub|ice (např. ze Sumavy, Beskyd, Moravského krasu, Vysočiny,
centra a da|ší prodejní místa v ostatních
Krkonoš..').InÍormačnÍ
regionech značenéprodukty s úspěchem prodávají,existujídokonce
dvě specializovanéprodejny(ve Vrch|abía v Jánských Lázních)'které
odebkajípřednostněvýrobkyse značkou.
V našíobci zatímžádnýdrŽite|regionálníznačkynení.Mys|ítesi, Že
by si váš šikovnýsoused takovou podporu zas|oužil?Třeba je skÍomný
a sám si něvěří, že by značku získa|.Nebo má to|ik práce, Že se k
informácímo značce ještě nedosta|.'. Porad'te mu! Anebo o něm
řekněte koordinátorůmznačky.Ti mu řeknou, co a jak, a kdyŽ ho to
zaujme,pomůŽoumu znaěku získat- neníto nic s|oŽitého.,,
Značkuspravujea udě|ujeMístníakČnískupina Podlipansko'o.p's''
nebo|i MAS Pod|ipansko (ve spd|upráci se sousednírni MASkami).
Kontaktníosobou, která zájemcům poskytne inÍormacea pomoc při
získání značky, ,je Michae|a Roškotová, Ie|, 721 170 352, e@podlipansko.cz.
mail:vandrovani
Těšíme se, Že příště budeme moci psát o úspěšíchšt'astných
značky!
drŽite|ů
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vÝurn A DoučovÁruí
ANGL|ČflNY
BEZ OMEZENIVEKU
možnoi pro firmy

Tel.:774 322 189 (775 270 423)
VELIMSKE NoVlNY . občasníkvydávanýoU ve Ve|imi
INTERNET:www.velim.cz
E-MAIL: redakcevn@seznam.cz
Redakčnírada: Mgr. Jaros|avČešpiva- šéf
redaktor(zprávyzoÚ a oZ)
|ng.Mi|oslavMacháček(zprávy.z'obce)
.
práce)
Renata Jeřábková (inzerce,rek|amy,
organizační
Monika S|abá (kultura)
Mgr' Eva Vese|á (korektura,zprávy ze ZS)
Mgr. Hana Kaprá|ková(korektura)
práce)
Jana Badošová (zpitávyz obcé,organizační
Příjemzpráv:
e:mai|:redakcevn@seznam.cz
.
Mgr. Jaros|avČešpiva(zŠVe|im)
podobě
Uzávérkaje 21. den v měsíci.Příspěvkyzas|anév e|ektronické
mají přednost. Příspěvky došlépo uzávěrce i příspěvky nevýištěné
VN' Příspěvkymohou být
z kapacitníchdůvodůVyjdouV da|ším-čís|e
uprávené,obsah zůstanenezměněn (nevyŽádanérukopisynevracíme).
Za obsah č|ánkŮzodpovídáautor.
321 724338,
Tisk: RoTAtisk, Roháčova194,28o 02 Ko|ín3, te|./Íax:
e-mail:rotatisk@ reklamniservis.cz.www.reklamniservis.cz
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Historie výroby Žvýkaěek
v obci Velim

.|869 zak|ádá přís|ušníkmad'arskéš|echtysza|atnay ve Ve|i:
V roce
mi továrnu na r47robucikorky, Protoževe Ve|imi neby| tehdy ještě žádný
průmys|a Velim |eže|av ob|asti s vhodnými podmínkamiz h|ediska
surovinov1ichzdrojůa |evnoupracoÝnísilou, docházík rych|émurozvoji
__
závodu.
ý xia*e době by|a veltHltsxÁ c|KoRKA známa v ce|émtehdejšÍm
rakousko-uherskémmocnářství. Růst závodu neušel pozornosti čes.
a majite|etovárny na cikorii v Lenešicíchu Loun
kého průmys|níka
Ado|ÍaG|asera z Prahy. Ten také Vroce 1892 zakoupi| továrnu ve
Ve|imi a ihned zapoěa|s rozšiřovánímzávodu a nás|ednýmrozšířením
výroby o nep|něnékandyty - dropsy, na ktérévroce 1893 navazuje
výroba kandýů plněných - Íuré,pěnových cukrovinek, výroba Že|é
a kokosových tyčinek.V roce 1900 bylo zapoěato s výrobou konzum.
cukrovinek'Uspěšnýrozvojtovárny
nÍchdruhůčoko|áda čoko|ádových
zastavi|a1. světová vá|ka.
Po jejímskoněenípřistoupi|majitelk výstavbě da|šíchprostorův |etech 1922-'|925a ke koupi nových strojů.Tímto bylo moŽno sortiment
ještě více rozšířito da|šícukrovinky jako.čoko|ádovéduté Íigurky'
p|něném|éčné
a ovocné karame|y a speciá|nídruhy furé.Nepříznivý
obrat v rozvoji ňasta| rokem 1939, kdy v době okupace toÝárna přeš|a
pod německou správu a sta|ase majetkemvídeňskýchNěmců Krugera
a Va|ka' Cukrovinkářská výroba byla.prakticky zastavena a by|a zde
zavedena Výroba umě|éhomedu nebo pomazánky ze ztuŽeného tuku
a hořčice.
svou historii má samozřejmě i rnj'robaŽvýkacígumy. I když jsou
žvýkačkyv pqdvědomí mnoha lidí spojeny s osvobozením Ceskoslovenska americkou armádou v roce 1945, tato pochutina má na
našemúzemíkořeny da|ekodříve.
jakoŽ
Dó|oŽenje dovoz širokéšká|y:předevšímamerickýchžvýkaček
i ýroba něko|ikačeskýmivýrobci, např. Íirmamiorion, Vesma, Bě|o.
hubý nebo druh Ra.Ra.
ovšem. pravděpodobně nejstaršíŽvýkačkouvyrobenou na území
Českos|ověnskaje drqh RICY,' inzerovaný v tisku |iŽ v roce 1902 _
napřík|ad četným s|oganem ,,Co žvýkajÍděti nejraději - samozřejňě
rek|amyv novinách jsou napříkladv |etech
R|CY, jen R|oY...Do|oŽené,
19 06 ,1 909,1914a 1917.

Jejich výroba byla 1' světovou vá|kou přerušena.Nově se zača|a
do oba|Ů. Dochované
žvýkaěkavyrábět v roce 1925 s ruěnímla|ením
.
jsóu obaly š příchutí,,Nektať'
a
"Rose...
Za krátkou dobu, jiŽ v roce 1926, by|a výroba Žvýkačky ukončeŤa
a k obnoveníjižnedoš|o.
Zv|áštníhistorii má výroba Žvýkacígumy v našízemi v |etech po
druhésvětovévá|ce.
Zavedeni výroby tohoto ob|íbenéhovýrobku naráŽe|o 'na mnoho
zákazu
obtíŽí- od nedostatkusurovin až k dnes jiŽ nepochopite|nému
výroby Žvýkaěek z dŮvodŮ ideo|ogických Sta|in proh|ásil,že žvýkaěka
je dalšíopium pro masy, a tak se toto ,,opium..moh|o
objevitna pultech
obchodůaŽ v poloviněpadesátých|et.
Jejich výroba by|a zahájena Vroce 1956, a to Vzávodě LlPo
v Liberci a o něco'pozdějitakéve Figaru Bratis|ava.
Koncem 4. čtvrt|etí
1956 dochází ke zkoncentrovánívýroby žvýkaě.
ky z Lipa |-iberecdo závodu Ve|im a vroce 1957 i ze závodu Figaro.
S převedením výroby by|y předány balicí stroje i veškeý oba|ový
materiá|. Uprava strojního zařízení neby|a ve|ká a proběh|a úspěšně'
takŽe během roku 1957 by|a zahájena výroba peprmintovéŽvýkaěky
(tvar obdélníěkŮdělen na dva po|štářky)a o pár rokůpozději i ovocná
žvýkačkatéhoŽ tvaru. Výroba těchto Žvýkaček by|a ukončena V roce
1968.
. Vzh|edem k rych|émuVzestupu spotřeby ŽÝýkačkyv našízemi by|a
k nám žvýkačkadovážena z Ho|andska,Dánska a později i z východ.
ního Německa. Pro horšÍjakost východoněmeckýchžvýkačeka z nedostatku va|ut by|a uzavřena v roce 1966 dohoda o téchno|ogické
spo|upráóia dodání,zařízenípro výrobu Žvýkaěeks ho|andskouÍirmou
MAPLE LEAF. Na zák|adě této dohody by|o V roce.1968 zápočato
s výrobou peprmintové plátkové žvýkačky, bublinkové Žvýkačky
V ma|émmnoŽství
PEDRO a o něco později ovocnép|átkovéŽuýkačky.
by|a vyrobena plátková Žvýkačkas přÍdavkemspearmintu;a|e od její
výroby by|o upuštěno, právě tak jako od výroby ŽvýkačkyPEDRO
s lékořicovoupříchutí.
V továrně Ve|im se zaěa|a vyrábět téŽ Žvýkačka s obchodním
značenímSEVAK. Jedna|o se o tzv' zdravotníŽvýkačkus biologickou
s|oŽkou-|yzátem,jenŽ při Žvýkání přechází do's|in, které op|achují
a zvlhčujís|iznice.Vyráběna by|ave spolupráci s Ustavem sér a očko.
vacích |átek v Praze. Výroba Žvýkaěěk a da|šíchcukrovinekve Ve|imi
by|aukončena
v roce 1991.
lng. Miroslav Nikl

žvÝrcačxv,,RtcY"z VELIMI

JÍŽ 40 |et se zabývám s.bíránímobalů od Žvýkaček.Tento
můj koníčekse časem rozšíři|na zájem o historii výroby
Žvýkačekna ce|ém území b1ivaléhoČeskoslovenska.Jedn-ou
z |okalit,kde se Žvýkačkypřed ||.světovou vá|kou vyt.ábě|y'je
právě obec Ve|im, v nížÍirmaAdo|phe Glaser jiŽ ko|em roku
1906 Žvýkačkyvyrábě|a. Produkt se jmqnova|'R|cY" a pravděpodobně se vyváŽe| do rů7nýchkoutůtehdejšíhoRakouskoUherska i dá]e do světa.
příběh:
snad pro ilustracinás|edující
Tehdejšímajite|Ve[imskétovárny na cukrovinÍypan Glaser pos|a|
svéhodůvěrníkado USA; kde jiŽ byly žvýkačkyVe Velkémrozmachu,
aby tento vyzvědě| způsob jejich výroby. Nejprve se dal ňajmout jako
dě|níkdo největšítovárny naŽvýkací gumu jako nosiě beden na dvoře,
zase
pozdějise dosta|i do výroby' a kdyŽ se mu podaři|oVšQ-okoukat,
zmizel...
ŽvýkačkyRICY se oba|ovaly v cukrové'moučcea sk|áda|y se do
p|echovýchkrabiček.

Rád bych tímto inzerátem na|ez| bud, nějaký staryi sběrate|skýmateriál,nebo nějakéinformaceod pamětníků.
,,RIcY" byla vyráběna pravděpodobněve čtyřechpříchutích,
.ba|ena
po pěti kusech a pak do plechovýchkrabic.
do ba|íčků
Ve své sbírce mám stovky Žvýkačkovýchoba|ůz období
před rokem 1945, a|e je mi skoro trapné přiznat, Že žádný
z Velimi! Hledám tedy vše, co se týká žvýkaček',R|CY' papírovéoba|y, p|né balíčky,rek|amy do obchodů,plechové
krabice (po |éta se používa|ynapř. na šroubky a hřebíky)
a jakékolivdalšímateriály.
Proto prosím,třeba si vzpomenete,Že vy nebo někdo známý
by moh|rozšířitmoji sbírku.
Ve|mi rád do Ve|imi přijedu a za tento '.pok|ad'.dobře
zap|atím.
Děkuji.

lng. Miroslav Nikl, Pod Lipami72,13000 Praha 3
tel. 233 555 999 nebo mobil 775 558 229.

