Vydóvó obecní úřod

zPRÁvY zEzo
ZiednáníZo Ve|imkonanéhodne
oÚ Velimod 18'00hodin

.|0.6. 2008v zasedacímístnosti

pan
1. Zaháieníorqvedla s programemjednáníseznámi|přítomné
je
přítomna
nadpo|oviční
Že
Konstatoval,
Seifert.
JoseÍ
starosta
:většinaělenúZo a přivíta|pana Smíška,ktený.sejednáníZo
.zúčastni|.
pro9 - proti0 - zdrŽe|se 0
o programu:
H|asování
minu|ého
záoisu
Kontro|a
řešením.
PanuBednářovibudezas|ándopiss navrhovaným
Pane|ovácesta k domučp.565- úkoltrvá.
p|ánu- zo navrhujeVariantu
JednánÍoh|edněziněny územního
plánu a pověřujepana starostuSeiÍertaa pana
územního
rozšíření
jednání.
k da|šímu
KUbé|ku
místostarostu
a paníS|abéo prořezánívětvína kato|ickém
ŽádostpaníFuchsové
že proř.eznení možnéudělat
hřbitově- pan starostainÍormova|,
kteříprořezání
sitami,a protozaháji|jednánís horo|ezci,
v|astními
' větvíprovedou.
úřademdojdeke
Pan Kube|kasděli|,Že po dohoděs katastrá|ním
schůzcenastavebnÍmúřaděa potéby mě|y,býtpozemkypřepsány
na oÚ Ve|im.
dva kontejneryna sk|o
od ÍirmyNYKos, a's., by|ypřiobjednány
a dvana plasty.
zprávy. '
ostatní
By|ypřipomenuty

2.
.
.
-

.
.
-

č.j. 361/08 . Jiří Šmíd,Křížová378, Veiim - dopiď pana Šmída,
k chovu vče|.PoŽadujévysvětlení'
týkajícíse objasněnískutečností
pročneby| přizván na jednání do Prahy, vysvětlenípojmu vhodný
soudnízna|ec a informace,proě neby|předán zápis z19.6.2007 a
proě zápis z tohoto jednání neby| otištěn,ve VN. Též poŽaduje
zas|áníveškeých písemnostínapsanýchoÚ na krajskouveterinární
správu' termínystříkánípo|e mezi ulicíVác|avskou a tř. Krá|e JiřÍho
'a seznam -kácených stromů,čímbyly nahrazeny a jak by|o na|oŽeno
s obecním dřevem' Zo pověřuje pana starostu a JUDr. Těmína
k vypracovánípísernnéodpovědi.
- č:.j'371lo8 - Knjský úřad - Středočeskýkraj - Zborovská 11'
řízeník
poradu k připomínkovému
Praha - pozvánka na koordinačnÍ
návrhujízdníhořádu drážnídopravy ČD pro období2009/2009-23,.
ěervna 2oo8 v 9.00 a 11'00 hod v zasedací místnosti MěU
Poděbrady. Zo pověřuje pana místostarostuKube|ku vyřízenímtéto
zá|eŽitosti.
. č.j. 375/08 . Vodos, s'r'o., ing' Boman Nešpor,Legerova 21,2B0
02 Ko|ín - cenová nabídká na zpracování PD ke stavebnímu
povo|ení na akci ,,Dostavba sp|aškové kana|izace, Velim...
. Rozhodnutí:Zo s nabídkousouh|así.H|asováníZO..pro 9 - pÍoti0 .
zdrŽe|se o
- ' č.j. 379lo8 . MAs Podlipansko, o.p.s. - pozvánka ria va|nou
hromadu 24. ěervna 2008 v DobrémPo|i. Pan starostapověřujeiňg.
Rejho|ce účastína valné hromadě jako zástupce obce Ve|im. Zo
bere na vědomí.

-

KaÍtan,'
slabá;Kube|ka,
pp' . seiÍért;
Kotek,|ng.Richterová,
Přítomni:
Mgr.,Karpeta,Kostka
Mgr.Češpiva,

.

červenec - srpen 2008

Ceno 5,. Kě

3. Doš|áoošta
. ě. j. 35zo8 - Hasiěský záchranný sbor Středočeskéhokraje'
krajské ředitelství- vystrojeníochranňýmiprostředky - SDH
ZO berena vědomí.
Vítězov.
. č.j. 359/08 - sČp ruet,s'r.o',Praha- Vyjádřeník regu|ační
stanici
na pozemk-upana oraského- o
plynuVTL a SŤL pýnovody|ežící
odpověď sČP Net,s.r.o.,zas|ána
přemístění
stanice'seneuvaŽuje'
panuM. oraskému,
Na Ská|e599,Velim.Zo berena vědomí.

Zo, diskuse
4. Zpráw č|enů
Pan starosta
. seznámi| Zo s jízdním řádem Podlipanskéhomotoráčkuna trati
Pečky.Kouřim.Bošice-Bečváry a zpět, kteý bude vyvěšen
v obchodech a na www stránkách obce Ve|im.zo beíena vědomÍ.
. informova|,Že je nutno zakoupit profi travní sekačku (traktůrekse
sběrným košem). Zo ber1 na vědomí a doporučujena příštírn
zasedánípředIoŽitcenovou nabídku.
Pan Kostka
- navrhuje zakóupení provzdušňovacího zařízení do rybníka' Zo
souh|asÍa pověřuje pana starostu, aby na příštímzastupite|stvu
předloži|'cenovou
nabídku'

Pan KaÍtan
. seznámiI zastupite|stvose znečištěnímpotoka Nouzovka. Pan
místÓstarostaKube|ka oznámil; Že vyěištěnípotoka je p|ánované
roku.
.
a uskuteěníse do |istopadu|etošního
Mgr. Češpiva
. inÍormovalZo o |etnímtáboře na HornímBrad|e,kteý se uskuteční
od 5, července 2008. H|avním vedoucím bude pan Mgr. Martin
Kyncl.
. dá|9 navrh|, Že by se Ve] Ve|imských novinách moh|y objevovat
průběžnévýsledky z Íotba|ových zápasů, rozhovory s trenéry a
úspěšnýchÍotba|istů.
ÍotograÍie.našich

.

-

-

Ziednání Zo Ve|im konaného dne 1. 7. 2008 v zasedací místnosti
oÚ Vefim od 17.30hodin .

-

Přítomni:pp. - SeiÍert,Kotek' Ing.Flichterová'S|abá' Kube|ka'Mgr.'
Češpiva,Ing' Rejho|ec,Kostka

.

1. Zaháiení proved|'a s přogramem jednání seznámi| přítomnépan
starosta Josef SeiÍert.Konstatova|' Že je přítomna nadpo|oviční
většina č|enůZo a přivíta|pana Smíška, kteryise Zo zúčastni|.
H|asovánío proEramu:pro 8 - proti0 - zdrŽelse 0

.

2'
.
.
.
.

zápisu
Kontrolaminulého
Panelová cesta k domu čp.565 - úko|trvá.
Jednáníoh|ednězměny územníhoplánu: úko|trvá.
Žádost paňí Fuchsovéa paníS|abéo prořezánívětvínakato|ickém
která provede ořez větví.
hřbit-ově
- byla objednána,firma"
Jiří SmÍd'Velim - by|zas|án dopis JUDr.-Těmína.
By|ypřipomenutyostatnízprávy. ,.

3. Návrh na záměr orodeiéoozemku p'č.643/7v k.ú'Velim
.'-Zo projedna|o náVÍh prodeje výše uvedeného pozemku, ktetý
schvá|i|oh|asováním:pro 8 - proti0 _ zdrŽe|se 0.
' Navihovanácenak jednáníje250,.Kčlm2''
Tento záměr bude vyvěšenna úřednídesce pÓ dobu 15.tidnů.
4. Doš|ápošta
. č.j. 381/08 . l.E.T Reality, s.r.o.., Ko|ín, |vo Mazurkiewicz -.
inÍormaceo Žádosti Farníhosboru ČCE ve Ve|imio prodejpozemků
'p'č:.491/23,4g1|2
a 4g1|1v k.ú.Velim za kupnícenu 550,. Kělm2.
Pan starostaodpověděl,že o výše uvedehépozemky za kupnícenu
550,. Kďm2 nemáme zájem.'Zo bere na vědomí.
. č.j. 382/08 - .Kare| Lejnar, Ve|im 51 1 - Žádost o povolení
vydlážděnívjezdůdo garáŽe a na dvůr. P|ochy jsou na obecním
pozemku a jejich úpravabude provedena na vlastní nák|ady. Zo
nemá k žádostinámitek
.. č.j. 39o/o8 . Mi|os|avVávra, Ko|ín||- Žádost"oumístěnído domu
s pečovate|skouslužbou. Rozhodnutí Zo: zařadit do s'eznamu
Žadatelů.
- č.j. 396/08 - Ministerstvo pro rnístnírozvoj ČR - odbor rozvoje a
strategie regioná|nípo|itiky- by| zas|án Registrační|ist akce Prostorpro Všechny- zóna Vítězov.Zo bere na vědomí.
. č.j.404108 - ManŽeléZdeněk a Dagmar Junkovi, Koste|ec.n. Č.
|esy- Žádost o odkup pozemku st.p.č.643/7o výměře 262 m2 v k'ú
Žadate|ů.
RozhodnutíZo:
Ve|im,na kterémstojígaráŽ ve v|astnictví
Cena k jednáníje 250,. Kďm2. Veškerézá|ežitosti,kterése týkají
prodeje,si zařídíŽadate|sám a ná V|astnínák|ady.
'
HlasováníZo: pro,8. proti0 - zdrŽe|se 0
. č.j'405/08 - K|ub rodáků' Bohuslav Baláček - oh|ášenísoko|ské
tradice Husových os|av. Akce se uskuteěnív sobotu dne 5'7'2008
od 20:00 hodin v Součkověcihelně.Zobere na vědorní'
. č'j.406/08 - MěÚ Ko|ín - odbor dopravy - oznámen.ío místní
úpravě dopravníhoznačenív silničnímprovozu, a to přemístění
a konec obce Ve|im..v u|ici Soko|ská.
dopravníhoznačení,,začátek
Zo bere na vědomí.
. č.j.4o7to8 . Robert,Drda,Hradišťko| - Žádost o pronájems|oupů
veřejnéhoosvět|enípro insta|aciso|o|itovýchdesek o řozměru A 1
sdělenímv termínuod 19'9.2008do 18.10.2008'Zo
s rek|amnírn
pověřuje pana starostu jednáním, aby Žadate| poskyt| vzor
sdě|ení,kteréÓhce umístitv obci.
rek|amního
. č.j.408i08 . Anna Hu|inková'Ve|im . žádost o poVo|eníumístění
sto|u se s|unečníkempřed hostincem U Minarčíků.Zo nemá
k Žádostinámitek.
. Č.j.409/08 . statek Kutlířq ing. Zdeněk Pánek - žádosto vyřešení
zá|eŽitostíve Vítězově: 1: Podmáěená p|ocha čis|ičky
odpadních
vod Vítězov, žádost o navezení ornÍcea odvodněnínebo vyjmutí
z půdnÍhoÍondu. P-an.starosta odpovědě|' že pozemek není ve
vlastnictvíobce' 2. Zádost o přemístěníkontejnerůna tříděnýodpad
před domem čp. 9 z dúvodu postupné rekonstrukce objektu.
Kohtejneryjsou umístěny na přístupovécestě před vchodem do
objektu. Rozhodnutí Zo: kontejnery na- tříděný odpad budou
umíslěny na jiném vhodnějšímmístě' 3. Zádost o úpravukoruny

.

(asanŮ)předdomemčp.9 ve Vítězově.
stromů
ZO berena vědomí
azařídíúpravu
stromŮ.
pražské
r.j.410/08 . Arcibiskupštví
- spráVamajetku,ing. Petr
pozemků.
Dvořák. o.dpověd'na
našinabídkuna od|íoupenÍ
Íarních
PraŽskéarcibiskupstú
rozhodlo,že v současné
době je vhodné
zatímobjektponecha!v majetkuíarnÓsti.Zo pověřujepanastarostu
k vypracování
odpovědi,va kteréupozornína špatnýstavÍary,která
působí
v obcive|iceneúzh|ědně.
_ žádosto
ě'j.4'|4to8 . Věra B|áhová,Ko|ín_ inva|idní
důchodkyně
umístění
do domus pečovate|skou
s|užbou.
Rozhodnutí
Zo: umístit
paníVěru B|áhovoudo domus pečovate|skou
inva|idní
důchodkyni
pro8 - proti0 - zdrŽe|se 0
s|užbou.
H|asováníZo:
:
s.r.o.,Vác|avaNedbalová- vyúótování
č.j.416/08 - !oj^o-s.Ko|ín,
stoěného
za.rok2007. ZO bere na'vědomí.
č.|417108- FrantišekFousek, Ratboř - žádosto umístění
do
domu.speěovate|skou
službbu;
Bozhodnutí
Zo: zařaditdo seznamu
Žadate|ů.
č'j.420108. MateřskáškolaVe|im,ředite|ka
ško|yAnnaTomášová
ředite|kyMŠ z důvodučerpánířádné
- oznámenínepřítomnosti
dovo|ené.
Zo berena vědomí'
č.j'421to8 . BedřichSixta,Vítězov21 - žádosto řešenísituace
místníkomunikaceved|e domu ěp, 21, která umoŽňujevjezd
k soukromýmzemědě|skýmpozemkům.
Zo bere na vědomi a
pověřujejednáním
pana starostu.
. JiřÍSmíd'Ve|im- odpověd'na dopisJUDr. TěmÍna.
č,'i.423108
zo pověřujepanastarostua JUDr.Těmínak vypracování
odPovedi.

5. ZorávYčlenů
Zo. diskuse
Pan starosta
Zo cenovounabídkuna areátork ov|ádání
výpustí
- před|oŽi|
rybníkŮ
a vodníchnádrží
za 16 000,.Kčbez DPH' Rozhodnutí
Zo: souhlasí
s cenoÝounabídkou.
H|asování
ZO pro8 - proti0 - zdrže|
se 0
. dále před|oŽi|cenovou nabídkupana Kg|ínskéhq
na radarové
požádat,vpříštím
měřenírych|osti.
Zo +ozhod|o
roce o dotacÍna
radarové
měřičeá zároveňna kamerovýsystém,
nechat.Vypracovat
prolektovou
dokumentaci.
Ing.Rejholec
. inÍormoval
Žo o.průběhu
Va|né.hromady
MAS Pod|ipansko,
o.p.s'
Ing. Rejholecby| zvo|endo-soukromého
sěktoruMonitorovacího
výboru.
PanÍSIabá
. navrhujena Žádost občanŮúpravurybářskýchpovo|enekpro děti
do1s.ti |et na období|etníchprázdnin.RozhodnutÍ:
Zo souhlasí
s úpravou
v pMobíod 1.7.2o08
do 31.8.2oo8
rybářskýchpovo|enek
' za ěástku250,.Kě prodětido 1s-ti|ets trvalýmpobytemve Ve|imia
pobytem
Vítězověa za částku500'-Kě prodětido .|s:ti|ets trva|ým
mimoobec Ve|ima Vítězov.H|asováníZo.. pro 6 - protio - zdrže|
se2
. dá|einÍormova|a
jednánína MěÚ Poděbrady
Zo o průběhu
ohledně
úpravyjízdníchřádů' kteréhose zúčastni|a
dne 23.6.2008,a
před|oŽi|a
Zo novéjízdní
řády k nah|édnutí.
Zo berena védomí'
. prosbao dopravu.dětí
pana Cako||iho
na |etnítábor.Pan starosta
odpovědě|,
Že tutozá|ežitost
zařídí.
Pan Kotek
. upozorni|na nutnostodvéztnepořádeku ,,Ská|y...
Pan starosta
odpovědě|,
Že tutozá|eŽitost
zařídí'
Mgr.Češpiva
. inÍormova|
kterýse
Zo o |etním
dětském
táboře'naHorním'Brad|e,
jehoŽse zúčastní
od 5.7.2008do 19.7.2008,
48 dětí.zo
' uskuteční
berena vědomí.
Z jednáníZo Ve|imkonanéhodne 12. B. 2008v zasedaeímístnosti
oÚ Vetimod 18.00hodin
pp' . SeiÍert'|ng. Richterová'Slabá' KaÍtan,Kube|ka,Mgr. .
PříÍomni:
Češpiva,Ing.Rejho|ec,JUDr. Těmín
1. Zaháiení proved| a s programem jednání seznámi| přítomnépan
starosta JoseÍ Seifert. Konstatova|,.Že je přítomna nadpo|oviční
většinač|enŮZo. H|asovánío programu:pro 8 - proti0 - zdrŽe|se
0
2.
.
.

Kontro|aminu|ého
zápisu
Panelová cesta k domu čp.565 _ Úko|trvá'
By|o provedeno prořezání větví na kato|ickémhřbitově.
Jiří Smíd,Velim - by|zas|án dopis od JUDr. Těmína..
Byly připomenutyostatnízprávy.

p|ánuč.5v k.ú.Ve|ima v k.ú'Vítězov,
3. Schvá|enízměnv územního
kteni zpracuie inq. Fousek
. Zo projedna|ozměnu' územníhop|ánu č.5 v k.ú.Velim a v k.ú'
Vítězov,kterouschvá|i|oh|asováním:pro 8 - proti0 - zdrŽe|se 0

- ,Zo projednalovýše uvedenýzáměr, kteý schvá|i]ohlasováním:pro
8 - proti0 - zdrŽe|se 0
5. Doš|ábošta
ě. j.426|08 . Regioná|níraďa regionu soudrŽnostiStředníČechyoznámenío výs|edkupřijate|nosti- Renesance centra - obec Ve|im'
.
Projekt sp|ni|poŽadovaná kritériaa postupuje do da|šíhoko|a. Zo
bere na vědomí.
- č.j.430/08 . Anna Křížková,Chva|ovická 1042, Pečky - Žádost o
a nabídkasponzorského
umístěnído domu s pelovate|skou.s|uŽbou
a odpovědět,že
daru' RozhodnutíZo: zařadit do seznamu žadate|ů
sponzorskédary nepřijímáme.
- ě' j.448l08 . Mi|os|av a Jiřina Stórkovi, Ve|im .žádost o změnu
'p|ánu a převedení pozemků na stavební parcelu'
územního
odpověď Zo, žádost bude za|oŽena do s|ožky na příštízměnu
. územníhop|ánu ě.5 d|e
manželůStorkových . ,Pokud
'požadavku
'dojdeke schvá|eníkrajský1núřadem,bude Žádostivyhověno'
. č.j.460/08 . JUDr. Františekoraský, Ve|im'.- oprava asfa|tových
. povrchů a Žádost o údržbu si|nice k domu. ěp. .447, která by|a
. poškozenapři budováníkána|izace:70 bere.na vědomí a sdě|uje
panu Oraskému,Žeinvestorem téchto prací není obec Vélim, a|e
krajskýúřad.
. č.j.462to8 . Jiří.Lepič'Zahradní45714,Ve|im - veřejnéosvět|enÍ
před kadeřnictvímMichaela návrh na výměnu světe|1éhozdroje za
. výbojku s menšímVýkonem. RozhodnutíZo: výbojka ve veřejném
osvět|enípřed kadeřnictvímbude Vyměněna.
č.j.468/o8 . K|ára Hanúšová, Ve|im 54.t - Žádost o výměnu
boj|eru.Zo bere na vědomíá s Výměnou$ouhlasí.
- ě.j.471to1 . L+Z Richteróvi,Armádní559' Velim - Žádosto změnu
územního-plánu a převedení pozemků na stavební parce|u.
'odpověd Zo: Žádost bude za|oŽena do sloŽky na příštízměnu
Richtero{ch.
územníhoplánu č.5dle poŽadavkurnďnŽe|ů
- č.i.472|08 :.M. Kratochvíl,Vítězov 1.1- Žádost b změnu územního
plánu a převedení pozemku na stavební parce|u' odpověd'Zo:
změnu územníhop|ánuč.5
.. Žádost bude za|oženado sloŽky na příští
d|e póžadavkupana Kratochví|a.
č.j.474|08 . Z+M Gregorovi, Ve|im 322 _, Žádost o.změnu
.přeÝedenípozemků na p|ochu se smíšenou
územníhop|ánu.a
Íunkcí' odpovéd, Zo: Žádost bude za|ožena do s|ožky rÍa příštÍ
změnu územníhop|ánuč.5d|e požadavkumanŽelrjGregorových.
ě. j.478lo8 . ArcibiskupstvípraŽské- správa majetku - ing. Petr
Dvořák - býva|áÍarave Ve|imi . sdě|ení,že opravy tohoto objektu
moŽností.Zo bere ná vědomí.
budou probíhatd|e Íinančních
é.j.47glo8 - Jaros|ava Brabcová , Ke Hřišti248, P|aňany- Žádost
o umístěnído domu s pečovate|skous|uŽbóu. Rozhodnutí Zo:
zařaditdo seznamu Žadate|ů'
č,i.487to8 ..Mi|an Čes|a,Lidická 353, Unhošť- nabídkahisto.
rických katastrálníchmap Velimi zroku 1840. RozhodnutíZo: o
historickémapy.momentá|něobec nemá zájem.
č;i. 488/08 - KG-SERV|S' s r.o.,. nabídkana vybudov{níchodníku
ve Vítězově a stání na kontejnery. Zo s nab.ídkousouhlasí,
v nabídcebudou provedenydrobnéúpravya betonová d|aŽbabude
dodána obcíVe|im.H|asování70: pro 7 - proti0 - zdrŽe|se 1
č.j'49o/o8 -.MŠ.Velim, A. Tomášová oznámení závad vMS
Ve|im.Zo dne 12.8.2008v 17.15 hod. vykona|oprohlídkuobjektua
natřít dýeře u
rozhod|o: opravit Vypadávajícíe|ektrorozvaděče,'
dětské |ékařkya os|ovit Pr9gkční kance|ář, která vypracuje projekt
na postupnourekonstrukciMS. Zajistípan starostaSeiÍert.
č.j.495/08 . Úřad pro zastupovánístátu ve věceclr majetkovýchŽádost o podepsání sm|uv týkajícíchse bezúplatnéhopřevodu
komunikacemi:
níŽe uvedenýchpozemkůpod místnÍmi
nemovitostí.'
pozemková parce|a č.186/5 výměra 581m2, pozemková parce|a
výměra 3132m2,pozemková parce|a č.9$.lvýměra 381m2,
č'9.53/1
parcela
pozemková. parcela č.962 výměra 1083m2, pozemková .výměra
ě.965/1 výměra 25'|4m2, pozemková parce|a č'965i2
2514m2,pozémková parce|a č'965i3 výměra 496m2, pozemková
parce|ač,.97113
výměra 701m2,pozemková parce|ač.976/3výměra
g29 m2, pozemková parce|a č.976/.|0výměra 154rn2,pozeniková
parce|aě,976111výměra208m2,pozemková parcélač.978/3výměra
33m2,. pozemková parce|a č.978/9 výměra .332m2, pozemková
parce|ač'978/13výměra 296m1 pozemková parcélaě.984/2výměra
351Bm2' pozemková parcela č.985/6 výměra- 61m2,,pozemková
parce|a č'986/6výměra 31m2, pozemková parce|aě.986/7 výměra
.l90m2, pozemková
660m2, pozemková parce|a é.s86l12 Výměra
parce|ač'993výměra 1235m2,pozemková parce|a č.996/1výměra
výměra 2654m2,pozemková
4o36m2,pozemková parce|a č.1'00p/1
parce|ač.1015výměra 527m2zapsanéna LV 60000 pro kat. územi
Ve|im, obec Ve|im a pozemková parce|a ě.36719\^iměra491m,,
poŽemková parce|a ě.37912 výměra 100m2, pozemková parce|a
č.380výrněra 31 16nr2,pozemková parce|a č.386/4výměra 413m2'
pozemková parce|a č.386/6 výměra .52m2, pozemková parce|a
č.38617výměra 159m2,pozemková parce|a č.39t výměra 2097m2
zapsané na LV 60000 pro kat.Území Vítězov, obec Ve|im' Zo
souh|asís podpisem sm|uv. H|asováníZo: pro B - proti 0 - zdrŽe|
se 0

.

.
.

č.j.496i08 . Anna Sixtová, VráŽská 360, Loděnice u Berouna .
Žádost o vyjádřeník dě|enípozemků- (pozemky u spojnice ve tř'
Krá|e Jiřího). Zo vyzývQ pí Sixtovou k da|šímujednání o řešení
koncepcetétoIoka|ity'.
č.j.497/08 - Pave| Kasa|,Ve|im301 - cenová nabídkanďvýměnu
p|astot4ichoken dúm čp'487' Zo s nabídkousouh|así.H|asování
Zo: pro 8 - proti 0 - zdrže|se 0
č.i.498/08 - Pavel Kasa|,Ve|im301 - cenová nabídkana výměnu
p|astovýchoken dům čp.541. Zo snabídkou souh|así'H|asování
Z o : pr o 8 -pr o t i 0 -zdr Ž e| s e0 '

6. 'Zpráw členů
Zo. diskuse
Pan starosta
. informovalZo o předloŽenénabídce DS Geosan na.vybudování
cyk|ostezeka odstavnýchp|och.Zo bere na vědomí.
- dá|e pan starosta a JUDr. Těmín seznámi|i Zo se situací
vAEROCANU
výrobních ha| a
Ve|im, konkrétněs
'rozšířením
skladovacích prostoÍ,a se zvýšenóu.koncentrací zápaehu ve
večerníchhodinách směrem na K|ipec.
pan Synek, kteý ho inÍormova|-o
zničenísvé
- pana starostunavštívi|
zahrady neznámým pachate|em.V případěopakovánítohotoskutkubude informovánaPo|icieČR'
Pan Kaftan
- podal zprávu Zo o zas|ání Žádosti o umístění2 ks retardérůNa
škatceúeVe|imi. ,
Mgr. Češpiva
. inÍormova|o |etním.dětskémtáboře na Horním tsrad|e,o chování
dětí a zvýšení ceny ce|odenníhor4i|etu.Dá|e přednes| stíŽnost
jménemobyvatel pošty a upozorni|na nešvar,kteý se rÓzmohl o
|etošníchprázdninách - posedávání dětí na schodech pošty' na
áutobusové zastáVce a u ško|y a jejich nevhodné chování
li dospělým.'Zo pověřujqpo|icistup. Beníška'aby zajisti|nápravu.
Z jednání Zo Ve|im konaného dne 26. 8. 2008 v zasedacímístnosti
oÚ ve|im od 18.oohodin
Přítomni:pp:. Seifert' |ng. Richterová'S|abá' Kaftan,Kotek' Mgr.
Karpeta,Mgr. Češpiva,Ing.Rejho|ec,JUDr. Těmín
.l. Zaháiení proved|
a s progÍamemjednání seznámi| přítomné.pan
starosta Josef SeiÍert. Konstatova|,Že je přítomna nadpo|oviční
většinač|enů
Zo' H|asovánío programu:pro 9 - proti0-- zdrŽe|se
0
2. Kontrolaminu|ého
zápisu
- Panelová cesta k domu ěp. 565 - úkoltrvá.
.Prodej
pozemku st.p.č.643ŽV k.ú. Ve|im o výměře 262 m2
manŽe|éJunkovi.JUDř. Těmíndoporuči|
upraveníšm|ouvy.
. ArcibiskupstvípraŽské- správa'majetku - b1íva|áfara ve Ve|imi JUDr. Těmín a pan starosta poŽádaiíing. Dvořáka o schůzku.
. Chodníkve Vítězově_ buduiése.
. MŠvetim _ by|ynatřeny dvéřev ordinacipaní doktorky.Šmejxatové.
Na usázenírozvaděčů
by|a objednánafirma,která zajistíi zedníka.
. ',Bytovkač'.541' a důmč' 487 : výměna p|astovýchoken - okna jsou
lr
jiŽ ve výrobě.
. Aerodyn, CZ s'r.o. - 4:9.2008 V 9.oo hod. proběhne na oÚ Velim
jednání se zástupci Íirmya pracovníkyódboru životníhoprostředí;
' Pan starostavyzva|přítomnézastupitelek úcastina tétoschůzce.
- Umístěníretardérů
Na Ska|ce nepřiš|ažádná odpověd'.
1ďí*
3. ' Proie9náníúzemníhop|ánuč.5v k.ú.Ve|in a k.Ú' Vítězov
. V 19.00 hod. přivíta|pan starosta pana ing. Fouska, kteý vysvět|i|
přítomnýmpostup při změně územníhoplánu č.5v k.ú.Ve|im a k.Ú.
. Vítězov' K novémuúzemnímup|ánu vzneslo Zo několik připomínek
a návrhů.Pán starosta navrh|.Že koneěnérozhodnutíoznámí na
příštím
zasedání,kterése bude.konat9, záií 2008.
4. Rozpočtové
opatřeníč..1
- Pan starosta seznámi| všechny přítomnézástupite|es rozpočto\4im
opatřením č..l. K navýšení výdajů doš|o u: komunikací o
200.000,. Kč (chodníkyVítězov),ve veřejnéspiávě o 200.000'. Kč
(vybaveníkance|áří).Po|oŽka- rezerva by|asnÍŽenao 400.000,-Kč.
H|asováníZoi pro 9 - proti0 : zdrže|se 0
výboru
5. Seznámenísezápisem kontro|ního
- Pan Mgr. ' Karpeta seznámi| ,Všechny přítomné se zápisem
, kontro|ního
pana
výboru.Kontro|ase týkala p|něníusnesenía úko|ů
obce
starostyJoseÍaSeiÍerta,kterému by|yu|oŽenyZastupite|stvem
Velim' Dále byla proh|édnutai s|oŽka doš|époštya zkontro|ovány
Žádosti a rozhodnutítýkajícíse kácení dřeviň. Závěr kontro|yneby|yzjištěny žádnézávažnénedostatky. Zo bere na vědomí.
6' Doš|áoošta
- č.j. 514/08 . obyvale|é DPS, PraŽská 68, Ve|im - stíŽnostna
zápach zhromady trávy, která se nachází na parce|e s|ečny

Nykodemové a pana Svobody u ptotu DPs' zo pověřuje pana
starostÚ vyřešenímtétosituace.
: č.j.515/o8 .. M. Kratochví|, Vítězov 11 - žádost o wdi!í
rozhodnutík dě|enípozemku p.č.140/5v k.ú.Vítězov.H|asováníZo:
pro
8-proti 0-zdrŽe| se 1
.,ě.j;522to8
. .Agentura ochrany přírody ČR - spráVa cHKo
.
' Kokořínsko. Česká 149, Mě|ník - Žádost o podepsání pověření
k jednánía da|šímúkonůmza obec Velim ýkajícíchse "odstranění
zeminy v NPP V Jezírkách..na obecníchpozemcÍch91212a 914112
s dop|něnÍm,že
v k.ú.Ve|im' Zo souhlasÍs podepsánÍm.pověřenÍ
tyto úkonybudou provedeny bezúp|atně.H|asováníZO: pro 8 - proti
.1
0 - zdrŽe|se
'
Zo. diskuse
7. Zoráw č|enů
Ing Rejholec
. 'naúnl, že vnově budováném'chodníkuve Vítězově by mě|y býr
usazeny vodovodníVpusti.Dále Vzhesl dotaz oh|edněočkovánípsů
ve Vítězově. Pan starosta odpovědě|, Že b|iŽšíinÍormaceziistí u
MVDr. Kurky.
Pan Kotek
. se'zepta|, ěím budou nahrazeny odcizené rošty.Pan starosta sdě|il,
rošty. .
Že budou nahrazeny tvrzenými p|asto\Aými
|ng.Bichterová
. se dotazovala, kdy bude vyh|ášeno {běrové řízení na nájem
pozemků,kteréobecní úřad Ve|im získa|od pozemkovéhoÍondu.
Pan starosta odpovědě|, Že probíhá zákres "a sjednocení všech
pozemkŮ, se kte4im na příštímzasědání Zo seznární a přes
zjistí, kdo na !ěchto
regioná|ní odbor ministerstv.a zeÍť|ědělství'
pozemcíchhospodaří'
Paní
.'inň,iiJv"r"
Slabá
]
o te|eÍonickém rozhovoru s panem Chrastilem,
Junkových ve věci prodejepozemku č,.643n o
zástupcem manže|ů
výměře 262m2..Se změnami Ve sm|ouvě,kterénavrhlJUDr. Těmín'
ňanŽe|é Junkovi souhlasí a pan ' Chrastil přiveze přepracované
smlouvyk podpisu.
. dá|e só obtajata na dokoněení kana|izace v u|ici PraŽská a Ve
Dvoře d|e vypiacovaného projektu. Pan starosta odpověděl, Že
během října a listopadu bude podána VýzVa stavebním firmám na
. dokončení
kana|izace.
. navrh|avypracovánÍp|ánu na postupnou rekonstrukci bytovek č.541
'
u|iceK Síd|ištiač.487,u|icePa|ackého.

Hrodková Helena. Ve|im
Ska|ová VěncesIava,Ve|im'.
Siabá Věra, Ve|im
PreisňerováHedvika' VeIim
Do da|šíchlet přejeme hodně zdraví!
Manže|stvíuzavřeIi:
Roman Duda a Petra Tuěková
JoseÍ Novák a Vi|emínaMašková
Radek Ch|ád a K|ára Fia|ová
Jaros|av Nouzovský a |rena Rieggerová
.
Luboš Svobod a a Žaneta Nykodemová
Do da|šíchspo|eěných |eipřejeme hodně štěstÍ!
Narodili se:
Saiver KryštoÍ'VÍtězov
Má|ková Agáta, Ve|im
VojtíšekJan, Velim
BotošDavid,Velim
HruškováDaniela.Ve|im
Trnková A'ndrea,Velim
Rodičůmblahopřejeme!

Dňe 18.06.2008 se s mateřskou ško|ou rozloqči|vtvto děti:
Sixtová Zlata, Kotková Anna, Nejed|ý David, Sixta R'adek, Ho|oubek
Petr, SudoměřickýJakub, Kupka Jiří' Bucková Tereza, Bu|grováLenka'
Novák ondřej, Urbánek Matěj, ŠůchováKrisýna, Táborská Kateřina,
Sahulková Zuzana, Něníec'Tomáš, Němcová Veronika, Bugová E|iška'
Koděra David, Cera|ováTeÍeza,Ba|oušPetr, VíznerJan
Zemře|v:
Ch|ádová Jitka, Ve|im
Nováková Marie. Ve|im
Čest jejich památce!

rorurelruenŮ
unnísrĚruí
TERMíNY
A MíSTA

sPol,nčnnslrÁ nÚgnrl(A

SOBOTA od 9.00 hodin do 10.00hodin

SPOZ OZNAMUJB
Vl2namná Životníiubi|éaos|aviIi:
Hyšp|erováLibuše,VeIim
ŠvarcVác|av,Ve|im
Hnátková Anna, Ve|im
Sahulka JoseÍ,Ve|im
Hanušová||onka,Ve|im
KuchařJan' Ve|im
Strnadová Nonna,Ve|im
BaštováMarie,,Ve|im
Koděrová Marie, Velim
Studená Eva, Ve|im
HIouškováMarie, Ve|im
Maěková Marie, Ve|im
ZikaZdenék, Vítězov
UrbánkováJarosIava,VeIim
Daňková Květuše,Ve|im
Jansová LudmiIa'Ve|im
Kolanda Zdeněk, VeIim
BeníšekVácIav,Ve|im
KremserJaromír,VeIim
ŠtorekMi|oslav,Ve|im
Františká'Ve|im
Chur:nIenová
BukovičováZ|atuška,Velim
ŠkooekJaros|av,Velim
Čepe|ákJosef, Ve|im
Hervert Jaroslav, Velim
Singerová lva, Ve|im
ŠkopekVác|av, Ve|im
Trnková Anna, Velim

80 let
75 let
65 let
70 let

60 let
60 let
91 let
60 let
60 let
80 let
75 let
91 let
65 let :
75 let
80 let
60 let
75 let
65 let .
60 let
70 let
65 let
60.let
60 let
65 let
92 let
60 let
70 let
80 let
70 let
65 let
65 let
85 let

13.09. a 20.09.2008

u|ice,VÍtězov
okružní

27.0g. a 04.10.2008

třídáKrá|eJiřího,Ty|ovau|ice

'11.1& a

u|ice,u|iceVe Dvoře
OkruŽní

18.10.2008

2 5 . 1 0 . a 0 1 . 1 ' l . 2 OOB

třídaKrá|eJiřího,Vítězov.

08.11. a 15.11.2008

okružní
u|ice'u|iceVe Dvoře

22.11.2008

u|iceTylova,Vítězov

VáženíobčanéVelimi a VÍtězova,
jmenu.jise Jiří Buřič a díky pochopení Vašeho pana staÍostyJoseÍa
Se|Íertase mi dosta|o možnosti a v nepos|ednířadě i cti pozdravit Vás
a současně Vám prostřednictvím'Vašichnovin oznámit, Že po vítězství
v primárníchvo|bách oDS v senátnírn obvodu č.42 budu za uvedenou
stranu kandidovat v |etošních podzimních vo|bách do Senátu
Par|amentuČR.
V roce 2oo8 budu jiŽ sedťnnáctýmrokem č|enemoDS, coŽ mimo
jiné znamená, Že jsem jedním ze zak|ádajícíchčlenůtéto strany
v Kolíně. Podtrhuii,že jsem nikdy neby| č|enemŽádnéjiné po|itické
jsou, na rozdí|od
přesvědčení
strany a Že mému|idskémui po|itickému
obdivnéhovztahu ke všem způsobůmboje za svobodúa demokÍacii,
odporné jakéko|i formy tota|itnía nedemokÍatickévlády, mezi které
poěítámnacismus i komunismus,nem|uvěo jinýchdruzíchextremismu.
Ve své politické kariéře jsem zaŽi|, iak uŽ to v demokraoii býá'
Vzestupy i pády' Starostou Ko|ína jsern by| jiŽ v prvním komunálním.
volebnÍmobdobí po roce 1989. od roku 1995' kdy jsem místostarosty
města opusti|, jsem pracova| jako osoba samostatně výdě|ečněčinná'
přičemŽ jsem nikdy n.erezignoval na veřejnou práci . by| jsem
nepřetrŽitě ě|enem Městského zastupite|stva v Kolíně, protoŽe jsem do
tohoto orgánu byl opakovaně zvo|en v komunálníchvo|bách. V roce
2003 jsem se vráti| na ko|ínskou radnici,'kdyŽ jsem by| zvo|en

4

místostarostouKo|ína.Po vítězstvíoDS v komuná|níchvo|bách v ioce
2006 jsem by| po dvanácti |etech znovu zvo|en do Íunkce štarosty

prosperujícího
městaKolín.

. Se svojí Ženou Lubomírou jsme rodiěi syna Jonáše a naše
manŽe|stvífunguje jiŽ.třicátý třetí rok. Byd|ím'v rodinnémdomů po
předcích a mám]i po st4ich pracovních povinnostech čas, věnuji se
rodině,psímupřÍte|i,
domácímukuti|ství
a motorce.
' Budu{i zvolen do Senátu ParlamentuČR,je samozřejmé,Že zřídím
senátorskékance|áře v Ko|íně i v Poděbradech, a dnes, po změně
hranic senátního obvodu č'42, i v Če|ákovicích.Zde bych kromě
přítomnosti svého asistenta nebo asistentky byl svým vo|ičům
k dispozici pinimá|ně jedno odpo|edneměsíčně.V Senátu Par|amentu
Čn oycn chtěl pracovat buď ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou
správu a.Životní prostředí' kde bych jistě up|atni|své d|ouho|eté
zkušenostizkomunální politiky,]nebove Výboru pro zahraničnívěci,
obranu a bezpečnost'.Zde bych chtě| své sí|y a zkušenosti zaměřit na
ob|astobranya bezpečnosti.Samozřejmě chci splnit s|ib' kteý jsem da|
Vašemu panu starostovi, nadále s ním b1it V kontaktu a být tak
připravenkdykoli mu pomoci v jeho ne|ehképráci, kteroupro Vaši obec
vykonává. To samé však platí i pro Vás všechny' oběany Velimi i
Vítězova. Dospějete.li.kzávěru, Že bych Vám moh| b1ítjakko|iv
nápomocen při řešení Vašeho |ibovolného prob|ému, neváhejte a
obrat'te' se na ině buď přímo nebo prostřednictvím Vašeho pana
starosty.
Považuji za slušnost i za povinnost oznámit tímto psaním svoje
úmys|yvšemtěm, kteříbudou v říjnutohoto roku disponovatvo|ite|ským
právem a půjdoudo volebnímístnostiprojevithlasovánímsvůj názor
v senátních vo|bách. obracím se proto těmito řádky i na Vás; občany
Ve|imi a Vítězoýa, a dovolují si tak poŽádat Vás o podporu mé
kandidaturyv senátnímobvodu č.42. Věřím, Že se v průběhudruhého
polo|etí|etošního
roku s mnohýmiz Vás potkám'i osobně, a to nejen ná
zářijovémzasedání Vašeho obecního zastupite|stva,a|e i při jiných
pří|eŽitostech.
Přijdete.|ina jednání zastupite|stva,prosím,Žádám Vás
o to, abyste si 'na mě připravi|ijakéko|iotázky, třeba i z ob|astimého
pů.sÓbeníve íunkci starosty Ko|ína. Slibuji' že ]na Všechny Vámi
po|ožené
otázky a dotazy oQpovíma nevyhnu se Žádné.diskusi,byť
bychomměli v zasedacímístnostisedět do noci.
Přeji Vám všem hodně zdraví,radosti' štěstía spokojenéhoŽitíve Vaší
do krásy rostoucíobci Velimi i ve Vítězově!
V dokona|éúctěa s díkyza Vaši možnouúčastna zářijovémzasedání .
obecníhozastupite|stvai za Vaši da|šípodporu!

V Kolínědne 12.srpna 2008
Jiří Buřič

se říci- přímo,univerzá|ním.Přitom nesmírněpracovitým,spo|eh|irn/m,
oQpovědným' svědomitým, peč|ir4im,zkrá|ka kva|itníma. všestranným
umě|cem. Je to i č|ověk se smyslem pro humor a Wip, o čemŽ
přesvědčuje svými péeÍkami (novoročenkami) a pří|eŽitostnými
Íejetonkyv Jaroměřskéma josefovskémzpravodaji,kdy se mu někdy
daří náprava věcí veřejných,kterémá na srdci. Rodák z Po|abízakotvi|
v roce 1952 v Jaroměii, odkud pocházÍi jeho Žena paníZdenka, rovněŽ
výtvarnice,která nýhís Jiřím peěuje o ďěti dcery ývarnice, Magistry
Artis paníMarkétyŠkopkové,
sochařky a keramiěky.Dovo|temi, abych
ve shučnosti připomně| některá nezbytná Íakta ze Škopkovy,tedy
jubi|antovybiograÍie.Jiří Škopek.se narodi| 2.1. července 1933 ve
Ve|imi. Za středoškolskýchstudií še na .Středníumě|eekoprůmys|ové
škole sk|ářské v Že|eznémBrodě seznámi| se spo|užačkou
Zdenkou
Veckovou z Jaroměře, s níŽzáhy spoji|svŮj Život.Po sňatkuse se svou
Ženou přesÍěhova|ido Jaroměře, kde od |edna 1952 Žijea pracuje uŽ
56. iokem. Stačil vystudovat Vysokou ško|u umě|eckoprůmys|ovou
v Praze (1953.59)vatel,iéruprof. A. HofÍmeistera,spo|u's manŽelkou
vychova| tři děti. .V letech 196.|-80 uěi| na Lidové ško|e umění
v Jaroměři, nyní učív17tvarnouqichovu na Střední ško|e řemeslné
vJaroměři. V|etech íso+-tsez by| výtvarníkemMuzea. BoŽeny
Němcové vČeské Skalici. od roku 1982 má svobodnépovolání'Je
stá|e umělecky činný.Kraji, kteý se mu sta| před 56 lety domovem,
věnova| rozsáh|é krajinářské cykly Krajina m|ádí BoŽeny Němcové
(prvnípo|ovina60. |et), obrazy. z Náchodska a Řeka Úpa (70. |éta)a
Řeka Metuje (prvnípo|ovina80' |et).Jiří Škopeknama|ova|přes 1ooo
obrazů,něko|iktisíckreseb i kreslenýchúipů,nakres|i|asi 600 portrétů
různýchosobností,vyda| přes 250 barevných poh|ednic.Je autorem
ma|ovanékeramiky a.okenic V atriu českoska|ickéBarunčinyško|y,
tabu|í naučnéstězky Babičěino údo|í,mozaiky u pramene Labe.
Navrhova|obá|ky a graÍikupubtikací,p|akáty,dip|omyi scénickýnávrh
HauptmannovýchTka|ců.Je! graÍikema i|ustrátoremknih' ||ustroval
|vanovovu knihu.Atentát a navrhl obá|ku jeho knihy 52+1, i|ustroval
knihu Věry SílovéBáje a povéstiz Jaroměřska, LidovéVánoee v Fo|abí
Jana Řehounka, ČeskéVánoce Ludmi|y Ladýřové,Ve|im a Vítězov
MarušeČábe|ovéatd. Po pěti |etech (1994-199B)jsme vytvoři|iVýročí
měsíce, Jiří Škopekkres|i|podoby a já dáva| typy a psa| texty, které
pravide|né
vycháze|yvJarorněřskémzpravodaji.S příte|emJ. Škopkem
spo|upracujiuŽ od roku 1965, dobře se známe přes 50 let. GraÍicky
upravova| a dáva| kabátek většině mých kníŽek. Svá dí|a veřejně
prezentova| na takřka 100 samostatných výstavách a na" 150
ko|ektivníchvýstavách. . Letos na podzim bude opet J' Škopek
Vystavovat vjaroměřském muzeu své poh|ednice se svou dcerou
sochakou Markétou,která letos 9. červnaos|avi|asvé 40. narozeniny'
Příte|e akademického ma|íře Jiřího Škopka' s nímŽ se pravide|ně
setkávám na redakčníradě Jaroměřského a josefovského zpravodaje,
kterépředsedá, zastihneme i v regeneraěníkom|si,kde město Jaroměř
jeho uměleckýchi |idskýchkva|it.S přibývajícímvěkem je
p|ně-vyuŽívá
Jiří Skopek jako umě|ec i ě|ověk stále lepšía zra|ejší.|mponujesvou
výtvarnou.všestranností
a univerzá|ností.ov|ádá řadu oborů vo|néi
uŽitétvorby' K jeho |etošním
75. narozeninámmu přejeme hodně tvůrčí
sí|y,invence, kreativityi zdraví a těšímese na da|šíjeho,rózmanité
artefakty,ktenj'minás obohacujea zkráš|ujenáš Život.
PhDr, Jiří Uhlíř
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Vpondě|í 21. července. se doŽil sedmdesáti pěti |et známý
akademický malíř Jiří Skopek' Všestrannývýtvarník'ma|íř' krajinář'
portiétista,ilustrátor, grafik, návrhář kniŽníchgrafických úprava vazeb,
autor p|akátů,znakŮ, značek (|oga)' designér, kres|íř,.medaiIista,
úkó|echse
vyh|edávaný výtvarníkzdaři|e pracujícív monumentá|ních.
sk|em' kovém,h|ínoui textiliemi,výtvarníkmuzejníchexpozic a Výstav,
moderníbet|emářa výtvarnýpedagog. UŽ z tohoto výčtuje zřejmé,Že
všestranným,nebojím
mŮj příte|Jiří Škopekje Výtvarníkemneobyče'ině

t my, Velimáci, se přidáváme k zástupu gratulantůa přejeme
akademickémuma|ířipanu Jiřímu Škopkovivše nej|epší,
h|avně
hodnězdraví,štěsti pohodya spoustu skvě|ýchnápadů.

z NAŠí
Šrolv
Turistický kurz 2008
Šestátřída na kolech na Sázavě
Samopše 16. .2O.ěervna 2008
Loni v září jsme s ve|kým oěekáváním zaháji|i nový školní-rok
2oo7t2oo8 jižjako Žáci 6. třídy'
Čekala nás ce|á řada novinek, a|e asi nejvíce nás zauja|a
Kync|a a Češpivy.Máme začíttrénovatna ko|ech,
|nÍormacep. učitelů
čekánás v červnuturistickýkurz.
Tam i zpět pryipojedemena ko|ech.Jiná moŽnostnení.Zača|ijsme
rok jsme neúnavněbombardova|ioba učite|e
ce|ý Ško|ní
se těšita
'po
..turisťák.;odpovědi by|y dost častovtipnéa my.
svými dotazy na téma
nevědě|i, co nás ěeká. Postupně jsme z obou kantorŮ vydo|ovali
odpgvědi na to, co,nás zajímá. Ujedeme vůbec trasu 40 km? VŽdyťje to
pořád do kopce, Pan učiíe|ČešpivaujišťovalzejménaA. Ch|ádovou, že
se nemusíobávat. KdyŽ bude nejhůře,vezme ji do batohu.S b|ížícím
se termínemodjezdujsme se stále vícetěši|i'
A přiše|výoužený odjezd. V pondě|í16. ěervna v 8'30 hod. nás
vyje|o na ko|e 22 z. celko-véhopoětu 28 žákůnašítřídy' Jako doprovod
je| v če|epelotonusamozřejmě .'supersporták,'pan učite|Kync|,vzadu
to jisti|ipan Piták (otec našíspo|užaěky)a doprovodnévozidlo řízené
panem Kuncem (téŽotec spo|uŽačky).
Vyrazi|ijsme za deště po trase
Ve|im - BřeŽany . Poboří. Svojšice. Zásmuky - Sobotčice. Vavřinec .
Chme|iště- Nová Ves - ostašov. Mirošovice. Mrchojedy. Samopšé.V
doprovodnémvozid|ese usadi|i s ko|em pan učite|Češpiva,protožesi
|éči|
zraněnéko|eno. Pohoda mu dlouho nevydrŽela.UŽ asi po 5 km
mělo v Břežanech auto poruchu, a tak nás pan učite|zaěa| stíhat na
ko|e a V Zásmukách nás dohoni|.Tady jsme uděla|ivelkou přestávku v
a trochu se usuši|i.Auto přije|
místnímhostinci,kde jsme se občerstvi|i
pan
pan
pÍoto
nás
Kunc moh| dostihnout jiŽ..v
Michník,
opravit
a
Zásmukách. Pak uŽ neprše|oa my do Samopšů přece jenom bez
prob|émŮdorazi|i'Učite|é
náš výkon oceni|l pochva|ou.Na to, Že jsme
šesťáci,to prý by|osuper.
V rekreačnímstředisku býva|ých "cihe|en,'nás přivíta|avedoucí
chaty Ve|imaěkapaníJitka Seifertová.
Po ubytováníjsme snědli vše, co nám mamky.zaba|i|y.Někdo
jiný sušenky.Zaháji|ijsme turistickýkurz' kteý měl'trvat3 driy'
řízečky,
potom
nás|edovaldvoudenníškolnírni|et.Nám to by|ojedno, spo|íme
a
to dohromady.
V pondě|ípo příjezdujsme vyrpzi|i na tÚristickou vycházku do
..sportareá|u'.,
býva|éhorekreaěníhostřediska a tábora soNP K|adno.
Po večeři nás|edova|spo|eěenský'večer,kde bylo oficiá|nízahájení.
Připravova|ijsme pÍogÍamna da|šídny' rozdě|i|ijsme se do soutěŽních
druŽstev.Pan uěite|Češpivavystoupiljako ,,kouze|ník'.'
Ve středu za námi přije|a naše. třídní učite|kapaní Martina
Matiášováa pokraěova|adruhá částpobytu. ško|nívýlet.
Postupně jsme uskutečni|isoutěže druŽstev, většinou to by|y
sportovnísoutěŽe, např. přehazovaná, ringo, vybíjená, kopaná atd'
Abso|vova|ijsme takéda|šíturistickouvycházku do Sázavy, kde jsme si
da|ioběd.
Ce|ýturisťákby| zkrátka super. Škoda,že týden rych|eutek|.
DomŮ se jelo v.ětšinoupo jiné trase Samopše . Mrchojedy Mirošovice- Staňkovice - Nová Ves - Chme|iště . Hatě - Zíšóv Drahobudice . Beěváry . Mančice - Po|ní Voděrady . Lošany .
Radovesnice . Křečhoř. Kamhajek . Vítězov . Ve|im' Tato trasa vedla
vícez kopce, a tak jsme by|idgrna za 2'5 hodiny'

Aerobik
NováčCup, Náchod
Dne 1. 5. 2008 se kona| 1. roěníksoutěŽe Nováě Cup v pódiových
sk|adbách dětskéhoa juniorskéhoaerobiku,který pořáda|o v Náchodě
Pohybovécentrum Stepíkz NovéhoMěstď nad'Metují.DívkysoutěŽily
v kategoriistep .- sm(šenývěk a zvítězi|y!
S|aný Aerobic Cup
Dne 3. 5. 2008 je|y dívky do S|aného.3. roěnÍksoutěŽe Slaný
Aerobic cup nemá vyčleněnou kategor:iistep, dívky tedy soutéŽi|y
,v kategorii10 13 |et s ostatnímiaerobickýmitýmy.V si|rtékonkurenci
.t
1 skupin obsadi|yskvě|é4. místo.
'
Velká cena Kutné HoÍtÍ
' Dne & 5. 2oo8 jsme se jiŽ tradičnězúčastni|y
soutěŽe pohybových
skladeb v KutnéHoře. V kategoriistep do 13 |et'jsmevtěŽkémzávodě
obsadi|y 4.' místo, které pro. nás po skvělém výkonu znamena|o
zkIamání.
Děti fitnéss aneb sportem proti drogám
. Dne 1 1 ' 5 . 2 0 0 8 s e. k o na l o s em i f i ná l o v ék o | o sku p in ový ch
choreograÍií
soutěŽe Děti Íitnessaneb Sportem protidrogám v K|adně.
Zde opět neby|avyč|eněnakategoriestep, protojsme si řek|y,že není
co ztratita přihlási|ydívkydo kategorieproÍitýmůdo 12 |et.7. místem
jsme získa|ypostup do Íiná|ového
ko|a v Praze, kterése kona|o .l4' 6.
2008, a|e jehoŽjsme se z důvodunemoci nemoh|yzúčastnit.

nás pochvá|i|iza perÍektní
zv|ádnutíiízdy na ko|e,
Všichniučite|é
chování.
za dobrésportovnívýkony a takéza bezprob|émové

7Jatý pohár, Hradec Krá|ové
SoutěŽ Z|atý pohár se kona|a v Hradci Krá|ové1B. 5. 2008' Cviči|y
lsme ve 2. věkové kategorii stepů a po super výkonu jsme s|avně
vyhrály a ,'zlatý poháť.získaly! Aěkoli jsme to ještě netušily,vítězsfuím
jsme zakonči|y sezónu, protože .pos|ední závody v P|zni jsme
neabso|vova|ý'
opět kvů|inemoci v týmu.

Děkujeme'A příště?
To ukáŽe čas!
žáci 6' třÍdy
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Ctvrtek
' Sezóna tedy by|ave|iceúspěšnáa dívkámmusímepogratu|ovati za
trpě|ivostpři cestovánípo ce|érepub|íce.Děkujeme téŽrodiÓům,kteří
zajisti|idopravu na závody v |-|radciKrá|ovéa drŽe|inám všem pa|ce.
'Možná nás
čekajíještě nějaké závody na podzim, o tom budeme
samozřejměinformovat]Na závěr ještěshrnutívšech umístění:
BeautiÍuIDancers:'
1. místo- Poděbrady,Náchod, Hradec Krá|ové
2. místo- Kra|upynad V|tavou
3. místo- Ko|ín
4. místo- S|aný,Kutná Hora
7' místo- K|adno
KutnohorskýMaster Aeřóbik
Dne 8. 6. 2008 se mimořádně kona|yzávody jednotliVcůV aeřobiku
v Kutné Hoře. V nejm|adšÍkategorii (5 - 7 ]et) cvičiliAdam Pena a
Tamara Ho|zbauerová'
Ko|ínská spořtovní olympiáda 2008 - Soutěžníaerobik
Letos poprvé se v červnu kona|a Ko|ínskársportovnío|ympiáda.
Jednou z discip|ín,kte4'ch jsmé se zúčastnili'by| i soutěŽníaerobik,
ktený'zajišťova|o
Fitstudio Arena Jany Jeřábkové' V kategorii 2' - 3.
třída obsadi|a bodované8. místo |va Homokyová. V kategorii4. - 5.
třída bodova|y 6' místem Kateřina Kaprá|ková, 5' místem Karo|ína
Fialová a Vítězstvím
významně přispě|a |vana Farkašová'Ce|kem jsme
obsadi|i 5' místo v soutěžním aerobiku, v otympiádě po všech
disciplínách7' místo (mezi vesnickými školami by to by|o 2' místo).
B|ahopřejemek Úspěchu i ke skvělémunápadu o|ympiáduuspořádat.

.'.a takhlejsme se rozloučili24.6.2008
NoVÁ sEzÓNA
od 1. 9. 2008 začínáme novou cvičebnísezónu. Cvičení pro
dospělé se nemění, novinkou je hodina Bodýorm pro začátečníky.
Jedná se o jednoduššícvičení s posi|ováním zpestřené cvičéním
s gumičkami,overbal|y(ma|ýmimíčky)a obohacené.prvkyz nových
sty|ůcvičení(pi|ates,powerjóga atd.). Dá|e pokračujeKurz břišních
tanců' Cvičení předško|ních dětí začíná druhý zářijový týden,
připravujeme pro ně také pohybovou'sk|adbu, se kterou by mohly
Vystupovat.| školníděti brzy začnou s nácvikem, a to nově i m|adší
dívky.Sestava cvičite|ek
se takénemění,těšitse na vás budou A|ena,
Petra, Míšaa Lucka' Více viz Rozvrh cviěení.
AH
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'Koncem čeŇna se uskutečni|oMČR V |ehkéat|eticena at|etiokém
s.tadionuna pražskéS|ávii. PřestoŽe ,se Michaela Podnecká potýka|a
těsně před mistrovstvímse zraněníma hrozi|ai neúčast,.nakonec
se
podařilo s pomocí s|uŽeb Íyzioterapeutaa ve|ké Míšině bojovnosti
získatvynikajícíbronzovoumedaí|ive ve|misilnékonkurenci.Jen těsně
jí unik|amožnostrep-rezentÓvatČR v mezistátnímutkání(pouze první
dvě závodnice z MČR). Přesto by|a pozvána jako medai|istka na
reprezéntační
soustředénído Litomyš|e,kterése uskutečni|o
konceni
července.Míšuěeká da|šíčástsezóny, která bude velini nabitá různými
soutěŽemiv rámci MČR druŽštev;kdb je velkou.oporoú,ate i MČR.do
22|et,kde to bude vzh|edem k jejímuvěku fieštějí ňení 17|et)ve|mi
s|oŽité.
ona je a]e bojovníks ve|kým'at|etickýmsrdcem,-aprotopevně
věřÍm,Že opet uspěje.
Mgr' Jana Šedinová, trenérka

Petsch'koaé
' Jméno tohoto nechvalně pros|u|éhorodu je především známo z
obdobídruhésvětovévá|ky,kdy v jejich praŽskémpa|ácisíd|i|ogestapo
proti jefio zákonům.
a ve' sk|epích'věznilo ty' kteií se ,,provini|i..
Petschkovépocháze|iz ČervenýchPeček,pod|e nichŽ přija|ipříjmení'
kdyŽ jim by|o za císaře JoseÍa l|. přidě|ováno. ovšem v podobě
německé- Petschek. JiŽ ve třetígeneraci strh|ina sebe takovou moc,
národníi po|itickýŽivot.
žeov|ivňova|i
Moses Petschek se narodil v.Ko|íněr.1822' bý obchodníkemjako
otec ]srae|a děd s.amuel.Moses chodi|po oko|ía prodáva|i skupova|
staréŽe|ezo- mnoho nep|ati|.Jako šetrnýč|ověkse brzy vzmoh|. Ženii
se r. 1853 v Kovanicíchu Nymburka se Sárou Wienerovou z M|adé
Bo|es|avi.R. 1857 uváděl své zaměstnáníjako hande|smann- hand|íř,
tj. obchodjakýmko|izbožím.Jeho bratr Samue| by|gescháftsmann,mě|
kamennyobchod textilemv Ko|íně.
Moses vyuŽi|toho, Že poddanímuse|i p|atitza zrušenípoddanských
jim na 10% úrok. Exekucemi hna|
dávek a poddanství,a půjčova|
majetkydluŽníkŮdo draŽby,a tal.izíska|pozemkovýmajetekve Ve|imi,
Vítězově,Pečklch, Pňově, VrbovéLhotě, ovčárech,K|ipci i jinde. By|o
to v letech 1865.95."Tose uŽ podepisuje MojŽÍšPeěek' soukromník.
náměstí,kde se mu narodi|i
Byd|elv.tzv. Falbrově domě na ko|ínském
synové.|sidor,Ju|ius a |gnác. Ti studova|i v .Praze. Rodina mě|a i
sIuŽebnou.
Pro tvrdosta vymáháníd|uhŮby| r.1876před jeho domem incidenta
Petschek se ze strachu Ýystěhova|do Baierveku do Velimi, kde získa|
.éxekucí
'A|ejiŽ za něko|ikměsícŮ
domek Vác|ava a Kateřiny Nej,edlých;
V témŽeroce máadresu Praha 1, Štupartská1028,.dnesč.9.Lichva s
pozemky a draŽby vynes|y Petschkovi mnoho peněz zv|áště tam' kde
speku|oval s místy pro vznik závodŮ, trďí apod. z toho těŽi|i jeho
synové a proda|itovárně na cukrovinky a kávové surrogáty ve Ve|imi v
r. 19O9čtyřiparce|y'
na čemžnésmírněvydě|a|i.Firma
R. 1871 skoupi|iakcie,,Mostecké..,
by|a zaprotokolovánave Vídni pod názvem Mostecká spo|ečnostpro
dobýváníuh|ía Moses Petschek jí upsa|své akcie. lsidor by| rnajite|em
radou pod penzí'
advokátníkanceláře v Praze, Ju|ius se sta|Íinančním
R..|895 doš|o na severu Čech ke katastrofě v podobě bouře a
propad|ase budova ředite|stvíMostecké.Prova|i|yse Vrstvyp|ovoucÍho
písku, přičemŽdva |idézemřeli..Akcie pok|es|y,ale Petschkovéjich
nakoupi|ive|kémnožství,a kdyŽ za něko|ikměsícůdosáh|y kurzu jako
před katastroÍou, Petschkové opět zbohat|i. Ředitel Mosiecké Car|
B|aschekse obohati|nato|ik,Že si Í. 1927'postavi|vi|u za čtyřimi|iony
korun;B|aschkova"dcerase sta|a manže|kouKar|a Hermanna Franka,
jemuŽ tehdy židovsképěníze nepách|y' Petschkům přiby| pa|ác a
něko|ikvi|v Piaze. R' 1918 dobýva|iuh|íi v Německu.
Když došlo ke katastroÍě ňa do|e Ne|son v r. 1934, zahynu|o 142
horníků
- a sirotkůmby|y.věnoványvkladníknÍŽkys 5 000 Kč.
R. 1938 by|y uhe|nédo|y prodány 'za 281 239 ooo'Kě, zničeny
.Petschkové
odeš|i'
některé dokumenty a před příchodem Hit|era
-ponejvÍcedo Anglie. K 16.3. '1939 prohlási|o gestapo majetek
Petschkůvzazabavený. Když by|a ohroženaAnglie, získaliPetschkové
v USA. Po vá|ce se nechtě|izřÍcimajetkuv ČsR, dokonce se
občanstVí
vydáva|iza oběťněmeckéagrésé,ale rok 1948 ukončilhistoriiPétschů
i |ejichnároky v našízemi.
MČ

Poroučetvětru a deštijiž nep|atí
V d|ouhodobémp|ánu k|ubu rodákůbyl nenáročnýqilet na ko|ech.
Blíži|ose totiž106. výročínarození |etce Nováka . Zájem o tuto akci byl
Prvním
16. srpna, přibýva|oprob|émů.
patrný.Jak se ále b|íži|o:datum
protože
tam
přecházení
tratě
okruhu'
zákaz
vyhlašovaný
všude
by|
zkouše|inejrychlejšíVlakovou soupravu Francie. změna trasy přes
Kiipec přines|a. jistou výhodq. Naplánováno bylo šest zastávek
s výk|adem:Nejde|šímě|a být na klipeckémhřjšti.Tam mě| také m'j.
o ná|ezech vnašem kraji.V pátek 15' srpna
m|uvitBc. DražpnŠťastný
den mě|i jet do
přije|navečerdo Ve|irnis piidnou omluvou. Nás|edujÍcí
Čás|avi na pohřeb ko|egy z výzkumu, patřícíhodo jeho generace.
s sebo.u přivez| do Ve|imi pět |istú prom|uvy, kteřou mě|
Šťastný.
přednéstvK|ipci. Vsobotu ráno čekalo záiemce o'cestu do Sokolěe
rremilépřekvapení.Pro déšťby|o nutno cestu zrušit.Naše|se náhradní
program v promítánívidea o soko|ečskéakci před 6 |ety' kdy by|y do

rodiště převezeny z Francie tělesné ostatky s|avného|etce' Pro ma|Óu
informovanostse do Ve|imskésokolovny dostavi|ojen několik zájemců'
Škoda.ostatně nahrávkaje k dispozici do konce října,a budé-|izájem,
je moŽno záběry opakovat.
Drďen Šťastný
věnova| wQ práci jistéúsi|ía by|o by škoda přejít
jeho práci mlčením'Vybereme tedy a|espoň to podstatnéz jeho zprávy..
Za pos|edních8 |et jsme moh|i díky záchrannémuaicheo|ogickému
výzkumu nahlédnout'do počátku zemědělského pravěku, do období
neolitu, tedy m|adšídoby kamenné.Ko|em roku 5500 př.n'|. dochází
k přechodu na zemědě|ství'Dosud se neví,zda vznik|ona místě,nebo
jej přines|o nově přicházející obyvate|stvo.V našich óblastech se
v neolitu setkáváme se dvěma ku|turami,zvanými .pod|e ýzdoby
nádob. Kultura vo|utováči|i'|ineárníz období5500 aŽ 48oo |et př.n.|.a
potékú|iuravypíchanáz obdob.í4800 až 45OOlet př.n.|.
s nástupem zemědělství se na našem územív pravěku objevuií.
v nálezech praktickytéměř všechnypředměý - artefakty,kteréznáme
z pozdějších.období pravěku. . nádoby, nástroje' m|ecí kameny
(zrnotěrky), keramické pozůstatky z texti|ní 4iroby , (závaŽí
z tka|covských stavů a přesleny)' Z hospodářských zvířat máme kosti
'
krav, ovcí, prasat a koz. .'
oba|y
Prvnívýzkum z tohotoobdobíby|V areá|utovárny na h|iníkové
- Cebalsol (nyníAerocan). Zde by|o V roce 2oo1 a v dalšícň|etechpři
rozšiřování,závodu zjištěno síd|ištězobdobí střední fáze vývoje
vo|utovéku|tury- tj. asi 5000 |etpř.n.|.By|y na|ezenypůdorysyněko|ika
ků|ovýchdomů' Jeden z nich by| zachycpn úplný. Š|o o stavbu
s-rozměry asi 6x46 metrů. První zemědě|ci stavě|i největšídomy v
pravěku (Ži|av nich staršírodina či rod).V pozdějšíchobdobíchby|yjiŽ
obytné stavby měnší. Dům odkrytý ve Ve|imi patři| ktěm větším'
Pravděpodobněprvnízemědě|ci umě|i podle hvězd určitsever a podle
s|unce a měsíce měřit čas' Z okolí Ko|ínaneby|y tyto stavby do roku
2001 zatím známé. Takové jsme zna|i jen z výzkumu v Bylanech u
KutnéHcjry.
Letos na jaře (2008) by|o zjištěno a zkoumáno síd|ištěvo|utové
ku|tury při výstavbě nových rodinrrýchdomků na ohradě' Zde byly
na|ezenystřepy z nádob, zvířecíkosti, z|omky broušenýchkameňných
nástrojů(sekyrek),pazoúrkya zrnotěrky.
V červnu|etošníhoroku proběh|většívýzkum v Ko|íně- Sťára|ce'
je známá pravěkými ná|ezy jižz doby působeníMudr.
ob|ast Šťára|ky
Františka Dvořáka, ko|ínského muzejňího archeo|oga. Naproti '
dnešnímu uěi|ištiby|y nalezeny při stavbě tovární haly pozůstatky
rozsáh|ejšíhosíd|iš!ěz.období vo|utovékultury a kultury vypíchané.
Kromě toho by|o na|ezeno asi 15 hrobů.Ty ná|eŽe|ypozdějšíku|tuře
ná.|evkovitýchpohárů z |et 3500 až 3000 př.n.|. (to je jiŽ počátkem
tzv.neo|itu.-pozdnídoby kamenné,někdy téŽzvané měděné- první
výsky.tmědi)'
V blízkém sóusedství budovy uěi|iště na Šťáralce (býva|á
hospodářská Škola)bude v brzkédobě probíhatda|šízáchianná práce
a ÍirmouKopos)'
- výzkumy při stavbách (napřík|admezi uči|ištěm
takŽe lze oěekávat da|šínálezy' Na trase obchvatu Ko|ínaobjevi|při
předstihovém výzkumu archeo|ogický ústav jiŽ několik kruhqvých
příkopů,zvaných ronde|y, z období m|adšíÍáze vypíchanéku|tury.
Mimo nejnověji objevený v Hlubokém Do|e to jsou z tisku jiŽ známé
ronde|yu křiŽovatkysi|nicez NovéVsi'a silnice Praha_ Kolín.Jeden
kruho{ ronde|je čtyřnásobný.-má čtyřisoustřednépiit<opy(za sebou)
o.průměrú2oo m, tqkŽe je největšívČesku' Druhý kruhový příkopje
jednoduchý{en jeden příkop)o průměruasi 80 m, iiŽnějipo|oŽený'ňa
svazíchk Peke|skémurybníku.
Příkopmá 4 brány- je na čtyřechmístechpřerušen.Týo brány jsou
orientované podle světo{ch stran. Tvar, -či průřez přÍkopu je
zahrocený, mrkvovitě špičatý'h|ubokýasi 3 m i více.
trojúhelníkovitý,
Jsou různénázory. na jejich Íunkci;'Napřík|adopevnění,ku|tovníči
náboŽenská stavba, inísto obchodu, shromaŽdiště,místo s ka|endářní
funkcíatd.
o výsledcíchtohoto rozsáh|éhovýzkumu je nyníještépředčasné
hovořit. Ná|ezy' Íotografie,p|ány apod. se stanou námětem výstavy ěi
jinéprezentace pro veřejnost:Na výs|edkyse však musíještě nějakou
dobu počkat.
Ve Ve|imi mezi po|ohou Na Houti a druŽstvemSa|ima byly |etecky
se
průzkumemověřeny) rovněŽ'dvaprotínající
zjištěny(a geoÍyziká|ním
však zatím pomocÍná|ezů
kruhovépříkopy většíhoprůměru..Ne.jsou
datovány.Mohou být z neo|itunebo i z jinéhoobdobí.
Z oko|íK|ipce a Soko|ěe připomínámeještě jedno na|eziště. větší
síd|ištěz doby římské(kdy naše kraje osíd|ovalygermánskékmeny)
v době 50 aŽ 395 po Kristu, nachá1e1ícíse jihovýchodně od K|ipce

Ved|esi|nice.směrem.kLabi' Zde byly na|ezeny střepy zdoby stanlch
* SlovanŮ' Z doby archeologa Jana Hellicha, |ékárníkaa starosty
Poděbrad' je známo gerrnánsképohřebištěa síd|ištěnacházejícíse u
Pňova - Předhradí, které zaznamena| a probáda|. Z oko|í K|ipce
pocházejítéŽojedině|éná|ezy kamennýchbroušenýchnástrojúprvních
zemědě|ců'i z doby pozdější..
Na'závěr k prvnímzemědě|cům:vidíme
tedy' že prvnímizemědě|skýmiku|turamiby|yosíd|enypříhodnépolohy
prvníchmírnějšÍch
svahůpodélřeky Labe a intenzivnÍosíd|eníKolínska
.
pokračova|o
i v následujících
obdobíchpravěku.
Potud tedy zkrácená prom|uva DraŽena Šťastného.
Promiň tedy,
DraŽéne,moc Ti děkujemeza VšeŠtrannou
spolupráci.

Vrtrasrá ABECEDA1rsr qO
Převrat je v podstatě změnou poměrů ve státě. Vítaným převratem
byl 28.říjen 1918 gpojený se za|oženíp Československérepub|iky.
Nqopak s odporernVětšinyobyvatelby| přijat 15. březeň 1939' kdy by|y
Č.echya Morava obsazeny wehrmachtem. Všeobecně tláona oýrá
přijata Květnová revo|uce1945' Převrat 25. února1948 by| záleŽitostí
komunistickéstrany' K da|šímu převratu doš|o za tzv' sametové
revo|uceV |istopadu.
1,989.Ve všechjmenovanýchpřípadechby|iu toho
velimští
a vítězovštÍ
občané.
ftezdívkaje jméno uŽívanék dodateěnérnuoznačováníosoby bez
zákonného podk|adu' Vzniká bud' z potřeby (více nositelůstejného
jména),z recese, či,z jiných důvodů.Ve Ve|imi i Vítězově známe
desítky' ba stovky přezdívek, které |ze do|oŽit.Přezdívka je b|ízká
, pseudonymu nebo krycímu jménu. Při zjišťovánítotoŽnosti uŽívají
porovnávacíchs|ov a|ias (inak) nebo vu|go(obecně).Vznik
krimina|isté
přezdívek se rŮznÍ' Přík|ady z Ve|imi . sloŽením obou jmen Pafus
(Pavel Funda), d|e zaměstnání Šmírák(Jan Funda)' d|e V|astností
Vornaka (! !)' d|e místa Koutécký(A|ois Urbánek) atd. Řadú přezdívek
ne|ze uvést pro pdstižitelnost'H|adový v|k, Joky, Káka, Kocman,
Kolínková; Kuška, Mega, Modrák; Monty, Náče|níkVe|ké veržino'
Prob|ém,Šic, Ťutalek, Žabák, ŽíŽa|.voko...' A to je' jen náhodně
vybraná část.
ftíbuzníjsou|idéblízcínám rodinnýmVztahem.Jsou obce, v nichž
jsou spřízněnivšichnise všemi..Abyse bráni|odegeneraci,doporučuje
se obecně hledat si Životnípartr1eryv jiných místech.Předpokládá se,
že |ídé
stejnéhojménana shodnémmístěpocházejíz jednoho zák|adu,
a jsou tudíŽpříbuzní.Některérody mají typickéznaky, kterése dědí
z generace na geneÍaci.Je tÓ napřík|ador|Ínos, robustnípostava, ,
stejná barva v|asŮ,podobnýprofi|h|avya podobně. Ve|imje pří|išve|ká
na to, aby v ní by|i všichnivzájemně spřízněni.Přesto, zv|ášťVe staré
Ve|imi,je vŽájemnáspří.zněnost
ve|mipakná.
Přírodnírezervace jsou rozsáh|ejšíoblasti, v nichŽ Žijí chráněná
zvířata. V našich podmínkách známe napřík|ad obory s chovem
muÍlonů
na oškobrhu nebo oboru s chovem bílýchje|enův'Žehušicích.
Ještě menEí p|ochy s výskytem vzácného rosi|instva vyznaěené
z důvoduochrany známými cedulkami se státním znakem známe ze
strání za Radimí, při trati jednoko|ejky k Plaňanúm. Podobnými
cedulkamijsou.chráněny |omy v Nové Vsi a u nás ve Ve|imi,nebót|se
zde vyskytujízkameně|iny mořských Živočichůa rost|in.Koneěně u
topo|nice;.dnes jiŽ uvnitř zkušebníhoŽe|ezničníhookrt|hu,je malá
p|ochas výskýem vzácných květin.
Příslovíjsou stá|e k|íěivázrna moudrosti'střádaná po sta|etí.Mnohé
z nás udivuje,Že známé rčení,,Kdojinémujámu kopá, sám do ní padá,.
.nebo:,'Kdo rozsévávítr,k|idíbouři,..můŽemeÓíst Vbib|i. Přís|ovía
lidová rčenívznikajístá|e. Ta novodobá májí mnohdy han|ivézávěry a
vůbec bývajíve|mi vu|gárnía prÓtispo|ečenská.Jedno zveřejnite|né
tedy závěrem:',,Kdonekrade hodinu;okrádá svou rodinu'..
ftísud by| původnínázévvsi v jiŽnímsousedstvíZ|atéhoSlunce' Po
Přísuduzbyly jen dvě stodoly. Nová osada, která zde vznik|a,nes|ajiŽ
nový název,,a to Břístv!'Na počátku15. sto|etíby| znám rytířMicha|
z Břístvíse svou Ženou Dorotou
Reudogotické pomníkyse nacháze|y Ve staréčásti evange|ického
hřbitovave Ve|imi.Starou částíse rozumě|aroz|ohapůvodního
starého
hřbitova,která by|avymezena cestou VedoucÍk márnici. Vzh|edem.ke
zřízováníurnovéhoháje správou Místníhonárodníhovýboru ve Ve|imi
v roce 1979 by|oasi 25 těchto pomníkŮz|ikvidováno.

Přepadení ve|imskýchm|eČů,
kteří vez|i obi|ído P|aňan, se udá|o
17. ěervna 1771. By|ioto téhožroku, kdy by|astavěna kamenná zvÓhice
při kato|ickémkbstele. V téŽe době také doš|o.k přepadení kolony
se|škýchvozůvezoucíchobi|íz velimskéhodvora do Poděbrad.

Rozhovors Mgr. PetremKarpetou,
sekretářem'oddíIu
FC Velim

1. Jak dopadla vaše mužstva v závěruminulé sezóny?
'A muŽstvo skonči|oVdivizním oddě|ení c na s.místě. ostatní
muŽstva Ve svých soutěžíchatakova|anejvyššípříčky.B tým skonči|
v|.B třídě druhý,stejně tak dorost vkrajské |.A třídě.Žáci vyhrá|isvé
odděleníokresníhopřeboru.
M|ádeŽnická muŽstva nakonec postoupi|a o soiltěŽ výše' Dorost
bude hrát v sezóně 2008/09ab|astnípřebor,Žáci krajskou|.Atřídu.
2. Ko|ik máte v nové sezóně mužstev a jaké hrajísoutěže?
V nové sezóně má fotbalový oddí| FC Ve|im v soutěŽíchce|kem
sedm mužstev.A tým hraje divizi (oddě|eníC), B muŽstvobojujev |.B
třídě,staršíi m|adšídorost hrajíprestiŽníob|astnípřebor,staršíi m|adší
žáci potomob|astní|'A třídu.Přípravkahraje okresnípřebor.
3. Můžetenám představit trenérya rea|izačnítýmy jednot|ivých
mužstev?
Trenérem A muŽstva je pan JoseÍ Košátko, asistentem Vladimír
Ma|inovskýa vedoucímmuŽstvapan Jindřich Ska|a. B-muŽstvotrénuje
MirosIav Cmár, vedoucím muŽstva je Martin Svoboda. Trenérv
dorostencŮjsou pánovéJosef Po|ák aZby.někTrumpus, realizační
tým
dá|e tvořípánové Karel Kaprá|ek,Kare| Němec, V|astimilU|rych,Milan
Dostá| a JoseÍ Ch|ád. Trenérymužstevžákůjsou Martin Kync|,Arnošt
Kopecký (staršížáci)
a Jiří Cera| (m|adší
žáci).Rea|izační
tým dá|e tvoří
JoseÍ S|abý a Josef Ho|oubek'o přípravkuse starajÍJaros|av Horák;
Petr Kubelka a Petr Holoubek.
4. Je možnépředstavit kádry mužstev dospě|ých?
A mužstvo:brankáři LubošSvoboda a David Václavík,hráčido po|e:
Jiří Kohoutek,Vác|av Antoš,A|ešSabó, Radek Hruška,Lukáš Róss|er.
JiřÍ Novotný' Martin Bi||y,Marek Hrabal, Jiří Pechar, Jindřich Vaněk,
Danie| Hruška,David Snop, David Frič,Ladis|av Hájek, ondřej Brusch,
Jaros|avS|avíka Libór Kře|ina
B muŽstvo:brankáři Tomáš Daněk a Petr Svoboda, hráčido po|e:
Martin Kync|,Jaros|av Dejmek,AntonínSrp, Micha| Hraba|,Jiří Nedba|.
Ladis|av Jiřička, Lukáš Je|ínek, Radek Čepe|ák,Jan Hlavatý, Mi|an
Šteg|,Luděk Kostka, Martin Babický, Libor Sixta a Jiří Ptáček'
5. Jakéjsou cí|epro Íotba|ovýrok?
Pro muŽstva dospě|ých a dorostu je oí|emhrát V tomto soutěžním
ročníkuklidný střed tabu|ky, pro žáky pak udrŽet ob|astnísoutěŽ pro
da|ší roky' Přípravka má připravovat a podchytáVat nejmenšípro
velimskoukopanou.

JUDO ve Velimi
spousta |idíchápe výraz judo v souvis|ostis televiznímpořadem
judo..,ve kterémradídivákŮmjak se bránit.bezpráví
a
''oběanské
šikaně.Sportovníjudo,o jakése snaŽime my, je úpo|ový
druh sportu' .
(vyuŽívázápas). Jedná se o sportovníVyŽitídětís cí|emzvýšitu nich
jej|chfyzickouzdatnóst, přesvědčitje, Že úspěchje nutnovykoupit
systematickým cvičeníma připravit účastníky
cvičenípro.možnýpřípad
Íyzického
napadení.
Učaštv turnajíchJUDO je |ogickým vyústěnímsnahy poskytnout
účastníkům'možnost
vyzkoušetlsi, co vše,se při trénincíchnar'rčili,
a
pokusitse to předvéstv praxi ňa judistickémtatami.
Up|ně prvníVěc, kterouse musí ovičenecnaučit,jsou,pády.Dů|eŽité
je umět upadnout a nijak se přitom nezranit a také neub|íŽitsvémÚ
soupeři více, než je nutné.Je toho a|e da|eko ýíc, co musí cvičenec
zvládnout,aby cvičeníby|o bezúrazovéa vedlo k úspěchuv soutěŽích.
První příleŽitostík .opravdovémuzápasu je pro náš oddí|tradiční

adeptů tohoto' spořtu, pořádaném
účastna turnaji začínajících
.
kaŽdoroěněna závérroku oddílemTJ JUDO Sokol Praha Vršovice'
v tzv.
republice,
v
české
oddílů
z
mnoha
děti
kteréhose účastní
kategorii'Koťať..Výs|edeknašich dětí je i pro nás návodem jak
pokraěovatdál'
Členskouzák|adnutvoři|ya stá|e tvoří děti, dospě|íoúsoli i{o
trenéřia vedení oddí|u.V pos|edních|etech se č|enskázákladna
povinnostmi
ško|ními
značnězteněi|a,staršíděti'jsou zaneprázdněné
(...) a ztrácejímotivacipro judo. VětšinasoutěŽíje vypisovánapro
které
ke sportům,
a|e častopÍecházejí
kategorie.M|adší,děti
iárovst<é
judo.
neŽ
nároěné
méně
jsouÍyzickya kázeňsky

Redakce VN otevíránovou rubriku,
dětem.
kteráje Věnovánapředevším
Tuto rubrikubudetepravide|něnacházet
v našichnovináchpod názvem

Velimáček

Velima JUDO

Děti, namatujtenám obrázek.

v roce1975.
oddí|JuDo by|za|oŽen
řady úspěchů:
Za dobusvéexistencedosáhliVe|imští
mt. žáků,řada ve|imských
Ósn
mistrovství
na
2,
by|
|.lomoky
Martin
kraje nebo Přeborník
získa|atitu|PřeborníkStředočeského
závodníků
Voslařová, Jarmi|a
lvana
Nezavda|ová,
Čos: Jana Sahulková,Dana
Lončáková,Anna Bugová,Lucie Dvořáková,Pave|Ko|ář' Petr Šxopek,
Martin Líba|,Martin Homoky, Pave| Homoky, Martin Rybář a Kare|
strnad,samozřejměkaŽdýve svéváhovéa věkovékategorii.
Tímtozveme všechnyzáiemce,zejménažákyZš, aby se přiš|i
podívatna tréninkiuda. ZÝeme ch|apce i dívky.V případězájmu
zapůičímekimono. Zveme také ty, kteří iudo navštěvova|i v
Ietech.
dřívějších

Svůjvýtvorzaneóhtebuď na oÚ,
v knihovně,nebo přímou redakěního
ýmu |idíuvedenýchna konci novin'
VŽdy jedenq/osovaný
od"násobdrŽíhezký dárek.
do 15.10.2008'
obrázky posílejte
Jak jsem proŽil(a)prázdniny.
.

K.S.

i
,i
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NĚcoNAzoUBEK
3 kuřecíprsÍčka
150g strouhanéhoeidamu
cibulka'
1 uétší
150g žampionť]
grilovacíkďení
1 smetana,sťt!,
Kuřecí prsa nakrájímena tenkép|átky,rozk|epeme,poso|ímea
kořením.Sýr nastrouháme,oibulkunakrájíme
posypemegrilovacím
naiemnoa Žamplony'na kostičky. vše promíchámev míse. Do
mÍsyvistvímemaso a připravenousměs. Koněíme'masem]
zípékací
které |ehoe posypeme strouhanýmsýrem. Zalijeme smetanou a
Druhýden zapékámeasi 45 min.'
nechámev lednicipřes noc pro|ežet'
V troubě.
Po mírnémvych|adnutírozkrájímena kostky a podáváme s
kteráse vypečez masa a
vařenýmibramborámi.MůŽemepolítšťávou,
žampionů.
jíd|o.
a rnýborné
Je to rych|é

inzerce

Koupímdomek, chalupu nebo byt
ipřed opravou.P|atímhotově.
Tel.723 2gg 162-

Vaflé bez'vpflov.ače
125g másla
cukru
50 g motlčkového
1 ,arilkorY
"rk,
4 vejce
250g htadkémouky
1prášekdo pďiva

1rr,:r;r:T,;2::"'*
do pěny. Po jednompřidávámevejce,
Más|os cukremuŠ|eháme
pak zašlehámekeÍíra nakonec vmíchámemouku smíchanous"
asi hodinu-odpočinout.
Těsto nechámev |edničce
práškemdo pečiva.
do něj dáváme
|žiěkou
a
o|ejem
vytřený
sendvičovaě
rozehřejeme
Pak
těsto'Zavřemea upečemedo svět|ehněda.Po.s minutáchVytáhneme
a
abychomziisti|i,jest|ije uvnitřpropečený,
jédenkousek,rozkrojíme,
(zá|eŽí
sendvičovače).
na
druhu
potřeby
dopečeme
dle
'
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z kápácitníchdůvodů
rukopisynevracíme).
nezměněn(nevyŽádané
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