Vydóvó obecní úřod

Ceno 5,. Kě

ZPR^ÝY zEzo
Zjednání Zo Velim konaného dne 9. 9. 2008 v zásedací místnosti
oÚ vetim od 18.oohodin
Přítomni:pp. . SeiÍert'|ng.Richterová'S|abá' KaÍtan,Kostka, Kotek
Mgr. Karpeta,Kube|ka,JUDr. TěmínŤ
1' Zaháiení provedi a.s píogramemjednání seznámi| přítomnépan
starosta JoseÍ SeiÍert.Konstatoval, Že je přítomna nadpo|oviční
H|asovánío programu:pro 9 - proti0 - ŽdrŽe|se 0
většina.č|enŮ.
zápisu
2. Kontro|aminu|ého
- By|adokončenapane|ovácesta k domu čp.565.
. Prodej pozemku manže|ůmJunkovým - po zap|acehístanovené
, částky bude proveden zápis nového majite|e na katastru
nemoVitostí.
- Mateřská ško|a.Ve|im - dokoněujíse úpravy v ordinaci dětské
lékařky.
- Býovka K sídlišti541, Velim - probíhávýměna oken..
. Aerocan - 4.9. se uskutečni|a
ve Ve|imi'
schůz&ana obecním úŤadě
ZÚčastni|ise jí -pan starosta Seifert a pan místostarostaKube|ka
spo|u se zástupci zpracovatelŮ dokumentace a zástupci
By|y projednány připomínky k rozšířenístávajícího
' AEROOANU'
závodu, kterévznesl JUDr' Těmín.obě strany se dohod|yna da|ším
jednání'připomínkybudou zapracoványdo dokumentáce.
. Územní p|án č.5 - navrhovanou sportovní p|ochu V býva|ých
kašárnáchzměnit na stavebníparceIy.
- Zákres a sjednocenípozemků,.kteréoU získá| od pozemkového
Íondu- úko|trvá.
- Byly připomenutyostatnízpráVy.
3' Doš|ápošta
- č.j. 536/08 . L. Hájek, Dobřichov - Žádost o stavební parcelu'
RozhodnutíZa: zařaditdo seznamu Žadate|ů.
. č.i.537/08 - J' NádvornÍk,Velim - žádosto povolenívybudování
dvou příjezdových'a jgdňépřÍstupovécesty ze zámkové dlažby'
odpověd': Zo souhlasí s.vybudovánímdvou příjezdo{ch a jesné
přístupové
cesty na V|astnínáklady

záíí2oo8

č:j. 538/08 . STAND;BY' Prahá _ 'Žádost o souh|as s u|oŽením
'zemníkabe|ovépřípojkya návrh sm|ouvy.Rozhodnutí:Zo pověřuje
JUDr. Těmína prostudovánímsm|ouvy.
' ě. j. 539/08 . HP projekt, Ko|ín- Žádost o vyjádřeník projdktové
dokumentaci. u|.'Kar|ova--nová zástavba. Zo souh|asía pověřuje
i. pana starostu vyjednánímvhodnýchpodmínekk u|oŽeníkabe|u.
zápisůa
- č.j. 540/08 . J. Smíd,Velim - Žádost o dodánídokumentů,
informacítýkajících
se chovu vče|.Zo pověřujepana starostua paní
Slabou dodánímvšechdokumentů.
- .č.j'541108 . Manže|éHrudkovi'Velim: stÍŽnost.nasousedy a
Žádost o nápravu - odstranění části stavby zasahujícína jejich
pozemek. odpověď: Zo bere na vědomí a sdě|uje manŽe|ům
Hrudkovým,Že tuto problematikuřešístavebníúřadv Ko|íně'
- č.j.543/08 - V. Bárta, Ko|ín- žádostp stavebníparce|u'odpověd.
Zo: zařaditdo seznarnužadate|Ů.
. č.j. 546/otj - E' Kociánová, zástupce ČEz Distribuce,Poděbradynávrh sm|ouvy na zřízení vécného břemene. Rozhodnutí:Zo
pověřujeJUDr. Těmína prostudovánímnávrhu sm|ouvy.
. č.j. 547108 . Telefonica 02 - během měsíce října zrušení
nevyuŽívaných
automatůve Velimi ve tř. Krále
veřejnýchte|eÍonních
Jiříhoa ve Vítězově.Zo beÍena vědomí.
. č.j. 549/08 - M' Jakubíčková,Ve|im- Žádost o přiděleníbytu po pí
Novákové.Rozhodnutí:Zo nesbuhlasís výměnou býu.
. ě. j. 552/08 . Nájemníci býovky, Vé|im - stíŽnost na pí
Jakrr-lríěkovou.
Pan staÍostanavrhuje pozvat VšechnystěŽovatě|ena
da|šízasedánídne 23'9'2008.Zo souh|así.
. č.j. 555/08 . ManŽe|é Miňovských, Ve|im - žádost o umístění
vypouk|ého zÍcad|a z'důvodu bezpeěnosti' Zo pověřuje pana
Kaftana vyřešenímtétozá|eŽitosti.
- ě. j.558/08 -.J' Slavík,Ve|im - Žádost o povo|enívýstavbyvjezdu
ze zá6kové dlažby.odpověd':Zo souh|asíse zhotovenímvjezdu na
nákIadyžadateIe.
. č.j. 559/08 . ManželéPodneckých,Ve|im - Žádost o výměnu nebo
. opravu elektrickéhovypínačev prostorechkote|ny.RozhodnutíZo:
rozbitývypínáčbude opraven.
-

4' Zpráw členůZo. diskuse
města Ko|ína
V 19:00 hodin přivÍta|pan starosta seifert ŠlaÍostu
pana Jiřího Buřiče a pana Pav|a Pobřís|a. Pan Jiří Buřič se před
zastupite|slvem'obce prézentovaljako kandidát do senátních voleb,
kterése uskuteční17' a 18.10.2008,a odpovídalna dotazy zastupite|ů
ooce.

ozNÁMeruíoDoBĚnnnísrĚMoBlLNíseĚnNEBEzPrÓvÉno
ODPADU
voleB
roruÁruí
do Zastupitelstva Středočeskéhokraje
do Senátu Parlamentučeskérepubliky
Starosta obce Ve|im pod|e $ 27 zákonač. 13ď2ooo Sb', o vo|bich
do zastupite|stevkrajů a o změně někteých zákonŮ, ve znění
pozdějšíchpředpisů,a pod|e $ 15 zákona č, 24711995Sb., o vo|bách
do Par|amentuČeskérepub|ikya o změně a dop|něníněkteých da|Ších
zákonů,ve zněnípozdějšíchpředpisŮ
'

oznamuie

1; Vo|by do zastupite]stva.středočeskéhokraie a vo|by do Senátu
Parlamentu Ceské repub|iky se konají:
v pátek dne 17' říina 2008 od 14.00 hodin do 22'00 hodin
a
v sobotu dne í 8. října 2008 od 8.00 hodin do 14'00 hodin
2. Místem konání vo|eb:
. ve vp|ebním okrsku č.1 budova oÚ Velim, náměstí obránců
míru 120, ve|ká zasedací místnost pro vo|iěe pod|e.místa,kde jsou
přih|ášenik trvalémupobýu: u|ice PraŽská' Soko|ská' tř. Krá|e Jiřího'
Riegrova,Ve.Dvoře, Vítězovská' Po|ní,nám. Obráncůmíru
ve vo|ebnímokrsku č.2Zák|adní ško|a Ve|im, K sídlišti563, přízemí,
pro vo|ičepodie místa, kdp jsou přih|ášenik trva|émupobytu: u|ice
Palackého,Armádňí,Do|níNouzov, HorníNouzov, |. máje' Dvořákova,
K sídlišti,Kar|Qva,Krátká, KříŽová, ZahradnÍ,Na Ska|ce, Na Ská|e'
NádraŽní,Novoveská, okruŽní,Školní,Ty|ova, U Hřiště,U Koupa|iště,
Vác|avská.Sadová
ve vo|ebním okrsku č.3 budova býva|ého oÚ Vítězov čp' 29, pro
vo|ičepod|emísta,kde jsou přih|ášenik trva|émupobytu- Vítězov '
t

3. Vo|iěi budou nejpozději 3 dny přede dne.m'konánívo|eb dodány
hlasovací|ístky.Vednech vo|eb můževoliě obdrŽeth|asovací|ístkyi ve
vo|ebnímístnosti.
4' Vo|by do Zastup.ite|stvaStředoěeského kraje:
Voličibuóe umoŽněho hlasování poté' kdy prokážesvoji.totoŽnosta
státníobčanstvíČeskérepub|iky(p|atnýmobčanskýmprůkazemnebo
p|atným cestovním pasem. České republiky). NeprokáŽeli uvedené
stanovenýmidok|ady,nebude mu hIasováníumoŽněno.
skutečnosti
5' Volby do Senátu Par]amentu české,republiky:
Vo|ičibude umoŽněno h|asovánípoté' kdy prokiíŽesvou totoŽnosta
státní občanstvíČeské republiky (p|atným občanským průkazem,
cestovn,ím,dip|omatickýmnebo s|uŽebnímpasem Ceské repub|iky
anebo cestovnímprůkazem).
V případě konání l|. ko|a voleb do Senátu se tyto uskuteční:

'

dne 24. říina2o08 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
dne 25' října2008 od 08'00 hodin do 22.00 hodin

Vo|ičobdrŽíh|asovacílístekve vo|ebnímístnostive dnech vo|eb.
JoseÍ SeiÍert' starosta

SPOLECBNStr(A

IBUBRTT(A

SPOZ OZNAMUJB
Vlíznamná životníiubiIea osIavilí:
M|ýnkováMiroslava,Ve|im
Moravcová Marie. Ve|im
Šibravová|.|ana,Ve|im
Křehlová Magda|ena
Podnecký MirosIav,VeIim
Kasal Miroslav'Vglim
LupínkováVěra, VeIim
Vávrová Věra, Ve|im
KučerováDagmar,Velim
Kopeoká BIanka'VeIim
Do da|ších|etpřejeme hodně zdraví!

85 let
85 let
75 let
60 let
65 let
70 let
70 let
70 let
70'|ét
65 let

VáŽeníspo|uobčané,
na zák|adě sm|ouvys firmou,'Nykos'a.s., Zdánice''se V sobotu 25,října
2008 uskuteěnív.našíobci sběr vybranýchnebezpečnýchodpadů.

Při tomtosvozu budou sbíránytýo druhy nebezpeěnýchodpadú:
- olověnéakumu|átory
- bateriesuché(tuŽkové
monoč|ánkyapod.)
. vyřazenézářivky
. o,balyod postřikí a chemiká|ií
- upotřebenémotorovéoleje
. oba|v od barev a laků
- upotiebenéo|ejovéfi|try
. staré|ékya |ékovky
Pojízdnýkontejner bude přistaven na níŽe uvedených stanovištíchv
těchto časech:
1) . u obchodupotravinpíZvěřinové
9.00. 9.15hod.
2) - u obchodníhodomu EDEN
9.25 . 9.40 hod.
.1
3) . u obchoduv tř. Krá|e Jiřího
9'55 - 0.10 hod.
4) . ve Vítězověu pana Buga
10'25 . 10.40 hod.
Na dvoře obecníhoúřadubude oroveden sběr Ve středu 22'1o'2oo8a
Ve čtvrtek23.1o.2oo8 od ts.oo do 16'00 hodin, a to pouze pro tyto
odpady :
. vyřazqnélednice a chladniěkys ch|adicínáp|ní

- vyřazené
te|evizory
pneumati,ky
- vyiazené

oÚ vetim

Z NASI SKOLY
ZaháienÍ
školního
rokuv zŠ

.

Nový školnírok by| vZák|adní ško|eT.G.Masaryka Ve1im zaháien
s 235 Žáky.-l.stupeň (1.- 5. ročník)
navštěvuje120 Žákú'||.stupeňpak
jsou dvě
1 15 Žáků,Záci chodí do deseti tříd: pouze v šestémročníku
para|e|nÍ
třídy.
Jistě největšíživotnízměnou byl začátek ško|níhoroku pro děti,
kterépovinnouškolnídoďtázkuteprve zahajqí.Kteréděti to jsou?
Naši letošní-prvňáčci:
Petr Ba|ouš,Petr Holoubek,David Koděra' Jiří
Kupka, David Neiedlý' Tomqš Němec' ondřej Novák, Radek Sixta,
Jakub Sudoměřický' Matěj Smíd' Matěj .Urbánek, Tereza Bucková,
'E|iškaBugová,. Lenka Bu|grová, T,ereza Cera|ová, Simona Fořtová,
Veronika Horváthová, Denisa Kainarová, Anna Kotková,
-Veronika
Němcová' zuzana Sahu|ková, Zlata Sixtová, Kristýna Sůchová,
Kateřina Táborská'

o vÝchovu a vzdělávání se vZŠ T'G.lríasarykaVelim stará 17
pedagogicxycn pracovníků.o chod školy dá|e dbá 5 provozních
pracuietaké5 zaměstnanců.
ve ško|níjipe|ně
zaměštnanců,
Všem Žákům i zaměstnancůmškoly přeji úspéšnýško|nírok a
hodně zdravía štěstíV osobním Životě.
P' Karpeta, ředitel školy

Poděkován í

Na zaěátku ško|níhoroku nezapomně|a tradiěně na naše prvňáčky
(vŽdycky iako jediná) paní Jana S|avíková' Tímto ií chceme za
všechny děti poděkovat.
ředitelství školy

ATLETIaKÝ črvŘgo.t
okesního ko|a atletického
roce se našeškolazúčastni|a
l v |etošním
čtvřboiev Kolíně. V předeš|ých|etech se ZŠ Ve|im v této soutěŽi
krajských
pórryubvatana předních místech,a dokonce se i účastni|a
ko|..Nebylo tomu jinak i tento rok. Letos ovšem reprezentova|inaši
ško|u pouze ch|apci.-V si|né konkurenci obsadi|i pěkné třetÍ místo
v soutěŽinesoortovníchško|,druhémístojim uniklo o sedm bodůa od
postupu je obtito bodú 27, coŽ je vtéto soutěžizhruba rozdí|jedné
besetiny na sprinterskétrati. DouÍám, Že i příštírok se naší škole
povede'stejně dobře a opět budeme okupovat přední příěky této
soutěŽe.Na závěr uvádímevýs|edkynašichŽáků.

k v|akovézastáVce V
h|avnísi|nicido Ko|ína,zdatně jsme prok|ičkova|.i
Kolíně a pokračova|ido starého Ko|ína.To je pohodová rovinatá trasa,
která pokraěova|apřes Kateřinu aŽ do Sv" Mikuláše,Zde jsme udě|ali
první zastávku V réstauraciproti zámku Kačina. Po odpoěinku a
jsme je|i ýřes Rohozec, 'Zehušicea Do|níBučicedo Vrdů.
občerstvení
Zde by| odpočinekpřed'samoobs|uhou,kde jsme se och|adi|iněko|ika
nanuky; Pak jsme zača|i mírně stoupat do Z!ebů' nás|edova|ostý
sešup a ,pak doce|a náročný Wqlup. v Ronově jsme počka|ina
poma|ejšícyklisty, potom ještě v Třemošnici'kde jsme odbočilisměr
Běstvina. Za Běstvinou by|a u si|nice malá,hospoda,zde jsme se opět
občerstvili.Da|šíčásttrasy by|a kombinacírovinys ma|ýmivýstupy.To
nejtěŽšívšak čeka|ona konci tétoce|kem pohodovéčásticesty. V Ma|či
zaěa| náročnýVýstup a asi 15 km dřiny. Někteří nevydrŽe|i,a.tak
skonči|iv doprovodnémvozidle paní P|aché. Nebudu jmenovat, a|e
překvapivě nevydrŽel nejstaršíz nás, Íotbalovýdoios|enec. lnu; kuřák!
Musím doáat, že v autě skončilna chví|ii pan učite|Češpiva;ale toho
om|ouvá zraněné.ko|eno.Nenecha| si však ujít'závěra do.posledníhg
ten nádherný a
kopce už zase jé|na kole, protožési muse|-Vychutnat
je opravdu ,,eňo.ňuňo.'.
Z Ma|če
dlouhý sjezd do HorníhoBrad|a..Závér
stqupáte něko|ikki|ometrůs pocitem, že snad jedete Tour de France.
Pak máte radost, Že jste nahoře, krátký sjezd.a zase nahoru. Nad
jsme počka|jna poma|ejší
a pak přes Lipku opravdurych|ý,
Mod|etínem
a|e krásný sjezd do Bradla. A za pár minut uŽ nás víta|pan Láďa U
Kozlů.Dokázalijsme to. Je to nádhernýpocit.Máme Ža sebou 78 km..
ostatní Účastnícirekréacese sešli ve 14'30 hod..u školy,nalodilise do
směr Brad|o'Tam uŽ na ně
Ladýřova ,;airbusu,,as očekáváním,,vz|ét|i..
čeka|inaši''ko|aři''.
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Vracírnese do prázdnin
HorníBradIopošestnácté

Dětská|etnírekreacena HornímBrad|ese opět vydaři|á
'rok. Pňed dvěma měsÍcijsme přije|i
Je září 2OO7a zaěínánový ško|ní
Kync|a a CeŠpivy
z HorníhoBrad|a a jiŽ se před kabinety p. učite|ů
objBvujíprvní nedočkávbis otázkou: ,,Kdy nám dáte přih|ášku na
.'
,'
Brad|o?Pojede se vůbec?
celý ško|níro]<'Jmenoůaníučite|é
příprava,
která.trvá
Zaěíná
natisknoupřihiášky azačíná se vybíratzáloha. Do po|ovinyříjnamusí
se odesílá zá|oha
vědět, kolik táborníkůpřijede. V únoru-pronajímate|
bo.oo.o,. Kč a. my vyp|ňujeme průkazky'táborníka' Je tady iaro;
dop|ácímepoukaz' dostáváme inÍormacěo pobytY (co si máme na
apod'). Musímesi
Brádlo vzít,kdy se pojede,potwzenío bezinfekčnosti
obstarat potvrzeníbd texare a po vysvědčeníse těšíme!9.d9!'.kdy
odjedeme.na naše Bradlo. Jé sobota 5. ěervence 2008. V 8.30 hod;
vviáŽí skupina deseti ,,odváŽných''chlapcůna' ko|ecrlpod vedením p.
ueitetůxyňcta a Češpivy.Aby to neby|o jednoduché,nejedeme přes
Seč a máme
Seč (65 Řm), a|e přes Třemošnicia Běstvínu,podjíŽdíme
cíl Hórní Brad|o.'penzion U Kozlrr'(trasa78 km). Tam uŽ na nás čeká
střediska'
kamarád Lád'a,dáme si oběd. Přesunem.ese do rekreačního
do místapobýu. Je jasné,že na tuto nároěnou trasu se mohou Vydat
jen zdatnispórtovci, naŠiÍotba|isté.
Jrochu popíšucestu. z Ve|imi'jsme
ientokrát neje|ipřes K|avary (stezka pod|e Labe), a|e přes Vítězov po

pod|e.věkua
A'zača|oBradlo 2008. Vedoucí nás rozdě|i|ido oddí|ů
poh|aví:Nejm|adšíchlapci byd|e|ive zdě1rébudově. Jejich vedoucími
by|yGábina'Ko|aříkováa B|anka Kubová. ostatní obsadi|isruby. Starší
cňtápce-veot p. Martin Kync|, zároveň h|avn.ívedoucí,dívky mě|y na
pí Hana Kaprá|ková a Monika Slabá. Zdravotníkembyl opět
staÍoŠt
ndoktorÍrancovka..p. Milos|av Macháček.Jako organizaěnívedoucía
cykIistapracova|p' JarosIaVČešpiva.
LetošníBrad|o bylo Ve znameníolympijskýchher. Rozdě|ilijsme se
do šesti soutěŽníchoddí|ůa druhý den slavnostně zaháji|i"'Táborové
království
hry. ToH 2oo8"' Přišelmezi nás krá| Brade|ského
o|ympijské
róeacřram šbstnaay fiméno ěti obráceně), kteni s|avnostně zahájil
naše oH. Byla vztyéenaolympijská vlajka a zapá|en o|ympijgkýoheň.
SoutěŽi|ijsňe v ]ěrrxéattetice, kopané, cyk|istice,p|avání,jízdě na
soutěŽemi.
raÍtechatd. Ce|ý prog1amby|.dop|něndiskotékamia da|šími
tradiční
azimltový závod a samozřejmě se nezapomně|o
Uskutečni|,se
na cyk|istické
túry.Pěkná by|ajízda na Vese|ý kopec (skanzen),odkud
jsme se vrace|i [řes pra|es Po|om. To by|a dobe|a kaskadérskájízda.
bruhá túraměla dvě varianty.Zdatnějšíje|i směr Chrudim a ostatnína,
Seč. Zdatněišísi opět zamaka|i' Jeli přes Bojanov na KřiŽanovickou
přehradua pak na Nasavrky.A zaěa|o drama. Píchnu|ArraoštKopgcký.
Jen mu p. Kync| spravil ko|o, prask|yve sjezdu p|ášťa duše Vaškovi
P|achému.Nlaštěstínám pomoh| jeden m|adý doňorodec a věnoval
nám p|ášť.Dojelijsme do Nasavrk a zpět na oběd do HorníhoBradla.
Vychutnal si nás p. Češpiva,kteý,zavo|a|majitelipenzionu U Koz|Ů a
ten pro něi přijeldodávkou.
Nesmím žapomenout na veimi z$ímavý a dramatický závěr
závodu, časovky|esem.Někteřích|apcipíchliko|o,.někte-ří
cyk|istického
ó'bě a nejmenovaný borec tam mě| i více.děr. A tak i Íavoritémě|i
smůtu.eóbyt jsme )pestřiti i koupáním'ale počasínám |etošnepřá|o.
Koupa|ijsme se jen třikrát.
Na závěr pobytu a ,,ToH..jsme h|eda|ipok|ad, kteý nám vedoucí
ukryli ve skalách (ednalo se o krabice nap|něnécukrovinkami).Závěr
jšmesi pořádně osladi|i.
bojovek.PrvnÍby|a laterkovaná (deš
Proběhlo takéněko|iknočníc|r
siezka odvahy.(zapálenésvíčkyv
druhá
po svšt|eb|ikajícící
baterky),
.by|
kuýr (pronést|ístečkys ' rozstříhanouzprávou k
ianvíctr;,třetí
táboráku, h|ídajíobránci). Nejlepší.nakónec.Vedoucí nás odved|i do
lesa, zaváza|i nám oči, povodi|ipo lese, sunda|i šátek z očía museli

Jak dopadnu letos, nevím,a|e chci samozřejmě zvítězii,Udě|ám pro to
všeohnorozumné,co bude v mých si|ách, a nebudu na to sám. 'Ale k
samotnémotivaci.Nikdy jsem se nechova|jen jako pasivhíkritiktoho'
co se mi ne|íbi|o
na Životěko|emmne. Zastávám názor, že svět nestačí
jen vykládat,ale je ho potřeba měnit. Měnit ve prospěohcelku a ne jen
Úzkých, v drtivé většině sobeckých zájmů jedinců' kteří mají
momentá|němoc. Ti si takémys|í,že ma1ípravdu jen oni. Je jasné,Že
Žebříěku'má
čímstojíč|ověkvýše na tom pomys|némspo|ečenském
a|e,a na
děje. Má větší,,moc'',
takévětšívliv na to, co se ve spo|ečnosti
to bohuŽe|va|ná část našich dnešníchv|ádcůzapomíná,také da|eko
většízodpovědnoQt.Já jsem ochoten néstjak jedno,tak druhé.
KaŽdému,kdo chce vstoupit do veřejnéhoživota,bych' doporuči|
před tím' neŽ to udě|á, přečístknihu Ladis|ava Mňačka,,Jakchutná
moc''. H|uboce si vštípitdo paměti to zásadní, co v ní autor sdě|uje'
Neztrácet pokorua úctuk práci každéhočlověka.

(dobře
isme najítcestu do srubu' Bý|oto pěknéa nebylo to nebpzpečné
;ajištěnó).Pan vedoucíse timto om|ouvápí H.T., která š námi by|a |oni
na táboře a po abso|vování nočníhry pry poŽadova|a pro příštírok
a zavéstuměléosvět|ení.BohuŽe|na to nejsou
cesty trasy VyasÍaltovat
Íinance'

Na co bys ses v případě zvo|ení nejvíce zaměři|?
co je skutečnězásadnÍ
' ' Předevšímna to, aby Senát.projednáVa|'to,
pro z|epŠenia zkva|itněníŽivota |idí,a ne nesmys|nénávrhy. Přík|ad:
v|áda prosadi|av Pos|aneckésněmovně takzvanou reÍormu'Její obsah
se dotýká každéhoobčanatohotostátu. A|e pravicovísenátoři spo|use
partnerynecítípotřebuse k tomutotématuvyjadřovat.
svými koa|ičnÍmi
zrušit
Naopak, vedoŮ rozpravu,zda je potřebnéa pro.občanydů|eŽité
Mezinárodní den žen. Svátek, kteý vyjadřuje úctu kaŽdé Ženě bez
ohledu na to, zda je či není matkou. Přímo v našem regionu je celá
řada problémů,k jejichŽ vyřeŠenínebo a|espoň z|epšenístávajícího
stavu bych chtěl přispět. Především se jedná o sta silnic, mostů,
Ve|imíje toho
obchvatůměst a vesnic. Příklad Ko|ína,ale také'průtah
svědkem' Da|šíob|astíje zajištěníbezpečnostiobčanůa jejich majetku'
pracovní sí|y. Je třeba
Region trpí také nedostatkem kva|iÍikované
obnovit učňovskéško|stvía také Vrátit do yědomí spo|ečnostiÚctu k
manuá|nípráci, k řernes|níkovi'Dě|nícinejsou.žádná spodina. Je to
krev národa! Mám rád přírodu a kulturní památky, 1aké při jejich
ochraně bych chtěl při|oŽitruku k dí|u.ostatně těch věcÍ,kterévo|ajípo
nápravě' je více.
Jaký máš názar.nanás|edující čtyři prob|émy,kteréjsou poměrně
často námětem diskusí občanů.Umístění cizí vojenské zák|adny
na území naší ůlasti, navrácení majetku církvím, tzv. Ju|ínkova
zdravotní reforma a Úznání samostatnosti Kosova?
S umístěnímzák|adny.u nás zásadně nesouhlasím'Není to akt
míru, ale vá|ky. A vá|ka je, tak jak se zpívá v jedné písni, ,'vů|','
Vybudování'zák|adny je vedeno snahou něktenj'ch kruhů v USA
postaveníVe světě. Je aŽ tragicképro da|ší
rea|Ízovat
sVé impériá|ní
vývoj u nás, Že současná v|áda oDS, KDu - ČsL a strany ze|ených
nebere na zřete| přání většiny |idu zák|adnu nestavět, anebo vypsat
referendumzda ano čine.
Jaký majetek se má vracet? Kde a jak k němu církve, h|avně
katolická, přiš|y?Jak se doš|o k navrhovanéceně? Potřebuje vůbec
církev tolik miiiard pro svou činňost?Je to V zájmu občanůČeské
republiky?To jsou jen některéoIázky,na něŽ neda|nikdo ze zastánců
navrácení majetku občanůmkva|itníodpověd.. Církve jsou součástí
kteréjim
našíspolečnosti'Majímíttakovéprostředkypro své působení,
umoŽnívykonávat své rituá|níčinnosti.Na jejich Íinancováníse mají
podí|etti, kteříje potřebujípro svůjŽivot'a já to nejsem.
Bezp|atnouzdravotnípéčinám zaručujeUstava CR' V|ádníkoa|ice
to a|e nerespektuje. Pan Julínek na nás pacienty .up|atni|princip
ko|ektivníviny. Jsou' mezi námi, a .oni skutečnějsou' nad tÍm ne|ze
zavírat oči, jedinci, kteří zdravotnictvízneužívqí,proto potrestáme
je prob|érn,
všechny'Ze zaéálkutakéty sotva narozené.Zdravotnictví
a|e ne|ze ho řešittaktojednostranně.
Uznání Kosova byl akt, který se světu vymstí.By|'porušenjeden z
principůmezinárodníhopráva, a to zachováníce|istvostihranic Srbska.
metru',,
To samé postihloČsR v roce 1938. Kam vede po|itika,,dvojího
jsme,svědky v rámci prob|émů
kolem Gruzie. opravdu modernístátníci
by měli Vědět, Že ve 2.1. sto|etíby se mezinárodnÍprob|émymě|y řešit
'jednáním,a ne vá|kou,zabljenímnevinných.

Všem se nám tu líbi|o.Přes některékázeňské přestupkyjsme by|i
hodnoceni k|adně' Vedou.í nás pochvá|i|i,by|i spokojeni. Mě|o to jen
jednu ',,kaňku...UŽ třetí den nám onemocně| pan Mí|a Macháěek'
nepostradate|nýdoktor. Necha|i si ho v Chrudimi V nemocnici a tam
strávi| ce|ý zbytek pobytu. Mí|a A|pa Macháček a|ias '.Dráha'' nám
.opravdu
chybě|.Předevšímjeho humor a Írancovka'
Děkujeme Všem' kteří se o nás stara|i (|ižby|i jmenováni) a také
obce, obecnímuúřadu,ško|skékomisi a předevšímpanu
zastupite|stvu
a podporují.
že nám Íandía tento pobý umožňují
starostoviSeiÍertovi,
Děkujeme.také p. Václavu P|achému za převoz ko| a poskytnutí

o"oÁ1:*T:

Ta se taképovedla'Zpátkyse je|opřes
Il'rjdr.f,patxvz

Seč a od Seče se klesá. Na Kačině by|a prvnízastávka na oběd. Za
'Kačinoupíchnu|Jakub.Kasal. ProtoŽe se je|o bez doprovodu, p.
Češpivazůsta|s Jakubem na Kaěině, neŽ pro něj přije|pan Kasal; U
Tesca y Ko|íněpích|a.lvankaFarkašová,a tak čeka|ina tátu Farkaše
(2' zastávka): Vše dobře dopád|o a my se domů dósta|i v pořádku, i
kdyŽtrochupozději.
" Autorem je nejmenovaný cyktista. Bedakce jméno má,

Poznámka

PřÍštíBrad|o se uskutečnív termínu 11.7. - 25'7,'2009,Pronajímate|
dost podstatně zdraži|,a tak jsme nuceni zvednout cenu poukazu pro
Velimáky do 5. roč. na 4400,- Kč a od 6' roč. na 4550'- Kč' Děti
nebudou p|atit dopravu, pojištění a rekreaění pop|atek. Pro
se uvedénéčástkyještě zvyšujío 350'. Kč. Zájemci si
mimove|imské
mohou vyzyednoutpřihláškyve ško|e,kde jsou k dispozici jižod 24.9.
2008.

Rozhovors kandidátemdo Senátuve
VolebnímobvodQČ.42 KoIín
Svarcem
Františkem
v |ětošnímroce půjdemeopět k vo|bám. Spo|ečněrozhodneme o
tom, kdo nás bude zastupovat.Vkrajskémzastupite|stvunašehokraje a
těch, kteří
také v Senátu Par|amentu České repub|iky.Jedním
-z
kaňdidujíza náš obvod právě do Senátu, je FrantišekSvarc, kterého
navrhla KsČM. Po|oži|jsem mu za Vás něko|ik otázek, které nám
umoŽníjejpoznat a seznámit se s jeho názory a postojik různýmjevům
našísoučasnosti.

Vím, že ve Ve|imi žije Tvoje teta' Máš nějakou vzpomínku na
Velim?
Ano, ve Ve|imi byd|ísestra mé maminky paní Literová' K ní a ke
stýpi' kteý již nežije,jsem jako malý k|uk jezdil ve|ice rád. Krásné
vzpbmínky mám také na vánočnínadí|kyve dříve světově známé
čoko|ádovněve Velimi. Jako děti zaměstnancůisme dostáva|is|adkÓsti
a s|adkémám dodnes rád. Ve ,,Ve|imce,'praóova|a teta, máminka i
moje babička.BohuŽe|' čas mého dětství a s|áva čokoládovnyjsou
nenávratněpryč.

Mohl by seš.nám krátce představit?
Narodi|jsem 'se před padesáti šestiroky v Kolíně.Byd|ímv Radimi v
rekonstruovanémrodinnémdomě. Jsem podruhé Žena|ý,Z prvního
manŽe|stvímám jednu dceru a z druhéhotři. Vyuči|jsem se strojním
zámečníkem.Před nástupem do méhosoučasnéhopovo|ánípředsedy
oV KsČM v Ko|ínějsem praÓoval nejprve jako opravář stavebních
strojŮ u jedné stavební organizace. Po qdchodu z mého prvního
zaměstnání.jsem něko|ik let vykonáva| Íunkci vedoucího výroby'
postupně ve dvou {irmách. Moje žena Anička je ekorÍomka.Více
adrese www.frantiseksvarc.cz
najdetena internetové

Pos|ední otázka.Co bys chtě| vzkázat obyvate|ůmVe|imi na závěr?
Yyzývám Vás všechny k aktivníúčastive volbách! Nesedle doma!
Nenechte za sebe rozhodovat'druhé!
Vaše h|asv rozhodnouo tom, zda
dojde k nápravě toho, s čím nesouhtasíte,nóbo bude dá| probíhat
divoká privatizace, například Ve zdravotnictvívěetně zdravotních
pojišt.oven.Zda budou postihováni a trestáni zloději; a nejen ti ma|í.
Zda vzdě|áníbude dá| bezplatné.Zda vám penze bude stačitna Úhradu
základníchživotníchpotřeb.Zda m|adérodinydostanou podporu,která

Co Tě přimělo k tomu, abys kandidova|?
Řada čtenářůsi jistě vzpomene, Že dÓ Senátu nekandidujipoprvé'
na
a|e již potřetí.Pokaždéjsem skoněil' řečenosportovnítermino|ogií,
třetímmistě' Jedno přís|ovíříká:,,Dotřetice všehodobréhonebo z|ého.,'
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jim usnadnírozhodování
zda mít děti. Zda po.našichměstecha
budemechoditbezpeěně.
vesnicích
mnohoradostize Života'on je totiž
závěrchcivšem.popřát
Na úp|ný
pří|iš
Musíme|íoŽít,Zároveň
krátkýna to, abychom'jejpouzeproŽíva|i.

Fšenice je u nás zák|adnía nejúce rozšířenouobi|ninou.Ve Ve|imi se
pěstova|a od nepaměti. Jenom vá|ky, a to zv|áště ta 30 |etá, iejí
pěstování naěas přerušily.Při s|edovánízápisů o stavu ve|imského
dvora ze 17. a 18. sto|etízjišťujeme'že p|ochy osívanépšenicíby|y
oproti jiným obilninám vŽdy největšía pšenice by|a vždy-uváděnana
prvním místě. Po Květnové revoluci pěstoval pokusně Stěpán Sixta
pšenicis něko|ikak|asy na jednom stéb|e.N'eby|ato však ta správná
cesta ke z|epšenístavu.
PšenŽitu(coby označenípro novou odrůduobi|í)se za 2. sv. války
dosta|oV protektoráu halasnéhouvedení.Zpolovinymě|omítnovéobi|í
V|astnostipšenicea zpo|ovinyŽita. Jedna|o se však jen o propagandu
nemajícívýznamu, a tak jsme se ani ve Ve|imi ěi jinde nedoč[a|i
předvídanéhoexplozivníhopěstování' Humbuk kolem celého případu
brzy utichl.
Fštros je exotický pták ve|kých rozměrů.Ve Ve|imi si pštrosypořídi|
vroce 1996 o|dřich Janoušek zVítězovské u|ice čp' 3. Jedna|o se o
jednoho samce a 'dvě samice. Dosta|i jména Viktor' Adé|a a Sussi.
V roce 1998 si je přiš|yprohlédnoutškolníděti. Y roce 2002 se hejno
zvětši|ona 9 kusů. V 1áří 2002 mě| syn našeho ve|imskéhorodáka
JoseÍa sixty na .svém statku V Chotusicích pět dospě|ých pštrosů,
pocházejícíchrovněŽod Janouškůz Ve|imi.
Ráci jsou opeřeníobrat|ovci.Zabývá se jimi nauka zvaná ornito|ogie.
Z ve|imskýchzna|ců ptactva můŽeme uvést MUDr. Josefa Urbánka,
který na své |esozahraděptáky chova|a studova|.Pořídi|ve|kousbírku
vycpanin, kterou později Věnoval Národnímu muzeu V Praze. Pa|eta
druhůptactva v našem katastruje ve|iká. Ve|mi pqčetnábývajíhejna
havranů.,.posílených
účastí
kavek, která se vzimních měsících,častoi
v něko|ikatisíco{chhejnech objevujíV prostorupÓd drahou. Na z|omu
tisíciletíhnízdi|adosti početiráko|oniebřehu|í říčních
ve vítězovském
písečníku.Při jarní oibě traktorůse zase s|étávajírackové, kteří
vyh|edávajíponravy. Ke hnízděnísi ho|ubi zajišťují
vysoko poloŽená
místabudov.
,'Ptáme se pamětníků..-toto by| jeden ze zajímavýchtitu|ůVe|imských
novin' Jeho účelemby|o zachraňovat od staršíggnerace inÍormace,
kteréjsou nejen zajímavéa poučné,a|e i velmi cenné pro budoucí
badate|e.Za všechnyuvedupřípadse|ky MazurovézPraŽské u|iceěp.
19, která svou neópatrností způsobi|avypá|ení téměř ce|é Ve|imi.
PřestoŽe ktomu.doš|o na pocátku 19. století, neby| tento případ
kronikářsky zaznamenán-a nebýt výpovědi pamětníka,kteý jej zna|
Že
z výpovědi své matky, upad| by v zapomenutí.Je po|itováníhodné,
pro nezáje1rrveřejnostipodobnéinÍormacenenávratněmizí.
PTP - Pomocnétechnicképrapory se rozmoh|ypočátkempadesáých
let minu|éhosto|etí.Tito po|itickynespo|eh|ivívojáci by|i nasazováni
beze zbranína různéstavby, do |esů,|omŮ a do|ů.Po smrti sta|ina á
Gottwa|da, kdy by|a dosavadní po|itická rozhoďnutí znovu
přehodnocována, doš|o asi v dubnu 1954 ke zrušení PTP,' nebo
přeměně na TP. Sta|o se tak po po|itickýchprověrkách muŽštva.TP
pak obdrŽe|yzbraně. Z Ve|imi a Vítězova proš|oútvaryPTP ko|em 20
muŽůvojenskéhověku.

jitěm.,u",*,",,,I,I])3,";:i^i:;i,:",;:c!iovsxýveim
jiŽdnesděku

Velimslcí připomínka

dvou wýročí

V |etošňímroce si ce|á naše země připoíníná so' rryiioei za|oŽení
Českos|ovenskérepub|iky.Mimo toto významnéjubi|eum máme ve
Ve|imida|šídůvodk os|avě.
si
Před 140 |etyzde by|a založenasoko|skájednota.obě tato výročí
připomeneme na s|avnostnímsetkání ve ve|imskésokolovně v sóbotu
.|4,
hodině. K|etošnímuroku bude pořad uveden
25. října 2008 po
hes|em vyh|ášenýmČeskou obcí soko|skou' Hes|o zní: ,,Soko|ové
ČeskosIovenska...
devadesátémuvÝročí
odpo|edníprógram bude zahájen českos|ovenskouhymnou, po níŽ
bude následovat hlavní projev. Do progÍamu ku|turního-odpo|edne
přispějí předevšímmístnímateřská škola a kolínská ZUS. Základní
škola bude Vystavovat kresby a ma|by svých Žáků. Zahrádkáři se
poch|ubísvými yýpěstky. V druhé části prograrnu se sejdou rodáci
posezení.
k přáte|skému
Je
Tato po řadu |et opakovaná akce má pokaŽdéjinou atmosÍéru.
vyvrcholenímročníčinnostiK|ubu rodáků a přáte| Ve|imi' který jako
ětvrtý oddí| místní soko|ské jednoty je pořadate|em této velimské
Zváni jsou všichitiobčanéVe|imi a Vítězova i
společenské,události.
všichn|hosté,pro kteréVe|im něco znamená.'

ve Velimi
Polodrahokamy

'
Loni v adventu jsem vystavova| své vánoční poh|ednice
jsem.objevi||istinys rukopisem
v novopackémmuzeu. Při té příleŽitosti
RNDr. Kar|a Tučka,CSc., s názvem Podkrkonošsképo|odrahokamya
iejich na|eziště.Z ní cituji:' Stejně bohatá nalezištědrahých kamenů,
většinoujen má|o známá a sběrďe|i má|o navštěvovaná,jsou i daleko
od Podkrkonoší'Dokladem toho je řada míst podéltoku Labe. V jeho
trasách v oko|í Ko|ína a Ve|imi, severozápadně od. Ko|ína' byly
mnohokÍátna|ezenyvelkéa zajímavéva|ounycha|cedonua achátu..Na
po|íchkolem ovčár, severovýchodněod Ko|ína,můŽemei dnes najít
va|ounycha|cedonu,jaspisu i křemene, pocházejÍcírovnéžz |abských
teras. V oko|íRadimi, severozápadně od Ko|ína,.přev|ádajív náp|avu
cha|cedony nad jaspisy. Zde by|a na|ezena cha|cedonová výp|ň jako
va|oun se známou povrchovou bě|avou aŽ Ž|utobílouvrstvou, pod
jádro.
kterou je svět|e Žlutý cha|cedón a nepřeměněnéčervenohnědé
V někteých případech mohou podobnévalouny pocházet ze staých
náp|ávůCid|iny, která v době poledové ústi|ado Labe východně od
TÝnce
nad Labem...
.
H|edačipok|adŮ,co Vy na to?
JiřÍ Skopek
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{l.oavónEa
na podzimnívýstavu,která se koná ve dnech
11.- 12.10.2008od 13.00hod. do 17.00hod.
na 'obecnímúřaděve Ve|imi.

í" $;a [zi*,í
Ee
"
" -l.i

cf,e
Eo, c ce

Lrsr q6)
Varasrá AB;ECEDA
Psi jsou všude ko|em nás. S|oužínám v mnoha směrečh.Jsou našimi
stráŽci i pomocníky.Pekař Stejska| použÍva|psy k přepravě
spo|ečníky,
svéhozboží.I pekař Součeksi ze stejnéhodŮvodu pořídi|bernardýna.
Ten se však jednou Vrh| na ma|éhoSchránila a roztrh|mu tvář. Psy
často využívalii řezníci. Za první světové vá|ky zaved|i ved|e odvodů
koní i odvody tažnýchpsů.Také ve|imskýověák míva|psa, kteý mu
pomáhal h|ídatstádo. Původníjména velimských psů (A|ík' Brok,
jménanovodobá.
Šotek)vystřída|a
Punťa,.
PSVB - toto označenímívali na rukávech (psané bí|ýmpísmem na
Jednalo se o pomocnou stráž
rudépásce) někteří naši spo|uobčané.
Veřejné bezpečnosti.Jejich činnost skoněi|a Iistopadovou revo|ucí
v roce 1989.

HAslČSrÉ zÁvoDY V KLlPc|
V sQbotu 6. září se v obci K|ipec kona|y závody dobrovo|ných
hasiěů'Zaěína|ose ve 13.00 hodin. Závodi|o se v discip|íněhasičský
útok. Závodů se účastni|o1 1, muŽskýoh, 5 ženských a 3 dětská
nástupu a
družstva.Všechňa družstva se seřadi|a ke s|avnostnímu,
starostaobce proneslstručnouzahajovacířeč. '.
Mezi účastníky
se neztrati|iani dobrovo|níhas!čiz Vítězova,kteříse
umísti|ina krásném 8. mÍstě. Dětské družstvodokonce skonči|ona
místě prvním.Na konci závodů proběh|adiscip|ínaštafeta5 x 1 pivo,
ani iedno z našichdruŽstev.
a|e tése bohudíknezúčastni|o

Všichni vítězovštíhasiči, ve|cí i ma|í, se na závody poctivě
připravovali na tvrdých trénincích,které probíhaly ně.koliktýdnů před
závody. Naši s|avnídobrovo|níhasiěi startova|Íjako šestí.Ve druhéin
ko|e přišlo výraznézlepšení.Kdyby závod probíha|na osm ko|' by|i by
bohužeÍpouŽe dvouko|ový. Na ještě
zaruéeně ,,ná bedně... Závod by|.také
drobná díra v hasičskéhadici'
|epšíumístěnímě|a Íatá|nÍvliv
cátkové osmé místo |e přesto přís|ibem prÓ příští roěníky. Poté
nastoupi|ona závodní dráhu dětské druŽstvo a předvedlo bezchybný
Tito m|adíhasičiobháji|i|oňskévítězství.
výkon.
'
Na výbornémr4ikonu obou drÚžstev měl také nema|ou zás|úhu
rea|izačnítým a zv|áště ze všech si| fandíeí půvabné Íanynky
vítězovskýchhasičŮ.
Nakonec bychom chtě|i všem hasičůmz Vítězova moc poděkoval za
skvě|oureprezentaci.
KoL.

Poděkování
patřípanustarostovi.
oÚ vetim,
SeiÍertovi,

všemznámým a příbuzným,kteřími přišliblahopřát
k mým 80; narozeninám. }
Helena Hrodková

ruĚcoNA zoUBE.K
Houbgvétoustv
pod maso, na topinky, do rizota,na placky

Suroviny
1 1t2- 2kg hub, 1 kg paprik,3/4 kg cibu|e,1,ma|ýhustýkečup,1 rajčat.
.|
prot|ak,20 dkg krupic.cukru,2 |Žíceso|i' lŽičkapepře, 1l4 | octa' 1/4|
pepře, 5 hřebíěků
ku|iček
ce|ého
5
nového
kořenj,
liuliček
o|eje,S

Postuppřípravy
Houb;l očistíme,chvilku povařímeve s|anévodě a prop|áchneme.
Papriky nakráiíme na nudličky,cibu|i nadrobno, odměříme' cukI a
nachyštámepótřebnépřísady.Cibu|i zpěníme, přidáme papriky, cukr,
kečup, prot|ak,sůl, pepř, o|ej; ocet' do gázy dáme nové koření a
hřebíček.V|oŽímedo hrnoty, přidáme houby,.vše z|ehka asi 5 minut
povaříme, vyndáme gázu s kořením a p|níme.ma|é sk|eničky.
Zaváříme 20 minut při 80 stupních.
pomocníkv
Fokud jsou houby, neváhejte,po celý rok je to vynikající
kuchyni š výbornou chutí... Hodí se pod maso, do rizota, ňa tousty'
topinky,na bramborovép|acky'jako příloha.kmasu.

:

,

Žravéřezv s mandarink,arni

Suroviňy
Těsto: 25o g cukru' 150 g h|adkémouky,5Vajec (Ž|outky);5|Žichorké
vody,1l2 práškudo pečiva
]
\
smetany,kompbtované
2 krémovité.zakysáné
Náp|ň: 1 š|ehačka,
ovoce dle chuti.
Želé:zvaniIkovépudinky

Postuppřípravy
s
přidámemoukusmíchanou
cukr a vodu uš|eháme,
Ž|outky,

.práškem do peěiva a nakonec opatrně vinícháme sníh. Péěeme ve
Íorměs vyššímoknjem vymazanétukem, Vysypanéhrubou moukou.
.|80.C. Necháme Vych|adnout. Mezitím si
E|ektrická trouba cca
připravÍmenáp|ň. Uš|eháme š|ehačku,os|adímeji dle chuti. Kysané
smetany opatrně smícháme se š|ehačkou a - přidáme na kostiěky
nakrájené okapané ovoc.e. Směs natřeme na vyehlad|ý moučník.
Nakoňec udéláme Že|é.ŠťáVuz kompotu do|ijemevodou,'abychom
mě|i 3/4 |itru tekutiny. Tu povaříme se 2 pudinky. Proch|ad|éŽe|é
dávky.
na|ijemena náplň a dáme do |edničky.Lze upécii z poloviční

Knásná iako Iedniěka
Pár |et po svatbě.jsem dosáh|a máteřské a manže|kovskédokona|osti, mýtu ěeskýeh Žen. ProtoŽe jsem se .zté Zemé dokonalosti
vráti|a při re|ativnímduševnímzdraví, mohu Všem, kdoŽ tam míří,
poradit,jak se dostat zpět mezi šťastnénedokona|é.
Vstáva|ajsem tehdy denně mezi pátou a šestou ráno, kdy.se budil
syn' odved|a jsem ho do kuchyně, aby nebudi|tatínka.Vyěisti|ijsme si
spo|u.zuby,a zatímcosnídal,stih|ajsem i rych|ýmake.up,takŽe jsem
manŽeJa uchráni|a poh|edu na pňrozenou ze|eň svého nevyspalého
ob|ičeje.
Syn dosta|kostky nebo paste|ky,a protožedo pů|osmé, kdy
vstáva| můj muž, b1iva|odost času, stíha|a.jsem obvyk|e připravit
,pořádnou muŽnou snídani s kávou, dŽusem, vajíčkynaměkko a
topinkou. obměnou by|y |ívance, vrchovatě ob|oŽenéch|eby nebo
domácípomazánky.
Budi|a jsem ho ve|eněŽně,pomoh|a.mu najítkoši|ea ponožky'a
kdyŽ odcháze|do práce, máva|ijsme mu z okna.
Během dne jsem stih|ávšechno:
.
uk|idit,nakoupita připravittep|ouveěeři i s moučníkem.
jíts ma|ýmna propházku,up|éstsvetr, natřítpo|ičky'posekat
zahradu.
By|a jsem hodně pyšná na to, Že kdyŽ se vrace| odpo|ednedomů,
by|ovšechnohotové,věetně vych|azenéhopiva v ledničcé.
Z tédobysi nipamatuji ani jednu manŽe|skou hádku:
nechodi|aodnikudpozdě' a
Neutráce|ajsem za zbytečnosti,
pokud chtěLmŮj mužo něěem m|uvit,trpě|ivějsem pos|ouchala.
Vždycky by|onavařeno;vše obstaráno,tep|q útulno.
Na nic si nemoh| stěžovat- a taky si nestěŽova|.,,Takco je
dnes nového?,.ptáva|se a já pyšněoznamova|a,Že je všechno
pořádku. By|o,aŽ na ťÍrobnosti.
v nej|epším
Jeho někdejšívře|ý polibek na.přivítanouse nejprve změni|
v lehký po|ibek na tvář, pak jen v symbo|ický'polibek ve
VŽduchua nakonec v přáte|sképop|ácánípo zádech. Takové,
jakýnl se vítajíchlapi,co jdou spo|una Íotba|.
To už řÍkáva|:,,Nic nového, že?,' a obvyk|e še| rovnou
ěekáva|a
k |e.dničce, kde ho s Že|eznou pravide|noŠtÍ'
vyih|azená desítka'
:Naštěstími tehdy zbyli kamarádi' ,,He|e,iaký si myslíš, že ircrozdí|
mezi tou |edniěkou a tebou?,, zepta|se mě jeden z nich.Telefonova|a
jsem mu v.noci, téměř potají.'.''Lednička
stojí kaŽdý den lam' kde to
čekáš.VŽdyckýti nabíd'ňeněco k jídlu,je tichá, na spotřeóu nenáróčná.
Člstá,oítá,vkusná, ale těŽko tomu říkatkrásná. UŽ jsi vjdě|ach|apa,co
by vášnivě mi|ova|ledniěku?.Všimňe si ií, aŽ kdyŽ mu komp|etně
Vytečena podlahu.Ale to musí po tý louži uk|ouznout!..
Ten večerjsem vypi|a dvě vychlazenédesítky a probudi|ase až
vpůl'osmé. Nade mnou stá| manŽe|vjedné ponoŽce a zmaěkané
koši|i.Zatímco na pr4vé ruce drŽe| křičícídítě' v levé tříma| suchý
roh|ík.Tváři| se překvapeně.za pář,měsíců mě už zase vře|e |íba|a
pta| se, zda|i jsem vaři|a, nebo má po cestě zpráce něco koupit.
':
.

Nebud'te vŽdycky tam, kde to ostatní čekají.
Bud'te náročná na spotřebu.
Nabízejteien to|ik, co vám dávají,a pořádně hluěte, kdÉ ie
to potřeba.
A uŽ vůbec se neboite ěas od času vytéctna podlahu.
Dodnes sice nevím proč,a|e ie iisté' Že ien tak vás budou ti
kolem milovat

Takový je zákon ledničky.
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