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ýažett.íspoún6čafli ýe fimi
a ýítězoua,
ďoao[te mí, a1ycft ýóm jmértem oúecrtífro
zastupitektoa, oóecnífioúřaiu a jmutem soym
popřót kríďflé a raďostné prožítí rlatločnír,ít

a roce20p9.
saót(ů,zíraaí,štěstía spofujenost
J osef Seifert, staro sta

':
Nyníbych Vás jménem zastuýitetstvaintormoval o akcích,
kterése v našichobcích v roce 2008uskutečníly.
o
.
o
o
.
o

V obci Vitězov by| na Žádost občanů vybudován chodník a
zřízeno nové místo na sběrné nádoby. Díky dotačnímutitulu od
Krajského úřadu Stňedočeskéhokra|jeprobíhá výstavpq dětského
hřiště.
Ve Ve|imi v mateřské ško|e jsou připraveny nové prostory pro
dětskou a dorostovou |ékařku.
V u|icích Novoveská a Palackého by| vybudován chodník ze
zámkovéd|aŽby'Na Ska|ku by|y kvŮ|ivětšíbezpeěnostiumístěny
dva zpoma|óvací retardérya vypouk|ézrcad|o,
V bytovkách K Sídlišti.č.541 a Pa|ackého č. 487 by|a vyměněna
stará dřevěná Qkna za nová, p|ástová.
K bytovce čp. 565 by|a rozšířenapanelová cesla a nainsta|ováno
veřejnéosvět|ení.
obec. Ve|im uspě|a v da|šímprojektu a získala dotačnítitu| na
V příštím
roce.
rekonstrukcináměstí,která se uskuteční
V současné dobé jsou rozpracovány da|ši projekty na dotační
titu|y;konkrétněna dostavbukana|izaceá rekonstrukciMS Velim.
Ve Vítězově a ve Ve|imi se uskutečni|ahumanitárnísbírka pro
DiakoniiBroumov.

o
o
o

o
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-

Je zadána další změna územního p|ánu, do které by|y
zapracovány připomínkynašichobčanůa Žádosti o změny.
Stá|e probíhápřevod historickéhomajetkuna obec Ve|im.
Ve|ké změny nasta|y také přímo v budově obecního úřadu'
Komp|etní rekonstrukcí proš|a podate|na a ma|á Žasedací
místnost'
Díky příŽnivé
' Íinanční situaci poskytlo v |etošním roce
prostředkůneŽ
zastupite|stvovšémspo|kůmv obci víceÍinančních
v minulých|etech'
obec Ve|im se podí|e|a na zakoupení e|ektrické p9ce. !a
vypa|ování keramiky pro keramický krouŽek v Zák|adní ško|e
T.G. Masaryka ve Velimi.

.Vážení oběané, s' připravovanými akcemi vroce 2009 Vás
čís|eVe|imškýchnovin.
seznámímv nás|edujícím
Závěrem bych rád poděkoval.členŮm zastupite|stva za jýich
roce
dosavadnípráci a popřá| vše dobré. DouÍám,že v nás|edujícím
,bude
spolupráce fungovat a|espoň tak dobře, jako tomu bylo
2009
v roce |etošním
JoseÍSeiÍert, starosta

zPRÁvY zEzo
Z'jednáníZo Velim konanéhodne 23. 9. 2008v zasedacímístnosti
oÚ Ve|imod í8.00hodin , ''Přítomni:pp. . Seifert,|ng' Richterová'S|abá' KaÍtan,Kostka' Mgr.
Karpeta,Kube|ka,|ng. Rejho|ec,Mgr. Češpiva
1; Zaháiení proved|a s programem jednání seznámi| přítomnépan
starosta Josef Se|Íert. Konstatoval, že je přítomna nadpo|oviční
většinačlenůZo. H|asovánío programu:pro 9 . proti0 . zdrŽe|se 0
2. Kontro|aminu|éhozápisu
. Pane|ovácesta k domu čp.565 - pród|ouŽení
o 100 m- Pozemek manŽe|Ů Junkových - ěástka by|a zap|acena' byl podán
návrh na vk|ad do katastru nemovitostí:
. Mateřská ško|aV'e|im- ordinace dětské|ékařkyby|a dokončena.
. BytovkaK síd|išti541, Ve|im- by|aprovedenavýměna oken.
- Bytovka Palackého 487 - výměna oken bude provedena
týdnu.
v nás|edujíoím
'
Zákres a sjednocenípozemků,které,oU získa| od pozemkového
Íondu- úko|trvá.
STAND.BY,,Praha -,Žádost o souh|aŠs u|oŽenímzemní kabe|ové
přípojkya návrh sm|ouvy . řešíJUDr. Těmín.
týdnu proběhnemístníšetření.
HP projekt- v příštím
J. Šmíd- dokumentyjsou připravenyna oU Ve|im.
E. Kociánová, Poděbrady,.zástupceČEZ Distribuce- návrh
. sm|ouvy
naztízenívěc' břemene Ty|ovau|ice- řešíJUDr. Těmín.
ManŽelé Miňovských' Ve|im - Vypouklé sk|o' na Skalku bude
objednáno.
By|y připomenuty ostatnízprávy.
J.

DoŠ|ápošta
q. j.496/o8 - A. Sixtová, Loděnice - Žádost o dě|ení pozemků.
Rozhodnutí:zo souh|asís dě|enímpozemkŮ na spojnici'H|asování:
pro 8 - proti0 - zdrže|se 1
b. j. sot7oe . .RoP StřednÍČechy - oznámení schvá|eníprojektu
k financování,,Renesancecentra - obec Ve|im..- poskytnutídotace.
Zo bere na vědomí'
č.j. 57olo8 - ProJekce Cih|ář a Šanc,Týnec nad Labem - Žádost
uzavřeníSBUD na věcné břemeno r'nová STL přípojkaVác|avská
u|.odpověd':Zo souh]asís uzavřenímSBUD na věcnébřemeno na
poz.p.č.952.
H|asování:pro 8 - proti0 - zdrŽe|se 1
č.j. 576/08 . Diakonie Broumov - žádosto uspořádáníhumanitární
sbírky.Rozhodnutí:Zo pověřuje panÍS|abou a sociá|nlkomisi.
ě. j. 583/08 - J. Ríhová, Ve|im - Žádost o piidě|enívětšíhobytu'
odpověd': Zo v současnédobě Žádný vo|ný obecní byt nemá a
s výměnoubýu nesouh|así.
č.j. 584/08 - K|ub rodáků a přátel Ve|imi - oh|ášeníakce za|oŽeníČeskos|ovenskérepub|iky a 140.výroěíza|ožení
so.rnýročí
Soko|aVe|im.ZO bere na vědomí.
ě. j.585/08 .'|. Smejka|ová, Ve|im - Žádost o staýební parce|u.
odpověd'Zo: Zařadit do seznamu Žadate|ů:
ě. j. 593/08 - Měú Ko|ín- odbor dopravy - místníúpravaznačení
a nás|ednéodebráníznačekv |okalitěSkalka - umístěníretardérů
obytná zóna. Zo bere na vědomí a pověřuje pana starostu SeiÍerta
objednánímznaěek a příčnýchprahů.
č.i' 594/08 . Měú Ko|ín, odbor výstavby - dodateěné povo|ení
stavby Eurowinp|ast,s;r.o.,Vítězov'ZO bere na vědomí.

.

P'.Kasal, Ve|im - cenová nabídkana výměnu p|astovýchoken na
ObecnímÚřadě Ve|im.Zo bere na vědomí.

4. Zpráw ě|enúZo' diskÚse
Pan starosta
. lnÍormova|oZ o piánovaných stavebních úpraváchobecníhoúřadu,
konkrétněo' vlýstavběvýahu a předě|áníh|avníhovchodu z ulice.
. Poděkova| panu Kaftanovi za vyřešenÍ zá|eŽitosti s retardéry na
ska|ce a zároveň ho poŽáda| o zpracování nabídky na chodhík úsekod EDENU ke ško|e.
- Dá|e se2námi| oZ s dopisem pí Rejhonové'která se dotazovalana
opravu chodníku v ulici PraŽská a na rekonstrukci místní
komunikacé.Pan starosta jí odpovědě|,že,s opr-avouchodníkuje
počítáno v rozpoětu na rok 2009 a rekonstrukce komunikace by
mě|a zaěítv měsíciříjnu.
. |nformova|o zhotovóní projektu na pos|edníetapu kanaiizace ve
Velimi.
Ing. Rejholec
. Seznámi| oZ s výběrem heřních prvků na hřiště ve Vítězově, na
příštím
poŽadavkyobčanů.
zasedání předIoží
Pan Kaftan
- |nÍormovaloZ' jaká proško|ení,pověření a ošacení s reflexními
prvky musí mít pracovníkpřevádějícíděti na 'přechodu u MS a ZS
('ťíT dozor vykonává obecní po|icísta}'
..
Mgr. Cešpiva
. Podal zprávu o zvýšení oeny |etníhotábora v Horním Brad|e.
|níormova|o přípravě přih|ášek na příštírok a poŽáda| za Mgr'
Kync|a,jenŽ je h|avnímvedoucím,o zvýšeníÍinanční
ěástky, kterou
obec přispívána tábor. Zo bere na Vědomía o finaněníčástcebude
rozhodovat aŽ při sestavování rozpočtuna rok 2009.
M' S|abá
. Seznámi|a Zo s aktivitam.ikeramickéhokrouŽku při ZŠ Vetim a
poŽáda|a o finanční prostředky na nákup e|ektricképece na
vypa|ováníkqramiky.Rozhodnutí:Zo souh|asís nákupem elektrické
pece. H|asování:pro 9 proli 0 _ zdrželse 0
V 19.oo hod. se naoozváníZo dostavi|ido zasedacímístnostiobecního
Úřadu manže|é'Koděrovi,
manŽe|éRovengkých,paní Jansová a paní
Jakubíčková. Přítomňí informova|i Zo o prob|émech a neshodách
oznámi|oZo
s paníJakubíčkovou.
Po vyslechnutivšechzúčastněných
výše jmenované paní, Že pokud se neshody s ostatníminájemníky
budou opakovat,bude vše řešenoprávnícestou.

Z jednáníZo Ve|im konanéhodne 7. 10' 2008 v zasedacímístnosti
oÚ Velim od 18.00hodin
Přítomni:pp. - SeiÍert,|ng' Richterová'S|abá' Kattan,Kostka' Kotek'
'
Mgr. Karpeta, Kube|ka, |ng. Rejho|ec, Mgr' Češpiva'
JUDr. TěmÍn
1. Zaháiení proved| a s programem jednání seznámi| přítomnépan
starosta JoseÍ SeiÍert. Konstatova|, Že je přítomna nadpo|oviční
většinaě|enůZo. H|asovánío programu:pro 1 1 . proti0 . zdrŽe|se 0
2. Kontro|aminu|éhozápisu
. Pane|ovácesta kdomu ěp.565 by|a prod|oužena
o 100m a by|a
objednánafirma na zhotoveníveřejnéhoosvět|ení.
. Zákres a sjednocenípozemků,kteréoU získa| od pozemkového
Íondu- úko|trvá.
- STAND.BY, Praha - Žádost o souh|as s u|oŽenímzemní.kabe|ové
přÍpojkya návrh sm|ouvy.JUDr. Těmín projedna|správnostsm|ouvy
a doporuči|ji Zo ke schvá|ení.Hlasování Zo.. pro 11 - proti 0 zdrŽe|se 0
. HP projekt: úko|trvá.
' E. Kociánová, Poděbrady,zástupce ČEz Distribuce- návrh sm|ouvy
naziízenívěc. břemene Tylova u|ice- zátÍmnepřišlaodpověď. Reší
JUDr. Těmín.
. ManŽe|éMiňovských,Ve|im - na Ska|ku by|o objednáno vypouklé
sk|o spo|u s retardérya dopravním značenímvčetněmpntážíza
65.000..Kč.
Diakonie Broumov - qociá|ní komise při oÚ Verm uspořádá
'
humanitárnísbírkuzačátkemIistopadu.
. Byly připomenutyostatnízprávy.
3' Rozpočtové
opatřeníč.||
Pan starost.aseznámi| všechny přítomnézastupite|e'srozpoětor4im
,
ooatřenímč.||.
K nar4išení
výdajůdoš|o:
. u spótŘtlo 1.oo.ooo,.Kč
o 3.000.000'.Kě
- na akci Renesance centra (náměstíčko)
. na dopravníznačenío 90.000,.Kč
Po|oŽka. Rezerva by|asníŽénao 3.190 000;. Kě.
H|asováníZO: pro 11 - prot.0 - zdrže|se 0

.obec
Velim z roz.
4. SooluÍinarrcorrání
oroie ltu Renesance centra .
počtuobce
. Pan starosta Josef séifert před|oŽi| zastupite|stvu návrh na
spo|ufinarrcováníprgjektu Renesance centÍa- obec Ve|im (reg. č.:
cz.1.15l3.3.0ol10.00264)z rozpoětuobce.ZO tentonávrh schvá|i|o.
Hlasování Zo: pro 1 1 - proti 0 - zdrže|se 0
. Dá|e požáda| Zo o schvá|ení smlouvy na poskytnutí dotace č.
s/oo7zRRsc/2o08' zo schvá|ilo uzavření sm|ouvy o poskytnutí
. dotace ě.: S/0072/RRSclzooB na projekt Renesance centra.|- obec
H|asováníZo: pro 1 - pÍoii
cz1 .15l3.3'0ol10.00264).
Ve|im (reg.č:
0 - zdrŽe|se 0
. Pan starosta SeiÍertpoŽáda|zo o přijetídotace na realizaci projektu
Renesance centra - obec Ve|im (reg. ě: CZ.1.15/3'3.00/10.00264)
dle sm|ouvy o poskýnutí dotace ě. s/007zRRsc/2008. zo souh|asÍ
s přijetím dotace na rea|izaci projektu Renesance centra - obec
d|e smlouvy o poskytnutí
Ve|im (reg.č:Qz.1.1513'3.00/10.00264)
dotace č. s/007zRRSc/2008. H|asováníZo: pro 11 - přoti 0 zdrže|se o

2'
.
.

5. Doš|ápošta
. č.j.596/08 . JUDr. F. :oraský, Ve|im - Žádost o opravu si|nice
vedené na pozemku p.č.1098/1vk.ú. Ve|im. Rozhodnutí:Zo
nesouh|asísopravou si|nice v|etošnímroce' H|asování:pro 10 proti0 - zdrŽe|se 1
' č'i.614/08 . H. Jeřábková, Ve|im - žádost o pňděleníobecního
býu. odpověď Zo:Zařadit do seznamu žadate|ů.
. ,čj.615lo8 . MUDr. H. Šmejka|ová,Velim - návrh na ukončení
sm|ouvy.Důvod- ukoněeníregistrace.Zo bere na vědomí.
Ve|im- oznámení o ukončení
- č.j.616/08 . MUDr. H. Šmejka|ová,
Činnostia inÍormaceo rnl'běrovémřízení na místo nového |ékaře:
Pan místostarostaKube|ka by| pověřen jednáním naYZP ohlédně
zajištěnínovéhodětskéhq|ékaře'By|o mu sdě|eno,Že krajský úřad
vypsa| r4iběrovéřízení na rirístodětského |ékaře pro děti a dorost
Velim,-Cerhenicea Že po ukončeníčinnostiMUDr. Smejka|ovébude
|ékařskápéčezajišlěna;obec Ve|im nabíd|aVZP pro |ékařenebo
|ékařkuobecníbý'
. é.i.617108 - J. Tříška,Praha - Žádost o provozováníku|turních
aŘcí - pouť V roce 2oo9. odpověď Zo: Z důvodu p|ánované
rekonstrukcenáměstíčkase h|asovánío pořádání ku|turníchakcÍoouti
,č,.j'bude konat aŽ koncem května 2009.
do domu
624to8 - M. Moravec, Chotusice - žádosto urhístění
s peěovate|skou s|uŽbou. Rozhodnutí Zo: Zařadit do seznamu
občané.
Žadatelů,přednostmajíve|imští
. King Air,'s.r.o. - objednávka na zpracování dotačníŽádosti a
propktovédokumentacepro umístěníměřičů.Zo bere na vědomí'

4. Doš|ápošta
. č.j. 641/08 . sÚs Kutná Hora - souh|as s rozetapizovánímstavby
l|ll3299Velim. Zo bere na vědomí.
. ě.j.64ao8 . Úzsvu
Ko|ín - smlouva o bezúp|atnémpřevodu
pozemků.Pozemková parcela ě.186/5 q/měra 581m2,pozemková
parce|a č.953/1vtýměra3132m2, pozemková parce|a ě.96.| výměra
381mz, pozemková parce|a č.962.{měra 1083m2' pozemková
parce|a č.965/1 yýměra 2514mz, pozemková
parce|a. é.96512
výměra 2514m2, pozemková parce|a č.965/3 výměra 496m2,
pozemková parce|a ě.971l3"4iměra 701m2, pozemková parce|a
č.976/3 výměra 929 m2, pozemková'parcela ě.976/10 výměra
154mz, pozemková parcela ě.976111 qiměra 208m2, pozemková
parce|a č,.978/3výměra 33m2, pozemková parce|a č'978/9výměra
332m?, pozemková parce|a č.978/13r4iměra 296m2, pozemková
parce|a č.98412výměra 3518m2,pozemková parce|a ě.985/6výměra
61m2,pozemková parce|ač.986/6výměra 31m2,po4emkováparce|a
č.986/7výměra 660m2,pozemková parce|ač.986/12výměra 190m2'
.1235m2,
pozemková parce|a č.993 Výměra
pozemková parce|a
č.996/.|výměra 4036m2, pozemkoÝá parce|a č.1000/1ul.měra
2654m2, pozemková paÍce|ač.10.t5výměra 527m2 zapsané na LV
60000 pro kat.územíVelim,obec Ve|im. Dá|e pozemková parce|a
č.36719{měra 491m2,pozemková parce|a ě.37912qiměra 100m2'
pozemková parce|a č.380 výměra 31 16m2, pozemková parce|a
č.386/4výměra 413m2, pozemková parce|a č.386/6výméra 52m2,
pozemková parcela é386n výměra 159m2, pozemková pařce|a
č'391výměra 2o97m2zapsané na LV 60000 pro kat' územíVítězov,
obec Ve|im.ZO bere na vědomí.
. č.j. 646/08 - MAs Pod|ipansko, o'p.s. - mandátní sm|ouva na
přípravupodkladůpro žádost,ekonomickézhodnocenía zpracování
Žádosti na poskýnutí dotace z RoP. zo bere na vědomí.
- é.j.647lo8 . Keramický krouŽek ZS Ve|im - poděkování za
příspěvek na e|ektrickoupec získaný z prodeje keramických výrobků
a z výtěŽku z pod7imníVýstavy.zo bere na vědomí.
. č.j. 648/08 . SUS Kutná Hora - oznámení o kácení a průřezu
pozemcíchV katastruobce Ve|im a Vítězov,při
stromůna si|ničních
si|nicíchv majetkovésprávě SÚS Kutná Hora. Zo bere na vědomí.
. č.j. M9/08 . ManŽe|é Svobodovi, Velim . - Žádost o revizi
kana|izačnípřípojky k DPS z dŮvodu podezření kontaminace
spodníchvod. RozhodnutíZo: odpoví JUDr' Těmín.
- ě. j. 653/08 . |P |zoLAcE POLNÁ - nabídkaenergetickýchs|uŽeb
pro objektMS Velim:
Zpracováníenergetickéhoaudituna MŠVe|im 62.404,-Kč,
Zpracování žádosti o dotaci 29.750'. Kč
Zpracování PD.projekt zatep|eníobjektu 65.787,. Kč
Zpracování harmonogramu postupových kroků rea|izace energetických úspornýchopatření29.750'. Kč
Zpr acováníPENB 43.683,H|asováníZO: pro 10 - proti0 - zdrŽelse 0
. č.j. 663/08 . J. Sixta, ostrava, M. Sixtová, Palkovice - návrh na
dělení pozemků na stavební parce|y. Rozhodnutí: ZO zatím
nesoÚh|asís dě|enímpozemků,navrhujeschůzkus v|astníkypůdy,
postupu.
kde se rozhodneo da|ším'
. ě. j. 664/08 . J. Váša, Zabonosy - Žádost o umístě4ído domu
s oečovate|skou s|uŽbou. Rozhodnutí Zo: Zařadit do seznamu
přednostmajíve|imští
Žadate|ů,
občané.
. č.j.665/08 . Geosan Ds - l. etapa výstavby si|nice ve 'Ve|imi*
za
náVrh na provedeníobrub a odvodněnív dé|ce230mb (,,zatratí!.)
225.566,50 bez DPH. Rozhodnutí: Zo pověřuje pana starostu
seiÍertaa pana Kostku k projednánítétozá|ežitosti.
. č.j.666/08 - Krajský úřad Středočeskéhokraje, Praha - vyh|ášení
. výběrového řízení . praktické |ékařstvípro děti a dorost - Ve|im,
Cerhenice do 1.12'2008'ZObere na vědomí.
- KG.SERV|S, spo|. s r.o. - cenová nabídkana zhotoveníchodníku
(od EDENU k zŠ Ve|im)za částku606.900,.vč.
u|.Palackého,Ve|im
DPH. H|asováníZo.' pro 9 - proti0 - zdrŽelse 1

6. Zpráw členůZo' diskuse
Pan starosta
. |nÍormovaloZ o prořezánístromůve Vítězově.
lng. Richterová
- |nÍormovalaZo o ve|mi špatnémstavu u|ice Ve Dvoře a poŽáda|a
si|nice.ZO bere na Vědomí.
Zo o vyspravéní
Mgr. Češpiva
. Upozorni| na nepóřádek před poštou, konkrétně na znečištěné
schody.
Ing.Rejholec
. |nformova|Zo, že popIávka na herní prvky na hřiště ve Vítězově
by|arozes|ána5 Íirmám.Zatímpřiš|apouze jedna nabídka.
Mgr. Karpeta
. Pan Mgr. Karpeta se zepta|, jak pokraěujíjednání,ýkající se
rekonstrukcesi|nice ve Velimi. Pan starosta Seifert se zúčastni|
Že
jednánív KutnéHoře a nás|édněve Ve|imi a sdě|il zastupite|ům,
obec nemá Žádnou pravomoc zasahovat do jednání týkajícÍchse
rekonstrukcesilnice.
M. S|abá
. Požáda|aZo o schváleníobecných podmínek- sm|ouvaná hrobové
.|
místo.Rozhodnutí:Zo souh|así.H|asování:pro 1 - proti0 - zdrže|
se 0
JUDr. Těmín
. Dotáza| .se na kamerový systém ve Ve|imi' Pan starosta SéiÍed
odpovědě|,Že kamerovýsystémby| jiŽ objednán a vše se řešípřes
titu|.
dotační

Z jednáníZo Ve|im konaného dne 21.10. 2008 v zasedací místnosti
oÚ Velim od í8.00 hodin
Přítomni:pp. . Seifert,lng. Richterová,Kaftan,Kostka, Kotek, Mgr;
'Karpeta, Kube|ka, |ng. Rejho|ec,Mgť.Češpiva,JUDr.
Těmín
1. Zaháiení provedl a s programem jednání seznámi| přítomnépan
starosta JoseÍ Seifert' Konstatova|, Že je přítomna nadpo|oýiční
Zo' H|asovánío programu:.pro10 . proti0 . zdrŽe|se 0
většinač|enů

.
.

Kontrolaminu|éhozábisu
Na Ska|ce by|ynamontoványzrcad|oa retardéry'
By|o schvátenorozpoětovéopatření
č.ll.
JUDr. oraský - Žádost o opravu si|nice. V |etošnímroce se
ooravovat nebude.
By|a opravena u|ice Ve Dvoře.
By|zarezewován byt pro |ékaře.
Probíhá uýběrovéřízenína |ékařepro děti a dorost.
Byly připomenuty ostatnízpráVy'

3. Rozpočtové
opatřeníč't||
Pan starosta seznámi| Všechny přítomnézastupite|e s rozpoěto\^i'm
ooatřenímč'|||.
ve rn;io4icnby|a zvýšena po|oŽka Příspěvek na provoz zák|adní
ško|yo 100.000,.Kč.
Po|ožkaRezerva byla sníŽenao 1oo.ooo,-Kč.
H|asováníZo: pro.9- proti0 - zdrŽe|se 1

č'j. 697/08 . K. Nejed|á' Ve|im - žádost o stavební parce|u'
odpověď Zo Zařadit do seznamu Žadate|ů.
. č.j: 7o1lo8 - Krajský úřad Středočeskéhokraje - stíŽnost- žádost o
přešetřenÍzpůsobu iyřízení stížnostiprvoinstančnímSÚ - Hrudkovi
vs. Kubelkovi.Zo bere na vědomí.
- ě. j,7o2to8 . Správa CHKo Kokořínsko _ rozhodnutío změně
ÝyuŽitíúzemí- p.č.912l2a914h2 v k.ú.Ve|im-- odstraněnínaváŽky
V Jezírkách.Zo bere na vědomí. l
-

5. Zpráw ě|enů40. diskuse
Pan starosta
' Navrhlsrovnatpovrch za.MŠVelim.
JUDr. Těmín
. Vznes| dotaz, kdy bude dokoněen'konkurzna dětskou |ékařku.Pan
starostaodpověděl,Že |hůtapro přih|ášení|ékařenebo |ékařkyjedo
. 1.12,2008'Nový |ékařnebo |ékařkazačnouordinovatod 1'1.2009.
S. Kotek
j Dotázal se, zda se vybudujínovéchodníkytakéve,,Fajberku...Pan
- starostaodpověděl,Že po dokončeníchodníku
v ulici Pa|ackého(od
EDENU kzŠ Ve|im)'budou následně budovány chodníkyzd|aždic
ve Fajberku.
Mgr. Češpiva
. |nÍormová|ZO o revizích p|ynu, které na poště proved| ' pan
Černohous. Dá|e sděli| zastupite|štvu,Že převza| dopis od pana
Šmída, kteý. bude ve Ve|imských novinách otištěň spo|ečně
s odpovědíoU Ve|im'

6. Zpráw č|enŮZo, diskuse
Pan starosta
., Navrhl nákup tří notebooků,kterébudou využitypředevŠím
u vo|eba
na kancelářsképráce.
. Dále navrh| opravu býva|ého obecního úřadu ve Vítězově'
konkrétněopravu e|ektroinsta|acea podlah.
. Starosta seznámi| ZO s dopisem pana Smída, k'teý převza| od výše
jmenovanéhoMgr. Češpivaa který bude otištěn ve Ve|imských
novinách.Zo pověřuje pana starostua JUDr. Těmínavypracováním
odpovědi.
Pan Kaftan
. |nformova|lo o propad|émk.aná|uv u|ici Armádní. Pan starosta
navrh|opravu si|niceko|emkanálu.
- Zo uváŽuieo nákupu mu|tikárys p|ošinou.Pan 'Kaftanse nabÍd|,Že
je
zjistíceny staršímu|tikárys plošinoua na příštímzastupite|sfuu
Zo ořed|oŽí.
Pan Kotek
. Upozorni| zo
na prob|ém se suchým stromem u Íirmy
zasedání,zjistípodrobnosti..
ManuÍacturing.
Pan starostado příštího
Mgr.
Češpiva
-Dotáza|
se, jaká je situace ohledně nové lékařky. Pan starosta
o c ípo v ědě| , že| é k a řs k á pé č ebudeo d1 , 1 2 0 0 9 z a jišt ě n a .
- Pan Češpivapožáda|pana'starostu' zda by Vypracovalčlánekdo
Ve|imskýchnóvin o činnostizastupite|stvaa obce za rok 2008. Pan'
: starostanaoíšečlánekdo 20.11.2008.
- Dá|e Zo t|'umoči|přání dětí, které touŽí po prostoru pro
skateboardisty. Pan starosta odpovědě|, Že tento prostoř by mohl
době'upravena.
, vzniknoutna p|ošeza MŠ,která má být v nejb|iŽší
. Mgr.ČešpivapoŽáda|pana starostu aZO o novépojízdnéstoly na
sto|nítenis do místníZS' Zo nemá námitek.
. |nformova|zo, žétéměř všechny sruby na |etnírekreaci jsou jiŽ

Ziednání Zo Ve|im konaného dne 4. 1.|' 2oo8 v zasedací místnosti
oÚ ve|im od 18.00hodin
Přítomni:pp. - SeiÍert'|ng.Richterová,S|abá, Kaftan,Kotek, Kube|ka,
lng. Rejho|ec,Mgr. Češpiva,JUDr. Těmín
1. Zaháiení proved| a s pÍogramemjednání seznámil přítomnépan
staÍosta iJosef SeiÍert. Konstatova|, Že je přítomna nadpo|oviční
většinač|enŮZO. H|asovánío prograřnu:pro 9". proti0 - zdrŽe|se 0
Kontro|aminu|éhozápisu
opatřeníč.|||.
Bylo schvá|enorozpočtové
ManŽe|ůmSvobodovým odpovi JUDr.Těmín.
Schvá|ehínabídky|P POLNA.
J.+ M. SixtoÝi- po jednáníustupujíod dělenípozemků.
Výběrovéřízenína obsazení místa praktickéholékaře pro děti a
dórost ve Ve|imiprobíhá.
- Úprava p|ochy.zanllŠVelim - úkoltrvá.
. By|y připomenuty ostatnízprávy.

2'
.
.
.
.
.
-

vobci
3. Sm|ouva:o náimu pozemku'- nové autobusové-zastávkv
.Ve|ima Vítězov
Pan starosta Josef SeiÍert před|oži|Zo návrh sm|ouvy o nájmu
pozemkůod roku 2oo8 do roku 2015, na kteých budou vybudovány
nové autobusové zastávky, a poŽádal o schválení této smlouvy.
Hlaswání ZO: pro 9 - proti 0 - zdrŽel se 0

3ů1'".ť;'orni| na ve|ký nepořádek ko|em pošty a poŽádal o
umístění |avičky do ' prostoru autobusové čekárny. Pan starosta
zajistíúk|idkolem poštya umístěnílavičkydo čekárny
M. Slabá
.' Poda|a.inÍormaceo humanitárnísbírce,'kterou uspořáda|a.sociá|ní
komise a která se kona|a30..10've Vítězověa 1.11.na oU Ve|im.
Poděkova|avšemoběanůrn'kteřído sbírkypřispěli. '

n.a.!jeje]!o.u;
+. Mandátní sn|ouva na výkon zadavate|q!ďph qinnos]í=
zakaz'ku ..Renesancecentra - obec Velim..{reo.č:CZo1.15/3.3.00i
10.00264)
Fárr starosta JoseÍ Seifert před|oŽi|zastupite|stvu návrh mandátnÍ
' sm|ouvy (|nženýrskéslužby Hradec Krá|ové, s.r.o., Akademika
Heyrovškého1178, Hradec Krá|ové) na výkon zadavate|ských
na veřejnou zakázku Renesance centra - obec Ve|im (reg.č:
činňostí
czj .15t3.3,ool10.00264)a zadávací dokumentaci pro výše
uvedenou veřejnou zakázku.
. Zo schváli|o mandáiní sm|ouvu na výkon zadavate|ských
na veřejnou zakázku Renesance centra - obec Ve|im (Íeg'č:
činností
HlasováníZo.. pro 9 - proti0 . zdrŽe|se 0
. Czj '15t3.3.oo/10.00264).
. Zo schvá|i|o zadávací dokumentači na veřejnou zakázku
Renesance centra - obec Ve|im (reg.ě:CZ..|.15/3.3'00/10.00264).
H|asováníZO,. pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 0

sPol-..Ečnnsrlí BI]BBII(A
VlÍznamnáŽivotníiubilea oslaviIi:
Jeřa|ová RůŽena,Ve|im
MedovičováA|ena,VeIim
MÚlIerVác|av,Ve|im
Němec Bohumír'Velim
Bunc JoseÍ'Vítězov
Zeminová Věra, Vítězov
Kotková Lenka, Ve|im
Daňková Hana, Ve|im
Funda JoseÍ,Ve|im
Urbánková Marie, VeIim
Do da|ších|et přejeme hodně zdraví!

5' Doš|ápošta
. č.j' 636/08 - ]spráVa CHKO Kokořínsko - Žádost o zajištění
souh|asustavebníhoúřadus dě|enímpozemku 914/5. Rozhodnutí:
souhlasu a s dělenímpozemku p.č.914/5.
Zo souh|asíse zajištěním
.Hlasování:
pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 0
- č.j. 678/08 . Hp projekt - žádost o souh|as se stavbou a podpis
NN,u č.p.19.
sm|ouvyo sm|ouvěbudoucÍna akci : Vítězov,úpravna
Zo souhlasís navrhovanoustavbou a podpisem smlouvy-o'sm|ouvě
'
.
budoucína 'akci : Vítězov,úpravnaNN, u č.p.19. H|asování:pro 9
oroti0 - zdrŽe|se 0
- b. i. ozsloa - Hp projekt .žádost o vyjádření k PD pro sloučené
Územní a Stavební řízenÍna akci Vítézov'úpravnaNN' kNN u
ěp'19.zo nemá námitek.H|asování:pro 9 - proti0 - zdrže|se 0
- č' i. 682/08 . VoDos Ko|ín- návrh ka|kulacevodnéhoa stočného
oró rok 2009. Pan starosta seznámi| Zo s návrhem ÍirmyVoDoS
Ko|ína sděli|všem přítomným,Že se ve čtvrtek6.11. 2008 zúčastnÍ
jednání,na kterémbudou upřesněny návrhy kalkulace,a příštěbude.
zastupitelstvo infoÍmovato výsIedku.
. č.j' 683/08 . J' Ka|ousek a J. Hianiková, Ve|truby - žáqost 9
umístěnído dornús peěovate|skous|užbou.RozhodnutíZo: Zařadit
přednostmajíve|imští
občané.
do seznamu Žadate|ů,
- ě..j,692to8 . Nykos, a.s. - infortnaceo'odměně za separovaný
ve výši23.251,50 Kč..zo bere na vědomí.'
sběr za ||'čtvrtletí

85 let
75 iet
65 let
70 let
75 let
75 leI
60 let
70 let
80 let
60 let

NárodiIase:
BřečkováAnežka'Ve|im
ZemřeIi:
Bedrna Zdeněk, VeIim
HovorkaJaroslav, Velim
LejnarKarel, Velim
Banyová Estera, Ve|im
Čestjejich památce!
Mezi velimské občanv bvlv přivítánv tvto děti:
Amá|ie Vachtová, Vác|av Hamar, KryštofČierny,Tomáš Wasserbauer,
Rudo|ÍAdámek, Kryštof saivér, Agáta 'Má|ková' David Botoš, Jan
Vojtíšek,DanieIaHrušková
A
.+

VOLBY
Volby do zastupitelstevkrajůkonanédne
L7. - L8.LO.2oO8

dokres|ovaly,,kříŽe'.se.zapálenými svícemi umístěné'Vparku před
ško|ou.Také počasínám přá|o'
zkÍátkaVelimweense zase Wdaři|'
Za,,deváťáky" Jiří Slabý

Kraj:Středočeskýkraj
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Říjnoý d|abanecpotřetí
V pátek.1.o. 10.2008 jsme se po roce setka|i ujiž tradičního
říjnového
dlabání dýní'Za pěknéhopočasíjsme se opět seš|ina hřišti
pod přístřeškemu občerstvení.
Novénápady, zase o rok šikovnějšílděti
i trpělivírodiČespo|ečněVytvoři|imoc pěkné,,bubáčky...
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Z N^Ší
Šroly

Vefimween

. I letos uspořádali Žáci 9' ročnÍku
pÓd vedenímpaníučite|ky
Veselé
a duchŮ se kona|v naší
Ve|irnween.Průvodvšech strašide|,strašidý|ek
obci uŽ potřetí.opět přiš|os lampionyvíce neŽ 200 dětínejen z Velimi,
dospě|áky!Děti i někteří
a|e i z oko|níchvesnic' A to,Jsme nepočíta|i
rodičeby|i přev|ečenido krásných kostýmů,by|a to hezká podívaná'
| ško|nípozemek by| vyzdoben |ampionya rozsvícenýmidýněmi.V pů|
šestévečervyrazi|prŮvod od budovy 1. stupně směrem na Ska|ku a
pak Karlovoua Vác|avs'kouu|icízpátky ke škole' Nádhernou atmosféru

Aerobik
Nový cvičební rok je jiŽ dávno v p|ném proudu. Novinkou je
jak jsme jiŽ inÍormovaliv minu|ém
středečnícvičenípro začátečníky,
čís|e'Da|šínovinkouje úspěšné
cvičenírodiěŮs dětmi do 3 |et,kteiéje
vŽdy ve čtvrtekod 16 do 17 hod. Z provozníchdůvodŮško|yby|o na
stejnou dobu přesunuto i cvičenídětí 3 - 6 ti |etých.ostatní cvičení
probíhajíd|e rozvrhu' Znovu se ozva|y záiemkyně o břišnítance pro
zacátečníky.
od |ednaje moŽnéuspořádat nový kurz. V případězájmu
se inÍormujte
na te|.604835789.
' Všechny inÍormace,.propozice''k závodům i. Íotografienajdete
aktuá|něna internetové
adrese www.zs.velim.czv sekci Aerobik'

českobrodská
soutěžV aerobiku

Dne 2. 1 .t. 2008 jely dívkyna závody jednoi|ivcůdo ČeskéhoBrodu.
Zúčastni|o
se rekordních.320
dětí'nejvíceve druhékategorii,která by|a
rozdě|ena..Mezi|ektoryse objevi|ii Mistři světa
na posledníchví|i'ještě
J. Strakoša V' Va|ouch,takŽe nás čekalove|mi zajímavédopo|edne'V
1. kat. soutěŽi|y:BartošováD', Ho|zbauerováT., Kvapilová A., Fořtová
S. a Fořtová D. Všechny děti by|y odměněny dip|omem a p|yšovou
opičkoqoVe2. kat. M|N|cviěila Kvapi|ováB. Ve 2. kat. uspě|ypostupem

)a

do Íiná|emezi 20 n'ej|epších
Kaprá|ková K: a BartošováM. stejně jako
Ve 3. kat' BartošováP. a Farkašová|.Všem gratu|ujemek úspěchu'

Před|oŽíme nové projekty, které se mohou z Vašístrany financovai.
V případězájmu kontaktujteředite|kuMŠpaníAnnu Tomášovou.
Děkujeme.
MŠ ve spotupráci s KVAK

Velim, říjen 2008

Kutnohorskýaerobik- triat|on

závodůjednot|ivcŮvKutné
Dne 16. 11.2008 jsme se zúqastni|i
Hoře. Zastoupeníjsme mě|i pouze v nejmenšíkategorii4 - 6 |et, kde
soutěŽi|i:Ho|zbauerováT'' Kvapi|ováA., Pena A., Veitová K., Veit L.'
Ho|oubkováV. Všechny děti dosta|y dip|om a drobné dářky. Porota
speciálně oceni|a i tři nejmladšícviěící. Lukáška' Betynku a Verunku
(všechnyza.SAK Ve|im). Tatq soutěŽ by|a zajímavá pro starší
závodnice, kterésítemporoty postupova|ytřemi ko|y,v prvnímse cviči|
k|asickýaerobik,ve druhémdance aerobik a 've Íinálestep aerobik'

Možno říci, že |etošníjubi|ejníos|ava za|oŽeníČeskoslovenskaa
sjezd rodáků ve Ve|imi vyzněly důstojně' Poh|ed do p|ného sá|u
soko|ovnybyl pro pořadate|euspokoji{. Trochu nám by|o |íto,Že pro
uce|enostprogramu neby|o moŽno přizvat místníinterprety,napřík|ad
Žáky ve|imskézákladní ško|ys nadějnou Terezkou K|ingrovou.Příští
rok' bude.li oboustrannýzájem, musí dojítv tétověci k nápravě. H|avní
s|ovo, co se ýče pÍogramu,mě|a Zák|adníumě|ecká ško|a Ko|ín.Po
Úvodu a hymnách, které nevyzně|y tak' jak bychom si přá|i (desku'
s původníčeskos|ovenskouhymnou jsrne nesehnali), prones| h|avní
projev Mgr. Jan Hyh|íkz Východočeského
divad|av Pardubicích.Poté
vystoupi|junior kvartetZUS z Ko|ína.Paní uěite|kaKo|áčnápřived|asvé
žáčkyz ve|imskémateřskéško|y,kteříby|iza své vystoupeníodměněíri
pot|eskem. By|i odměněni i recitátořiHe|eny Ma|ehové'zpěváci Věry
Buři|ovéa Žáci ZUS z Ko|Ínaza přednes lidovépoezie.
o přestávce po h|avnímprogramu si účastníciproh|éd|iVýstavu
ovocé, zeleniny a květin místníchzahrádkářů,zorganizovanoujejich
předsedou Jindrou Rejhonem. Návazně pak přešlike stolŮm, na nichŽ
by|y kresby a ma|by, sestavené paní učite|kou Mi|os|avou
Procházkovou. Mnoho přítomných zauja|y lři stojany i samostatné
p|akáý v sá|e dokumentujícíčinnost dvojice archeo|ogůDr. Miloše
Vávry a Bc' DraženaSťastného,kteni'tuto \4istavuobohati|o snímky
zakladateleko|ínského
muzea MUDr. FrantiškaDvořáka.
Na nás|edném sezení rodákŮ by|y přečteny dva č|ánky. První
pojednávalo činnostik|ubu,rodákůza minuléroěníobdobí.Č|envýboru
Soko|a Ve|im ing. Jaros|av Bačinapak čet|zprávu o za|oŽenís|avného
Soko|a ve|imského.Nakonec ještě došlo na drobnéaktuá|níinÍormace
a soukromé hovory u sto|ů. Mezi přítomnými na oslavě jsme
zaregistrova|imimo jiné pana starostu Josefa SeiÍerta,místostarostu
Petra Kubelku,akad..ma|íře
JiříhoŠkopkaa RNDr' Kar|a Ho|adu.
Závérem nutno poděkovat Všem, kte'říse o zdar této pěkné akce
zas|ouŽili. By|a jich ce|á řada, pan starosta, ženy,.které přispě|y
pečivem, školy (zv|áštěta ko|ínská)a da|ší.Tak tedy za rQk na
shledanou.
B,B,

Z proievu Mgr. Jana Hyh|íka,-

herce Pardubického divadIa a externího pracovníka cR 2 Vltava v Hradci Krá|ové, předneseného na slavnosti
.
k 90. výroči Čsn ve ve]imské sokolovně:

Zpróvy z Mš Písničko
Do MŠse přihlásilo28 nových dětí,takžedo MŠchodí72 dětí;což
nenímá|o. Naše pedagogickásestava je m|adšío paníučite|kuzanetu
Svobodovou.
Kromě nových kamarádůdětí máme novémateriálnívybaveníjako
jsou myčky nádobí do všech tříd' zác|ony, ručníky'nové.hračky a
didakticképÓmůcky,krásné novéžid|ea sto|y s nastavite|nouvýškou'
kteréjsou jiŽ ve 2 třídách.Ve výrobě jsou 2 kuchyňské|inkya' nábytek
do tříd.Všechny tyto novéprvky nám pomáhajízkva|itnitnaši práci a
pobý v MS'
všemzpříjemňují
které
Dětem a rodiěůmjsou nabízenyknihy z různýchnakladatelství,
jsou vždyrodičivítány.
KdyŽ vycházíme na procházky, máme všichni nové vestiČky
z projektui,Bezpečnáško|ta...
Na začátkuško|níhoroku jsme mě|i moŽnost výotit se s,,Liškou..,
která nám potéÍotkypřivez|a.
Už isme zh|éd|i2 divade|nípředstavení. Tři pohádky od kuřátek.'
''
(o tom, jak se správně chovat) a ,' o přáte|stvíveverky a |idí..
(eko|ogickátematika)' Na da|šíse těšíme.
Děli z hudebníhokrouŽku našíMŠ vystoupily dne 4.1o. na vítání
občánkůna oÚ a děti z pohybovéhokroužku zase zazáii|y na ódavách
28. říjnave ve|imskésokolovně.
' Ve|mi vysokou Účastměl jiŽ tradičnípochod Ve|imween;pořádaný
dptmize ZŠ,kde našeděti takénechybě|y.
Na závěr bychom chtě|i jménem školičkypoděkovat všem našim
sponzorůrna zároveřr požádat o da|šísponzorství' kterévŽdy uvítáme.

,,Připomeňmesi události posledníhoroku |.světovéválky, vníŽ se
rodi|anašesvobodná v|ast.
A|bertu Putneymu, šéÍuoddě|ení pro Blízký východ v USA'
adresoval č|enČeskéhonárodníhosdruŽenív Ameřice Kare| Pero|er
dopis, ve kterémsdě|uj'e,Že Óeši a S|ováci povaŽujíza nepřijateřné,
aby p'o skončeníválky by|a zachována habsburská v|áda. Podobně
Íeagova|na názor prezidenta Wi|sona, Že pro národy RakouskoUherska žádá pouze autonomii,a to dopisem předsedovi Senátu USA
Wiliamu Stonovi. oznámi| mu, Že ČeŠia S|ováci jiŽ na začátkuvá|ky
vyh|ási|iprogram obnovy suverénního
za kteý
státu ěeskos|ovenského,
bojujípod vedenímČeskénárodnírady, v jejímŽčelestojíTGM. Nato
vyše| v New Yoik Times článek, kteý popisoval po|itickéambice
SIovanů.
Vté době by| Masáryk. ještě v ffusku, kde jej zaměstnáva|y
problémy našich |egií. V Kyjevě ho zastih|a zpráva, Že Amerika,
vyh|ási|aRakousko-Uhersku válku, proto napsa| pose|stvíprezidentu
Wi|sonovi' ve kteÍémza tento krok děkova|. A Českénár. sdruŽení
zača|opřipravovatMasarykůvpříjezddo Ameriky.
jaře r.1918 věnoval americký tisk větší pozornost VýVoji
-Na
v Cechách
a protestu v Praze, kteréhose úěastni|yvšechny vrstvy
národa včetně pos|anců parlamentu. Noviny psa|y o třídenních
os|avách Národníhodivad|a,kteréskonči|yzákazem shromaŽdbvánía
hrozbou, Že ND bude zavřeno, psa|y o zastavení Národních |istů'
ozavedení stanného práva apo|icejních zákrocích' To.by|o ve|ice
dŮleŽité'n.eboť
americký-tiskmě| velký v|ivna veřejnémínění'
Dr. Mi|an Rastis|avStefánik posla|zprávu o vytvořenís|ovanského
hnutí a doporučil,aby americká v|áda vyda|a veřejné prohlášení,že
s hnutím slovanských národů souh|así. V Římě podepsa| dohodu
s italskou v|ádou o uznání českos|ovenského
vojska jako autonomní
armády spojenecké.10. května proh|ási|prezident Wilson, Že je pro
sIovanskéhnutív Rakousko-Uhersku.
Dne 5' května by| již TGM v Americe, a to v největším,'českém..
pěstě v Amerjce - v Chicagu. Kona|a se tam s|avnost amerických
Cechů a S|ováků'Na nádraŽíby| Masaryk přivítánsoko|emJaros|avem
Košařem. Městem potom še| průvod asi 40.000 |idí, všech

zúčastněnýchbýo na.200.000. Před hoteíem B|ackstone přivíta|
Masaryka Vojta Beneš.TGM. prom|u.Vil.
Závěr jeho řečizně|:
dnes
''My
uŽ nevěříme HabsburkŮm' nechceme s nimi mít nic spo|ečného,
chcerne to, co nám patří - naprostou svobodu a nezávis|ý

*.T:''?i":;s.l,1|,,'...oka

]v Chicagu,
do ameňcloj.ch
univerzit

Pittsburghu a da|šíchměst, kde přednáše| ěeskou a slovenskou
mluvi|i v Carnegie Ha|l a všude poukazova|na spojitost
,'problematiku,
americké a evropské historie, zdůrazňova|nezávislost a svo,bodu
S|ovanůV Evropě'
Tqhdy by|y ruské |egiejiŽ nejsilnějšíčeskos|ovenskouarmádou měly na 45.000 mužů- a Masaý, Beneš iSteÍánik se shodova|i
v '|ejichhodnocení'Francouzský ministershýpředseda C|emenceau je
považova| za ,,výtečné
oddÍ|y' dobře organizované, tvořící prvotřídní
armádu.,'By|o rozhodnutopřepravitruskélegie do Francie,a|e doš|oke
střetu s bo|ševiky, vyhrocení nepřáte|ství a pokusu rozbít čs. vojsko
a začlenitje do Rudé armády.
Včervnu 1918 se po dlouhém vyjednávání sešel TGM
s prezidentem Wi|sonem v Bí|ém domě. objevila se myš|enka
ozbrojeného boje s|ovanských národŮ proti Rakousko-Uhersku a
,Wi|son schvá|il návrh uzákonit s|ovanské |egie a zač|enitje do
armádníhorozoočtu.
. Vykonavaielem Masarykovy politiky by| Edvard Beneš. M|uvi|
francouzsky, německy a ang|icky' mě| dva doktoráty a by| výbornýrn
organízátorema autoremvelkých koncepcí.Za M. nepřítomnostiBeneš
rozhodova|tak, Že se to shodova|os ce|ko\4imsm|uvenýmpostupem.
Muse|i se pokusit přimět západní v|ády' aby v uznání Ceské národní
rady uzna|y poŽadavek rozč|enitRakousko a zřídit samostatný stát
Čechůa S|ováků'
Dne 29. červnauznává Českou'nár.radu Francie a 9. srpná k|adně
odpovídá i Ve|ká Biltánie. Wilson usoudil, Že po uznání těchto států
včetně |tá|ie uŽ Amerika nemůŽe déle prod|évata dne 3' září toto
uznává i v|áda S.pojenýchstátů'Den předtímoh|ási|Štefánik,kteý se
vrátil ze Sibiře, Že |egionářise rozhod|ibojovat spo|u se spojenci' To
vše by|y zprávy ve|ice radostné,stvrzené Masaryko\4Ímpodpisem
proh|ášení
ve Philadelphii- kterépodepsa|jako prezident
s|avnostního
Evropské demokratickéunie (na sto|e, na kterém kdysi, podepsa|
Washington Dek|aracinezávis|ostiSpojených států)'Prezident Wi|son
odmítlpodmínkyrak' císaře Kar|a - a habsburská říše kapitu|ova|a.
Psa-|se 18. říjen19.1B.
28. října nato by| proveden převrat v Praze _ a Masaryk konečně
Ale vědě|,Že existenceČSR bude spojena s riziky...
zvítězi|!
Dne 20. |istopadu 1918 odjíŽdě|zNew Yorku na |odi Carmania
muŽ v šedém svrchníku a měkkém k|obouku, doprovázený dcerou
olgou a tajemníkemJaros|avem Císařem' By| obk|open i něko|ika
By| to'prvníprezident
nenápadnýmimuŽi,kteřístřeŽi|ijeho bezpéčnost.
prvnÍho svobodného státu v Evropě, svobodné Ceskos|ovenské
repubIiky- Tomáš Garrigue Masaryk.
jsem
Na otázku novinářůpo jeho pocitechodpovědě|:''Sťastnějším
še necíti|,a|e těši|omě poznávání vnitřníchsouvis|ostí.Běh Života
jednot|ivcůa národŮ 'se skládt{ do značné míry jinak' neŽ si
představujeme, chceme, usi|ujeme. V ce|ém svém Životě jsem
sh|edáva|,jak se mi p|ány nedařily a jak přece výs|edkyméhousi|ování
by|y
. . lepšíneŽ mé rozumy.....
Po uvítání,jakého se nedosta|o Žádnému císaři, s|oŽi|Masaryk
prezidentskýslib a odebra|se do Ve|es|avÍna,
kde byta hospitalizována
jeho Žena Char|otta.Masaryk sp|ni|vizi' ve kterou věři|a - ona na to
krutědopIatilá.
Masarykovousnahou byio vytvořitobdobu Švýcarska.Čsn se
svými d|ouhýmjhranicemi.se můžetěŽko hájit. A tak paradoxníprvní
smlouvuo přáte|stvía spo|upráciuzavře|arepub|ika- s Rakouskem!To
bylo V situaci tak svíze|né,že se oba prezidenti, rakouský Hainisch
anáš Masaryk, dohod|i' Že Rakousko bude samostatriéacSR mu
pomůŽepůjčkou
500 mi|ionůkorun.A Masaryk se zasadil, aby obdobně
učini|y i pová|ečnéve|moci, řídě se Komenského hes|em: ,,Ve
jednota,v odlišnémsvoboda a ve všemto|erancea láska...
společném
Nakonec něco typického pro prezidenta Masaryka: KdyŽ přijel
poprvédo.Lán, hornickévesnice, pta|se, kde majíško|u.oni: ,,ToVíte,
pane prezidente,bída s nquzí'....Přikázal vyč|enit600 000 Kčs a sám
Beneš vozi|.
zaháji|uikop. Nak|áda|h|ínuna ko|ečkoa ministrzahraničí
A dohod|se s havíři,žeje vždyckynajde . v |ánskéhospodě.
90 |et up|ynu|ood doby vzniku našísvobodnérepub|iky.Zijeme ve
svobodnév|asti,která mezitímsambzřdjmě proš|ada|šímiotřesy, A|e'
přěs to VšechnoMasarykůvodkaz zŮstává.
Kdo byl ten č|ověk?K čemunás zavaŽujejeho dějinnégesto? - Na
to nechťsi odpovíkaŽdýsám...
MČ

K|ubrodákůhlásí
Na samém konci září 2008 doš|a .p.áu" od Dr. Evžena Buriana'
ozva| se z NovéhoSkotska z Kanady. Zdravívšechny,ježve Ve|imi a
oko|ízná' ob|ast' kterou navštívil'jevÍznaky severskékrajiny'ch|adné
s velice čistýmprostředím.MořsképobřeŽíje ověnčenomajáky a skýtá
pohled na menší seskupení |idských obydlí, jednoduchých, a|e

moderníchstaveb. Evžen píše,Že je zde více jeřábků a tetřívkůneŽ lidí'
zmiňuje se téŽo čistýchřekách a bouřlivémmoři.
Klub rodákůmá vyříditpozdravyvšemjeho známým.

Smutný odchod

K|ub rodiíkůpocíti|da|šíztrátu náh|ýmodchodem jóho č|enaKar|a
Lejnara. Doprovodi|i jsme jej v pátek 24' října po po|edni. By| to náš
spo|uobčan,Vrstevník,spo|uŽák, byl to náš bÍatr ze Sokola. Mimo
Soko|' ke kterémupři|nu|nejvíce,by| aktivnímfotba|is{ouv SK Ve|im.
V obecné i měšťanskéškole by| vŽdy nejlepšírnŽákem ve třídě' od
m|ádíse zapojovaldo soko|skéčinnosti.Jako cvičenecse zúčastnil
X|'
Všesoko|skéhos|etu, Po znovuVybudovánívyhoře|ésoko|ovnysé da|
k dispozici FrantiškuV|čkovi,kteý obnovi| zn|čenésoko|ské|outkové.
divad|o' Kare| pak svůj h|as propůjčova|
ma|ým dřevěným hrdÍnům.
Ještě za okupace' kdy by| jeho třídnímodborný učite|JoseÍ Ba|vín,
vyrábě|i při ručních pracích šachové..figur:ky. Ba|vín pak Žáky
seznamova|i s moŽnýmitahy jednot|ivýchfigurek.Kare|by|opět prvním
ze třídý,kdo hru v šachy pochopi|.Dokonce še pý utka|s ředite|em
Rothmeierém.U šachůpak zůsta|po ce|ý Život. Když Jan Preisner
za|oži|v Soko|e šachor4ioddí|,sta| se Kare| Lejnar jeho č|enem' Jeho
pohřbu se kromě mnoha ve|imských občanůzúčastnilai početná
skupina šachistůz Peček. Kare| prošel i středoško|skýmtechnickým
studiem.Na jeho zák|adě se sta| prvnímopravářem te|evizorŮv ce|ém
Středočeskémkraji. Proto jej znalo více |idínež koho jiného.Celý Život
Ži|spořádaným občanskýmŽiÝotem'
,,Kar|e,o něco jsi nás předeše|.o Tobě můŽemeřícijen to nei|ePší...
.,

?roshvilallelim

' Přáte|é,mám před sebou 5. ěÍs|o10. ročníku
časopisuGenerace na
je JUDr. Zuzana Musí|ková,
říjena |istopad2008. Jeho šéÍredaktorkou
miinochodem' dcéra nám dobře známého Jiřího Součka' Z 64
siránkovéhoperiodikanás nejvícezauja|ystránky 24 a25. Pojednávají
p operní pěvkyni stanis|avě Součkové.Tento článek by| napsán k
jejíchnedoŽitých85. narozenin.Je to V|astnějejízestručně|ý
pří|eŽitosti
Životopis. V č|ánkuje i odkaz na širšípojednání o této umě|kyni,
velimské rodačce, která Ve|im proslavi|a' Týká se to knihy paní
proÍesorky Dagmař-' B|t]m|ovéz . Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích,které da|a název: Stanislava Součková - Život operní
pěvkyně. U ě|ánku je i 7 Íotogrďií zrťszných etap Života zmíněné
umě|kyně, kde je v zábéru napřík|ad s pěvcem H.akenem nebo
Krejčíkem'Nám to připomínáobdobí před několika |ety' kdy paní Dr.
B|Úmlováve Ve|imisbíra|amateriá|ypro tuto svou knihu.
B,B,

Glaserové

V r. .l893 koupil Ado|Í G|aser od bratrancú Sza|atnayor4Ích
Ve|imskou továrnu na čoko|ádu, cukrovinky' a kávové surogáty,
za|oženou
r. 1869.
Přistěhova| se do Ve|imi a byd|el v továrně, -kam s sebou přivez|
Svatépísmolzrae|itů,
v němžby|zachycen jehó rodokmen.
Předek Pinkas Glaser přiše|do Čeih koňcem 17. sto|etíz Bavorška.
Jeho pravnuk Michae| a prapravnuk Šimonved|i Schwarzenbergovu
koŽe|uŽnuv Lenešicíchu Loun. Simon G|aser s manŽe|kouTheresou
mě|i patnáct dětí,třetíz nich by| Ado|f' V r. 1884 se oŽeni|s Hedwigou
Dubovoua ži|iv Lenešicích,kde m'ě|ipodnik na praženícikorky.
AdolÍ G|aser, ač neortodoxníZid, by| staršímpraŽskésynagogy V
Dušníu|ici,kde vykonáva|funkci starosty
G|aserovidali své syny studovat na českégymnázium v Truh|ářské
u|ici v Praze, dcery Jetti, Mitzi a Frida studova|yna německém|yceu.
Ze sedmi dětínejm|adší
dcera Frida, narozená r' 1894 ve Ve|imi,zača|a
chodit do obecnéško|yv r. .|900. Vzpomína|á,Že ve tříděby|ysnad jen
dvě židovskéděti, kterémuse|y na pozdrav učité|ce
říkat,,ruku|íbám..,
zatímco jiné ,,pochvá|en bud' Pán JeŽš Kristus...-Jednóu udeři|a
spo|uŽačku,která jí nadávala ,,Židovko...Ta š|a Ža|oÝat a Fridu
překvapi|o,Že neby|apotrestánaona, a|e právě'spo|uŽaěka.
Sestry Glaserovy pořádaly |iterárnívečery,kterénavštěvovaliněkteří
|iteráti;např. Franz WerÍe|ňebo Ernst Deutsch.
Po vypuknutí1. světovévá|ky se G|aserovipřestěhovalido Prahy na
F|orenc a čtyřimuŽi z rodiny rukova|i na frontu. V tomto pražskémbytě
byla pořízena ÍotograÍie
rodilného k|anu při 70. narozeninách Ado|fa
G|aseravr. 1925. Je na ní sedm jeho dětí smanŽe|ya manŽe|kami,
třináct vnoučata osm jeho sourozenců'Ce|á rodina se ve|mi často
scháze|a a udržova|apřátelskéstyky.To jiŽ ved|Velimskoutovárnusyn
RudolÍ'kteý zde 5 rodinoubyd|el.
Da|šíAdo|fůvsyn Viktor byd|el s rodinou ve vi|e, ke kteréná|eže|
statek.Měl syna Viktoraa dceru É|anu,
později provdanouVentovou.
Syn Harry zemře| a |eho pohřeb se konaí právě 21. září .|938,kdy
bylo .prezidentu'Benešovi předáno u|timátum, Že musí postoupit

Německu územíSudet. Na Harryho pohřbu však zně|a českos|ovenská
hymna.
Svobodný syn Alfrédbyl v té době v Americe V otawě, kde pracova|
jako cenzor.
Dcera Frida, provdaná Morawetzová; uprch|a's rodinou do Londýna
včetněda|šíchasi dvaceti příbuznýchz rodiny Glaserů i Morawetzů.
V říjnua |istopadur. 1941 byly VypravenyprvnítransportyA' B' C'
D' E po 1000 lidech, a to do Po|ska, Mezi transportovanýmiby|a i
rodina G|aseroých zVe|imi: Rudo|Í,nar. 30' 12. 1891' manŽe|ka
nar' 28. 10. 1894, dcery Hana, na|. 17. 9, '|924 a Věra, nar.
Vi|em.ína,
.|1.10. 1926.Syn Tomáš' nar.7..3. 1923' by| vté době jižvLondýně
zás|uhoustýce Alfréda.odje| z Cech 7. 3. 1939.
Rudolf G|aser (v 1. sv' vá|ce přišel o ruku) s manŽe|koua dvěma
dcerami byl transportován mezi prvnímÍZidy na Ko|ínsku, a to ha
podzim v r. l941. Rodiěe zahynu|iv osvětirni,jak sdělily dcery Hana a
Véra, které abso|vova|yvzimě pěší.cestu zosvětimi do Bergen.
Be|senu, kde zázrakem přeŽi|y. Avšak Hana, brzy po návratu zemře|á
na tvfus. Věra se |éěila'veSvédsku' Zaěa|a v Kanadě studovat Vysokou
ško|u,vda|a se za Čecha Kameníčkaa mě|a tři dcery: Annu (.|958),
Mary (1959)a Janu (1962).
Při pochodu do .Bergen.Be|senu procháze|y sestry severními
Čechamiá Hana chtěla utéct.Věra ji to rozm|uvi|a,bá|a se, Že budou
věkem si děla|a uýčitkya cí{i|ase za Haninu
chyceny. S přibývajícím
smrt zodpovědná. Zemře|a skokem do Niagarských vodopádů 18. 5.
1979:By|ojí52 |et.
Tomáše',kteÚ po dobu vá|ky s|ouŽi|jako nadporučíkv britském
létectvu(F|yingofficer),těŽce zasáh|a zpráva o osudu jeho rodiny' Po
ve Svédsku se mě|i setkat, a|e právě v té době se při
Věřině léčení
jednom z cviěných |etůTomášovo letad|ozřítilo.Bylo to 27. září 1945.
By|omu 22 |et.. |N MEMOR|AM...
MČ

"

.

Co televize nevysÍIalaaneh

Pedro opět V kurzu

Ve|imštíětenáři a pos|uchačisi povšim|ináhléhozájmu médiío
Žvýkačku,a io jmenovitQ značky Pedro. Spo|uoběanési nemohou
vysvět|it,co je podnětemtohoto zájmu. To, že mě|a Ve|im prvenstvíve
výrobě Žvýkačkyu nás vůbec, se vědě|o jiŽ dávno. Lidé jsou dnes
mnohem více podezřívavía nedůvěřiví.A domý$|ísi ledacos' V úteý
30. září dopo|edné,ned|ouhopo odvysí|ání rozh|asovéhopořadÚ na
toto téma,Šedostavi|do budovy býva|éVe|imskétovárnytelevizníštáb,
aby.zde s pomocí něko|ika býva|ýchzaměstnanců světoznámé továrny
pořídi|záběry Ve sVé podstatě zaměřené předevšímna výrobek' kteý
ve finá|nípodobě nes| na svém oba|u kres|enýobrázek jihoamerického
gaučese.symbÓ|emzávodu - srdpem na |evéstraně.
Zájem médií nás v|astně vyprovokovál, abychom se vráti|i do
způsobemzrekapitu|ovalito nejpodstatnější
historiea co nejšetrnějším
o Ve|imské továrně. Zača|o to V|astně V roce 1781 to|erančním
patentemJosefa ||.,jenŽ umožni|za|ožení'ReÍormÓvanécírkve-české.
Ta nemě|a v|astníkazate|e.Povo|alitedy protestantskékněze z Uher.
By| mezi nimi Szalatnay, kteréhoumístili'dovsi Moravče.Jeho vnuk
V|astnosti
Justus Emanue| sé sta| Íarářem ve Ve|imi' Jeho nevŠední
způsobi|y,Že se stal h|avoutétocÍrkve- superintendentem.Ve Ve|imi
Še zasadil o zřízení 'že|ezniěnízastáVky. AŽ dosud se jezdi|o buď
z Peček,či z Kolína.Lví podí|mě| na za|oženíve|imskéhospÓ|kového
cukrovaru.Podnikl téždvě studijnícesty do Ameriky. KdyŽ se v noci
vrace| z prvnícesty, doprovázeii jQ znádraŽí na faru ve|imštíobcané
s |ouěemi. Sža|atňay povo|a| do Ve|imi své bratrance, aby zde.
podnika|i.od Sixý koupilibaŽinaté'pozemky,
kterése neda|yorat. Noví
je necha|izavéztskýkou z |omua roku 1869 jiŽ tu stá|y nové
majite|é
buóovy žávoou. Poča|iv něm vyrábět ěoko|ádu, cukrovinky a kávové
surogáty - náhraŽky, kteým se říkalo cikorie. Sza|atnayovézde
podnika|iasi 24 |et, aŽ pÍišelpodnikate|Ado|ÍG|aser. Ten jiŽ v|astnil
tnaloutovárnu v Lenešicích.Ve|im však mě|a řadu výhod.'Mě|aspojení
s železnicí,dostatekpracovníchsi|, pěstova|yse zde řepa i čekankaa
byl zde i dostatek ovoce na kandování.G|aser zaved|.výrobuvšech
moŽnýchdruhůcukrovinek,jen jeden výrobek mu neda| spát. By|a to
Žvýkací guma. $ás|edova|o období zakryié m|hou, o kterém se
nem|uvi|oani nepsa|o'Mě|o to zřejmě svédŮvody.Ríka|ose mezi lidmi'
Že Glaser pos|a|svéhoč|ověka'doAmeriky s jasným záměrem. Ten se
necha| najmout na'nejtěžší práce vzávodě na 4irobu žvýkačky'
Postupnězískáva|dŮvěru vedeňía stá|e |épep|acénoupráci, až dosáh|
svéhozáměru. Pracova|přímove výrobě.Jeho zápisníkemby| mozek.
Po jistédobě zmizel, jako by se po něm zem-s|eh|a:A za nějaký čas
v říšiRakousko - Uherské,V zemi české,v obci Ve|im počalivyrábět
Žvýkacígumu značkyRicy.
V nedávné době vznik| spor o určeníroku zahájení výroby
Žvýkacígumy V Česku:Systematicky na to.še| pan ing. Nik| z Prahy.
.t917.H|eda|.vpramenech
Pravděpodóbnějako prvníúdajzíska|datum
uÍěitémdatu. ostatně
zastavi|
na
'a dostáva| se stá|e zpéL,až se
te|evizeNova má za dobu prvníhovýskytuŽvýkačkyRicy rok 1910.Tgn
však ing. Nik| překonal' UŽ uŽ se domn.íval,Že je to údaj konečný'
pgčátekvýrobyve Ve|imi.Tu se'ozvá| ve|imskýarcheolog Bc.
určující

.l904
DraŽen Šťastný,kteý v evange|ickémka|endáři vydaném na rok
nalez| inzerát propagující žvýkací gumu Ricy. To dokaz.uje, Že zde
probíha|avýroba jiŽ r. 1903. |ng. Nik| však přece jen triumfova|,kdyŽ
uved| daturn r. 1902. Je to tedy dosud nejstaršízjištěnýúdajo 4irobě
žvýkacígumy značky Rióy v závodě Ve|im.
Výroba žn/kačky vr' 1917 by|a přerušena pro nedostatek
zák|adníchsurovin dováŽených z USA. Dodávky usta|y'vstupemUSA
do první světové války' Výroba še obnovi|a Vroce 1925, po zřízení
ČsR, ale jen na ve|mi krátkou dobu (1.2 roky).Zté doby by|y známy
dva druhy Žvýkaěek. Nás|edova|ad|ouhá pauza, kdy se Žvýkačkave
VeIiminevyrábě|avŮbec.
V roce 1933 doš|ov Německu k převzetímoci Hit|erem.Těsně
před záborem českých zemí nacistickým Německem by| Glaser
varován, aby ihned opusti|Ve|im a odje|na západ' nejspíšedo Ang|ie'
Ten vzkaz mu vyřizova| šoÍérZemán od jeho přáte| ze Sudet. G|aser
'však pevně Věři|,Že Hit|erbude brát oh|edy na skuteónost,Že vprvní
světovévá|ce přiše|na rakouskéstraně Írontyo ruku.Výhodu skutečně
jeho rodina měla - jeli až některýmz da|šíchtransportů.Prmí ve|imští
Židédoje|ido místa v Po|sku označenéhojménemTrawniky, kde jim
rozda|i|opatya krumpáče.Múse|isi vykopat hroby. Tam je postří|éli.
Z rodinyRudo|faG|aser'ase zachráni|Tomi, či|iTomáš Glaser, ktenl.by|
v době zřizování protektorátuv Ang|ii.Tam se přih|ási|do krá|ovského
Po vyprazdnění
|etectvaa zúěastni|se bombardováníkolínské'petro|ky.
zásobníkůs pumami se spojeneckéŠVázypÍáVě nad Ve|imístáče|y
k jihu' do |tá|ie,na své nedávno zřízenézákladny. Tomi moh| tedy
z výšky pozorovat jejich Velimskou tgvárnu. Nakonec VŠakskonči|
tragicky,kdyŽjako vítězpodnik|jeden z pos|edníchslužebních|etů.
Po vá|ce by|a země zap|avena Žvýkačkouzahraničnívýroby.
Snaha obnovit výrobu u nás však naráže|a po Unoru 48 na po|itický
prostředekk ov|ádánímas.
odpor. Stalin v ní vidě| politicko.strategický
Po jeho smrti se náh|e zača|a Žvýkačkavyrábět u nás v závodě Lipo
v Liberci. Pak nasta|a specia|izace všech cukrovinkářskýc{tzávodŮ
v Čsn. v Českujich by|o 14. Ve|imská továrna mě|a přidě|enuvýrobu'
Želé, gumových výrobků(hadi apod.) a Žv'ýkaěky.Přiš|y sem siroje
z Lipa a také za Što|verky z Bratis|avy. t.lejznámější vyráběnou
.Žvýkaěkouve Velimi by|o opravdu Pedro s obrázkem gaučea sÍdcem,
žvýkačky,
druhýrnto znakem závodu. Dalšídr:uhytétoUvoupo|štářkové
jako třeba |ékořicová,se tak neosvědčily.-Ke konci se Vtéto Íormě
vyrábě| Sevak. Snad z Měcho|up přijeli páni ve velké bíléhranaté
dÓdávce s nějakým sérem, které pak přesně dávkova|i do jiŽ
připravenýchvarů.Sevak mě| modý oba| s obrázkem hlavy psa. Mohlo
by se dá|e m1uvito páskové Žvýkačne,a|e toto pro dnešekstaěí.
B.B.

Reakcep. šmídana informaceve VN
týkajícíse chovu včel
Dne 27.5.2008vyše|v obecnÍchnovinách č|ánekoh|edněvěe|a pan
starostaJoseÍSeifertodpovědě|neúp|ně.
Zapomně| se zmínit,Že se pravděpadobnějednalo o infikovanou
věe|u.,Jak všichni víme (kromě oU), vče|ařiŽádné inÍikovanévče|y
nechovají.InÍikacevzniká li{skou činností,
a aby k něčemupodobnému
.nedocháze|o;
máme všichni různépovinnosti (vče|aři,obyvatelstvo,
zemědě|cii oÚ). Paradoxemje; Že.do dnešníchdnůsi některéz těchto
povinnostíoÚ ve Ve|imi nep|ní.Zajisté oZ vysvětlísvým vo|ičům
a
'spo|uobčanům,proě necha|i celqu záleŽitost (infikace Včelou
p'Jos.Za|abáka v r. 2004) vyšetřitstát. orgány - jako je rost|inolékařská
s|užbaa po|icie.Zajistéše naš|oi Žihad|oŠváčkema vše by|ozasláno
na laboratornívyšetření.
Někdo můžénamítat, Že k ošetření rost|in použÍváeko|ogické
postřiky,a|e i ty jsou za u.rěitýchpodmínekhmyzu nebezpeěné.Pokud
věe|a nezahyne na míště,veškeréškod|ivé|átky vyloučído Žihad|aa
' zaěíná takéztrácet orientact.
Dále. oZ zajisté vysvět|í,proč si na agresivitu včel stá|e jenom
stěŽuiísousedi.
v.ČR se chovají včely Kraňské, kteréjsou krotké.Útočí pouze,
pokud se cítíb1itohroženy.
Celý c|ánek bych uzaúře|s|ovy:,'Jak se Ke vče|ámchováme, tak se
včelychovajík nám...

Není hodiěeh iaho hobbg

Z Velimské abecedy se nám podává, Že koně, koňové,koníčcii
koníčkové
se ve Ve|imi hojně chova|i.Zv|áštěna velkých statcích,jako
napřík|adU Krásenskýchse jim daři|o'dobře.BohuŽe|vdobě'první
světovévá|ky postih|a mnoho rodin vá|eěná rekvizice, kdy by|i koně
majiteÍům
zkonfiskováni.Situace se opakovata i za Němců Ve Válce
druhé.V době ko|ektivizacekoně postupně nahrazovala zemědě|ská
mechanizace.
o hobby Ve|imská abeceda m|čí.
Možnávšakděti našichdětí'jak se
říká' dá-li Pánbůh, se dočtou, Že hobby se Ve Ve|imi téŽ hojně

by|a na Vánocé dostupná i v chudšíchrodinách. Později se přidaly
ozdoby ze s|ámy, šišek,óřechů,- těsta a da|šíiednoduchékráš|icí
prvky' které si ženy s dětmi samy vyrábě|y z toho, co mě|y doma
. v cha|upě k dispozici. Zámožnérodiny poja|y zdobení poněkud od|išně'
Bohatým stromkem stavě|y na obdiv svůj majetelc. Z nejed|ého
-vizovickéhopečivase postupně přeš|ona cukroví.od konce í9. století
se zača|yna stromcích objbvovat i ěoko|ádovéÍigurky.Pojem ,,vánoění
ko|ekce..se vži|aŽ ve 20. letech minu|éhosto|etí.

provozova|o, zv|áště pak na pře|omu tisíciletí.Jedna|o se zejména o
mode|ařinu, nicméně prim hrá| chov věe| vmístě zvaném.,,Pod
Hřištěm...Jeho zv|áštnostíbyla všeobecná uŽitečnost,bez které by
Žádný strom ve Ve|imi nedáva|ovoce, obi|íby vůbecneýzeš|oa vůbec
by se špatně vedlo. Pokud však nějaká členkďvěelka bod|a jiného
váŽeného občana, nasta| problém s dokazováním, zda tato
věe|kďčlenkaby|a vůbecz onoho Řádem práce oceněnéhoroje, nebo
snad se jedna|o o Vče|kupřespo|níz Cerhenic, nebo dokonce ze
Soko|če,která, iak známo, je repub|ikousama pro sebe; tedy by|a asi
zce|a cizokrajná a dovo|i|asi bez pasu pře|etětaŽ do Velimi a obtěŽovat
naše občany, s'tím naši hobbysté nemohou mít nic spo|ečného.
Uvedené .dokazování se sta|o prob|émem ce|ého obecního
zastupite|stva; jď nás o tom přesvěděují četnézmínky v zápisech
z konáníjehoschůzí.obec dokonce muse|aangaŽovatadvokáta' kteý
podáva| na všechny strany stíŽnosti, podněty k šetření,ža|oby apod.
BohuŽe| zápisy z projednánítěchto udání na státních institucíchchybí'
neboťje psa|i a uchováva|i úřednícise stejným koníčkemjako naše
hobby. Z našeho hobby se nakonec sta| po|itickýprob|ém,neboťčást
s koníčky
občanůsé zača|apo právu domnívat,že řešeníprob|émů
vyčerpává obecní radní natolik, Že se nevěnují jiným bohu|ibým
zá|eŽitostem.V zimě se na koníěkovánízapomně|o,v |étěpřipomnělo'
Žádná rekvizicenepřiš|a,neboťvá|ky Veliň chvá|abohumíje|y.Stači|o
však přitom vzít úlyna dvojkolák a převélt je na místo, kde budou mÍt
naprosto bezkonÍ|iktníŽivot v sou|adu se. sousedy, ' na kilometr
vzáá|enými. Tuto šanci Velim bohuŽe| nedošta|a dříve neŽ se
medu s přísnoukontro|ouumístění
bruse|ského
zavedeňímuniÍormního
včelstva.Sta|o se tak Vdesátém roce od.přijetí Lisabonskésm|ouvy
lrskem.
Na závěr bych rrid rozptý|it všechny případné výk|ady mého
oh|eduhodnotit
pojednánív tom smyslu, že jeho cílem neníY 1á9r.
ne.bosnad dokonce sniŽovatvysokóu úroveňč|ánkŮVe|imskéabecedy,
nýbrŽ touto Íormou (všechny jiné prozatím se|ha|y)ve|ice zdvoři|eosobu o zamyš|enínad věcmi, kterépřesahují
pózáoat jednu konkrétní
dotk|,nechť
bnešníden. Pokud jsem se neprávem nějakévče|ky/č|enky
mi promine.
Tomáš Těmín

DaIšíoáx@čflí
traírce
Tsttry

.První bet|émby| vPraze postaven'Vroce 1562' do chudých
' domácností se rozšíři|aŽ na konci .|8. sto|etí.Za pwní se ale povaŽují
ty, kterénecha| postavit v roce '|223 svaý František z Assisi V ita|ské
Umbrii.By|v nich i ži{ ose| s vo|em.

zqÍK
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Patří v našich končinách k tradičnímuštědrovečernímujíde|níčku.
Kaprje.na podzim vy|ovena sádkován. V sádkách se zbavíbahenního
pachq a vy|aění'.

KOLLDT

14. století.Byla to
- Po koledách od domu k domu se u nás chodíod
a obecníchzaměstnanců.
však zá|eŽitostdospě|ých'předevšímučite|ů
Trvala až do Tří krá|ů.Ve středověku ko|edova|ii studenti a Žáci' kteřísi
tak obstaráÝa|iŽivobýí.

Š,rĚoxowctxn{ÍrotlĚqy

Sudý počet u sto|u - u veěeře nesmí sedět lichý počet|idí,jinak
někdo z rodinydo roka zemře.
.Čekánína lásku - k|uci mají vyh|íŽetprvní hvězdu a děvčatatřást
psa, odtud pak přijdeŽenich.
bezem. odkud us|yšÍštěkat
Svíčkave skořápce - ma|ou |odičkusi pustil ve vědru kaŽdý č|en
rodiny. Jest|i se foukáním odsunu|a k břehu, zŮstane její pán doma.
do
Když se bude chvět v bouři, majitel pocestuje za dobrodruŽstvím
světa'
Hozený střevíc . kdyŽ dopad| špičkóu ke dveřím, čeka|y dívku
v příštímroce vdavky a svobodnéhochlapce d|ouhá cesta'
Rozkrojenéjab|ko. hvězdičkauprostředznači|azdravípo ce|ý další
rok, křížekvěšti|nemoc.

,I/fu@čÍLí
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Chtěla bych mít víru malých dětí'
jejichž'psaníčkatď, k JežÍškoviletí,
a hned bych sedla a napsala mu psaní
a doufala, že splní moje přání:
aby o Vánocích všudeležel sníh
smích,
aby v domácnostechzvoni! šťastný
aby všichni zdraví byli
ce!e prostoupení slavnostnÍ tou chvílí,
aby každý někoho měl, kdo má ho rád,
aby si děti měly s kým hrát'
aby komíny kouřit přestaly'
aby vládci konečně rozum dostali,
aby vládl mír, štěstía svoboda,
aby ze všech lidí zářila pohoda,
aby ten krásný pocit, co máme na Vánoce,
vydrželnám ještě v celém příštímrocg. .

Jsou rrdětských očích prvním ohňostrojem. KdyŽ se rozvěsí po
ce|ém stromku, bývá vjem jedinečné sváteění. chví|e zkrátka
nezapomenutelný.
'jsou
moderní různá blikájícísýěté|ka,která poněkud
Dnes však
ubírajína kráse' těchto vánočníchdní.Soutěžímemezi sebou, kdo má
většíosvícenouplochu svéhodomu. Tradice tak nějak pomalu ustupuiÍ
moderním vymoŽenostem. Nedopust'te prosím, aby se tak sta|o,
Vezměte své' blízké na procházku do přírody; natrhejte si do vázy
barborku, rozkrojtejab|íékonebo si jen tak sedněte a koukněte se
společněna pohádku. AŽ dohoří svíěky,zhasnou prskavky, rozdajíse
dárky, sní se všechno cukroví a lednový mráz a vítr odvane vŮni
purpury,nenapadá mě, co Vám popřát kÍomtoho, co seběŽně přává.'.
Snad ještě jen nechte svá srdce otevřená, zk|idněte mys|, bud'te co
nejvícespo|uV pevnémzdraví.
Bývá zima, ba i mráz.
Letos po stlěhu není ani památky,
Můžemesi o něm vyprávět pohádky,
Bylo - nebyto... to zamrzla i voda v potoce...
A přesto jako každý rok jsou tu Vánoce!
Andítku, pros íme,.v nebeským okýnku
natrhni pořádně sněhovou peřinku,
aby to pápeří v lehounkém vánku
uložilopřírodu k zimnímu spánku.
Protožebilý šatVánocŮm slušÍ.

Letos jsem se rozhod|amísto každoroěníhorozjímánízasvětit.Vás
zvykůa tradic.
tak trochudo historieVánoc, vánočníoh
Cizí vánočnízvvky? U nás nemajíšanci!
u nás stále patří nazdobený vánočnístromek,
Ke Štědrémuv.eč.eru
smaŽený kapr, bramborovýsa|át, cukroví,bet|ém,dáreČky,koledy a
mše.Ježíškanám z h|avy nevyhna|ani ve|kýbratr z Východu
oů|nočni
svým Ďád'ou Marózem, a|e ani snaŽivýSanta K|aus našichzápadnÍch
přáte|.Nenípořád krásná otázka: ,iTakco Ti přines|Ježíšek?..Akaprse
symbo|emčeskýóh
sa|átem bude i nadá|e bezkonkureněhímtradičnÍm
Vánoc.
S vánočnímstromečkemuŽ to takjednoduchénení.'Jenasi po|ovína
národa zůstává u Živého dřeva, hitem jsou různé jeh|icnany
v konte|nerech,kterésé dají znovu a znovu vysadit, ale stále více |idí
dává fřednost stromkům umělým, které jiŽ zda|eka nepřipomínají
ošklivý ze|ený kartáč lako Ve svých začátcích. Umě|ý stromek má
velkoúvýhodl, po Várrocíchse u|oŽízpátky do krabice a odnese na
|esy.Jenom ta vůnějehličínám tak
půdu,a|ó h|avnětakéšetříme.naše
trochuchybí'..
.vánoční.
ozdoby jiŽ vyráběli staří Keltové před Kristem'
První
má|okdo však ví, odkdy se zdobÍ vánočnístrome'ěky.První zmÍnku
zaznamenali v Némecku, je ze 16. sto|etÍ,V Čechách se první
stromečekobjevil až začátkem 19. sto|etÍ.Rych|e se však stal hitem a
bylo v té
šířilse z měšÍanskýchrodin i na Venkov.Zdobenístromečků
době ve|mi iednoduché'PřevaŽova|oovoce, předevšímjab|íěka'která

pročistíovzduší,potěšíduši'
Ať iVám přinese svátďní náladu,
do Vašeho domova mír' štěstí'pohodu.
za ce|ou redakciVN přeji všemčtenářúmhodně zdravído roku 2oo9
cukroví.
a na závěrpřipojuji receptyna.vánoční

fwězďičkg
Man.ď{ooé
2 bílky
150 g moučkovehocukru

";l:y;::{;r:

1. Bílkydáme do misky a š|ehaěemz nich vyš|ehámetuhý sníh.Pak
,|ehcevmíchámecukr. 3 |žiěkysi dáme stranou'

9

z TomášoVky pozvou postupně do jednot|ir4ichcha|up skanzenu, kde
Vteple světnice zahrají a společně snávštěvníky zazpív$í ty
nejznámějšíčeskéa moravskéko|edy.

je se skořicí
Vmícháme
2. Mand|espaříme,oloupemea ume|eme.
do zbýku sněhu a vypracujeme těsto' Na fó|ii nanesemetěsto a
Vyvá|ímep|átasi/z cm si|ný.
zakryjemeÍó|ií.
tvořítkemvykrajujemetvary a přendáváme na
3. Hvězdičkovým
papírem.Hvězdiěkypotřemezby|ýmsněhema
p|echvy|oŽenýpečicím
pečeme
v předehřáté
troubě15.20 minut.

pořady začínají'vŽdyv 10 hodin a ukoněeny jsou v 16 hodin'

,*,n,:,":il,xy-1z;ť.*,FC Ve|im- podzimníčástsoutěže

Tyarame[ooé
k7šíIkg- neÍ,ečené'

V po|ovině|istopaduskonči|apodzimnÍčást Íotba|ových
soutěŽí.
Přinášímestručné
shrnutíúěinkování
našichmuŽstevv jednot|ir4Ích
soutěŽích.
muŽstvozaháji|osoutěŽ zhruba v polovinětabu|ky.Ve třetině
''N..
podzimní
ěásti však upad|ohemě i u/sledkovědo podprůměru
a
přezimujeve spodníchpatrechtabu|ky.DouÍejme,že kva|itnízimní
přípravamužstvonastartujek |epším{s|edkům a tým co nejdříve
uniknez pozic,kteréznamenajíbojo záchranuv diviznísoutěži.
Mužstvobudeopětstartovatv zimnímturnajiFK MeteorPraha.

mléko
1 stazenékondenzo.vané
125g másla

::#:hkošíč
kŮ
u0 ý
^,I
":hr:;Í
mandle
na ozdobiu
1. Kondenzovaném|ékov plechovce v|ožímedo kastrů|kus vodou,
přivedeme k varu a vaříme dvě hodiny. Necháme v p|echovce
vych|adnout.Čoko|áduna|ámeme do kastrů|ku,přidáme tuk a v páře
necháme rozpustit'Uvařenéa vychlad|ékondenzovaném|ékona|ijeme
do misky' přidáme změk|émás|o a rum.
2. Směs vyš|eháme do h|adké pěny' Papírové košíěky si
nask|ádáme na p|ech a do kaŽdéhodáme |Žiěkurozpuštěnéčoko|ádya
necháme ztuhnout. Pěnu z kondenzovaného m|éka přendáme do
opět
cukrářskéhosáěku s hvězdiěkovoutrubičkou,vývoříme ''kytičku.'a
necháme ztuhnout.
3. Krém přelijeme |Žičkouěokolády, ozdobímeo|oupanoumand|ía
necháme dobře ztuhnout. Příprava tohoto cukroví je časově trochu
nároěnější,a|e práce je vyváŽeinavynikajícíchutí.
RJ

TabuIkadivizeoddě|ení
C:
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Hradec Králové B
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Pěnčín.Turnov

1 5 7 5 3 2 .2 i 1 O2 6 (2 )

AFK Chrudim

11-..,9 1.1 ,.3119.:...,,i6*;.;.9:

Nový Bydžov
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735

22:2A

24

15

726

2A:t9

23
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Homí MěchoIupy
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5t5
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22

( 1)

Zivanice

15

645

18117

22

(1)

10.

T€ Š |a Pardubice

15

)5)

L1.-

Převýšov

15
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5

3

7

t4tl6

18
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13.

15

4

4

7

24t25

16

(-8)

14

15

429

18:31

14

( - 7)

15

348

78i27

13

(-11)

z

14i44

VÁNocE 2oos v M|JzEutIDovýcH sTAVEB V KouŘIMl

vrNsuJEMEVAM',

,

15

Bohemians 1905 B

7.

zoxavÍ,PoKoJsVAÚ
,,šTĚsTí,

1 5 7 3 5 1 8 : 1 6 2 4 (O)

Dvůr Krá|ové

!3.: Týništěn.or|
15.

Koiín

16.

Holice

7

277

.-'z9-:L1*",.
-39.- -11*""
( - 3)
16:18
18

(:16)

,,B.,muŽstvose po většinusoutěžepohybova|ove středu tabu|ky.
je cí|emtýmupohybovat
vodácha
Pro jarníěást soutěže
se v k|idných
pokusitse proniknout
do popředítabu|ky.
Tabu|ka|.Btřídvoddě|ení
C:

zs.r,n,yfu- ffi.lrlstttÍÍ

,šTřsTÍ, ZDRAví, PoKoJ sVArí vINšuJEME vÁM"

- výstava k předvánočnímua vánočnímuobdobí; tradÍěnístrava od
sV. Martina aŽ po Tři krá|e, sváteěně vyzdobené cha|upy' bet|émy'
iúzné zdobení vánočníchstromků - to je jen část toho' co čeká
návštěvníka, kteý navštívíkouřiňský skanzeri; nebude chybět ani
možnostnákuou vánočníchdárků.

13

84

8

28

( 1O )

2. 3

30:30

26

( 8)

2t

Libodřicé

13

4.

Nymburk

137333L123

B.Podo|í

13

634

33:30

13

ozJ

30:18

13

535

3 0 t2 4

(- 3 )

13

607

2 4 tZ O

(-Jl

454

23t21

vÁločrví PoŘÁDY

Tupadly

- t náonerná atmosÍéřestaročeskýchVánoc patřilo vŽdy koledování
dětí včetně prozpěvoVání vánočních ko|ed. Děti z Íolk|orníhosouboru
Kyéera zPrahy' ve spo|ečnostimuzikantŮ vám připravily ko|ední
obchůzky Včetně známých i méně známých vánoČních písn!.
Samozřejmě nebude chybět předváděnÍ sváteční |idové tvorby a
řemesel a děti určitěz4ujme pořad ,,K|aunskéVánoce.. v podání Jana .
K tomu všemu vám bude
Hrubce a Dřevěného divadlá.
hrát kutnohorská Tomášovka. Ctite|é tradičnísváteční |idové stravy
nebudouochuzeni o ochutnávkuěernéhokuby a koěiěíhotance.

32:13

3.

Velim B

- ,rŮ1oru sPotu NÁ KotEDu"
zo.yÍoshÍe

I

t0.

Lysá

11'

sadská

1)
t?

L4 .

13

z7

(6)

4

( - 1)

13

(-s)
(-e)

265

16:21

12

IJ

328

20t32

13

14;30

*,**l#l*..-

52ó

1210

12i37

11

1-1.0)

5

(-13)

M|ádeŽnickádruŽstvadorostua Žákůpostoupi|av |étědo vyšších
přeboru,žácido ob|astní
|.A třídy).To
soutěŽí(dorostdo ob|astního
přines|opovinnostmít vsoutěŽíchÍ m|adšídorost a Žáky' UdrŽení
těchtosoutěŽípatřík prioritámoddí|u.
přebor)ve|icedobře'
Dorostenecký
týmvstoupi|do soutěŽe(ob|astní
popředítabu|ky.
Po pěti ko|echměl 12 bodůa objevova|.se
v úp|ném
Potévšakměl černousériimnohaporáŽeka přezimujeve spodníčásti
příčky
této
tabulky.Cí|emprojarníěást je posunutí
na vyšší
a udrŽení
ve|iceprestiŽní
soutěŽe.
jsouko|ísavé
|.Atřídé.
:Starší
Žácibojují
v ob|astní
Jejichvýs|edky

štžilrilovcčcrn"
27.wittu - "Mytryřil,ňfrtíc

- budeme opět dnít peří, příst na ko|ovřátku, péct cukroví'
besedovata vůbecse ien tak vpok|idu připravovatna Vánoce; a co by
to by|o za nejkrásnějšísvátky, při kteÚch by chybě|y ko|edy. Jako jiŽ
tradičně při pos|ednímnárodopisném pořadu vroce nás'muzikanti

l0

a drŽí se na hraně, která znamená udrŽenísoutěŽe pro příštírok.
Vzh|edem k návaznosti a dostatečnémupočtu mladších Žáků patří
udržení
soutěžek jednéz prioritoddí|u.
V dorostenecké i Žákovské soutěŽi hrají i mladší dorost a Žáci.
Ve|kou pochva|uzas|ouŽímuŽstvomladšíchŽákŮ' kteréje po poloviné
soutěžedruhé.
Své první zápasy má za sebou i naše přípravka, která se pohybuje
uprostředtabuIkyokresníhopřeboru.
Ce|kově musíme konstatovat, Že podzimní ěást soutěže se našim
týmůmnevyved|apod|e představ. Doufejme,že nám jaro přinese více
radosti.
Závěrem mi dovo|te, abych za fotbalovtj'oddíl FC Velim popřá|
ČtenářůmVelimských novin hezké svátky a mnoho zdraví a štěstí
v novémroce.
Mgr. Petr Karpeta, sekretář oddílu

Podzimní
sezónavelÍmského,,béěka"

Jak si ved|a ve|imská reze^tav tétopodzimnísezóně? D|e něko|ika
názorů střída|a světlejšíokamŽiky s horšími.Do začátku soutěŽe
|ezeva Ve|imi právě šťastně'po prvníchtřech ko|echměla
nevykroči|a
na kontě jen jeden bod, a to za rcrhízuv prvnímko|e doma s BÍ|ým
Podolím. Poté ale nasta| obrat a Ve|im třikrá -za sebou zvítězi|aa
připsa|asi devět bodův řadě. Ve zbytku sezóny dokáza|i hráčiVe|imi
získatjiŽ jen osm bodů.Tedy be|ková bi|ance po pQdzimnÍčásti činí
osmnáct bodů (pět vítězství,pět proher a tři remízy) a sedmé místo
v tabulce.
dvou sezónách Ve|im bojova|ana špici
Ói' io, Že v předcházejÍcích
o postup do |' A třídy a |etos průměrnévýs|edky? Názory se-různÍ,
jeden říká,Že je to kondicÍ,druhý' Že je to v psychice hráčů'a třetí'Že
náš opusti|oštěstí.Snad od každéhotrochu.A proto si da| tým vedený
trenérem Miroslavem Cmárem jasné cí|e do nadcházejícÍzimní
přípravy. Kvalitní fyzická příprava (soustředění,posi|ovna, spinning
atd...), příprava v podobě přáte|ských utkání s kva|itnímisoupeři a
v neposlednÍřadě psychická pohoda muŽstva. Doufejme, Že ve|imští
hráči budou vjarní ěásti soutěŽe o.něko|ik příčekvýše a jejich hra
při|áká na hřištěp|nodiváků.
A tímtose dostáváme k da|šípozitivnízprávě. Během podzimníčásti
soutěŽe by| ve|imský tým podporován svtrimiska|ními fanoušky. Toto
Íanděnízaš|o až tak da|eko, že ko|em skupinky vedené Františkem
Tato skupinka
Koude|kou vznikl tzv. ,,Fan k|ub ve|imskéhobéčka,..
obětarnýchlidí se nejen chodí dívat a podporovat rézervu v domácích
.na
zápasech, a|e vypravuje se s ní 'i na zápasy, kdy hostuje
Pro
ve|imské
hráče,
kteří
troubení
trubek,
hřištích.
s|yší
soupeřóvých
k|aksonů,bubnování bubeníka a skandování fanoušků,je to rajská
hudba a pokyn ke zvýšenívýkonu. A douÍejme,Že soupeřŮm na klidu
neořidá o.
Těmito řádky by'rezervnítýry vetimi chtě| poděkovat svým fandům
a připojitskromnépřánílZŮSTAŇTE NÁM VĚRN|.
Ještě inÍormaceprÓ ostatní ÍanouškyVe|imskéhofotbalu - na
hostujícízápasy ,,velimskéhobéčka..bude přistaven autobus, jsle
všichnivítáni.
FOTBALU ZDARII!
FC Vetim ,,B.,:trenér - Miros|av Cmár, vedoucí druŽstva - Martin
Svoboda, hráěi - Tomáš Daněk, Martin Kync|, Jaros|av Dejmek'
Jiří Nedbal,
AntonínSrp, Micha|Hraba|,Lukáš Je|ínek,Radek-Čepe|ák,
Jan Hlavatý, Martin Babický' Jiří Ptáěek' Milan Stég|,Luděk Kostka'
Libor Sixta.

6. Fischerovy šachy v Pardubicíchse hrají.nejenjako mezinárodní
turnaj' ale také jako mistrovství Čn. Tadeáš zde mě| možnost vidět i
zahrát si s nej|epšími
šachistyčeskéšpiěkyv tétozajímavékategorii.
7. open Pardubice patřímezi největšímezinárodníturnajenejen
v Evropě, a|e i ve světě. Turnaj je náročnýnejen si|ou soupeřŮ, a|e i
.
svou dé|kou(8 dnů).Tadeáš si zde připsa|největší
zisk, 21.elo.
8. open Luzern. Nejkrásnější šqÍcarské město bylo tentokrát
deštivéa zamračené,soupéřisilní,a tak se moc nedaři|o.Čtyřiremízy
a jedna výhra ze 7 ko|. Náhradou by|a návštěva jednoho
z nejkrrísnějších
a|pských vodopádů, kteryivýéká z |edovcůpod horou
Jungfrau.
9. open Tatry na pře|omu září a říjnaje největšímezinárodníturnaj
na S|ovensku.Partie se hrajíaž večer.od18 hodin, abyhosté a hráči,
kteří na turnaj přijedou, mě|i moŽnost vyc|iutnat krásy vysokohorské
přírody.Největšídojmy byly v Be|anskéjeskyni' kde je třeba zdo|at720
schodů. Nej|epší|angoše mají v kiosku ve Starém SmokQvci. Tatry
měly jižtakézimnísněhový kqbát.
10. open Du Jura ve Švýcarskuje obdobou turnajévTatrách.
Turnaj se hrá| vg městě Moutier. Mají tam výborný kebab a nej|epší
cukrárnuv kantonu.Nechybě|aňi vý|etdo Alp, kde jiŽ |eŽe|nou/ sníh.
Letošní šachová
sezona Tadeáše byla
ve|mi náročná, proto.
Že musí při svém
cestÓvání zv|ádiat i
ško|u.
Kdybychom
uveď všechnv turnaje v ČechácÁ, kde
hrá| úsoěšněv mnoha
mistrovských a da|.
šíchturnajích,by|a by
to jiná' ještě delší
kapitola.Jeden příběh
této kapito|y , bude

ještěna.MistiovstvíčR v b|esrovémšachu,ktéré
proběhnev Ptaze
20. prosin-ce.MoŽná, Že něco z tohototurňajeuvidíme,protoŽemá být
přenášenČeskouteIevizÍ'

Sto|ním
začÁ|a
tenistům
sezónap|ná
.
očekávání

. .
Zaěátkem srpna jiŽ tradičnězaěala nová sezóna sto|ňímtenistům
a oproti minu|ým letům přinesla Vélkou zménu. Na místnípoměry
nebýva|ou hráčskou rošádu. Do Ve|imi přestoupi|iFrantišek Dej a
V|astimi|S|uŠný. oba z Křečhoře, opačnýmsměrem zamíři|a hned
ětveřice mladých hráěůna.hostování.Jedná se o LukášeJeřalu, Pav|a
Sixtu, Martina Babickéhoa Pav|a Urbánka'Důvodyjsou jasné,posí|ený
domácí tým se pokusí postoupit do nejvyššíregioná|nísoutěŽe a
setrvat V ní. Co se týěe hostovánínašich m|adých hráěŮ, od toho si
s|ibujemejejich da|ekovětšízápasovévýíŽení,a tími většívyhranosta
kvalitu.
Přípravana nadcházejícísoutěŽníročníkzača|av prvnímsrpnovém
týdnu na domácích sto|ech, potom se hráěi přesunuli do Sadské na
ce|ostátní tréninko4i kemp, kde 'abso|vova|i týdenní dvoufázové
soustŤedění.Kva|ita tréninkor4ichjednotek i ukázek by|a jako
každoroěněna ve|midobréúrovňia hráčisi ce|ýprogrampochva|ova|i.
Po návratu ze Sadské by|a tréninkovádřina pro|oženazápasy Letní
|igyse střídavýmiúspěchy'
Začátkem října se
iiŽ roztoči| ko|otoč
mistrovských utkání.
*kopdt
V jiŽ odehraných zápa*l!éný
sech se ukáza|o. Že
JÓÍ$lá
PeJ
létní posi|y
tlým
zkvalitnily a staly se
pevný.mč|ánkemtýmu,
na kterémse dá stavět.
cí|, ienŽ byl před
muŽstvo postaven' postuD do REGIONAL.
NíÉo PŘEBoRU
1
(RP1)' není nesp|nite|.
ný. Pod|e tabu|kového

Deset mezinárodních turnajŮ
TadeášieBaláčka v roce 2008
Záčátkem roku přesáh|a Tadeášova šachcivá výkonnost hodňotu e|o
2000. To mu doda|o sebedŮvěru i moŽnost účastnitse velkých
mezinárodníchturnajů'
turnajpořádaný v ČR, kde hrá|Tadeáš
1' open Praha je první've|ký
ve vyššíkategorii''A...
2. open internationa| d! eches de se|estat ve Írancouzském
Ponlní' konaný'v únoru,přines| Tadeášovi úspěch . . cenu v kategorii
junior.
nejIepší
3' Bundesturnier Wolfwi| 2008 umožni|Tadeášovizměřit úspěšně
své sí|y na začátku května s nej|epšímišvýcarskýmišachisty. Hrad
Grier byl jeden'z nejkrásnějšíchnejenom pro svou mohutnosta oko|í.
Mě|itam i primazmrzku.
4. open de Neuchatet . v poiovině května probíhá tradiční
jezera,
mezinárodníturnaj v krásnémměstě na břehu Neuchate|ského
kam se sjíŽdíšachistéze západu i východu' Tadeáš se si|nýmisoupeři
si zde připsa|í6 e|o bodů.
turnajŮm
5. Echternach open v Lucembursku patři| k nejhezčím
sezony, protoŽe se hrá| vnádherném pÍostředí'zámeckých sá|ů.
Prostředíasi pomoh|ok zisku ceny v kategoriijuniorů.

postavení
hráěŮa uis|edkůodehranýchutkáníse ukazujejako ve|mi
reá|ný,a|e do konce soutěŽeje ještě'mnohozápasů'NezbýváneŽ
popřátnašimhráěům,
abyjim vydrže|o
zdraví,sportovní
formaa přá|oi
to potřebné
štěstíčko.
Soupiska týmu 2008/2009:Pave| Jeřa|a, ErantišekDej' V|astimi|
Slušný'Martinskopek,Danie|Petřík.
od.dí|stotníhotenisu má v|astníinternetové
stránky,kterése
pravideIně
po zápaseaktua|izují.
Odkazna web:www.stlveiim.estrankv.cz

l1

odehranémistrovskézápasy Sokola Velim:

posypeme cukrem a mand|emi. Peěeme asi 25- minut. Cukroví
necháme vych|adnout. Do důlků dáme zavařeninu' a necháme
zatuhnout. Nej|epšímarme|áda je pikantní rybízová,'a|e je moŽno
pouŽíti některou z čoko|ádovýchpomazánek. Do manire|ády můžeme
před ztuhnutímnáp|ně vmáčknout|ískonýoříšek(nebojen |enti|ku,a|e
také můŽeme posypat třeba barevným máč*em. To v případě, jest|iže
nedáváme mandle).
Z uvedeného množstvíje hodně knof|íčků,
každý si však múže
upravitdávkovánípod|etoho, ko|ikchce mítcukroví.

Radim,,C..- Soko|Vetim4:14' BodyVe|imi:.lěratap. 4 Dej4 S|ušný
3 Škopek1 wo ] ětyřhra1
Soko|Velim - TJ Kluěov ,,D.,15:3.Body Velimi:Jeřa|aP. 3 Dej 2
1 Petřík1 (1zápas) Wo 5 čtyřhra
1
2 (zzápasy) Škopek
S|ušný
Soko|Týnec n'/L. ,,B..- Soko| Ve|im 5:13.Body Ve|imi:Jeřa|aP; 3
2
Dej3 S|ušný
3'Petřík2 čtyřhía
soko|Ve|im- Soko|rotín,,B..15:3.BodyVelimi:Jeřa|qP,4 Dq4
Škopek
3 Slušný2 (2 zápasy) Petřík0 (2 zápasy) čtyřhra2
Radim ,,D,.. Soko| velim 0:í8. Body Ve|imi:Jeřa|a 4 S|ušný4
Škopek4Petřík4 čtyřhra2
Soko|Ve|im- SK.NováVes,,C..17:1.BodyVelimi:JeřalaP.3 Dej3
'
3 Petříkz Wo 5 ětyřhra1
S|ušný
i nadá|e.
Přejmesi, aby tytovýs|edkypo.kračova|y
Ve|imi,dá|epak našimsponzorům
Na závěrpřejemevšemoběanům
příjemné
proŽití
vánočních
svátkŮa hodněŽdravív novém
a ÍanouškŮm
roce2009'
Hraěi sokolavetim

Vetimáček

Všenejlepšído novéhoroku
všemnašim čtenóřůrnpřeje redakčníreda

Mi|éděti,rádi bychomVás informova|i
o ws|edcíchmalÍřské
soutěŽsna témaJak jsem proŽi|prázdniny.Soutěžbylavyh|áše.
jendvě,stanovinách.ProtoŽese jízúčastni|y
na v.eVe|irnských

tečného|ěičky,získávajíodměnu obě dvě.
Jsou to: Terezka Soukupová,6 |et. obrázek dinosaura
Kaěe4ka Veitová' 6 let - obrázek moře
Jak je vidět
obě dvě obdrŽelyčasopisa Barbie vajíčko.
nafotograíiích,
mě|y z dárkůve|kouradost.

!!.::!::.......

......:...........

PRoDÁM
urnov'ýhrobna evangelickémhřbitově ve Velimi. Céna
dohodou.
Telefon:721341476

KoUPíM
jednodrážkové
střešnítaškyvyrobenéV cihelněJ. SoučekVeIim.Cena"dohodou.

Teleton:7218'24852

SOKOLWLIT{

Věříme,že na témaSněhulák
pošlesvťtjobrázek vícedětí.
,
Termíno;devzdánívýtvarnýchprací: 15.1.2009

oznamuie' že cvičenídětí (od 4 do 15 let) bude každé
pondělíod 16.30hod. do 18.00hod.
Dle zájmu dětí možnost se zaměřením na basketba| nebo
,
votejbal.
VoIejbal,pro dospě!é od í 6.10.2008kaŽdý čtvrtek
v sokolovně od 19.30hod.
.

NĚcoNAzoUBEK

B]ižšíinÍormace:
lveta Siřínková |e|: 723'145 481
]vana Homokyová te|: 72g 17252o

Sýrová ro|áda
s křenovrýmmáslem
300 g eidamu, l'křenovépomazánkovémásloi 150g drubežíšuný'
džemu
60 g meruňkového
sáčku, uvážěme a
Eidam vce|ku v|ožímedo mikrotenového
nechámeasi 20 minut v horkévodě. Nevaříme!KdyŽ sýr změkne,
. na p|acku. Plát potřeme křenornl'mmás|em,
rychle.ho vyvá|ímé
dŽemem.Zavineme,ro|ádu
pok|ademe
šunkoua natřememeruňkovým
v |ednici.KrájÍr1etep|ým
iaba|ímedo a|oba|ua necháme.ztuhnout
Na ta|íři
zdobíme
ze|eninou.
noŽemna p|á1ky.

VELIMSKÉ NoVlNY. občasníkvydávanýOÚ ve Ve|imi
INTERNET: www.veÍim.cz
E-MAIL: redakcevn @se znam.cz
(zprávyzoÚ a oZ)
Redakčnírada: Mgr' Jaros|áv Češpiva. šéÍredaktor
|ng.Mi|os|avMacháček(zprávyz obce)
práce)
Renata Jeřábková (inzerce,íeklamy,organizační
Monil(aSIabá (kultura)
Mgr' Eva Vese|á (korektura,zprávy ze ZS)
Mgr' Hana Kaprá|ková(korektura)
. Jana Bartošová (zprávy z obce, organizačnípráce)
Kateřina Kvapi|ová(ku|tura)
Jan Smíšek (zprávy z obce)
Příjem zpráv:
e.mai|:redakcevn@seznam.cz
.
Mgr.Jaroslav Češpiva(zŠVefim)
podobě
Uzáyěrka je 21. den v měsíci.Příspěvkyzas|anév e|ektronické
mají přednost.: Příspěvky doš|épo uzávěrce i příspěvky nevytištěné
z kapacitních důvodůVyidou V da|šímčís|eVN. Příspěvky mo|'toubýt
upravené,obsah zůstanenezměněn (nevyŽádanérukopisynevracíme).
Za obsah ě|ánkŮzodpovídáautor.
Tisk RoTAtisk, Roháčova 194, z8o 02' Ko|ín3, tel./Íax:321 724 338,
e-mail:rotatisk@ reklamniservis.cz.www.reklamniservis.cz

5oo
500g másla, 400g cukru,4 vejce, 500g mteých lískoých ďíškť],
g hbdkémouky, 1 citron (kúra+ šťáva),1 lžičkaskďiae, 2 Žoutky, cukr
na posypání,strouhanémandle,čeruenázavařenina
vejcepo jednoma po
do pěny.VmÍcháme
Más|oa cukr uš|eháme
částechpřidávámeoříšky,mouku,citrónovoukůrua šťávu,skořici'
pečicípapír.
Troubupředehřejemena 200"C' Na p|ech roz|ožíme
Z těsta vytvarujemema|ékuliěkya do nich udě|ámekoncemvařeěky
dů|ky.Žloutek rozš|ehámea ku|ičkyjím pečlivěpotřeme.Povrch

t2

