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SeiÍert'
|ng.Richterová,
S|abá'KaÍtan'
Kotek'JUDr
T.ěmín.
Kube|ka
Miros|avSynek,Jiří Synek, Jiří šmíd,JoseÍMikšovský,
MirosIav
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1. Zaháieníproved|a s programemjednáníseznámi|přítomné.pan
Že je přítomnanadpo|oviční
starostaJosef SeifeÍ. Konstatova|,
pro7- proti0- zdrŽe|se 0
Zo. H|asování
o programu:
většina
členů
2.
.
.
.
.
.
.
3.

minulého
]íontrola
zápisu
trvá.
Upravap|ochza MS Ve|irn- úko|
Schůzkas obyvate|ipošty- úko|.trvá.
Pan starostgodepsa|panu Smídovia do VN. Reakcína dopisje
panaSmídaa věelařů
na,dnešním
zastupite|stvu.
účast
v domluveném
termínu
LékařkaMUDr.JitkaBramborová.nastouoi|a
ško|y.
do novéordinacev areálumateřské
Pan starosta informova|70 o. zdtavotnímstavu pana zdeňka
kteý bude umístěndo psychiatrického
ústavuv Kosmo.
Šmejkala,
nosích'
Neutěšený
stav býva|épekárny- napsatna MěstskýúřadKo|ín,
odborvýstavby.
Pan starostase dohod|s předsedouekologickékomise o kácení
dřeVinv parkuna náměstíve Ve|imi.
Zkouškapana Beníškaa pana Beneše týkajícíse bezpečného
přecházení
pondě|í.
u ško|ybudesjednánana příští
By|ypřipomenuty
ostatní
zprávy'
Diskusese Vče|aři
- záznampořízenna diktaÍon
pana
Pán starostaseznámi|přÍtomné
vče|aře
s prob|émem
'Vče|y
přítomné
kteý trvájižněko|ik|et.|nÍormova|
Smída..'
o dopisupanu
Daňkovia o místní
zák|adně'na kterouse odvo|ávalpan Smíd,a
situace.P.anŠmídupřesni|,že paň Daněk by|
žá<ja|
o vysvět|ení
niko|ivoředsedoumístních
vče|ařů.od
důvěrníkem
vče|ařů,
tohoto
pan
Vítězověje důvěrníkern
roku přebíráÍunkcipan Šmíd,ve
přines|dopis z 2o,5,2oo7,
Kratochví|.Pan'Smíd
mu Zo
ve.kterém
přemístění
Vče|stev
nebo jejich případnou|ikvidaciza
doporuěi|o

Únor,březen2oo9

úp|atu.Pan Smíd argumentoval,Že v b|ízkostinemocnice Ko|ín
chová jeden vče|ařvče|ya nikomu tam nevadí.Poté zmíni|,že na
doporučeníZo navštívi|ajeho vče|stvaVeterinárníspráva' která
proved|a jejich kontro|u a nesh|eda|a Žádná .pochybenÍ.Dá|e
. upozorni|na skutečnost,Že obec nep|nísvé povinnosti'- oznámení
o stříkání plodin apod' Pan starosta argumentoval, že není
povinnostíobce zjišťovat'čímstříkajísoukromízemědě|ci p|odiny,
a|e Že je povinnostízemědě|cůinÍormovatobec, zda postřiky,které
jsou škod|ivépro vče|y.Potése do diskuse zapoji|ii da|ší
používají,
opět navrh|o
' přítomnívče|ařia sdě|i|izo své.Í\ázory..zastupite|stvo
panu ŠmídovipřesunutÉvie|stev na ČoV nebo na jiný vhodný
pozemek mimo obec, protoŽe dohoda se sousedy zřejmě nebude
moŽná. JUDr. Těmín nazva| tuto situaci spíše občanskoprávním
sporem' kteý by měl zřejmě řešit soud a ne obec. Do diskuse se
zapoji| také pan MikšovskÝ' kten7 připomně|, Že nikdy nebývaly
takové prob|émyse vče|amijako nyní a že dříve se,jich chova|o
da|eko většÍmnožství'Pan Synek se zepta|, zda.obec sehna|a
soudníhozna|ce v ob|asti vče|a nabíd|něko|ik kontaktůna výše
jmenovanéosoby. Dá|e navrh|,že právě zna|ec by mě| doporuěit,
jaké'mnoŽství vče| je moŽné chovat ve středu óbce vrodinné
zástavbě. Pan JUDr. Těmín opět ape|ova| na paná Šmída,aby
nabídkuZo na přemístěnívěe| přijal,a obhajova|sousedy, kteřímají
se včelamiprob|émy.Pan Douděra se ohradi|vŮěi jeho postoji a
připomně| JUDr. Těmínovi, že on jako obecní právník'ny inet
zastupovatobčanyobce bez rozdí|u,tudíŽi pana Sníída.Pan Těmín
odpovědě|, že múŽe mít také svůj soukromý názor, a proto se
přiklánína stranu výšejmenovanýchsousedů.Pan Smídse zmínilo
č|áncíchtýkajícíchse vče|,které hod|á otisknout ve Ve|imských
novinách. Takovéto inÍorrpace jsou vítány, pokud se v nich |idé
dozví,jak se majíchovat ke vče|ám,případně|ak postupovat,pokud
se u nich po štípnutí
dostaví a|ergická reakce' Pan Smíd požáda|
zastupite|stvo,zda by zprostředkova|oschůzku s jeho sousedy na
obecním úřadě. Pan. starosta přis|íbil'Že budou všem rbzeslány
pozvánky na středu 18'2'2009 od 18.00 hod.
4. RozpočtovÝvÝhled pro rok 2009 . 2010
. Pan starosta před|oŽi|zastupite|stvučerpánírozpočtuza rok 2008,
rozpoětovývýh|ed pro rok 2009.2010 a íávrh rozpočtupro rok
2009. Do příštího zastupite|stva mohou vznést zastupite|é
připomínkyk návrhu rozpočtupro rok 2009'
Zo schvá|ilo rozpočtovývýh|ed pro rok 2009 . 2010. ,
.
H|asování:pro 6 - proti0 - zdrže|se 1

5. Doš|áoošta
. č.j. 546108
ČEz Distribuci,
a.s.- JUDr. E. Kociánová,zastupující
urgenceo schvá|enínávrhusmlouvy o2řízenívěcnéhobřemene.
Zo souh|asís podepsánímvýše uvedenésm|ouvy.
Rozhodnutí:
prp6 - Proti0 - zdrŽe|se .|
Hlasování:
. č.j. 59/09- Mgr. Šedinová,trenérkaAo Soko| Ko|ín- žádosto
Íinančnípříspěvekpro at|etkuM. Podneckou.Rozhbdnutí:
Zo
pro
s příspěvkem5.000'.Kě pro M. Podneckou.H|asovánÍ;
souh|así
6 - proti1 - zdrŽe|se 0
. ě. j' 70lo9- oAD Kolín's.r.o.- Sm|ouvao závazkuveřejnés|uŽby
ve vnitrostátn.í
dopravěna rok 2009.obecdop|atí
ětístku216.000,Zo souh|así
s r47še
uvedenousm|ouvou'
H|asování:
Kč.Rozhodnutí:
pro6- proti1 -zdrŽe|se 0
. EURoWIN PLAST, s.r.o. . nabídkana okna do k|ubovnySDH
Vítézov.Pan starostaSeiÍefiobdrželod pana Buga nabídkuna
p|astováoknaa dveředo vítězovské
k|ubovny.Rozhodnutí:
zo do.
poručilo
os|ovitještěda|šífirmys nabídkouoken a dveřído ce|é
budovy.
4. Zpráw č|enŮ
Zo. diskuse
JUDr.Těmín
. Upozorni|
(špička
na stavpozemkumeziu|icíPa|ackého
a K Síd|išti
doporučuje
vybudováníneprů.
u ško|y).obecní zastupite|stvo
jezdného
parkoviště
a osazenízelení'
Pan Kotek
. Upozorni|na usch|ou|ípupřed C+F MANUFACTUR|NGa na
jmenovanouÍirmuo vykácení
nutnostpísemněinformovat"rn/še
stromu.
!

Ziednánízo Velim konanéhodne 17.2. 2009"vzasedacímístnosti
OU Velimod 18.00hodin
Přítomni: pp. .

SeiÍert'
|ng.Richterová,
S|abá'Kaftan'Kotek'Mgr'
Cešpiva'Kubelka

pan
1' Zaháieníprov-ed|
a s programěmjednáníseznámi|přítomné.
starosta Josef Seifert. Konstatova|,Že je přítomnanadpo|oviční
pro7- proti0- zdrže|
č|enů
Zo' H|asování
o programu:
se 0
" většina
2.
.
.
.

|íontro|a
minu|ého
zjipisu
Upravaplochza MS Velim- plochybylyupraveny.
úko|
trvá.
Schůzkasobyvate|i.poštyv Kosmonosích.
Pan Smejka|by|umístěn
do ústavu
Na MěstskýÚřad Ko|ín- stavebníodbor by| zas|ándopis kvů|i
neutěšenému
stavupekárny
. Na náměstízaěa|aÍirmaGeosan Group, a.s. kácet stromyd|e
projektu.
schváleného
zprávy.
- By|ypřipomenuty.ostatní
zápis za rok2008
3. |nventarizaění
inventarizacimajelkuve
Pan staÍostapřečet|
Zo zápis o provedené
spÍávěobecníhoÚřadu Ve Ve|imiza rok 2008, pod|ezákona č.
majetkua peněžníchprostředkŮby|a
563/91 Sb.Inventarizace
provedena
k 31.12.2008,
Zo berena vědomí.
4. Schvá|eninávrhurozpočtu
oro rok2009
pro rok 2009.
Zo souh|así
s návrhemrozpočtu
pro7 _ proti 0 - zdrŽe|se 0
H|asování
o pÍogramu:
5. Doš|ápošta
. č. j. 100/09- Zák|adníško|aT.G. Masaryka Ve|im . Žádost o
převedení
prostředkůz roku2008do rezervního
Íinančních
fondu.
rozvojičinnosti
Zo
Fondbudevyužitk da|šímu
školy.Rozhodnutí:
souh|asís převedenímfinančníchprostředkůna rok 2009.
pro7 - proti0 - zdrže|
H|asování:
se 0
. ě. j. 107/09-.L. Lemeševová
pozemkůvk.ú.Ve|im,u
- rozdělení
p'č'84/6.
pozemků.
Rozhodnutí:
Zo souh|asís rozdě|ením
čp.6o,
pro 7- proti0 - zdrže|ss 0
H|asování:
ordi.
- č.j. 113/09- MUDr.J. Bramborová
- žádosto dovybavení
nace a ěekárnydětského
střediskave Ve|imi+ nabídka.Veškeré
zařízení
zůstanev majetkuobce.Hlasování: pro 6 - protio - zdrže|
se1
. KAs OKNA, s.r.o.- cenovánabídkana výměnup|astov}ich
okena
dveřív domě čp' 29' Vítězov(k|ubovnaSDH). Rozhodnutí:
Zo
porovna|o
nabídkuEURoW|N PLAST, s.r.o.a KAS OKNA, s.r.o.a
pÍo7 - p|.oti0 rozhod|ose pro nabídkuP. Kasa|a.H|asování:
zdrŽe|se 0
4. Zoráw č|enů
Zo. diskuse
Pan starosta
. |nformova|
Zo o rekonstrukci'náměstíěka'která zača|akácením
dřevind|eprojektu.
Pokácenédřevinyby|ys|oŽeny
do prostoiuČoV
Ve|im.Pan starostanavrh|Zo, aby dřevo,kteréje majetkemobce,

by|o nabídnutozájemcům(občanům).
Zo souh|asís prodejem
pa|ivovéhodřeva za' částku 500,. Kďm.. Termínprodeje bude
pro6 _ proti0. zdrŽe|se 1
upřesněn.H|asování:
- Zmíni|se o prostorukasáren a navrhl, Že v měsíci březnu, po
vybagrovánÍ
sutí'zajistíobec drtiéku,kterouV|astníobec Radim,a
.Dá|eseznámi|zastupite|stvo
začnes úpravou
tohotoprostoru.
se
situacíkolem rekonstrukče
k|ubovnySDH Vítězov,navrh|zaměření
prostor k|ubovny,upřesněnípoádovaných prací a poté \^ýběr
nejvhodnější
nabídky,
Zo souh|así
s návrhem.
. |nÍormova|
Zo o jednánís Mgr. Čábe|ovou,
která se zas|guži|a
o
-vydáníněkolikaknížeko Velimia Vítězově.Vminu|émroce by|o
odsouh|aseno,
Že bude vydánajednasoubornákníŽka,
kterábude
obsahovati povídky.By|oobjednáno300 výtisků.
. J. Novák . předáníbytučp.487by|ozaurgováno
. Dá|e inÍormova|o rozhovoru s paní Podhradskou,. která se
dotazova|ana nájezp k zubníordinacia v jakémstavuje jednání
oh|edněp|ošiny'která je umístěnav obecníbudově(u zubaře).
JelikoŽpřevodp|ošinyna obec by by|komp|ikovaný
(inÍormace
od
JUDr. Těmína)'starostan'avrh|,
Že p|ošinazůstaneVe V|astnictví
pana Podhradského
a oU bude hraditrevize a.veškeréopravy
p|ošiny.Rozhodnutí:
Zo souh|asíshrazenÍmoprava revizí.výše
pro 6 - proti1 - zdrŽe|se 0
uvedenép|ošiny'H|asování:
Nájezdpro imobi|ní
oběanyk zubařiby|zhotovenzačátkemúnora.
. NavrhujezměnitzasedáníZo z úteýna středu.Zo berena vědomí.
Mgr.Češpiva'
. |nÍormace
o redakční
raděa tvorběnovin.SchŮzeredakční
rady.se
kona|a V pondě|í.Redakce přijímá zprávy od dopisovate|ůna
příspěvky(převážně
e.mai|ovou
psané
adresunebooběanédoručí
ručněnebo psanéna stroji)č|enům
komise.Ti je potépřepisují
na
poěítači.
Dá|e se zmíni|'Že novin'yprocházejív přípravědvojí
korekturou.Mgr. Cešpiva. sděli| Zo' že redakce potřebuje
spolehlivého
č|ověka,
kteý bude zajištovat
sestavenínovin,a na
tutoÍunkcinavrh|paníMgr.AlenuHďzbauerovou.
Příští
novinyuŽ
podjejÍmvedením.
budoupřipravovány
. By|občanydotazován,'pročneníuk|izensníhna sóhodechu pošty.
odpovědě|'Že]s|uŽbatýdnenep|nísvé povinnosti.
Při schůzces
obyvate|ipoštybudetentoprob|ém
řešen.
PaníSlabá
. PoŽáda|a
p|es.
zastupitelstvo
o sponzorské
daryna |X.Ve|imský

sP ol',EčnnsrÁ nunBII(A
SPOZ OZNAMUJD
VlFznamnáživotníiubilea os|aviti:
HégrJiří,Ve|im
Krutská:LudmiIa,
Ve|im
Souěek František.Velim
ŠafrováMarie, Velim
Bradáě StanisIav, Vítězov
Soto|ováHana, Ve|im
KosičkováMarie, Ve|im
KučeraLadisIav.Velim
PeroutkováJana, Velim
Kratochví|ová
o|ga' Ve|im
NechojdomováVIasta,Vítězov
Lorencová VIasta,Velim
Bednář Josef' Ve|im
Ska|ováJarosIava.Ve|im
JurkovičJozeÍ,VeIim
Němcová Stanis|ava.VeIim
Podhradská Marie, Ve|im
V|čekV|astimi|'Velim
Svobodová Květoslava. Velim
Huba|ováRůžena,Ve|im
Svarcová MiIada, Ve|im
Jandáková He|ena.VeIim
Do da|ších|etpřejeme hodně zdraví! '
Narodili se:
Vepřeková Karo|ína,Ve|im
HandlířováAneta, Ve|im
Rodičůmb|ahopřejeme!'
ZemřeIi:
PeroutkováEva. Ve|im
ŠkopekJan, Ve|im
Čestjejichpamátce!
Sňatek uzavřeIi:
Martin Zůza aZdenka Kopásková, Křečhoř
BIahopřejeme!

80 let
80 let
65 let
60 let
70 let
65 let
65 let
80 let
60 let
85 let
90 let
70 let
65 let
65 let
70 let
65 let
60 let
80 let
70 let
85 let
60 let
70 let

rorurrlruenŮ
unnísrĚruí
rennníruY
A nnísrn
SOBOTAOD 9.00 hodindo 10.00hodin
1 1.04. a
25.04. a
09.05. a
23.05, a
0 6.06. a
20.06. a

18.04.2009
02.05.2009
16.05.2009
30.05.2009
13.06.2009
27.06.2009

okružníulice,Vítězov
třídaKrá|eJiřího,Ty|ovau|ice
okružní
ulice,u|iceVe Dvoře
třídaKrá|eJiřího'Vítězov
okružní
u|ice,u|iceVe Dvoře
u|iceTy|ova,Vítězov

z NAšíšrory
Lyžák2oo9

Také |etos se sedmá třída zúčastnila|yŽařskéhovýcviku' Počet
lyŽařŮdop|ni|ižáci z vyššíchroČníkŮ.
By|ijsme ubýováni v chatě Vraní
bouda v Peci pod Sněžkou.Tam nás ale autobus nedovez|.Nejméně4
km jsme muse|iVystoupatk chatě pěšky. Po vyna|oŽenénámaze nám
by|yodměnou krásně zařízenépokoje s vlastnímsociá|nímzařízením,
společenskámístnosts barem,Íotbá|kema kulečníkem.
Hned druhý den jsme vyrazi|ina svah, kde nás učitelé
rozdě|i|idrr tří
skupin pod|e kvality |yŽařskéhoumění.Večerjsrne zaháji|ikaždodenní
soutěŽe.
V úteý odpo|edneby| odpoČinkovýden a my jsme š|i na .Vý|etdo
Pece pod Sněžkou, kde jsme navštívi|i
bobovou dráhu a nakoupili si
sladkosti.Ve čtvrtekvyrazi|idobrovo|nícina běžkách na Černouhoru.
Všichnitúruhravě zvlád|i a vráti|ise v pořádku do chaty. V pátek se
uskutečni|y
závody ve s|a|omua v běhu na |yŽích.Večerbyly vyh|ášeny
výs|edkysoutěŽía rozdány ceny v podobě s|adkostí,dip|omŮa medai|í'
Sobota by|a dnem návratu' PřéstoŽeněkteří z nás stá|i na |yŽích
poprv{ domůjsme odjíŽdě|i
všichnijako |yŽaři.Letos se hory
protoŽenám dopřá|y dostatek sněhu a pravou 7imnípohodu.''vytáhly..'
Za ce|ou
třídu bychom chtě|i poděkovat především panu Kosikovi za
sponzorovánítohoto kurzu a uěite|ům'kteří vymys|e|iskvě|ésoutěže,
nauěilinás |vŽovata měli s námi troě|ivost.
Sedmá třída

ŽecizŠr,G. Masarvkave Velimi
Vás zvou na
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v sobotu dne 4. 4. 2oog
od t4'oodo t7'oohodin

vbudověII. stupněZŠ
Vj,těžek z prodeje výrobků bude věno1án
dětem zŠvelim.

Atletická pffpravkapři zš velim
Atlďický oddílT. J. Soko|a KolínpředstavujekaŽdý měsíc na svých
internetovýchstránkách at|etické
přípravky.V únoruse věnuje Ve|imi.

.,mimoTentokrát Vám představíme jednu; z našich da|ších
ve
přípravek.Jedná se o skupinu,která vyvíjíčinnost Ve|imi
ko|ínských..
at|etickýoddí|spo|ečněse zŠ T.G. Masaryka
zajišťuje
á;ejíŽÍirngoVáhí
ředite|ško|yMgr.
Ve|im' V tomto směru si ve|képoděkovánízas|oťlŽí
Karpeta, .jehoŽ zás|uhou .se nám podaři|o získat pro děti cviěební
prostorVe ve|imskésoko|ovně!
AP Vplim by|ajednou ze tří skupin, kterépoěátkem roku 2008 za|oŽi|
oddí|at|etikyjako tzv. pi|otní'Na iejímchodu jsme si ověřova|i,do jaké
míryse nap|nínašeočekáváníve spo|uprácis vedenímZS a zejménav
přístupudětísamotných'Protožezájem dětíbyl ve|iký'rozhod|ijsme se
tuto skupinu udržeti ve ško|nímroce 2008/2009.BghuŽe|v současnosti
navštěvuje přípravk.upouze 9 atletů a at|etek (kapacita se pohybuje
ko|em 15 dětí).Zato. se můŽeme pochlubit téměř 100 % Účastína
coŽ nenív iiných skupinách pravid|em.
trénincích,
Děti, kterénavštěvujíAP Ve|im, se pozvolna zaěínajízač|eňovatdo
závodnických činností,coŽ je koneckonců naším prvotnímŽájmem.
Ce|á skupina se ý prosinci 2008 zúěastnilaVánoěníhok|ánía obsadila
V lednu t.r.
zde skvělé 3. místo. Téměř celá skúpina se zúčastni|a
ha|o\^ichzávodů v ČeskémBÍodě a za zmínku stojí i účastzuzky
Kopecké na Krajškých.ha|ových přeborech v Praze. Skvě|ou
tréninkovoumorá|ku podtrhujei houŽevnatostLukáše Kokošky' kteý
ve Velimi zača|navštěvovatda|šískupinu
kromě pravide|nýchtréninků
v Ko|íně'
trénující
Všem dětem zařazeným do AP Ve|im přejeme, aby jim nadšenípro
atletikuvydrŽe|oco moŽná nejdéle,a současnězveme novézájemce k
návštěvěnašehokrouŽku'
Skupina pracujepod vedenímtrenéraBc. AntonínaMorávka.
.
.|5.00 do 16.00 hod. ve ve|imské
Tréninky:kaŽdou středu od
soko|ovně.
břevzato z internetu se souhlasem autora)

|z úvazek(úvazkynám urěujeKÚ podle.počtudětía datšíchukazatelů).
Pracujeme podIe v|astního Skolního vzdě|ávacího programu
jde všechno|épe,,,
ze kteréhosi v kaŽdétříděuěitelkytvoří
,,S písniČkou
Třídnívzdě|ávacíprogramy,jeŽ dop|ňujemeo da|šíspolečnéakce Ve
spo|uprácis rodičia sponzory.
A co jsme proŽi|i?Zima v našíško|ičce
by|ap|ná nevšedníchzáŽitků
. 6. prosince k nám přiše|Miku|ášs andě|ya ěerty!Ještě žeten den.by|i
s náini imaminky,.tatínkovéa da|šíč|enovérodin, kteří nám pomoh|i
překonat strach. Nejen paní učite|kyvědě|y' že to nejsou nadpřirozené
bytosti,a|e děti z 9. třídyZS.
Hodně maminek si naš|o čas v předvánočnímshonu a.přišly do
mateřské ško|y pomáhat s výrobou svícínkůa da|šíchvýrobkůna
vánoční výzdobu' Napek|o se cukroví a perníčky'Pomoh|y také
připravitvánočníqistavu pro veřejnost, která je jiŽ v našíMS tradicí.
Jako každýrok, tak i |etosby|a hojně navštívená.Výrobky z našÍško|ky
zdobi|y kance|áře firmy Aerocan (však nám za ně nakoupili spoustu
potřebných věcí pro děti). Všem' kteří přiš|i a nějakou tu drobnost
zakoupiIi,ještějednou děkujeme.
Rodiče,prarodiČea známí přišlido mateřskéško|ypřed Vánocemi
ještě jednou - děti v každé třídě potěši|ysvé b|ízképřipraveným
pásmem básní, písní, tanečkůu ozdobeného vánočníhostromku.
Rodiče zase připravi|i pohoštěnía krásná atmosféra při vánočním
posezeníby|a završgnahrou dětí s novými hračkami.I za ně patřídík
všemsponzorům.
Zima nám vyš|avstříc i poěasím- uŽi|ijsme si zimníchradovánek
na zahradě. Zimní ěas jsJne měli zpestřený divade|nímipředstaveními,
která by|a u nás v MS. Pohádky zahrané proÍesioná|yděti vŽdy
zaujmou a my pak rozvíjímeda|šíčinnosti (výtvarné'dramatické,,
s | o v es né , ). . .
Se zimnímobdobímje spojen,i zápis do ZS' kteréhose |etosz naší
MŠ zúčastni|o
29 dětí. Do ško|yse těší,proto jsme rádi, Že nás paní
učitelkypozva|ypodívatse, jak šikovnéjsou děti v 1. třídě.
A co ještě připravujeme? V nejbližšídobě výlet do Ko|ína na
vystoupeníJaros|ava Uh|íře,se kteým si děti zazpívajíznámé písně'
Da|šídivade|nípředstavení pro pobavení i pouěení dětí' S pomocí
Výstavu.Budou i
rodiČovské
Veřejnostipřipravímeopět jarníVe|ikonoční
vý|etya da|šíakce. Podrobně Vás s nimi seznámímev da|ším
',okénku
z MS Písnička..'
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skalára - práce Žákyně 5, třídy Adély Filounové

Šxou uArrŘsrcÁl
A Co NAŠE
Prvního |edna 2009 oslavi|a naše . mateřská škola sVé první
narozeňinyjako nový právnísubjekt.
Pouze připomínáme: márr1e zapsáno 74 déIí,se kteými píacují 4
učite|ky(včetněředite|ky)na p|ný úvazeka jedna učite|kana úvazek
zkrácený. o provoz a čistotuse v současnédobě starají 3 provozní
zaměstnankyně- jedna na p|nýúvazek'druhá na 3/aúvazeka jedna na

Děti a učitelkyz mateřskéškoly''Písnička',

odpovědnost
Jaký význam má toto s|ovo? Pro někoho neznamenánic. Jiným
dává návod k tomuiak se chovat'Ty' kteým neříkánic' jsem naše|i
příkladje ten' Že
svéděti.ZaráŽející
Jde o odpovědnost'Ža
mezi rodiči.
výbava.Tou
se na ko|ech,a|echybíjim zák|adní
vidítedětiprohánějícÍ
je totižhe|ma,jak to při[azujezákon. A rodičeho nedbají.otázka je'
proč?Asi se řídísami sebou.Ko|ikjich jezdíveěeru|icemina ko|ech
bez osvět|ení'To, Že vystavujínejen sebe, ale ostatníúčastníky
provózu nehodě,je prostě nezajímá,Co se zamys|etnad
si|ničního
s|ovem?
úvodním
JF

Reakcena článek,,odpověďnost,,
Ano. Nic jiného nemohu neŽ plně souh|asit s autorem článku
.'odpovědnost".
Jezdit s he|mou?Dítěvyjede na ko|e po vesnici a he|musi zkrátka
nevezme. VŽdýťje to starost. Kam he|mu po|ožit,starat se o ni. Možná,
Že mnozí ani he|mu nemají,stojípeníze.Věřím, Že takto uvažujejen
má|okdo.A děti jezdícíi mimo vesnici? Stálo by za to zjistit'ko|ikdáí
jede do školy nebo v době vo|na s he|mou na h|avě.Jen doufám, Že
všichni.Jsem přesvědčen,Že dítě |edoucís rodičina cyk|istickoutúru
bez he|my nevyjede. A|e většina rodiěůs dětmi na ko|e nejezdí. Rodiče
sé o své dítějistě bojía vědí;že v dnešnídobě je na si|nicích,neien
pro děti, nebezpeěno.Na co jsou zákony? Aby se obcháze|y?Někdy mi
připadá, Že je módní dě|at opak. Vidím to i ve škole. Také vědí' Že
zákon přikazuje nosit helmu do 18ti |et věku. Někteřírodičenemajína
děti čas a nevychovávajíje k povinnosti něco dodržovat.Jsou v práci,
nejsou doma. Kdo zkontro|uje,že dítě jede bez helmy? Policie? Ta
nestíhá kontro|ovatřidiěe motorových vozide|, natoŽ ještě kontÍo|ovat
děti na ko|e.
Ve ško|e organizujeme turistickévý|ety na ko|e v rámci výuky
tělesnévrýchovya zeměpisu. Trasy 30 až 60 km vedou většinoupod|e
Labe, v |ese a po.cyk|ostezkách.Skupina dětí.snámi jezdína tábor na
HorníBrad|o a takézpět (tam 80 km a zpátky 65 km) za p|néhoprovozu
si|nicích,kde je menšíprovoz.
na silnici.Vybírámetrasy po ved|ejších
Dětj důk|adněpoučímejiŽ ve ško|ea těšně před odjezdem. Řekneme
jim, co si mají předevšímvzít' tzn. náhradní duši, |epicí soupravu,
pumpiěku,zámek, p|áštěnku,sušenky,pitía samozřejmě h|ávněhelmu.
je'
Bez helmy s námi dítěneodjede.Seznámíme děti s trasou,poučíme
budou rozestupy''iak si při jízdépočínat
v jakémpojedou pořadí,.|aké
atd' Po céstěnezapomenemena odpočineka opětovnépřipomínky.Je
to práce a ve|ká odpovědnost. Děti mají mÍt ko|o řádně vybavené'
a jízdyschopné
nepoškozené
A tady je další odpovědnost rodičů.,kteří mají ko|o připravit a
zkontrolovat.My přece nemůžemekaŽdéko|o podrobně proh|édnout'
Stává se, že dítě pYijedena ko|e, kterépořádně nebřzdí,',šmajdá..mu
ko|o, má rezavý řeIéz'a převodová kolečka. Na někteých kolech se
nedá pořádně jet, o ěemŽ jsme se sami přesvědči|i.Některá ko|a jsou
,ma|ái pro da|eko m|adšídítě, natoŽ třeba pro sedmáka. A táta poš|e
své dítě s takovým ko|ěr.iraŽ na Sázavu. Dítě se dře, ostatním nestačí,
z l4i|etunemá Íadosta příštěna ko|onechce. A já se mu nedivím.Proto
musíme mít doprovodnévozid|o a některécyk|isty do něj po cestě
na|oŽíme'Ce|á řada dětÍmá moderníko|a' a|e zase neumípřehazovat.
A tak po cestě učímedětíindividuá|něpřehazovat,aby se jim je|o |épe.
Teprve pak pochopí,že se třeba do kopce to|iknenadře,a po roviněmu
to zase jede rych|ejia stačíostatním.Někdy přikročímei k tomu, Že
provádímeteoretickour4Íukupřehazováníve škole a kres|ímejim to na
tabu|i.A|e pročjim to nevysvět|ítátové'kdyŽ jim kupujítaková ko|a?To
je takéo odpovědnostiza dítě.
A Že se jezdí večeru|icemi na ko|ech bez osvět|ení?Ano, jezdí i
děti, asi na trénink,do ',Soko|a.,nebo jen tak? Tady se také divím
rodičům.
Dnes je rizikopos|atdítědo tmy pěšky'a natoŽna ko|e;Ještě,
Že většinajezdí po chodníku!(??) Ale o tom uŽ jsem ve VN. psa|.
A tak jsme u dalšíodpovědnosti rodičp. Jak vychovávajísvé děti?
To můŽemevidět např. před poštouve Ve|imi.Tady se schází skupiná
dětí ško|oupovinných V autobusové čekárně' na schod.ech pošty a na
schodech před ško|ou(tadyzejménao prázdninách' kdyŽ neníp. ředite|
a|e třeba o prázdnináchse zde
doma).To by neby|osnad nic špatného,
pohybovaly ješťěve 23.00 hod. Po upozÓrnění, že po 22. hodině
můžemezavo|at policii, protože rušínočník|id, zaěa|y odcházet ve
22.00 hod. Že tady p|ivou po schodech, ruší křikem? (Musíte mít
zavřené okno, jinak neslyšítetelevizi.) Že děti ško|ou.povinnétady
kouří? Jakou ma|írodičeodpovědnost za dítě,'kdyžho nechávajído
pozdníčh
veěerníchhodin venku a nevědí,co tam dělá? VŽdyťse tady
pohybuje i dítě, kteréteprve vyš|ošestý roěník!A tyto děti přijdou druhý
den do ško|y,nemajíúko|ajsou na hodinu nepřipraveny.A Že tady děti
pi|y i a|koho|ické
nápoje? Že na poště byd|ídva uěite|éa naprotida|ší
dva? To nikomu nevadí.Vždyťto dítěje mimo ško|u'Uěite|nic nemŮže.

Jednou jsem děti napomenu| a maminka sÍ stěŽovala a chtě|a dítě
přih|ásitna jinou školu' A tak bUdeme muset do v1ichovyvíce zapojit
obecníúřad,sociá|níkomisi a po|icii.
Na toto téma by se da|o dlouho diskutovat.Napištenám do našich
novin svoje.postřehy' názory a nápady na téma "odpovědnost., nebo
',Výchova',.,
A na závěr. Vě Ve|imi to zase není tak hrozné.Jezdíme s dětmi na
|yŽařskévýcviky,ná turistickékurzy, na exkurze, na cyk|oturistické
túry
máme minimum' děti jsou zkrátka bezva.'Učím
a na tábory. Prob|émů
tady 39 |et a musím konstatovat, Že u nás |sou převážně hodné děti'
rozumní a zodBovědní rodiče. Za tím si stojím. Těch pár
nezodpovědnýchjedinců nám to přece hemůŽezkazit'
/JaČe/

Používánícyklistických helem
Na zák|adě čtenářskéhopříspěvkuodpovědnost jsme proved|imq|ý
průzkumu žákŮ 1. stupně našíZS s následujícímivýsledky. Zajímaý je
Íak|,že Většina dětí he|mu v|astní,a|e s přib}'Vajícímvěkem používá
méně. (U prvňáků pouŽívá pravide|ně 19' občas 5' v páté třídě
pravide|ně4' občas15')
Ce|kemdětí106
He|muv|astní1o0 (94 %)
Pravidelně používá70
občas pouŽÍvá30

AH

Váženía milíčtenářiVelimskýchnovin,
jistě jste se ÚŽ v našich obchodech (u pana V. Černého)nebo na
našich výstavách, zv|áště pak v předvánočním 'čase,..setka|i
s poh|ednióemi (převážně s vánočnítematikou) pana jiřího Škopka.
Jeho ma|ované poh|ednice zrúzných koutů naší v|asti jsou mezi
poh|edy b|ýskajícímise z|atem, s obrázky Santa C|ausŮ a sobů,
různýchvánočníchrádoby aranŽmá poh|azenímna duši.
Yyzařqe z nich pohoda a k|ida je"z nich cítit'{e jejichautorje tvořil
s láskou. Pročje zacal akademickýma|ířpan Jiří Skopek ma|ovata jaký
'č|ánku'kteý koncem roku
k tomu mě| důvod,se dozvítev následujícím
2008 pub|ikova|v Jaroměřském zpravodaji.
MoSla

Pročmalujipohlednice
První poh|ednice jsem nama|ova| před téměř padesáti |ety v
jaroměřskémmuzeu. By|y to černobí|é
kresby k |idovýmpísničkáma
říkadlůmz Jaroměřska. Podk|adem mi by|a rukopisná sbírka dvou-tří
sběrate|ů. V paměti mi utkvě|o jméno cukráře Matějky z Josefova'
48 kreseb
B|áhově jsem se tenkrát domníval,'Že ten soubor čítajíií
někdo.vydá,a|espoňjako'brožurku.Nevyda|je pochopite|něnikdo a já
je teď nemohu najít' A|e přece jen. Tuším,Že pě| z nich sktomně
oko|orovanýchvyda|o naše muzeum zás|uhou Zdenka Bergera jako
Vstupenky, coŽ by| na tehdejšídobu ěin téměř revoluční.ovšem
nemohlo se tomu říkat poh|ednice, nýbrŽ vstupenka. ono Vydat
poh|edniciv, dobách socia|ismu neby|o jen tak, néboťmonopo| mě|
státnípodnik orbis. Když se k jubi|eu|esnickéško|yv Trutnově (1965)
chysta|a|manach,mě|a být jako pří|ohav|oŽenapoh|ednices |esáckým
motivem. Tedy pří|oha, ne poh|ednice; i kdyŽ to Ve skutečnosti
poh|ednicebyla. Takový dětský trik jak vyzrát na předpisy. Nama|oval
jsem tenkr.át hajného s puškou a jezevěíkem kráěejícího'|esgm.
Posmutné|ýJiří Uh|íř,tehdejšíprofesor |esnickéško|y,přines|ma|ůvku
zpátky. Nebyla přijata' odborníci shovívavě vzkáza|i, Že Íakh|e si
hajnéhopředstavují|idé,a|e skutečnostje úp|nějiná. Tedy jsem se
naštvalá nama|ova|vousáče znovu, tentokrátjak bušív kanceláři do
psacího stroje, puška na zdi a jezevčíkk|ímáu nohy. Na poh|ednici
jsem napsal:
Ha|nýoháňka v představách |idua na druhou - Lesníkoháňka ve
skutečnosti.Skola pak vyda|a poh|ednice.obě.Jako pří|ohyovšem,ne
pohlednice.
Když jsem V roce 1989 zah|cen romantikoua naivitoudoby -zvoni|
k|íčina pražskémVác|avském náměstí, zda|eka jsem netušil,co
všechňo tím nevědomky zpŮsobím. Ve výtvarnéoblasti napřík|ad.
Čtyřicet|et bdě|y nad ideovou a umě|eckouúrovníkomise 'jmenované
KNV a posyěcené KV rsČ. Čtyncetlet by| náš lid Veden ke vkusu a
náročnosti,dvě generace nepozna|ykýé,odpornépoz|átkoměŠťáckého
ňevkusu. A ted'najednou:já zazvoni| klíčia všechnoby|ojinak. Lid do
té doby vedený na krátkéuzdě se začalchovat jako utrženýze řetězu.
Žádné omezení, Žádné komise, žádnézábrany. Funkci strany a vlády
ochotně převza|ypeníze či|iprachy. A uŽ se to na nás va|i|o.Výtvarné
zhovadilostizap|ni|ypapírnictví.Straš|ivézrůdy odevšad ceni|y zuby.

By|o zamícháno,ka| a špínavystoupi|yodě dna a |id to ochotně
a radostněm|aska|.
. konzumova|
Mě to nemoh|onechat k|idným.Sed| jsem a namalova|pár
lidí
poh|ednic'Ukázalo se, Že zůsta|oještěněko|iknepřiotrávených
jsem dalšía pak ještě
pozitivně.Povzbuzen,nama|ova|
reagujících
Potížje Ý
počettříset.A|e má to sVá úska|í.
da|ší
a uŽjsem překroěi|
jevu'
A tujsmesvědkyzce|anepochopite|ného
tom,Že nemohu.přestat.
totiž,Že čímméněse pohledy kupújía posí|ají'čímje frankovné
tímvícepoh|ednic
poŽadované
našíneustálechudnóucípoštouvyšší,
já ma|ujia vydávám.Nejednáse užnáhodouo závis|ost?Nemě|bych
|ékaře?Jenže_ stojímjá vůbeco to' aby mi
vyhledatpomocodborného
pomoh|?Vypozorova|jsem totiž,že práce na pohlednicíchpůsobí
Vidímneienna sobě,a|ei na
na zdraví,krátce. je léčivá.
b|ahodárně
sběrate|káchmých poh|ednic'jak okřívají
a především
sběratelích
byvševysÍavenia vystavenypozitivníenergii, která z těch malých
Že poh|ednicenelze pouŽítproti
obrázkůvyzařuje' Je pochopite|né,
kaš|iči na zlomeniny.Aie b|ahodárný
'v|ivna duševnízdravíje tu
naprostozřejmý.I poěaljsem chápat' Že se tu děje něco mimo mou
Došlo
moc mě řídía já jsemjen prostýmdě|níkem.
vů|i,nějakávyšší
mi, Že stavět se ná zadnínemá smys|.Prostě přestanu,'aŽ dostanu
pokyn,Dosudse tak nestalo.
Jiří Škopek(Jaroměřskýzpravodaj.12l20o8)
jšouk dostá.
ma|íře,
panaJiříhoŠropka'akademického
Poh|ednice
níi na obecnímúřaděve Ve|imi.

Dopis z Libštátu
Vzpomíňkana MUDr. JoseÍaUrbánka
KdyŽ jsem se dočet|ve VN' Že dr. Urbánekby| kandidátemna
radost.Pozna|
mě|jsem upřímnou
sto|etí,
osobnostminulého
ve|imskou
nás všechnyochotněa
jsemjejrržjako ma|ýk|uka taképacient.Léči|
a
s odbornýmpřeh|edempraktika,tehdyještěbez běžnýchantibiotik
metoda takéjako zručnýchirurg,kteni|áta|
vyšetřovacích
laboratorních
jsmejich na Ská|enebona
rány.Nasbíra|i
našek|ukovské
a sponkova|
skladudřeva
našemdvoředost,by|iam totiŽ,,poznárodnění..našeho
šrotua v něm p|nozbraní,municea jinýchnástrah.
sk|adŽe|ezného
nábojnicetak
VaškoviKříŽůza|áta|roztrŽenoupravoutvářod odpá|ené
po souboji.
žemu zby|ajizvajenjakomušketýrovi
mi$trně,
'Pan doktorsi nás oběas p|et|,a tak, kdyžmne pos|oucha|
studeným
dítě!..
,,Kejcha|o'
uchema šimra|šedivýmjeŽkemvlasů,říka|radšÍ:
.Tentotrikužtakése vzpoJnínkou
jsme ho
ZaŽíva|i
na něj rád vyuŽívám.
jako.
|ovce.Kdo ho při honu ,,výasoval..
a úspěšného
i jako rych|ého
nosičzvěře,tense pěkněnadře|.Skoda,žejsmese nikdynedozvěděli
cestěna saÍariv Africe,kteroumu pokazi|aVá|ka'
víco jehop|ánované
pro našepok|eskya
věku pak mě| pochopení
V našemstudentském
'
nějakoutu hodinunámomluvi|.
Právě před sto |ety promova|na univerzitě,vráti| se do svého
rodiště,kde vybavený\4ibornouintuicía obětavostívěnovalce|ýživot
Jsem mu dodnesvděčnýza to, Že by|mýmprvním
svým pacientúm.
|ékaře.
Vzoremvenkovského
vidě|iod záhybupři cestě
u jehovi|ky,kteroujsrÍre
si|ueta|esoparku
do ško|y,by|akrásná a významná,dnes ji uŽ zakývá fasádnívýstavba'
topo|y,změníse typickási|uetaa
a tak, aŽ padnoutrouchnivějící
zanikne.Přestojsemrád,žejste
památkana panadr.Urbánkaporna|u
jej jako kandidátana osobnostobce navrhova|i.ZdravíVás pamětník
dr.JaroslavAdamz ,,Poserova".
pamatuji
o rodiněG|aserú,
P.S. Děkujiautoroviz VN za obsďný č|ánek
výrobu
kdyŽk nám přiše|sjednávatruční
pana ředite|e(ednorukého),
jakoo ko|aborantech
a
beden na jehozboží'Po válcese o nichm|uvi|o
Němcícha jejichstrašnýosud Šetaji|'Nevím,kteréosobnostijste užve
JoseÍTesař, významný
VN probra|i,zď1ímaýby by|jistě také,,Čára.]
sklárny
sportovec,'nebomanŽeléMorávkovi,majite|épředvá|eěné
osud, ktenijim přines|záborvi|yna Ská|eing.Singeremze
v pohraniěí.
Sanitasu,a nás|ednéútrapyod jeho syna, našehospo|užáka'by|ve|mi
Je|ichkonecuŽ asi mnozípamatujeteosobně.Zajímauýby|
nedůstojný.
KříŽa
u|ice,rodinaBroŽova,pan účetní
taképan Bien z Novoveské
mnozíjiní.

Dodatek

Tento dopis by| před nedávnem doruěen do Velimi. Pisatelem je
bývatý občan Ve|imi, dnešní dětský |ékař z turnovské nemocnice,
MUDr. Jarošlav Adam. Adamovi se do Ve|imi přistěhova|i v době
ohróŽeníČeskos|ovenska1acistickým Němec|em. Rodina postráda|a
otce, kten/ tragicky zahynu| při praeích na pi|e. Jeho Žena však

pokraěova|a ve Velimi v práci svého manŽe|a a ved|a zde v Novoveské
u|ici prodejnu paliva a řeziva. S rodinou přiš|a do 'Ve|imi i rodina
Beníškova.KdyŽ skonči|apodnikate|ská ěinnost vdovy Adamové, sta|a
se účetnív místní cementárně' Tam by| vedoucím stejně osamělý
architektVosika. Dlouho|etáspo|uprácetěchto dvou lidíved|a k tomu,
Že vytvoři|i novou rodinu' Jako důchodci se odstěhovali na sever
repub|iky' kam také odeše|vystudovaný syn Jaros|av, kteý je autorem
zde zveřejněného dopisu. Děkujeme tedy Jaroslavovi, mimochodem
někdejšímu
cviěenci ve|imskéhoSoko|a,za vzpornínkyna Ve|ima jsme
mu vděěni za postoje k jeho druhémudomovÚ.
.BB

APOLLO
Kdl se vzal název Apo||a?Žeby v tom mě|i prsty Češi?
Matěji Součkovia jeho ženě se 21. únorar' 1865 narodi|syn Jan.
V r. 1875 so oteo rozhod| odjet s rodinou do Ameriky. Janoú by|o deset
|et. Cesta po moři ma|ého Jana nadch|a a rozhod| se, že bude
námořníkem. Rodina Souěkova- se usadi|a v Nebrasce, později se
stěhovali do Kansasu a nakonei do ok|ahomy. Jan se oženi|a měl
čtyřiděti. Protožemě| zálibu v řecké mytologii'dal svým synŮm jméno
Apo||oa Zeus, dcerám pak Mynha a Venus' A protoŽese otci nesplnil
dětský sen být námořníkem,mě| k tomu svéhosyna Apo||a.
Apo|lo se narodi| 21. února 1897 vok|ahomě. sta| se uěite|em.
V |.svět. vá|ce by| námořnímletcem na bitevní|odi Missouri. Po válce
vstoupi| do námořní akademie a 'Vr. 1921 abŠo|vova|vhodnosti
poruěíka.Léta|na pozemních |etad|echi na hydrop|ánech.V r. 1929
získal pro oba typy |etade|výškový rekord 12.200 m, kteý překona| r.
1930, kdy s hydrop|ánemvzlét|do výše 43.166 stop. Tento rekord
překona|a po patnácti |etech aŽ trysková |etadla.Součkovyv1iškové|ety
přispě|y k vědeckým poznatkůmnejen v |etectví,a|e i v meteorologii.a
Íyzice.
Ye 2, svět' válce by| Souček viceadmirá|ema ve|ite|emněkolika
letad|ových|odí' účastnilse aktivně vá|ečnýchoperací h|avně proti
Japonsku. V korejskévá|ce by| ve|itelemÍ|oti|y'která' pouŽi|apoprvé
řízenéstřely. R' 1951 sé Souček stal námořním atašéve|vys|anectví
USA v Londýně.
Vzpomínalna svůjčeskýpŮvod a pamatoval si, Že se u nich doma
m|uvi|oěesky, zna| dokonce některéčesképřípěhy' kterému vyprávě|a
babičkaa otec.
R. E. Byrdana na jiŽní
\^ýpravy
JiŽ jako důchodcese mě| účastnit
točnu,a|e nedoš|ok tomu. Apo|lo Souček zemřel ve svém býě ve
Washingtonu r. 1955 a by| pochován se všemi poctami na místním
čestnémhřbitově. Na jeho poěest by|a pojmenována vesmírná |oď Apollo.
PŮvodníbyd|ištěSoučkovyrodinynenípřesně známo. Součkovéži|i
v Ko|íně,JestřabíLhotě, ovčárech i ve Ve|imi'..
MČ

Roz|oučení
s JanemŠkopkem
a nejenroz|oučit.
DrahýJene,přišlijsmese dnes sTebou roz|oučit,
chví|enašehom|ádí,kteréjsme prožíva|i
Přiš|ijsme si připomenout
vá|ky,kdy by|Soko|zakázán,Bylijsme
v těŽkýchdobáchdruhéŠvětové
která
stánek,našisoko|ovnu,
u toho,kdyŽokupantizapá|i|inášku|turní
obětavýchbratrŮa sesterVícejak 10 |et
byla postavena.zapřispění
Žactvaa
před našÍm
By|ijsmepři tom,kdy řada budoucího
narozením.
cih|yna
zdi budovy,aby zde škrába|i
meziohoře|é
dorostunastupovala
A v roce 1947jsmejiŽ stáli v jednéřadě - 16
stavbunovésoko|ovny.
ve|imskýchdorosteniůvedených bratrem FrantiškemVlčkenidruŽstvo,které.dosahova|oúspechůpři nácviku prostnýchna X|.
z nás prošel
všesoko|ský
s|etv Praze.Všese to nějakzamota|o.Každý
V|astní
trnitoucestou,ažjsme se znovusetka|iv k|uburodáků'To jiŽ
jsmemě|ijasnép|ánya pevnécí|e.povznést
Velima dopsatbílámísta
v'ie'iíhistorii.A nyníjsme u koncenašícesty'A tak se ptáme- kdo na
našemísta?.Najde
se vůbecněkdo,kdo by se (ako Ty kdysi)uja|
kamery a pro příští generace uchoval pomíjivé záběry
pracíčize zanik|ého
cukrovaru?By|jsi
ve|imského
z archeo|ogických
to, Jene, ty' kdo zachránil velimskouNo|ovu kroniku;která se
v ko|Ínském
aÍchivÚsta|apředmětembádáníčasůminulých.Kdo Tě
přece nynímy, co jsme zby|i'ponechat
nynínahradí?Nemůžeme
nebude
ošududosavadní
ěinnost.Věřmetedy'Že to,co jsmezapoča|i'
nezájmema |hostejností
zmařeno.A Ty, Jene, budešžítv našich
setkání.ČestTvojípamátce.
mys|ích
aŽ do pomys|ného
BB

Kdo z vdsje pro přežití?
ke všemu, co je ve|ké,je prvním krokem odvaha. - S ma|ými
prostředky|ze dělat ve|kévěci' : Lépeje pozvednoutduše občanůneŽ
střechy jejich domů. _ To jsou osvědčené poučky vedoučí ke
aktivitě.
spoIečenské
Zá rok tomu bude 20 let, kdy jsme ve Ve|imi zača|is k|ubemrodáků.
Ve|im a dopsat bí|á místa vjejí
Vytkli jsme si smě|é úkoly:'povznést
historii.Zpočátkuse zdá|o, Že vydržímerok či dva' Nyní po úspěšných
Ietech činnosti zjišťujeme'Že jsme u konce samotné exiŠtence.
Vymíráme a mezi nás starce již nikdo m|adšínepřijde. Naše činnost
není narušena prob|émyideo|ogickými'a|e právě touto generační
otázkou. Vys|ech|i jsme |idi s. různými názory a dokáza|i jsme se
sjednotit ke spoleěné činnostive prospěch spo|eěnostia současně
osobníchzá|iba záimú.Rozhodně jsme se odvráti|iod
k uskutečňóvání
zneužívání činnosti k osobnímu prospěchu a vyh|edáva|i jsme
povahy. Dngs jsme z uvedenýchdůvodůna
nenároěnéakce nejrůznější
samémkonci."Nezb1iváneŽ v krátkédobě něco zásadníhopodniknout'
aby neskonči|ačinnostpro Ve|im a Vítězov uŽitečná,která obohacuje
Životynašichobcanů.
Jednání členskéschůze K|ubu rodáků a přáte| Ve|imi V sobotu 7.
února v 18 hod. vklubovně ve|imskésoko|ovny se takřka výlučně
zabýva|atěmito otázkami. Clenská schůze mi navrhla napsat tento
ělánek pro Ve|imskénovinys výzvou všemoběanůmVe|imia Vítězova.
Mým úko|emje podnítitVás všechnyk zájmu o za|oŽenízce|a nového
spolku, kteý by by| nás|edníkemklubu rodáků a pokračova|vleho
činnost|.Chci vyvolat širokou diskusi na toto téma tak, abyste své
názory všemi cestami prostřednictvím'našichč|enůdoručova|ik|ubu
rodáků,kteý by pak najejich zák|aděmoh|konat.
Někdy v b|ízkébudoucnostiby by|o třeba
Představa je nás|edující.
do ve|imskésoko|ovnysvo|at setkánívšech oběanůVe|imi a Vítězova
za úče|em
"za|oŽení samostatného K|ubu přáte| Ve|imi. Znázvu
protoŽe ti
stávajícíhok|ubu by tedy by|o vypuštěno s|ovo ,,rodáků..,
vbrzku jiŽ ani nebudou existovat. Lidé přítomnína.tomto setkání by
sami mezi sebou ze slých řad zvo|iliv|astnívedení' By|o by zajištěno
obsazenímzákiadníchfunkcí . předsedy' místopředsedůipok|adníka,
zairisovate|e,kronikáře,vedoucíhoturistickéhokrouŽku,veldoucíhopro
styk s krajanya podobně.Tento noqi klub by se scházel (na rozdí|od
rodáků)kaŽdoudruhóu sobotu v měsíciod 18 hod. v k|ubovněve|imské
sokolovny.
Nic nenítak horké,jak se
Ne, nebojtese toho, drazí spo|uobčané.
upeče! VyŽaduje to jen dobré v|asthosti . dobrou vŮ|i, poctivost,
nadšení,Vytrva|ost,rozdávat radost druhým a tím i sobě' ne|hat'
nekrásta mítna zřete|ib|ahoa prospěch všech.
Pod|e projevůVašeho zájmu budeme ve starém k|ubu rodákŮ
jednat' Nakonec ten zbytek nás, na věčnoucestu odcházejícíih'by rád
přeše|pod Vaše vedení. UvaŽujte, přece nenecháte tak b|ahodárně
působící
spo|eknapospas osudu.
Z pověřeníč|enské
schůze K|ubu rodákůa přáte|Velimi - 4. oddí|u
Soko|aVe|im
BohuslavBaláček

VrurrusrÁABECEDALrsr q8)
Rrvod osob je v různých reŽimech různě- hodnocen' Ší|ené
představy nacistú o prosazení čistérasy ved|y k obecně známým
z|oěinům'samotná Velim dŮsledkem rasové po|itiky přiš|a o řadu
Židovských spo|uobčanů.Nacisté dokonce za vá|ky V protektorátu
vyŽadova|iod osob ve státníchs|uŽbách prokázal'svůjár:ijskýpůvod.
fllch je krádeŽ hodnot z vo|népřírody.Rozeznáváme pych polní,
lesnía vodní.Proti pychu (týká se spíšerostlinnéhomateriá|u,kdeŽto
po zcizováníživočichů
se uŽívávýrazu pytláctví)zasahova|iv minu|osti
mimo přímo poškozenéi k tomu určeňéosoby s úřednímocí, jakými
ale takéi ponocnÍ.
by|ihajní,po|níh|ídači,
fiir je p|eve|zamořujícíku|turníplodiny. Přesto by| za 1' světové
vá|ky považovánza dúležitousurovinu.V Peěkách by|a výkupna pýru'
čehoŽ vyuŽíva|ii někteří ve|imštíobčanéa vypraný, čistý pýr tam
výhodnězpeněžili.Z pýru se totiŽza Vá|kyvyrábělo pivo.
Raab FrantišekAntonínby| ve svých 53 |etech'r.1755 povo|ánMarií
Terezií do Čech' aby zde prosadil na tu dobu revolučnízměny ve
způsobechhospodaření.Pomáha| mu dvornírada JoseÍ Ko|ler.Muse|i
če|itintrikám š|echty'Raabizace spočíva|apředevšímv rozdě|ování
panských dvorů drobným zemědě|cům.Y roce 1776 - 77 by|a na
pozemcíchve|imskéhorjvora za|oŽena osada Beierweck a ze dvora
ke|tského
vznikISiegfeId(Vítězov).
Racek chechtavý je známým bí|ýmptákem. U nás se vyskytuje
zvláště v |etníchměsÍcíchv b|ízkostivodních toků.Přímo u Ve|irni a
Vítězova vídáme racky při orbě, kdy se s|étajína kypřená po|e a
vyhledávajísvou ob|íbenoupotravu- ponravy'

Faci jsou koýši s desétikončetinami.Jejich přítomnostv potocích
svědČío jistémíře.ěistotytoků.V minu|ostiby|i raci známí i ve Velimi.
Hojně Ži|i v Nouzovském potoce ko|em m|ýna Horní Nouzov. Jejich
chov by|přenesen i do dvou ma|ýchrybníčků
v proh|ubniu cihe|nypana
Bašty.U m|ýnase raci vyskytova|iještětěsně po 2. světovévá|ce,.a|e
. zřejmě vyhynu|i ve zneěištěnévodě. o Baštovce víme, Že by|a
zlikvidovánazavezenímdomovnímodpadem.
Fada JoseÍ,narozen 10. 1 1. 1902, býva|ve Ve|imi |istonošem;
Mě| o
rok m|adšíženu Marii, rozenou Jed|ičkovou,svobodnéhosyna Josefa
(19' 2. 1926)a dceru RŮŽenu (19. 5. 1933),vdanou Žabečkovou.Dříve
k ve|imsképoště patři| Pňov a da|šímísta,jejichŽ obslužnostpráVě
Josef Rada za'iišťova|.
Mezi tehdejším|adou generacívšak byl Josef
Rada znám z jinéhodůvodu.By| totižkape|níkem,kteý si získa|oblibu
u posluchačů.
Jeho smrtív roce 1944 kabela zanik|a.
Radimský Vác|av,.JUDr.,majite|m|ýna,nar. r. 1839, by| v 19. sto|etí
významným veřejným činite|emvKo|íně. V|etech 1867 a 68 by|
dokonce kolínským starostou. Ko|em roku 1866 usi|ova|o to, aby
ve|imskébanderiumfiízdníSoko|)by|o zač|eněno(vtě|eno)do banderia
ko|ínského'
K tomutospojenívšak nedošlo.
Rádio či|irozh|as,zavedené u nás ve 20. sto|etí,prošloobdobím
vývoje od krysta|kyaž po te|evize. Pokývky hlavy zvané rádiovky vyš|y
dnes jiŽ z módy. Za.pwní repub|ikyvšak by|y Ve|kýmhitěm.Zapřičini|a
to výstava radia v Praze., Na ní' by|y poprvé kvidění barety s
to je s kouskem šňůrkyze stejnéhomateriálu uprostřed.
,,anténkami..,
Rádiovky nosi|aieštěpo revoluci 1945 většinak|uků.
Radoň Vác|av, nar. 1866, by| strojníkema původněopravova|šicí
stroje,jízdníko|a, brousicía zejmědě|ské
stroje.V roce.1912 za|oŽi|př,t
domě. č' 205-v|astnístrojírnu.KdyŽ .jeho synové Ladis|av a V|astimi|
dospíva|i,postavi|ina zahradě již porněrně prostornoustrojírnu,která
dosta|ačís|o466' Za Ladis|avovavedenípracovalov podnikuko|em10
zaměstnanců. Vyráběli napřÍklad po|ní vá|ce, pařáky, Íormy na
cementovézboŽí a podobně. Dnes se v této dílně vyrábí především
kovovýzahradnínábytek odo|ávající
v|ivůmpoěaší.
Rads|av je nejstarší doložené jméno kněze, kte4i, spravoval
ve|imskou.Íarnost.Je uváděn kr' 1354. samotná ve|imská Íara je
poprvé.uváděnak r. t352. Rads|av odtud odeše|do Dobřichova a na
ve|imskouÍarunastouoi|kněz ondřei.

,,POLABÍ regionální produkt@66
Dne 25' února proběhlo první zasedání certiÍikačníkomise
regioná|ních
výrobkůz Po|abí'
Nezávis|á komise, s|oženáz rÍiístních
výrobcůa dalšíchzástupců
regionu, posoudi|apřed|oŽenéŽádosti i vzorky.,a|e předevšímsp|nění
poŽadovanýchkritérií
k uděleníznačkyPoLABi regioná|níprodukt'.
jsou:
Hodnotícíkritériak nap|něnípodmínekjedinečnosti
o
.
.
.
o
.

použití
tradiční
techno|ogie
zpracovánímístníchsurovin při výrobě
výjimečnákva|itar4irobků
é
šetrnostvůčiŽivotnímuprostředí
podí|ruční,řemes|néa duševnÍpráce při výrobě
místnípůvodproduktů

CertifiŘační
komise rozhod|ao udě|eníznačky
všemžadate|ům:
A|ois Točík,Loukonosy u Ko|ína
Intarzovaná dřevovýroba - květinové sto|ky, servírovací jíde|ní
podnosy,obrazy zátišía krajiny,stropnípodhledy,pojízdné
|ikérkyaj.
Lada Borecká' Krch|eby u Nymburka
Drátování- hrnce, ta|íře,šperky'kyěty' vajíěka'ozdoby aj.
Jana Provazníková' Vče|ařská ÍarmaVeletov
Včelíproduktya výrobkyz nich - med, Vosk,svíčkyze vče|ího
vosku
stanis|av Kouba, Lysá nad Labem
Drobnéumě|eckékovářské výrobky' mříŽe' zábrad|í,noŽe aj.
lng. Jaros|av Jand|, skleníkovýareá| DobréPo|e u Kouřimi
Pěstováníhrnkovýchkvětů- macešky,muškáty'primu|e,chryzantémy,
trva|ky,okrasnédřeviny aj.
Znaěku udě|uje Místní akění skupina (MAS) Podlipansko, která
.certifikacipečlivě připravÓVa|a a je ,garantem kva|ity hodnocených
produktŮ. ZískánÍ regioná|níznaěky by|o jedním z,Výstupůprojektu
VanďrováníPod|ipanskem,podpořenéhoze SROP.
Všem certifikovahýmvýrobcŮmsrdečněblahopřejeme.

Dětslcý karneual
Pos|edníúnorovounedě|ive čtrnácthodin oži|amístnísoko|ovna.A
co že se to tu dě|o?.Soko| Ve|Ím uspořáda| to|ik oblíbený dětský
karneva|.Dostaveníčkosi tu da|i vodníci,lupiči'indiáni' princezniěky'
spidermani,Karkulky,ví|y'kočičky'pejsci' tygři' roztodivná
čarodějnice,
zvířátka a rúznépohádkové bytosti. Ďoprovodem jim by|i dospě|áci babiěky'dědečkové'ba i staršísourozenci.
maminky,tatínkové,

Pálení čarodějnic
k tomu, aby se většina
Pá|ení čarodějnicje kaŽdoročnípří|eŽitostí
obyvate|obce po d|ouhézimě seš|aa prohodi|aspo|upár s|ov.
Také my jsme 30. dubna tradiěně pá|ili Čarodějniceza požární
nádrží.Byý připravenydvě hranice. Ma|á na opékáníbuřtůa velká by|a
zapá|enaaž po setmění.Na ve|kéhranici nakonec skonči|ačarodějnice
vyrobená naším|ádeŽí.Nad ce|ou akcí mě|i přísnýdoh|ed dobrovo|ní
hasičia snad právě !íky tomu nedoš|ok Žádným úrazům.

Sběr železa

V po|ovině dubna jsme v naší obci a.,ve Ve|imi uspořáda|i sběr
kovovéhošrotu, abyo|om mě|i nějaké drobnějšíprostředky na naši
rozsáh|oudobrovo|nouěinnost.Toho dne jsme odvez|itři fůrykovového
šrotudo výkupnyv NovéVsi. Dvě fůryby|yposbírányve Ve|imia jedna
ve Vítězově. Ce|kově by|o odevzdáno 2 980 kg pečlivě tříděného
žé|ezného
šrotu.

Čistenipozárnínádržea jinéčinnosti

KaŽdoroěníhočištěnípoŽární nádrŽe se jako tradiěně zúčastni|o
ve|ké množství dobrovolných hasičů všech věkových kategorií.
Nepostradate|nýmpomocníkem při této brigádě by|a technika V.
P|achého.ČištěnípoŽární nádrže nespočívápouze V odvozu ve|kého
mnoŽstvínap|avenéhobahna a jiných nečistotze dna nádrŽe' v úklidu
betonovýchstran nádrŽe,a|e též
odpadků,opravě zábradlí,odp|eve|ení
v posekání trávy (za coŽ děkujeme Tomáši Ka|uskému).Tato akce je
prověrkoubezvadnéhostavu hasičskéstříkačky'neboťje potřeba' aby
by|av.chodu nepřetrŽitěněko|ikhodin.

Příprava h!íny, poté zasetí trávy a zav|ažovánídětského
hřiště

o zábavu se postaral DJ |..Procházka m|adší,kteý do tance a her
neúnavnězapojova|jak ma|é,tak i ve|ké.Děti by|y odměňovány v
průběhutaneČního
reje bonbony, |ízátkya různýmisladkostmi.Ko|em
půl páté odpolední se iozcháze|i poslední neúnavnítanečnÍcia
tanečnice.Pořadate|év če|es lvanou Homokyovou,jimŽ patřívelký dík
zato, Že dětský karneva|zorganizova|i,moh|i být spokojeni.Přiš|o204
p|atících.
Poděkovánípatřítakésponzorům,kterýmiby|i:pan Miros|avSiřínek,
Janovice a v nepos|ednířadě oU Velim.
H+J AUTOSERV|S Uh|ířské
MoSla

Da|šíbrigáda na vybudování dětského hřiště by|a zaměřena na
přípravupodk|adua nás|ednérozvezenía úpravuornice. Potéby|odo
připravenézeminy zaseto travní semeno. Tráva byla r*ško|iktýdnů
peč|ivěza|évána,aby z nívzešeltravníkoberec,kteý ozdobíbudované
dětskéhřiště.
Den dětí
Dne 1.6. by| zorganízovánDen dětí' při kterémnám mimořádně
přálo hezképočasí(zatímpokaŽdéprše|o).Dětskéhodne se zúčastni|y
praktickyvšechny děti a mládeŽ z Vítézovaa dokonce něko|ikdětí z
Ve|imi.By|y pro ně přichystány rŮznésoutěŽea atrakce (např.chůzena
|aně, chytání rybiěek,chůdy' kopání na bÍánu,atd.).Za sp|něníúko|ů
dostáva|y s|adké odměny a hračky. Nakonec jsme uspořáda|i
děti.
dobrodruŽnoucestu za pok|adem.VÍtěziby|yvšechnyzúčastněné
-Dětský den by| zakončen opékáním buřtů a k|obás před místní
klubovnou.

country zábava

SDH Yítězov
s činností
Rádi bychom seznámi|i naše spo|uobčany
V
r.
2oo8'
Ve Vítězově
dobrovolnýchhasičů
vinařů
Degustacevínadomácíprodukceod místníéh

Dne 22. března by| zaháien druhý ročníkdegustace domácíhovína.
Výběr probíha|ve dvou kategoriích. červenéa bí|évíno. SoutěŽ by|a
téŽzpřístupněnadovezeným vínůmpůvodemz jiŽníMoravy, a|e tato
vínase vesměs umísti|ána spodníchpříčkách.Degustacese zúěastni|o
První místoobsadi| p. Bunc následován p. Miškovským.
15 účastníků'
Vítěz tohoto k|ánízÍskal nejen uznání ostatníchvinařŮ, a|e také dva
poháry, z nichŽ jeden (putovní)je vystaven na čestnémmístě v
kIubovně'
hasičské

Brigáda na místěstavby dětskéhohřiště

Na místě stavby dětského hřiště by|o potřeba odstranit kovový
stoŽár býva|éhasičskésirény.Na pravide|néschůzi by|o po bouř|ivé
debatě dohodnuto,Že tento stoŽár z|ikvidujemesvépomocí.Ráno' kdyŽ
jsme se seš|i, vypada| stožár většía těžšínež večer u piva. oproti
prognózám by|a kovová sirénabezpeěně pokácena a potérozřezána a
odvezena do sběrných surovin. Dále by|y na brigádě pokáceny staréa
přerost|éstromy, které bráni|y výstavbě dětského hřiště. Dřevo .by|o
použito na topení v k|ubovně a část na pá|ení čarodějnic. S
odstraněním pařezů nám výrazně pomoh| pan Kratochví|a jeho
traktorzetor.
stařiěký,ale přesto nepostradateIný

koste|a
Spalováníroštíu evange|ického

evange|ickécírkveve Ve|imi by| vyčištěn
Na požádánípředstavite|ů
hřbitova jeho oko|íod suchých větvía staých porostůa ná|etů.Tato
akce by|a zce|a v reŽii m|adých dobrovo|nýchhasičůz Vítězova. Po
dokončenípráce by|a m|ádeŽ'odměněna vý|etem a oběerstvenímu
íirmvMc. Donalds.

V prŮběhu parnéholétabyla uspořádána pod patronacíp. Součka
ve|ko|epácountry zábava s živou muzikou. By|a pořádána pod šiým
nebem na |etníterase hásiČskék|ubovny.K pos|echu a tanci hrála
výteěnákapeIa.
Na podobnýchakcíchtohoto druhu bývá obvyk|eve|ká úěast'a tak
tomu by|o i tentokrát' JiŽ krátce před zahájenÍmbyla všechna místa
p|ně obsazena. Při zr|ámých písníchkape|y se zpíva|oa tanči|ona
osvět|enémvenkovním parketu pod |ipami' Zábava by|a pro mnohé
neboťse tanči|o,pi|oa hodova|oaŽ do
zúčastněné
zce|a vyčerpávající,
časnýchranníchhodin.
Klipec
V sobotu 6. září se v obci K|ipec kona|y závody dobrovo|ných
hasičů,
o kteých jsme podrobněpsa|iv září.
Přístavba hasiěské zbrojnice
Na sk|onkulétajsme se konečnědosta|ik přístavběmístníhasič'Šké
zbrojnice. Zák|adové pasy pro tuto stavbu jsme museii vykopat v
těŽkémterénuručně.Při beton;iŽipasůby|o použitobetonovéztracené
bednění,které bylo za|ito 8 m' betonu. Podk|adníbeton by| vylit při
betonážipasů a z důvoduvyššípevnostijsme do něj přida|ikari sÍtě.
Na obvodovézdi by|ypouŽitybetonovétvarovkyz Ekobetu' Ještě před
příchodemzimy jsme stih|iudě|atbedněnína věnec, kteý se nám však
z důvodůnízkýchtep|otnepodaři|odokončit.
. S c hů ze
V up|ynu|émroce jsme se seš|i na 12 schůzíchvýboru a jedné
výroční
schůzi.
Školení
a stroiníků
hasičského
V orŮběhu roku doš|otéŽke školeníve|ite|ů
druŽsiva. Školení,kterése konalo V Fečkách,sďjakó velite|zúčastni|
by|o
Mi|anBug a za strojníkyPetr Koste|eckýa Pave| Svoboda. Ško|ení
ukončenozávěrečnouzkouškou.
Výbol děkuje všem č|enůmza celoročnípráci a přeje' aby jim
pracovníe|án a nápady vydrŽe|yi v da|šímroce, Zároveň děkujeme
obecnímuúřadua všem,kteřínás v našíčinnostipodporují.
PeKo

PřípravkaFC Velim
hráčiÍotba|ového
oddí|uFC Velim jsou ch|apci(a
Nejm|adšími
děvčata)zpřipravky.
.2008/09okresní
ročníku
PřípravkaFC Ve|im hraje v soutěžním
přebor.V současné
a účastní
se ha|ových
dětiv soko|ovně
dobětrénují
V nedě|i22.2.2oo9by|a naše přípravkave|icéúspěšnána
turnajů.
ha|ovém
turnajiv Praze. Jedna|ose o ViktoriaŽižkovcup,kteréhose
týmyViktoriaŽižkov,MeteorPraha'
ved|enaše|pmuŽstvazúčastni|y
skonči|a
řra
Našepřípravka
Sata|ice,Brandýsnad Labema Ze|eneč.
ve|ice pěknémtřetjm místě.David Koděra se sta| navíc nejlepším
turnaie.
stře|cem
přípravku
FC Ve|imse starajítrenéřiJaros|avHorák,
o Íotba|ovou
Mi|ošKoděraa Mi|ošKrejěía paní|vana
PetrKube|ka,Petr Ho|oubek,
Koděrová'vedoucímuŽstva.
přípravky:
Marek Vácha, Adam Kore"nc,Petr Horák,
Hráčské
s|ožení
Marce|aKotková,DavidKrejčí,
MartinNeubauer,JoseÍSteinbrecher,
DominikTŮma, Jaros|avHabich,Petr Písek,Jaros|avHorák, Pave|
Kubelka,DavidKoděra'TomášNěmec'
Mandlík,
Adam'Fia|a,KryštoÍ
Dánie|Hong TomášKmoch,David
VeronikaNěmcová,Petr Ho|oubek,
Jan Vokřá|,ondřej Vokřá|,
DominikVaněk,LukášRoudnický,
Nejed|ý,
DominikHrabáka JakubJosííek'
JiříKupka,PatrikŠafránek,
M|adýmfotbalistŮmpřejeme,ať jim zápa| 'a.nadšenívydrŽíco
nejdé|e.
FC Velim

jednotu prom|uvi|br. ing. Stanis|av Jakl. Uvíta|přítomnéa také se
zmín,i|,Ž:e rok 2009 byl ve ve|imskéjednotě vyh|ášen rokem Gustava
Frištenského,
nejslavnějšího
českéhozápasníka,kteý mě| své předky
ve Ve|imi. Poté jiŽ započa|o tvrdé k|ání. Na dvou zápasištíchse
nepřetrŽitěsoutěŽi|odo odpo|edníchhodin. Myslím,že by by|ona místě
vyslovitdík panu doktoruJoseÍuKroupovi a takévšemÍunkcionářům
a
trehérům,
kteří nezištněvykonáva|is|uŽbypotřebnék řádnémuchodu
těchto soutěŽí^Nejdůležitější
osobou by| hlavníorganizátoring. Prox,
zastupujícížupu Tyršovu,k jehož řídícímusto|ku se sbíha|yvšechny
inÍormačnínitky soutěží. Jeho úvqdní s|ova při zahď1eníby|a pak
vystřídána pokyny po ce|ou dobu soutěže. Koneěné pořadí druŽstev
by|o
nás|edující:
1.,ŽiŽkov,2.Chlumecn.C.,3' Vršovice,4.Hořovice,5. No{ BydŽov,6.
Poděbrady' 7. M|adá Bo|es|av, 8. Kolín' 9. Košíře' Ve|im tedy na
čestném10. místě.
kteří
cen jednot|ivcům,
. Závěrečnýnástup by| spojen s rozdí|ením
ve svých kategoriíchzíska|iprvní,druhá či třetímísta.Dosta|idip|orny,
medaile a věcné ceny. Tyto ceny pocháze|y od sponzorůÍirem'a
podniků'Jsou to: A|tis Ko|ín'Geosan Ko|ín'KoV Ve|im' Kovo Hýbler'
Kuchař Velim, Mero ČR, a s., Savas Ve|im,Pod|ipansko,Texaco Praha
a ZZN Ko|ín'K prvnímmístůmbyly rozdány míče,kterépřivez|ing. Jan
Bína: První tři mÍsta v soutěži druŽstev by|a tradičně odměněna
perníkoqimicha|oupkami.
starosta Župy Tyršovybratr ing. Melichar, kteý osobně předáva|
vítězůmmedai|e,se pak se všemiv pů|ětvrtéodpo|edneroz|ouči|.
Tak tedy:,,Nazdar - a za rok opět na sh|edanou!.,
B.B.

Vedeníoddí|u
Judo

průběhu
Děkujevšem,kdo se podí|e|i
ňa úspěšném
soutěŽe'Ke
zdárnémuprůběhupřispě|yÍinanční
částkouGeosan Ko|ín,Kovo
Hýb|erVe|im' technickézázemí poskyt|obecní úřadVe|im' Župa
kteý
TyršovaKo|Ín
JiřímuŠkopkovi,
a KoV Velim.Díkpatříak.ma|íři
podporu|e
TJ Soko|Ve|im.
d|ouhodobě
akce pořádané
Karel Strnad

otevřený přebor žactvaSokolské
župyTyršovy.16.ročník
Judoopětov|ádloVelim

Za pwní repub|ikyby|o u nás známo jiu-jitsu.Později se zača|o
prosazovatjudo' Většinaz nás však nezná souvislostitěchto původně
japonských způsobůsebeobrany beze zbraní, pro boj zb|ízka.V tomto
bojovémzpůsobuby|icvičenisamurajové.
.
Zak|adate|emjuda ve ve|imskémSoko|e by| vr. 1975 Karel
Strnad. Zpočátku mu vypomáhal dr. Procházka zBřežan. Po |etech se
juda jednot Soko|ské
velimská soko|ovnasta|a dějištěmsoutěžíoddí|ů
župy Tyršovy. Tak napřík|ad V sobotu 26. |edna 2002 se zde kona|o
první ko|o 15. ročníkuPo|abskéligy Žactva. Ve|imský Soko| ktomu
vyda| třídí|nousk|ádačkus vyobrazením soko|a a znakem juda od
dějiny Soko|aVe|im'
ak'ma|ířeJiříhoŠkopka.Leták obsahova|i stručné
Zce|a pos|ednísoutěŽ se uskutečni|aV sobotu 24. |edna 2009.
By| to jiŽ 22. ročníktéto |igy. Toho dne se pozdě rozedníva|o.Jako
vedoucíhožákůjuda
vůbecprvníhopřivítalipořadate|éPetra Šedivého,
ze Sokola Vršovice, kteý teprve očekáva| příjezd svých svěřenců.
V u|ici zaparkovala da|ší aÚta, která vytvoři|a ko|onu až k
evangelickémuhřbitovu. Vsoko|ovriě zaregistrova|i105 soutěžících''
zatímcojejich rodiče,ale i jiníhostézaujali místana |evišti'v přísá|í'na
ba|kóněa v malémsá|e. Po řádnéregistraci22 díveka 83 ch|apcůz 10
oddí|úby| vyh|ášen nástup všech účastníkŮsoutěŽi. Za pořáda1ící

Postup:
Všechnynakrájenésurovinysmíchámev zapékacímíse, za|ijeme
rozmíchanými
sýry'posypemestrouhanounivouneboeidamem(nivaje
v trouběasi 40-50min.
|epší)
a pečeme
Podávámes těstovinámineboopékanými
bramborami.

čokoládovábomba bez pečení
Suroviny:
1 kakao(sďek 100g)
1/4litrumléka
1 celémáslo (stďí levnějšía mŮžebýt i jakákoliv koska tukuna pďení)
15 dkg moučkového
cukru
1 žloutek
1 vanilkoý cukr
2 vetkébalíčkypiškotŮé 2ao d
rumnebo vajďný koňakdle.chuti
Postup:
Ve 1/4 litru m|ékarozpustímena p|oýnce celý ba|Íěekobyěejného
vychladnout.
Do mísydáme moučkoqÍ
cukr,
kakaaa nechámemÍrně
změk|écelémáslo, Ž|outeka vanilko4icukr. Přidáme kakao mírně
v krém.Do druhévyšší
a větší
mísy
vych|azené
a š|ehačem
vyš|eháme
Vysypeme 2 ba|íěkypiškotŮa pokapeme rumem nebo vaječným
koňakem.Potédo piškotŮvy|ijemekréma vše dobře promícháme.
Směs pak navrstvíme
do dortovéÍormynebo do nějakémísy'např.do
nerez rozšířené
mísy,aby po vyk|opení
mě|abombapěknýa zajímavý
tvař. Necháme od|ežetcca 1l2 dne, nej|épepřes noc, druhýden
vyk|opíme
a zdobíme
d|eÍantazie.

Huqsí:,'Cí|
sp|něn,,
sToLNíTEN|STÉ
Po vánočnípřestávce pokračova|asoutěŽ RP2 svou druhou částí'
Ve|imštíhráčido ní vstoupi|istejně soustředěně a cílevědomějako do
té první.Pozice |ídrazavazova|anikoho a nic nepodcenit.Hned první
Na ve|imskésto|ypřije|
|ednovýduel byl pro da|šíVýVojsoutěžeurčujÍcí.
Radim ..C.,.Hrá|o se o
druhýtým tabulky,hráČii fanoušky,,neoblÍbená..
prvnímísto' Báječná divácká kulisa, cholerické,místy aŽ nesportovní
vý|evy hostujícíchhráčůa předevšímpředváděná hra z obou stran
doda|y utkání patřičnoušťávu.Vítězství13:5 znamena|o pro Ve|im
vedenív soutěŽio 6 bodů'cí|še přib|íži|.
12:6 přiše|da|šítěžký
výhře s týmem K|učova-,,D..
Po ,,povinné,.
zápas s celkem Soko| Ko|ín ,,C... I s ním uháji|o naše muŽstvo
neporazite|nosta,,kolínský prob|ém..vyřešilo 12:6. Vzh|edem k,
vzájemným zápasům a postavenÍnašich soupeřŮ v tabulce stači|o
deÍinitivněk postupu (byťz druhéhomísta) porazit doma Týnec nad
týmu pro
Labem,,B...To se podařilo a výhra.|3:5 udě|a|az ve|irnského
'příštísezonu účastníkaRP1 už 5 kol před koncem soutěže.

DoBRoU cHUŤ!

Poděkování
patří-panustárostoviJ. Seifertovi,oÚ vetim a všem.kteřími
přiš|ib|ahopřátk mým85. narozeninám.
o|ga Katochúlová

VýsIedky:
Velim - Radim ,,C" 13:5
Body: Dej 4, Jeřala Pa' 3, Slušný3,'Škopek1, čtyřhry2

Inzerce:

K|učoý,,D,,
- Ve|im 6:12
Body: Dej 2, Škopek2; PetříkD., 2 Jeřa|a Pa., Wo 5, ětyřhry0
Soko| Ko|ín,,B... Ve|im6:12
Body: Jeřa|a Pa. 3, Dej 3' Škopek2 (3 zápasy), Petřík D. 2, S|ušný0
(1zápas)' čryřhry2
Velim . Týnec nad Labem 13:5
2
Body: Jeřa|a Pa. 3' Dej 3' S|ušný3' Skopek 2' č:tyřhry

Kácenía prořezstromů,
práce
výškové

Velim - Radim ,,D" 18:0
Body:Jeřa|a Pa. 4, PetříkD. 4, S|ušný4, Škopek4, ětyřhry2
kteří|sou
a Íanouškům,
Tradičnípoděkovánípatřínašim přízr.livcům
s námi nejen při domácích zápasech,a|e doprovázejínás i na utkání
venku. Díky.

Zdeněk Hála
Tel:776 395 414
E-mail:hala.z@email.cz

B|ižšíinformace, statistiky, č|ánky a Íotoga|eriina|eznete na webu
www.sttve|im.estranky.cz
s bhí tenistéVelimi
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misky
do zapékací
Kuřecí"všehochuť
Suroviny:
2 velkécibule nakrájenéna měsíčky
salámu nakrájenéhona kostičky
300 g slovenskéhotočehého
3 kuřecíprsa nakrájenána kostý
1 skleničkaleča
2 tavenésýry s romaduremrozmÍchatv trošemléka
sýra nebo nivy
100 g strouhaného
sťtl,Vegeta
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