Vydóvó obecní úřod

Ceno 5,. Kč

Aktuálně: Náměstíčko
Ko|ik bude stát komp|etnÍ rekonstrukce náměstíěka ve Ve|imi a iakým způsobem je
Íinancována?
1' Dotaci na náměstíěkojsme získa|iz Regioná|níhooperačníhoprogramuStředočeského
kraje.
Rekonstrukcenáměstíčkabude stát celkem 6 586 0.|2'.včetněDPH.obec se podí|ína této
ěástce 7'5%' EU zafinancova|a ténto projekt z 85%' zbytek finaněních prostředkůhradí
z rozpoětu RR .
Jaký je časový p|án tétoakce? Kdy bude ko|audace?
2. Rekonskukčnípráce, kteréprovádíÍirmaGeosan Group, a.s., by měly být ukoněeny29.5.2009
a nás|edně by mě|a proběhnoutko|audace.S|avnostníotevřenínáměstíje p|ánovánona léto.
Na tutoakci budou oozváni i občanéVe|imia Vítězova.
By| nějakou íormou představen oběanům budoucí rrzh|ednáměstíčka?
3. Projektovýzáměr na úpravunáměstí vznik| v roce 2007. Cí|emtohoto projektuby|a ce|ková
úpravacentrá|níčásti obce do takovépodoby' aby náměstí p|ni|oÍunkcinejen pro veřejnou
dopravu(otáčení
autobusu),ale aby poskýova|o možnostodpočinkua posezenív centru obce
a by|ojejích|oubou.Mezi obyvate|iVe|imi proběh|aanketa o budoucípodobě centra obce. K
jejich poŽadavkůmby|o při samotnémzpracováníprojektutaké přih|édnuto.Po vypracování
studie na rekonstrukcia studie na obnovu ze|eně byl zrea|izovánstavebníprojektod Dopravní
projekce Hradec Králové, urbanistickoua architektonickoustudii proved|a ing. architektka
Jarmi|a Cetkovská a by|o zažádáno o stavební povo|ení.Po konzu|taci projektovéhozáměru
s euromanaŽeremby|yzahájeny přípravyŽádosti o dotaci. Podoba náměstíčkaje zveřejněna
od začátkuroku na Úřednídesce.
Jaké různorodéprvky se na náměstíčkupo Íekonstřukci objeví?
4. Náměstí bude bezbarierové,nové chodníky budou mít pozvolnénfiezdy, kterépřekonajÍi
handicapovanéosoby, budou zde rozmístěnynové|avičkya odpočívad|a
a svou p|ochuzde
budou mít i stánkaři. Bude vysazena nová ze|eň, insta|ováno nové veřejné osvět|enía
inÍormační
tabu|e.V nepos|ednÍřadě je pamatovánoi na cyk|isty'bude zde umístěnstojan na
kola.
Jaké budou pro občany možnosti vyuŽití zrekonstluovaného náměstíěka (vo|ný čas'
tuřistika, veřejné akce jako pouť aJ.)?
5. Revita|izacÍ
náměstíčkase předevšímz|epšívzh|edobce, a|e také jeho funkčnost.Bude zde
moŽnostpořádat komunitníakce, oběanéi turistézde budou moci posedět a vo|nýčas trávit
prostředí,d|ážděnoup|ochubudou vyuŽívatstánkaři a samozřejmě se zde bude
v přÍjemném
konat i pouť.
Na iaký da|šíve|ký ěi menšíproJekt se můžemetěšit?
6. V letošnímroce jsme poŽáda|io dotaci na dostavbukanalizace a po zpracováníenergetického
auditubudeme Žádat o dotaci na rekonstrukcimateřskéško|y.V průběhuroku 2009 proběhne
rekonstrukceh|avníkomunikacé,kteroufinancujeKnjský úřadStředočeského
kraje a na které
se obec Ve|im Íinančněnepodí|í.oda|šíchakcích d|e Íinanční
situace budeme občanyvčas
ve Ve|imskýchnovinách a na webovýchstránkách obce Ve|im.
inÍormovat

Duben 2OO9

zPRÁvY zEzo
Ziednání Zo Ve|im konanéhodné4. 3. 2009v zasedacímístnosti
oU Velimod í8.00hodin
Přítomni:pp.

Seifert, |ng. Richterová,S|abá, Kaftan, Kotek, Mgr.
Cešpiva' Kube|ka,Mgr. Karpeta,Kostka

jednáníseznámi|přítomné
1 . Zaháieníprovedla s programem
pan

staÍostaJoseÍ Seifert. Konstatova|,Že je přítomnanadpo|oviční
většinaě|enŮZo. H|asování
pro9- proti0- zdrŽe|se 0
o programu:

z

N ámě st íčkopřed rekonstru kc í

KontroIa
minu|ého
zápisu
Úprava plochza MŠVelim - plochybyly upravenya nyníse řeší
přívodvody'
poštybylanap|ánována
Schůzkas obyvate|i
na měsícbřezen.
Na Městský úřadKo|ín- stavebníodbor by| zas|án dopis kvů|i
neutěšenému
stavupekárny.Do dnešního
dnese nikdoneozval.
Na náměstízača|aÍirmaGeosan Group, a.s. kácet stromyd|e
projektu.
schvá|eného
pracemi.
Nynípokraěuje
zemními
By|ypřipomenuty
ostatnízprávy'

Doš|áoošta
- č.j. 114lo9- P. Stránský,Velim- Žádosto přidě|ení
obecního
bytu.
Rozhodnutí
Zo: Zařaditdo seznamužadate|ů.
- č. i. 124/09. NYMco' spo|.s.r.o.,Nymburk. oznámeníýše
výtěŽkuz VHP za rok 2008 . částka40.328,.Kě. Zo rozhod|o,Že
prostředkyz t4iherních
hracíchpřístrojů
budouvyuŽitypro imobi|ní
občanya sportovceVe|imi,kteříreprezentují
obec. H|asování
Zo:
pro9. proti0 - zdrŽe|se 0
. Č.j. 125/09 - Žádost o vyjádřeník jízdnímu
řádu Čo pro období
2009.2010. Zo berena vědomí.
- č.j.126109. K. M|ádková,Ve|im. Dop|nění
Žádostio byt a
vysvět|ení
situace.Rozhodnutí:
Zo doporučuje
doloŽitk původní
Žádostio byt.
parce|uve
- č.j, 127/09. P. Neubauerová,
Ve|im. Žádosto stavební
Ve|imi.Rozhodnutí
Zo: Zařaditdo seznamuŽadate|ů.
- č.j'131/09 . M.+L.Podneckých,Ve|im. Poděkováníza finanční
příspěvek
prodceruM. Podneckou.
na at|etiku
Zo berena vědomí.
. č'j. 136/09. J. P|ačková,
Ve|im. Žádosto pokácení|ípy,kteráničí
hrob na kato|ickémhřbitově. Zo a pan starosta pověřujípana
jednáním.
KubeIkuda|ším
. č.j.143/09- E. Jahodová,Vítězov.Žádosto povo|ení
a rea|izaci
vjezduk čp.56 ve Vítězově.Rozhodnutí:
Zo souh|así
a přispějena
rea|izacivjezdu20 000,-Kč'zbýek dop|atí
podnikate|ka.
H|asování
Zo: pro9 - proti0. zdrŽe|se 0
- ě,i. 144lo9 . L. Šed,Ve|im- Žádosto přijetído DPS' Rozhodnutí
Zo: Zařaditdo seznamužadate|ů.
- č.i. 148/09 . L. Jouk|,Ve|im . Dotaz,jak budeobec řešitvypnutí
ana|ogového
signá|ute|evizev obecníchbudovách'Rozhodnutí:
Zo
pověřujepanastarostu,
aby z'iistilcenua objedna|
odbornou
firmu.
- č.i.150/09. E. Kurková,Ve|im- Prosba a Žádosto pomocpři
prodejiRD čp.4 ve Vítězově.Majite|ka
prodatobjektkvů|i
nemůŽe
nájemníkům'
kteříjsou zde trva|eh|ášeni'Zo nemůŽes tímto
prob|émem
paníKurkové
pomoci,d|ezákonamusímajite| objektu
sehnat nájemníkům
náhradníubytovánínebo si nájemnícimusí
podatŽádosto bytsami.

Nánltěst Íčkopo rekonstrukci

4. Zpráw č|enů
Zo. diskuse
Pan starostaSeifert
. |nÍormova|
Zo o situaciko|emobecníchbytů.Momentá|ně
má obec
k dispozicidvavo|nébýy a v nejbliŽší
doběbudepředánda|ší.Pan
starosta navrhu'jenaÍotitbyty' určitminimá|nínájem a os|ovit
ve|imské
Žadate|e
ze seznamu.Zo souh|así.
Mgr.Karpeta
. Dotáza|se, zda|imá obecinÍormace
o rekonstrukci
si|niceve Velimi.
Pan starostaodpovědě|'Že by mě|abýtrea|izovánav roce2009.
Mgr.Češpiva
- Zepta|se, jak se bude řešitprob|ém
s tou|avýmipsy. Pan starosta
odpovědě|'
žetentoprob|ém
vyřeší.
. Da|šímdotazem by|o' jak je to se spo|uúčastí
při
nájemníků
opravách V bytech. Pan starosta pověřído příštího
zastupite|stva
paníJandákovou,aby připravi|apísemnouzprávuo tom,co hradí
obeca co nájemník.
- |nÍormova|
o novéč|enceredakční
radyMgr.A . Ho|zbauerové,
která
do tvorbynovinpřineslanovénápady.

Ing.Richterová
. Upozornila na odsunutébetonovézátarasy na si|nicivedoucípodél
trati z Fajberku k potravinám Andě|. Pan starosta zajistí
komunikace.
neprůjezdnost

Z jednáníZo Ve|imkonanéhodne 18.3. 2009v zasedacímístnosti
oÚ Velimod 18.00hodin
PřÍtomni:pp. pp. .

SeiÍert,|ng. Richterová,S|abá' Kaftan' Kotek' Mgr.
Češpiva,Kube|ka,JUDr. Těmín
Jitka Dobruská

'ing.

Radka Krejěová

1. Zaháiení provedl a s progíamemjednání seznámi| přítomnépan
starosta Josef SeiÍert. Konstatoval' Že je přítomna nadpo|oviční
většinačlenŮZo. Hlasovánío programu:pro 8 - proti0- zdrŽe|se 0
2. Kontro|aminu|éhozápisu
. Na Městský úřad Ko|ín . stavební odbor by| zas|án dopis kvů|i
neutěšenému
stavu pekárny.20.3. proběhnemístníšetření.
. Pokračujerekonstrukcenáměstí.
. By|a pokácena |ípana katolickémhřbitově'
. Byla objednána odborná Íirma zajišťující
servis antén (digitá|ní
na obecníchdomech.
vysí|ání)
roku 2009.
- Rekonstrukcesi|nicezačneve druhémětvrt|etí
. zátarasy na si|nicivedoucípodé|tratiod obchodu Andě| do Fajberku
byly posunuty.
. By|ypřipomenutyostatnízpráVy.
3. Diskuse s č|enkamisociá|níkomise - přidě|ováníbvtů
Pan staÍosta nastíni|všem přítomnýmprob|éms byty a seznámil se
s názory č|eneksoc. komise. Zo doporučilo,aby se přidě|ováníbytů
v čp.541 a ěp. 487 řídi|oníŽejmenovanýmipravid|y.JUDr. Těmín
navrh|, aby Žadate|éby|i osloveni písemnou Íormou a všechny
podmÍnkyk přidě|ení bytů by|y vyvěšeny na úřednídesce. Zo
navrhuje vybrat z před|oŽenéhoseznamu osoby důvěryhodné'
podmínkouje trva|ýpobyt Ve Ve|imi. Nebudou os|oveniobyvate|é,
kteříjsou přihlášeniv čp. 120. KaŽdý vybraný uchazeč podepíše
čestnéproh|ášenía přijme podmínky' které budou vyvěšeny na
úřednídesce. Poté pan starosta přečet|jmenný seznam Žadate|ůo
obecníbyty.
Ze seznamu by|o vybráno 14 žadate|ů,které navštívísociá|ní
komise' o výs|edcíchbude inÍormovatna příštímzastupite|stvu.
Podmínkouje trva|ébyd|ištěve Ve|imi. Při výpěru bude přih|édnuto
k těmto aspektům:
1. Soc. potřebnost- učite|'zdravotník'|ékař
2. Psychickýnebo fyzickýhandicap
3. Rodiny s dětmi
4. Doš|ápošta
- č.j.159/09 - Nykos,a.s.-oznámeníoodměnězaseparovanýsběr
za |V. Q 2008 . 20.591'50Kč.zo bere na vědomí.
- č.j.169/o9 KRPV . Žádost o příspěvek na Kou|ení vajÍček
v Rybníčkách.RozhodnutíZo: obec Velim přispěje na tuto akci
částkou1.500'. Kč.H|asováníZO: pro 8 - proti0 . zdrŽe|se 0
- č' j. 170/09 - J. Kuchař, Ve|im - Zádost o vybudovánívjezdu na
v|astnínák|ady.Zo souh|asía bere na vědomí.
- č' j.178/09. Mateřská ško|aVe|im . Žádost o převedeníÍinaněních
prostředkůz roku 2008 do rezervníhofondu. Fond bude VyuŽit
rozvojičinnostimateřskéško|y.Rozhodnutí:Zo souh|asís
k da|šÍmu
prostředkúna rok 2009' H|asování:pro 8 převedenímfinančnÍch
proti0. zdrŽelse 0
. č. j. 179/09 . |ng, H. Bínová, Ve|im - Zádost
o řešeníneúnosné
.
situace parkování u školky. Dopravní komise navrhuje V rámci
bezpečnostivyřešittuto situaci zřízenímjednosměrky s vjezdem z
u|ice Horní Nouzov do u|ice Sadové a s 4íjezdem do u|ice
Palackého.Toto rozhodnutíbude zasláno všem obyvate|Ům u|ic
HorníNouzov a sadová, kteřísouh|asi|is náVrheming. Bínové.Zo
bere na vědomí.
- č' j. 18o/o9 . z. stará, Třebov|e . Žádost o umístěnído DPS.
Rozhodnutí Zo: Zařadit do seznamu žadate|Ů' přednost mají
veIimští
občané.
. č.j. 188/09- ŠkolníAerobik k|ubpři ZŠVe|im- Žádost o podporu a
prostředkúna dopravu při účasti
poskytnutíÍinaněních
na závodech.
H|asováníZO: pro 8- proti0 - zdrže|se 0
- TJ Soko| Ve|im . Poděkováníza spo|upráciv roce 2008 a pozvánka
jednoty Soko| Ve|im.
na Va|nouhromaduTě|ocvičné
Zo bere na vědomí'
Zo. diskuse
5. Zoráw č|enů
Pan Kubelka

- oznámi|'Že potokNouzovkaod koupa|iště
do Novoveské
u|icebude
najaře vyčištěn.
Mgr.Cešpiva
. Zepta|se' jak se bude řešitprob|ém
s digitá|ním
vysí|áním.
starosta
odpovědě|'
Že odbornáÍirmapřijede19.3.2009.
. Dále se dotazova|,pročpři pronájmusoko|ovnyneprodávánápoje
pořadate|
v,,Pek|e..
akce,a|eněkdojiný.
Ing.Richterová
. Z$íma|ase o plán výsadbyze|eně.Doporuěi|a
osazeníze|eníod
vchodunovéško|ní
budovyk poště'na konciNovoveskéu|icea od
obchodního
domu EDEN k nádrŽce.Pan starostas|íbi|,
Že zajistí
Vhodnouzeleň a na příštímzastupite|stvu
bude informovato
výsadbě'ZObere na vědomÍ.
PaníSlabá
. Poděkova|a
p|es.|nformovala
za sponzorské
daryna lX. Ve|imský
o
ve|kéúspěšnosti
výšezmíněné
akce a o výtěžku
z p|esu.Peníze
budouopětrozdělenyško|e,
aerobikua keramice.
ško|ce,
JUDr.Těmín
. Dotazova|se na stav rekonstrukceMŠVe|im.starostaodpovědě|,
že již 21.10,2008by|a schvá|enanabídkafirmy |P Po|ná,která
v současné
době provádíenergetickýaudit,zpracováníprojektové
. pro1ekt
postupových
dokumentace
zatep|ení
harmonogram
ob'iektu,
krokůrealizaceenergetických
úsporných
opatření a PENB. Na
zák|adětěchto podk|adů
výše jmenovanáÍirmazpracujeŽádosto
dotaci na rekonstrukciMS. Dále inÍormova|
o zatékánído MS a o
stížnostech
rodičůna tento stav. Zo je o těchto prob|émech
inÍormováno
se zpožděním
a snaží
se tutosituaciřešit.Zo poŽáda|o
starostu,aby do příštího
zastupite|stva
zjisti|'v jakémstavu se
nacházízpracovánímateriálůpro energetický
audit MS. Zároveň
poŽáda|o
starostu,aby zajisti|cenovounabídkuna Veškeré
střechy
na objektuMS.

Ziednání Zo Ve|im konaného dne 1. 4. 2009 v zasedací místnosti
oÚ velim od 18.oohodin
Přítomni:pp. -

Seifert' |ng.Richterová,S|abá' Kaftan' Kotek' Mgr.
. Češpiva, Kube|ka, JUDr. Těmín, Mgr. Karpeta,
Kostka

1. Zaháiení proved| a s programem jednání seznámi| přítomnépan
starosta JoseÍ SeiÍert. Konstatoval, Že je přítomna nadpo|oviční
většinač|enů
Zo. H|asovánío programu:pro 10 - proti0 . zdrŽe|se 0
2. Kontro|aminu|éhozápisu
. Bývalá pekárna. šetřeníproběh|o'majite|nepřevza|doručenku.Pan
starostadoporučujepověřit poIicii'aby zajistiIadoručení
zásiIky'
- Rekonstrukce náměstí pokračuje pod|e p|ánu' pan starosta
inÍormova|Zo o zápisech z kontro|níchdnů. Ko|em rodinných
domkůbude vybudovánchodník.
servis anténna obecníchdomech (digitá|ní
- odborná Íirmazajišťující
vysí|ání)
zajistiIapřipojení.
- Probíháěištěnípotoka Nouzovky.
. Je objednánazeleň na dosadbu.
- V MŠ probíhajíměření potřebná k energetickémuauditu a Íirmě|P
Po|ná by|a poskytnuta zbývqícídokumentace.
. Pan starostaos|ovi|ÍirmuVP Procházka, aby zpracova|anabídkuna
veškeréstřechy na objektu MŠ.Nabídkabude před|oženana příštím
zastupitelstvu.
. By|y připomenutyostatnízpráVy.
3. Zpráva č|eneksociá|níkomise o přidělováníbvtů
Sociální komise navštívi|a
dne 26. 3. 2009 vybranéžadate|eo byt a
před|oŽi|ač|enúmzastupite|stvapodrobný zápis ztohoto šetření.
Soóiální komise zúŽi|a{běr kandidátůa doporučujeupřednostnit
sociálně slabé a potřebnéobčany.Zo bere návrh obce na vědomí.
Tímto se ustupuje od navrhovanéobá|kovémetody.
4. Doš|ápošta
- Pan starosta seiÍert před|oži| zastupite|stvu tři nabídky na
rekonstrukci Vo|ební místnosti ve Vítězově. Nabídku v určeném
termínupoda|ytýo Íirmy:
č . j'1 9 9 . J . V. . G | P s
ě.j.2o2. M. Kopecký . MoNTÁŽ sUcHÝcH STAVEB
č.j.203. STAVM|KA' s.r.o.
zastupite|stvoobce Ve|im posoudi|oVšechnypředloŽenénabídkya
vy|ouči|onabídku pana M. Kopeckého' u které neby|y sp|něny

-

-

.
.

.

.
.

podmínky. cenová ka|ku|aceobsahova|anabídku
poŽadované
pouzena zhotovenÍ
stropu.Zo vybra|oÍirmuJ.V.
sádrokartonového
nejvýhodnější
cenovounabídku'H|asování
- G|Ps' kterápřed|oŽi|a
Zo..pro8 . proti0 . zdrŽe|ise 2
č.j. 205/09- obyvatelébyt. domůčp.528 a 564 - oznámenío
úpravya Žádosto pomoc. zrušeníúvozové
záméruprovéstterénní
pane|y.
Zo s návrhem na úpravusouh|así.
cesty a Žádost o
pane|ya pomůže
i s da|šími
úpravami
terénu
d|e
Poskytnebetonové
poŽadavků
domůčp.528a 564.
obyvate|
j.211/09.J. RůŽiěková,
Bělušice- Žádosto umístění
do DPS'
č,.
RozhodnutíZo: Zařadit do seznamu Žadate|ů'přednost mají
občané.
ve|imští
č.j. 213/09- Kúsk. odbordopravy,Praha - Žádosto vyjádřeník
veřejnéosobní
|icence. oAD Ko|ín,s.r.o.na provozování
udě|ení
vnitrostátní
dopravypro |inku230055Kolín. Nová Ves | |inkové
Hlasování
Zo..pro9 - proti0 - zdrŽe|se 1
Chotutice.
do DPS.
ě, j' 22o/og. J. Krepsová,Velim . Žádost o umístění
není
Zo: ZařadiIdo seznamuŽadate|Ů'momentá|ně
Rozhodnutí
Žádnýbytvolný.
A. Vintr|ík'
z. ch|ád'T.
J. Bína,K' Pi||árová,
č'j'223lo9.H. Bínová,
Z. Ko|ářová,P. Ko|ář'Ve|im . Nesouh|as
P. Do|eŽa|,
Do|eŽa|ová,
jednosměrným
provozema návrhna umístění
dopravní
s navrženým
ZO bere na vědomí,s dopravníznačkou
znaěky,,Zákazzastavení..'
,,Zákazzastavení..nesouhIasí.
výměny
č.j, 226109. V. Hájek' Velim . oznámenío provedení
nák|ady,
Zo berena vědomÍ'
|inkyna v|astní
radiátorů
a kuchyňské
ě. j. 227109- M. Kaftan'Ve|im. Vyjádřeník řešenísituacekolem
zrcad|aprotivýjezdu
parkování
vozide|u MŠ.ruávrhna umístění
zpevněníkrajniceved|epane|ové
z u|iceHorníNouzova případné
k dopisupanaKaÍtana.
vozovkyhrubýmkamenivem.Zo se přik|ání
d|ejehonávrhu'
situacebudevyřešena
Úpravu
ě. i.23ao9 - Českápošta,s.p.,Praha- Návrhna zkušební
hodinpro veřejnost. poštaVelim - zrušeníprovozuv sobotu.Zo
Zo: pro0 - proti7 . zdrŽe|se 3
H|asování
s náVrhemnesouh|así.
.
Velim
|.
Seifertovi'
- Žádosto dě|enípozemkuk.ú.
č.j.235/09 J.+
Zo: pro9 - proti0 . zdrŽe|se 1
Ve|im.H|asování

-

-

Na rekonstrukcibýu po paníNovákovébude vyh|ášenapoptávka.
Pan starosta zjistído příštíhozastupite|stvarozsah prací,kterébude
nutnépři opravě bytu vykonat.
By|y připomenutyostatnízprávy.

3. Doš|ápošta
. č.j.236/09 - VP Procházka. dvě cenovénabídkyna opravu střechy
n/|Š.
net. střešníhopláště . modifikovanýpás 781 369,47 Kč, PVc
Íó|ie949 103.54 Kč.
. č.j.253/09 - VP Procházka . cenová nabídkana opravu střechy v
MŠ s vyloŽenímatikovéhoŽ|abua fó|iípřetaŽenoupřes atiku. PVC
Íó|ies atikou 1 288 992'53 Kč. Rozhodnutí:Zo posoudi|o cenové
nabídkyna opravu střech na objektuMŠ,d|e sdě|eníje nejhorší
stav
v pavi|onuA. Pan starosta bude výše uvedenénabídkykonzu|tovat
s firmou |P Po|ná' která zpracovává dokumentacitepelnéhoauditu
MŠa na příštím
zastupite|stvubude informovato výs|edcíchjednání'
- č.j. 239/09 B. Urbánková, Ve|im - Vyjádření k navrhovanému
jednosměrnému provozu a v případě jeho zavedení žádost o
udě|ení výjimky. odpověd' Zo: Jednosměrný provoz nebude
zaveden, proti výjezdu z u|ice Horní Nouzov bude umístěno
vypouk|ézrcad|o a p|ochy Ved|e pane|ovécesty budou zpevněny
hrubýmkamenivem.
. č.j.251/09 J. Krupička, Ny.Ko - Pozvánka na jednání valné
hromady svazku obcí Ny.Ko týkajícíse svozu separovaného
odpadu. Pan starosta poŽádal pana místostarostuKube|kuo účast
na výšezmíněnéakci.

Zo. diskuse
5. Zpráw č|enů
Pan starosta
. lnÍormova|
Zo o zas|áníŽádostio dotaci na Upgrateczech Point
pracoviště)
vnitra,odborstrukturá|ních
(modernizace
na ministerstvo
o
Rozhodnutí
s podmínkami
fondů.Zároveňseznámi|zastupite|e
pracoviště
czech PO|NTa poŽáda|o
dotacena modernizaci
udě|ení
podmínky
jejichschvá|ení.
Rozhodnutí
o udě|ení
Zo Velimschva|uje
pracoviště
Zo..pro
Czech PO|NT.Hlasování
dotacena modernizaci
.1
9 - proti0 - zdrŽe|se
. Dá|e s po|itováním
Že se od zřízeníobecnípo|icie
konstatova|,
krizi,která se dotknei naší obce
prozatím
kvůliÍinanční
upouští
v |etošním
roce je odhadovánado výše
Ve|im.Ztrátav rozpočtu
(daně- finanční
úřad).
30o/o
Mgr.Karpeta
. Pozva|všechnypřÍtomné
jarmark..,
kteý pořádáZS
na ,,Ve|ikonoční
Ve|imvbudově||.stupněV sobotu4' 4.2009 od 14.00hodindo
17.00hodin.

4. Zprávv č|enů
Zo. diskuse
Pan starosta
. Seznámil Zo se situací v kasárnách. Majite|kakasáren přis|íbi|a
zajištěníob|ektu. Práce na rek. náměstí pokračujídle harmonogramu' Pan starosta požáda|zastupitele,aby do příštího
zasedání
připravi|inávrhy dvou |oka|itve Ve|imina výstavbudětskýchhřišť.
Pan Kubelka
- Dotáza| se, jak bude pokraěovat výstavba hřiště za ško|kou.Starosta
odpovědě|, Že v příštímroce bude poŽádáno o dotaci na umě|ý
povrch.
JUDr' TěmÍn
. Poda| Zo podrobnézprávy o jednání s panem Bu|ínemoh|edně
situace ko|emprodejemístníkatolickéíary.
Mgr. Karpeta
- |nÍormova|Zo o návštěvě rozpočtáře a projektanta, kteří připraví
projekt na rekonstrukci sociálních zařízení na ||. stupni ZŠ.
(Rekonstrukce'jep|ánovánana červenec- srpen 2009.)
Pan KaÍtan
. Před|oŽilpanu staÍostovipověřenípro pana Beníškaa pana Beneše,
kterévyda| 14.4.2oogMěÚ Ko|ín,odbor dopravy a kteréopravňuje
výšejmenovanépány k zajištěníbezpečnéhopřechodu dětía ško|ní
m|ádeŽe u zŠ Ve|im. Zároveň doporuči| vybavit pracovníky
reÍ|exními
Vestamia čeoicemi.

sPolEčnnsrrÁ
SPOZ

Z jednáníZo Ve|imkonanéhodne 15.4. 2009v zasedacímístnosti
oÚ Velimod í8.00hodin
pp.
Přítomni:

SeiÍert,|ng.Richterová,S|abá' Kaftan' Kotek' Mgr.
Češpiva,Kube|ka,JUDr' Těmín,Mgr. Karpeta

pan
1. Zaháieníproved|a s programemjednáníseznámi|přítomné
starosta JoseÍ Seifert. Konstatova|,že je přítomnanadpo|oviČní
pro9 - proti0 - zdrŽe|se 0
Zo. H|asování
o programu:
většina
členů
zápisu
minu|ého
2. Kontro|a
. Býva|ápekárna - stavebníodbor Ko|ínzajistídoručení
zási|ky
majitelům
objektu- Úko|trvá.
. Rekonstrukcenáměstí pokraěuje podle p|ánu' pan starosta
dnů.Kolem rodinných
Zo o zápisech.zkontro|ních
informova|
chodník.
budevybudován
domků
. Probíháčištění
potokaNouzovky.ZatímneníNouzovkavyčištěná
od koupa|iště
do kasáren.

4

nunBII(A

OZNAMUJE

Vtíznamnáživotníiubi|eaos|aviIi:
Kohoutek Břetislav'Ve|im
Dvořáková Marie. Ve|im
FojtůA|ena' Velim
Rovenský Jiří' Ve|im
Synek Miroslav,Velim
Cinek Vác|av, Ve|im
Svoboda JoseÍ,Ve|im
Jeřábková |vana.Ve|im
BuIgroválvanka, Ve|im
Buncová Jarmi|a.Vítězov
Daňková Danuška,VeIim
Kozák Luboš'Velim
Funda Petr. Velim
Lorenc František'Velim
Benešová ||ona,Ve|im
Káninský VácIav, VeIim

70 let
80 let
b5 tet
75 let
70 let
75 let
65 let
60 let
65 let
65 let
60 let
60 let
65 let
85 let
60 let
60 let

FundováJana,Ve|im
JoseÍ'Vítězov
Mikšovský

65 let
75 let

|etpřejemehodnězdraví!
Do da|ších
Narodlllse:
NováěkováHana,Ve|im
Velim
A|žběta,
ČásIavová
HorváthValentýn'Ve|im
b|ahopřejeme!
Rodiěům
Zemřeli:
Ve|im
RůŽena,
Ludvíková
Ve|im
Kučera
Ladis|av.
Kync|ováMarie,Velim
Čestjejichpamátce!
Zlatousvatbuoslavili:
Ve|im
Moučkovi'
Ladis|ava Mi|oslava
Ve|im
o|dřicha Eva Janouškovi.
BIahopřejeme!

o DoBĚA MísTĚxonÁruí
ozNÁMENí
VOLEB DO EVROPSKEHO

PARLAMENTU

Starostaobce pod|e$ 32 zákona é. 6212003Sb., o vo|báchdo
par|amentu
a o změněněkteýchzákonů'oznamuie:
Evropského
.t. Volbydo Evropskéhb
par|amentu
se uskuteční:
v pátek dne 5. června2009 od 14.00hodin do 22.00hodin a
vsobotu dne6. června2009od 8.00 hodindo14.00hodin
par|amentu
2. Místemkonánívo|ebdo Evropského
ve vo|ebnímokrsku č.1budovaoÚ vetim, náměstíobráncŮmíru
120, velká zasedacímístnostpro vo|ičepod|emísta'kde jsou
pobytu:u|ice. PraŽská' Soko|ská,tř. Krále
přihlášenik trva|ému
Polní'nám.obráncůmíru
Ve Dvoře,Vítězovská'
Jiřího,Riegrova,
ve vo|ebnímokrsku č.2 Zák|adnÍško|a Ve|im' K síd|išti563'
přízemÍ,
pro vo|ičepod|e místa,kde jsou přihlášenik trva|ému
pobytu:u|ice. Pa|ackého,
Armádní,DolníNouzov,HorníNouzov,|.
Na
Kar|ova,Krátká'KříŽová,Zahradní,
máje,Dvořákova,K Síd|išti,
Ty|ova,U
Novoveská,okruŽní,Školní,
Ska|ce,Na Ská|e,Nádražní,
Vác|avská,Sadová
Hřiště'U Koupaliště,
oÚ vítězovčp.29, pro
ve volebnímokrsku č'3budovabýva|ého
pobýu. Vítězov
k trva|ému
voličepod|emísta,kdejsoupřih|ášeni
3. Vo|ičibude umoŽněnohlasovánípoté'kdy prokážesvou totoŽnosta
průkazem,
občanským
Českérepubliky(p|atným
státníobčanství
pasemČeskérepub|iky,
nebo s|uŽebním
dip|omatickým
cestovním,
cestovnímprůkazemČeskérepubliky),nebo totožnosta státní
jinéhoč|enského
státu Evropskéuniea zápis v evidenci
občanství
obyvatel.
4. KaŽdémuvo|ičibudou dodány 3 dny přede dnem vo|eb do
Evropského
- par|amentuh|asovací|ístky.Ve dnech vo|eb do
par|amentu
můŽevo|ičobdržethlasovací|ístkyi ve
Evropského
místnosti.
vo|ební
JoseÍSeiÍert,starosta

z NAšICHšror
dětído Mš,
Přijímání
kterénedosáhly3 let věku
Protožese rodičestá|e častějizaiímaiío možnostpř|ietídětí
roku' ráda bych
mladších
tří|etdo mateřskéško|yběhemško|ního
podaIaveřejnostivysvět|ujícÍ
inÍormace:

Do mateřské ško|ydocházejí děti zpravid|a ve věku 3 aŽ 6 let (s 34
zákona č. 561/2004 Sb.) Proto jsou zapisovány děti' které k31' 8.
dovršítři roky věku. Mateřské ško|yjsou tedy od 1. 9. každéhoroku
nap|něnydětmi' kterétuto podmínkusp|ňují.Početmíst,která se uvo|ní
odchodem nejstaršíchdětí do ško|y zák|adní' je nepatrný. ztěchto
důvodŮnemůŽemateřská ško|aautomatickypřijmoutkaždéda|šídítě'
kteréběhem nás|edujících
měsícŮdovršítří|etvěku'
Ve zcela výjimeěných případech a pouze tam, kde se místo
uvo|ní,můžeředite|karozhodnouto přijetím|adšího
dítěte.Většinouse
jedná o případ' kdy matka nastupuje do zaměstnání' a|e i potom je
podmínkouzÍa|ostdítěteke vstupu do mateřské ško|y'tj. dítězvládá
hygienické návyky a sebeobs|uhu a je schopné účastnit se
předškolního
vzdě|ávání.Tyto výjimkyse týkajítzv.
''podzimních..dětí.
Mateřská ško|a je ze zákona druhem ško|y a p|ní především
vzdě|ávací ěinnost|. Cíle předško|ního
vzdě|áváníjsou vymezeny v $
33 zákona č,.56112004Sb. Jedním z hlavních cí|ůje vytvářet základní
předpok|ady pro pokračování ve vzdě|ávání a vyrovnání nerovnosti
vývoje dětí před vstupem do vzdě|ávánízákladního.Mateřská ško|a
tedy nemá Íunkci v poskytování péěe (jak by|opojímánov minu|osti).
Funkci sociá|nís|uŽbymajídnes různéjinéinstituce(např.jesle' h|ídací
agentury, provozováníŽivnosti péčeo dítě do 3 let věku v denním
režimuapod.). Pokud by naše mateřská ško|aměla běŽně přijímatděti
mladší3 |et i během ško|níhoroku, muse|a by . jako příspěvková
organizace zřízená obcí . mít k tomuto přiřazenou dop|ňkovoučinnost
za předpok|adu sp|nění podmínek uvedených v $ 135 zákona č'
56112004Sb' a mít to uvedeno ve zřizovací |istině. coŽ naše mateřská
ško|anemá.
Jsem si vědoma, Že nastává ve|mi špatně řešite|násituace pro
rodiče,kteří se vracejído zaměstnání.Bohuže|'zrušenímjes|í'které
péčio děti m|adší3 |et,nepřecházíveškeráodpovědnostza
zajišťovaly
řešit
m|adšíděti na mateřskéško|y.Přesto se snaŽímpoŽadavkyrodičů
individuá|něa v odŮvodněnýchpřípadechvyhovět.
PoZNÁMKY:
.1)zákon
56112004 Sb. je tzv. Šxotsxy zákon a je kdispozici na
internetových stránkách MŠMT, na metodickém portá|u
www.vuppraha.cz,samozřejmě u nás v MŠ.
2) Péče o děti m|adší3 |et (provoz jes|í) spadá pod ministerstvo
zdravotnictví.
3) Vyhlášky p|atnéa závazné pro mateřské ško|y č. 14120025Sb'' o
předškolnímvzdě|ávání' ve znění vyh|ášky ě' 4312006Sb. jsou
rodiěůmpřístupnéna nástěnkách v šatnáchdětív MŠ.
Anna Tomášová, ředitelka Mateřské školy Velim

okénkodo MšPísniěko
Koneěně je tady jaro a my si můžemehrát a sportovatna zahradě MŠ!
UŽ se nemusíme kaŽdý den na vycházkách obcí vyhýbat psím
výka|ůmna chodnících...
Čekánína tep|épočasínám v MŠ zpříjemni|yrůznéakce. Nejstarší
détisi byly v Ko|íněv ku|turnímdomě zazpívats Jaros|avem Uhlířem.
V únoru a v březnu jsme zh|éd|idivade|nípředstavení - hudebně
zpracovanou k|asiku Kubu|a a Kuba Kubiku|aa masopustnídetektivku
Jak Kašpárek vypátra| z|oděje jitrnic. Konec masopustu jsme v MŠ
samozřejmě os|avi|iprůvodemmasek obcí a karneva|ems diskotékou'
Nechybě|aani módní přeh|ídkakostýmůa spousta zábavy.
Budoucí ško|áci navštívi|iZŠ a úěastni|ise vyučovacíhodiny v
.1.
třídě.
V rámci pohádkového vzdě|ávacího b|oku navštívi|yděti také místní
knihovnu.
I rodičese životav MŠ aktivně úěastni|i.Po celý týden přicháze|ido
MŠ a společně s dětmi vytváře|i ve|ikonoční
ozdůbky,např. kras|ice
zdobené různými technikami, zápichy do květináěů' květinové
dekorace, pek|ia zdobi|iperníčky'Všechnyvýrobkyjste pak moh|ividět
na tradičníJarní velikonočnívýstavě v MŠ, která by|a připravena
tentokrátve třídě A. Tu děti vyzdobi|yd|ouho předtímsvými obrázky.
Výstavu |etos navštíVi|o
asi 200 |idí!Všem' kteří si nějakou ma|ičkost
koupiIi'ještějednou děkujeme!
Kromě běŽného Života MŠ, plného hravého uěení, jsme se ještě
dvakrát fotografova|ia nabíze|irodičůmknihy pro děti i dospě|éza
výhodnéceny.

dovádění a o
Ted'uŽ a|e máme všichnio|nouh|avu čaroděinického
tom zase příště.
Děti a učitelkyMŠ

Jaké máš plány s němčinou do budoucna?
Tak to netuším.Uvidím, které jazyky budeme mít na střední ško|e'
Rozhodnu se podle situace. Pokud nebude němčinajako prvníjazyk,
tzn. pro pokroči|é'
němčinupro začátečníky
bych znovu dělat nechtě|a.
V tom přÍpaděbych si sehnala soukroméhodiny.
B|ahopřejemek dosaŽenémuúspěchu a přejeme mnoho štěstí
v da|šímstudiu.
Děkujeme zarozhovor,

zs

pivovaru
Deváťáciv nymburském

Krajské kolo soutěže
u německém jazgce
V březnu se zúčastni|aŽákyně 9. roěníku Kateřina Kube|ková
krajskéhoko|a soutěžev německémjazyce. Dívkyze 7. třídyjí po|oŽi|y
někoIikotázek.
Kde se konalo krajské kolo olympiády? Jak ses tam dostala?
o|ympiáda se kona|astejně jako |oniv budově k|adenskéhogymnázia.
Je|a jsem s paníučitelkouVese|ou,dovez|nás tam autem pan ředite|'
Musela ses dlouho a hodně uěit?
Ne, |etosani |onijsem se nijak uýznamně nepřipravova|a.Před rokem
jsem si pouze rozšiřova|as|ovnízásobu a opakova|asi některá témata.
Letos jsme občasved|y rozhovoryna nějakétéma.Je|a jsem jen s tím,
co umímz vyuěování.Proto jsem mě|a trochustrach.
Jak taková soutěž probíhá?
Nejdříveprobíhá prezence a pak ve ved|ejšítřídě zahájení soutěŽe.
Později se odeberemevšichnipod|ekategoriído jednémÍstnosti'kde je
pos|echa ětenÍneznáméhotextu. Letos nám pusti|ipos|echovýtext jen
jednou,takŽe to by|otěŽšíneŽ loni' KaŽdý soutěŽícípopisujeobrázek a
konverzujeasi čtvrthodiny s porotou. Nakonec čekáme na vyhlášení
{sledkŮ.
Jaká je tam atmosféra?
Atmosférami navzdor soutěŽi přijde k|idná, a|e mě osobně neruuje
poh|edna |idi,kteřÍse učía opakujísi. Já jsem trávi|ačekánÍna lavičce
si s paníuěite|kou.
a povÍda|a
Poznalas některé soutěžící z minulého roku?
Z loňského,,kraje..jsem si pamatova|a Nguyena Duy Tiena z Kutné
Hory, kteni minu|eskonči|přede mnou (2') a |etosvyhrá|.Jeho vítězství
jsem předpokláda|ahned v okamŽiku,kdy jsem spatři|ajeho jménona
prezenční
|istině.Pozna|ajsem i porotu.
Jak se vyhlašují výsledky a kolikátá jsi skončila?
Výs|edky se oproti |oňskémuroku vyh|ašova|ypro kaŽdou kategorii
By|ajsem třetí.
zv|ášť.
Kolikrát ses podobných soutěží zúčastnila a jaké jsi sklízela
úspěchy?
V okresnímko|eo|ympiády v německémjazyce v Ko|ínějsem soutěŽi|a
třikrát a vŽdy se mi podařilo vyhrát' v krajskémko|e v K|adně jsem by|a
dvakrát třetí.
Získala jsi na těch soutěžích nějakou odměnu?
Ano, kromě dip|omŮjsem jako odměnu dosta|aod pořadatelůa takéve
ško|erŮznéněmeckéknihy a s|ovníky.

S kaŽdým začátkem jara bývají se ško|ou spojeny vý|ety a různé
exKurze.
Proto jsme v pondě|í23.3. vyrazi|i se svou třídníučite|kouEvou
Vese|ou a paní učitelkouKaprá|kovoudo Nymburka.Mě|i jsme v p|ánu
navštívit
místnípivovara muzeum spisovateleBohumi|aHraba|a.
Počasí sice neby|o jarní, prše|o celý den, a|e nám to nevadi|o.
V pivovaru se nás uja| ochotný průvodce a seznámil nás s celým
pivovarem. Všichni jsme tak moh|i s|edovat výrobu piva od samého
začátku,tj. od máčeníjeěmene aŽ po stáčenítekutéhomoku do |ahvíči
kovových soudků'Jedinými vadami zde by| nepříjemnýzápach, p|no
vody na zemi, do kteréjsme neustá|e š|apa|i'a také dost ve|ký h|uk'
S nymburským pivovarem je spojeno jméno Bohum||aHrabala' kteý
má na jedné z budov pamětní desku. Je umístěna nízko u země
s nápisem: Já žádnou desku nechci, a|e kdyŽ' tak jen ve výšce,kam
''
psi...
čůrají
Rodina s|avnéhospisovate|e v pivovaru Ži|a a tehdy i většinaz ní
pracova|a.S jejímipostavamise setkáme např. v knize PostřiŽiny'která
by|apozději zÍilmována.
Po smrti spisovate|e by|o z rozhodnutí nymburského starosty
vybudováno naproti divad|u muzeum Bohumi|a Hraba|a. Tady jsme
vys|ech|izajímaý výk|ad o Životě s|avnéhoautora 20' století.Tento
výk|ad byl zď1ímavý
nejen z toho důvodu,Že jsme se dozvědě|ispoustu
inÍormacíz jeho Života,a|e také proto, Že nám vše vyk|áda|pracovník
ještě se k tomu zadrhával v řeči.
muzea, kteý neumě| říct,,ť.ani
''ř..a
Přišlo nám to doce|a Vtipné. Poté jsme zh|éd|iasi 20 minutový
dokumenta proh|éd|i
si výstavufotograÍií,
rukopisů,vydanýchknih atd'.
Exkurzi povaŽujeme za ve|mi zdaři|ou a jsme rádi' Že nám ji pan
ředite| schváli|. Poděkovat bychom samozřejmě chtě|i oběma paním
učitelkám,kterénás na tuto exkurzi vza|y a umoŽni|ynám vidět ce|ý
průběhvýrobypiva a nah|édnout
do ŽivotaBohumi|aHraba|a.
MiBa

VEL|KoNočNí
'ARMARK

V sobotu 4. 4. 2oog ve 14.00 hod. uspořáda|ižáci9. roČníku
zŠ pod
vedením svých uěite|ů v budově ||. stupně Ve|ikonoěníjarmaÍk.
VýtěŽekz prodejevýrobkůbude pouŽitve prospěch ŽákŮ školy.
AI'A

co NÁs ZAJíMÁ:
AktuáIně o dopravě
DráŽní doprava na Že|eznici se zrychluje díky modernizacímtratí
sŽDc, s. o. Úpravu tratí 1. koridoru mezi Děčínemstátní hranicíPrahou - Ko|ínem- ČeskouTřebovou - Brnem a Břec|avínynístřídají
modernizace kolejištěa jednot|ivýchtechno|ogiíuz|ovýchŽe|ezničních
stanic, které v rámci modernizace tratí neby|y opraveny' Takové
modernizace jiŽ proběh|y v žst' Ústí nad Labem, Běchovicích,
Pardubicích'ČeskéTřebovéa Břec|avi.Nyníje na řadě Ko|ína zároveň
úsek Praha Libeň - Běchovice. Modernizace úsekůs sebou přinášejí
komp|ikace v dopravě, jejichŽ vtisledkem jsou zpoŽdění.Jak se to
dotkne cestujících z Ve|imi, to by|o předmětem našich otázek
po|oŽených zástupci společnosti podí|ejícíse na modernizaci
zabezpečovacích zařízení panu ing. Pav|u Gruberovi z ko|ínského
montážníhozávodu AŽD Praha, s.r.o.

Velikonočníiarmark ve velimskéškole
Jsem velkým příznivcem hezkých věcí' zvláště těch, kterévyrobí
ruce dětí.Dá|e si ve|mi váŽímvšech, kteřÍdobrovo|ně,bez nárokůna
odměnu a ve svém vo|némčase dokáŽí zorganizovat něco, co se
vymyká zajetémuve|imskémuživotu.Právě proto jsem za krásného
výstavkuve škoIe.
dne navštíviIa
veIikonoění
Nelitova|a jsem. Usměvavé pracovnice ško|níjíde|ny podáva|y
netradičníobčerstvení,u vchodu hezká děvčata v krojích a k|uci
s pom|ázkami,téměřjako zobrázkÚ pana Lady. Linecká vajíčka,která
děvčata nabíze|a,by|a měkká a voňavá. Něco dobrého do Ža|udku se
naš|oi uvnitř.Keramickévýrobkyvůbecnevyznělyjak z rukou amatérů.
By|y to ve|mi povedenéa krásně zpracovanévěcičky.Pak přiš|yna
řadu obrázky' pom|ázky' vajíčka'mazance, zdobenétruhlíky'nápadité
taštičkyušitéz oba|ů.Jest|i jsem na nějakéqirobky zapomněla, ať mi
jejich tvůrciodpustí. Rozhodně se tak nesta|o proto, Že by nebyly
krásné,a|e by|o toho to|ik...Také koupěchtivínávštěvnícisi přišli na
své,Za symbo|ickéceny si by|o moŽno výrobky i koupit.opatrně jsem
si u|oŽi|ado taštičkysvého ptáka Loskutáka, kteý v současnédobě
h|ídáa zdobímůjbý.
Nemám ráda Íormá|něnapsanéě|ánečkychvály. Věřte, že jsem se
snaži|a, aby tento tak nevyzně|' ProtoŽe všichni Ti' kteří se na
organizováníce|é krásy podí|e|i'si zas|oužípoděkování neÍormá|ní,
poděkování upřímné. BohuŽe| neznám jména. Dovolte, abych
jmenovala usměvavou paní učite|kuEvu Vese|ou. V její tváři by|o
radostze zdaři|éakce a pýchu na své Žáky.
moŽnovyčÍst
IBAB

Boty

- práce žáka6'AJanaSmejka|a

Pane náměstku' chtě|ibychom našečtenářeseznámit s modernizací
Že|ezniční
stanice Ko|ína jejíchpři|eh|ýchúseků.Část pracíprobíhala
jiŽ v minu|émroce. Moh| byste nám říci'jaké práce by|y již provedeny
a na kterých se podí|e|aVaše Íirma?
Stavba ',SanačnÍprujezd železničním uzlem Kolín, je zarrĚřena
zejména na rekonstrukci kolejového svršku, trakčnÍho vedení a
dodávku nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Spíšenež
kilometry noých kolejí a desítky noých ýhybek ocení cestující nový
podchod a dvě zrekonstruovaná nástupiště'
Firma AŽD Praha, s.r.o. zajišťujedodávku, montáž a aktivaci nového
zabezpďovacího a sdělovacího zařízení'
Zabezpečovací zařízení, které splňuje přísné evropské normy,
umožňuje ovládat celé nádraží vpodstatě z jednoho počítače' Toto
zařÍzení je umístěno ve dvou noých technologických budovách.
V jedné z těchto budov je umístěna i dopravní kancelář se třemi
obslužnými pracovišti a velkoplošným zobrazením situace na celém
nádraží. Pro představu, jak rozsáhlé je kolínské nádraží, mohu říci, že
zařízení umožňuje zabezpďit více než 1700 vlakowých a posunoých
cest, bylo namontováno více neŽ 200 návěstidel, ovládáno je přes 160
výhybek a bylo položeno více než 3oo km kabelú. SoučástÍ dodávky
nového zabezpečovacího zařÍzeníje i pet noých přejezdŮ.
Co se ýká nového sdělovacího zařÍzení, přínosem pro cestujícíje
nový rozhlas i nový informačnísystém včetně informačníchtabulí v hale
i na nástupištÍch.
Cestujícísi koncem roku oddech|i,Že zpoŽděnívinou modernizace
jsou jiŽ minu|ostí.Poh|ed na nedokoněenou |ávku pro cestujícípřes
ko|eje v,,Kolíně zastávka.. a nedokoněený přejezd tamtéžnás však
přesvědči|y'Že se jedná pouze o techno|ogickoupřestávku' Moh| byste
nám sdě|it,co nás čeká nyní?
Stavba je po stránce realizační ténlěř hotová, zbývá zprovoznit
zmíněnou lávku na zastávce KolÍn, Následně bude možno zrušit
provizomí přechod pro peší. To umožní dokoněení lávky (usazenÍ
schodiště v místě stávajÍcího technologického domku), dokorĚenÍ
nástupišťa následně i zvýšení rychlosti vlakŮ.
V jakémhorízontu vidíte dopravní omezení Vy?
Tyto práce by měly být hotové v pruběhu měsíce dubna.
Na Vaši odpověd' bychom naváza|i dotazem na trať směr Ko|ín
Zá|abí. Dozvědě|i jsme se z Ministerstva dopravy v Praze, že zvedání
mostu V Poděbradech bude mít pokračovánítaké V Ko|íněna Zá|abí,
kde by mě| být most zvednut cca o 1 meh. Jedná se o sp|avnění
Labskécesty aŽ do Chva|etic,eventue|nědo Pardubic.|nvesticedo této
stavby půjde předevšímz grantŮ evropských ÍondŮ' Co tato změna
přinese a jak se na ní bude podí|etVaše Íirma?
Ano, jedná se o novou stavbu Rekonstrúkce železničníhomostu
přes Labe, Díky zméně ýškoých poměru docházÍ i ke znĚnám
v konfiguraci kolejiště jak v kolínském nádraží (u nástupiště č. 5)' tak i
na Zálabí - zejména u vlďky do elektrámy. z tohoto důvodu bylo nutné
zkoordinovat obě stavby z pohledu nového zabezpďovacího zařízenÍ,
které musí respektovat výše uvedené znÉny.
Kdy vidíte' Že konečně stavební ruch na nádraŽí v Ko|íně
ustane?
Vzhledem k nově zahajované stavbě rekonstrukce mostu je
plánován termín aktivace nového zabezpďovacího zďízení na podzim

letošníhoroku (s dopravnímiomezenímido listopadu 2009)a ýstavba
vlastníhomostu by nÉla probíhatv roce 2010' DopravnÍomezenÍ
budouhlavně na tratiKolín. Velký osek.
Moh| byste našim čtenářůmsdě|it, do jakých staveb se
připravujetepo ukončení
pracív Ko|íně?
Náš závod realizuje stavby po celé republice i v zahraničÍ,Co se
ýká staveb' kterése mohoudotknouti cestujícíchz Velimi,je to právě
probÍhající
stavba v žst. Praha . Libeň a na trati Praha Libeň Běchovice, dále ýstavba novéhotraťového
zabezpďovacího zařízení
VeIkýosek - Kolín.
Závěrembychomchtě|ipanu ing. Gruberovipoděkovatza aktuá|ní
rozhovoro Že|eznicia popřátjemu i zaměstnancům
spo|eěnosti
AŽD
hodně zdravía pracovníchúspěchův ryze českémpodniku.Také
v osobním
životěmu přejemepevnézázemía pochopení
pronáročnou
funkci.
ZaR R -S M

Nejslavnějš
í má výročí!
Ve|imský k|ub rodáků vyh|ási| rok 2009 rokem Gustava
Frištenského.
Je to míněnotak. Že se během tohoto ÍokuoběailéVelimi
a Vítězova,a nejen oni, budou dovídatzajímavostispojenés osobou
tohotonejs|avnějšího
českéhozápasníka.|nformacebudou a vlastnějiž
jsou šÍřenyslovem, písmem i obrazem' Rodáci nenecha|izahá|et ani
svéhoaktivníhoč|ena,akademickéhoma|ířeJiřího Škopkaz Jaroměře.
Ví se o něm, Že má zás|uhu napřík|adna uchování podoby často
zapomínaného,avšak svou činnostízas|ouŽi|éhove|imskéhorodáka
Primuse Sobotky, Nikdo jiŽ nedoufa|,Že by se někde moh|a uchovat
jeho podoba. Až čistěnáhodou, Vjednom ško|níma|manachuodkudsi
z Vysočiny' byla objevena ve|mi nezřete|ná podoba s|avnéhoredaktora
ottova s|ovníku naučného'Jiří vývoři| i podobizny |etce Františka
Nováka, Jiřího Vojtěchovského a řady da|ších.Pos|ední zakázku pÍo
svůj ve|imský k|ub rodáků vyřídi| obratem' A tak budiŽ dopřáno i
zh|édnouttoto ma|é,a|e {stiŽné dí|kopřipomínající
s|avného
čtenářům
rodákaz neda|ekéhoKamhajku.Letos je tomu 130 |et,co se narodi|.

Velimská plesová sezóna 2009
Jako první |etos zaháji|i p|esovou sezónu soko|ové, jqichž již 97'
p|es se kona| 31.1.2009. A připravi|ise na něj opravdu důk|adně.
Soko|ovnasvíti|ačistotou,záři|a novými barvami a vyměněnýmiokny a
v nepos|ednířadě takénovou kuchyní'K tanci a pos|echuhrá|a skvě|á
skupina Unikát a zajímavá by|a takétombo|a. Překvapením veěera by|y
DobšickéVenuše,sexy břišnítaneěnice,při jejichŽvystoupeníse dámy
nesměle v|ni|yv bocícha pánůmse rozproudi|akrev v Ži|ách.
Jako kaŽdoročněse také kona| dětský karneval.|vana Homokyová,
|veta Siřínková spo|u s panem S|abým vymys|e|ispoustu zajímaulch
her' při kterých se děti v maskách pěkně vyřádi|y.Ce|ým odpolednem
prováze| |vo Procházka.
TradiČnějako kaŽdý rok p|esovou sezónu ukoněil 14. 3. 2009
v místnísoko|ovně jiŽ |X. Ve|imskýp|es, pořádaný ško|skoua ku|turní
komisíve spo|uprácis oÚ Ve|im.Ce|ým veěerem prováze|aa k tanci a
pos|echu opět hrá|a ve|mi ob|íbenáhudební skupina Unikát. Musím
podotknout,Že to ,, k|uci..ce|kem s|ušněrozje|ia v průběhuvečeratak
rozparádi|ivšechny přítomné'Pro zpestření p|esu vystoupi|aMartina
Karkošová se svým partnerem a předvedli ve|mi působi4i ohnivý
tanec.Ráda zmíním i tanečnívystoupení dívek z ŠAK Vetim pod
vedením A. Ho|zbauerovéa P.Sixtové.Díky jejich skvě|émur4ikonu
kdekomu ukáp|a s|zičkadojetím...Za své vystoupeníděVčatask|idi|a
obrovský potlesk. Zflímavé by|y i ceny věnované do tombo|y, proto by|
o |ístkyve|ký zájem. o půlnoci se jako již tradičně|osovalo o.|0
h|avníchcen. Losováníse úspěšnězhosti|aKatka Kvapi|ová.A protoŽe
zábava by|a v piném proudu a nikomu se nechtě|o domů, kape|a
neúnavněvyhráva|aaž do brzkých ranníchhodin.
Mys|Ím'Že p|esová sezóna se Vydaři|a,a douÍám,Že příštírok bude
stejně tak úspěšná.
RJ

B.B.

Pďadatelé lX' Velimského plesu

Seznam sponzorů lX' Velimského plesu

V sobotudne 30' května2009ve 14 hod.pořádáKRPV,
přednášku
4.oddí|
Soko|aVelim,V ma|ém
sá|esoko|ovny
paníMgr.ZdenkyFrištenské
narození
s|avného
mistrazápasu
ke 130.výročí
GustavaFrištenského.
Přednáškabudedoprovázenakrátkýmfi|mem
a Výstavkou.
Ve|imii oko|í.
Srdeěnězvemeobčany

obecní úřadVe|im, StrojírnaVe|im, v.o. s. - Radoň, GEosAN Group .
L. Kostka, ManuÍacturing,
s.r.o., Hyb|er- obráběníkovů,Zebra, s.r.o..
p. Linhart, Českédráhy, a.s., KG.Tranzit Ve|im, STK Ve|im, s.r.o.,
Kotek Stanis|av' KAS okna - Kasa| P., Ko|ář Jan' Zemní práce -M'
Kvapi|, MVDr. Kurka, JaÍos|av Bačina, J. Jeřábek Pohřební s|uŽba,
Kopos, a.s. Ko|ín' Mgr. Zd. Farkašová Pragom cs, spol.s.r.o'' MUDr.
S|abý' Ing. Macháěek - E|ektroreýize,SiřínekM. - Autodoprava,Savas
Velim, Narex - manŽeléUrbanovi,Co|ogniapress Ko|ín, Drahovza|R.,
Kapsch s.r.o.,L. Farkašová,Autoservis- Fr. Machač,Texaco - J. Bína,
MountÍie|d'Kadeřnictví Michae|a, JUDr. Těmín, PhD.' Texti| - J.
S|avíková,Bazárek Kolín' T.CZ' a.s. Pardubice, Autodoprava P|achý,
Čepe|ák Jiří - Autoservis, Keramický kroužek zŠ Ve|im, ttluDr.
Rabová, Vojtěch Vác|av, Potraviny Andě|, sŽDc' s.o., T.S. TAToo,
obchod SEN' ZahradnictvíHruška,SAL|MA Ve|im, Pivovar Nymburk,
TEX service, TJ Soko| Ve|im, Long Dang-Len Nguyenová, NEVO.J.

Nezavda|,
KoV - Ko|ář'Kratochví|
Fr. Vítězov'J. Minarěík,
SixtováA.,
BínováH.' MUDr. Zd. Krá|ovská'R. Krejčová- Enduraining,
s.r.o.'
PotÍaviny
Eden p. Černý,NěmecJ., KotkováM., Thie|ováH., manže|é
Penovi,HorákováJ.' M' Bug
Všem jmenovaným sponzorům' a|e i ostatním, kteří
nechtě|i bý uveřej něni' patří velké poděkován í!

Hasíěskýples a maškarníkarneaal

ue Yítězouě

Dne 7. března 2009 se v hasičskék|ubovněve Vítězově uskuteěni|
.|.
Hasičskýples. Pořáda|a ho vítězovskám|ádeža ve|mise jim podařil.
Hudba hrá|a pro všechny věkové kategorie, tombo|a by|a bohatá. Ce|ý
průběhp|esuve|mivtipně moderova|inaši pořadate|é.
Všichnise dobře
bavi|i,a tak věřím' Že nezůstanepouze u prvníhop|esu, že příštírok
vše zopakujeme a stane se z něho tradice' Děkujeme všem m|adým
pořadate|úm
za jejichchuťa snahu.
Druhýden jsme pro naše dětičkyuspořáda|imaškarníkarneva|.Dětí
přiš|o mnoho od těch úp|ně nejmenšíchaž po ty ve|ké. Proběh|y
soutěŽe s balónky' tÍumpetkami'tanečky a také přeh|ídka ve|ice
zdařilých masek. Všichni se pěkně pobavi|ia potěŠi|i
se s|adkostmia
ma|ýmidárečky,kterézÍska|iv soutěŽích.Veěer' kdyŽ uŽ by|i řádně
unaveni,se spokojeně rozeš|ido st4ichdomovů.

By| jsi ě|enem Krajskéhozastupite|stvaStředoěeskéhokraje
v době, kdy zastupite|ůmKsČM neby|a umožněna ěinnost
v krajskýchkomisícha výborech.Jaképodmínkymátev současné
době?
V|ivem vo|ebních uýs|edků do Krajského zastupite|stva
Středočeského
krajev roce 2008 by|přijatspolečnýpostupzast.upite|Ů
Čsso a KSČMv proh|ášení
Hady Středočeského
krajepro období|et
2008aŽ 2o12.zastupite|é
KsČM.isouzastoupeni
ve všechrnýborech
a
komisíchkraje.Tak mohou přesvědČit
Vo|iče,
Že umí řešitpotřeby
kaŽdodenního
Životaobčanů
kraje.
Jsi předsedou Finančníhovýboru Středočeského
kraje.Jaké
problémymá v současnésvětovékrizi rozpoěet Středočeského
kraje?
je' Že stát přenes|na krajevětšinupovinností
Skutečností
péčeo
občany'ale nevyč|eni|
k tomudostatečné
finanční
zdroje.Značnáčást
privátně,a tímje trva|evytvářent|akna růst
sluŽebje zabezpečována
těchtovýdajů.
Příjmykrajev roce2008znehodnoti|a
6 % inÍ|ace.
Příjmy
rozpočtu
krajejsou závis|éod daníoběanŮ.Při nižší
koupěschopnosti
oběanŮ dochází k propadupříjmů.Při začátkusestavovánírozpočtu
mode|ovatoministerstvofinancírůst příjmŮkraje o 9%' Dnes je
skutečností,
Že dojdek propadupříjmů
krajea nikdoneníschopenřício
jsouzávis|é
ko|ik.Na uýšipříjmů
t4idaje.
Jak se dívášna snahu řešitvýpadekmístníchrozpočtů
růstem
daně z nemovitosti?
je v souěasnédobě vysoké.D|uhobyvate|
Daňovézatížení
občanů
je téměř900 m||iardKě. Co nenídnes zdaněno?A to se uvažujeo
zavedení
rozdělení
péče,
ško|ného'
základnía nadstandardní
zdravotní
zvýšení
různýchpop|atků.
Docházíke sniŽovánípříjmů
zaměstnanců
jakoodstávky'je snahao nižší
p|atit?
mzdu.Z čehomajíobčané

JB

Budou občanéStředočeského
krajeplatitv roce 2009pop|atky
na zdravotnípéči?
Ve zdravotnickýchzařízeníchStředoěeskéhokraje' coŽ je pět
h|avních
nemocnic,za pacientyhradípoplatkyrozpočet
krajeformou
daru pacientovi.
Za předpok|adu,
Že někdotentodar nechcepřijmout,
pop|atky
můŽezap|atit.
VyužíváStředoěeskýkrai dotaciz Eu?
Ano, prostřednictvÍmRegioná|ního operačního programu
soudružnosti
StředníČechy.Snaha je, aby tyto prostředkyby|yvíce
vyuŽívány
ve prospěchobčanů
kraje.
Náš čas vyhrazený k besedě se krátí. Co přeješ čtenářům
Ve|imských
novin?
přemýš|ení
Racioná|ní
uvažování,
a vyhodnocování
informací,
které
se na občanyva|í.Musímemítna zřete|izájem většinya být k sobě
vzájemněohIeduplní
a to|erantní.
jsemPav|ovi,žesi udě|a|
Poděkova|
časna besedu.
Zazname nal : M iroslav M alenovský

Velimské Velikonoce 2009

Řešení
tzv.agresivityvčet

Po mírné mrazivé, a|e vytrva|ézimě, která nás od počátku roku
decimovala, se snad konečně přih|ásilo tep|é jarní počasí' Spo|u
s obyvate|i Velimi a Vítězova jsme spo|ečně přivíta|ijaro tradiční
pondě|íjsmese z podnětu k|ubu
vycházkou do přírody'o Ve|ikonočním
rodákŮ opět' jako v minu|ých |etech' zúčastni|ikou|ení vajíěek
vRybníěkách. start by| stanoven na pondě|í13. dubna na 14 h od
křiŽovatky u soko|ovny. Nejprve jsme doš|i procházkou k býva|é
cestě. Tam jsme si vys|ech|ipromluvuo
studánce, která je na po|oviční
historickýchudá|ostech.odtud 'isme doš|ido údo|íRybníčekna místo
dětskýchher a soutěŽí.Kou|enímvajíčekby|o radostnéjarníodpo|edne
ukoněeno.
klub rodákŮ

Besedas ing.Pav|emJetenským,předsedou
výboruStředočeského
kraje
Finančního
Úěastni|jsem se besedys ing.PavlemJetenským,kterýby|zvolen
předsedouFinančního
výboruStředočeského
kraje.Při tétopří|eŽitosti
jsemmu po|oŽi|
něko|ikotázek.
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přemÍstění
Dne 24.5.2oo7mi oZ nabíd|o
věelna ČoVVítězov(bez
p|acenínájmu)nebo finanční
kompenzaciza |ikvidacivče|.V případě
jinéopatření.
odmÍtnutí
budeučiněno
Vzápětíjsem odpovědě|zastupite|stvu'
Čov Vítězovjsem odmít|
a
uvedIdůvody:
a) Jeden ú| se sk|ádá ze sedmi dí|ů'kteréjsou na sebe
poloŽenyrovnoup|ochou.(Kdotakovéúlystěhova|,
ví,o čem
mluvím,
ani hmotnost
nenízanedbate|ná.)
b) Vzdušnávzdá|enostpro stěhováníje min. 5 km, jinak se
všechny|étavkyvráí. (Neumímsi představit,co by to
způsobiIo.)
po kteréchodíško|ní
c) Blízkostkomunikace,
m|ádež.(Pokud
jsou vče|ytzv. agresivní,určitěby by|yi tam. Nebo chtělo
jenomvyhovětvěčným
zastupite|stvo
stěžovate|ům?)
d) Prob|ém
se stíněním
ú|ů
a výáčením
medu.(Autoza|epené
jarního
ze všechstran,stíněníje
z důvodu
s|unce- zpúsobuje
brzkévy|étnutí
vče|a úhyn.)
e) Častý
zápachko|eměistiěky.(Věe|yho nesnášejí.)
obs|uha
ČoV
D
p|odua
s) Ve|káv|hkostpozemku.(Vznikávápenatěnívče|ího
nosema,coŽje |epší
rovnouvče|y
zlikvidovat.)

kompenzacijsem odmít|,protoŽeby oÚ Velim musel
Finanční
zaplatit vznik|é ztráty věe|aři' zemědě|cůma obyvate|stvudo
vzdá|enosti5 km od stanovištěvče|' Tato kompenzace by se
vztahova|ana ce|ý Život věe|aře. Proto jsem požáda|oZ Velim o
prob|ému.
a řešení
schůzky
svo|ání
u mě neby|i.(P. starostai
a ani obecnípo|icista
Nikdoze zastupite|ů
19.6.2007se kona|aschůzkana obecním
to odmít|i.)
obecnípo|icista
Na jednání
nepřizva|.
se mnou,a|eoÚ Ve|imstěžovate|e
zastupite|stvu
jednoho
Že vče|y
zastupitele,
VŠ
vzdělaného
od
dozvědě|
se
isem
(Pop|et|si
k opy|enínejsoupotřeba- stromyjsou totižsamosprašné.
Dá|eže musímmítsouh|asobčanŮ
s větrosnubností.)
samosprašnost
k chovuvěe|.(Nenípravda- jinak bystemuselimítsouh|asna psy'
kdeko|iva ani oÚ
mítstanoviště
Každývče|ařmůže
koěky,s|epice....)
se mě
ov|ivnit- tak zní zákon. Da|šíč|enzastupitelstva
to nemůže
se to na zŠ?)By|omi
dotáza|,ko|ikmatekje vjednom ú|e.(Neučí
Vyčtenozko|abováníp. Josefa Za|abáka v r. 2004. Upozorni|jsem
včelu(takové
Že se jednalopravděpodobněo inÍikovanou
zastupite|e,
protože
oU
udá|ostimoc nešíři|i,
nechovám)a aby se o tétoneb|ahé
Že jsemjiŽdříve
Seznámi|jsem zastupite|e,
Ve|imje do tohozap|eten.
odstěhovalčástvče|na Z|aIéS|unce,a|e za nece|é3 měsícebyly
jsemzastupite|stvo
o chováníněkteÚchsousedůa
|nformova|
zničeny.
matky'oZ přis|Íbi|o
o tom, Že již několiklet nakupujiinseminované
matek. (Nikdy mi nebyl předán zápis
zakoupení3 inseminovaných
k podpisu,nic nevyšloani ve VN a v zápisechnakonecby|ojen to, co
jim vyhovova|o')
Postupemčasuzača|oÚ Ve|imnázorna zakoupenÍ
pracovniceKVS Kolín (kraj.
matek měnit, aŽ mě nakonec navštíVila
Na dotaz,pročprovádí
správa),aby ce|ouvěc prošetři|a.
veterinární
mi by|osděleno,žeo to poŽáda|právnízástupceobce Ve|im
kontro|u,
vševýotogrďováno.Ukázal
p. JUDr.Těmín.By|oprovedenošetření,
jsemtétopracovnici
vče|v obciPňov.
i druhéstanovišté
jednáníse SVS
Z obecníchnovinjsem se dozvědě|o chystaném
(státníveterinárnÍ
správa).Z te|.hovoruse SVS Prahajsem zjisti|'Že
toto jednáníse koná v Praze. SVS pozva|ap. starostua právního
ČsV
zástupceobceVe|imp. JUDr.Těmína,KVS - právník+ 1 č|ověk,
(Český
- právník+ 1 člověka zástupciSVS.
svaz vče|ařů)
Že po zdravotní
SVS seznámi|azástupceobce Ve|imia stěžovate|e,
zákon.Jinak na území
stráncemám věe|yv pořádkua řádně dodržuji
mírností.
Pokudchtě|í'
kterése vyznačují
kraňské,
vče|y
ČRse chovají
a|e
zna|cev oboruVěe|ařství,
objednatsoudního
mohousi stěŽovate|é
soud'
musírozhodnout
vče|stev
čizrušení
o snížení
Tímto děkuji p. starostovi J. SeiÍertovi,zastupite|ia zároveň
právnímuzástupci obce Ve|im p. JUDr. Těmínovi,Že své voliče
jednánía stavuvče|...
novinácho ce|ém
v obecních
.seznámi|i
Je vidět,jak p. JUDr. TěmÍnv odpovědina můjč|ánekve VN
vče|y.
prácivče|ařů
a ironickyuvádí,jak obi|íopy|ují
zlehčuje
Zajíma|oby mě, co si zastupite|éobce Velimi představujípod
Íostlin...
pojmem,,samosprašnost

zveřejněný už v poměrně dávné minulosti, kde se pisate|ézamýšle|i
nad současnoupo|itickoua hospodářskou situacía vyjádři|isvé názory.
stejně tak příspěvek p. akad. ma|íře Škopka by| ve|mi čti{, zajímavě
pojatý.
Vím, Že máme všichni starostía práce nad h|avu. Zkusme něco
napsat, aby by|y noviny tematicky bohatší.TřebaŽe na Váš příspěvek
nebude písemná reakce, určitěsi kaŽdý čtenář VN rád přečte něco ,,
z jiného soudku...Nezá|eŽítu na slohové úpravě,a|e na myš|ence.
NemusÍtekritizovat,můŽetei chválit.Chválíse ted'dost má|o.
IBAB

Jorníočistotělo
V jarním období se témata očista, zdraví, detoxikace skloňují
v médiích ve všech pádech. Zeptali isme se proto m|adé
podnikatelky Radky Kreičové na pár osvěděených tipů a rad
týkaiícíchse iarního iíde|níěku.
Radka je poradce pro výživu a sestavuje svým k|ientům
jíde|níčkyna míru, tedy takové, které odráží aktuá|ní zdravotní
stav, váhu, výšku, věk, cíle v ob|asti tě|esné hmotnosti (redukce,
přibírání),životní sty| a případná další omezení jako jsou např'
alergie.
Radka: V zimním období nám chutnajía mě|i bychom si dopřávat
jÍd|a,která se déletepelně upravují- dlouho se vařÍ,peěou' zapékají'
protožese potřebujemeprohřívattakévnitřně. stejně tak máme chuťi
na tučnějšístravu neŽ po zbytek roku, protožetě|o má přirozenou
ootřebuoba|ovatse a chránit před ch|adem.
Toto všechnoa|e ted'končía je opravdu potřeba nejen umýt okna a
udě|atsi úk|idv býě nebo garáŽi,a|e i ve svémtě|e.
S jarem je spojená jasně ze|ená barva a ta by se mě|a objevovat i na
našem ta|Íři.Tak jak začínárůstmladá jarnízelenina a by|iny'bohatě
jimi prok|ádámejíde|níček.
Pracujeme s hodně v|áknitouze|eninoujako
např. ředkviČka,kedlubna, bí|á ředkev, jarnÍzelená cibu|ka, řapíkatý
ce|er, broko|icea jarnímibylinami |ako jsou pažitka'řeřicha, kopřiva.
Vyššípodí|nerozpustnév|ákniny nám pomůŽedůk|adněmechanicky
pročistit střeva' Někteří odborníci doporučujíz dŮvodu zbavení jarni
ze|eniny dusičnanů- namočitcca na 1 hodinu do mírně slané vody,
přiklopit a dát do |ednice. Poté vodu s|ít a zeleninu prop|áchnout,
pomaěkat a konzumovat.
obecně vo|íme kratší čas přípravy a tepe|néhopůsobení na
(krátké
potraviny - např. vaření v páře, krátké dušení,b|anšírování
spaření potravin ve vroucí vodě), Není tedy nutné a ani se
nedoporuěujeuvedenou ze|eninukonzumovatpouze syrovou Ve Íormě
sa|átu nebo ob|ohy. Naopak jednoduché,rych|épolévky- ideá|ně
nezahuštěné k|asickou jíškou, ochucené by|inko{m polévkovým
kořením nebo tzv. rychlokvašenáze|enina zvaná pickles jsou vítanou
formouze|eninyna ta|íři.
Kyse|á chuťby mě|a mítv jarnímobdobípřednost' určitěpřed chutí
s|anou nebo s|adkou, protoŽetato pomáhá regenerovatzejménajátra
(nemíním
tímale běŽnýocet!).
Kdo se tedy nebojí experimentovat,můŽe zkusit jednoduše na
vatičkudo p|astovémisky vysypat řeřichu, za|ívata za 5 dní odstřihovat
a výhonkyv sobě
a vyrábět pomazánku,sypat na pečivo,pří|ohy'K|íčky
se dobře hodí
mají spoustu nutričnězajímavých |átek, k nak|íčení
vojtěškaa|Íaa|Ía,
ěočkanebo fazo|emungo.
a začístjístjinak nebo
obecně p|atí,Že není potřeba se ,,zb|áznit..
hodně má|o. To nikdy nemá d|ouhodobétrvání. Jen změny, které
poma|u,jistě a postupně zapracováváme do svého stávajícíhoŽivotního
sty|u,majíšancitam Vytrvata stát se pro nás rutinou.
- tedy zejména.
Doporuěenítýkajícíse da|šíchsloŽek jíde|níčku
ko|ikmasa, m|éčných výrobků, pšeničné mouky, není moŽné
doporuěovat paušá|ně všem ětenářŮm. Tady opravdu nastupuje
individuá|níporadna, protožekaŽdý máme ve|mi dobrou intuici na to'
co nám dě|á dobře a naopak' Já osobně využívámspeciá|níměřicí
přístrojna kontro|umetabo|ismuzák|adníchŽivin a potéjsem schopna
doporuěit, čeho si dopřávat bohatě a s čímpracovat jako se šafránem.
Taková prob|ematická potravina můŽe totiŽ skrytě stát i za naší
nadváhou, přestože na mnoŽství kJ jíme střídmě. (Na konzultaci je
možno se objednat emailem - radkakrejcova@volny.cz, nebo
teleÍonicky 602 36 82 82)

vztahyaneb ,,tendě|átomu to
Sousedské
a ten zastodle"
SousedskéVztahy V minu|ostipamatujia jsem ráda, Že je pamatuji.
Sezení před domy na |aviěkách a probíráníminu|ostii souěasnosti,
sousedská pomoc. Pamatuji, jak nám sousedé pomáha|i při stavbě
domu. Nezištně a za bůčekk obědu. By|o to tak nějak automatické.
to se neřeši|o,Jak je to
Nezávidě|i,Že to snad budeme mítpotom |epší,
jsme
Řek|a
bych s|ovníkem
přehoupli
sto|etí?
do
21.
se
teď' kdy
dnešníchm|adých,dneska je to ''husý,..
Causa vče|y(viz seriá| na pokračováníve Velimských novinách)'
vadí stromy, vadí |istí. Někdy zas zaparkovaná auta, přesah dva
centimetry na pozemek souseda (kde by normá|ně rost|y kopřivy)'
psi. Snad ien s|epice by nevadily,a|e jen v tom případě'Že by
štěkající
pravdy
snáše|yna pozemek případnéhostěŽovate|e'Ach jó! Zjišťování
je ve|miobtíŽné.
KaŽdý má tu svou' ze kterénemíníustoupit.Někdy jen
z principu.Výk|ady zákonů většinou nestačípoimout všechny spory'
snad jen zemětřesení by to dokáza|o. Naštěstínám snad nehrozí,
seismickyje Po|abív normá|u.Tak si toho važme!
IBAB

Pište,čteme!

Radko, děkuji za jarní inspiraci a myslím, že příštísetkání by
období
moh|o být právě o tom odbourávání tuků,kdB se nám b|íží
plavek.

Mám radost,kdyŽ si někdo udě|á chvi|kua napíšeněco, co má na
srdci, a podělíse o to s ve|imskýmispo|uobčany.Líbi|se mi příspěvek
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ZELENINA- PlcKLEs
RYcHLoKVaŠeruÁ
V KUCHYNI
S RADKOU

před lety svěřeno č|enuk|ubuve|imskýchrodáků,akademickémuma|íři
JiřímuŠkopkovi.
Rampouchy' symbo|y zimy, známe z minu|osti i ze s|adkého
provedení.Jedna|o se o jeden druh roxového zboŽí, které se téŽ
vyrábě|o ve Ve|imskétovárně' By|o to tzv. zboŽíjarmareěníěi pouťové,
které neby|o h|avním výrobním programem. Příbuzným zbožím
rampouchůbyly špa|ky'sekané z tyčovéhoprofi|unekoneěnéšňůry'
taktéžs|oŽenédo vzorkůpřed v|oŽenímdo vyva|ovacíhostroje.
Rancov je neobjasněnývýraz pro dosud nezjištěnýobjekt (dům,ves
ěi podobně). Rancov se sta| jedním z bodů badate|skéčinnostik|ubu
rodáků. Uváděný výraz je obsažen v názvu po|ohy ,,Za Rancovem.,
který se vyskytuje na staršíchmapách Ve|imi.
Ras' pohodný či téŽ antoušek, měl v náp|ni své práce |ikvidaci
uhynu|ýchzvířat.Ve Ve|imi ras neby|.V oko|íby| nejb|íŽeras v Radimi.
Ve Ve|imi však by|y dva mršníky,místa na zakopáVánímršin,tedy těl
uhynu|ýchdomácíchzvířat.Jeden byl v dnešníVítězovskéu|iciza Íarní
zahradou, kde nyní stojí dí|nač.615, a druhý při |evéstraně konce
d|áŽděnícesty na Houťnad býva|ouSoučkovoucihe|nou.

Čerstvébí|éze|í - 7509 . nakrouháme na struhadle, nakrájÍme
najemno 150g cibu|e (i se ze|enou natí, je pěkně barevné),
protožez ce|kové
nastrouháme150g mrkve (váženísurovinje dů|eŽité'
hmotnosti nakrouhanémasy ze|eniny se odpočítávámnožstvíso|i),
přidáme 10g so|i (v našem receptu. jinak operativně 1% hmotnosti
hmoty).
Nakrouhanouze|eninu se so|ív míse promačkávámea mícháme,
dokud ze|eninanepustíšťávua nepovadne.
.|
Do většísk|enice nebo keramickénádoby (o objemu více neŽ |itr)
napěchujeme připravenou směs, zatíŽíme(např' da|šísk|enicínebo
|áhvís vodou) a necháme při pokojovétep|otě kvasit' Doporučujeme
takésklenici postavitdo misky nebo ta|íře,protoŽepři kvašenímnohdy
začnez nádoby přetékatšťáva.
Takto upravenou ze|éninu necháme 4 - 5 dní prokvasit. Poté
uzavřeme víčkem(dáme do menšíchsk|enic)a usk|adnÍmev |ednici.
Pravide|něsi přidáváme jako pří|ohuk běŽnýmjíd|ůmnebo jako hlavní
chod s p|átkempeěiva.
Pokud se Vám pick|espodařía h|avnězachutnají. fantaz|ise meze
nekladou.MůŽemezařadit dalšísuroviny - celer, petrŽe|'křen' bylinkybaza|ku, rozmarýn, zázvor, kmín, kopr, broko|ici' květák (u tuŽší
zeleninyje třeba přidatstudenoupřevařenou nech|orovanouvodu).

Kam a kdy na ýlet?
H|edáte tip kam jet na vý|et? Nemusíte jet da|eko' zústaňtena
Pod|ipansku.Na www.pod|ipansko'czje odkaz ka|endář akcí' V tomto
ka|endáři najdete termín, místo i podrobnosti o akcích v širokém
regionu,a to i o těch nejmenších'Na|eznetezde napřík|adpozvánky na
všechnyakce V Kouřimi.
,,Podlipansko má co nabídnout,,' inÍormuje ředite|ka MAs
Pod|ipansko, o.p.s., Markéta Pošíková' Libodřicíchje nově opravená
',v
a zpřístupněná kubistická Bauerova vila, kterou navrhoval architekt
Gočár, A také zámek v Radimi, jehož část je již zrekonstruována.
Zámek je možnési prohlédnout,,,dodáváMarkétaPošíková.
V Pod|ipanskuÍungujesíťinÍormačních
míst' kde |ze získat da|ší
informace,tematickyč|eněnépropagačnímateriá|yi pověsti vztahující
se k tajuplnýmmístůmv regionu.

Rych|okvašenáze|enina působíve|mi příznivě na játra a je Velmi
přirozenýmbohatýmzdrojemvitamínuC.

VlrnsrÁ ABECEDALrsr qq)
RAF - britskékrá|ovské|etectvo,vjehoŽ řadách za 2. sv. vá|ky
Tomáš G|aser. Narodi|se 7. března 1923 v Praze'
bojova|i nadporučík
By| synem Rudo|faG|asera,majite|eVe|imskétovárny na čoko|ádu'Po
příchodunacistůodje| již 28, března 1939 do Británie' a to zás|uhou
stýce A|Íreda.Vá|ku proŽi| uRAF. Po válce však 27. září 1945 při
letútragickyzahynu|.
iednom z pos|edníchs|užebních
RaiÍfeisenova zá|ažna - spořite|na d|e Vzoru propagátora
peněŽnictvíRaiÍÍeisenaby|a ve Ve|imi za|oŽena r. 1890. Její první
úřadovnaby|a na kato|ickéÍaře. Členy zá|ožnybyli většinou kato|ičtí
ško|ypostavena
Íarníci.R. 1937 by|a u nově vybudovanéměšťanské
nová budova pošty a RaifÍeisenovyzá|ožny,Jako pok|adnícise v ní
vystřída|i:JoseÍ Koze| z č.2' Mikšovský zVítézova, Zedník z Ve|imi'
František Zahradník a jiní. Po Květnové revo|uci byla RaiÍÍeisenova
zá|oŽna spojena s kampe|ičkou.Sta|a se pobočkou okresní zá|oŽny
v Ko|íně' Jako pok|adní zde působi|i: Řezáě z Ko|ína, Vese|á
z Cerhenic,Čepe|áková,Hejná a Jurkoviěováz Velimi
ve Velimskétovárně k výrobě
Rakama by| název stroje užívaného
zboŽí zvaného Ve|ox' Podstatnou částÍstroje by| č|enitýě|ánkový
pás s pohyb|ivýminoži. Stroj přijíma|výrobnímasu, kterou
cirku|ující
vyvá|cováva|do plochy nekonečnéhopásu. Tento pás pak by| strojem
sekán na čtverečky,kteréjiŽ by|y Íiná|nímtvarem výrobku. Strojník
Vác|av Matucha pořídi|věrnou kopii tohoto poměrně sloŽitéhozařízení,
takŽe záVod poté v|astni| tři tyto stroje. Ty pracova|y v dí|ně mistra
VIadimíraSiřínka.
Rakousko je našÍmjiŽnímsousedem, k němuŽ jsme by|i po dobu tří
spo|uobčanétento dějinný úsek
set |et vázáni. Národně smýš|ející
hodnotÍjako dobu habsburské poroby. Doba obrozenecká posí|i|a
snahy o osamostatnění,ke kterémudoš|o 28. října 19.18za|ožením
repub|iky'Jirásek napsa|:,, Kdo zapomně|ran, kteými
Českos|ovenské
jej poníži|i'
je bitýmpsem...
Rampy řešily na venkově problémnakládání těžkých předmětůa
zv|áště hovězího dobytka na Vozy. Z tohoto důvodu by|a ve Ve|imi'
poblíŽvrat hostince Na Starérychtě, zřízena za prvnírepub|ikyobecní
rampa. Velké rampy by|y na nádraží a ve Ve|imské továrně u
sk|adu strojů.obě tyto rampy by|y kamenné,neboťs|ouŽi|y
ústředního
k přemísťováníve|kýbh strojů.Jiné ve|imskérampy by|y dřevěné v obou obi|níchdruŽstvecha podobně.
Rampušák je pohádková postava, jejíŽ podoba neby|a d|ouho
známa. Jedna|o se o kmeta, který mě| zpodobnit dobrého ducha
or|ických hor. Mě|a to být obdoba Krakonošev Krkonoších'Samotné
jméno Rampušák je odvozeno od Vsi Rampuše v or|ických horách.
Ztvárnění postavy dosud neznámé podoby tétopohádkové bytosti by|o

lng, Makéta PošÍková, lveta MinďÍková
MAS Podlipansko, o.p.s., TF: 724.050.407, kancelář @podlipansko.cz

Na, kole ze Sadskéaž do Poděbrad
Dobrovo|ný svazek obcí Pečecký region připravuje novou
cyk|ostezku' která má odvést cyk|isty ze siInic na bezpečnější
cyk|ostezku.Cyk|ostezkaSadská - Písková Lhota povede podé|si|nice
||. třídy' tzv. Poděbradské,přes Koste|níLhotu až do PískovéLhoty.
přÍpravě stezky se pracuje již druhým rokem a provází ji řada
''Na
problémů. Stezka musí třikrát překonat malé vodní toky a jednou
železnici,.,inÍormova|
o projektuMi|an Urban, předseda DSo Pečecký
region.
se nám získat část finančních prostředků na
"Podařilo
projektovou dokumentaci z dotace Středďeského kraie, na realizaci
chceme žádat na podzim do Regionálního operačního programu,
předpokládaná cena projektu je cca 32 mil Kč'" doda| Mi|an Urban.
Cyklostezka je da|šímspolečným projektem DSo Pečecký region'
tentokrátdochází nově k úzkéspo|upráci i s městem Sadská.
''VěřÍm,
Že se jedná o prvníV|aštovkua spo|ečnýchprojektůa uŽšíspo|upráce
bude přibývat. V současnédobě se začínámezamýš|etnad názvem
cyklostezky' zde by by| prostor pro případnévýznamné sponzory, které
h|edáme,..inÍormova|aMarkétaPošíková,ředite|kaMAS Pod|ipansko,
o.o.s.
lng. Markéta Pošíková,
MAS Podlipansko, o'p's., TF: 724.050.407' kancelář@ podlipansko.cz

PREDSTAVUJEMEMLADETALENTY
Staršígenerace si jistě pamatujena |egendárního
Františka
Sťastného.
Dnes téměřkaŽdýví,kdo je to ValentinoRossi.A já vám
jednohoz m|adénastupující
generace.Je to Žák naší
ted'představím
ZS:
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RO Z H O VOR

PAVEL NECHANICKY

jsem Pav|aNechanického
v 5. tříděa poŽáda|ho o krátký
Navštívi|
rozhovor.
Jak ses k motoristickému
sportudosta|?
Přived|mě k němutáta'kteý takéna motorkách
závodil.

Silničnímotocyk|ovýzávodník- startovníčíslo7.
.|.||et'
Věk
byd|ištěK|ipec.
zŠ t' G. M. ve Ve|imi'
Žák s. ročníku

Za koho iezdíš?'
Za AMK Hořice'UAMK CR' MotoRacingNechanický.
co ie pro tebe v tomtosportu nejtěžší?
ul'kon.
Dokona|e
se soustředita podatco nej|epší
co se ti na tomtosportu |íbía ne|íbí?
Líbíse mi samotnájízdaa ne|Íbí
se mi podvodyv technicea nejvíce
ze
stranyrodičů
mýchsoupeřů.
Mášpředstavyo Íinanční
náročnostisportu' kterýprovozuješ?
o tomtáta.P|atí
Moc ne, ale myslímsi' Že je to dostdrahýsport.M|uVí
naftu,dopravu'pobytatd.MůŽetesi s nímo tompovídat.
startovné,
Co tě běhemtvézatímkrátkékariérynadchlo?
na stupních
vítězŮv roce2006'a to na 3. místěV
KdyŽjsembyl poprvé
Pardubicích'
co by|onejvětším
zk|amáním?
V Brně na MistrovstvíCR jsem dojel na 1. místě'a|e pak mě
zařízenína měřeníčasu.
diskvalifikova|i
za ztrátutakovéhoma|ého
Kterýspořt bys provozova|,kdyby nebylotoho motocyklového?
Určitě
bychhrá||edníhokej.

Motokros zača| Pave| hénovat ve čtyřech |etech v roce 2002 na
motocyklu KTM . miniadventure.Na této motorce se hodně nauči|a
zkušenostio tom, jak se motocyk|ov|ádá a co se
získal prvnídů|eŽité
ještěv
dě|á při jízdě (brzdy,p|yn,jízdave smyku atd.)' Na KTM trénova|
|etech2003 a2004, v šesti|etechje| dva závody dětí.
V sedmi |etech,V roce 2005, přeše|na silničnízávody. Jedna|o se o
MistrovstvíČR tr/tt{tatre 40 JUN|oR A' kategorie 7.9 |et. Ce|kově
skonči|na 5. místě.
V roce 2006 |ezdi|M|N|BIKE40 JUNloR A' obsadi|4. místo'Dá|ese
V tomto roce zúčastnilzávodů Mistrovství Rakouska a Mistrovství
EvropyJUNIOR A.
V roce 2007 obsadi|3' místov M|N|B|KE40 JUN|OR A' dá|e 3.
místona jednom závodě ME v Brně.
Čn MlNltstKe 40 JUN|oR B kategorie
V roce 2008 je| Mistrovství
10-12 |et' Jeden a pů|sezóny jezdi| na motocyk|utuzemské výroby
značkyBLATA. Pak pokračovalna ita|skémstro1iPAS|N| se ětyřdobým
moÍorem.
V roce 2008 zaéa|jezdit MistrovstvíČR mini GP 50. Jedná se jiŽ o
většímotocyk|y,výškav sed|e cca 65 cm, váha stroje 65 kg. Začína|na
moto SHUPA - Štrlíose čtyřdobýmmotorem,4rych|ostnípřevodovka,
výrobcezávodníchmotorůp. Šmíd. Litomyš|.
Potéje| čtyřizávody na moto MoTEsT . BLATA automat (14Ps) od
pana St|ouka|az PřÍbrami.obsadi| třikrát3. místo.
výrobcemotocyk|ů
12. - 13' 7 . 2oo8 je| PÁJA (přezdívka)dva závody ve Vysokém Mýtě na
moto HONDA NsR .50 Rs (7'5Ps) řadící6 rychlostí'obsadi| 6. a 5.
místo.K tomutodatuje| V tomto roce 10 závodův rámci MistrovstvíČR.
Mimo motocyklovýsport provozujePÁJA da|šísporty . p|avání,jízduna
ko|e, Í|orba|,běh' Íotba|atd. Pod|e nejnovějšíchinÍormacízača|hrát
závodně Íotba|za m|adšÍŽákyFC Ve|im.
Je aŽ s podivem, co všechno se tak ma|éděti dokáŽí precizně a
svědomitě naučit'Proto by by|a škoda takto nastartovanousportovní
prostředků.
kariérumaléhoPáji přerušitjen kvů|inedostatkuÍinančních
Třeba se najdousponzoři'

vo|nýčas?
Jak vyp|ňuješ
sportuju.Nyní
Motokrosem,
hrajusi s kamarády,p|avua všemožně
jsemzača|hrátÍotba|
ŽákyFC Ve|im.
za m|adší
Kde se ti nejvíc|íbilo?
V Brněna autodromu.
Kterýokruh ie tvůineiob|íbeněiší?
No tenv Písku'
A tvůjnej|epší
kamarád?
Je to Kami|Rehák.
Tvůjnejoblíbenější
sportovec?
ValentinoRossi.
Mášsvůjvzor?
na si|nici.
motocyklový
závodník
Ano.Je to LukášPešek,nášnejlepší
o motorky?
kteříse zaiímaií
Co bys poradi|k|ukům,
vza|is seboutátya šli
Aby se přiš|ipodívat
na závodynebona tréninky'
Je třebastá|e
do toho,aby se nenechaliodraditod prvníchneúspěchů.
bojovata pakse budetez|epšovat'
úspěchů'
to|ik
DěkujiPájoviza rozhovor.
Přejimu hodněsportovních
setkání.
zdravía aťse mu whnouzranění.Těšímse na da|ší
ootřebné
Za RR: JaČe

Aerobik
Co novéhov aerobiku?
BěhemprvnÍch
měsícůroku máme mnohonovinek.ÚspěšněběŽí
a
cvičení
dětís rodiěi,konečně
by|ododánonovévybavení
nejmenších
pomůcky
pro cvičení
tancŮs novou
a v únoruzača|novýkurzbřišních
|ektorkou
P. Švarcovou.

Již něko|ik |et se vždy na začátkunového roku věnujeme nácviku
pohybových sk|adeb. Letos se sk|adba jmenuje Vývoj motý|aa cvičí:
Dejmková S. a Kvapi|ováB' (!akomotý|i)'BartošováM., Homokyová |.'
Kaprá|ková K., Fia|ová K., Farkašová |., Krauseová B.' Fundová A.'
FarkašováL., BartošováP., Březinová D.' Zap|eta|ováK.' Thie|ováP' a

t2

Ch|ádová A' Choreografie, nácvik, hudba a dresy jsou opět z dÍ|ny
A. Ho|zbauerovéa P. Sixtové, da|šíorganizaěnízajištěníje na M'
Zedníkovéa L. Hykšové.Všem děkuji za obětavost, a také bych ráda
poděkova|a L. Herzogovéa J. Hykšové'které se věnují nejmenším
dětem.A da|šípoděkovánípatříÍirměAEROOAN CZ, s.r.o. za finanění
příspěvekna dresy a obci Ve|im za Íinaněnípříspěvekna dopravu na
závody.

Poděbradská brána v ha|e Bios u Labe v Poděbradech. V těžké
konkurenci v kategorii Step obsadi|y dívky se sk|adbou Vývoj motý|a
výborné6. místo. Závodů se zúčastni|y
i naše trenérkyse sk|adbou
Chaos na Ž|uto(4. místo).

19. 4. 2009, Děti fitness aneb sportem proti drogám,
Roudnicenad Labem
V nedě|i 19.4. jsme by|y na závodech Děti Íitnessaneb sportem
protidrogám v Roudnici nad Labem. Výborným4. místempostupujeme
na ce|ostátnÍ
Íiná|eV Praze' kterése bude konat 16. 5.

23. 4. 2009, o nejlepšípohybovou skladbu, opava
Dne 23. 4. jsme se zúčastni|y
repub|ikového
Íiná|eo pohárAŠsK
pohybovou
soutěŽeo nej|epší
sk|adbu.
obsadi|yjsmeg. místo.

26. 4. 2009, Nováčcup, Náchod
V nedě|i 26. 4. jsme by|y v Náchodě na ||. ročníkuzávodů
pohybových sk|adeb s názvem Nováč Cup. V konkurenci
proÍesioná|ních
týmůjsme obsadi|y5. místo'

6. 3. 2009, o nejlepšípohybovou skladbu Kolín
závodů o nejlepší
Dne 6. 3. 2009 jsme se jiŽ tradičnězúčastni|y
pohybovousk|adbu,kteřése kona|y v tě|ocvičně4. Zš v Ko|íně'Tyto
závody vŽdy býva|yna konci března. Brzkédatum nás překvapilo'dresy
a choreograÍiese dodě|ávaly na pos|ednÍchví|i,a|e sk|adba Vývoj
motýla mě|a úspěch. soutěŽi|y jsme v kategorii starší a zvítězi|y'
Postoupi|y jsme do repub|ikovéhoÍiná|e v opavě a neoÍiciá|ního
Íiná|ev Liberci.
repubIikového

14' 3' 2009, Vystoupenína Velimskémplese
.|4.
V sobotu
3. 2009 jsme vystoupi|yv sokolovně na Velimském
p|ese. Kromě sk|adby dětí Vývoj motý|a cviči|yi naše seniorky se
sk|adbou Chaos na Ž|uto ve s|oŽení:Ho|zbauerová A., Sixtová P.,
ZedníkováM'' Hykšová L., Sixtová J.' Francová D., Urbánková J. a za
pub|iku!
zraněnou KotkovouL' Jeřábková V. Děkujemebáječnému

22. 3, 2009, o pohár Barta Simpsona Poděbrady

Sto|ní tenis . je dobojováno

závodŮ aerobiku jednot|ivcůs
Dne 22. 3' 2009 jsme se zúČastnily
názvem o pohár Barta simpsona v Poděbradech. V nejm|adší0.
kategorii(5 . 7 |et)cvičily:BartošováD., Ho|zbauerováT., Kosiěková A.,
Má|ková B. a RoškotováZ. Všechny děti dosta|y s|adkou odměnu a
by|a vyhlášena dvacítka nej|epších'do které se dosta|a Zuzka
Roškotová. Ája Kosičková obdrŽe|a speciá|ní cenu za nejm|adšího
účastníka
soutěŽe.V 1. kat. (B . 10 let) cviči|ave Íiná|ea ce|kově se na
7..15. místěumístilaM' Bartošová'v 3. kat. (14 a více |et)rovněŽs
Íiná|ovouúčastí
a na ce|kovém7, . 12, místě skonči|aL. Farkašová.
BIahopřejeme!

Pos|ednímíčekodehrá| M.Škopekpři zápase v Býchorecha sezona
RP2 2008.2009 je minulostí.Ve|imští
hráčisi postupovoupozici zajisti|i
uŽ pět ko| před koncem soutěže a ve zbýva1ících
dohrávkách jen
potvrdi|isvou kva|itua postoupi|iz 1. místa.Jetřeba říci,Žesi mužsfuo
svými výkony a prací po ce|ou dobu soutěŽe tento pomyslný titu|
zas|ouŽi|o.Největší
devizou muŽstva by|a vyrovnanost a VyváŽenost
hráčůa týmové pojetí hry' coŽ se ukáza|o zejména V postupových
bitvách s Ve|kým osekem, kdy jednička soupeře uhrá|a maximá|ní
početbodů v obou zápasech'Přesto soupeř odešel od sto|u poraŽen,
protoŽeve|imskýtým by| prostě kvalitnější.Potvrdilo
se,Že nestačímít
V týmu jen jednoho ,,tahouna..,
a|e zátěŽ i odpovědnostroz|oŽit na více
hráčů'a to se Ve|imákůmvyp|ati|o.
Da|šímdí|kemdo mozaiky byla domácÍneporazite|nost.Můj
dům'můj
hrad, da|o by se říci.Ve|imskátvrz nepadla ani jednou a snad ani
příznivci dokáza|i vytvořit
nemoh|a i díky skvě|ým Íanouškům'Naši
bouřlivéprostředí,v němŽ domácím hráčůmrost|a kříd|aa soupeřŮm
těŽkly nohy. Fanoušci jezdi|i s týmem i na utkání venku a by|i tzv.
šestým hráčem.Za ce|oroěnípřízeň a podporu Všichnihráči sVÝM
FANoUŠKŮM DĚKUJí.
I utkánívenku na soupeřových sto|echzv|áda|tým poměrně v k|idu'
a tak jediná porážkav soutěžipřiš|aaž tři ko|a před koncem v Křečhoři.
Nutno ovšem dodat,ženáš tým utkání podceni|.Naopak soupeř hrá|
bojovněa za svůjvýkon si vítězstvízas|ouŽi|.
Ce|ková bi|ance v RP2 je 19 vítězstvía 1 poráŽka. červenočerné
barvy Ve|imi v této sezoně háji|i: František Dei, Pave| Jeřa|a,
V|astimi|S|ušný,Martin škopek a Danie|Petřík.

5.4. 2OOg,Aerobic MiniTeams Kratupynad Vltavou
závodů pohybovýchsk|adebv
Dne 5. 4. jsme se zúčastni|y
jsmeobsadi|y
konkurenci
9. místo.
nadV|tavou.
V těžké
Kra|upech

16' 4' 2009, Liberecká žirafa
repub|ikového
Dne 16. 4. jsme se zúčastnilyv Liberci neoficiá|nÍho
finá|e pohybovýchsk|adeb s názvem '.o nej|epšípohybovou sk|adbu
jinak'.'Závody se kona|ypoprvéa zúěastni|ose má|o týmů'V kategorii
2. stupeňsekce aerobikjsme zvítězi|ya přivez|yve|kouŽiraÍua pohár.

18.4. 2009, Poděbradskábrána
V sobotu 18'4. se konaly závody pohybovýchskladebsnázvem

l3

cí|nový'většÍ
a těžšÍ'
Cí|by|sp|něna předmuŽstvose ihnedpostavi|
soutěŽRP1 udrŽet'Přejme
si'abyse to poved|o.
regioná|ní
a to nejvyšší

Trenér.Cera|Jiří'asistent.AdámekMichal.
Brankáři. SvobodaJiří' SvárovskýMartin,obránci- TrumpusMicha|,
HykšAdam, KopeckýDavid, DejmekDavid, LupÍnekMartin'Bíško
. Adámek Micha|,Řehák Kami|'
Karel, NechanickýPave|, zá|ožníci
.
TrumpusZbyněk'Kasa|Matěj'Cera|Jiří' TáborskýTomáš,útočníci
AdámekMartin,Kubíěek
Tomáš'Ho|oubek
Tomáš,Červenka
Martin.

Výsledkv:
NováVes ''C...Ve|im5:13
1, čtyřhry
2
3, Petřík3, Škopek
Body:Dej4, S|ušný
17:1
Ve|im.NováVes ',D..
Body:Jeřa|aPa. 4' Dej 4, Petřík3, Škopek3 (3 zápasy),S|ušný1
(1 zápas)'čtyřhry
2

StarŠíŽáci

Křeěhoř.Velim12:6
.t
0' S|ušný
0, čtyřhra
Body:JeřalaPa. 2, Petříks, Škopek
Ve|im.Ve|kýosek ,,A.13:5
Body:Jeřa|aPa. 3, Skopek3' Slušný3, Dď12 (3 zápasy)'Petřík1
(1zápas)'čtyřhra
1
Býchory
- Ve|im3:15
1
Body:Jeřa|aPa. 3' Dej3' Petřík2' Skopek1' Wo 5' čtyřhra
naleznetena webu
statistiky,č|ánkya Íotoga|erii
BližšíinÍormace,
.
www.sttvelim.estranky.cz
stolnÍtenisté

Trenér- Kync| Martin,asistent- Kopecký Arnošt'
Brankáři - Štopek Tomáš, Hartman Jan, obránci . Kopecký Arnošt,
Ho|oubek JoseÍ, Roudnický Jakub' Staý David' Zápotocký Pave|'
Jeřábek Martin, zá|oŽníci. Kosina Marek, Svoboda Jan, Fořt Petr,
Beneš ondřej, Kosina ondřej, Čech Jakub, útoěníci- Po|áěek David,
Tanko Lukáš,KoníčekTomáš, Ramšák Marek.

FC Velim - výsledkv utkání:

mJišivo
'..|'n

B..mtižštv.;ói1
l.i......
1.
11
1j
1:::::l:::::::t :: : ::.uil.rlll::::iiiii'

Představujeme muŽStva
FC Velim

so 14.3.

NE - DOMA

ne 15.3.

Ve|im- Týništěn/o
3:1

so 21.3.

ve|imskéfotba|istyV minu|émčís|ejsme vám představi|inejm|adší
Žáků(cca 10 - 12 |et)
přípravku.NynípokračujememuŽstvemm|adšÍch
a staršíchŽáků(cca 12 _ 14 |el).

ne 22.3.

SO.

lrr:i

VEN

Ko|ín- Ve|im
3:1

Mladší Žáci

so 28.3.

NE - D OM A

SO - VE N

ne 29.3.

Ve|im - Nový Bydžov

BíléPodo|í- Ve|im

0:0
so 4.4.

SO - VEN

ne 5.4.

Chrudim- Velim
1:0

SO - DOMA
Velim- Tupadly
3:0

so 11.4.

NE - DOMA

SO - VEN

ne 12.4.

Velim- Kunice
0:3

Ve|im
Č.Reety.
2:1

so 18.4.

SO - VEN

ne 19.4.

Pardubice- Velim
1:2

so 25.4.
ne26.4.

NE - DOMA
Ve|im. Živanice
0:1

I4

0 :1

SO - DOMA
Ve|im- Sibřina
2:0
NE - VE N
Tuchoraz- Velim
1 :0

so 2.5.
ne3.5.

NE - VEN
DvůrKrálové.Ve|im
1:0

NE - DOMA
B
Ve|im
ne 10.5.
- HradecKrá|ové
2:O
so 9.5.

so 14.3.

VEN

.ne15.3.

KutnáHora. Ve|im
5:O,4:2
SO . DOMA

so 21.3.
ne22.3.

Velim- Beroun
3:'1,0:1

so 28.3.

VEN

ne 29.3. StaráBo|es|av.Ve|im
5:3,6:'t
so 4.4.
ne 5.4.

SO - DOMA
Velim- Kralupy
4:3,6:0

přebor
Staršídotost
- ob|astní
'|' Hořovicko 16 3 5 68:30
2. Kosmonosy 16 3 5 57:27
3. Neratovice 15 4 5 43:24
4. s|aný
143
6 59:36
5. S.Boleslav 14 2 I
65:60
6. K. Hora
13 4 7 65:32
7. AEKKo|Ín 10 2 12 49:56
8' sK RakovnÍk9 3 '|2 36:46
9. NovoKladno 9 3 12 43:54
10. Kralupy
8 5 11 56:58
11' DobříŠ
9 2 13 40:53
12. Čeákovice 8 4 12 .B:51
13. FKKo|ínB 8 3 13 41i57
'14.Velim
8 2 14 40:52
15. Beroun
6 1 17 29:76
16. Brand'ls
6 0 t7 29:51

SO - DOMA
Ve|im- ostrá
2:2
NE - VEN
Lysá. Ve|im
4:2

DOMA,odl na22.4.
Ve|im- Pečky
0 :2,2: 1
VEN
Sadská.Velim
2:1,'l :0

12. Tuchoraz
13. Velim
14. Libiš

so 11.4.

VEN

DOMA

ne 12.4.

Brandýsn/L- Ve|im
2: 0,3:5

Velim- Semice
0:0,4:0

so 18.4.

DOMA

ne 19.4.

Ve|im- Slaný
3:2,0:5

NE - VEN
Poděbrady- Ve|im
2:1,2: 4

so 25.4.
ne 26.4.

SO - VEN
Rakovník.Ve|im
1:0, 1:1

Velim- Tuchoraz
0:0, 3 :3

so 2.5.

VEN

DOMA

ne 3.5.

B. Ve|im
FK Ko|ín
3:0,4 :0

Velim- OdolenaVoda
3:1,1:2

so 9.5.
ne 10.5.

DOMA

VEN

Ve|im.Če|ákovice
3:1,0:0

starší
žáci- |.Atřídask.B
1. Brand)ts 17 1 1
2. Pěčice
15 2 3
3. V.Borek
15 2 3
4. Fc Mě|nÍk 8 9 3
5' NymbuÍk
B 10 1 9
6'S adská
8 3 9
7. AFK Peěky 7 4 9
8. O.Voda
7 3 10
9. Benátky
6 2 11
10. Poděbrady 6 1 12
'11.Semice
5 3 j2

52
47
47
33
31
27
25
24
20
19
18
18
16
16

M|adší
žáci. |.Atřídask.8
.l. Pěěice
18 0 2 1'14:15 54
2. Velim
142 4 5 9 : 3 / . 4 4
12 2
3. V.BoÍek
90:40 38
4. Brandýs
12 2
44:30 38
11 3
60:25 36
5. Libiš
6. O. V od a
I 6 640:34 30
7' Sadská
9 1 10 38:64 28
S . T uchotaz
7 6 7 44155 27
9' AFK Pečky 8 0 12 37:59 24
10. Semice
7 2 11 48i58 23
11. Benátky
7 1 11 39:79 22
12. FCMě|nÍk 5 4 'l1 29:53 19
13. Nymburk
B
4 1 15 40:80 13
14. Poděbrady 1 2 16 23i79 5

NECO NA ZOUBEK

DOMA

Bramborovéřízkys náplní
Suroviny:
600 g brambor, hrubá mouka, jeden žloutek, sŮl, strouhanka na
obalení,olej na smažení,sýr feta na ozdobu
Náplň:jedna cibule, čerstvéžampiony,jedno vejce, sůl,mleý ěemý
pepř, nasekaná petrželovánať

Mě|ník
- Ve|im
1 :1,1 :0

MuiswoB. |.Btřídask'c
t. Č.reery 20 14 5 1
2. Libodňce 20 12 3 5
3. AFKPečky 20 10 6 4
4.N ym bu rk 209
4 7
5.0st Íá2084841:32
20 I 4 I
6. VelimB
7.Tu pa dly2077638:38
8. Tuchoraz 20 I 0 11
9.B.P odo|í2076745:45
10.sadská
20 6 7 7
|1. Lysá
2057827: 33
|2. Paběnice 20 5 4 11
f3. Sibfina
20 4 4 12
|4. Loučď
20 4 3 13

3 12
4 12
4 11

přebor
Mladší
dorost. Ob|astní
1. K.Hore
18 2 4 80:29 co
2. sK Rakovník 17 4 3 59:26 bb
3. NeÍatovice 16 5 3 B2i25 53
4. S.Boleslav 13 2 9 75:63 41
5. Hořovicko 12 3 9 n:54 39
11 3 10 48:42 JO
6. Dobříš
7. BeÍoun
10 6
41:53 36
't0 4
8. S|aný
58:,14
9. K osmonow 9 7 8 3 6 : 3 5 34
10.Če|ákovice 9 6 9 33:36 33
11'Brand ýs
9 5 9 5 5 : 5 0 32
'12.NovoKladno 7 6 11 45:54
13. Velim
6 6 12 55:61
14. FKKo|ínB 6 1 17 43:67 1 9
15. Kralupy
2 5 17 17i70
16.AFKKo|ín 2 3 19 18:113 9

Více inÍormací
na www.fotba|.cz

Postup:
Bramboryuvařímeve s|upcea nechámevych|adnout.
Potomje jemně
nastrouháme,přidáme sů|'Ž|outeka hrubou mouku.Vypracujeme
těsto'kterérozdě|íme
na stejnéčásti.KaŽdoučástroztáhnemedo větší
placky' nap|nímevych|ad|ou
náp|ní'pře|ožíme
napů|a zÍormujeme
řízky. oba|íme Ve strouhance a smaŽímena o|eji z obou stran.
SmaŽenéřízkyposypemekouskysýraÍeta.
Náplň: Drobně nakrájenoucibu|i orestujemena o|eji současněs
nakrájenými
žampiony'Přidáme rozš|ehané
vejce a udělámehustou
ome|etu,kterounechámevych|adnout.
oso|íme'opepříme'přidáme
nasekanoupetrŽe|ku
a promícháme.

FC Velim - tabulkv:
MužstvoA-Divizec
l. ovčáry
24 15
3 46:16 5l
2. NwýBydžov
24 12 6 6 30i21 42
Krá|ové
B 24 11 6 7 35:29 39
3. Hradec
4. AFKChrudim
24 11 s I 39:32 38
5. Pěnčín.Turnov 24 10 7 7 30:20 37
6' HorníMěcho|upy24 8 12 4 32:25 36
7. Živanice
24 10 6 8 30:27 36
8. Kunice
24 10 S 9 42:30 35
1905B 24 10 5 9 33:32 35
9. Bohemians
10.TeslaPardubrce 24 I 7 I 3l:21 34
1l. DvúrKrá|ové 24 10 4 10 31:40 34
l2. Kolín
2 4 7 8 9 3 2 : 3 729
13' Přev'Fov
24 I 5 11 25:34 29
14.Velim
24 7 3 14 26:42 24
15.Týništěn.oÍ|. 24 6 4 14 19:31 22
16. Holice
24 2 3 19 17:61 9

5
4
4

89:07
69:15
66:12
36:29
42:34
38:53
42:55
32:50
31:55
26:63
25i43
20:59
21i40
25i47

51
51
49
45
U
43
32
30
30
29
29
28
27
26
19
18

45:16
45:46
40:27
47:40
4l:33
33:26

Tvarohovýdort

28:28

Suroviny:
2 balíčkypiškotů,
1/2tvarohu,4 dcl mléka,2 vejce, 1 koska tuku (Hera,
Perla), 2 balÍěkyvanilkovéhocukru, 2 dcl cukru moučky,4 lžícerumu,
10 g světléželatiny(vrchovatápolévkoválžíce)'1 lžÍcekakaa, ovoce
(jahody'ananas, meruňky,broskve),šlehačkana ozdobu

27:48
29:48
24:50

15

Postup:
Druhýden přidáme2 dc|
na noc do 2 dcl m|éka.
Že|atinunamočíme
horkéhom|ékaa že|atinurozmíchámeV mixéru.Přidáme cukr'
tvaroha změklýtuk.Vše
cukr,rum,vejcea střídavěpo |Žících
vani|kový
na tři části.Většídortovou
krémrozdě|íme
Tvarohovr.i
dobřevyš|eháme.
Íó|ií.
Na dno narovnámetěsně ved|esebe
mikrotenovou
Íormuvyložíme
krému.Navrch roz|oŽíme
piškotya za|ijemeprvnímdí|emtvarohového
a
vrstvupiškotů
ovoce a za|ijemedruhýmdílemkrému.opět po|ožíme
ovoce a za|ijemezbytkemkrému,do kteréhojsme jemně zamícha|i
kakao. Takto připravený.dort dáme do ch|adničky.Po vych|azení
š|ehačkou.
ozdobíme

PozVÁNKA
Dovo|ujeme
si Vás pozvatna tradični.
STARoČESKÉFAJBERSKÉMÁJE,
kterése konají23. května2009.
Ve 13.00hodinwÍazí májouýprůVod
směremRe dráze.
od K|ingrouých
K tancia poslechuzahrajev odpo|edních
hodinách,,sTARosToVADVANÁoTKA".
Večer
sobotní
od 20'00hodinzpříjemní
UN|KÁ T
H UD EBNíSKUP |NA
a zazpívá Tereza K|ingrová.

MC Pramínek
Program květen 09
s Alenou
13'5. Cvičeníčko
Program bude probíhatna venkovnímdvorku vzdě|ávacího
centra. Pro děti sportovní ob|ečenía obuv. V případě
počasí
budepřipravennáhradníprogramv herně.
nepříznivého

Vstupné70,-Kč.
Srdečnězvou Fajberáci

pobyturodičŮ
a
spo|eěného
týdenního
2o.5. HeÍnauzavřenaz důvodu
dětína horách.
na
26.5. Pozor úterý!Znakovářečpro batol4ta- seminářprorodiče
témaznakovánís bato|aty,zaěátek 15:30,vede Mgr. Radka
inÍona samostatných|etácícha na webu MC
b|iŽší
Štrob|ová'
Zájemci
se mohouh|ásitna te|.739 365 885' 773 680
Pramínek.
@seznam.cz
876neboradka.znakovani

Poděkování

prstovlými
barvami,otiskydětskýchrukou.
27.5. Tvořeníěko. ma|ování
oblečení'
S seboustarší

Za květinové dary a projevy účastl děkuji oddflu
kopané,Sokolu Velim a všem, kteří se přišli rozloučit
s Ladislavem Kučerou.

oS Maminky sobě 15 Kč' děti zdarma,
Vstupné:30 Kč,č|enové
pop|atekzapouži|ýmateriál10 Kč

Dagmar Kučerovás rodinou

PEČEoKA,
VZDĚLÁVAoícErurnuu
Kdenásnajdete:
11
141,Pečky,289
tř.J. Švermy
722 671480,www.praminek.unas.cz,
Kontakty:
mcpraminek@seznam.cz

vydávanýoÚ ve Ve|imi
VEL|MSKÉNoVlNY. občasník
INTERNET:www.velim.cz
E-MAIL:redakcevn@seznam.cz
Redakční
rada: Mgr.A|enaHo|zbauerová
- šéÍredaktorka
(sport)
Mgr.JaroslavČešpiva

Výtvarnékurzy
květena ěerven 2009

Mgr.Eva Veselá (korektura,zprávyzeZš\
Mgr.Hana Kaprá|ková(korektura)
Monikas|abá (kultura,zprávyzeZo)
KateřinaKvapi|ová(zprávyod občanú)
(zprávyod občanŮ)
Macháček
|ng.Mi|os|av

13.a 14.5.09
Dekorování textilu

BenataJeřábková (zprávyod občanÚ)
Jana Bartošová(zprávyod občanů)
přepisy'inzerce)
Bc. PetraSiÍová (úěetnictví,

27. a 28.5.09
Dekorování porcelánu

Příjemzpráv:

10.a 11.6.09
Mramorování

e.mai|:redakcevn@seznam.cz
(zŠVe|im)
Mgr.Jaros|avČešpiva

podobě
v e|ektronické
Uzávěrkaje 21. denv měsíci.Příspěvkyzas|ané
příspěvky
po
i
nevýištěné
přednost.
Příspěvkydoš|é uzávěrce
mají
VN. Příspěvkymohoubýt
vyjdouv da|ším
čÍs|e
důvodů
z kapacitních
(nevyžádané
rukopisynevracíme).
zůstane
nezměněn
upravené'
obsah

24. a 25.6.09
Výrobky z květináěťt

Za obsahč|ánků
zodpovídáautor.
Tisk: RoTAtisk,Roháčova194'28o 02 Kolín3' te|'/Íax321724338,
www.reklamniservis.cz
reklamniservis.cz,
e-mail:rotatisk@

I6

