Vydóvó obecní úřod

Ceno 5,. Kč

Aktuálně:odpady
V tomtoěísleVN bychom se rádi věnova|ida|šímutématu,kterézajímánašeobčany'
í. Jak se imenuje Íirma,která odvážíodpad, odkud ie' iak často a kam ho odváží?
FiÍmana odvoz komuná|níhoodpadu se jmenuje Nykos, a.s., Ždánice. Komunátníodpad a
p|astodváŽí.|x týdně' papír 1x za dva týdny, barevnésk|o 1x za 4 1ýdny.odpad odváŽína
sk|ádkudo Radimi'
2. Jak se Íinancujeodvoz odpadu?
Financováníodvozu odpadu za Íok2008:
1231840'.Kč
směsný komuná|níodpad' p|asty'papír,barevnésklo
přidánída|ších
nádob na papír'sk|o a p|ast
30105'.Kě
nebezpečné
odpady
19470'-Kč
77225'-Kě
nákup nádob (pope|nic)
148262,-Kě
Radim - odvoz uzamykate|nýchobecníchkonte'inerů
1506902'.Kě
Ce|kem
částka 928600'. Kč. obec dop|ati|aze svých prostředků
od občanŮbyla vybrána Íinanční
Íinanční
částku578302'.Kč.
3. Jak by se pod|e Vás mě|i |idémotivovat k tříděníodpadu?
Jako motivaci|idík tříděníodpadu uvádím přidáníkontejnerůna p|asty,papíra barevnésk|o
začátkemroku 2009. Dá|e se zakoupída|šíodpadkovékoše' kterébudou rozmístěnypo obci.
Umístěníkontejnerůna plast: obchod Andě|' obchod Eden, obchod Jednota v třídě Krá|e
Jiřího' Vítězov, zák|adníško|a,Firma Radoň, Na Ska|ce, dům s pečovate|skousluŽbou, u
býva|éČoko Ve|im, Vác|avská u|ice u hřiště.Kontejnerna papír:u|ice okruŽní,Na Ska|ce,
obchod Jednota v třídě Krá|e Jiřího' dům s pečovate|skou
s|uŽbou,zák|adníško|a,Vítězov'
Kontejneryna barevnésk|o:obchod Andě|' obchod Eden, obchod Jednota v tříděKrá|e Jiřího'
Vítězov.
4' NeuvaŽujeteo zavedení biopope|nic jako v některých oko|ních obcích?
Firma Nykos, a.s. Zdánice tento svoz rea|izujeasi ve 3 obcích v obdobíod května do října.
Jeden týden se vyváŽíve zv|áštníchpope|nicíchbioodpad a druhý týden komuná|níodpad.
V našíobci je obava, Že vyváŽeníkomunálníhoodpadu jednou za čtÍnáctdníje nedostateěné
h|avněv |etníchměsících.VyváŽet každýtýden současněbioodpada komuná|níodpad je pro
obec ekonomickyneúnosné'
5. Kam se odváží tráva a spadané |istí z obecních p|och? Existuje něco jako ,,obecní
kompost.,? Můžetam odvézt bioodpad i soukromá osoba?
Tráva a spadané|istíz obecníchp|och se vyváŽína kompost DruŽstvaSa|ima Velim. obec
žádnýkompost nemá. Na kompost DružstvaSa|ima Ve|im soukromá osoba vyváŽet trávu a
listínesmí.
6' Jak ie zabezpečován konkrétně odvoz nebezpeěnéhoodpadu? Kdo odvoz provádí a jak
často?
odpadu provádíobec 1x ročněna podzim po dohodě s firmou Nykos,
odvoz nebezpečného
a.s..Zdánice.

Kvělen2oo9

sběrnésuroviny?
7. Kde |sou nynínejb|ižší
sběrnésurovinyjsouv obcíchNováVes I a Cerhýnky.
Nejb|iŽší
8. Dne 28.4,2oo9 se kona|ava|ná hromadasdruženíNy-Ko kvů|i
se na nířeši|o?
tříděnýmodpadům.Co dů|ežitého
Na tétova|néhromaděse řeši|oto, Že firmy,kterévykupova|y
krize
tříděnýodpad (p|ast,papír'sk|o),jsou v době hospodářské
tÍmto odpadem zah|ceny. Dříve firmy' které tento odpad
ěástkuza třídění
vyp|áce|y
obcímpoměrnouÍinanční
vykupovaly,
odpadu. V současnédobě budou finančníčástky za třídění
odpadu sníženy,zěehož vyp|ývá'že dříve obec
komuná|ního
částkucca 80.000'-Kča
obdrže|aza tříděníodpadu Íinanční
Íinanění
částkucca 50.000'-Kč.
doběobdrŽí
v současné
JoseÍSeiÍert,stařostaobce Velim
odpovída|
Na otázkyšéÍredaktorky

Jaktříditodpad

KoIik produkujemeodpadů
odpadu není
odpady bychom měli tříditpřímodoma, pozdějšíroztřídění
často moŽné - smíchánímse zneěistí nebo s|epí. Např. zamaštěný
papír už není moŽné zpřacovat. Každý z nás vyhodí za rok asi 150 200 kg odpadů.Pokud je však uŽ doma třídítea dáváte je do barevných
Za
kontejnerů,umoŽnítetak recyk|acivíce než třetinytohoto množství.
.l5
rok tak můŽetevytříditaŽ 30 kg papíru'25 kg plastů' kg skla.
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Sběr p|astů- ž|utékontejnery
ke|ímky'sáčky'Íó|ie'výrobky
Ano: PET |áhve od nápojů(seš|ápnuté!),
a oba|yz p|astů'po|ystyren
Ne: novodurovétrubky, oba|y od nebezpečných|átek (motorovéo|eje'
chemiká|ie,barvy apod')
Ve Velimi je na Ž|utýchkontejnerechi oranŽováná|epka,která oznaěuje
moŽnostvyhazovánínápojovýchkartónŮ.
Sběr papíru- modré kontejneřy
Ano: noviny,ěasopisy,kance|ářskýpapír,rek|amní|etáky'knihy,sešity'
krabice,|epenka,kartón, papírovéoba|y (např.sáěky)
Ne: mokrý, mastný nebo jinak znečištěnýpapír' uh|oý a voskovaný
papír,použitép|enkya hygienicképotřeby
Sběr sk|a - ze|enékontejnery
Ano: |áhve od nápojů,skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové
sklo
Bí|ésk|o
Pokud máte v obci zaveden oddě|enýsběr sk|a,.potompři jeho třídění
jakou má barvu' Pro jeho sběr jsou ve většiněmíst
musíteroz|išovat,
dva kontejnery:bí|ýa ze|ený. Do bí|éhokontejnerupatříčirésk|o a do
ze|enéhokontejnerubarevnésklo. Někde se ještěslá|e netřídísk|o d|e
s|edovat barvu kontejnerunebo nálepku,
barevnosti,proto je dů|eŽité
kterou kaŽdý kontejnermá. PoZoR, do bíléhosk|a nepatří tabu|ové
sk|o, to patří do ze|enéhokonteineřu.
Ne: keramiku'porce|án,autosk|o,drátěnésklo a zrcad|a.
Sběr kovů
Kovovéodpady se odnášejído sběren nebo na sběrnédvory.
Sběrný dvůr
dvůrje místo, kde můžeteodevzdat
Sběrný, nebo také '.recyk|ační'.
odpady, které se nevejdou do běŽných kontejnerů.KaŽdý dvůr má
svéhosprávce a ten vám poradí,do kteréhokontejnerumůŽeteodloŽit
odpady,ježjste přines|inebo přivez|i.
Na sběrný dvůr můžeteodváŽet většinou tyto druhy odpadů:
kovy, kompostovate|ný odpad, objemné odpady' e|ektrotechniku'
odpady (při speciá|nímvYbavenl)'
stavebnísuť,nebezpečné
RR ]B aAH

zákona. cestak lyššímu
Návrh novéhoodpadového
odpadů
Využití

ffi

MÁTo sMYsL.

rŘlĎrr oBpAn-

Bezmá|a tři čtvrtiny odpadu z ěeských domácností koněí na
i energetickémvyuŽiIíza ostatnímiEvropany
sk|ádkách,v materiá|ovém
poku|háváme. Návrh nového zákona o odpadech, kteryi připravi|o
Ministerstvo Životníhoprostředí ČR, proto přinášíce|ou řadu změn'
Cí|emje do roku 2020 zdvojnásobitdnešnípodí|recyk|ace. a naopak
na třetinusnížitobjem odpadů,kterékonČína sk|ádkách.Vedle toho je
zákon výrazně jednoduššía sníŽíadministrativnízátěŽ ve vykazování
a malým obcím.
produkceodpadů,předevšímdrobnýmpodnikatelům
Česká repub|ikarecyk|ujejen 21 "/okomuná|níhoodpadu' zatímco
Německo, Rakousko, Nizozemsko či Be|giejsou d|ouhodoběnad 50 %.

Nová evropská směrnice navíc u|oži|amateriá|ově využítnejméně
po|ovinuhlavníchsoučástíkomuná|níhoodpadu do roku 2020.
Co by přines| no4i zákon o odpadech:
1. Konec ige|itekzdarma rozdávanýchv obchodech.
2. Při prodeji přes internétmusí prodejce zajistit převzetí starého
eIektrospotřebiěe'
3. Bezp|atný odběr všech staých e|ektrovýrobkůna označených
místech.
4' E|ektrospotřebiče
do 5 kg mohou |idéodevzdat v prodejnáche|ektro
bez nutnostida|šíhonákupu.
5. Každá obec s rozšířenoupůsobnostímusí mít místo pro odběr
autovraků.
6, Zvýšíse cena za sk|ádkováníodpadu, podí|dostanoui kraje a Státní
fond životníhoprostředí'
7. Přenosné baterie bude vybírat každá prodejna e|ektro,Íotovideo,
hodin' poěítaěové
a te|ekomunikační
techniky a takévšechnyprodejny
s p|ochounad 200 metrůětverečních'
kteréje nabízejí'
Lidé budou platit za svoz odpadu pod|e toho, ko|ik ho vyprodukují.
KaŽdý zap|atí pevnou ěást, maximá|ně však 250 Kě za rok. Výši
pohyb|ivéčástky pak určíobec vyh|áškoupod|e mnoŽstvísvezeného
odpadu, maximá|ně však mŮŽe být 750 KČ.Dosud se p|ati|ov drtivé
většiněsÍde|CR bez oh|eduna množstvívyprodukovaného
odpadu 500
Kě za rok.
Zdroj - internet

Slovoodborníka:
Jaksprávněkompostovat

je přírodníproces, při kterémdocházík rozkladu
Kompostování
odpadůpůsobením
mikroorganismŮ,
organických
vody a kys|íkuna
je dů|eŽitý
poměr
humusové
|átky'Pro zdárnýprůběhkompostování
dusíkuk uh|íku
ve vstupním
materiá|u,
kteý by mě|být cca 1:20.Při
výraznějinémpoměrutěchto|átekkompostzrajepoma|ua je špatné
kva|ity.V tabulce na konci č|ánkuje uveden poměr těchto |átek
v někteýchsurovinách
vhodnýchke kompostování.
je správná v|hkost
podmínkoupro kompostování
Da|šídů|ežitou
materiá|u,která by mě|a být 50.60%.Té dosáhnememícháním
(obsahujehodnědusíku)s mateÍiálem
materiáluěerstvého,
ze|eného
(obsahuje
hodněuhlíku).
starším,
dřevnatým
Hrubší
surovinyjevhodné
podrtitna ma|éěásti.
je taképravide|né
promíchávání
Dů|ežité
kompostuběhemjehozrání
přístupu kys|íku ke kompostovanému
z důvodu rovnoměrného
materiá|u.
V prvníÍázi kompostování
docházík intenzivnímu
rozvoji
bakteriía p|ísní.V důsledkujejich činnostia působením
da|ších
chemickýchreakcídocházík ohřevukompostované
hmotyaŽ na 65oC.
Ve druhéÍázi docházík odbouráváníobtíŽnějiroz|oŽite|ných
|átekna
|átkyobsahující
humus.Potétep|otaklesá a kompostzískává
stabi|ní
Ve třetíÍázi'obecněje to 6 - 12
hnědoubarvua zemitoustrukturu.
kompostu,má zra|ýkomposthomogenní
měsícŮod za|ožení
strukturu
a vonípo lesnípůdě.
Dobapotřebnák přeměněodpaduv p|nohodnotný
kompostzá|eŽína
např. na tep|otě,s|oŽeníkompostu,postupupři
mnoha Íaktorech,
je vhodné
kompostování
atd. Pro urychleníprocesu kompostování
půdučihotou/kompost.
přidatv ma|ém
množství
ne pří|iš
nápadném
místě
Kompostby mě|být umístěnna stinném,
nej|épezpevněný
zahrady.okolo je vhodnézachovatdostatečný'
přostor pro přehazováníkompostovaného
manipu|ační
materiá|u'
si místopro dvě hromady,přičemŽ
do
Souěasněje vhodnérezervovat
jedné průběžněsbíráme a v druhé průběžněpromíchávámea
materiá|.
nechávámezrátkompostovaný
zbytkyovocea zeleniny,kávovéa
Vhodné
surovinyke kompostování:
ěajovézbýky' novinovýpapír'|epenka,posekanátráva, |istí,drny,
štěpka'třísky'pi|iny'kůra'trus hospodářských
zvířat'pope|ze dřeva
atd.
Nevhodnésurovinyke kompostování:
kosti, zbytky masa, tuky,
chemickyošetřenémateriá|y'rost|inynapadenéchorobami'pope|
p|evele,
plasty'kovy'sk|o,kameny.
z uh|í'časopisy,
oddenkové
Surovina
Posekaná tráva

C:N(uhlík:dusík)

odpad z kuchyně
Listí
Jehličí
Kůra
Piliny

2o:|

20:l
50:1
70:I
l20:1
500:I
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odpadys trochounadsázky
Psát o tétoprob|ematice
by s|uše|o
spíšeKateřiněJaques,třebaŽeta
je specia|istkou
na biomasu.Prob|ém
s odpademse táhnevěky,viz až
mocěastocitovanánerudovská
otázka.(JakobyNerudanepsalo ničem

jiném.) Kde koněi| odpad v šedesátých a sedmdesátých |etech 20.
sto|etí,konkrétněv naší obci? Pope|nice neby|y, třebaŽe pope| ano'
Jezdi|o se ,,na ská|u... Pamatuji svého otce ještě s dřevěným
jenŽ se dnes vyrábí z důvodůdekorativních.Tatínekpo
čtyřko|ákem,
návštěvě ,,ská|y..přivez| obvyk|e nazpět spousty neobyčejnýchvěcí,
kterénikdo nikdy nepotřebova|'Da|šíčastopoužívanávěta: ,,Hodímeto
za zed'..,Praktickyto znamena|o,Že za našímdomem by|otehdy po|e,
či|ise ,,uk|íze|o..
na mez při zdi. To, co aspoň trochu hoře|o,se spá|i|o
v kamnech. Jiné možnosti neby|y. Papír by| na zátop a na sběr do
ško|y'''petky,.
neexistova|y,jen sk|o výměnou.
Byla jsem pyšná' kdyžnám před domem stá|a prvnípope|nice,neboť
mi to připada|o,,městské.,.
KdyŽ nehraje te|evize,nevadí,kdyŽ dojdou
roh|íky,koupím ch|eba, |eč kdyŽ nepřijedou pope|áři, to je panečku
svízel! Nyní máme kontejnery na
na papír a na sklo.
''petky..'
Jednorázově jsme zde mě|i odpad na pneu,
staré|edničky'aku-baterie.
Tady já osobně mám jasno. ostatníasi to|ikne, neboťu ,,Edenu..
někdo
,,zapomně|.. starý te|evizor, eventue|ně pohodi| ce|ou tabu|i
po|orozbitéhoskla před kontejnery.Je ko|em tudíŽ spousta střepŮ,
nebezpečnýchpro auta i ko|a. A poradťesi s tím! o tom jsem však
psa|a minimá|nětřikráta naprostozbytečně.
U kontejnerůu Potravin Andě| se zas pova|ova|asi před pů|rokem
kabát' klobouk ve křoví chybě|. Shodneme se, kdyŽ napíšu,Že do
pope|nic dáváme běŽný kuchyňský odpad. Popé|tam dává ten, kdo
dosud topí klasicky. M|adémaminky pak papírovép|enkyi s obsahem.
Není to moc krásná představa, a|e miminka jsou tak roztomi|á ...
Výrobce p|enkydodává, a|e neporadíkam s nimi.
Da|šímožnostíjsou uzamykate|né
velkékontejnery.Co tam patřía co
ne, mi neníjasné.Někdo tam vozí nerozsekanévětve, zbytky rost|inze
zahrady,stavebníodpad, torza ko|,atd. atd. Naprostoto chápu, protoŽe
objednatsi na ma|émnoŽstvíza cca 3 a půltisíce kontejnerie váŽně
b|bost.Čekatněko|ik|et,aŽ bychom ho zap|nili,je rovněŽnesmys|.Jak
z toho ven? Zap|ati|abych si za ten ,,svůj..
odpad, jen abych se ho
zbavi|a'Jaká měrná jednotkaby při jeho odevzdáváníp|ni|aúče|?
Kusy'
hmotnost,typ materiá|u'to skutečně,a|e skuteěně nevím. Poučímě
někdo v tomto ohledu?
Ráda bych konči|asmě|ým provo|áním:,,Třid'meodpad!..Přiznávám,
Že s odpadem uvedenýmve třetímodstavcisi rady nevím!
|BAB

ZPRAVY 7.EZO
Ziednání70 Ve|imkonanéhodne 29'04,2oo9vzasedací
místnosti
oÚ Ve|imod 18.oohodin
PřÍtomni: pp. - Seifert' |ng. Richterová, S|abá, Kaftan, Kotek,
Kube|ka,Mgr. Cešpiva,
Mgr' Karpeta,JUDr. Těmín
1. Zaháiení proved| a sprogramem jednání seznámi| přítomnépan
starosta Josef SeiÍert. Konstatova|,Že je přítomna nadpoloviční
většinaě|enůZo. H|asovánío programu:pro p- proti0- zdrŽe|se 0

Kontrolaminu|ého
zápisu
Byt po pí Novákovéčp.487 - Při místním
šetření
by|zjištěnstav
bytu a by|y doporuěenytyto Úpravy: komp|etnírekonstrukce
pod|ahovékrytiny,výměna dveří, oprava omítek,rekonstrukce
topení,
sociá|ního
zaíízení
a komp|etní
rekonstrukce
eIektroinsta|ace
a rozvodů.Zo pověřujefirmu KG Tranzitk vypracování
cenové
nabídky.
PotokNouzovkabudevyčištěn
v měsícikvětnu.
Rekonstrukce
náměstípokračuje
d|eharmonogramu'
Zatékánído MŠ Ve|im . Pan starosta SeiÍertkonzu|tova|tento
problém
s firmou|P Po|náa na zák|adězjištěných
skutečností
se Zo
rozhodloopravitstřechupavi|onu
A. Zvo|i|o|evnější
Variantu,
kterou
je modiÍikovaný
pás (nabídka
firmyVP Procházka).H|asování
Zo:
proB. proti0 - zdrŽelse 1
Ny.Ko 28. 4. 2009se kona|ava|náhromadasdružení
Ny-Ko,které
pan místostarosta
se zúěastni|
P. Kube|ka.|nÍormova|
Zo o nutnosti
zachováníseparaceodpadu(prob|ém
ÍirmyNykos s odběremrec.
materiá|u)a přivez|návrh dohody o samostatném
pop|atkuza
nak|ádáníse separovanýmis|oŽkami.Zo s dohodou souhlasÍ.
H|asování
ZO : pro8 - proti0 . zdrŽe|se 1
PetrKarpetapřed|oŽil
po|oŽkot4i
rozpoěetna komp|etní
rekonstrukci
sociá|ního
zařízení
na ||.stupnizŠ vetim.Rozpoěetby|před|ožen
k posouzenípanu KaÍtanovi'
ktenýdo příštího
podá
zastupite|stva
zorávu'
By|ypřipomenuty
zprávy.
ostatní
3. Doš|áoošta
. č.j. 263/o9 ManŽe|é
. Žádosto odstranění
Špínovi
závady- oprava
veř.osvětlení
a opravakomunikace
Ve Dvoře'odpověďZo: oprava
veř. osvět|ení
by|aobjednána,výmo|yna si|niciVe Dvoře budou
Vyspraveny
na koncičervence.

vetim . lnÍormace
o počtudětívMŠ.Vsoučasné
č'j'264log tvtŠ
z+ dětí(dvětřídypo 25 a jedna|řída24dětí).K zápisu
doběje v n/'|Š
přiš|o29 dětí' 6 détíby|o vyšetřenov pedagogicko.psycho|ogické
poradněa by|jim doporučenodk|adško|nídocházky.Zo bere na
vědomí.
. ě. j. 265/o9 MŠVe|im- |nÍormace
úp|aýza předško|ní
o navrýšení
vzdě|áváníve ško|nímroce 2009.2010 (d|e vyh|. č.43/2006s6
stanovív'ýšiměsíčníúp|atyza předškolnívzdě|áváníředite|(ka)
pobytzdosavadních150'-Kčměsíěně
Ce|odenní
mateřské
ško|y).
100'.Kěna 133'.
Krácenýpobytz dosavadních
na 200,-Kěměsíčně.
Kčměsíčně.
se nák|adyna hračkya pomůckypro potřeby
ZdůvodněnÍ
- zvyšující
Zo berena vědomí.
předško|ního
vzdě|ávání.
Rozhodnutí:
. č.j.269/09 Farnísbor Českobrďrské
Ve|imcírkveevange|ické,
hřbitově(hrob
hrobůna evange|ickém
Žádosto příspěvekna údrŽbu
rod. V. Fundy, narovnánípomníku p. Vese|ého,býva|ého
velimskéhoěetníka, a insta|ace pomníčkučtyř něm. vojáků
nádražíVroce 1945).
zemře|ýchvsanitnímV|akuna ve|imském
Rozhodnutí:zo v |etošnímroce poskytne Íarnímusboru
na údrŽbua opravuhrobůěástku
církveevange|ické
Českobratrské
Zo., pro 9 . proti0 . zdrželse 0
15.000'.Kč.H|asování
. ě,j,27.|log |. Singerová,Ve|im - Žádost o přijetído domu
s|užbou.Rozhodnutízoi zařadit do seznamu
s pečovate|skou
Žadate|Ů.
stavbya
- ě. j. 272|09 V. Brejchová,Praha - Nesouh|ass povo|ením
stíŽnostna p. Vojtěcha.(odvo|ánízas|ánotéŽna stavebníodbordo
Zo berena vědomí.
Ko|ína.)
smrku- kořeny
- č.i.281 /09 J. Fí|a,Velim . Žádost o odstranění
zvedajíd|aŽbuna dvoře. odpověď Zo: Výšeuvedenýstrom není
odstranění
majetkemobce - stojína pozemkup' o|mra.o případné
k|idu.
v doběvegetaěního
stromumusízaŽádatv|astník
. DARUMA,spo|.s r.o.. Nabídkaprezentacenašíobceve zvukovém
tabu|e).Zo
systémuv Ko|íně(interaktivní
a orientaěním
inÍormaěním
paneluv Ko|íně.
našíobce na interaktivním
s prezentací
nesouh|así
obec vyuŽívájinouÍormuprezentace'H|asováníZo: pro 0 . proti7
-zdže|i se2
. Geosan Group,a.s. - nabídkavíceprací
- chodníkko|emRD na
p|och- ce|kováčástka268567'-Kč
s DPH.
náměstía odvodnění
se 1
Zo: pro8 - proti0 - zdrže|
H|asování
souh|así'
Zo s nabídkou
.

Zo. diskuse
4. Zpráw ě|enú
Pan starosta
. oznámi|, Že z důvodunemoci a vytížení
se
obecníchpracovníků
budeprodávatdřevodo koncečervna.
Pan Kotek
. Upozorni| na ve|ký nepořádek, kteý zůstává po Íotba|o{ch
na hřišti(cvičák).Pan starostaa Mgr. Karpetas|íbi|i'Že
trénincích
zajistínápravu.
Mgr.Češpiva
. |nformova|
parkovánípřed poštou- ve vjezduapod.
o nevhodném
. Zepta| se, jak to vypadá s uýrobou nových vrat. Pan starosta
odpovědě|,žeVrataby|aobjednána.
|ng.Richterová
. Zepta|ase na plán výsadby ze|eně. Pan starostaodpovědě|'že
vzh|edemk vysokýmtep|otámby|a {sadba ze|eně odsunutana
podzim.
PaníS|abá
sbírcepro DiakoniiBroumov,která se
- Poda|azprávuo humanitární
v po|oviněměsícečervna.
uskuteční
. Dále inÍormovala
o návštěvěsoc. komisev rodiněCako||iových.

3'
-

.

.

.

-

4' Zpráw č|enů
Zo. diskuse
Pan starosta
Zo o rekonstrukcináměstíěka. stavebnípráce probíhají
- lnÍormova|
do 15. května budou dokoněenyasÍaltové
d|e harmonogramu,
p|ochya Íirmazačínáse sadovýmiúpravami.
Pan starostaupozornil
a seznámitZo s dopisem,
na špatnýstav domkupana Šmejka|a
podá
zastupite|stva
kteý by| zaslán jeho příbuzným.Do příštího
postupu.
zprávuo da|ším
. Dá|e Zo inÍormoval'že vo|ebnímístnostve Vítězově by|a jiŽ
předána.
. PostěŽova|si na neustá|é
prob|émy
ve Vítězově.
s čističkou
přemýšle|i
o |oka|itáchna dětská hřiště.
- Zepta|se, zda|izastupite|é
Po kratšídiskusizastupite|é
navrhujíopravitstávajícídětskéhřiště.
Pan starostaupozorni|,
ženejprvese musívyřešitpřevodpozemku
na obec a potése múŽezaŽádato dotace.
Pan Kotek
. Požáda|o ořezáníprosch|ých
přejezdu.
větvíz |ípyu že|ezničního
Pan starostaslíbi|'Že ořezánívětvízajistí.
lng. Richterová
- Přednes|a ZO zprávu o výs|edku přezkoumáníhospodaření
obecního úřadu Ve|im za rok 2008. Neby|y zjiš|ěnychyby ani
nedostatky.
Paní S|abá

.

Z|ednáníZo-Ve|imkonanéhodne 13.05.2009v zasedací
místnostioU Ve|imod 18.00hod|n

PoŽáda|ao rozmístění
dalšíchkošŮ na odpadkypo Ve|imi.Zo
košebudouobjednány.
souhIasí,

SP OI-,DCENSI(A

Přítomni:pp. . Seiíert' lng. Richterová' S|abá' Kaftan, Kotek' Kube|ka'
Mgr. Češpiva,Mgr" Karpeta,Kostka, |ng' Rejholec
1.

.

skuteěnostÍ
bude opravenastřecha v pavi|onuA a v knihovně.Zo
mění původnírozhodnulí(|evnějšívarianta opravy střechy na
pavi|onuA) a vo|ídraŽšívariantuse zatep|ením.
pro 8 .
H|asování:
proti0 .zdrže|se 2
zŠVe|im_ Komp|etní
rekonstrukcesociá|níhozařízení
na l|. stupni.
Pan Kaftannechalrozpočtářem
svéfirmyprověřitrozpoěetna uýše
uvedenourekonstrukcia potvrdilnavrhovanoucenu. Pan starosta
podá do příštího
zastupite|stva
zprávu o Íinanční
situaciobce a na
postupu.
zák|adětétoinformacerozhodneZo o da|ším
By|ypřipomenutyostatnízprávy.
Doš|ápošta
é.j.28a09 DSo Peěeckýregion. Zádost o uhrazenípříspěvkupro
rok 2009' kteý ěiní73.300'. a jeho uvedeníve uýdajíchrozpočtu
prorok2009'kteý čini
Zo souh|así
obce' Rozhodnutí:
s příspěvkem
73.3oo,.Kč,a uvede tuto ěástku v rozpočtuobce pro rok 2009.
pro9. proti0 . zdrŽe|se 1
Hlasování:
ě. j.287to9 K. Mazáková,Ve|im- Žádosto souh|ass modernizací
pro .|0
Zo souh|así.
H|asování:
bytuna v|astní
nák|ady.Rozhodnutí:
. proti0.zdrŽelse 0
prostředíČR
č.j. 295 /o9 MinisterstvoŽp Čn, StátníÍondŽivotního
- AkceptováníŽádostio podporuze SFŽP ČR v rámci operačního
progÍamu
prostředí.projekt:
kana|izace
životního
Dobudování
v obci
Ve|im.Zo berena vědomí.
č.|.301/09 KRPV - Pozvánka na přednášku Mgr. Zdenky
FriŠtenské
ke 130. výročínarození mistra zápasu Gustava
Frištenského,
kteráse uskuteční
30. květnave 14.00hodinv ma|ém
sá|e soko|ovny.Přednáška bude doprovázenakrátkýmfi|mema
výstavkou.Zo berena vědomí.
ě. j. 3o5/o9 MUDr.M. Sixtová,Pa|kovice. Žádosto odsouh|asení
rovnoměrného
dě|enípozemkův k' ú. Ve|im d|e upraveného
p|ánu.Rozhodnutí:
pozemků
geometrického
Zo souh|así
s dě|ením
pro9 - proti0
geom'plánu.H|asování:
v k. ú.Ve|imd|eupraveného
. zdrŽe|se 1
ředite|ky
č.j. 3o7lo9 MŠ Vetim - oznámení o nepřítomnosti
zastupující
z důvodučerpání
řádnédovo|ené
a jmenování
učite|ky'
Zo berena vědomí.

Zaháieníproved|a s programemjednáníseznámi| přítomnépan
starosta JoseÍ SeiÍert'Konstatova|,že je přítomnanadpo|oviční
pro 10 - proti0 - zdrŽe|
o programu:
většinačlenů
Zo. H|asování
se0

zápisu
Kontro|a
minu|ého
? Bý
po píNovákové- Zo se seznámi|os cenovounabídkouod Íirmy

KG Tranzit,se kterousouhlasímimo rozpočetna p|yn.topenía
zpracova|a
Zo navrhuje,aby ÍirmaElektroŠp|ícha|
elektroinsta|aci.
a el' topení.
nabídkuna e|ektrorozvody
zastupite|stva
do příštího
tepelnýaudit,kteryi
tvtŠ
vetim. Pan starostapředloŽi|zastupite|stvu
zpracova|aspo|ečnostlP Polná. Na zák|adě nově zjištěných

4
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VtfznamnáživotníiubiIeaosIaviIi:
SkalaMiroslav,Velim
Škopková
Marie,Ve|im
BIumentá|ová
Věra'Ve|im
SahuIkováLudmila'Ve|im
Ďouba|ová
Marta,Ve|im
PeterováVěra'Ve|im
SknadováJarmi|a'Velim
Bubeník
VácIav'Ve|im
ŘehákováJana.Ve|im

80 let
60 let
65 let
60 let
60 let
65 let
70 let
75 let
65 lel

VeIim
SovováLudmiIa'
StrnadVIadimír
Zdeňka'VeIim
Zikmundová
A|oisie'Ve|im
Siřínková
V|asta'VeIim
Ba|áěková
FundováV|asta,Ve|im
KurkováEmi|ie'Ve|im
KainBohuslav,Velim
Bu|9rVác|av'Ve|im
KřemenJindřich'Velim
JansaJoseÍ,Ve|im
Ve|im
V|adimír,
Černý
MacháčkováMarie,Vítězov
Kync|Mi|an'Vítězov
BuncováMarie.Vítězov
FílováMarie,Ve|im
Ve|im
He|ena,
Skříoa|ová
|etpřeiemehodnězdraví!
Do da|ších

80 let
75 let
60 let
85 let
80 let
65 let
85 let
70 let
65 let
65 let
70 let
60 let
70 let
60 let
75 let
70 let
80 let

Zemřeli:
Mgr.Jan Preisner,Velim
JosefFunda,Velim
Věra Novotná'Ve|im
VítRadoň'Ve|im
Ve|im
IrenaSiřínková.
Čestjejichpamátce!

(nahradi|
v náručí
koberec,kde se cviěí.Dětiskvě|ecviči|y
s ,,miminky..
je p|yšák)'předvedly,co všechnoumí, a zazpíva|ymaminkámi
babiěkám.Každáz nás dosta|apřánís na|epenoukvětinoua ručně
vyrobenésrdce jako zapichovátko.o nádhernéga|erii portrétů
výtvorech
zase někdypříště.
maminekna nástěncea da|ších
KvaK
DěkujemeMŠa dětemza mi|édopo|edne.

Škota éarod,éjníc
Letos netradiěněos|avi|iněkteříŽáci 9' roěníkuspo|u s ma|ými
prvníhostupně30' duben.Po vývořenÍdvojicjsme se
čarodějnicemi
odebra|i
do .t.- 4. třídy,Za
a čaroděje
ob|eěeni
v kostýmech
ěarodějnic
programna vyučovací
pomocipaníučite|ek
1. stupnějsme připravi|i
hodiny matematiky,prvoukya tě|esnévýchovy.Druhá třída řeši|a
čarodějnické
ú|ohypod vedenímPetryKotkovéa KatkyStaré,ve čtvrté
MíšaVojtěchová
a
Čarodějnice
tříděuěi|iJirkaS|abýa Bára Fi|ounová.
dětem prvnítřídy.Báje a pověsti
Lenka Farkašovápředcviěova|y
a |vetaBucková.
vyprávě|y
ve třetítříděKaěkaKube|ková
Chtě|ibychompochvá|itžáčkyza vzornéchování,aktivitua snahu.
jsmesi, Že hodinaneníjenstát předtabu|í
danou
a vyk|ádat
Vyzkouše|i
látku, a|e taképřÍpravana výuku.Zjisti|ijsme' že kaŽdá hodinaje
překvapení
Tentodense ve|mivydaři|.
a nedáse zopakovat'
FaKo

iii.iliil,l

oběanvbv|vpřivítánvtvto děti:
Mez|ve|imské
PatrikRudo|f'Adé|a
NicolMů||erová,
AndreaTrnková,Ne|aBárt|ová,
Vepřeková,HanaNováčková,
Karolína
AnetaHand|ířová,
Slavíková,
ČásIavová
A|žběta

z NAšlcHšror
AktivityMšoěimo rodiěe
Páleníčarodějnic

kteřímajíčas' přijít
Na konci dubnase moh|irodiěea prarodiče,
Ti
a ěarodějnic.
podívatdo ško|kyna rej ma|ýchi velkýchčarodějů
přikouz|i|i
příznivépočasÍa h|avněvětřík,který nikoho při pá|ení
a hospodářek'
Všichni,Včetněpaníučite|ek
baby neohrozi|.
vytvořené
Nejdříve
atmosÍéře'
kostýmy,coŽ přispě|ok ce|kové
mě|i,,strašide|né..
písničky
a
tanečky'
průvod
Ve|imí,poténás|edova|y
proše|
symbo|ický
ohně,kterýspá|i|,co mě|'Dětise bavi|y,věřím'Že i dospě|áci'
čarování
a o tom to je o. Jsem ráda' žejsem u toho
tedyv|astnědospě|ačky
KvaK
letosještěmoh|abýt.

Terezín
s něko|ika
dějepisnouexkurzivyrazi|iŽáci 9' ročníku
Na zajímavou
je paníučite|ky
Veselá' Kaprálkováa
z 8' třídy.Doprováze|y
spo|užáky
Neradová.Seš|ijsme se u ško|yv 6:20hod.a potéjsme vyje|i.Paní
Terezína'Na
Neradovánás jiŽ v autobuseseznámi|as historií
uě|te|ka
pů|denní
pobyt
místoexkurzejsmedorazi|io pů|deváté'pak nás|edova|
jsme proš|i
prŮvodkyní
téměřvše'
přímov Ma|épevnosti'S vynikající
zdejších
ce| patři|ak otřesnýmzáŽi|kÚm,zv|áštěŽidovská
Proh|ídka
tísni|ona 600 vězněných'spát moh|i
ce|a,kde se v ma|émístnosti
pouze vestoje,místnosttéměřbez přístupudenníhosvět|a... Vidě|i
jsme
jsme koupe|nu,odvšivárny,
samotky,popraviště...Zh|éd|i
jako zábava pro
za1ímavý
Íi|mve zdejšímkině, kterédříves|ouŽi|o
dozorce.Vrace|ijsme se přes hřbitovdo Muzea ghetta,podávajícího
Takéjsmesi proš|i
Životězde v Terezíně.
o skutečném
drsnésvědectví
pitevnu,
márnici.
a ústřední
krematorium
ko|umbárium,
o tom,co jsmeběhemdneviděli.DomŮ
CestoudomŮjsmepřemýšle|i
jsme přije|iv 16:00 hodin. Ce|ý pobyt v Terezíněv nás zanecha|
hlubokýdojem.
Adé|aVáňová a Lucie Fikeisová' 9. třída

Den matek

Na tento svátek pozva|a paní ulite|ka maminky do MŠ Písnička.
Těšila jsem se, protoŽevím,jak s dětmi paní uěite|kapracuje. Neby|a
jsem zk|amaná.Nejdřívesi děti s paní uěite|koupovída|yo maminkách
a jejich ú|ozev rodině. Přitom jedna z maminek přebalilama|éděcko' a
tak názorně ukáza|a, sice zjednodušeně, a|e zato velmi Živě' co
všechno maminka umí. Po vyěerpávajícídiskuzi jsme se přesunu|ina

Poznej lépezemě EU
Ke dni 28. března vyh|ásiliŽáci devátétřÍdysoutěŽ Poznej lépezemě
EU. SoutěŽ by|a určenanejen pro třídníko|ektivy,a|e i pro jednot|ivce.
Po ětyři týdny s|edovali jednot|iví žáci otázky vyvěšené na nástěnce
v prvnímpatře. odpovědi na ně h|eda|iv různýchencyk|opediíchnebo
na internetu.Do této soutěŽe se bohuŽe| zapojilo má|o dětí. Chtě|i
všech ko|' Žáci, xterí
bychom pochvá|it 5. třídu, která se účastni|a
odpovědě|isprávně na všechnyotázky, obdrŽe|ivěcnéceny' Celko{mi
vítězi soutěŽe vjednot|ivcíchse sta|y žákyně páté třídy Kateřina
Kaprá|ková a Kristýna Skopková.
Druhésoutěže,určenépro ko|ektivy'se zúěastni|ižáci 5. - 8. ročníku.
V čem tato soutěž spočíva|a?Po dobu jednoho měsíce vyrábě|i Žáci
projekty o zemi EU' kterou si sami zvo|i|i.K vybranézemi si muse|i
připravitV|astníprezentacizemě. Někteří předvádě|itance, jiní si vza|i
ob|ečení
typicképro danou zemi, někteřísi připravi|iprezentacina Pc.
Žáci devátétřídy nesoutěŽi|i,vytvoři|iprojekt o ČR, spo|ečněs učite|i
sestavi|iporotu a hodnoti|iprůběhce|ésoutěŽe' Dne 14. 5. se kona|
projektovýden, kdy Žáci předvádě|iporotě své projekty.
A jak soutěŽdopad|a?
V ýs|e dky : 1. místo - 5. tř . (F ran c i e ), 2. mí sto . 6. B (S p a ně| s k o ) '
3' místo. 7' tř. (|tá|ie)'4. místo . 6. A (Nizozemsko)' 5. místo . 8. tř.
(Řecko)
Vítězům gratu|uieme!Hodnotné ceny obdrŽí žáci na konci tohoto
Za 9' tř' oF
roku.
ško|ního

Na zahradě - práceŽákyně1.tř. LenkyBu|grové
::iji;li

Co nás zajímá:
Adopce na dálku
znáte ten pocit' kdy Vás napadne, Že byste rádi někomu neznámému
pomoh|i?Tak přesně to se sta|o mně před čtyřmi|ety.Dozvědě|ajsem
se od své známé,Že je moŽnost si adoptovatdítě na dá|ku - z |ndie,
Ugandy' Bě|oruska '.. Dítě si můžetevybrat pod|e fotografie na
internetu.
A tak jsem jednoho |istopadovéhodne v roce 2005 zasurfova|ana
stránky s Íotkamidětí' kteréjsou komisívybrány k nabídcepro adopci.
Zauia|a mě tam tehdy sedmi|etá dívenka Usha Naik' která pochází
z ve|michudérodinyz vesničkyHinnuruv |ndii/pozn.stát na jihu lndie .
Karnataka,h|avníměsto Banga|ore,úředníjazyk kannadď. Zaujalo mě
i to, že má m|adšíhobratra, matka nepracuje, otec je pří|ežitostným
námezdnímdělníkems měsíčním
výdě|kemcca 300'. Kč.A protožejí
rodiče'kteříjsou negramotní,nemohou z ve|mi nízkéhopříjmuživita
umoŽnitchodit do ško|y'byd|íu babičkya dědečka.Při|oženáfotogrďie
rozhodla,Že tohle bude moje,,adoptivní..
dcera.
Za nece|ýměsíc poté,co jsem si Ušu' jak jí doma říkáme' vybrala,
přiše|od nÍ dopis. Je psán jazykem kannada a sociální pracovnícive
středisku Honnavar jej přek|ádajído ang|iětiny.Ho|čičkami popsa|a
svou rodinu,jak chodí do školy a jak si vážítoho, že i mou zás|uhou
bude moci pokraěovat ve studiu. /pozn. V lndi| je Ve|ké procento
negramotnéhoobyvate|stvaa děti tam obvyk|e končídocházku ve
4. třídězák|adníško|ya jdou pracovaV.
A tak zača|omoje sponzorováníza 4 900'. Kč ročně,za kterémůŽe
Uša chodit do ško|y'dostane ško|níuniformua školnípomůcky,oběd
ve ško|e,o prázdninách se můŽe zúěastnittřídenníhotábora' kteý
charita pro sponzorovanéděti pořádá' a o Vánocích dostane dárek.
Během roku od ní pravide|něobdrŽímdva dopisy - jeden na Vánoce a
jeden v |étěs vysvědčeníma jejíaktuá|níÍotografií.
Já sama Uše píšu
tak šestkrátdo roka a snaŽímse ji potěšitdrobnými dárečky_ ať uŽ
jsou to paste|ky,Íixy,oma|ovánky' sponky do hlavy' a|e i ob|ečení
trička'kalhoty'šaty'spodníprád|o.
KdyŽ mi Uša první rok napsa|a, Že o ,,prvníchsponzorovaných
Vánocích.,dosta|av Životě prvnídeku na přikrytí'by|ajsem z toho paÍ.
Druhý rok dosta|ah|iníkovýkastrů|ek.'.
Jsem č|ověk, kteý v minu|osti hodně cestoval po světě' ale
v pos|ednídobě je mou nejoblÍbenější
štrekouPraha _ Velim _ Praha.
Přesto jsem se v|onirozhod|a_ pojeduse za Ušou do |ndiepodívat.
Zájezd rodičů
za sponzorovanýmidětmi se kona|V termínu1. _ 15. 2.
2009. organizace ze strany pořadate|e sice váz|a, a|e seš|a se nás
dobrá parta, a tak jsme to zv|ád|i v pohodě. Ve skupině by|a
|idí- od podnikate|ůaŽ po důchodce'Někteříze skupiny
,,všehochuť..
mě|i i dvě sponzorovanéděti v |ndii, jedna paní dokonce mimo dvě
v |ndiii jedno v Ugandě a jedno v Bě|orusku.
Naše trasa ved|a z Prahy přes |stanbu| do Bombaje tureckými
aero|iniemia pak do Goa místní|inkou.Tady uŽ na nás čeka|autobus
od charity a zavez| nás do Honnavaru. Druhý den po příjezdujsem
abso|vova|aještě s jednou účastnicí
návštěvujejíchdvou
''adoptivních
synů..,pak jsem je|a navštívit
dítěsvých praŽskýchsousedů.Můjden D
nastal 5. února, kdy jsem se mě|a setkat se svou Ušou. Pracovník
charity přivez| na centrá|u celou rodinu - tátu, mámu, tetu, bratra a
samozřejmě Ušu. Těši|a jsem se jak ma|é dítě' a když jsem Ušu
uvidě|a, rozbrečelajsem se radostí.To vůbec nemohla rodina ani
pracovnícicharity pochopit' hned se na mne vrh|i,zda mi neníšpatně'
dáva|i mi napítVody a posadi|imě - asi jsem by|a štěstímna inÍarkt,
a|espoň tak si jejich péčizdůvodňuji.Uša i ce|á její rodina by|a
zaražená,a|e za chvílise |edy pro|omi|ya my si s pomocít|umočnice
povída|i.Dárky' kteréjsem jim přivez|a,
z jazyku kannada do ang|ičtiny
téměř vyprázdni|ymůj25 kg těŽký kuÍra radost všech by|a ohromná.
Favoritnímdárkem bráchy by| kamion Coca Co|a, zatímcoUša pevně
svíra|ašaty a boty ze Snu. Dospě|í předstírali'Že dárky nejsou to
h|avní,co ode mne čeka|i,ale nabitéigelitkyTesco a batohy'kteréjsem
přivez|akaždémuz dětí'střeŽi|iostříŽímzrakem.
Asi po dvou hodinách mi nabíd|sociá|nípracovník,Že se můŽemejet
. podívatdo vesniěky, kde Uša byd|íu prarodiěŮ' a také je navštívit.
Terénníauto zdolávalo prašnéhrbolatécesty z městečkado vesnice a
za hodinkujsme zastavi|iu ško|y'kterouUša navštěvuje.
Vesnická ško|amá dvě jednotřídky- v prvníuěípaníučite|ka
děti 1. a
2.třídy,ve druhépan učite|děti 3.,4. a 5'třídy.Právě do 5. třídychodí
Uša, ale od nového ško|níhoroku bude jiŽ dojíždětautobusem do
vzdá|enější
vesnice, kde je ško|a2. stupně od 6.třídy.
Bosé děti v uniÍormáchseděly na betonovépod|aze, před sebou
školnítašky,kteréjim slouŽíjako pod|ožkypři psaní a |avice zároveň.
JakmiIe přišla
návštěva,./jakmi řek| učite|,některéděti ještěnikdy
''bí|á
bí|ou osobu nevidě|y/'vsta|y, sborově mě pozdravi|ya na vyzvání
učite|ezazpívalypísničku'NaštěstítotéŽnechtě|yode mě, a tak jsem je
pozdravi|a,představi|a se a řek|a něko|ik s|ov o naší zemi, o mém
sponzorovánía uděli|a jim radu, aby se uěi|y co nejvíce.l pro tuto
skupinu jsem mě|a připraveny dárky ve Íormě naÍukovacíchbalónkú,
pro ho|čiČky
závěsy na krk a pro k|uky malá Lega. Ba|ónky rozdáva|a
Uša a jak je děti nekontrolovate|ně
naÍukova|y,
ba|ónky praskalya Uša
přidě|ova|ada|ší.Vrcho|em našeho setkání by|o ÍotograÍování'
Vza|a

jsem obě třídypřed ško|ua zača|aje rovnat- jak tomu bývá při školním
Íotografování.Učite|i učite|kase mě pta|i, zda se mohou íotogrďovat
také- s tímjsem ale dávno poěíta|a.Pak vyš|apaníze ško|níkuchyně
moh|abych také?..jsem
a se slovy: Já se ještěnikdy neÍotograÍova|a,
''
ji samozřejmě
do skupiny přija|a.Po ce|éÍotoakcise na mě děti vrh|ya
po mně pro štěstí
zača|ymi podávat ruce jeden přes druhéhoa ,'t|apkat..
- pý Že jsem bí|á...
By| čas roz|ouěit se se školou a pokračovat do domu Ušiných
prarodičů.
Pos|ednídomek z vesnice jsme minu|ia pokraěova|idál asi
10 minut úzkou prašnoucestou ěervenébarvy. Pak auto zastavi|o a
průvodcez charity zave|el k výstupu a pokračovánípěšky. Asi po 200
metrechse na stráni objevi|domek' obk|openývzrost|ýmibanánovníky'
kokosovýmipa|mami,avokádovýmistromy, kávovníkya da|šítropickou
flórou' By|i jsme u cí|e cesty. Babička s dědou, asi v mém věku, mě
přivíta|ia nabídličerstvěuseknuhi kokosový ořech z V|astníhostromu,
plný m|éka.Tato neka|orická
č|ověkaosvěŽí,Že se ani věřit
''bomba..
nechce.
Poté přiš|ana řadu prohlídkadomu. V domě' kteý nemá e|ektřinu,
p|yn ani vodu, by|o ve|mi ěisto. A|e to by|o ve všech ětyřech domech,
V případě
rodiny..chodí
kteréjsem během svéhopobytu navštívi|a.
'mé
pro vodu do vesnice asi 500 m vzdá|ené.Nejvícemě a|e zauja|a|ožnice
- místnost3 x 3 metry,bez poste|í,jen rohožz kokoso4ich |istů,kterou
večerrozhodína betonovouzem a přikryjíse' kdyžje ch|adno.Kuchyně
s otevřeným ohněm. V při|eh|émístnosti_ dejme tomu
typu ,,černá..
obýváku - by| nataženod jednézdi ke druhéprovázek, přes kteryiby|y
přehozeny oděvy' Provázky tu s|oužíjako skříň /stejnéto by|o i
v ostatníchdomech, ve kteryichjsem by|ď. Jinak v obýváku neby|onic.
Na prostornébetonovéverandě, zakrýé |isty z kokosu, by|y 4 ze|ené
zahradní plastové žid|eldárek, kteý rozdáva|a charita poslední Vánoce
sponzorovaným dětem za ,,naše..penízel, Yzáiemný hovor se toči|
ko|em dětí a naší návštěvy u nich' Na roz|oučenounám děda na
ukázku vyšp|ha|na asi 15 m vysoký kokosový strom a mačetousrazi|
dva ořechy. Loučenív s|zách nebra|o konce, a|e já bohuŽe|muse|a
odjetzpět k našískupině.
Na našícestě |ndiíjsme toho proŽi|ispoustu, ale o tom aŽ někdy
příště.A jaký dojem ve mně |ndie zanecha|a? Tato ve|michudá země
s propastnýmirozdí|ymezi městem a vesnicí,kde neexistujípope|nice
a vše se hází za dům,kde ve vesnici chybí zák|adnívybaveníjako je
v|astníe|ektřinaa Voda, kde pobíhajívo|ně psi, kočkya krávy a nikdo
jim neubliŽuje'je zemí s krásnou panenskou přírodoua na prvnípoh|ed
šťastnými|idmi. Mají má|o, a|e jsou šťastnÍa spokojení' kdyŽ mají
rodinu,děti a kde s|oŽith|avu. Urěitě bych se tam chtě|aještějednou
vrátit.
Věra Brejchová

RETRO. aneb se zDš Vetimjsme se toučiti
v roce 1967
DouÍám,Že se na mě ostatníspo|uŽácinebudouz|obit'kdyŽ
zveřejním'Že jsme se seš|ipoprvépo 42 |etechv restauraciNa Hřišti
ve Ve|imi.Toto zařízeníje pro srazy ve|imskýchspo|užáků
moc prima.
přespatu
Je to sem b|ízko'
ti ze vzdá|enějších
krajůmohoueventue|ně
příbuzných.
ve|imských
Na tomsamémhřištijsmepředtouspoustoulet
trhali světovéat|etickérekordy,vybavíse tudíži vzpomínky(pokud
pamět-dovo|í).
o čemsi povídají
ti, co se po tak d|ouhé
době seš|i?
Jednaksamozřejměo tom,Že to hrozněutek|o,
o vtý|etech'
o učite|ích,
trochuo nemocech,jak se k nám chovajínašipotomci.Je zv|áštní'
Že
má|okoho
zajíma|o,
co kdo a kde v|astní.
Najednoujsmeby|izase těmi
dětmi,kteréchodi|yve třech typechtep|ákůa v triěkáchdvě h|adcedvě
obrace znaěky P|eas a Makyta Púchov.Vesměs jsme si pochva|ova|i
p|népřáte|ství'
našedětství.
Dětství
hera bezstarostnosti.
a) Je to tímstářím?
b) Nebojsmeto tehdyskutečně
takcíti|i?
Přik|ánímse k odpovědi,,b,..
Zdravímvšechnyzúčastněné
spolužákyze
třídyA i B a chci jimvzkázat,Že bylivšichniÍakt
dobny'".
''hodně
IBAB

VarusrÁ ABECEDALrsr |oo)
Rataj, staročeské
slovo s významemoráč' kterése V našemkraji
uchova|ov názvu vsi Ratenice. Ratejna pak by|a většínev|ídná
při dvorech.
místnost,
kde býva|iubytovánip|uhaěiěi jinípracovníci
V popisechvelimského
dvora' kteý existova|do druhépo|oviny18.
sto|etí,
všako ratejněnenízmínky.
jejíž
Rebarborase odborněnaz1íváreveň|ékařská.
Je to rost|ina,
|istováduŽinase uŽívájako náhraŽkaza jab|kapři výroběpovide|'
marme|áda džemů.
Ve Velimi pěstova|rebarborupoprvéve ve|kém
A|oisNovák.
Rek|amaje veřejnounabídkouk získáníprotihodnot'nejčastěji
je ce|ářada.Provádíse
prodejem
nějakého
zboží.
Rek|amních
způsobů
jsou z městznámychodící
tiskem,s|ovem,obrazem.Z prvnírepubliky
rek|amy.V Praze na V|tavě p|u|ave|ká rek|amní
mýd|as nápisem
He|ada'Štíty
stodo|obrácenýchke tratibýva|ypoma|ovány
rek|amami.
Tak i ve Ve|imijsme mělimoŽnostna nichčísINábytekFrančík
Ko|ín.
V našemoko|ípořizova|y
z Ko|ína.
tyto rek|amyfirmyMohra Frančík
Mnohdyv od|eh|ých
místechpřekvapilve|kýnápis na zdi hlásající:
VeIimskázrnitáneboVeIimskáčoko|áda.
Rekvírování
armádyby|ou
hodnotpro potřebyrakousko-uherské
nás hodně rozšířenoza prvnísvětovévá|ky.Svěděío tom zápisy Ve
ve|imské
asistova|ikomisařům
i vojáci.
No|ověkronice.Při rekvizicích
Rekvírova|y
se nejen potraviny,a|e i dopravníprostředkya různé
potřebyprovedenívá|ky.Zdá se, Že prvnísvětovává|kamělana straně
našichnepřáte|horší
materiá|ní
zajištění
neŽdruhá.
patřído starších
druhúrůŽí.
Jsou otuŽi|é
Remontantky
osvěděených
1
a nemÍznou.
V roce 1938je zahradník
Josef Fundaz Velimiprodáva|
kus za 3 Kč'Trh moh|zasytitce|kem16 druhyremontantek'
a to A|fred
Co|ombpočínaje
a UIrichBrunnerÍi|s
konče.
|idu a
Repub|ikánskástrana zemědě|skéhoa ma|oro|nického
Domovinadomkařůa maloro|níků'
To by| oficiá|nínázev jedné
Ve vo|bách
z po|itických
v doběprvnírepub|iky.
stranv Českos|ovensku
do obecníhozastupite|stva
ve Velimi,kterése konaly12.června.'|938'
kandidovalo
za tutostranu20 osob.Jedna|ose většinou
o většíi menšÍ
zemědě|ce.
Repub|ikarad by|a na S|ovenskuvyh|ášenapoté'co tam vnik|i
Mad'ařivedeníBé|oKúnem.Českos|ovenská
vláda reagova|a
tak,že
na zavedenípořádkuvys|alado ohrožených
míst|egionářea soko|y.
Nasazeniby|ii ve|imští
od 14. června1919po dobu dvou
soko|ové.
měsíců
V. Škopek,
h|ída|i
že|ezniční
traťu Popradu.By|ito:K. Souček,
Konceměervna1919pak
o|dřichNovotný'Vác|avLejnara A|oisMužík.
nastoupi|i:
Jaros|avSouček(majite|
cihe|ny)'Joset Karbusický(medik)
a o|dřichSixtaz ě. 82' kteříh|ída|i
mostu Bratis|avy.
Respoby|za prvnírepub|iky
názevtovárnyna oděvyv KutnéHoře.
Závod mě| vlastníprodejnytéhoŽjménav ce|émkraji.Jednouz nich
náměstí
by|oi ve|imské
Respo.Prodejnaby|aV doměě. 49 na dnešním
obráncůmíru,kterése za prvnírepub|iky
nazýva|oBiegrovonáměstí.
Majite|em
z Prahy.Vedoucív prodejně
domkuby|arodinaRůŽičkových
by|a vdova paní Zemanová a asistentkoujejí dospě|ádcera. Po
Květnové
revo|uci
by|oRespozrušeno
a obě Ženyse odstěhova|y.
je významnýsoupiss|ovnízásobyčeského
Riegrův
naučný
s|ovník
jazyka s patřiěnýmivysvět|ivkami.
Pro nás je o to cennější,
Že se na
jeho sestavovánípodí|e|
značnouměrou náš ve|imskýrodák.Tento

skromný člověk' spisovatel a básník, fi|ozoÍa íi|o|og,ío|k|oristaa
přek|adate|'redaktoratd. Primus Sobotka se narodi|r. 1841 ve m|ýně
HorníNouzov u Ve|imi.
Rimány Josef je V|etech 1830 až 1845 uváděn jako evange|ický
Íarář ve Ve|imi. By| zvo|en po svém předchúdciMiku|ášiToronayovi,
kteý zemře| 7. března 1829 Ve věku 72 |et. Až dosud by| Rimány
farářem ve Vte|ně u Mě|níka.Byl takéseniorem církve.Zemře| 4. |edna
1847 ve Velimi č.25 ve staréevange|ické
ško|e.

ohlédnutí
zo Jonem Preisnerem
Povstáníma minutouticha ucti|ič|enové
výboru Soko|a Ve|im na své
schůzi14. května 2009 v 19'30 hod. památku svéhozas|ouŽi|ého
č|ena,
býva|éhoředitele ve|imskéško|y Mgr. Jana Preisnera. V době, kdy
véku,se opět vráti|k soko|skéěinnosti,niko|ivšak
dosáh|důchodového
do své předhrad'skémateřské jednoty' a|e do Ve|imi, kde se svou
rodinouv pos|edních|etechžil.Jeho pomoc ve|imskéjednotě by|ave|mi
zás|užná.Sta| se č|enemvýboru, přija|Íunkcipok|adníkaa vedoucího
nově zřízenéhooddí|u šachu. Pomáha| jednotě překonávat potíŽe
ekonomicképovahy a své svěřence ved| pod|e Komenskéhopravid|a
hrou k |ogickémumyš|ení.
Ve|imskýšachovýoddí|si Ved|Ve|midobře.
Ve|im byla svědkem něko|ika většíchšachot4ichturnajů'které by|y
v době Preisnerovapůsobeníve ve|imskésokoIovněuskutečněny.
Ze všech Preisnerových svěřenců v oddí|u šachu nejvíce vynik|
Tadeáš Ba|áček'kte{ dosahuje vynikajícíchÚspěchŮ i na mezinárodní
úrovni.18. května 2003 vsoutěŽi m|adýchšachistůvpřeboru,,Rapid
šachu..v Praze získa|Tadeáš Baláěek z 16 soutěŽícíchsvé kategorie
prvnímísto.Koncem května 2004 se Tadeáš vráti|po týdennímpobýu
z Lucemburska, kde v šachovésoutěŽi získa| tři cenné body' o rok
později v květnu 2005 by| Tadeáš v Lichtenštejnsku'kde o něm psaly
místnínovinyjako o vítězi'A tak bychom moh|ipokraěovat.
NemocíJana Preisnera by|a ut|umenai ěinnost oddí|ušachu Soko|a
Ve|im. Kdo na jeho mÍsto,zně|a vážná otázka. odešel i vynikající
šachistaKare| Lejnar, kteý si udržova|členstvív klubu rodáků'Jistou
nadějíje dnes ing. Petr Baláěek' kteý by moh| vyvéstoddí|šachu ze
souěasnékrize.
Činnost Mgr. Jana Preisnera byla oceněna nejen Ve|imskou
sokolskou jednotou, ale i vedením Župy Tyršovy a Českou obcí
soko|skou, která mu předa|a Pamětní |ist jako uznání za obětavou
ěinnostve prospěch sokolskéhohnutí.
Při|oŽenýsnímekje z 29. května 1999' Je tedy přesně deset let starý.
Pochází z přeboru druŽstev konaného v Pečkách' Mimo samotného
vedoucího šachového oddí|u Soko|a Ve|im zde poznáváme jeho
svěřence Jandáka a Ko|aříkaa takéJakuba Součkaa Filipa Špínu'
Děkujeme Ti' drahý Jene, za vše, co jsi pro ve|imskýSoko| udě|a|.
Budešnám chybět.

Dolní Chvatliny a V Městské hudbě FrantiškaKmocha' V roce 2oo7
získal s Žesťovým kvartetem druhé místo v ce|ostátní soutěží
v komorní hře. Letos na sebe opět upozorni| postupem do
ce|ostátního ko|a soutěže v sólové hře na dechové nástroje. Zde
nakonec vybojova| v konkurenci nej|epšíchhráčútřetí místo. Je
studentemsexty kolínskéhogymnázia. Ve Ve|imijsme ho napos|edy
moh|iViděthrát a zpíVatV březnu na Ve|imskémo|ese'
Vojtovijsme položi|iněko|ikotázek:
Jak dlouho se už věnuješ hudbě?
Mohl bys charakterizovat
nástroi baryton?
Do ZUS chodímod 9 |et,na barytonhraji asi 6 |et,na pozoun rok a pů|.
Baryton je ve|ký venti|ovýžesťovýnástroj, používáse h|avně v dechové
hudbě. Hraje ve stejnépo|ozejako pozoun, má ale ku|atější
tón'
Účinrupš v mnoha souborech a kapelách, jaký žánr tě baví
nejvíc?
je pro mě hraní swingu a jazzu v Ko|ínskémBig
Asi nejzajímavější
Bandu.
Jakou hudbu posloucháš?
Nemám Žádný ob|íbenýsty|, kromě dechovky pos|ouchám všechno.
Mezi méob|íbené
kape|ypatřínapřík|adF|ipsyde,Lordi a Gori||az.
Jaké jsou tvé dalšíkoníčky?
Hraji Íotba|za TJ Po|epy, dá|e mě baví práce s poěítačem.
Kde jsi v poslední dobé účinkoval a kde tě bude možné v brzké
době vidět?
V květnu jsme odehrá|i s Big Bandem koncert v Ko|ínskémdivad|e
s Marce|ou Královou a Miros|avem Surkou jako h|avními hosý,
s Unikátem jsem hrál na májích ve Fajberku. Ceká mě především
vystupovánína Kmochově Ko|íně.V rámci tohoto Íestiva|ubudu hrát
koncerty s Ko|ínskýmBig Bandem, .s Ve|kým dechoqÍm orchestrem
Ko|ín a Dechovým orchestrem zus. V ko|ínskésynagoze budeme
zpívatse sborem Privatissima'
Děkujeme za rozhovor a přeieme hodně úspěchú v hudbě i ve
studiu.
eve

Aerobik
8. 5' 2009 - Velká cena KutnéHory pohyboých skladeb
V pátek8' 5' 2009se dívkyzúčastnily
závodůpohybových
sk|adebv
KutnéHoře. V kategoriiStep obsadilyse sk|adbouVývoj motý|a
výborné
3. místo.Zatímnejcennější
umístění
v náročné
konkurenci
a
nej|épe
zacviěenásestava.

PŘEDSTAVUJEME MLADÉTALENTY
VojtěchKaprálek

hudebník,úspěšnýreprezentantkraje v ce|ostátnímkole
soutěŽe ve hře na dechovénástroje
studentGymnázia Ko|ín
Vojtěch Kaprá|ek'nar. .|991
, hraj-ena baryton a pozoun. Je
č|enem
M|ádeŽnického
orchestruZUS Ko|ín'Kolínského
Big Bandu,
pěveckéhosboru Privatissimaa tanečního
smíšeného
orchestru
Unikát'Pří|ežitostně
účinkuje
ve Ve|kém
dechovém
orchestruKo|ín-

16,5.2009. Děti Íitnessaneb sportemprotidrogám,Praha. Hostivď
V sobotu16. 5. 2009jsme by|yna ce|ostátnÍm
Íiná|ezávodůDěti
fitness aneb sportem proti drogám v PÍaze Hostivaři (postup
z Roudnicenad Labem 19' 4.). Ve ve|kékonkurenci19 týmůzce|é
jsmeobsadilypěkné10.místo.
republiky
17.5. 2oog - Žij pohybem- show,Praha. Modřany
V nedě|i17. 5. 2009jsmeje|yopětdo Prahy.SoutěŽeZij pohybem
pořádá KK aerobikPrahaa probíhají
běhemce|éhoroku.My jsme se
poprvé'Dívkyse sk|adbouVývojmotý|aobsadily4. místo,
zúčastni|y
trenérky
se sk|adbou
Chaosna Ž|uto2. místo.
24, 5. 200. Zlaý pohár' HradecKrálové
V Hradci Krá|ovése nám jiŽ tradičnědaří.V nedě|i24' 5. 2009
obsadi|y
dívky2' místoa opětpřivez|ypohár.
AH

vo|ejbaIpři|áka|i diváky
Ve|ikonoční

Lukáš' Ulrych Jan,Zá|ožníci- Havíř Danie|,Formánek Roman, Vašíček
JoseÍ,BeníšekMartin,LouŽi|Martin,Kosina Marek, Koze| Petr. Útočníci
- Sýkora David, Kasal Jakub, Hovorka Roman, Dostá| A|eš, Tanko
Lukáš.

Pos|ednídotaženítkaničeku bot. V očíchi sva|ech je cítit napětí.
rozhodčího.
Tupé p|ácnutía
Vzduch proříznepronikavýhvizd píšťa|ky
mÍč se přes síť snáší na soupeřovu polovinu. První ročník
turnajeby| právě zahájen.
volejba|ového
VeIikonočního
svátky se vo|ejba|istéopět seš|i ve
V sobotu před ve|ikonočními
ve|imskésoko|ovně. Vzh|edem k úspěchu Vánočníhoturnaje přišla
hráčka,vedoucí oddí|ua zároveň trenérka|vana Homokyová s da|ší
turnaj.Tentokrátovšemby|o
skvě|oumyš|enkou- udě|ámeVe|ikonoční
vše dotaŽeno téměř k dokona|osti.Pozváni by|i i příbuznía známí
hráčů,připraveno výtečnépohoštění a samozřejmě k vidění by|y
týmů.Ce|kem se seš|opřes
vynikající
výkony všech čtyřzúčastněných
V|astně si zahrá|i téměř
40 |idí,22z nich se turnajeaktivně zúčastni|o'
všichni,protoŽediváci měli po skoněeníturnaje moŽnost vyzkoušetsi
dřinu.,na vlastníkŮŽi, a byťzpočátkutrochu neochotně,
,,vo|ejba|ovou
ce|ky by|y
předved|inakonec nádhernou sportovníbitvu' Zúčastněné
barevně roz|išenya v|astněuŽ ani není podstatné,kdo zvítězi|'By|a to
(rfm)
předevšímdobrá ná|adaa spokojenostvšechzúčastněných.

StarŠídorost

Brankáři - Haviar Jaroslav, Po|ák Martin. obránci - Němec Mi|an,V|k
Lukáš' U|rych Jan, Freund Micha|, Vokřá| Lukáš' Hovorka Pave|'
Zá|oŽníci- Koze| Petr, severa Richard, Beníšek Martin, Psohlavec
Lukáš,HavířDanie|.Utočníci
- Kasa| Jakub, Dostá|A|eš'Sixta Tomáš.

FC VelÍm - ýsledky
16.5.
17.5.
23. 5.
24.5.

A muŽstvo
Velim- H. Měcho|upy
4:1
- Ve|im
PřevýŠov
2:O

B mužstvo
Pečky- Ve|im
4:2
Ve|im- Sadská
5:3

Dorost
Kladno- Velim
4'.2. 1 : 1
Velim- AFK Ko|Ín
0: 1,4: 1

Záci
Ve|im- Benátkyn/J
3 i 2,4' . 1

to. c.

osv Ve|im . At|etické závody

4a

E

23.5.
24.5.

V sobotu 16. května se naše děti (|včaHomokyová,Áda Kronusová,
Rád'a Sixta, Ruda a Pav|ik Fojtů,Jára Horák, Matěj Urbánek' Jířa
Kupka a Martin Neubauer) zúčastni|yat|etickýchzávodů v Ko|íně.
Muse|y zdo|at čtyřidiscip|íny,a to hod, skok da|eký' běh na 50 m a
3oo m. l přes nepřízeň počasíbojovaly stateěně a dokonce přivez|y
kategorii
bronzovou medaiIi, kterou získa|a Iva H. v nejpočetnější
m|adšíchŽákyň. Abychom potěši|ivšechny děti' měli jsme pro ně
připravenéČoko|ádové
medaile a dip|om za účast.Dětem se to moc
VeronikaJ.
|íbi|o
a my se těšímena příštírok.
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Brankáři - Po|ák Martin,ŠkopekTomáš, HartmanJan. obránci - Jouk|
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Zábavnéodpo|ednes pohádkouýmibytostmi'zaéátektrasy mezi
15. .16. h u památnÍku
na PičhořevDobřichově,závěrem
opékání
buřtíků'
vícena p|akátech.
společné
.|0.6. vý|et do Vodníhosvěta v Ko|íně/Sraz v 10 h před Vstupem,
v případěpěknéhopočasí
koupánína |etnÍ
dopravaindividuální'
pIovárně./
vyrábění
z moosgummi
17.6.Tvoření- barevné
před prázdninami
24' 5.Roz|oučenís
Pramínkem
Během letníchprázdnin je herna uzavřena. Těšímese na vás oftt
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mcpraminek@seznam.cz

Více informacína www.Íotba|.cz

Poděkování

Právě se narodi|y..' kachny,kačky,kačenky

Ráda bych tímto způsobempoděkova|apaní Benešovéza jeií
příjemnýpřístup k |idem' za její ochotu a vo|ný ěas' který nám
věnova|a při keramickýchkurzech, kde isme si moh|y vytvořit
svou originá|níprvotinu.Našim dětem ve ško|ese věnuje také
Ta|če
v p|némnasazenía |ejichvýrobky isou opravdujedinečné.
maminky'
díkymoc za všechnyzúčastněné
KVaK

Pro potěchu malých a ve|kých ko|emjdoucíchse na nádrŽce i na
Čeperce usadi|y kachny divoké. Ce|ý podzim a zimu se obě vodní
p|ochy stáva|y cí|em vycházek a zdrojem nevšednízábavy, kterou
poskýovalo h|avně dětem krmenítěchto všežra{ch ptáků.
Nyní zaěaly kačky vyvádět m|adéa je zase o zábavu postaráno.
Pozorováníma|ých pruhovanýchčipernýchku|ičekje ještě zábavnější
neŽ krmenítěch ve|kých.Proto děkujeme oU za umístěníhnízdících
budek,kteréposkytujíkačkámk|idpři sezení na vejcích.
Zároveň děkujeme řidičůmza trpě|ivost,kterou prokazují'kdyŽ musí
zastavita počkat,aŽ se mi|á kaěka nebo kaěer rozhodnou,kam budou
pokraěovat v honbě za potravou. A na závěr ještě pochva|a pro pana
SeiÍertast., kteý obětavě zásobuje tato mi|á stvořeníobi|ím.
lnformace o kachně divoké _ březňačce
Lat. Anas plaýrhynchos.
TřÍda:ptáci' Řád: vrubozobí, čeled,:kachnovité.
Váha:.0,8_ 1,4kg'
DéIka:50 - 53 cm, rozpětÍkřÍdel: 81 - 95 cm'
Rychlost letu až 65 km/h. Dožívá se až 29 let. NejvětšíptačÍvšežravec
- zbodne ténÉř vše (odlepuje i žvýkačku ze zenlě). Samice sedí na
vejcích 25 - 29 dní, líhne se 7 - 14 mláďat (naši pďetnou rodinku vidÍte
na fotograÍii), 50 - 60 dní vodí mlád,ata za potravou, Přezimuje na
nezamrzlých plochách. V ČRjsou kachny k viděnÍpo celý rok.

Poděkování

ManŽeléMouěkovi děkujízástupcůmobecníhoúřaduve Ve|imip' starostoviSeiÍertovia pí S|abéza b|ahopřánía dárek ke z|até
svatbě.

Poděkování
Mgř. Janem
Děkujivšem'kteříse přiš|irozloučits mým manže|em
Preisnerem,za květinovédary a projevyúčasti.
HedaPreisnerovás rodinou

Omluva

Za rodičemalých příznivcůkachničekJS a KvaK

Bedakce VN se om|ouvá všem čtenářům za chyby, které se
objevi|y při tisku v minu|éměís|e.
Za RR A|ena Ho|zbauerová

VEL|MSKÉ NoVlNY. občasníkvydávanýoÚ ve Velimi
INTERNET: www.velim.cz
E-MAIL: redakcevn@seznam.cz
Redakčnírada: Mgr. A|ena Ho|zbauerová- šéfredaktorka
Mgr' Jaros|av Češpiva(sport)
Mgr. Eva Vese|á (korektura,zprávy zeZš)
Mgr. Hana Kaprá|ková(korektura)
Bc. Kateřina Kvapi|ová(zprávyod občanů)
Ing.Mi|oslavMacháček(zprávyod občanů)
Renata Jeřábková (zprávyod občanů)
Jana Bartošová (zprávy od občanů)
přepisy' inzerce)
Bc. Petra Sixtová (účetnictví'

MC Pramínek

Příjemzpráv:

e.mail: redakcevn@seznam.cz
Mgr. Jaros|av Češpiva(zŠVe|im)

Program červen2009

podobě
Uzávěrka je 2.|. den v měsíci.Příspěvkyzas|anév e|ektronické
mají přednost. Příspěvky doš|épo uzávérce i příspěvky nevytištěné

2,6' Pozor- úterý!Kreativníkurz,zaé.17'00 hod.
technikou
ubrouskovou
Téma:Zdobeníkvětináčů
za materiál:
50 Kč
Vstupné
+ pop|atek
s Míšoutzpívání
a hranína rŮznéhudební
3. 6. Vese|émuzicírování
nástroje/
6. 6. Pozor- sobota!Putovánízapohádkou

z kapacitníchdŮvodůvyjdou v dalšímčís|eVN. Příspěvky mohou být
rukopisynevracíme)'
upravené,obsah zůstanenezměněn (nevyžádané
Za obsah článkúzodpovídáautor.
.|94'
Tisk: RoTAtisk, Roháěova
280 02 Kolín3, te|./fax:321 724338,
e-mail:rotatisk@reklamniservis.cz.www.reklamniservis.cz

t0

