Vydivó obecní úřod

Ceno 5,- Kč

AktuáIně:Dětská hřiště
Ve Vítězově by|o otevřeno nové dětské hřiště. Nachází se uprostřed obce jen pár desítek
krokŮ od autobusovézastávky,je obk|openéze|ení'bezpečněoddě|enéod místnÍkomunikacea
má reálnoušancistát se centremŽivotav obci.
přiblíŽi|historiivzniku
Členobecníhozastupitelstvaing' Milan Rejholec nám při té pří|eŽitosti
tohotoVe|mihezkéhomísta.
Kdo přiše|s myš|enkou na vybudování hřiště?
hasičiSDH Vítězov'kteřízde vlastními
obecnípozemek jako prvnívyuŽ||i
Tento dříve|adem|ežící
si|amiiiŽ v roce 2003 vytvoři|iškvárovéhřiště.Tehdy to sice by| jen ''p|ácek..bez herníchprvkú'
a|e dětíve Vítězověpřibýva|o'a tak užtenkrátměl svoje využití.
Takžestači|oprostoř jen dop|nit herními prvky a upřavit.
Kdepak|Tak jednoduchéto vůbecneby|o.
místoÍirma,která budovalave Vítězověmístníkomunikace'PouŽi|aho
Jako první,,upravi|a..toh|e
jako manipulační
p|ochupÍosvou činnost.
Výsledek by|Žalostný.Zůsta|ytu jen ýhy od těŽkétechnikya zbytky stavebníhomateriá|u.Nic, co
by připomína|opůvodnístav.Tato situace podníti|aaktivitumístníchobčanŮ.
Co přines|a?
Díkytétopodpoře by|v obecnímzastupite|stvuschvá|enmůjnávrh na obnoveníhracíp|ochy.Tím
by|na konci roku 2007 učiněnprvníkrok.
Druhým, neméně dů|eŽitýmkrokem, by|a podpora sdruŽeníMAs Pod|ipansko.V rámci tohoto
mikroregionuse objevi|a moŽnost získat státní dotaci. By|o však nutné zpracovat přís|ušné
podk|adya vytvořitprojekt,kteý by měl šancina schvá|ení.Ten se mi podaři|oodevzdatv březnu
2008.

Červen2oo9

To vše ukazuje, že nová podoba hřiště vznika|a de|šídobu.
Samozřejmě. Projekt s názvem ,,Prostor pro všechny - zóna Vítězov..
by| schvá|enteprve V červnu2008 a s ním i příslušnádotace. Pak bylo
moŽné pokračovat v dobudování hřiště. Lze říci, že od počátečních
up|ynu|ytéměřdva roky.
návrhůaŽ k dokončení
Hovoříte takéo penězích. Ko|ik tedy hřiště stá|o?
Dotací z rozpoětu ministerstva pro místní rozvoj jsme získa|i
300 000'. Kč, tedy 70 o/o ce|kových nák|adů. ZbývajÍcích 30 o/.
(180 000'. Kč) by|o financováno z rozpoětu obecního úřadu.
Z dotaěníchpeněz byly uhrazeny herní prvky a materiá| na oplocení
areá|u. Peníze z v|astníhorozpočtuobce poslouŽi|yk úpravě plochy'
vybudovánípodk|adua hřištěs umě|ýmpovíchem.
Kdo se na vybudování areá|u podíle|?
ProÍesioná|ní
Íirmy,neziskovéorganizace i sami občané.Stačíuvést
pár přík|adŮ'Zemní práce a vybudování hřiště s umě|ým povrchem
proved|a firma KG.Servis Ve|im. Tady by|o nezbytné svěřit práci
proÍesioná|ům.
Tuny štěrku, kubíky betonu, |epení povrchu, to Vše
zv|ádli ve|mi dobře. Upravu prostoru, Iikvidaci oko|níhonepořádku,
navezenízeminy a vytvořenítravnatéčástihřištězv|ád|ivlastnímisi|ami
hasiěi SDH Vítězov. Dodávku a montáž herníchprvkůproved|afirma
Ate|ier. 2P. Ta byla schopná nejvícevyjítVstřícnašimpoŽadavkůmna
kva|itnímateriá|při většímmnožstvíprvkůza dobrou cenu. op|ocenía
závěrečnéterénníúpravy . to by|y da|šístovky hodin práce hasičŮ a
občanů.
Znamená to' Že budování hřiště mě|o ve|kou odezvu.
Nejen odezvu, a|e h|avně podporu. Zapqi|a se do něj většinaobyvate|
Vítězovabez rozdíluvěku. Tátové'mamky i m|ádež'ti všichnipomáha|i
během výstavby, s výběrem herních prvků' při budování op|oceníi
závěrečnýchúpravách.By|i skvělía to, co všichnispo|ečnědokáza|i'je
výborné!
Jaké možnosti využitíhřiště nabízí?
Celková roz|oha pozemku je 25x25m. Prostor je komp|etněop|ocen.
Celý je zasazen do stávajícízeleně a uvnitř přirozeně rozdě|enna dvě
ěásti.Jednu po|ovinutvořídvorec s umě|ýmpovrchema sítína vo|ejba|,
nohejba| či tenis' Jsou k dispozici i branky na ma|ý Íotba| a
basketba|ovýkoš. Druhou částíje travnatéhřiště doplněné herními
prvky pro menší děti' Jsou zde pro|ézaěkyve Íormě věŽí spojené
a |avičky.
mostem,kres|icítabu|e,různédruhy houpaček,pískoviště
Kdo a kdy můžehřiště navštívit?
se tu
Hřištěje k dispozicivšemvěkovým skupinám.V doprovodurodičů
batolíi děti do 6{i |et. Většina herních prvkůje určenapro věkovou
skupinu 6.12 |et.M|ádeŽvyuŽívánejčastějidvorec s umě|ýmpovrchem
určenýk míčovýmhrám. A musím podotknout,Že i dospělí si často
přijdouzahrát. Hřištěje pod|e provozníhořádu otevřeno kaŽdý den od
je u správce v k|ubovněSDH. Navíc má kaŽdá
09:00do 21:00 hod. K|íč
rodina s dětmi moŽnostv|astnitsvůjk|íě.Nechceme mít krásné hřiště'
na kterése nikdo nedostane. MoŽnost sem přijítmákaŽdý. P|atízde i
obvyk|á omezení' Není povo|enVstup se
psy a v ce|ém areá|u je zakázáno
kouření. Respektování těchto zákazů a
udrŽování pořádku by mě|o být
samozřejmostí.
být
zastupite|
můŽete
Jako
s výs|edkem spokoien.
Já? Já doufám, Že jsou především
spokojené děti a tím pádem i jejich
rodiče. To hřiště vznik|o díky podpoře
zastupite|stva,
vstřÍcnosti
ce|ého
dodavate|ských Íirem a h|avně díky
aktivitě a pomoci občanů Vítězova.
Většina rodin v obci děti má a jedna
z moŽností' kde se mohou setkávat, je
hřiště.A to hřištětakové,kde si mohou
popovídat,
zasportovat,
spo|ečně
navzájem se seznamovat a poznáVat,
sdí|etsvé radosti i starosti. A nejen děti, a|e také i jejich rodiče.To
hřiště má potenciá|stát se místem,kde se budou konat sportovníi
ku|turníakce pořádané místnímiaktérya kde můŽeVětšinaobyvatel
obce trávitčástsvéhovo|néhočasu.
Přeji všem, ať se jim tady |Íbí'Chtě| bych při této příleŽitosti
poděkovattěm, kteříse na vybudováníhřištěpodí|eli!
Děkujeme Yám za rozhovoÍ.

Za RBJBaAH

Modernizocedětskéhohřištěv oreó|u
Ío|bolového
oddíluFC Velim

Dětské hřištěje součástíareá|u Íotba|ového
oddí|uFC Ve|im. Aby
mohIaproběhnoutjeho rekonstrukcez programovéhoÍinancování,
musí
být ve v|astnictví
obce. V současnédobě proto probíhají
tyto kroky:by|o
provedeno zaměření souěasného stavu a vypracován oddě|ovací
geometrickýp|án, na zák|adě kteréhobude dětskéhřištěpřevedeno z
FC Velim na obec Ve|im. Po v|oženíuvedených |istin do katastru
nemovitostía následným zápisem bude uvedená parce|a v majetku
obce. Potom bude poŽádáno o dotaci na jeho rekonstrukcia douÍejme,
Že se vše povede jako ve Vítězově.Časovýhorizontrok 2010 aŽ 2o,|1.
Petr Kubelka,místostarosta
obce

Nópod, kteý isem dovedlo do konce

By|a jsem vyzvána, abych krátce zavzpomína|aa moŽná doda|a i
někomu da|šímuchuť aktivněji přispívat- nápady, energií,pomocí,
Íinancemina nejrůznější
občanskéiniciativypod hes|em ,'Aby se nám
tady dobře ŽiIo...
Je to uŽ více neŽ 10 |et' kdy jsem blouma|apo u|icíchnašÍobce
s kočárem,Terěou na tříko|cea touži|ajsem po ,,moderním..
dětském
hřištis velkou k|ouzačkoua |avičkami.
Nicménětenkrátto vůbecneby|o
po|itickéseskupení si nedáva|o do vo|ebníhoprogramu
''in..a Žádné
pro mladé rodiny. Nejdřívejsem jen prosi|aa pta|ase,
takový
''tahák,.
a|e brzy jsem pochopila,Že to opravdu neníprioritapro obecníÍinance.
Moh|ajsem se asi tenkrát rozhodnoutpro individuá|ní
řešenía koupitsi
cosi na zahradu' jako to dě|á mnoho rodin. Takové řešenímě ale
neuspokoji|o,a tak jsem zača|aaktivně vyzývatda|šÍrodiny' kteréměly
podobně staréděti, abychom se na novéprvky na hřištěs|oŽi|i.VyuŽi|i
jsme k|asickérek|amníp|ochy na dveříchnašich místníchobchodníků,
na nástěnce ve školce a individuálnípříspěvkyod stokorun po něko|ik
tisícovekpřicháze|y.Vybra|ijsme tenkráttušímněco ko|em20.000 Kča
moŽná i pozitivně překvapi|itehdejšívedení oU. Dom|uvilijsme místo'
dodavate|e,oU operativně rozhodl o příspěvku k úhradě ce|kových
nák|adŮ,ÍirmaGeosan doda|ajeden většídřevěný prvek a za pár týdnů
hřištěstá|o.
Jak še|časa krásných dětských hřišťregionu přibýva|o'přicháze|ai
nová nařízeníjak taková obecní hřiště spravovat. Děkuji tedy všem,
kteří se na údrŽbě těchto veřejných prostor podí|ejí'děkuji paní
Pe|ichovskéza jejípeč|ivýdozor a non.stopsprávcovstvía Všem,které
neobtěŽujenapomenoutvětšíděti, jeŽ při náVštěVáchVe VětšÍmpočtu
hřiště ma|ičkodemo|ují.A protožei moje děti dřevěné klouzačceuž
odrost|ya rozumím,jak někomu jde na nervy p|ácánískejtu o obrubník
a h|asitá moderní hudba, vůbec se nebráním aktivní participaci na
vybudováníprostoÍupro vyŽitínašich
''nácti|etých...
Radka Krejčová

Škohíhřiště
Děti ško|ou povinné i býva|í žáci vědí, že toto hřiště
s basketba|ovýmikoši je možnévyuŽívatkdyko|ivv průběhuškolního
roku, kdyŽ je ško|níareál otevřen. Areá| se zavírá vŽdy aŽ veěer,
zavřenýje takéo některýchvíkendech,
Podmínkou je pochopite|ně to' aby chování návštěvníkůby|o
pro kteý na hřištěpřiš|i.
v sou|adus úče|em,
Petr Karpeta

,,Umělka..na fotbalovémhřišti
na Íotbalovém
hřišti?Zeptali jsme se
Mohou děti využívat,,umě|ku..
pana Jaros|avaHoráka, kteý se o ni stará. Ano, umělou trávuje moŽné
po dohodě s nÍm vyuŽívat.DůleŽitéje' aby se kaŽdý' kdo si chce
zasportovat,chova|tak, aby nevznika|yškodya minima|izova|o
se riziko
úrazu'Proto je vhodnějšínávštěvadětís dospě|ýmdozorem.
AH

ZPRAVY z'Ez,O
Z iednáníZo Ve|im konanéhodne 27.5. 2oo9v zasedacímístnosti
OU Velimod 18.00hodin
Přítomni:pp. . |ng. Richterová,S|abá, Kaftan, Kotek, Kube|ka,
Mgr.Cešpiva,Mgr.Karpeta,Kostka,|ng.Rejho|ec,
JUDr.Těmín
pan
1. Zaháieníproved|a s programemjednáníseznámilpřítomné
místostarostaPetr Kube|ka. Konstatova|,že je přítomna
pro 10 - proti
nadpo|oviční
většinač|enú
Zo. H|asování
o programu:
0 - zdrŽe|se 0.

2. Kontro|aminu|éhozápisu
. Byt po paníNovákové- By|a oslovena ÍirmaE|ektroŠp|íchal,
která
a e|.topení.Na příštím
dodá nabídkuna rekonstrukcie|ektrorozvodú
zastupite|stvu
se rozhodneo da|šímpostupu.
- zŠ T. G. Masaryka Ve|im - Pan místostarostaKube|kapoda|zprávu
situaci obce Ve|im (ÍinanČní
krize), z
o nepří|išpříznivéÍinanční
tohoto důvodu zastupite|stvorozhod|o, Že v letošnímroce bude
rekonstruována zatím po|ovina sociá|ního zařízenína ||. stupni ZŠ
Velim (v přízemíZŠ)'Rekonstrukciprovede během |etníchprázdnin
ÍirmaKG Servis, spo|.s r.o. H|asování:pro 9 - pro|i0 - zdrže|se 1.
- Stavebnípráce (včetněsadových úprav)na akci Renesance centra obec Ve|im, cz.1.15/3.3'00110,00264, by|y dokončeny, na
stavebním úřadě MěÚ Ko|ín by|o zaŽádáno o ko|audaci. U domku
pana Šmejka|a
by|yvysekány bezy.
- By|o objednáno geometÍickézaměření dětskéhohřiště' poté bude
vypracována sm|ouva o převodu výše jmenovanéhopozemku na
obec Velim a nás|edněse zaěne s rekonstrukcístávajícíhodětského
hřiště.
. By|ypřipomenutyostatnízpráVy.
3. Schválenízávěrečnéhoúčtuza rok 2008
obec Velim sestavi|a závěreěný účetza rok 2008. Výše uvedený účet
schváli|o Zo bez výhrad. Součástí účtuby|a také zpráva o auditu.
H|asování:pro 10 - proti0 - zdrŽe|se 0'
4. Doš|áoošta
. č.j. 337/09 KrajskýúřadStředočeského
kraje' Praha - oznámení o
provedeníkontro|y:
1) Změna jménaa příjmeníd|e s 72 zák. č,30112000Sb', ve znění
pozdějšíchpředpisů
2) Vidimace a |ega|izace (dodrŽováni zák' č' 2112006,zákon o
znění)Zo bere na vědomí.
ověřování,v úp|ném
Zo' diskuse
5. Zpráw č|enů
JUDr. Těmín
. obdrŽe|od PraŽskéhoarcibiskupstvídopis s návrhem na odkoupení
budovy čp. 1 - (kato|ickátara) za částku3.000 000'. Kč.Zo navrhuje
sjednatschůzkua pověřujeJUDr. Těmínavypracovánímodpovědi.
. Dá|e poŽáda|o posekánítrávy u mateřskéško|y.Pan místostarosta
odpovědě|,Že posekánítrávy zajistÍcestáři.
Ing.Rejholec
. |nÍormovalo své účastina Festivalu středočeskéhovenkova, kteý
se kona| 26. 5. 2oo9 v Koste|ci nad Černými|esy. Mimo jiné zde
projekty- ,,Prostorpro všechny- zóna VÍtězov.
prezentova|úspěšné
(dětské hřiště) a
obec Ve|im'
,,Renesance centra .
cz.1 .15/3'3'00/10.00264"(rekonstrukcenáměstí).V Koste|cise také
dozvědě|, Že v |etošnímroce bude méně dotací a nejsou Vůbec
p|ánoványdotace na cykIostezky'
. Dá|e pozva| zastupite|ena slavnostníotevřeníhřiště ve Vítězově'
v rámci Dne dětí6. 6. 2009.
kterése uskuteční
. PoŽáda| o opravu veřejnéhoosvět|eníve Vítězově u domŮ pana
Koula a pana Šibravy.Pan místostarostazajistíopravu veřejného
osvět|ení.
Pan Kostka
. oznámil Zo, že oprava h|avníkomunikaceve Velimi začnev měsíci
červnua bude rozdě|enado tří etap.
Pan KaÍtan
Zo navrhuje
- Upozorni|na nevhodnéparkovánív u|ici U Koupa|išté.
umístitdo u|ice přís|ušnouznaČkua pověřuje pana Kaftana tímto
úko|em.
Mgr. Češpiva
. Poukáza| na chyby, které se vyskyt|y ve Ve|imských novinách a
kteréneby|yzaviněny redakčníradou.
. Dále inÍormova|
v termínuod
Zo o |etnímtáboře' kteny'se uskuteční
11. 7. do 25' 7. 2009 v areá|u RSA HorníBrad|o.V souěasnédobě
je přih|ášeno40 dětí.Díkyvysokým cenám neníp|ánovánce|odenní
prostředků
vý|et,a|e děti nebudou o zábavu ochuzeny, Z íinančních
urěených na tábor budou dokoupeny badmintonovésady, ringo'
stan, spacáky, kterébude moci vyuŽíti škola.
. Zeptal se, zda musí mít nájemníciobecních bytů,pokud si chtějí
vybudovat pergo|u na obecním pozemku, povo|ení obce. Pan
místostarosta
odpovědě|'že ano.
|ng.Bichterová
. Zeptala se, kdy bude provedena oprava výmo|úv ulici Ve Dvoře.
Pan Kubelka odpověděl,Že oprava je p|ánovánana měsícčervenec.
Paní S|abá
. Poda|a zprávu o humanitárnísbírce, kterou uspořáda|a sociá|ní
komise 14. a 15. května 2009 ve Vítězově a ve Ve|imi a která bv|a

ve|miúspěšná.
Poděkovánívšem,kteříse sbírkyzúčastni|i,
bude
otištěno
v da|ším
Ve|imských
čís|e
novin.
Z iednáníZo Ve|imkonanéhoc|ne10. 6. 2009v zasedacímístnosti
OU Velimod'18.00hodin
Přítomni:pp. . Seifert' |ng. Richterová' Slabá' Kaftan, Kotek, Kube|ka,
Mgr. Karpeta,Kostka,JUDr. Těmín
1. Zaháiení proved| a s programem jednání seznámi| přítomnépan
starosta JoseÍ SeiÍert. Konstatova|,Že je přítomna nadpo|oviční
většina č|enůZo. H|asovánío programu:pro 9 - proti 0 - zdrŽe|
se 0.
2' Kontro|aminu|éhozápisu
. Byt po paníNovákové- V minulémzápisu by|chybně uveden název
Íirmy' která dodá nabídku na rekonstrukci elektrorozvodůa e|'
topení.Správný název - oK THERM. Nabídkabude před|oženana
příštÍm
zasedáníZo.
. Dne 1' 6. 2009 by|apředána stavba Renesance centra. obec Ve|im,
Cz.1.15l3.3,ool10.00264.Kolaudace náměstí oroběhne 19. června
v 10.00hodin.
. By|o zaměřeno dětskéhřištěa zároveň pozemek č,279 (u
rybníka,
kterýje v majetkuobce). Zo zde p|ánujeda|šívýsadbuze|eně.
. JUDr. Těmín odpovědě| PraŽskému arcibiskupství a Vyzva|
jednání.
k da|šímu
- Byla posekána tráva u MŠ'
. Silnice Ve Dvoře bude v červencivyspravenaškrabankou.
. Byly připomenutyostatnízpÍáVy.
3. Doš|ápošta
. č'j' 340/09 NYKos' a. s., Zdánice - oznámení o výšiodměny za
separovaný sběr za |. Q. 2009 - částka 22.549,. Kč,'zo bere na
vědomí.
- č.j.342/o9 J. Sixta, Ve|im - Žádost o převedeníparce|yč' 57t1 na
dvě stavební.odpověd' Zo: Žádost by|a chybně formulována- bez
orientačního
nákresu k rozdě|eníparce|,v tétoÍorměnelze rozdě|ení
paÍceIschVá|it'
. č'j' 343/09 MěÚ Ko|Ín,odbor dopravy - Rozhodnutío povo|ení
uzavírky siInice č.l||/3299ve Ve|imi z důvodu opravy povrchu
komunikace,vymezenírozsahu uzavírky,speciÍikacedélkyuzavírky'
termínua objíŽďkovýchtras. Zo bere na vědomí.
- č.j. 352/09 P. a J. Šu|covi,Ve|im - Žádost o okamžitounápravu
zamezení Vstupu na soukromý pozemek. odpověd': Zo předává
řešenítohoto problémukompetentnímorgánům. MěÚ Kolín,odboru
Výstavbya odboru Životníhoprostředía zároveň zasí|ákopiistíŽnosti
na vodoprávníúřad.
. č.j. 355/09 M. Koucký' Ve|im - StíŽnost na hrubé napadnutí
sousedem. odpověd': ZO bere na Vědomí a stíŽnostpostupuje
přestupkové komisi v Pečkách, která tyto úkony pro naši obec
zajišťuje.
. ě. j. 360/09 M' Sixta, ostrava - Žádost o písemnépotvrzeníšíře
p|ánovaných komunikací. Zo pověřuje pana starostu SeiÍerta
vypracovánímodpovědi. Všechny komunikace navrŽenév budoucí
zástavbě jsou p|ánoványv šíři12 m.
- Nabídka Íirmy GEoSAN DoPRAVNí STAVBY, a. s. na podé|ná
stání (úsek mezi nově zrekonstruovaným náměstím a h|avní
komunikací),Navrhovaná částka - 209 898'. Kč bez DPH. zo
s návrhem souhlasí, stání bude s|ouŽitpouze pro osobní vozid|a,
vozid|atypu T|R nebudou tento prostorvyuŽívat'H|asováníZo.' pro
B - proti0 _ zdrŽe|se 1
4. Zprávv č|enŮZo. diskuse
Pan starosta
. |nÍormoval
Zo o průběhuvo|eb do Evropskéhopar|amentu'kterése
uskutečni|y
5' a 6. ěervna Ve třech vo|ebníchokrscíchv obcíchVe|im
a Vítězov.
. Byt V domě čp' 541 bude nabídnut na zák|adě doporuČení
soc'
komise panío|mrové.
. Dá|e poukáza| na špatnýstav domku pana Šmejka|a.
Příbuzní,kteří
by|i os|oveni, se nevyjádři|ia z tohoto důvoduZo pověřuje pana
starostujako opatrovníkap. Šmejka|ada|šímjednánímo demo|ici
výšejmenovanénemovitosti.
Petr Kubelka
. Poda| zprávu o slavnostnímotevřenídětskéhohřiště. ,,Prostorpro
všechny . zóna Vítězov..,kterése uskutečni|oV sobotu 6. 6. 2009
v rámci Dne dětí a kterého se spo|u se starostou Seifertem a
ing. Rejho|cemzúčastnili.Pochvá|i|perfektnízajištěnís|avnostního
aktu včetně přestřižení pásky a slavnostního pros|ovu. Mi|ým
překvapením by|o poděkování vítězovských dětí' které by|o
vyvěšenov budově oÚ Ve|im.

JUDr.Těmín
. Upozorni|na špatnýstav budovy býva|éhoho|ičství
a kadeřnictví
(vysypané
v u|iciPa|ackého
sk|oapod.)a doporuěi|vyzvatv|astníka
nemovitostik náoravě. Pan starosta os|oví v|astníkazmíněné
nemovitosti.
Mgr.Karpeta
- Seznámi| Zo s nápadem vytisknoutsto|níka|endář' kteý bude
obsahovatpráce (obrázkya graÍiky)dětízŠ Ve|im,a požáda|Zo,
zda by tentoprojektzainvestova|a.
Zo nemá námitek.
|ng.Richterová
cyk|ostezek.Pan starosta
- Zep|a|ase, zda se poěítás vybudováním
odpovědě|'
žev souěasné
doběje aktuálnídobudování
kana|izace,
přípravaprojektové
dokumentacena rekonstrukciMŠVelim, proto
v současnédobě kvů|i finančníkrizi nepřichází vybudování
cyklostezekz vlastníchprostředkú
v úvahu.
PaníSIabá
. |nÍormova|a,
že by|y objednány odpadkovékoše pro Ve|im a
Vítězov,během měsícečervnabude na náměstídop|něnzbývající
mobiliář - betonovéodpadkovékoše, stojan na ko|a, inÍormačnÍ
směrník
a Vitrína.

por|omentukononéna území
Volby do Evropského
české
republikyve dnech5.ó. . 6.6.2@9

sPoLDčnnsrrÁ nunBII(A
SPOZ OZNAMUJE
ZemřeIv:
MarieUrbánková,VeIim
ZdeňkaZikmundová.
Ve|im
Čestjejichpamátce!

Aktu&lně k ndméstíčku
Dne 19. 6. 2009 proběh|a závěreěná kontro|níprohlídkastavby
nazvané,,Renesancecentra . obec Ve|im, cz.l..|5|3.3.00|10.00264.,
kterése zúčastni|i
zástupci oÚ Velim, MěÚ Ko|ín,odboru výstavby a
dopravy' HZS StředoČeského kraje a zástupci dodavatelské Íirmy
GEosAN GRoUP' a.s. Její závěr zně|:,,Bez připomínek...
Na zák|adě
tohoto zjištěníbude do konce červnavydáno ko|audační
rozhodnutí.
V průběhuměsíců ěervna a července bude zrestaurován kříŽek se
sochou Krista a očištěnpamátník
bojovníkŮm...
Na náměstíčko
''Pad|ým
budou umístěny nová Vitrína,směrovník, stojan na ko|a a tabule
s vyznačenými cyk|otrasami Peěeckého regionu' Během měsíce
ěervence budou upraveny p|ochy mezi náměstíěkema místníh|avnÍ
komunikací,kterébudou určenypro parkováníosobníchautomobilů.
MoSla

Výs|edkyh|asováníza územníce|ky
Kraj:Středočeskýkraj' okres: Ko|ín'obec: Ve|im
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Libertas.cz
Křesť.a demokr.unie - Čs|.str. |idová
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Věci veřejné

5
6
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Suverenita
Volte Pr. Blok - www.cibulka.net
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Dopravní omezení ve Velimi

X

x
x

Už nám to vypuk|o.Po |étajsme byli zvyklív našíobci na dláŽděnou
si|nici.Její archaickýstav by| mezinárodně pověstný.Před |etyjsem by|
v rakouskémBregenzu a na dotaz, kde bydlím'jsem zača|vysvětlovat,
Že v ma|évesnici u Ko|ína,jež se jmenuje Ve|im.Po chvi|cepřemýš|ení
paní povídá:,,Velim... Ve|im, to je tam, co jsou ty hroznékostky? Tak
to Vás nenavštívíme,
abychom nepoškodilisVé auto...V té chví|ijsem
se opravdu stydě|' Že si naši vesnici nepamatujÍpodle vyh|ášených
žvýkaček'a|e pod|e hrozné komunikace. Jak p|ynu| čas, původní
k|enutédláŽdění na okrajích se mírně propad|o a tam' kde by|y
provedeny překopy vozovky a d|aŽdiěiopětovně vozovku zaštětova|i,
doš|opo časeopět k propadům.Při jízdě autem se ozýva|ojen drnčení.
Něko|ik pokusů o zahfiení opravy skonči|o nezdarem' Průtahová
komunikace vesnicí není majetkem obce, a|e má ji ve správě
spo|ečnostSi|nice Čás|av.opravu tedy ne|ze zajistitz prostředkůobce.
Po mnoha jednáníchstarostůobce na ředitelstvísi|nicjsme se nakonec
přece jen dočka|i.Podmínkouzahájení rekonstÍukceprůtahové
si|nice
by|o dokončeníinŽenýrských sítí (vody a kana|izace) v |oka|itách
sousedícíchs průtahema zároveň ukončenípozemníchpracív u|icích
sousedících s orútahovou komunikací Novoveská - Pa|ackého Biegrova. Bude nám tedyještě zbýVatrekonstruovatčástod poštypřes
náměstíobránců mírupo ce|ou u|iciPražskou.
V první Íázi' která proběh|ajiŽ před dvěma lety, by|a vybudována
nová si|nice v ulici Novoveské a loni část ko|em ,,čokoládky..
za
přejezdem. objízdná trasa tehdy ved|a mimo obec přes Novou Ves a
odbočkupřed Předhradím.Nyní nastáVá druháÍáze,která zahrne další
část - bohuŽe| zatím ne zbývající.Tato část je rozdě|ena do 3 etap'
Postupná uzavírka si|nice č.|||/3299
ve Ve|imi by mě|a proběhnout
v do bě o d 1 . 6 . 2 0 0 9 do 3 . 1 . 7 ' 2 0 0 9 . B ěhem n í b u d e d op r a va
odk|oněnanejprvepřes síd|ištěSka|ka a nás|edně po zprovozněníčásti
si|nicebude doprava odk|oněnau|icíKar|ovoua K Síd|išti.
Z a RR-SM
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Uzavírkasi!n!ceč.l|l/3299ve Ve!imi

I

Dne 1. 6. 2oo9obdrŽeloÚ vetlmrozhodnutí
odborudopravyMěÚ
Ko|íno povo|ení
uzavírky
si|niceě. |||/3299
ve Ve|imi.Důvodem
je opravapovrchukomunikace.
je nap|ánovaná
uzavÍrky
Uzavírka
od 1.
6. do 31.7,2009a budemít3 etapy:

4

l. etapa (25. 6. - 19. 7. 2009):
1. úsek- od křiŽovatkyse si|nicí|lV3298po křiŽovatkus místní
komunikacíu|.Vác|avská
2' úsek. od křiŽovatkyse si|nicí||y329.|0 (od Ko|ína)za Že|.přejezd
ll. etapa (2O.7.- 31. 7. 2009):
1' úsek- od křižovatkys místníkomunikacíu|.Václavská po křiŽovatku
s místníkomunikacíu|.K Síd|išti
2. úsek. od křiŽovatkys místníkomunikacíu|.okružnÍpo křiŽovatkus
místníkomunikacíu|.Kar|ova
lll. etapa (1. 6. - 24. 6. 2009):
.|. úsek od křiŽovatkyse silnicí|||/329.|0
(od Ko|ína)po křižovatkus
místníkomunikacíu|.Kar|ova
ke křiŽovatces
2. úsek. od křiŽovatkys místníkomunikacíu|.K Síd|išti
místníkomunikacíu|.okruŽní. pÍovozřízenkyvad|ově
Úptné znění rozhodnutíje vyvěšeno na úřednídesce obce.

Z NASICH SKOL
Jak ten ěas |etí...

... si vŽdy nejvíceuvědomujemepři poh|eduna své děti. Nedávno
kteříse
přiš|yna svět a najednoujsou z nich ,,malés|ečnya m|adíci,.,
chystají po prázdninách do ško|y. Letos odchází z mateřské ško|y
Písnička24 předškoláčkŮ'kteréjste moh|i Vidět na tab|u ve vý|oze
krejčovstvípaníZvon íkové.
V pátek 7. června uspořáda|i rodiče ve spo|upráci se ško|kou
předškoláčků.
s|avnostnírozlouěení,při kterémproběh|oi ,Jričkování..
odcházejícímdětem by|a předána vese|á tričkaa taška s drobnými
dárky od o.p.s. MAS- Podlipansko a rodiěŮ. Pro své odcházející
spo|užákysi děti z MS pod vedením svých učitelekpřipravi|ykrátké
pásmo písničeka básniček.
Chtě|a bych touto cestou poděkovat všem uěitelkám, že nám
pomoh|yzdárně dovéstnaše děti aŽ do ško|ních|avic.Dík patří
rodičům
Janě
kteříse postara|io tablo a zorganizova|i
takérodičům,
'Jričkování..'
Sukdo|ákovéza nápad a Íea|izacitab|a, Katce Kvapi|ovéza nafocení
dětí, Mirce Soukupové za jednání ve školce a Martině Penové za
akce.
starosto vyúětování
Za rodiČeMichae|aRoŠkotová

roku2oo8lo9
lověr školního
V pátek 26. 6. 2009 by| v Zák|adní škole T. G. Masaryka Velim
tito deváťáci:
ukončenško|nírok 2008/09. S našíško|ouse roz|ouči|i
Zdeněk Baláěek, Jan Endr|e,Tomáš Skřivánek' Martin Tachecí' Matěj
Tůma, lveta Bucková, Barbora Filounová, Petra Kotková' Kateřina
Kube|ková, Niko|a Soukupová, Kateřina Stará, Michae|a Vojtěchová'
Jiřina Vojtíšková,David Jeřábek' ondřej Fia|a' Jiří Have|ka' Michae|
Minařík,Lukáš Podnecký' Jiří S|abý' Marek Skarvada' Roman V|čík'
Michae|a B|áhová, Lenka Farkašová, Lucie Fikeisová' Barbora
Steh|íková,Marta Šibravová,Adé|aVáňová. Z ce|kovéhopoětu 27 Žáků
jich 18 odchází na střední ško|yzakončenématuritoua 9 na tří|eté
učebníobory.
Všem za ce|ý pedagogickýsbor přeji hodně úspěchův da|šímstudiu
a do dalšíhoŽivota jen to nej|epší.Pro nový ško|nírok máme do
prvníhoročníku
zapsáno 29 dětí.
Petr Karpeta

Dětský den
Tradičně os|avi|i Žáci MŠ a zŠ Den dětí. Deváťáci pomoh|i
s organizacípondě|níhodopolednep|néhozábavy a soutěŽení.ProtoŽe
celý víkend prše|o, ob.iedna|i si pěkné počasí. V kostýmech
pohádkovýchbytostízau|a|irůzná stanovištěa odměňova|is|adkostmi
ma|éško|ákya předŠko|áky.
Princezny, Sněhurka a sedm trpaslíkůobveselova|i děti v MŠ.
Mrazíks Nastěnkou a celou druŽinou,vodníks rusalkami,čarodějnice
s čarodějem,Karku|kas babičkoua jinépostavy bavi|iŽáky 1. stupně.
6. B a 8. třída se vypravi|yna ko|ech do Mc Dona|du' páťáci na
Bedřichov, 6. A je|a sportovat do Pňova a sedmáci zůstalive ško|e.
Dětskýden se nám opravduvydaři|.
Za 9. tříduNiko|aSoukupová a Jiřina Vojtíšková

Výlet 9. třídy
Stejně jako |oni jsme vyrazi|i zaěátkem červnana ško|nívý|et do
Samopší na Sázavě. Jelikož vždycky jezdíme v|akem, seš|ijsme se
v úteý ráno před nádražímve Ve|imi. Zde na nás čeka|pan Hanuš,
který nám s panem Vojtěchem odvez| zavazad|a. Za tuto pomoc jim
děkujeme. S ma|ýmibatohy se nám |épecestova|o.Tentokrátjsme se
nerozhodlijít z Ledeěka do Samopšípěšky' a|e poěka|ijsme na da|ší
spoi.
Druhýden jsme strávi|iv ČeskémŠternberku.
Po zqímavéproh|ídce
hradu si kaŽdý da| něco dobréhokjíd|u a někteří nakoupi|ipotřebné
věci. Třetí den by| vycházkový - dopo|ednejsme vyrazi|ido rekreační
osady Sed|iště,navečer nás|edova|akrátká procházka po oko|í.Ve
vo|ném čase se někteří věnovali sto|nímutenisu nebo nohejba|u'
někteříhrá|ispo|ečenskouhru' Večerjsme si vymýš|e|i
vlastníprogram.
V pátek si všichni uvědomi|i,Že to by| náš pos|edníspo|ečnývý|et.
TrouÍámsi říct,Že by| ze všech nejhezčía Že to by|a krásná tečkaza
našimidevítilety strávenýmina ZŠ.
IB

Kroužekbřišníchtanečků
KrouŽekbřišníchtanečkůzaháji|svou činnost2. řÚna 2008. od toho
.l5'30
data se každýčtvrtekv
hodin scházejíděvěata ve ško|nídružině
promění
na
a
hodinku se
v orientá|ní princezny. Za pomoci
vychovate|kyA' Ho|oubkovése pokoušío |adnétanečnípohyby.
A kterého|ěiěkyse odvážněpouštějído
Jsou to:
''břišnění..?
1. třída . Bucková Terezka, Kainarová Deniska, Sahu|ková zuzanka,
2, tiída - Cako||iA|inka' Dejmková Siměa, Fialová Terezka, Ch|ádová
Kája' Javorová Niko|ka' KvapiIová Barěa, Smejkalová Natálka'
Vedra|ová Pája' 3. třída. BíškováVendu|ka' Fikeisová E|iška'4. třída.
Havířová Markétka' Ho|oubková Anetka, Němečková Verěa,
SandhoIcová|rěa.

Ma|étaneěnicese poprvépředstavi|ypub|ikuse svou sestavou na
vánočníbesídce|. stupně ZS. Trémaby|ave|iká' a|e od svých
spoluŽákúi paníučiteleksklidi|yobrovskýpot|esk.
Ho|ěičkypi|nětrénova|yběhem ce|éhoško|nÍho
roku,aby se
připravilyna da|šívystoupení'V pátek 29. května 2009 nasta|jejich
d|ouhoočekávanýden. V Městskémku|turním
domě v Ko|íněse
pořáda|jiŽ V. večerorientá|ního
tance. A tam přece ma|étanečnice
nemoh|ychybět.ob|ék|yse do su/ch ,,cinkacích..ob|ečků
a zatanči|y
sestavu arabskéhopopu na píseň
- kiss..zpěvákaTarkana. By|y
',Kiss
nadšenéa večersi uŽily.
Ve středu .|0.června2009 děvěata zatanči|av mateřskéško|ea
potéi panímkuchařkám ze ško|níjíde|ny.
Andrea Ho|oubková

Kolínskésportovnídny ZŠ2OO9

V |etošnímroce se kona| 2. ročníkKo|ínskýchsportovníchdnů
zák|adníchškol. S|avnostnízahájení proběh|o8. 6. 2009 V amfiteátru
na Kmochově ostrově a poténás|edova|yatletické závody. Naše škola
ale stá|o to za to! V kat. m|. Žáci: P. Fořt: 60 m
mě|a pouze tři účastníky,
. 8,29 s . 1. místo,skok da|eký- 4'90 m - 2. místoa T. Minařík:skok
d a|e ký .4 ,60 m. 4. místo,sk o k v y s o k ý - . |'51 m - 1' mí s to .C e| k o v ě
Žáků získa|o28 bodŮ a obsadi|o 1. místo!
naše,,druŽstvo..m|adšÍch
Z. Ba|áěka - 60 m - 7'57 s.
V kat. žáci jsme mě|i jedinéhoúčastníka,
2. místo,skok vysoký . 1,80 m . 2. . 3. místo'Jako druŽstvoŽákůzíska|
.l3,5 bodu a obsadi| 6. místo. Ce|kově přivez|i ch|apci 41 bodu do
'5
celkovéhohodnoceníKo|ínskýchsportovníchdnů a z 18 ško|obsadi|i
7. místo'
závody ve sportovním
V útený9. 6. 2009 se kona|yv hale
''Spojů..
aerobiku. Zde přinášímevýsledky: Kat. | (2. - 3. tř.) Kokošková N. 1. místo,Kvapi|ováB. - 5; místo,Chládová K. -.|0. místo.Kat. |l (4. 5. tř.) Fia|ová K' - 3. místo,BartošováM. - 5. místo,Homokyová |. 9. místo.Za své školy soutěŽi|yi da|šídívky SAK - Zapleta|ováK. 2. místoa Březinová D. - 10. místo' Kat. |||(6. - 7' tř.) Fundová A. 7. místo,Kat. |V (8. - 9. tř.) Farkašová L. - 7. místo.Ce|kově přivez|y
dívky26 bodůdo ce|kovéhohodnoceníKo|ínskýchsportovníchdnů a
obsadi|y3. místo.
V pátek 12. 6. 2009 se kona|y závody ve sportovnístře|bě. Naše
ško|amě|ajedinéhozástupce . Barbora Fi|ounováobsadi|av kat' 8. - 9'
třída. střelba ze vzduchovépuškyvestoje 1. místoa přivez|a8 bodů.
17. 6. 2009 opět na Kmochově ostrově v Kolíněproběhlos|avnostní
zakoněení Kolínských sportovnÍchdnů 2009. Naše škola obsadila
ce|kově 14. místo,na početmedai|ímísto 11. Vzh|edem k tomu, Že
jsme se |etos zúčastni|i
pouze 3 disciplína v omezeném počtu'je to
výbornývýsledek'
AH

Kolik času musíte investovat a jaký početnadšencůje pro takovou akci
třeba?
Je nutná dobrá přípravaa ta probíháuŽ v zimníchměsícíchv hospodě.
Před májemije to týden práce asi pro 25 lidí.
Jak se máje Íinancují?Máte nějaký zisk? Jak s ním nakládáte?
Zač,ínáIo u v|astníchzdrojů,sponzoři' oU. Když by| minulých letech
zisk, uspořáda|ijsme v dětem Dětský den ve Fajberku,jednou se je|o
na vý|et autobusem.Tento rok by|y máje jedny z nejzdařilejších,
proto
jsme věnovali ško|ea ško|ce8000'. Kč a ještějsme si něco necha|ina
příště(co kdyŽ nevyjde počasía nepřijde tolik lidí..'). Stím vším
musímepočítat
a nechat si rezervu.
Také si myslím, že se máje velmi povedly. Čemu to přičítáš?
Chci poděkovatvšem |idema h|avněFajberákŮmzajejich časa ve|kou
pomoc' poté i sponzorům (viz nÍŽe)a všem účinkujícím.
Také vyš|o
počasí,coŽ hraje svou ro|i.TakŽe, Fajberáci,díkya zase příště.
Děkuji za rozhovor
KvaK

VýIetdo Samopší.7. tÍída
By|o nám oznámeno, Že od 28.5. do 30. 5' pojedemena školnívý|et
do Samopší s našimi učite|ipí uě. Martinou Matiášovou a p. uč.
Micha|emKopáčkem.Do Samopšíjsme je|i v|akem.Po příjezdujsme
se ubytova|ia rozdě|ili do skupin, ve kteých jsme po ce|ý pobyt
soutěŽi|i'První den jsme si zahráli ,,přehazku.,a večer hru Městečko
Pa|ermo.Ve 2.|,30 hod. by|a večerka,a|e na všech pokojÍchby| s|yšet
šepotaž do pů|noci.Poměrně brzy ráno by|a snídaně.V plánu by| pěšÍ
výlet, a|e je|ikoŽpršelo,hrá| se až do oběda turnaj V ping pongu. Po
osobnívo|no.Naštěstíse udě|a|ohezky a
obědě mě|i všichniúčastníci
moh|i jsme vyrazit na pěší túru.V polovině cesty jsme si da|i ma|é
občerstveníve sportovním areá|u Samopše' kde se konal sraz
Při zpátečnícestě nás potka|pořádný |iják.Po vydatnéveěeři
bu|doěků.
jsme chví|isoutěŽi|ia po setmění se všichni sesed|i do kruhu a pan
příběhu.KdyŽ dovyprávě|'všichni
učite|zaháji|vyprávěnístrašide|ného
se shod|ina tom, Že tento příběhje staý a všichniho dobře znají.Pan
učite|byl zk|amaný, Že se namáha| zbytečně.Brzy nato jsme mě|i
večerku,abychom by|i na cestu domůči|í.Ráno jsme si sba|i|ivšechny
věci a po snídan|se vyda|ik v|aku,kteý nás odvez| až domů.Mys|íme
si, že se tento vý|etopravdu poved|,a douÍáme,Že si podobný za rok
zase zopakujeme.
Zažáky 7. třídyNezbedová, Pitáková' Chládová

Fajberské máje
23. 5' 2009 by|o v třídě Krá|e Jiřího ve|mi živo. ostatně nejen ten
den, ate ce|ýtýden předem probíha|ypřípravypod taktovkouFajberákŮ.
Výs|edekv podobě májúby| vynikající!
Zaěalo se u K|ingrůsměrem ke dráze, vyhráva|a kapela, tanči|i
se dobrépití,četníci'tedy v|astněčetnicezatýka|ya
chasníci,roz|éva|o
Na voze s oběerstvenímbylo stá|e p|novozících
bylo to velmi příjemné.
se dětí.Krá| a jeho věrná druŽina nechybě|i'Pravda, úp|nětradičníd|e
vzoru staroěeských májů tyto nejsou' a|e jsou naše, Íajberské.Po
abso|vovánívšech tanečkůve Fajberku se ještě hrá|o ve stánku u
K|ingrŮ.Kdo chtě|, tanči|,kdo nechtě|,moh| popíjetdobré pivo a jÍst
výbornédomácí klobásky. Pánská obs|uhaza pultem by| taképříjemný
bonus. A|espoň pro mě. Pave| Kasa| s Tomášem Táborským poté
přečetlid|ouhouvtipnoubáseň o Fajberku a jeho obyvate|ích.Hudební
skupina Unikát při|áka|a spousty tanečníkůsvým rozsáh|ým a
rŮznorodým repertoárem. A na své si jistě přiš|i i Íanoušcim|adé
Íajberskéhvězdičky Terezy K|ingrové,která zazpíva|a čtyři písničkya
sklidi|avelký pot|esk.Jen škoda,Že už hodně dětskýchfanouškůspa|o'
určitěby se k potleskupřidali.Potése ještědraži|''krá|...
Máje se d|e mého názoru vydařily, tanči|oa zpíva|ose aŽ do rána.
Moc dobře jsem se bavi|aa jiŽ se těšímna příští.

Jak se dě|ajíúspěšnémáje, mi prozradil Pavel Kasal
Po delšípauze jste opet připravili máje' proč pauza?
Přeci jenom je to časověnároěná akce. Když by|ymáje kaŽdý rok' mě|i
|sme pocit, Že uŽ to není úp|ně ono. Pauza, jak vidím' byla ku
prospěchuvěci a o to nám š|o'

Dětský den ve Vítězově2009
jsme pro naše dětičkypřipraviliDen dětí.
| |etos,jako jiŽ kaŽdoročně,
Při úkolech a soutěŽích si zde mohly vyzkouŠetsvé dovednosti a
šikovnost. KaŽdý získa| p|no s|adkostí a dárečků' pobavi| se
s kamarády a proběh|o i '|iŽ tradičníh|edání pok|adu' Počasí nám
navzdory předpovědímcelkem přá|o, a tak doš|oi na ve|ice ob|íbené
Doufejme,Že tato tradice pokročíi do da|ších|et a
opékáníšpekáčků.
přibude i více m|adých a nejmladšíchhasičů.Děkujeme všem, kteří
nějak přispě|i' ať dárky nebo pomocí či Účastíke zdárnémuprůběhu
os|avyDne dětí.
JB

zá|ežitosti.odpo|edne se uja|a s|ova paní Frištenská.Její asistenti
promíta|ina projekčníp|átno různé snímky, které paní ředitelka
komentova|a. Podstatnou částí programu by| Životopisný fi|m
o os|avenci. Poté nás|edova| další, natočený Českou te|evizí,
pojednávajícío historii kraje' v němŽ Frištenskýproži|se svou Ženou
podstatnoučást svého Života. Pos|ednímbodem zdaři|éhoprogramu
by|a proh|ídkaVýstavy umístěnév přísá|ísoko|ovny' By|o se na co
dívat!
Nakonec je třeba poděkovat všem, kteříse na přípravěakce jakko|i
podí|e|i.Pořadate|éděkujíza zapůjčené
exponáty pí Safrovéz Ve|imi,
p. Maršíkoviz Cerhenic a p. MUDr. Nedomovi z Ko|ína.K|ub rodákŮ
vzkazuje:
nám věřte, ve|imštía vítězovštíobčané,rádi bychom se
''Více
vícetěši|iVašemuzájmu!,.
BB

odpověd'nadotaz

Soko|skýDen dětí
Zdáse, Že dnes sluníěkoprostě nevykoukne,a|e nám to nevadí.Za
s|abého mrho|enínasedáme do aut. P|ni očekáváníodiíŽdímedo
SendraŽic. Na místnímnádražíŘepné drážky na nás jiŽ čeká ma|ý
vláček.Sestra |Vana Homokyová pro nás zakoupí historické
''štípací..
jízdenkya my se vydáváme na krásnou vyh|ídkovoujízdu. Poté
nás
průvodčí
zavede do opravny, kde nám ukáže Kačenku,starou parní
lokomotivu.Zasni|ijsme se a na malou chví|ise přenes|ido časŮnašich
prababiček.
Výlet se nám Všemmoc lÍbi|a to jsme ještě netušili'Že jsou pro nás
zv|ádáme snadno,
na hřištipřipravenyzábavnésoutěže!Ty jednodušší
např. s|a|omna ko|oběŽce,hod míčemdo koše, pod|ézáníšvihad|a,
nám dávajítroškuzabrat, a|e nakonec
bonbonekna niti .', Ty s|oŽitější
se s nimi poperemea nenípro nás prob|émchodit na chůdách'sestře|it
jedním hodem pyramidu z p|echovek,nebo s|oŽitjednou rukou sirky
zpět do krabičky' Procvičeníbystrosti není naší doménou, proto si
předměty schované pod šátkem spíševymýšlíme.Vůbec nám to a|e
nevadí.Při kaŽdédiscip|íněsi uŽívámespoustu |egrace.Za odměnu si
odnášímekupu padesátníků'které proměňujeme za cény v podobě
plyšovýchzvířáÍek,autíčekapod' Kdo dostane hlad' o toho se postará
Petr Homoky. Spolu s Petrem Hrabalem a Hankou Jeřábkovou točío
sto šest ž|utou|imonádu'připravujípárek V roh|íku,voňavék|obáskya
bramboráky.Všem nám moc chutná a s umaštěnoubradou a kečupem
na tričkuzdoláváme pos|ední- již nesoutěžnídiscip|ínu.Přetahování
|anem nám jde, a tak ke špinavémutriěku přibudou ještě špinavá
ko|ena' Nakonec si všechny discip|ínyvyzkoušejíi dospě|áci a tím
přispějík pobavenídětí a ke skvě|éná|adě' kteÍátu panova|apo ce|ý
den. S|uníčkojsme v|astně ani nepotřebova|i'zaŽi|i jsme spoustu
|egracedíkypartě bezva |idí,kteřímě|ichuťzpestřitdětemjejich svátek.
Ve|ký dík za vše patříjim i sponzorům- oU Ve|im, Soko|u Ve|im' pp
Longovi'J. a P. Hraba|ovým,
za Všechnvděti R J

Popravděřečeno- i tak to byl úspěch
Kdyby mohl Pa|ackýprom|uvitk našimsoučasnýmpoměrŮm,moŽná
by řekl: ,,Vzmužtese, bratři!..Řeě je totiŽprávě o Iidech,kteřív minu|osti
proslavi|isvými činynaši zem a na kterése bohuŽel zapomíná' Dnes
jde |idembohuže|předevšímo peníze.A kdo je nevyznává, od toho je
třeba se zavčasodvrátit?
český zápasník
Dne 1. prosince 1952 navštívi|Ve|im nejs|avnější
Gustav Frištenský.Ve|imská soko|ovna by|a toho dne zce|a zaplněna
diváky touŽícÍmidozvědět se zajímavosti z mistrova bohatého
sportovníhoživota.Po 57 |etechvyslovi|ve|imskýk|ubrodáků'|V' oddí|
Soko|a Ve|im, přánÍ připomenoutširšíveřejnosti 130. výročínarození
tohoto borce, vítěze nad mnoha světově uznávanými zápasníky
zápase. FrištenskýjiŽ ani nemě| mÍstona dresu na
v řecko-řÍmském
k|uburodákůvyh|ásili
upevněnívšech medai|ía vyznamenání.Č|enové
proto rok 2009 pro Ve|im a Vítězov rokem Gustava Frištenského.
JiŽ
proto, Že mistrova babičkaMarie No||ová by|a rozenou Fajberačkou,
tedy ve|imskou občankou.Narodi|a se v tehdy ještě samostatnéVsi
Baierwecku,která po svémza|oženíkoncem 18. sto|etíčítala25 domů.
Jejím rodištěmby|o stavení s tehdejšímčís|em5, dnes 24B ve třídě
os|avy
Krá|e Jiřího.K|ub vynaloŽi|veškerésvé úsilík zajištěnídůstojné
ze čtyřbratrůFrištenských'jimŽ se
130. uýroěínarozenínejs|avnějšího
sta| právě Gustav vzorem' Mě|i ještě dvě sestry, jedna byla ze všech
a druhá naopak nejm|adší'
sourozencůnejstarší
Vsobotu 30. května 2009 by|a ve ve|imskésoko|ovně v 10 hod.
očekávána vzácná návštěva' jíŽ by|a paní Mgr' Zdenka Frištenská,
ředite|ka Muzea Gustava Frištenskéhov Litov|i. Po desáté hodině
zaboěil automobi|se čtyřmicestujícímido u|ice u sokolovny. Dostavi|i
a Frank Frištenský'kterýpřije|
se avizovaná řečnice,jejísyn s příte|kyní
z UsA' Paní Frištenskáje praneteřía Frank Frištenskýprasynovcem
s|avnéhomistra' Do 14' hodiny' kdy mě| pořad začít'bylo dost času
uspořádat Výstavu dovezených exponátů a projednat nejrůznější

Ve VN ě. 167 ve zprávách ze zastupite|stvaobce z 18. 3. 2009 by|o
uvedeno několik dotazŮ' z nichŽ většina by|a zodpovězena. Bez
odpovědi zůstal dotaz týkajícÍse prodeje nápojův ,,Pek|e..při akcích
konanýchv sokolovně.TudíŽodpovídámjá|
Tato otázka je řešena nájemní sm|ouvou uzavřenou mezi nájemcem
hostince Soko|ovnaa výborem TJ Soko| Velim, Ve kteréjsou uvedeny
povinnostinájemce a 'jehopráva.
Mezi povinnostipatřízejménaudrŽovatpořádek a čistotuv prostorách,
kterévyuŽívá,a v určenýchtermínechuhrazovatdohodnuténájemné.
Za to mu přís|ušívyuŽívat všechny akce pořádané v prostorách
sokolovny k obchodní činnosti' Tedy běŽný vztah dvou subjektů.
ProtoŽe povinnosti jsou plněny beze zbytku, není důvod omezovat
nájemce na jeho právech'
Karel Strnad

Ach ti řidiči!

Zase tu máme řadu mrtvých na silnicícha odborníkna dopravu si
je málo.....
v rádiu povzdechne:,,Po|icistů
V pátek 5. 5. 2009 jsem se vrace| z Ve|imi do Jaroměře. Minu
budovu pošty'b|íŽímse ke křižovatceza zahradou Krásenských.Tam
míříi menšítmavéosobníauto, řízeném|adýmmužem.Všim|jsem si,
Že se ani nerozhléd|,nejede{i něco po h|avnísi|nici.JenŽe jelo. A to
něco jsem byl já. Pochopi| jsem, že přednost mi asi nedá. Neda|.
Prudce brzdím, věci v autě letí setrvačnostídopředu. Suverénně
jedoucí řidičto ani nepostřeh|.Moh| se přece po něko|ikahodinách ěi
dnech probudit V nemocnici, probudi|-|iby se vůbec.A zatím v k|idu
pokraČuje
vjízdě a odbočujena prvníkřiŽovatcedoprava.Zaned|ouho
projíŽdím
obcí odřepsy. Padesátkou. Si|nicirozdě|ujep|ná čára.Tu mě
prudce předjede (opět mIadý) řidič. Vzápětí přibrzdí a odbočuje
doprava. B|esk|omi:
spěchá do porodnice...A|e ve vsi Žádná není.
',Asi
Ch|umec nad Cidlinou.Jedu po kruhovémobjezdu' Tu mi před nosem
profrčí(opět m|adý)řidič.Jen tak tím objezdem pro|ét|.
Ze mě ohrozi|?
Nevadí'VŽdyťse nic nesta|o...
Přemýš|ím'co by ve výše popsaných situacíchudě|alipo|icisté.UŽ
vím! Na kaŽdémmístě spo|ujezdce by sedě| dopravnípolicista a za
po drŽce...Určitěby to
kaŽdý prohřešek by vza| pana řidiče,,Vopratí
mě|o výchovný účinek.JenŽe - a tady jsme u toho . nemáme to|ik
dopravníchpo|icistů
a konečněani opratí.
Jiří Škopek
P. S. Nechtě|bych' aby snad z přečteného
vznikl dojem' Že sám jezdím
bezchybně.zdaleka ne.

PŘEDSTAVUJEME
MLADÉ
rnlerurY
JiříHyšpler
hokejista, 12 |et, byd|iště _ Ve|im, Žákv|' B třídy ZŠ Ve|im
Nedávno skonči|oMS v |edním hokeji a naši reprezentantiopět
neuspě|i.Rozhodl jsem se zjistit,zda u nás nemáme nějakéhonového
JágÍa. stěstí mi přálo a já se dozvěděl, Že ve Ve|imijsou ch|apci,kteří
hrají|edníhokej. Jednoho z nich dokonce učímzeměpis. Proto jsem
si ho pozval na rozhovor.
Jak ses k hokeji dosta|? Přived|mě k němu táta.
V ko|ika |etech jsi zača| bruslit? Brus|itjsem se zača|učitve třech
letech.
Kdy ses zača| hokeji věnovat závodně? Hokej jsem zača| hrát
v sedmi |etech,a to za HC Poděbrady.
Za který oddí| nyní hraješ? Dnes hrajiza SC Kolínští
Koz|ové'
Co se ti na hokeji |íbía ne|íbí?Líbíse mi, kdyžpadajígó|y. Ne|íbíse
mi' Že je tady riziko úrazu.
Který sport bys provozova|' kdyby to néby| hokej? Asi bych hrá|
Íotba|nebo p|ava|.
Co je pro tebe na hokeji nejtěžší?NejtěŽšíje|etnípříprava.
Jaký máš hokejový cí|? Dojítco nejdá|a jednou si zahrát za Kar|ovy
Varv.

Jak je hokej náročný pro tvoje rodiěe Íinančněa časově? Je to
opravdu náročné.Vím, že jim to zabere dost času jak výdnu' tak o
víkendech,kdy hrajemezápasy.
Jakou soutěž nyní hraješ? Náš ým hraje Žákovskou|igu.
Jak si momentá|ně stoiíte? V tabu|ce,kde je 11 týmů'jsme skončili
na 7. místě.
Kde isi by| s hokejem nejdá|? Na turnajiv Mostě a Kadani'
Kde se ti neivíc |íbi|o?Nejvícse mi |íbi|ov Sazka Aréně, kam jsme
iezdiIitrénovat.
.]r|a
iakémpostu hraieš? Hraji levékříd|o'
xotir zápásů a tréninkůběhem týdne abso|vuieš a kolik času ti
hokej zabere? Během |etní přípravy máme čtyřikráttýdně trénink'
v zimnímobdobíjsou tréninkyšestkráttýdně. Chodím čtyřikrár'protoŽe
dva jsou ranní,a to jsem ve ško|e.Zkrátka hokeji věnuji veškeý svůj
vo|nýěas.
Kdo je tvůj neiob|íbenějšíhokeiis.ta a sportovec? Hokejista Patrik
E|iáš,z ostatníchsportovcůRoman Sebr|e.
Komu Íandíš?FandímHC Energie Kar|ovyVary.
Sved| bys sestavit nej|epšíšestku z našich hráěů? Zkusím to.
Špačex,Jágr, E|iáš,Straka.
Hašek- Š|égr,
Tvůj největší nore|ový zážitek? Můi největšíhokejový zážitek by| můj
prvnÍvstřelenýgól.
i{okeiovou úýstroi p|atí rodiěe nebo oddí|? Kolik to stoií?
p|atírodiěe, stojíko|em 25000 Kč'
Hokejovou výstroj
-také
Životosprávu iako správný sportovec? 'Před
Dodriuješ
zápasem určitě.Jím |ehčíjídla jako je kuřecí'maso, ryby, ýŽe a
těštoviny.Piji minerá|nívody, dŽusy a iontovénápo|e. Před zápasem
chodímspát brzy.
Co bys vzkázaí ch|apcům, kteří by chtě|i hrát hokei? Ať to zkusí a
nebojíse'
Hraiéieště někdo ze ško|y nebo z Velimi hokei? Ano, LubošKozák a
rraňtišekŘehák za SC Ko|ína Jan Hyšplerza HC Poděbrady.
Děkuji za rozhovora přeji Jirkovi hodně sportovníchi životníchúspěchů
a k tomu mnoho potřebnéhozdravÍ.
JaČe

Aerobik

Dívky zakonči|ydalšÍúspěšnýcvičebnírok. Výs|edky pohybové
týmůmnás potěši|y:
sk|adbyVývoj motý|avzh|edemke konkurenčním
t' mísío- rótin, tiberec, 2. místo- Hradec Krá|ové,3. místo- Kutná
6. místoHora, 4. místo- Roudnice n' L., Praha, 5. místo- Náchod'.|0.
místoPoděbrady,9. místo- Kra|upyn' L', opava (repub|.finá|e)'
Praha (republ' finá|e)' Dívkám gratu|ujemek úspěchůma děkujeme
všem cvičite|kám,kterése podí|e|yna přÍpravěsk|adeb a věnuií se i
malým dětem. Jmenovitě:A. Ho|zbauerové,P. Sixtové,M. Zedníkové'
J. Hykšovéa L. Herzogové.
L. Hykšové,
Ve čtvrtek1B. 6. 2oo9 se konala pos|edníhodina dětí.Roz|učkaby|a
zpestřena ma|ýmizávody,jejichŽvýs|edkyvám přinášíme:
Kat. starší:1. místo- K. Kaprá|ková,2. místo- L. Farkašováa 3. místo
- B. Krauseová.
Kat. m|adší:1. místo- V' Bíšková,2. místo- K. Ch|ádová a 3. místoM. Červenková.
Nejmladšíděti dosta|yvysvědčenís jedniěkou a by|o udě|eno něko|ik
- D. Bartošová, za estetický výraz spóciálních ceni za Í|exibi|itu
za ve|kou dynamičnostpři cvičení- |' Cepková' za
ť. Nyt<ody'mová,
neilápšítanečnívýkon - A. Pena, za nejlepšíhotancuiícíhoma|ířet. šiiterová a za nájlepšívýkon ,,Jaiho..- T. Ho|zbauerová.
od 22. 6. 2oo8 zaěíná prázdninový režim cvičení, a to VŽdy
vpondě|í od 19,3o hod. Veškeré aktuá|ní inÍormace,výs|edky a
na|eznetena internetoqichstránkách www.zs.ve|im'czsekce
ÍoiograÍie
AH
eeróoit<.Přejeme všemhezképrázdninya dovolenou!

utkánína Křečhoři2009
Vo|ejbalové
Na konci měsíce května (30. 5. 2009) jsme se zúčastni|i
utkánína Křečhoři,kam jsme by|isrdečně
vo|ejba|ového
kaŽdoročního
pozváni. Před osmou hodinou ranní se seš|o pod hřbitovem na
antukovémhřištipět týmůz b|ízkéhookolí.JiŽ od brzkéhorána sem
tam poprcháva|o,ale to na dobré náladě a chuti zahrát si vo|ejba|
Žádnémuz nebojácnýchtýmůneubra|o.KřečhořjakoŽtohostitelskýtým
bylo připravenokrýé
měla vše výbornězorganizované.Pro zúčastněné
posezenís občerstvením
v podobě gu|áše,k|obás,piva a čaje'kterého
se v ch|adnémpočasÍvypi|o asi nejvíce.Náš tým nakonec skonči|na
předpos|ednímmístě,coŽ nevadilo,protoŽeto byl náš prvníturnaja my
isme nasbíra|icenné zkušenosti do příštÍchutkání' Ce|é k|ání se
iavrši|opředánímdip|omůa nás|edova|avolná zábava.
pe rgoska.estranky.czJ)
(http://www.
za volejba|ovýtým Sokola Ve|imZ' G.

Kandidát mistra _ nejbliŽšícíl
Tadeáše Baláčka
Na jaře Ietošníhoroku se Tadeáš účastniItří mezinárodních
šachovýchturnajůse zápočtemna E|o Fide. Dohromady se hrálo.ve
všech turnajích22 ko|. z toho počtu Tadeáš prohrál jen 3x' vŽdy
s vysoko nasazenými hráči'Tímto výsledkem si připsa| na své konto
přes 50 E|o bodůa přib|iŽujese hranici 2100, která'je |imitempro titul
KM, nebo|i ,,Kandidát mistra..' V jeho věkové kategorii je jiŽ dnes
nejvýšenasazeným v České repub|ice.Tímto výkonem si postavení
ještěupevní.Kde se hrá|o:
kPJ - É|DEoPEN na chessResu|ts - Krajský přebor Východočeského
kraie' F|rá|se./JánskÝch Lázních a účastnilose ho mnoho dobnich
Tadeášůvvýkon je moŽno považovat
nráeÚ zce|ých Čech' Ža nej|epší
výhry nad VítemVa|entouze Sumperku l2207l a V|adimíremStradejem
zé Žurqovxy Ysetín l2122l. Jánské Lázně vyrostly po rekonstrukci
|anovkou
ko|onádý do krásy a Výlet na Černou horu nejmoderně!ší
s kabinamipro B |idíby| nejhezčímzáŽitkem,
56. SSB . Bundesturniero|ten . je hrán jako mistrovstvíSvýcarska
kaŽdý rok v jiném švýcarskémměstě. Stankovic zBazi|qe l2244l se
muse| spokojits remÍzou,coŽ pomoh|ok tomu, že Tadeáš se 4,5 bodu
skonči| 16., zatímco byl nasazen jako 47. Turnaj se hrá|
V k|imatizovanénrkongresovémcentru hote|u Arte, kde by|y ideá|ní
hrací podmínky.Turistickým lákad|em města je historickýzastřešený
dřevěný most přes řeku Aaru, která o|tenem protéká.

Před rokem zde se
open de Neuchate|2009 - hrá| Tadeáš jiŽ počtvrté.
ziskem 5 bodů s|avi|ve|ký úspěch a |etos mě| snahu tento výs|edek
ještě o pů|bodu překonat.To se mu nepodařiloa zůsta|opět
u5
'jen,.
bodů. Vzh|edem k si|nému obsazení mezinárodního turnaje to a|e
junior... do 20 |et.Při Tadeášověvěku (14
staěi|ona zisk titu|u,,Nej|epší
let) to pořadate|épovažova|iza mimořádný výs|edeka pozva|i ho na
open 2010. Hrálo se na břehu jezera v cur|ingovéha|e. Neuchate|ské
jezero by|o kvŮ|i si|némuvětru rozbouřené.By|o zajímavés|edovat
ve|kémnoŽstvíp|achetnica surÍařůs padáky. K největšímzáŽitkům
patři|o|etoskromě jezera i dobréjídlo.
Za výs|edkyje třeba poděkovattrenérupanu Zigerovi,obecnímuúřadu
ve|imskéško|y'kteřípomáhajíse
za poskytovanoupodporua učite|ům
zameškanýmučivem.
P. B.
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Soubojgenerací
V nedě|i2.1. 6. 2009 se od 15 hod' na hřištive Velimi kona|fotba|ový
zápas m|adšíchžáků proti maminkám. Vše proběh|o pod taktovkou
Jiřího Cera|a, trenéram|adšíchŽáků' kteryiakci nejen nap|ánoval,a|e
takézorganizova|.Maminky vza|y přípravuna zápas opravdu váŽně a
absolvova|ydva tvrdétréninky.Na zápas jich přiš|ocelkem 15. Pravid|a
zápasu by|a mírně upravena. Hrá|o se Vpočtu 11 ŽákŮ proti 15
maminkám, 2 po|očasypo 25 minutách. Aby se rozdí|yještě trochu
setře|y,Žáci hrá|i ve sportovníobuvi a kopačkypro tentokrát necha|i
doma' RozhodčÍmby| pan Jeřábek. Zápas proběhI bez zranění
s konečným výs|edkem 13:5 pro Žáky. PřestoŽe maminky tvrdě
neporazi|y,a|e zato se u toho řádně
bojova|y,m|adénadějnéÍotba|isty
pobavi|y.Vše by|o zakončenove|kou os|avou, kterou zároveň mladší
sezónu' Pro velký úspěchakce není
Žáci zakonči|iúspěšnouÍotba|ovou
|etechnezopakova|a.
Že by se v příštích
vy|oučeno,
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na www.fotbal,cz
Více inÍormací
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utkání:

HistorievÝrobvŽvÝkaěekv obciVelim
V Íoce 1869 zak|ádá přís|ušníkmaďarské šlechty Sza|atnay Ve
Ve|imi továrnu na výrobu cikorky' ProtoŽe ve Ve|imi neby|tehdy ještě
Žádný průmys| a Ve|im |eŽe|a v ob|asti s vhodnými podmínkami
z h|ediska surovinových zdrojů a |evnou pracovní silou, dochází
k rychlémurozvoji závodu. V krátké době by|a VEL|MSKA clKoRKA
známa v ce|ém tehdejšímrakousko . uherském mocnářství. Růst
závodu neuše|pozornosti českéhoprůmys|níka
a majite|etovárny na
cikorii v Lenešicíchu Loun Ado|ÍaG|asera z Prahy. Ten také v roce
1892 zakoupi|továrnu ve Ve|imi a ihned zapoěal s rozšiřovánímzávodu
výroby o nep|něnékandyty- dropsy' na které
a nás|ednýmrozšířením
vroce 1893 navazuje výroba kandytů plněných - Íuré,pěnových

B mužstvo
Louěeň- Velim
0:3
Velim- NymburkB
517
Paběnice- Ve|im
3:3
Velim- Libodřice
3:1

9

Ve|mi rád do Ve|imipřijedua za tento "poklad'.dobře zaplatím.
Děkuji.

cukrovinek, Výroba želé a kokosových tyčinek' Vroce 1900 bylo
započato s r,ýrobou konzumních druhů čoko|ád a čoko|ádových
.l.
cukrovinek. Úspěšný rozvoj továrny zastavila světová vá|ka.
jejím
přistoupi|
da|ších prostorů
majite|
k
výstavbě
skončení
Po
V |etech 1922.1925 a ke koupi no{ch strojů. Tímto by|o moŽno
sortimentještě více rozšířito da|šícukrovinky jako čokoládovéduté
Íigurky,p|něnémléčnéa ovocné karame|y a speciá|ní druhy Íuré'
Nepříznivýobrat vrozvoji nasta| rokem 1939, kdy vdobě okupace
továrna přeš|apod německou správu a sta|a se majetkemvídeňských
Němců Krugera a Va|ka. Cukrovinkářská výroba by|a prakticky
zastavena a byla zde zavedena výroba umě|ého medu nebo
pomazánkyze ztuŽenéhotuku a hořěice.
Svou historii má samozřejmě i výroba žvýkacígumy. I když jsou
Žvýkačky v podvědomí mnoha lidí spojeny s osvobozením
.|945'
tato pochutinamá na
americkouarmádou v roce
Českos|ovenska
našem území kořeny da|eko dříve' Do|oženje dovoz širokéšká|y
jakoŽ i výroba 'něko|ika českými
předevšímamerických žvtýkaček'
rnýrobci,např. Íirmami orion, Vesma' Bě|ohubý nebo druh Ra.Ra.
ovšem pravděpodobně nejstaršížvýkačkouVyrobenou na území
Českos|ovenskaje druh RICY, inzerovaný vtisku již Vroce 1902 napřík|ad ěetným sloganem ,,Co žvýkajíděti nejraději _ samozřejmě
R|CY, jen R|CY...Do|oŽenérek|amyv novinách jsou napřík|adv letech
19 06 ,1909, '1914a 1917.
snad pro i|ustraci nás|edujícípříběh: Tehdejší majite| Ve|imské
továrny na cukrovinkypan G|aser pos|a|svéhodůvěrníkado USA' kde
již by|y žvýkaěkyve velkém rozmachu, aby tento vyzvědě| způsob její
r4iroby.Nejprve se da| najmout jako dě|ník do největšítovárny na
žvýkacígumu jako nosičbeden na dvoře, později se dosta| i do výroby'
a kdyŽ se mu podaři|ovše okoukat, zase zmize| '., ZvýkaékyR|CY se
oba|ova|yv cukrové moučce a sk|áda|y se do p|echových krabiček.
.l
Jejich výroba by|a . světovou vá|kou přerušena. Nově se zaěa|a
Žvýkaěka vyrábět v roce 1925 s ručnímba|enímdo oba|ů' Dochované
jsou oba|y s příchutí,,Nektať.a ,,Rose...Za krákou dobu, jiŽ V roce
1926,by|avýrobažvýkačkyukončenaa k obnoveníjiŽnedoš|o.
Zvláštníhistorii má výroba Žvýkacígumy v našízemi V |etech po
druhé světové vá|ce. Zavedení rnýrobytohoto ob|Íbenéhovýrobku
naráŽe|o na mnoho obtíŽí- od nedostatku surovin aŽ k dnes jiŽ
zákazu výroby Žvýkačekz důvodůideo|ogickýchnepochopite|nému
Stalin proh|ási|,Že žvýkaěkaje dalšíopium pro masy, a tak se toto
objevitna pultechobchodůaž v po|oviněpadesátých|et'
',opium..mohlo
Jejich výrobaby|azahájena V roce 1956, a to v závodě L|Po V Liberci a
o něco později takéve Figaru Bratis|ava.
Koncem 4. čtvrt|etí1956 dochází ke zkoncentrování výroby
ŽvýkaěkyzLipa Liberec do závodu Ve|im a vroce 1957 i ze závodu
Figaro. S převedením výroby by|y předány ba|icí stroje i veškerý
obalový materiá|. Úprava strojního zařízení neby|a ve|ká a proběhla
úspěšně,takŽe během roku 1957 byla zahájena výroba peprmintové
(tvarobdé|níěků
dě|en na dva polštářky)a o pár rokůpozději i
žvýkačky
ovocná ŽvýkačkatéhoŽtvaru. Výroba těchto žvýkačekby|a ukončena
.l968. Vzh|edem k
v roce
rych|émuVzestupu spotřeby Žvýkačkyv naší
zemi by|a k nám ŽvýkačkadováŽena z Ho|andska,"Dánskaa později i
jakost východoněmeckýchŽvýkaček
z východníhoNěmecka. Pro horŠí
a z nedostatkuva|utby|auzavřena v roce 1966 dohoda o techno|ogické
spo|uprácia dodání zařízenípro výrobu Žvýkačeks ho|andskouÍirmou
MAPLE LEAF. Na zák|adě této dohody by|o vroce 1968 započato
s výrobou peprmintové p|átkové žvýkaěky, bub|inkové žvýkačky
PEDRO a o něco později ovocnéplátkovéžýkačky.V malémmnoŽství
by|a Vyrobena p|átková Žvýkačkas přídavkem spearmintu' a|e od její
výroby by|o upuštěno,právě tak jako od výroby ŽvýkačkyPEDRO
s |ékořicovoupříchutí.V továrně Velim se zača|avyrábět téžžvýkačka
s obchodnímznačenímSEVAK. Jedna|o se o tzv. zdravotníŽvýkačku
s biologickou s|oŽkou- |yzátem, jenŽ při Žvýkánípřechází do s|in' které
úespoluprácis Ústavem sér
Vyrá-běna.by|a
opacnújía zvlhčujís|iznite.
cukrovinek ve
a očkovacíchlátek V Praze. Výroba Žvýkačeka da|Ších
Ve|imiby|aukončenav roce 1991.

PodLipami72,130
00Praha
3,j;ii
lng.Mirosrav
Nikr,

?93!!3 !!3

Podlipansko
Co je Pod|ipansko? VandrovánÍ, pod kterým se skýají tuÍi$tika,
agroturistika, typy na vý|ety' historie, ku|tura, sport, restauřace,
možnosti ubýování a mnoho da|šÍho.A Místní Akění Skupina
Pod|ípansko,kde na|eznetepojmy jako projekty,euromanažer,dotace,
Leader, zásobníkpro|ektů'..
podlipansko.cz.
Více na internetuWWw.

Pozvánka

KRPV, 4. oddí|Soko|a Ve|im
srdečně zve na setkání u pří|ežitostivýročí upá|ení mistra Jana
Husa, kterése koná Na Houti v neděli 5. července2009 v 19 hodin.
v případě deštivéhopočasíse sejdeme v ma|émsá|e sokolovny.

sbírkapro DiakoniiBroumov
- numanitární
patří
humanitární
kteří
se zúčastni|i
všem
oběanům,
Poděkování
sbírkypro Diakonii Broumov.Sbírkuuspořáda|asociálníkomise
dne 14. a 15. května ve Vítězověa ve Ve|imi. Da|šísbírkase
pravděpodobností
uskuteěnína podzim.
s největší
Za sociá|níkomisiještějednouděkujeme.
Poděkováhí

Poděkováhí

patřívšemsponzorům,kteřípřispě|ina letošní
,,FAJBERsKÉMÁJE...

Jsou to: Kasa|Pavel, |vana Lenka Farkašovi,Bošina,Kuchař Jan
(zEToR),BaláčekZdeněk,HermanšteÍan
Díkymoc. Fajberáci

Poděkování

příspěvek
za Íinanční
Ředite|stvízŠ Ve|im děkuie ,,Fajberákům..
p|esuza
Ve|imského
dětem.TaktéŽpatřípoděkovánípořadate|ům
sponzorskýdar'

Poděkování

Děkujiza květinovédary a projevysoustrastivšem,kteříse přišli
roz|oučit
s paníVěrou Novotnou.
JoseÍ Novotný s rodinou

Přóní

Redokce VN přeje všemčtenóřůmkrósné prózdniny
čís|em
o spokojeněprožiý čosdovo|ených.5 do|ším
se no Vós budemetěšit v zóří.

VEL|MSKÉ NoV|NY. občasníkvydávanýoÚ ve Ve|imi
INTERNET:www.velim.cz
E-M Af L: redakcevn @seznam.cz
Redakění rada: Mgr. A|ena Ho|zbauerová- šéÍredaktorka
Mgr' JarosIav Češpiva(sport)
Mgr. Eva Vese|á (korektura,zprávy zeZš)

z VEL|MI
ŽvÝrnČry,,R|cY"

Mgr. Hana Kaprálková (korektura)

Již 40 |et se zabýVám sbíráním oba|ů od žvýkaěek. Tento můj
koníčekse časemrozšířilna zájem o historiivýrobyŽvýkačekna ce|ém
územíbýva|éhoČeskoslovenska.Jednou z |oka|it,kde se Žvýkačky
před l|. světovou vá|kou vyrábě|y' je právě obec Ve|im, V níŽ Íirma
Ado|phe G|aser jiŽ ko|em roku 1906 ŽvýkaČkyvyrábě|a. Produkt se
jmenova| ,,RICY., a pravděpodobně se vyváŽel do různých koutů
Rakousko. Uherska i dá|e do světa.
tehdejšího
Rád bych tímto inzerátem na|ez| bud' nějaký staý sběrate|ský
materiá|nebo a|espoň inÍormaceod pamětníků.''R|CY..by|a vyráběna
po pěti kusech
ba|enado ba|íčků
pravděpodobněve Čtyřechpříchutích,
a pak do p|echových krabic. Ve své sbírce mám stovky Žvýkaěkových
oba|ůz období před rokem 1945, ale je mi skoro trapnépřiznat, Že
žádný z Ve|imi! H|edám tedy vše, co se týká žvýkaček''RlcY"
papírové
do obchodů'p|echovékrabice (po
oba|y,p|néba|íěky're-k|amy
např. na šroubkya hřebÍky)a jakéko|ivda|šímateriá|y.
|étase používa|y
Proto prosím,třeba si Vzpomenete,že vy nebo někdo známý by moh|
rozšířitmoji sbírku.

Bc. Kateřina Kvapi|ová (zprávy od oběanú)
Ing.Mi|os|avMacháěek (zprávyod občanů)
Jana Bartošová(zprávyod občanů)
přepisy' inzerce)
Bc' Petra Sixtová (účetnictví'
Příiemzpráv:

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

podobě
Uzávěrka je 21. den v měsíci' Příspěvkyzas|anév e|ektronické
mají přednost. Příspěvky doš|épo uzávěrce i příspěvky nevytištěné
z kapacitníchdůvodůvyjdou v da|šíměís|eVN. Příspěvky mohou byÍt
upravené,obsah zůstanenezměněn (nevyŽádanérukopisynevracíme).
Za obsah článkůzodpovídáautor.
Tisk RoTAtisk, Roháčova'|94,280 02 Ko|ín3, te|.iÍax:
321 724 338,
e-mail:rotatisk@reklamniservis.cz,www.reklamniservis.cz

l0

