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Vracímese po prázdninách...

H|avní
si|nice
oo
dokončené
rekonstrukci

PoŽár ve Ve|imi

Naši prvňáčci

Výstava pohIednicakademickéhoma|íře
Jiřího Skopka v Přerově nad Labem

zPRÁvY zEzo
ZiednáníZo Ve|imkonanéhodne 1.7.2oo9v zasedacímístnosti
OU Velimod 18.00hodin
Přítomni: pp. . Seifert, Ing. Richterová, Kaftan, Kotek' Kube|ka'
Mgr. Češpiva,Mgr. Karpeta,Kostka, JUDr. Těmín
1' Zaháiení proved| a sprogramem jednání seznámil přítomnépan
starosta J. Seifert. Konstatoval, Že je přítomna nadpo|ovičnívětšina
členŮZo. H|asovánío programu:pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 0

?

Kontro|aminuléhozápisu
Stavba Renesance centra - obec Velim, CZ.1 .15/3.3.00110.002M
by|a bez závad zko|audována.
By|o zaměřeno dětské hřiště' z tohoto důvodupověřuje Zo JUDr.
Těmína k vypracování sm|ouvy o převodu u/še jmenovaného
pozemku na obec.
V u|iciVe Dvoře a ve tříděKrále Jiřího bude znovu opravena si|nice.
stíŽnost pana Kouckého by|a předána přestupkové komisi
v Pečkách.
StížnostmanŽe|ůŠubových by|a zas|ána na MěÚ Ko|ín, odbor
výstavby a ŽP.
Probíháda|šíetapa rekonstrukcesi|niceě. ||l/3299ve Ve|imi.
sociá|níkomise by| obecníbyt nabídnutpaní
Na základě doporučení
o|mrové. Ta si bý prohléd|a,a|e do urěené časové |hůtyse
nevyjádři|a.Bý by| nabídnutda|šímuzájemci.
Připomenutyostatnízprávy.

opatřeníě. I
3. Rozoočtové
Pan starosta seznámi| všechnypřítomnézastupite|es rozpočtovým
č.|.Výdajeby|ynavýšenyo po|oŽku:
opatřením
'
Rekonstrukcesociá|níhozařízení||. stupně zs T. G. Masaryka ve
_
.
zoi p.o 9 proti0 - zdrŽe|se 0
Ve|imi 500.000'.Kč.H|asování
4. Doš|áoošta
. č.j. 366/09 V. Antoš,Kolín- Žádosto navrácení
stavebníparcely
p. č. 1231 zpět obci. Zo pověřujepana JUDr. TomášeTěmína
k vypracování
sm|ouvyo navráceníparce|y.
- č.i.377lo9 KRPV - B. Ba|áček- oh|ášeníakce - vzpomÍnková
s|avnostk 594' qiročíupá|enímistraJana Husa - 5' 7. 2009 Na
Houti.Zo berena vědomí.
. č.i. 386/09 Č|ŽPHradecKrá|ové- Stanoviskok rea|izaciakce programu
kanalizacev obciVe|im..vrámcioperaěního
,,Dobudování
ZO bere na
Životníprostředí2oo7- 2o.|3.Souh|asa doporučení.
vědomí.
obecníhobytu.
- ě. j. 38d/o9 L. Jouk|,Ve|im- Žádost o přidě|ení
o obecníbyt.
odpověd'Zo:Zařaditdo seznamužadatelů
- ě' j. 389/09 L. Jouk|,Ve|im - Žádost o stavebníparce|uV obci
parce|u.
do seznamuo stavební
Ve|im'odpověd'Zo:Zařadit
do DPS.
- ě. j.393/09 Z. Podnecký,Konárovice- Žádosto umístění
do DPS' přednostmají
odpověd'Zo: Zařaditdo seznamuŽadate|ů
oběané.
ve|imští
a vítězovští
. č.j. 396/09 Úzsvu . Žádosto schvá|ení
a bezúp|atného
výpůjěky
převodupozemkůpod nádrží325/2KN a 325/3KN v k. ú.Vítězov.
Rozhodnutí:Zo schva|ujevýpůjěkua bezúp|atnýpřevod výše
pod nádržíve Vítězově.H|asování
Zo:
uvedenýchpozemků|eŽících
pro9 - proti0 - zdrŽelse 0
- č.j.397/09 T. Daněk'Velim . Návrh na směnu částipozemkuu
bytovekčp.504 a čp.503 v obci Ve|ima Žádosto přiřazeník p. č.
37914,kteréje v UP obce Ve|im vedeno jako komunikace.
se směnou pozemku,a to z důvodu
Rozhodnutí:
Zo nesouh|así
jednánía navrhuje
narušení
u|iění
|inie'Zároveňse nebránída|šímu
HlasováníZO: pro 0 - proti
odkuptohotopozemku(částchodníku).
9 - zdrže|se 0
. ě.j. 398/09 B. Kolář,Velim- StíŽnost
na ÍirmuNYKos' a. s. - svoz
stížnosti.
ZO berena vědomí,v současné
době řešíi da|ší
odpadů.
a v případě'
FirmaNYKOS, a. s., bude upozorněnana nedostatky
bude s výšeuvedenoufirmoukoncem
že se tatosituacenez|epší,
smlouva.
rokuukončena
ÍirmyGEoSAN DoPRAVNíSTAVBY,a. s., na
- ě. j,4oztog Nabídka
Navrhovanáčástka- 58
zastáVkypřed |ékárnou.
autobusové
úpravu
896'-Kčbez DPH. Zo s návrhemsouh|así,
4Íšeuvedenáp|ochaje
ve špatném
stavu,potřebujenutněopravit.H|asováníZo: pro 7 proti0 - zdrže|
se 2
Zo. diskuse
5. Zoráw č|enů
Pan starosta
Zo o Žádosti pana Ko|áře, kteý poŽáda|o vyěerpání
- |nÍormova|

vody z přeěerpávacích nádrŽí,Zo pověřuje pana starostu Seiíerta,
aby tento prob|émvyřeši|.
. Pan starosta seznámi| přítomné zastupite|e se situací ko|em
obecníchbýů.
- Dá|e inÍormova|Zo o ve|imsképouti. V minu|émroce Žádali o
zajištěnítétoakce pan Tříškaa pan Šmíd.Zo navrhuje pověřit pana
Šmída.Z dúvodu rekonstrukce náměstíčkabudou na pouti atrakce
v omezeném mnoŽstvía žádnétéŽkéatrakce. (Doš|oby k poniěení
ŽivičnýchpIoch.)
. Pan starosta hovoři| o prob|émech v DPS. Zo pověřuje pana
starostu, aby Mo neshody vyřeši|.
P. Kubelka
- Pohovoři| o své úěas|i na Va|né hromadě MAS Podlipansko a
inÍormova|o novtlch dotaěních titu|ech, které budou vypsány v září
Ietošního
roku.
Mgr. Karpeta
. Poda| zprávu, že zača|a rekonstrukce sociá|ního zaíízení na
||.stupni zŠ vetim. zeptal se, zda by neby|o možné udě|at
rekonstrukci sociá|ního zařízenív obou patrech' Starosta odpovědě|'
Že ce|á zá|eŽitostbude ještějednou projednána.
L. Kostka
- Zmíni|se, Že je třeba dodě|atkraje novési|nice.
S. Kotek
. |nÍormova|o prob|émus vodou Na Skalce při větších deštích.
(Největší
prob|émje před domem rodinyVese|ých.)
Mgr. Češpiva
- Seznámi| Zo se změnami ve Ve|imských novinách. Dochází
k personá|nímobměnám, někteří ě|enovéredakčnírady odstupují.
Dá|e inÍormova|
Zo, že na vydávání VN by|a v letošnÍmroce 2009
vyč|eněnačástka45.000,. Kč a v současnédobě je jiŽ 30.000'. Kě
z rozpočtuvyčerpáno, Zo navrhuje, aby by|a uspořádána schůzka
s RR' kde budou vznik|é prob|émyřešeny. Zároveň navňuje i
jednánís firmou RoTAtisk.
- Další zprávou by|a informace o táboře. Na Horní Brad|o odjíŽdí
11. 7. 2009 čtyřicetdětí.
. Schúzka s obyvateli poštyse ještě neuskutečni|a'
je p|ánována na
měsíc září. Dá|e požáda|' aby před vjezdem na poštu by| vyznačen
zákazparkování. Pan starosta tento prob|émvyřešÍ.
Ing. Richterová
. zepta|a se, zda budou dodě|ány vjezdy z nové si|nice do u|ice
Sadová a na odbočce na Vítězov. Starosta odpovědě|' ževjezdy už
by|y zÍrézoványa nás|edně budou vyasÍa|továny.
Z jednáníZo Ve|im konaného dne 12. 8. 2009 v zasedací místnosti
OU Velim od 18.00hodin
Přítomni:pp. . SeiÍert,|ng. Richterová' S|abá' KaÍtan'Kube|ka, Mgr.
Karpeta,Kostka' JUDr. Těmín' |ng.Rejho|ec
1. Zaháiení proved| a sprogramem jednání seznámi| přítomnépan
starosta Josef Seifert. Konstatova|, Že je přítomna nadpo|oviční
většina ě|enůZo. H|asovánío programu:pro 9 - proti 0 - zdrŽe|
s e0
2. Kontro|aminu|éhozápisu
Na dětské hřištěbyl objednán zna|eckýposudek, na jehoŽ zák|adě
bude dop|něnasm|ouva,kterouvypracovalJUDr. Těmín.
Rekonstrukcesi|niceě. |||/3299ve Ve|imiby|aukončenav termínu.
Byt v ulici K síd|ištičp. 541 Ve Ve|imi by| přidě|en rodině pana
Mbemby.
Rekonstrukce sociá|níhozařízenína ||. stupni zŠ T. G. Masaryka
pokraěujedIe harmonogramuprací.
Prob|émys vodou při deštíchNa Ska|ce - úko|trvá.
Schůzka s šéfredaktorkouVe|imských novin je nap|ánována na
měsíczářÍ.
Připomenutyostatnízprávy.

3. Doš|áoošta

č.j,428109 J. Soukupová, J. Křemen, Ve|im - opětovná Žádost o
přidě|enÍobecního bytu. odpověd,: Zo chápe svíze|nousituaci,
nicméněbyt pro 4 č|ennourodinuzatímnemá.
ě.j.441lo9 Nykos, a. s. - lhformace o neúětovánípop|atkůza
nak|ádáníse separovanýmip|astoými a papírovýmis|oŽkamiza ||.
Q 2009 a informace o novinkách týkajícíchse druhotnýchsurovin.
ZObere na vědomí.
č.j.443l09 MVČR Praha - Rozhodnutí o poskytnutídotace E.
Government v obcích - Czech PO|NT . kontaktnímístaa schválení
podmínek.Rozhodnutío poskytnutídotace. H|asováníZo: pro 6.
oroti 0 - zdrže|se 3

ě'j.447to9 J. Kubečková,Ve|im - Žádost o řešeníbytovésituace ubýování příte|e. odpověď: Zo nesouh|así s ubytováním příte|e,
kterýnesplňujepodmínkypro přijetído DPS.
. č.j.451/09 KúSk' Praha - Oznámení o přezkoumáníhospodaření
obce Ve|imza rok 2009 dne 3. 12. 2009, zo bere na vědomí.
. č.i.457to9 Ne základnám, o. s., Praha - Žádost o projednání
stanoviska k vyh|ášení reÍerenda. Stanovisko Zo: Reíerendum
nevyhIašovat'
. č.j.46o/o9 M. K|obasa, Ve|im - Žádost o pomoc při řešení
prob|ému- při rekonstrukci si|nice došlo k poškozenívjezdu do
dvora. odpověd,Zo: Pti budovánínovéhochodníkubude opraven
takévjezd do dvora.
. č.j.461/09 KúSk' Praha - |nÍormaceo sp|nění předepsaných
podmÍnek pro poskytnutí grantu - měřiěe a ukazate|e rych|ost|
vozide| a postoupení Žádosti k da|šímuschvá|ení. Zo bere na
vědomí.
- č.j.462109 Farní sbor Českobratrské církve evange|ické
Poděkování za zapůjěeníp|ošinypři opravě oken. Zo bere na
vědomí.
. č.j.464/09 Úzsvtrl . Schvá|eníbezúp|atného
převodu p. č,32512
o
ým, 4543 m2 a p. ě, 32513o Vým. 49 m2 v k. ú.Vítězov, obec Ve|im
za těchto podmínek, které budou uvedeny Ve sm|ouvě o
převodu mezi ÚzsVM a obcíVe|im.
bezúp|atném
Podmínky:
Čl.llt.
-

1. Nabyvate|se zavazuje o nemovitosti uvedené v č|ánku |. této
sm|ouvy řádně peěovat, uŽívatje pouze k úče|ůmzajištění požární
ochrany a bezpečnosti obwate| vyplývající zÍunkce požární
nádrže umístěnéna převáděných pozemcích v sou|adus veřejným
či jiným
zájmem, tj. zejména je nevyužívatke komerčnímúče|ům
vlýdě|eěnýmúče|ům
a ani je nebude k takovým účelŮmpronajímat'
současně proh|ašuje,Že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě,
a to vše po dobu 10 |et od právníchúěinkůvk|adu v|astnickéhopráva
do katastru nemovitostí.
2. V případě' že by nabyvate| poruši| kterouko|i z povinnostíd|e
předchozíhoodstavce,dohod|yse sm|uvnístrany na smluvnípokutě ve
yýši ceny' kterou nemovitosti mě|y ke dni právních účinkŮvk|adu
v|astnického práVa do katastru nemovitostí d|e tehdy p|atného
cenovéhopředpisu' Sm|uvnípokutu |ze u|oŽiti opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvate| ve |hůtě 15 dnů poté, kdy bude
k zap|acenísm|uvnípokuý převodcem písemněvyzván.
4. Bude.|i zjištění sankce d|e odst. 2 spojeno s nák|ady na
vypracování zna|eckého posudku, případně sjinými úče|ně
vyna|oŽenýminák|ady' zavazuje se nabyvate| uhradit i tyto náklady ve
|hůtě15 dnů poté' kdy bude k jejich zap|acenípřevodcem.písemně
vyzván.
5. Převodceje oprávněn kdyko|ivběhem |hůtystanovenév č|ánku|||.
odst. 1 kontro|ovat,zda jsou všechny omezujícípodmínkyze strany
nabyvate|e dodrŽovány, a nabyvate| je povinen k tomu převodci
poskytnoutodpovídajícísoučinnost.
roku během ce|é
6. Nabyvate|je povinen vŽdy k 31. 12. přís|ušného
.|
|hůtystanovenév ě|ánku l||.odst. předat převodci písemnouzprávu o
zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu' k jehož
zachování se nabyvate|vtéto sm|ouvě zaváza|. Za porušení1ohoto
závazku uhradínabyvatelpřevodci pokutu ve wši 3 214'40 Kč. Uhradu
provede nabyvate|ve |hůtě15 dnů poté'kdy bude k zap|acenísm|uvní
pokuty převodcem písemně vyzván.
HlasováníZo.. pro 9 _ proti 0 - zdrŽe|se 0
Pan starostaSeiÍertpožáda|Zo o-schvá|enívyh|áškyč. 1/2009'kterou
je obecně závazná vyh|áška- PozARN| RAD oBcE pro k. ú.Ve|im a
k' ú.Vítězova která bude vyvěšena po dobu zákonné|hůtyna úřední
desce obce Ve|im.H|asováníZo: pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 0
4. Zpráw ě|enůZo. diskuse
Pan starosta
. |nformova|zo o stíŽnostipana V. Košťá|am|. na svého souseda
oh|edněpá|eníp|astŮa zároveň Zo seznámi|se svou odpovědí.
. Dá|e poděkova| Íirmě pana Kaftana za rych|évyřešení havarijního
stavu kana|izace u bytovky čp' 487 v u|ici Pa|ackého a za
vybudovánínoVékana|izace.
. Upozorni| na parkování kamionů V centru obce, konkrétně u
náměstí, a na nutnost umístitdopravníznačky se zákazem stání
vozidel nad 3,5 t.
JUDr. T. Těmín
. Zepta|se, co obec zamýš|íse zpevněnou p|ochoupřed nemovitostí
ěp. 4o2 v u|ici Pa|ackého' Starosta odpovědě|' že p|ocha bude
upravena, aŽ budou dodány novézastávky.

Zároveň opét upozorni| na špatný stav nemovitosti ěp. 402. Pan
starosta odpověděl' Že v|astník nemovitosti by| písemně vyzván
k nápravě stavu, a|e na upozorněnízatím nereagova|.
- Dá|e ho zajíma|o,kdy budou v obci umístěny kamery. Pan starosta
odpovědě|' Že obec zatím na zakoupení kamerovéhosystému nemá
prostředky.
Íinanční
Mgr. P. Karpeta
- Poda| zprávu o rekonstrukci sociá|ního zaíízenína ||.stupni zŠ T. G.
Masaryka ve Ve|imi. Na základě informace zhotovite|e konstatova|,
že stavební práce budou ukončenyve stanovenémtermínu.
lng. M. Rejholec
- Požáda| o vyvezení popelnic u nádrŽe ve Vítězově. Zepta| se, zda
budou umístěny do Vítězova odpadkové koše, a poŽáda|o rnývěsku
na hřiště. Pan starosta odpovědě|' Že ětyři odpadkové koše jsou jiŽ
pro Vítězov připraveny a vývěska také.
J. Kaftan
- Navrh|,že prověřísituaci ko|em dopravníhoznaěeníkvů|iparkování
u náměstí.
lng. Z. Richterová
. Upozornila na špatnýstav vozovky mezi ulicemi K síd|ištia Kar|ova
a ve třídě Krá|e Jiřího. Pan starosta odpovědě|' Že ÍirmaKG Tranzit
vyspraví Výmo|y a nerovnosti na rnýše jmenovaných místních
komunikacích.
M' S|abá
. Poda|a Zo informaci, Že na nově zrekonstruovanémnáměstí
probíhajípos|ední úpravy' které budou dokončeny příštítýden.
Jedná se o osázení pomníěkua kruhu V centru náměstí.Tyto práce
a nás|edněi údržbubude provádětÍirmaViolaÍ|ora.
- Dá|e se krátce zmíni|ao |etnímtáboře na HornímBrad|e.
-

ZiednáníZo Ve|im konaného dne 26. 8. 2oo9 ve sborovně zŠ T. G.
Masaryka ve Velimi od 18.00 hodin
Přítomni:pp. - SeiÍert'|ng..Richterová' S|abá' Kaftan' Mgr. Karpeta,
Kostka, |ng' Rejho|ec,Mgr. Cešpiva,Kotek
1. Zaháiení proved| a s programem jednání seznámi| přítomnépan
starosta JoseÍ SeiÍert. Konstatoval, Že je přítomna nadpo|oviční
většina členůZo. H|asovánío programu:pro 9 - proti 0 - zdrŽe|
s e0

2. Kontro|a
minulého
zápisu
By|objednánzna|eckýposudekna dětskéhřiště'na jehoŽzák|adě
budedop|něna
sm|ouva,
kterouvypracova|
JUDr.Těmín- úko|
trvá.
Rekonstrukce
sociá|níhozařízení
na ||' stupnizŠ T. G' Masaryka
. prohlídka
by|aukončena
v termínu
na místé.
Prob|émy
Na ska|ce- úko|
s vodoupři větších
deštích
trvá.
Schůzkas šéÍredaktorkou
Ve|imských
novin-úko|
trvá.
Připomenuty
ostatní
zprávy.
3. Rozpočtové
opatření
č'||
Pan starosta seznámi| všechnypřítomnézastupite|es rozpočtonf'm
opďřenímč.|l.Výdajeby|ynavýšeny
rekonstrukce
střechna
o po|oŽku:
MS Ve|im - 530.000'-Kč, rekonstrukcenáměstí. 500'000'. Kě.
H|asování
Zo: pro9 - proti0 - zdrŽe|se 0
4. Doš|áoošta
. ě' j.471lo9 NYMco' s.r.o., Nymburk- oznámenívýše u.fiěžku
zVHP |.po|o|etí
roku2009od .|. .|.2009do 30.6.2009'částka.16
197'.Kč.Zo rozhod|o,
hracíchpřístro|ů
že prostředkyz uýherních
budou vyuŽity pro imobi|níobčanya sportovceVe|imi' kteří
reprezentují
obec.H|asování
Zo: pro9 - proti0 - zdrŽelse 0
. é.j.47ao9 tng. P. Míka,Ve|im-.Žádost o zabezpečení
budovy
Zajištění
statkuna konciVe|imiprotineŽádoucím
osobám.odpověd':
budovyopuštěného
statkuřešíPo|icieČR,obec k těmtov'ýkonům
nemá pravomoc,maximá|němůŽeo stíŽnostiinformovatv|astníka
objektu.
. é.j'474to9Č|ŽPHradecKrá|ové
- Dop|někč.1 stanoviskaČlŽP
k rea|izaciakce ..Dobudování
kana|izacev obci Ve|im..v rámci
operaěníhoprogramuŽivotníprostředí2oo7 . 2013. Souh|as
s připojením
Vítězovana Čov Ve|im.Zo berena vědomí.
. č.j.477to9HP projekt_ e|ektroprojekty
Havlík,Kolín- Žádost o
souh|asse stavboua podpissm|ouvyo sm|ouvěbudoucína akci
Ve|im,u|.Pa|ackého,
Sadová- kVN'Ts kNN' č.par,378|10,13-17
lV-12.6006100.
Pan starostanejprveprojednáce|ouzá|eŽitost
s ing'
Hav|íkem
a navrhujeo podepsánísmlouvyh|asovataŽ na příštím
zasedání.
- č,j.478lo9 M. Šibravová,Pašinka- Žádost o přijetído DPS'
RozhodnutíZo: Zařadit do seznamu žadate|ů'přednost mají
ve|imští
V současné
občané.
doběneníbohuŽelŽádnýbytvo|ný.

.

č.j.489/09 soMARo CZ, s.r.o. Praha - Nabídka infosystémua
dopravníhoznačení.H|asováníZo: pro 8 . proti0 - zdrŽe|se 1
Pan starosta SeiÍert poŽáda| Zo o schvá|ení návrhu sm|ouvy, kterou
připravi|JUDr. Těmín . vrácení obecní stavebníparce|yod p. Antoše.
Parce|a bude nabídnutada|šímzájemcům za původnícenu. Záměr
bude vyvěšenna ÚD obce Ve|im po dobu zákonné|hůty.H|asováníZo:
pro 6 - proti 0 - zdrŽe|se 3
Pan starosta SeiÍertpoŽáda| o schvá|ení záměru obce koupit tento
pozemek p' č' 1231 o 4iměře 1004 m2 v k. ú.Ve|im.zpětdo v|astnictví
obce za původnícenu. Záměr bude vyvěšen na UD obce Ve|im po
dobu zákonné|hŮty.H|asováníZo.. pro 6 - proti0 - zdrŽe|se 3
Zo. diskuse
5. Zpráw č|enů
Pan starosta
. Navrh| os|ovit TJ Soko| Ve|im a požádat o sdě|ení podmínek při
pronájmu soko|ovny za úěe|emkonání Ve|imskéhop|esu V roce
20 t 0 .
V sobotu 15.
- Dá|e krátce informova|o ohňostroji'kteý se uskutečni|
8. 2009 o ve|imsképouti, a zdŮrazni|,Že ohňostrojp|ně Íinancovala
která pouťzajišťovala,
a niko|ivobec Ve|im.
rodinaŠmídova,
- |nformova|o bezpečnostnísituaci v obci Ve|im a seznámi| Zo s
myšlenkouuspořádatVe VN anketu (nikolivvšak anonymní),zda mít
obecnípo|icii,čine. (zatím1 po|icista- na více obec nemá finanční
prostředky.)
Mgr. P. Karpeta
- Poděkova|Zo a firmě K+G Servis za nově zřekonstruovanésociální
zaíízenína |l. stupni zŠ T. G. Masaryka. Rekonstrukce byla
provedenakvalitněa Ve stanovenémtermínu.
Ing.M. Rejholec
. |nformova|,Že hasiěi ve Vítězově vpříštím roce os|aví 100 let
za|oženísboru dobrovo|ných hasiěŮ. Pan starosta odpovědě|' Že již
proběh|ojednánís panem Bugem, jemužnavrh|uspořádat v příštím
roce hasičský p|es, na ktený by obec přispě|a, a z finanČních
prostředkůzískanýchz p|esu uspořádat os|avy.
J. Kaftan
. Prověři|situaci oh|ednědopravníhoznaěení- parkování u náměstí.
Na odbor dopravy bude zaslána Žádost o umístěnípříslušného
dopravníhoznačení.
Mgr. J. Češpiva
- Seznámi| zastupite|e s průběhem |etošníhotábora na Horním
a řek|' Že tábora
Brad|e,vyhodnoti|ho jako jeden z nejpovedenějších
se zúčastni|ymimořádně hodné děti a také počasíby|o skvě|é.
Letošnítábor zpestři|anávštěva Po|icie ČR, která předved|adětem
techniku pouŽívanou při zásazích, děti si ověři|y své vědomosti při
dopravníchtestech, mě|y moŽnost si zastřÍ|et,by|a jim měřena
rych|ost při sprintu atp. Da|šímzáŽitkem by|a návštěva ve|imských
radioamatérů,
děti si moh|y vyzkoušet použitívysí|ačekv praxi.
Děvčata se zase na exkurzi v tamější továrně seznámi|a se
zajímavoutechno|ogiívýroby vánočníchozdob. K da|šívydařené
akci patřil {|et na ko|ech do obce Ležáky, které jsou národní
kulturnípamátkou a slouŽí jako památník odboje proti nacizmu.
Mgr. Češpivadoporuěi|Mgr. Karpetovi, Že by to by| dobý tip na
dějepisnouexkurzi.
- Dá|e se zepta|,jak to vypadá s opravou zvonkůna poště'zda|ijsou
jižvyrobena nová vrata, pročnesvítísvětlo před poštoua zda bude
řešen zákaz parkování ve vjezdu u pošty. Pan starosta odpovědě|'
Že oprava zvonkůby|a objednána, Vrata jsou jiŽ vyrobena, opravu
svět|aa parkovánípřed poštouzajistíodbornéfirmy.
Ing.Z. Richterová
. zepta|a se, kdy bude zab|okován průjezdod obchodu U Andě|a do
třídy Krá|e Jiřího. Pan starosta odpovědě|' že si|nice je jiŽ
neprŮjezdná.
ZiednáníZo Ve|im konaného dne 9. 9. 2009 v zasedací místnosti
OU Velim od 18.00hodin
Přítomni:pp. . SeiÍert'|ng. Richterová' S|abá' Kaftan, Mgr. Karpeta'
Ing.Rejholec,Kotek, Kubelka
Hosté:pan S|abý z Pňova, Soko| Ve|im - |ng. J. Badoň' |ng. S. Jak|'
J. Kopecká
1. Zaháiení oroved| a s programem jednání seznámi| přítomnépan
starosta JoseÍ Seifert. Konstatova|,že je přítomna nadpo|oviční
většinač|enůZo. H|asovánío programu:pro 8 - proti 0 - zdrŽe|
se 0
2. Kontro|aminu|éhozápisu
. Prob|émys vodou při většíchdeštíchNa Ska|ce - pan starosta
jedna| s Íirmou, která vypracuje dokumentaci na řešení tohoto
prob|ému
a do da|šíhozastupite|stvadodá nabídku.

.

.

.

-

Schúzka se šéfredaktorkouVe|imských novin se uskutečni|ave
středu 9.9.2oo9
ve 14'oo hod. vZŠ Ve|im. Pan starosta a
místostarosta se s paní šéfredaktorkoudohod|i na da|šímpostupu
vydáváníVN.
HP projekt ,,Žádost o souh|as se stavbou a podpis smlouvy o
smlouvě budoucí..(pře|oŽkaelektrickéhovedení).Pan starosta se
pokoušelteleÍonickyspojit s panem Havlíkem- zatím neúspěšněúko|trvá.
Parkováníu náměstí_ výisknout mapku, vyznaěit umístěníznaček
(zákaz zastavení vozide| nad 3'5 t' nák|adní automobi|y
s dodatkovoutabu|kou)- os|ovitodbor dopravya po|icie- úko|trvá.
Připomenutyostatnízprávy'

lnformaceod TJ Sokol Velim:
Seznámení s Íinanční
situací, informace oh|edně rozpočtu.Provozní
nák|ady výápění soko|ovny plynem jsou vysoké, v pos|edníchdvou
|etech se náklady pohybova|y mezi 100000'. ď 110000'. Kč.
V současnédobě kvŮ|ikrizi příjmynebudou takovéjako dříve,proto se
TJ Soko| Ve|im obává, Že nebude schopna Íinancovat provoz
soko|ovny.Proto TJ Soko| Ve|im přiš|as návrhem stanovit|imit70 000'aŽ 75 000'- Kč. Po vyčerpánítétočástky by by|a nucena omezit provoz,
tzn. omezené moŽnosti cvičení atp. Na zák|adě těchto inÍormací
požáda|Mgr. Karpeta o koordinaci hodin cviěení pro ško|u.Po kratší
diskusi pan starosta nabíd|,Že obec uvo|nípro TJ Sokol Ve|im ÍinanČní
prostředky,ze kteých si můŽezaplatit p|yn' a řek|' Že ško|aani da|ší
cvičebníhodiny by neměly být kvů|inepříznivéfinančnísituaci Sokola
omezovány' Zástupci Soko|a poděkova|i za podporu a navrh|i, aby se
měsíc po zaěátku topnésezóny uskutečni|aschůzka,na kteréby by|
posouzen da|šívývojsituace.
Zástupci Soko|a dá|e inÍormova|i
o své žádostio grant na rekonstrukci
prŮče|í
soko|ovnyse spoluúěastí10%.Zo bere na vědomí.
3. Doš|áoošta
. č.j. 503/09 KRPV' B. Ba|áček - oznámení akce - os|ava Výroěí
za|oženíČsR dne 24' 10. 2009 v místnísoko|ovně a Žádost o
podporu.zo bere na vědomía přispěje na tuto akci částkou
Íinanční
.|
5 000'- Kč.H|asováníZQ: pro 7 - proti0 - zdrže|se
Pan starosta Seifert předloŽi|zastupitelstvutři nabídky na Upgrade
pracoviště Czech
PO|NT v obci Ve|im' reg. ě. projektu
cz'I '06/2.1.00/02.03379'Nabídkuv určenémtermínuzas|a|vos|ovené

48 353,.KčbezDPH
l,išóo,,oon . AutocontCZ, Ko|ín-

č'j.505/2009- Kenast, s.r.o.,Pečky- 46 199'. Kč bez DPH
č.j.506/2009- Kast, spo|'s r'o., Praha - 46 926'- Kě bez DPH
Zastupite|stvoobce Ve|im posoudi|o všechny před|oženénabídky a
vybra|o firmu Kenast, s.r.o., Pečky, která před|oŽi|anejvýhodnější
cenovou nabídku.H|asováníZo: pro 6 - protio - zdrŽe|ise 2
Pan starosta před|oŽi| zastupite|stvu nabídku od společnosti
JoNSERED na sekaěku typ Jonsered FR2216 A2 4x4 s žacímústrojím
(moŽnost mu|ěování)a zametacím kartáčem za cenu 195327'- Kč
s DPH. Tato cena platí pouze do 30. 9. 2009' proto poŽáda| o její
schvá|ení'H|asováníZo: pro 8 - proti0 -zdrŽe|se 0
4. Zpráw č|enů
Zo. diskuse
Mgr. Karpeta
. |nformova| Zo o zahájení nového ško|ního roku. Do |avic |etos
usedne 237 ŽákŮ'
Ing. Rejholec
- Upozorni| na špatný stav odboěky od mateřské ško|y k zák|adní
ško|e' Pan starosta odpovědě|, že si jiŽ dohodl schúzku s panem
Kaftanem, zmapujíprob|ematickámístave Ve|imi a všechnydírya
výmo|yopravífirma K+G Tranzit.
- Dá|e poděkoval za odpadkové koše a poŽáda|' zda by na hřiště
moh|a být umístěnaještě jedna popelnice. Zároveň poprosi|o 10
tú|í'které by chtě|i vysadit ke hřišti ve Vítězově. Pan starosta
odpověděl' Že pope|nici si mohou vyzvednout a túje budou
objednányspo|eěněs da|šímistromky'
Pan Kaftan
. Poukázal na zhoršenoudopravnísituaci zv|áštěv oko|íškoly, kde
automobi|yjezdÍ ve|ice rych|e (nová si|nice svádí k ve|mi rych|é
jízdě). Pan starosta odpovědě|' že žádost o dotaci na umístění
měřičůrych|ostiby mě|a být schvá|enakoncem září.
Pan Kotek
- Dotazova|se' jak je to s odběrem vody pro Kolín . zda jsou udány
nějaké |imity. Upozorni| na katastrofá|ní stav - vysch|ý potok
Nouzovka,snižující
se h|adinanádržkyatp'
Paní SIabá
. ZepÍa|ase' kdy budou rozmístěny nakoupené koše po Ve|imi a kdy
se objedná ze|eň pro novou výsadbu. Pan starosta odpovědě|,Že
cestáři zabudují koše příštítýden a ze|eň (sakury a tújky)se
objednají'vměsíciříjnu.

SPOI..ECENSI(A
SPOZ

BI]BBIITA

MUDr. David Rath ve Velimi

OZNAMUJD

Významná ŽivotníiubiIeaosIaviIi:
Jeřa|a Vác|av' Ve|im
Formánková Hana. Ve|im
Veitová Marie,VeIim
Franc|František.VeIim
Do da|ších|etpřejeme hodně zdraví!
Narodilise:
Mbemba EnriqueAdie, Velim
M|ádková Estera, Ve|im
M|ádková Šar|ota,Ve|im
Pokorná Karin, Ve|im
Kuchař Vítek.Ve|im
Marek Jan, Velim
Rodičům
b|ahopřejeme!
Zemřeli:
Urbánková Marie. Velim
ZikmundováZdeňka. Ve|im
Koděra JarosIav'VeIim
Čestjejich památce!

60 let
75 let
65 let
60 let

tyto děti, kteréod září nastoupi|y
S mateřskouško|ouse roz|ouči|y
povinnouškoInídocházku:
Břečková BarboÍa, Červeňák VÍt, Grim Danie|, Have|ka ondřej,
Jeřábková Lucie, Koste|ecká Kateřina, Kuchařová Adéla' Kync|
Dominik, Mašínová Aneta, Miňovská Niko|a' Náděje Adam, Pena
Adam, RoškotováZuzana, Říha Samue|, Soukupová Tereza, Sovová
Adé|a,SteinbrecherJoseÍ,Storchak |van, Sukdo|ák Vít,Vácha Šimon,
Veitová Kateřina,Vedra|Martin,Vend| Tadeáš' VojtíšekMartin

Dne 19. srpna 2009 navštívi|naši obec hejtman Středoěeskéhokraje
pan MUDr' David Rath' ktenýtento den křti|svou knihu v Kouřimi a přije|
ji představit i obyvate|ůmnašíobce'
V krátkém pros|ovu představi| nejen svou knihu, a|e také projekt
žákovskéhojízdného,kdy Žáci a studenti Středoěeskéhokraje mohou
od 1. 9.2009 zdarma jezdit do ško|.Také pohovoři|o da|šíchp|ánech,
kteréCSSD připravuje'Poté podiskutova|s místnímiobyvate|ia spo|u
s panem starostou Seifertem a PhDr' Markem Semerádem, starostou
sousedních Cerhenic, si proh|éd|nově zrekonstruovanénáměstí, Na
závěr své návštěvyvysadi|na náměstíčku|ípu.
Mos|a

Požár o prázdninách

(Z haly nezŮstalo nic)
V nedě|i 5. 7. krátce před pů|nocíby| na Hasičskýzáchranný sbor
Středočeskéhokraje oznámen požár sk|adovacíchprostor ve Velimi.
operačnístředisko na místovys|aloprofesionálníhasičeze stanic Ko|ín
a ovčáry a dobrovo|néjednotky ze Sboru dobrovo|nýchhasičůPečky,
Nová Ves, Velim - Vítězova P|aňany.
Vdobě příjezdujednotek byla jiŽ ce|á ha|a o rozměrech 60 x 10 m
s autodí|noua zaparkovanými automobi|yv p|amenech.Na |oka|izaci
by|y nasazeny dva C proudy a dva vysokot|aky. Dá|e by|y pouŽity tři C
proudyk och|azovánídvou oko|níchbudov.
PoŽár dosta|i hasiči pod kontro|u za pů|druhéhodiny. Škody však
vzh|edem k rozsahu poŽáru vystoupa|y na 1 mi|ion korun. Důvody
vzniku požáruse vyšetřují'
KvaK, zpráva HZS uvedená na internetu

Z NASICH SKOL
ZóklodníškoloT.G. Mosoryko- zohójení

Termínya místaumístěníkontejneru

SOBOTAOD 9.00hodindo '10.00hodin
10.10.a 17..|0.2009
okruŽníu|ice,u|iceVe Dvoře
třídaKrá|eJiřího.Vítězov
24. 10.a 3.|. 10.2009
.
o k ru Žn í u |i cue|i, c e V eD v o ř e
7..|' |'a 14. 1. t 2009
u|iceTy|ova,Vítězov
21. 11.2009

Nabídkaobecního úřadu Velim

Leteckésnímkyobcí Ve|im a Vítězov je moŽnéo$ednat na obecním
úřaděve Velimi během měsíce září a říina.
Možnostvýběru
- Ve|im (z pěti fotograÍií)
- Vítězov (ze čtyřÍotograÍií)
ÍotografierozměruA3 - 238'. Kčs DPH'
Cena za|aminované

roku2009l1o
školního

Ško|nírok 2oo9/1o by| vZák|adní ško|e T. G. Masaryka Ve|im
zahájen vúteý 1.9. Ve středu probíha|ytřídnicképráce, od čtvrtka
3. 9. pak začalapravide|návýuka'
Na konci minu|éhoško|níhoroku opusti|onaši ško|u31 Žáků(z toho
27 abso|ventůdevátého roěníku). V září nastoupi|o 29 prvňáěků.
S da|šímipříchozímidětmi se pak ce|kový poěet ŽákŮ ško|y mírně
zvýši|'Sko|nírok jsme zaháji|is 237 Žáky.
První dny ve Ško|eby|y jistě obzv|ášťdů|eŽitéa zď1ímavépro žáky
prvníhoročníku,kteým začínápovinná ško|nídocházka. | |etos byli
prvňáěci uváděni do ško|y a do lavic Žáky devátého ročníku.Rádi
bychom,aby tento projektzůsta|na našíško|etradicí.
Na tomto místě bych chtě| poděkovat paní Janě S|avíkovéza
sponzorskýdar pro prvňáěky.

Dá|e je od pondě|í7. 9. 2009 na obecním úřadě ve Ve|imi k dostání
kníŽka Bohus|ava Ba|áčka,,Ve|imsképověsti..- cena 150'- Kč.
NabízímetaképohledniceVe|imia Vítězova- cena 3'- Kč.

Velím se od čensenee letošního roku
můŽe pochl|lbít nouým n&méstím
Dotaci na akci ..Renesance centra - obec Ve|im,.získa|a obec
z Regioná|ního operačníhoprogramu regionu soudrŽnosti NUTs2
StředníČechy.obec se podílína tétočástce7,5 %, EU spo|uÍinancuje
prostředkůbude hrazen ze
tento projekt z85 o/oa zbytek Íinančních
státníhorozpoětu.
Revita|izacínáměstíse z|epši|nejen vzh|edobce, a|e takéÍunkěnost
náměstÍ.Je bezbarierové,novéchodnÍkymajípozvo|nénájezdy' které
překonajíi handicapovanéosoby, by|y zde umístěnynové |aviěky a
jež zvou k příjemnémuposezení nejen místníobyvate|e,
odpočívad|a,
a|e i návštěvníkynaší obce. By|a Vysazena nová ze|eň, opravena
dominanta náměstíěka _ kříŽek s Kristem a nově osázen Památník
padlým. Ko|em náměstí by|o nainsta|ováno nové veřejné osvětlení.
tabu|e.
Samozřejmě nechybí směrník, odpadkovékoše a inÍormační
V nepos|ednířadě je pamatovánoi na cyk|isty'kteřítu na|eznoumapku
tabu|iPodlipanska a takéstojan na
s cyklotrasamiPečecka,informační
ko|a. Kolem náměstí by| uprav'en prostor pro parkování vozide| a
d|áŽděná p|ocha V horní části náměstí bude vyuŽívána pro rŮzné
komunitníakce.
S|avnostníotevření nově zrekonstruovanéhonáměstí je p|ánováno
MoS|a
v září.

o |etošníchh|avníchprázdninách se díky zřizovate|iško|ypodaři|o
zce|a zrekonstruovat sociální zařízení v budově druhého stupně.
V průběhu ško|níhoroku budeme chtít postupně a pod|e potřeby
ma|ovata Vybavovatučebnynoqim nábýkem a uěebnímipomůckami.
Chceme tímdocí|itda|šíhoz|epšenía zmodernizováníprostor,kde tráví
děti i pedagogovépodstatnoučástdne.

o dění ve ško|e bychom vás rádi pravide|něinformova|ina
stránkách těchto novin. Aktuá|ní iníormace (věetně Íotoga|erie)
stránkáchnašíško|y(www.zs.ve|im.cz).
na|eznetetakéna weborných
V závěru mi dovo|tepopřát za Všechnypracovníkyško|yvšem
i všem ostatnímětenářůmVe|imskýchnovin
žákům,jejich rodičům
hodně úspěchůa pevnézdraví.

Mgr.PetrKarpeta,ředite|ško|y

Komenský by byl Spokojen
Za našich m|adých |et neby|o zvykem dojíŽdětna ,,zák|adku..
do Ko|ína, nedej boŽe někam dá|. Proč taky? Mě|i jsme ško|u na
doh|ed, v zimě jsme nemuse|i stepovat u zpoŽděného v|aku ěi
autobusu.Toho jsme si uŽi|ipozději až až. Po zazvoněníjsme ,'při|ít|i..
domů v rekordním čase, pak nás ěeka|y uŽ jen dětské radovánky
venku.
Má teorieje' Že pokud
Podivujise, pročněkteréděti dojíždějí'
dítě ,,na to má.., up|atníse později dobře. Něko|ikrát se mi tato úvaha
potvrdi|a při rozhovorech s rodiči středoško|áků.Ti si pochva|ují' že
profesoři na středních ško|ách a uči|ištíchoceňují zna|osti žáků
z ve|imské ško|y. Jsou či by|i odtud tak dobře připraveni' Že např.
v ěeštině a matematice s úspěchem naváží na předchozí učivo.Sko|a
pěkná, uěite|édobří, važme si toho. Jsou vesnice, kde ško|yi ško|ky
by|yzavřeny a pro děti je pak dojíŽděnído většíchloka|itnezbytností.
Pň té pří|ežitostinavážu na ob|ast zdravotnictví, kterému
(tento ýden) ve|í paní ministryně Jurásková. Také zde je důvod ke
spokojenosti. Máme dobrého zubního |ékaře, praktickou lékařku'
dětskou |ékařkui |ékárnu'
Nevím jak vy, a|e já jsem si vědoma toho, Že mít ško|ua
Zije tu hodně staršÍch|idía
|ékařev místěbyd|ištěje nesmírnědů|eŽité.
ušetříjim to cestování do Ko|ína,které,zv|áště po stavbě obchvatu' je
pro nás staršířidičedobrodruŽstvím.
Pokaždénás to Vede troškujinam'
většinouopačně,než kam bychom si přáli. Ale tak užto v Životě .n,"Jl,

sAMoPŠE2oo96. A a 6. B

cyk|oturistického
V ýdnu od 8. do 12' 6. 2009 jsme se zúčastnili
Sraz by| v pondě|ív 8.00 hod. před budovou
kurzu v Samopších.
prvního
na devětjsmevyrazilia na místojsmedoje|i
stupně.Asi ve čtvrt
hry.Hnedv pondě|í
ko|empů|jedné.Ce|ýtýdenjsme zde hrá|irůzné
. ýmu sloŽeného
Nás|edova|y
z učite|ů.
veěerto by|oringoproti,,e|itě''
přehazovaná,
a spÍintdo Vrchuna ko|e.O osobním
fotba|'h|emýžď
Večervystoupi|i
vo|nuse hrá|y karty' někteým se to nevyp|ati|o.
Ve
Ve středujsme šli do Sázavy,večerby|adiskotéka.
,,kouzelníci''.
ětvrteknám dopo|ednepoěasímoc nepřá|o,a tak jsme hrá|iturnaj
na konciě|ánku.)Na závěr kurzujsme posedě|iu
v kartách.(Výs|edky
táboráku.Kurzse námvšemmóóóc |íbil!
VýsIedky:
1. místoP|záci,2.místoBobři,3. místoPrďošia Vaěice
DruŽstva:
K..
V.. Kosinao.,2' místoCouÍa|ová
Páry: 1. místoVedra|ová
|.. V|ěíkF.
RamšákM.,3. místoFarkašová
Mistřiv kartách:Kenta. Farkašová|. . HerzogJ.' Prší- Smejka|J' .
6. A a 6 . B

ČechJ.

ŽÁclvs.učtrrÉ
Jednoho parnéhostředečníhozářijovéhoodpo|ednese Žáci 9. třídy
utka|i s č|eny pedagogického sboru V míčových hrách (volejba|'
(natďenÍ
basketba|'nohejba|a fotba|).l přes os|abenítýmu ,,seniorů..
sva|u nejmenovanéosoby) se nám téměřnepodařilodotknoutse míče.
Za to moh|o zjevně i to, Že jsme ,,by|i donuceni.. zúčastnit se
přespo|níhoběhu, čímŽsi učite|é
chtě|i pojistitvítězství.Samozřejmě
nejsme s vt.ýs|edkyspokojeni. Věříme' Že pravide|né tréninky a
bude
systematická ,,,šikana.. pedagogů udě|á své. odveta
NEMILOSRDNA!
Fačka

Rorýs je pták příbuzný v|aštovkám.Je 4íiimečnýv mnoha směrech.
Ve dne spí zavěšený ve vyššístavbě' napřík|adv koste|nívěŽi, v noci
|oví.Vz|étá do ve|kérnýšky'načežpadá vo|ným pádem k zemi. Kráké
nohy mu znemoŽňují Íoz|ětze země, proto ke startu vyh|edává ma|é
kopeěky v terénu.Nejčastější\4ýskytronýsůve Ve|imi by| kolem starého
cukrovaru a Ve|imskétovárny, kde by|y za šera k vidění desítky roýsú
při pro|etech.Y září r.1978 bylo u továrny zaregistrovánohejno roryísů
o počtuasi 50 kusů.
Rossfe|dy. Na Rossíe|dech je název jedné po|ohy ve Ve|imi.
Nachází se po obou stranách si|niceod Ve|imi ke K|ipci.Jménozřejmě
získa|a'pod|e původníhomajite|e RossÍe|da.Jiná úvaha připouští
možnost,že tento prostor zarostl během třiceti|etévá|ky šípkouýmikeři
stav po|nostíjej označi|aza ,,rúŽovápo|e,,,
a komise zjišťující
tiskárny.od ěervna 1991 tiskne Ve|imské
Rotatiskje název ko|ínské
noviny. Původně síd|i|av Kolíně|V', Kutnohoská u|ice č. 15, avšak
koncem roku 1994 se přemístilana adresu Ko|ín|||.'Roháěova 194.
Bothbauerová by|ojménosoko|nice,která koncem 60. |et minu|ého
sto|etíbyd|e|ave ve|imskésokolovně. Poté pracova|a ve Ve|imské
továrně. Její rodina se pak přestěhova|ado Týnce nad Labem a paní
Bothbauerová přeš|az výroby do kuchyně Ve|imskétovárny. Její syn
vynika|jako ma|íř-krajinář.
RothmeierJan by| odborným učite|em.R. 1936 se na jeden rok sta|
ředite|em právé zřízenéměšťanskéško|yTGM ve Ve|imi. Nato odeše|
do Sudet. Po příchodu Němců se vráti| do Ve|imi' kde by| předčasně
pensionován dosavadní ředite| Josef Bu|dra. Rothmeier' kteý bydle|
v budově ško|yč. 421, by| téŽčinnýjako ÍunkcionářmístníhoSoko|a.
Po Únoru 1948 by| přeloŽendo Ratboře, kde později zemře|.
Rovenský,vojínRakousko-Uherskéarmády, se narodi|r. 1893' Pad|
Íarnosti.
za prvnísvětovéválky v roce 1915. Patři|do ve|imskékato|ické
Roušar František se narodi| 20. října 1919. By| pekařem
.|5.
v LovosicíchV|||'ě.
Poěátkem 50. |et byl dosazen za dosavadního
ředite|e Tomana, kteý odeše| na ministerstvo. Zde něko|ik |et
ředite|ova|.Rozved| se s první ženou Annou a znovu se oŽeni|.Poté
uvolni|mÍstonovémuředite|iJoseÍuKá|eckémua nastoupi|do do|Ůjako
horník'
Roxovna je cukrovinkářská dÍ|na'v níŽ se vyrábí roxovézboží'Ye
Ve|imskétovárně, v druhémposchodípři kati' by|av šedesátých|etech
vybudována komp|etnímoderně vybavená roxovna. Rozhodnutímz
vyššíchmístby|aještěpřed zahájenímVýrobytato dílnazrušena.
Rozdě|eníobyvate|vsí d|e ru|y z roku 1848 by|o nás|edující:
sed|ák
mě| zák|ad 1 |ánu z pozemků, cha|upník mě| dům postavený na
mě| domek postavený zpravid|a na
obecním pozemku, ,,zahradník..
pansképůdě.
Rozh|as sehrá| za druhé světové války ýznamnou ro|i. okupanti
by|y
tresta|iposlech zahraničníhorozh|asusmrtí.PřestoŽe z přijímačů
vystříhány krátké v|ny, naš|ose řešenía zahraničnírozh|as, zv|áště
Londýn' se poslouchal dá|e. Vo|ání Prahy o pomoc za Květnové
revo|uce1945 bylo ve Ve|imi napojeno i na obecní rozh|as,takŽe by|o
vyší|ánot|ampaěi v u|icích'ozbrojení němečtívojáci Žáda|i obec o
pře|adění na Němci ov|ádanou stanici Mě|ník. Přítomný odbojář
Choděra vysílánívypnul a vojákůmsdě|i|'Že aparaturase poroucha|a.
KdyŽ odeš|i'na|adi|opět na vysí|ačLib|ice.
Rozh|as po drátě by| ve Ve|imi zřízen v 60. |etechminu|éhosto|etí.
Ústřednu měl nejprve ve sk|epě budovy pošty. Později byla na
sousedním pozemku postavena moderní ústředna.Rozh|as po drátě
by|ve Ve|imizrušenko|em 10. října1997.

Čsn
oslava za|ožení

. Ve středu 28. ří)na tomu bude 9.| let' kdy by|a za|oŽena
Ceskos|ovenská repub|ika. K|ub rodáků' čtvrtýoddí| Sokola Ve|im,
připomene naší veřejnosti toto Výročíos|avou, která se bude konat
V sobotu 24. 10.2009 od 14 hod' ve ve|imskésoko|ovně.Hlavníprojev
pronese Mgr. Dobeš z Ko|ína.V programutéŽvystoupí
k tomutor4iročí
Žáci Mateřské ško|yz Ve|imi a zazpívá Tereza K|ingrová. V přáte|ském
posezení si u pří|eŽitosti 130. výročí narození připomeneme
nejslavnějšího.českého zápasníka, jehoŽ babiěka pocháze|a
z Baienlecku. Učastnícidá|e zh|édnouvýstavuzahrádkářů'tvorbuŽáků
místníško|y'pane|znázorňujícípráci archeologůa téžpane|přib|iŽující
výstavbuvelimskéhonáměstí.
VšechnyVás zve k|ubrodákŮ

VarusrÁ ABECEDAQrsr |o|)

oSV Velim . žácia žákyně

.|598'kdy do
RonovskýAdam by|ve Ve|imifarářem,a to ko|emr.
po PetruV|kuMě|nickém.
Že se chce
Ronovskýs|íbi|'
úřadunastoupi|
církve.
chovatpod|eřádu kato|ické

Dne 6. 6. 2009se kona|oveřejnévystoupení
ke 125. výročí
za|oŽení
Soko|skéžupyTyršovy.K viděníby|o něko|ikvystoupení
cvičenců
všechvěkovýchkategorií'
od nejmenších
dětípo věrnouseniorskou
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F|DE open Va|ašská Bystřice _ otevřený
mezinárodní šachový turnaj - se kona| Ve dnech
12. - 19. 9. 2009. Na tomto šachovémÍestiva|use
po výhře v simu|tánce, vítězstvív řešite|skésoutěŽi
a 2. místě v b|eskovémšachu sta| Tadeáš nej|epším
borcem. V h|avním turnaji obsadi| jako junior
2. místo, ce|kově to by|o \^ýborné.|5. místo.
Gratulujeme!
AH

gardu. Sk|adby
se zúčastni|oi sedm ve|imskýchdětí (|va
''Lavičky..
Homokyová, Adé|a Kronusová, Zuzana Kopecká, Jiří Kupka' Radek
Sixta, Jaros|av Horák a A|eš Bednář). Nacvičova|y ji pod vedením
VeronikyJ. a lvany H.
IH

FC Velim - týsledlqy utkání:
A mužstvo:Pardubice- Ve|im2:0,Ve|im- ČeskýDub 2:0,Pěnčín
Turnov- Ve|im0;1'Ve|im- Chrudim0:2,Nová Paka- Velim3:1,Ve|im
- Dobrovice1:1,Letohrad- Ve|im2:1,Ve|im- HradecKrá|ové
B 2:1
B mužswo:Ve|im- Bí|éPodo|í2:0, Kondrac- Ve|im.|:1.Ve|imTrhovýŠtěpánov5:0, Chocerady- Ve|im O:0,Ve|im- Radim 2:0,
Louňovice
- Ve|im2:0
DoÍost:Ve|im- ČeskýBrod 5:1' Po|epy- Ve|im2:0,Ve|im- Řičany
4:0'Pečky- Ve|im1:4'Ve|im- Kouřim5:1,Ma|ešov
- Ve|im2:3
záci (st.' m|.):Poděbrady- Ve|im1:6,3:4,Ve|im- Libiš5:0,3:3,
JestřábíLhota- Ve|im1:6,0:3,Ve|im- Pečky12:0'6:0,--, VelimSemice2:0,8:0
Přípravka:Kounice- Ve|im3:5,Ve|im- AFK PečkyA 5:6,ZásmukyVelim1:11

FC Velim - tabulkv:

Turnaj V Nepoměřicích
Jako obvyk|ejsme si muse|itrochu přivstat' abychom stih|iV sobotu
5.9. odjezd v8 hod. do Nepoměřic. Pražáci zde pořáda|i turnaj Ve
volejba|ua my jsme se rozhodli zúčastnitse ho. UŽ cestou se nám
zdá|o, Že trochu Íouká, a|e říka|ijsme si, Že hru to snad ov|ivňovat
nebude. KdyŽ jsme dorazi|i, organizátoři jiŽ mě|i vše připravené,
jen začít.Turnaje se zúčastni|o
roz|osované,
na|ajnované,
11 druŽstev
z b|ižšího
i vzdá|enějšíhooko|í.Za Ve|im jsme postavi|i3 druŽstva'
která vŽdy muse|a mítminimá|nědvě Ženy. Už při prvnímzápasu jsme
zjisti|i'že vítropravdu nenídobým spo|uhráčem.Zdán|ivějednoduché
míčenajednou koněi|yv autu, podání by|o jedním z nejtěŽšíchúderů.
ProtoŽevšak podmínkybyly pro všechnystejné,bra|ijsme to sportovně
a snaŽi|ise vítri spo|uhráčepřehrát. Po ce|odennídřině jsme obsadi|i
4'' 8. a 11. místo,převza|i ceny aza soumraku odjíŽdě|idomů.UŽ se
těšímena da|šíturnaj' na kteni se pi|ně připravujemekaŽdý čtvrtekve
velimskésokolovně.
AB
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Sokol Velim - oddíl Judo
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i.Á'iiiJá zá.us.'"...
.staiš''iacl'ii.*ivá;' . 5'.ó "t.
. ó.gr.z'iši

pořádá nábor m|adých iudistů (rok narozenídítěteí997, 1998, 1999
a m|adší)
Máme zájem o všechny,kteří chtějízkusit něco jinéhoneŽ ko|ektivní
sport. Ke cvičenípotřebujete pouze přezutí, staré tep|áky a hlavně
zájem se něco nauěit'Na cvičenízapŮjčímekimono.
Cvičeníprobíhávždy od 16'30 do 18 hod. V úteý - tyzická přípravaa
miniÍ|orba|'
ve ětvrtek- vlastnÍcviěeníJUDo'
Zaoddí|Judo K. Strnad
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Šachy a Tadeáš Baláček

Na začátkuzáří se teprvečtrnácti|etý
Tadeášzúčastni|
mistrovství
juniorů
Českérepubliky
do 18 |etv rapidšachu.Skonči|
na výborném
8. místě.Vyhrá|spacáka pyte|s|adkostí.

VíceinÍormací
na www.Íotba|.cz
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Aerobik
Rozvrhp|atný
od 7. 9..2009
604835789'
7205.|7892
Cviěíse na 2. stupniZS, inÍormace:
Po n d é | l
19 - 2 0 h

step aerobikdospě|í

UteÍý
16,30- 17,30h
16,30- 17,30h
17,30- '18,30
h

Rodičes dětmi do 3 |et
C v i ě e n í d ě tí 3- 6|e t
Aerobik děti

19- 20h
(,wneK
1 7-18, 30h
't9-20h

Břišnítance pro všechny
(od 15. 9. 2009!)
Aerobik děti
Bo d ýo rm- v h o d n é i p ro
začátečníkv

MC Pramínek
Program říien2009
zahranémaminkamiz MC Pramínek
7. 10' Minidivadé|ko
.|4.10. Povídánískosmetičkou
Janou Poulovou
na téma:
o p|eť'vtýběrvhodnékosmetikypro urěitýtyp p|eti'
''Péče
v rámci
|íčení.'.
...(Ssebou: v|astníp|eťovoukosmetikua |íčení,
programu- individ.poradenství
Závěrem:s|osování
o
s kosmetičkou.)
poukázkuna kosmetiku.
21.10. Podzimnízpíváníčko
s Míšou

|
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ostatní alitivity Mc Přamínek:
Středa odpo|edne-16.00 hod. Hravé muzicírování pro začátečníkyhudebně dramatickýkrouŽeks |ektorkouMíšouBrěákovou,
16.45 hod. Hravémuzicírovánípro pokroči|é'cena: 35,. Kě
Útený to.oo hod. . Kurz ang|ické ško|ičky- seznámení s Aj hravou
Íormou,s lektorkouPetrou Lewington,vhodnépro děti od 2'5 do 6 |et,
cena 35'- Kč
8. 10. 17.00 hod. - Kreativní tvoření pro rodiče . v1irobašpacht|o{ch
obrázků dětem pro radost, pomůckyzajištěny.
4. Drakiáda MC Pramínek na Piěhoře v Dobřichově . termín bude
upřesněn na v1ívěsce'na |etácícha webu MC Pramínek.
Kde nás najdete:VZDĚúvncí oENTRUM PEČEoKA,
tř. J. Svermy 141' Pečky'289 11
Kontakty:722 671 480, www.praminek.unas.cz,
mcpraminek@seznam.cz

VELIMSKENoV|NY- oběasník
vydávanýoU ve Ve|imi
INTERNET:www.velim.cz
E-MAIL: redakcevn@se znam.cz
Redakční
rada: Mgr.A|enaHo|zbauerová
- šéfredaktorka
(sport)
Mgr.Jaros|avČešpiva
Mgr.Eva Vese|á(korektura,
zprávyzeZS)
Mgr' Hana Kaprá|ková(korektura)
Bc. KateřinaKvapi|ová(zprávyod občanů)
(zprávyod občanů)
|ng.Mi|os|av
Macháček
Jana Bartošová(zprávyod občanů)
přepisy'inzerce)
Bc. PetraSixtová(úěetnictví,
Příjemzpráv: e.mai|:redakcevn@seznam.cz
(zŠVe|im)
Mgr.Jaros|avČešpiva
podobě
Uzávěrkaje 21.den v měsíci.Příspěvky
zas|ané
v e|ektronické
majípřednost.Příspěvkydoš|épo uzávěrce i příspěvkynevýištěné
z kapacitních
důvodů
vyjdouv dalšíměís|eVN. Příspěvkymohoubýt
upravené,
obsahzůstane
nezměněn(nevyŽádané
rukopisynevracíme).
Za obsahč|ánků
zodoovídáautor.
Tisk: RoTAtisk,Roháčova194,28o02 Ko|ín3, te|./fax:
321 724 338,email:rotatisk@
reklamniservis.cz.
www.reklamniservis.cz

