Ceno 5,. Kě

VydóvÓ obecnÍ úřod

Téma:obecnípo|icie- výsledkyankety
Váženíspo|uobčané'
děkuji za Vaše odpovědi na anketníotázky týkajícíse obecní po|icie.Na zák|adě ankety chce
většinaobčanŮ zřízeníobecnípo|icie.Touto otázkou se bude zabývat Zo, a|e sám za sebe říkám,
důvodůje reá|nézaěítod jednoho obecníhopo|icistya čas ukáŽe, jest|ijsme se
Že z Íinančních
da|i správnou cestou a jejich počet později rozšířit.Tato otázka je náročná i časově, je třeba
atd'
řízení,uchazečmusí úspěšněabso|vovatproško|ení,
vyh|ásitrnýběrové
Já osobnévšak budu v tétochví|iusi|ovato zřízeníjednoho obecníhostráŽníka.A na závěr výzva
pro občany- nebudte|hostejník tomu,co se děje v našíobci.
Josef SeiÍert,starosta obce

oBEcNíPoL|cIE?

K tématuzřízeníobecnípo|iciea jejíhovyužitípro občanyVe|imia Vítězovase znovu vracíme,
protoŽe je velmi aktuá|ní.Stá|é porušovánípravide| občanskéhosouŽití také poukazuje na
potřebuvykonávánídoh|edunad veřejnýmpořádkem.
V kolínskémokrese využívajís|ir/ou obecnÍ (městské)po|icie pouze obce Český Brod,
Koste|ecnad Černými|esya Ve|ký osek. V ČeskémBrodě p|níúkolyobecnípo|iciece|kem šest
provozu. V Koste|ci nad Černými
h|ídkáchv nepřetržitém
ve dúouě|enných
stráŽníkús|ouŽícíc-h
p|ovoz,
h|ídkách,kdy nenízajištěnnepřetrŽit}i
|esy vykonávajís|užbutři stráŽníciv jednoč|enných
poúzenočnísměny o víkendech.Ve Ve|kémoseku provádějítuto s|uŽbupouze dva strážníci.
V obci Pečkyby|a obecnÍpo|ice před šesti |etyzrušena.Jedním z h|avníchdůvodůby| prob|ém
strážníciobecní po|icie
s rníběremvhodnýchosob pro výkon tétos|uŽby.Při p|něnísvých úko|ů
spó|upracujís PoiiciíČeskérepub|ikya na základě veřejnoprávnísm|ouvymohou vykonávatsvoji
pravomoci na územíjinýchobcÍ.
V proběh|éanketě jste mě|i možnostvyjádřit se k tomu, zda zřízeníobecní po|iciezvýšíváš
pocit bezpečía zda byste uvíta|imít k dispozici tento orgán, na kteý byste se moh|i obracet
se bezpeěnostia pořádku v našíobci.
týkajícími
s prob|émy
Výdaje spojenése zřízeníma nás|edným udržovánímobecní po|icie,kteréjsou vyčleněny
z obécníhorozpočtu,nejsou ma|é.Proto ie třeba peč|ivězváŽit všechnyokolnostispojenés její
existencíve Ve|imi, zda je právě ona potřebná pro zajištěník|idu a pořádku. K tomu mohou
přispěti Vaše názory, kterébudou poskytnutyZo k da|šímurozhodování.
VYSLEDKY ANKETY
.|
vyp|něno - 223
Anketních|ístků rozdáno - 000
.'|
.|48
neodpovědě|o- 3
ne ano - 62
cítítese ve svéobci bezpečně?
neodpovědě|
policie?
1
89
ne
33
ano
- 1
zřízení
obecní
Přáli byste si do budoucna
Zce|kóvého poětu 189 občanů,kteřína předchozíotázku odpovědě|iano, si jednoho obecního
156 a obě Variantyoznači|o9 občanŮ'
vícestrážníků
strážníkapřqe24 občanů,
připomínky,z nichŽ některé(vztahující
Děkujemevšemza účastv našíanketě i za da|šíkonkrétní
MW
se k danémutématu)otiskujeme.

Listopod 2OO9

od 23.
nahlédnutí
zadáníbude zveřejněna Vystavenk veřejnému
.|.|.2009do 23' 12.2009na oU Pňov-Předhradí.
Zo bere na vědomí a pověřuje pana starostu a místostarostu
jednání.
k dalšímu
. č,.
prostředí,
č.
j.627109Minisjerstvo
Praha- Rozhodnutí
Životního
o9o31o6.t. sFŽP o poskýnutídotace na akci ,,Dobudování
kana|izacev obci Ve|im.'.Zo bere na vědomía pověřuje pana
jednání.
starostuk da|šímu
- ě. j. 628/09 FC Ve|im - Žádost o poskytnutísponzorského
turnajCup Denmark
příspěvkuna činnost- mezinárodníÍotba|o\4i
turnajčástkou
Zo přispějena Íotba|o4Í
2o1o (Dánsko).Rozhodnutí:
obce v roce
100 000,.Kě (tatoÍin.částkabudezahrnutado rozpočtu
Zo: pro9 - proti0 - zdrŽe|se 0
2010).Hlasování
s nabídkamina měřičerychlosti'
Pan starostaseznámi|zastupite|stvo
kterézas|alyfirmy KING A|R, s. r. o., B. T. B. Dvořák' s. r' o. a
EURoPE JETS, s. r. o. Zastupitelstvonevybra|ozatím žádnou
jednání.
a pověřujepanastarostuk da|šímu
z nabídek
Zo. diskuse
7. Zpráw č|enů
Pan Kostka
. Upozorni|na nepořádek vobci ko|em ,,nádržky.,,
na odpadky po
zajistí.(Cestáři
Že úk|id
|istí.
starostaodpovědě|,
a mnoŽství
u|icích
ve Vítězově.)
přednostně
řeši|iucpanoukana|izaci
Ing.Rejholec
. Zepta|se, zda budoucestáři zqíŽdéI
pro listítakédo Vítězova.Pan
Že svoz je p|ánovánkoncemýdne' nynísd
starostaodpovědě|,
Že tújejiŽby|y
přednostně
Dá|ese zmíni|,
řešilaucpanákana|izace.
Vysázeny'

sPol,EčnnsrrÁ nunBII(A
SPOZ

OZNA]I'TUJE

VÝznamná ŽivotníiubileaoslaviIi:
BartošJan, Vítězov
Svoboda Miroslav.Velim
Holub Karel, Velim
ŠátekMiros|av,Ve|im
Chyba Lubomír,Ve|im
Ska|a Bedřich' Ve|im
Bednáriková LudmiIa,VeIim
Kolář BohusIav,Ve|im
KoIaříkV|adis|av'Ve|im
Hájková Eva, Ve|im
Do da|ších|et přejeme hodně zdraví!
Narodilise:
A|ena,Velim
Minarčíková
Drahovza|Šimon,Ve|im
Po|ák Tomáš.Ve|im
Rodičůmblahopřejeme!
Zemře|v:
ČerveňákováJuIiana,VeIim
HIouškováMarie.Ve|im
Čestjejichpamátce!
ManŽelstvíuzavře|i:
Danie| Hartman a Dana Prachtová
Do da|šíchspo|ečnýchlet přejeme hodně štěstí!

EnriqueAdiel Mbemba,Esteraa
Marek,VítekKuchař,MatějVokněr.

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

M|ádkovy'Karin Pokorná, Jan

Kauza věely: ,
Dodržovánízákona oU Velim
ě|ánkuv obecníchnovináchjsem se zmiňova|o
V mémpos|edním
jednáníp. starostyJ. SeiÍertaa pana JUDr' Těmínana SVS (Státní
veterinárníspráVa) Praha. Zarazi|o mě, Že na tomto jednání by|o
přítomno
a já jsem neby|přizván,i kdyŽoU musíbýt
to|ikprávníků
nestranný.Proto jsem se obráti|na místníoZ dle s o poskytování
Věc, na kteroumá úřad30 dní'
se tétozá|eŽitosti.
inÍormací
týkajících
připomenutí
(4 doporučené
dopisya 3x ústní
do 6 měsíců
se protáh|a
Do
zastupite|stva.
p. J. SeiÍertovi),'
obdivuhodnývýkon současného
Protonechávámotisknout
dnůmi chybíněkteréinÍormace.
dnešních
jeden z dopisŮ p. JUDr. Těmína, se kteými vŽdy seznamoval
se všímsouh|asili.
a v nichŽvšichni
zastupite|e

Ministerstvozemědě|stvíČR, k rukám náměstka ministraúseku|esního
a vodního hospodářství
YáŽený pane náměstku,
obracímse na Vás jako právnízástupce obce Ve|im,se síd|emnáměstí
obránců míru120. Velim.
Dne 30. 7' 2oo7 obdrŽe| můj k|ient dokument označený jako
podnětu - odbornévyjádřenf.. Kopii zasí|ámv pří|oze.
,,prošetření
Protože tento dopis, jak z něho |ze snadno odvodit' neby|o moŽno
povaŽovat za kva|iÍikovanévyřízenístíŽnostimého k|ienta,obráti| jsem
se dopisem ze dne 13. 8.2007 na ředite|eKrajskéveterinárnísprávy
pro Středoěeský kraj.
Jeho odpověď ze dne 1 1. 9. 2007 je extrémněneuspokojivá,a proto
mi nezbývá neŽ se obrátit na Vás se Žádostí o nápravu, podniknutí
příslušnýchkroků,popř. vyvozenípersoná|níodpovědnosti.
Můj k|ientje obcí asi s 2000 obyvateli. Téměř uprostřed souvis|é
zástavby však je umístěno na pozemku paní Marie Smídovévěe|stvo
(ve v|astnictvíjejího syna), které svrl'm v|ivem (způsobeným zřejmě
špatnýmzacházením) obtěžujea na zdravíohrožujeoko|níobyvate|e,a
to jiŽ po dobu nejméně8 |et. S v|astníkemuvedenéhopozemku nenÍ
dohoda možná, ostatnísousedy šikanujea komp|ikace'kteréjsou |im
jeho vče|amizpůsobovány,jsou mu vítanýmzdrojempotěšení.
ce|é
Proto se můjk|ientna KVS obráti|se Žádostío pomoc a prošetření
věci a dá|e pak se žádostío nápravu tak, aby uvedenév'ýbojnévčelstvo
by|oe|iminováno.
Ve svém dopise ze dne 13. 8. 2007 přesně odcitova| něko|ik
přís|ušnýchustanovenízákonů, kterése na danou věc vztahují'KVS
všakjejich ap|ikaciani nezkusi|aa navícse ce|kem zbytečnědotk|amé
cti.
orofesioná|ní
S oozdravem
JUDr. TomášTěmín.Ph.D.
advokát
Z ostatníchdopisů a ústníchjednání směřovaných na různéorgány
jsem se dozvědě|:
1) Jsme město - od kterédoby?
2) Věe|y nejsou registrované
- všichnivěe|ařimajívěelyregistrované
povinnost
V ce|ostátnímregistrunebo p. JUDr. Těmínmys|e|oh|ašovací
na obec (mám písemněod p. Seiferta,že tak neuěiní). obec je povinna
stanoviště registrovat.
snad majívče|yněkde
3) Uprostředsouvis|ézástavby - ostatníVče|aři
jinde?
4) S v|astníkempozemku nenídohoda možná- nikdy zastupite|é
s majite|koupozemku nejedna|i,p. JUDr. Těmínaani neznala a ani
Žádný zápis z tohotojednáníjsem nenaše|.
_ Že by neznalostoZ?
5) Věe|y píŠmídové
6) Zřejmě špatným zacházením - do dnešníhodne mi odborníkz oZ
Ve|im neukáza| jak se včelamisprávně zacházet_ Že by pom|uva?
7) Výbojnévěe|stvo_ jak si moh|p. JUDr. Těmínověřit' žejsou
výbojné?Zajistéz VÚV gýzt<umnýústavvěe|ařský) Dol by mě|i radost.
8) Marie Šmídová- že by zastupite|énevědě|i, kdo na č.p. 425 byd|í?
9) Personální postih oprávněné pracovnice z KVS Ko|ín(krajská vet.
spráVa).'..
10) ProÍesioná|ní
ěest p. JUDr. Těmína- že by by|aza|oŽenana
zastrašovánía podávání nepravdit4ich informací?
Dá|e jistě oZ Ve|im vysvět|í,proě nepoda|o po jednání na SVS
Praha podrobnou zprávu do VN. Nebo se snad nes|uěova|os jejich
přesvědčením?(odpověd' na můjprvníčlánekje toho důkazem- obi|í
gPylujívče|y- nes|ýchaná b|bost')Nemě|o by se ce|éoZ omluvit pí
Šmídové
za pom|uvy,kteréo ní šíři|o,nebo snad všichnizastupite|é
doma chybě|i, když je rodiěe učilis|ušnémuchování? od pos|edního
č|ánkuveVN již up|ynu|adelšídoba, a|e odborníkna VčelyzoZs|á|e
nevysvět|i| pojem samosprašnost rost|in. Nebo snad neví, co to
znamená?
Šmíd

Reakce

YáŽenýpane Šmíde,
na jednánís Vašimisousedya zástupciobce Ve|imdne 18. 2.2009
jsme si, věřím,upřímným
že omezítechov věe|
s|íbi|i,
rukoupodáním
Vašich
stíŽnostem
dalším
v u|iciU Hřištěve Ve|imi'abychompředeš|i
pravdu,nýbrŽse pokouše|i
sousedŮ.Na tomtojednáníjsme neh|eda|i
Zároveňjsmesi
dosáhnoutkompromisu,
cožse nám,zdá se, podaři|o.
vysvět|i|isvá vzájemná stanoviska, tj. moje osobní, většiny
za
Vzájemnějsme se om|uvi|i
zastupite|stva,
Vašea Vašichsousedů.
Vašehopřípadu.
excesy'k nimŽdošlopři prezentaci
já osobněce|ouzáleŽitost
povaŽuji
za
S oh|edemna tutoskutečnost
zainteresovaní)
a nebuduse
zce|auzavřenou(věřím,žei všichnida|ší
k ní jiŽ vracet,protoževšechno,co bude dá|e řeěeno,můŽepouze
čehojsmedosáhli.
znepříjemnit
to dobré,
Děkuji
TomášTěmÍn

Kolínslqý obchvat

Exkuzedo K - centroo |PsKolín

Dvouproudová komunikace, která by mě|a zjednodušit průjezd
Ko|ínem,nemusí být dostavena' jak by|o p|ánováno' Vprosinci 2010.
Zatímcona jednéstraně se staví,na druhébrzdístavbu neshody mezi
investorem óbchvatu a obyvate|em Štítar.Bohus|av Liska, jehoŽ důmje
odmítáVystěhovat.Na místějeho domu
urěen k demo|ici,se tvrdošíjně
by totižmě|y stát pi|ířemostu přes Stítarskéúdo|í'Reditelstvísi|nic a
bydlenía nebo parcelu' kde by mu
dálnic se mu snaŽínajítodpovídající
postavi|o dům podle jeho představ, a|e bohuže| pan Liska zatím
neakceptova|ani jedénze tří objektŮ, kterému by|y nabídnuty.
Díkytěmto pozemkovým sporům by se moh| obchvat dostavět aŽ na
jaře 2011, ovšem za předpok|adu' Že se tyto spory nedostanou
k soudu'
Jas (zdrojinternet)

Jako kaŽdý rok jsmé i |etos je|i s pí uěite|kami Vese|ou a
a poradenského střediska Úřadu práce
Kaprálkovou db |nÍormačního
Ko|ína K - centra. Po příjezdujsme by|i rozděleni do dvou skupin.
Polovina deváté třídy š|a do |PS, kde jsme si mohli udě|attest' ktený
nám eventue|ně pomůŽe při vo|bě budoucího povo|ání či studia'
Všechny potřebnémateriá|y s informacemi o středních ško|ách nám
by|yp|něk dispozici.
sousedící,'Káěko,.'ve kterémse
Mezitímdruhá skupina navštívi|a
oh|ednějeho provozu.Jedná se o
dozvědě|aplno zajímavýchinÍormací
nízkoprahovézařízenípro ty, kteří mají prob|éms drogami. Na konci
této besedy nám pracovnícizodpovědě|ipo|oŽenéotázky. Asi po 1'5
hodině se skupiny vyměniIy.
Týo exkurze by|y pro nás ve|mi uŽiteěnéa pouěné.
fačka

z NAšICHšxor

Z historiechalupy ě. 18 . rodnéhodomu
méhootce JoseÍaStrnada

VÍtóníobčónků
Když narodí se maličký (František Hrubín)
Když narodí se maličký' dar viděnÍmá pod víčky,
dar slyšení má v něžnémoušku,
dar doýku má v prstíčkách'
dar chuti najde v pruním doušku,
dar vůně v jarnÍch kýičkách,
Maminko, ý k těm daúm vkrátku dar řďi přidáš nemluvňátku'
V sobotu 14. 11. 2oo9 proběh|ona oÚ Ve|im vítánínových občánků
našíobce. Na úvodpřivíta|apříchozírodiče'jejich příbuznéaznámé pí
J. Studená. Našim novým spoluobčánkům popřá|a za obecní
zastupite|stvo pí Z. Richterová. Děti z místníMateřské ško|y Písnička
vystoupi|yza hudebníhodoprovodu paní ředite|kyA. Tomášové.Děti
ob|eěenédo jednoduchých krojůpředved|y Velmi povedenétanečně
recitačnívystoupení.Na památku tétos|avnostníchvíle dosta| každý
nornýoběánek ma|ýdárek a maminka květinu.
ŽaS

Chalupa č. 18 ve Velimi patři|a Janu Potměši|ovi'kteý ji proda|
Vác|avu Kvízovi z Pňova a jeho manŽe|ce Marii, rozené Vokřálové'
Jejich syn JoseÍ mě| za ženu sestru MUDÍ. Kýa, velimskéholékaře'
Kvízovi mě|i čtyři syny, z nichŽ Vác|av zahynu| u m|ýna ''V Rybníce,.
(spad|z vozu a koně ho přeje|i).Tam potom po |étastáva|kamennýkříŽ
zničenýV 50. |etech.Po otcově smrti V r. 1927 cha|upuzdědil syn A|ois'
kteýještě na částipo|íhospodaři|,částpropachtova|.
Do této chalupy se přistěhova|ana přelomu 19. a 20. sto|. m|adá
dvojice - můj děd Josef strnad s manŽelkou Annou' by| totiŽ
s Kvízovýmispřízněn' Než si děd zakoupil cha|upuv PraŽskéu|icič,83
a zařídi|řeznictví,narodi|yse v cha|upě Kvízově čtyřijeho děti' z nichŽ
syn Josef (1902)by| mým otcem, Později zde provozovalstýc Vlastimi|
a osobníautodopravapana
Strnad drogerii,by| zde konzum' papírnictví
MuŽíka.Napos|edy zde mě|i zahrádkáři svou k|ubovnu.
Letos doš|ok demo|icitohoto objektua podle pracovníhoúsi|íbude
na místě bývalécha|upy č. 18 pravděpodobně co nevidět stát nový
dúm, který jistě přispěje ke kráse obce. Nechť se v něm nol4im
obyvatelůmdobře Žije.
M. Čábe|ová

rRlrrurv
MLADÉ
PŘEDSTAVUJEME
Jan Herzog
karatista,13 |et,byd|iště
- Ve|im,žák V||.B třídyZŠVe|im

Šroomó svélogo

novin'
Velimských
Váženíčtenáři
asi jste zaznamenali,že Zák|adníško|aT. G.
MasarykaVe|im pouŽívápři své prezentaci
nové|ogo'Zák|adem|ogaje kresba budovy
|.stuoně od akademickéhomalíře Jiřího
Škopka. Logo je pouŽíváno s |askavým
svo|ením
autora.
Mgr' Petr Karpeta' ředite|školy

íirrrr

Jaký sport provozuješ, stručně nám ho představ.
Karate Shotokan - dó. Je to bojový sport, kteý vznik|vJaponsku. Je
urěen k sebeobraně.
Jak ses ke karate dostal a v kolika letech?
Začal jsem v 6 |etech.Taťka chtě|, abych boxova|jako dříve on, a|e
mamka nechtě|a,abych se věnova|tak tvrdémusportu.V práci s|yše|a,
Že oddí|karate V Pečkách nabírá novéŽáky. Je|i jsme se tam podíVat'
jest|ise mi to bude |íbit.Zpočátkujsem moc nadšenýneby|'a|e později
se mi to za|íbi|o.

Kdy lst začal závodně?
zatím závodíme jen v rámci oddílu (kteý má cca 200 lid|' protoŽe na
závody mezi oddí|yse múžeaŽ od 15 |et (z dŮvodu bezpeěnosti).
za Kerý oddíl závodíš?
Chodímdo oddíluKarate shotokan. dó Jiří Tomek.
Co se ti na karate libí a nelíbÍ?
Na karate se mi |íbí'kdyŽ cvičímekumite (zápas). Není nic, co se mi
ne|íbí.
Kteý sport bys asi provozoval, kdyby nebylo karate?
Věnova| bych se asi tomu boxu.
co ie pro tebe na tomto sportu nejtěžší?
NejtěŽšíje asi zapamatovat si spoustu kat a hmatů' které jsou pro
A je jich opravdu hodně.
karateto nejdů|eŽitější.
Jaký máš sportovní cíI?
Chtě| bych bý hodně dobrý v tomto sportu a dosáhnout ěernéhopásu,
.t
kteý mohu získat nejdříveV 5-letech' Jednou bych se chtě| podívatdo
Japonska,jak probíhájejichtréninkkarate.
Máš už také něiaký životní cíl?
Ano mám, chtě| bych se dostat do URNA (útvarrych|éhonasazení).A
pokud se mi toto nepodaří' chtě| bych být trenéremkarate.
Jak ie tvoie sportování náročné pro rodiče po stránce Íinančnía
časové?
ani časovéto nenítak nároěnéjako např. hokej'
Po stránce Íinanění
V jaké kategorii soutěžíš? v jakých soutěžích?
Soutěžíse v katách (sestavy)a kumite (zápas) a dá|e se skupiny dě|í
pod|e barev pásů na kategorie. Jak už jsem zmiňova|, na závody
votevřeném kumite se mŮže aŽ od 15 |et. Zatím pro nás pan trenér
pořádá turnajeV rámci jeho oddí|u.
Jakých ýsledkú jsi zatím dosáhl?
V mé kategoriito by|a výhra poháru za 1. místo ve Vánočnímturnaji
vkatách 2004, 1. místo v řízenémkumite 2008' pohár pro nej|epšího
Žáka karate 2007, 4, místov katách 2008'
Co tě během tvé kátké kariéry nejvíce nadchlo nebo zklamalo?
Zk|ama|omě' kdyŽ jsem se dozvědě|,Že na závody můŽemeď od 15
let. Nadch|omě' kdyžnám pan trenérukazova|,že i ho|ýmarukama se
dokážemeubránitprotizbrani.
Kolik tréninkú absolvuješ během ýdne a kolik soutěží za měsíc?
Kolik hodin týdně věnuješ tomuto sportu?
Zatím mám jen týdně 1 trénink2 hodinový + kaŽdý měsíc seminář' kteý
trvá 4 hodiny a kde se ce|ou dobu trénujíkaty nebo kumite. A o
prázdnináchmáme tábor na .|0dnů,kde se věnujemekarate.
Kdo ie tviti neivětší sportovní vzor?
Jean. C|audevan Damme a můjtrenérpan Tomek.
Kdo je tvuj nejoblíbenějšísportovec?
Mým ob|íbeným
sportovcemje jezdec v Superbike Max Biaggi.
Jaký byl twj neivětší sportovní zážitek?
Výhra ve Vánoěnímturnaji2004.
Dodržuješ životosprávu jako správný sportovec? Co jíš a piješ
před turnajem resp, zápasem?
Zivotosprávu žádnou speciá|ní nemám. Před turnaji pouze snídám,
protoŽese konajíjiŽ od 8 hodin a během turnaje h|avně hodně piji a
mám jen |ehkousvačinu.
Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo a nápoj?
Mám rád Sprite,kuřecířízeka hrano|ky'
Chodíš rád do školy? Kteý předmět máš nejraději a Reý nemáš
rád?
Ško|umoc rád nemám, nejraději mám TV a zeměpis a nemám rád
a hudebnívýchovu.
vJíWarnou
Kdo je tvůj největší kamarád?
Mým nej|epším
kamarádemje Pave| Peroutka.
Dělá podobný sport někdo z našeho okolí?
Hodně dětíz Ve|imidě|ájudo' to je takébojo{ sport.
Co bys vzkázal chlapcúm, abys je získal pro karate?
Karate neníjen o boji, ale i o získánífyzickékondice' I kdyŽ je trénink
tvrdý,zaŽijemei spoustu |egrace.Je to obrannýsport, proto mys|ím'Že
v dnešnídobě neníšoatnéněco takovéhoumět.
Děkuji Honzovi za rozhovor, ktenýbyl i pro mne poučný.
Jménem redakěnírady a čtenářůVN mu přeji hodně sportovníchi
JaCe
Životníchúspěchů.

SokolVelim - oddílstolníhotenisu
Po minu|éúspěšnésezóně, v nížsto|nítenistéve|imskéhoSoko|a
postoupi|ido Regioná|níhopřeboru (RP) ko|ínskéhookresu, doš|o
v oddí|e k významným změnám. Po něko|ika|etéodm|ce by| opět
sestaven rezervnítým, v němŽ dostávají pří|eŽitostpředevšímm|adí
okresnísoutěži,RS2. Kádr A . týmu
hráči.B . tým nastupujev nejniŽší
opusti| před zaěátkem nového soutěŽního ročníkuVlastimi| S|ušný
(návrat do SK Křeěhoř)' jenž patři| k oporám druŽstva. I přes veškerou
snahu vedeník|ubuse nepodařilopřivéstdo muŽstvahráčepodobného
ka|ibru.V současnédobě tedy tvoříkádr A . týmu FrantišekDej' Pavel
Jeřa|a, Danie| Petřík a Martin Skopek' na soupisce B . týmu jsou
zapsáni Martin Babický,Lukáš Jeřa|a' ArnoštKopecký' Pave| Sixta' Jan
Svoboda, Pavel Urbánek a ZhijingVaňková.

Na nadcházející sezónu se hráěi připravova|i kromě tréninkŮ
v domácí herně i v tradiční|etnísoutěŽi. v níŽ mezi sebou měří sVé
herní dovednosti hráči ko|ínskéhoa nymburskéhookresu. Ve|imský
tým skonči|v této|ize s bi|ancí1 výhry' 2 remíza7 poráŽek.Na konci
srpna pak velimští hráči sehrá|i přáte|ský due| V Mostišti na
Rokycansku, kde op|ati|itamnímu druŽstvu jejich návštěvu Velimi.
Z těsnéVýhryV poměru 10 - 8 se tentokrát Íadova|domácí ce|ek.
A - týmu se v samotnémprůběhuRegioná|níhopřeboru přílišnedaří,
po sedmi ko|echje Soko| Ve|im přikován na pos|ednípříčce'kdyŽ platí
pověstnou nováčkovskou daň' byť se mŮže v domácím prostředí
spo|ehnout na si|nou fanouškovskou podporu. Dosavadní 4ís|edky
Ve|imi v RP: Ve|im - Koste|ec B 2:16, Nová Ves A - Velim 14:4,Ve|im
- Radim A 4:14' K|učovC - Ve|im 9:9, Ve|im - Radim B 8:'|0,Ve|imSoko| Ko|ínA 4:14, Koste|ecC -Ve|im 12:6.
B - družstvoje na tom o poznání |épe'po šestikolech má k|adnou
bi|ancičtyřvýher a dvou proher:Ve|im - Nová Ves E 18:0'Ve|kýosek
B - Ve|im 5:13, Ve|im- Týnec nad Labem C 7:.|1' Nová Ves D - Ve|im
7:11'Ve|im- Radim E 14:4,Ye|kýosek C - Ve|im.|2:6'
Podrobné reportáŽe z utkání ve|imských ce|ků včetně Íotogalerií
na|eznete na webových stránkách www.sttveIim.estranky.cz
oddí|sto|níhotenisu

A.tým
Hráči
(zleva):
PavelJeřa|a
FrantišekDej
DanieIPetřík
artin Škopek
Sokoll/elim
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FC Velim - zhodnocení podzimní
části soutěŽního ročníku 2oo9/Lo
Máme za sebou prvnÍ polovinu soutěžnÍhorďníku 2009/10, Jak tuto
část soutěže hodnotíte s ohledem na ýkony a umístění jednotlých
muŽstev?
Podzimní část soutěže povaŽujeme za víceméněúspěšnou.Ve|ká
spokojenostje s v1ikonya umístěnímnašich mládeŽnickýchmuŽstev,
která se všechna ve svých soutěŽích pohybují v abso|utníšpičce
tabu|ky.Navíc si dobře vede i přípravka,což dává velikou naději' Že
m|ádežnickákopaná ve Ve|imijde správnou cestou.
K jednotliým ýmům''. UmístěníA mužstva ke konci podzimní části
bylo asi největšímstrašákem?
Jistě' ještě tři ko|a před koncem podzimu to s A muŽstvemvypadalo
ve|mi špatně. P|ný bodo\4ízisk v pos|edníchtřech zápasech naštěstí
posunu| tým b|ížeke středu tabu|ky. A uýkony mohou navíc být
přís|ibem pro jarní část. Uspěšný závěr podzimu však v Žádném
případě nepřeceňujeme. Navíc nás v prvním jarním ko|e čekají
Pardubice (vedoucí tým soutěŽe) a pak hned zajíŽdímedo Českého
Dubu' kteý bude nutně potřebovatbodovat'Uspěšnýstartdo jaÍabude
pro ce|ýda|šíprůběha ce|kovéumístěníklíčovlý.
B ým se pohybuje v klidných vodách tabulky. Spokojenost?
Ano. Naše rezeva střídá |epšíokamŽiky s těmi horšÍmi'Ale ce|kově
v|ádnes umÍstěním
v k|idnémstředu tabu|kyspokojenost.
A teď mládež... Tam se podzimní ěást soutěže jistě vydařila...
Urěitě. UŽ jsem se zmíni|o tom, Že mládeŽnickýmtýmůmse podzim
vydaři| na výbornou. Dorost vede tabu|ku A třídy o ětyři body. Staršíi
m|adšíŽáci ještě musí odehrát od|oŽenéutkání s Mě|níkem.Pokud
budou bodovat, skončíi tato muŽstva po podzimu na prvnímmístě.
Kdyby se těmto týmůmdaři|o i na jaře' čekajívedení k|ubu příjemné
starosti spoiené s úVahami o úěasti našich dorostenců a Žáků
v krajskémpřeboru.A|e nepředbíhejme,soutěŽie teprvev po|ovině.To
a|e neměnínic na tom, že m|ádežnickámuŽstvaproŽilave|ice úspěšné
období.
Nezapomeňme zmínit i to, Že na druhém místě okresního přeboru
přezimujei naše přípravka.

Záňrem _ slÍbili jsme čtenářůmVN termínyzápasťtA mužstvana
zimnímtumajiv Praze'

#

ZimníturnajTeskahor- Praha- Štěrboho|y:
9.30 hod. FC Velim - SK MotorletPraha
Ne 10.1.
S o 16 .1. 1'l. 30hod. FCV e l i m- C L U Be ro u n
Ne 2 4.1. 11.30hod. FCV e |i m- S tav o j S K Ře v n i c e
9.30 hod. FC Ve|im- SK ČeskýBrod
So 30.1.
Ne 7 .2. 11.30hod. FCV e l i m- C A F C
So 13.2. 15.30 hod. FC Velim - Dukla Praha B
Ne 2.|.2. 15.30 hod. FC Ve|im- FK Újezd nad Lesy
o víkendech27. a 28' 2., 6. a 7' 3. dvě utkánío závěrečnéumístění.

,wNĚco
NAZ.UBEK

piňa colada
Košíčky

Suroviny:
400 g hladké mouky, 150 s
150 9
moučkového cukru,
strouhanéhokokosu, 1 vejce' 250 g
Hery, špetka soli, citrónová kťlraa
šťávaz 1 citronu,vanilkovýcukr.
Ananasoý krém:125 g másla, 100 g moučkového
cukru, 2 žloutky,
3lžícekompotovaného
ananasu,podle chutilikérPiňa Colada,
Rozpuštěnábílá čokoláda'proužkybarevnéhosušenéhoananasu na
ozdobenía barevnépapírovékošíčl<y.
Postup:
ho do fó|ie
Z uvedenýchsurovinvypracujemekokosovétěsto'zaba|íme
Potomho rozvá|íme
na sílu2 mm'
od|ežet.
a nechámev ch|adničce
na košíčky
vykrájímeko|ečka,v|oŽímeje do suchýchÍormiček
a
pečemepo dobu 8 minut při 170 "C. Upeěenézch|ad|é
košíčky
vyk|epneme
z formiček
a vnitřekvytřemerozpuštěnou
bí|ouěoko|ádou.
Necháme ztuhnouta mezitímsi připravímekrém.Změk|émás|o'
mouěko{ cukr a ž|outkyvyš|ehámedo pěny' přidáme okapaný,
nadrobnonasekanýananas a pod|echuti |ikér.Krémemnap|níme
připravené
povrch,dáme do ch|adničky
ztuhnouta
košíčky'
uh|adíme
potomje pře|ijemerozpuštěnou
bí|oučoko|ádou
a ozdobímeprouŽky
ananasu. Nakonec cukrovinkyv|oŽímedo barevnýchpapírových

Na otázky šéfredaktorkyodpovída|P. Karpeta, sekretář FC Ve|im.

FC Velim - vysledlqy utkárrí:
A mužstvo:Živanice- Ve|im1:2,Ve|im- Ústín./o.2:0
4:0,Libodřice- Ve|im2:1
B mužstvo:Ve|im- Zbras|avice
Dorost:Ve|im- Kunice7:0.Libodřice- Ve|im0:1
Žáci 1st.,ml.):Benátkyn./J'- Ve|imo:4,o:2,Mě|ník- Ve|imod|.na
2 9.11.
Přípravka:Kouřim- Ve|im4:7,Ve|im- ČeskýBrod5:3

FC Velim _ konečné tabullry po podzimní
části:

..Íp-:ip-|9.......'.....

óZNÁM;Ní-*

**--.

ZŠNová Ves oznamuje,Že pracujeod šk.roku 2oo9t2o1od|e pří|ohy
vzdě|ávání
žákůs |ehkýmmentá|ním
zák|adního
vzdě|ávání
upravující
oostiŽením'
V tomtoroceotevře|aZŠprotýo děti2., 3. a 4. třídu.V případězájmu
svéděti
a jakýchko|i
dotazůvolejte- te|.32.|762 205. Již nemusíte
vozit do Ko|ínaa Poděbrad.Přijdte se k nám podívat.Na setkání
s Vámise těší
řed.ško|y
Mgr.Mi|oslava
Nykodemová,

Změna ordinačnídoby dětskéhozdrav.střediska
MUDr. Dvořákové
(od7'12.2009 po dobu přestavbybudovy zdrav. střediska Cerhenice)
Pondělí

Úteryi

Středa
Čtvrtek
Pátek

7 - 12 hod.
7 -1 1 ho d.
7 - 12 hod.
7 -1 t ho d.
7 - 12 hod.

P|aňany te|.725534000
Chotutice te|.725534001
PIaňany
Chotutice
Plaňany

Nový ceníkinzerce ve Ve|imskýchnovinách
1 strana
Y2strany
74strany
1/8strany

1000 Kě
400 Kč
200 Kě
100Kč

S|eva za ooakování - 3x za sebou 10 7o
Vk|ádaná inzerce
1 Kďks
VEL|MSKÉ NoV|NY. občasníkvydávaný oÚ ve Velimi
INTERNET: www.velim.cz
E-MAIL: redakcevn @seznam.cz
Redakčnírada: Mgr. A|ena Ho|zbauerová- šéfredaktorka
Mgr. Jaros|av Češpiva(sport)
Mgr. Eva Vese|á (korektura,zprávy zeZS)
Mgr. Hana Kaprá|ková(korektura)
Bc. Kateřina Kvapi|ová (zprávy od občanů)
Jana Bartošová (zprávy od občanů)
Jana Sixtová (zprávy od oběanú)
Žaneta Svobodová (zprávy od občanů)
Bc. Martina Wasserbauerová (zprávy od občanů)
přepisy' inzerce)
Bc. Petra Sixtová (účetnictví'
Příjemzpráv:
e.mai|:redakcevn@seznam.cz
ě|enovéRR
podobě
Uzávěrka je 21. den v měsíci.Příspěvkyzas|anév e|ektronické
mají přednost' Příspěvky doš|épo uzávěrce i příspěvky nevytištěné
z kapacitních důvodůvyjdou v da|šíměísle VN. Příspěvky mohou b1it
upravené,obsah zůstanenezměněn (nevyŽádanérukopisynevracíme).
Za obsah ě|ánkůzodpovídáautor.

Tab. bsz Dos|edníhood|oženéhoutkánÍ

Tisk: RoTAtisk, Roháěova 194, 28o 02 Ko|ín3' te|./Íax321 724 338,
e-mail:rotatisk@reklamniservis.cz.www.reklamniservis.cz

Více inÍormacína www.Íotba|.cz
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