Vydóvó obecní úřod

Ceno 5,. Kě

Leden 2010

Téma:Velimsképroměny

l*,WXff6mA'r;"

rff:;;:::*i"i!,:t*
'
/-'.ý
;';,;
^*.r"
*,t^:^,,i,
*i '':,',,:.;
'"

Naše obec Ve|im se stá|e mění,
dotváří a obnovuje' Někde zanikají a
někde pro změnu vznika1ínovébudovy
a plochy. Stále se něco děje.
Po ce|ý tento rok bychom Vás chtě|i
provádět historiíVe|imi zachycenou na
Íotografiích
a poh|ednicích.
Tento seriá|
bude nabízet vždy jednu nebo dvě
ÍotograÍie
Ve|imiz doby minu|é.
Máte.|i nějaké ÍotograÍie nebo
poh|edniceVe|imi a chcete se o ně
prostřednictvím našich novin podě|it
s ostatními, ozvěte se také na níŽe
uvedenékontakty.
Na úvodpřinášímestarou poh|ednici
Ve|imi a fotograíii náměstí (by|y
použity ze soukromé sbírky Martina
Steinbrechera).
Pozna|i jste některou z budov na
prvním snímku? Tipnete si, z jakého
roku je íotograÍienáměstí? Váže se
vám k daným místůmnějaká vzpomínka? Pokud ano, podě|tese o ně s námi.
E-mail: redakcevn@seznam.cz nebo
na te|.č.:731 820 050.
KVAK

zEzo
ZPRÁVY konaného
dne 16. 12.2009v restauÍaciNa
ZiednáníZo velim
Hřištiod 18.00hodin

pp. - SeiÍert,
|ng.Richterová'S|abá'Kube|ka'Mgr.Karpéta'
Přítomni:
Kostka
Kaftan,JUDr.Těmín,|ng.Rejho|ec,
Kotek,Mgr.Češpiva,
Host:p. T. Honzík
pan
1. Zaháieníproved|a sprogramemjednánÍseznámi|přítomné
všichnič|enové
Že jsou přÍtomni
starostaJoseÍSeiÍert.Konstatova|,
pro 1.|- proti0 - zdrže|
se 0
o programu:
Zo. H|asování
zápisu
minu|ého
2. Kontro|a
. Umístění
roku
přechodůvobci Ve|im- bude řešenov|. čtvrt|etí
2010.
provizoriumna rok 2010 by|oschváleno.
- Rozpočtové
. Zámérobce prodatpozemky- PK p. č. 13 v k. ú.'Ve|imo výměře
2o4 m2a p. ě. 325|1v k. ú.Ve|imo \4ýměře57 m2 by|vyvěšenna
desce'
úřední
. Rozpočet
sdruŽenína rok 20.|0 a rozpočtového
Vodohospodářského
.l
ýh|edu na rok 201 . 2012 by| zveřejněnna WWWstránkácha na
desceobceVe|im.
úřední
. spo|eěnostNYKos, a. s., přepracova|a
dodateksmlouvyě^1l201o
d|e poŽadavkůobce Ve|im. Staiosta Seifert požáda|Zo o jeho
Zo: pÍo.t1 - proti0 - zdrŽelse 0
H|asování
schvá|ení.
. PřipomenutyostatnízpráVy.
Poté pan starosta seifert požáda|pana T. Honzíka, aby poda|
informaceke svéžádosti.Pan Honzíkdo|oŽi|
dop|ňující
zastupite|stvu
elektrárny včetně
poŽadovaný návrh na umístěníÍotovo|taické
Po hodinovédiskusi požáda|pan starosta zo o
íotodokumentace.
h|asováník riýše uvedenémutématu.otázka zně|a: Souh|asíte
so|árníe|ektrárnyo r4ikonu600 kW na p. ě.
Íotovo|taické
s vrýstavbou
žes qÍstavbouqÍše
1oo/5,100/6a'|o1ft v k. ú.Vítězov?Zo rozhod|o,
Zo: pro 3 . proti4 H|asování
nesouh|así.
uvedené
so|árníe|ektrárny
zdrŽe|se 3
3. Doš|ápošta
. č.j. 670109V. Hájek, Ve|im - Žádost o poskytnutíÍinančního
příspěvkupro syna . t. č. k|ientaUSP v By|anech.Zo poskytne
zimnírekreace.H|asování
příspěvek
5 000 Kě na uhrazení
Íinanční
Zo: pro11 . proti0 - zdrŽelse 0
. é.j.672logMŠ Ve|im - oznámení nepřítomnosti
ředite|kyMŠ
z důvodusamostudiaa jmenovánízastupujícíučitelkyv době
Zo berena vědomí.
nepřítomnosti.
do
Z|atéS|unce- Žádosto přijetÍ
- č.j. 673/09 M. + J. Cha|oupkovi,
přednostmají
Zo: Zařaditdo seznamuŽadate|ú,
DPS. Rozhodnutí
občané.
veIimští
rekonstrukce
- č'j.674log|. Kync|ová,Ve|im- Žádosto provedení
býu
Zo navrhujepo Novémroce proh|ídku
bytu. Rozhodnutí:
dalšíkroky.
skutečného
stavuučiní
a po zjištění
Íirmou
odbornou
- P|P, s. ř. o., HradecKrálové- nabídkaprezentacenašíobce .
nabízené
Zo nevyužije
Města a obce - okres Ko|ín.Rozhodnutí:
prezentace.
se 1
Hlasování
ZO: pro2 - proti8 - zdrže|
novéhoÚe 1oigitatni
- |ng.arch.P. Kro|ák,Praha- nabídkapřípravy
změnyke
ZO berena vědomí,do konce|ednapřipraví
zpracování).
zpracováníúzemníhoplánu.
Zo, diskuse
4. Zpráw č|enú
Pan starosta
V roce2010'
a popřá|všenej|epší
Zo za spo|upráci
- Poděkova|
. Dále se zmíni|,
výši5 974283 KčRenesance
Že dotacev ce|kové
by|a zaslána
centra - obec Ve|im cz.'|.,|5l3.3.ool10.00264
obceVe|im.
15.12.2009na účet
JUDr.Těmín
. |nÍormoval
Zo o povinnostidodrŽovatpřípustnoutmavost kouře.
KontrolutohotostavuprovádíČ|Že.
Pan Kostka
- PoŽáda| o zabezpeěeníhráze Vítězovskéhorybníka_ opravu
nátokového
stavidla.
MonikaS|abá
. InÍormova|a
o p|ánovanýchpředvánoěníchnávštěvách sociá|ní
rodinách.
komisev sociá|něs|abších
Z iednáníZo Ve|imkonanéhodne 13. 1. 2010 v zasedacímístnosti
OU Velimod 18.00hodin
Přítomni: pp. - Seifert, |ng. Richterová' S|abá' Kaftan' Kotek'
Mgr. Karpeta,Mgr. Češpiva,|ng.Rejholec,JUDr. Těmín
1. Zaháiení oroved| a s programem jednání seznámil přítomnépan
starosta Josef SeiÍert. Konstatova|, Že je přítomna nadpo|oviční
většina č|enůZo. H|asování o programu: pro 9 - proti 0 - zdrŽe|
se 0

2. Kontrolaminu|éhozáoisu
. Novy územníp|án obce- úko|trvá'
- Záměr obce prodat pozemky PK p. č. 13 vk. ú. Ve|im o uýměře
2O4m2 a p. ě' 32511v k. ú. Velim o vrýměře 57 m2 by| vyvěšen do
21. 12.2009 na úřednídesce. JelikoŽ se Žádný da|šízájemce o u/še
jmenované pozemky nepřih|ási|' Zo Ve|im rozhod|o, Že týo
pozemky budou prodány zájemcŮm, kteřío ně projevi|izájem.
. Zo rozhod|o,Že pozemek PK p' č.13 v k' ú.Ve|im o výměře 204 m.
bude prodán SAL|MĚ druŽstvu Velim, které o prodej pozemku
zažáda|ov |istopadu 2oo9. Žádost by|a projednánana22. zasedání
Zo dne 2. 12, 2009' H|asováníZO: pro 8 - proti 0 - zdrŽe|se 1
- Zo rozhod|o,Že pozemek p' č.32511v k. ú.Ve|im o qiměře 57 m2
bude prodán panu T. Korencovi, kteý o r4Íšejmenovaný pozemek
zůáda| a jehoŽ Žádost byla projednávána na 22' zasedání Zo dne
2. 12.2oo9' H|asováníZo.. pro 8 - proti0 - zdrŽe|se 1
- Zabezpeěení hráze Vítězovského rybníka a oprava nátokového
stavid|a- úko|trvá, oprava bude provedena za příznivéhopočasí.
. Připomenutyostatnízprávy,
3. Doš|ápošta
. č,j.34l201ooAD Ko|ín, s. r. o. - Dodatek sm|ouvy o závazku
veřejné s|uŽby ve Vnitrostátní |inkové dopravě na rok 2010
k podepsání. Rozhodnutí: Zo souh|así s dodatkem č,. |v2010.
H|asování:pro 9 - proti0 - zdrŽe|se 0
. č.j.35/2010sUNcAD' s. r. o. - Návrhy barevných variant řešení
ÍasádyoÚ Ve|im . Zo se ne|íbížádnáz navrhovanýchVariant,proto
pověřuje pana starostu SeiÍerta k da|šímujednání s výše uvedenou
Íirmou.
. ě,.j.37l2o1o Úzsvtrl - Sm|ouva o rnýpůjčce
nemovitostíč.j. UzsVM
/sKo/9o19/2009.sKoM a inÍormace o náVrhu sm|ouvy o
převodu.Zo bere na Vědomí.
bezúp|atném
H. Kruty - Žádost o přijetído DPS.
- č.j.38/2o1o|.Vjazovkinová,
Rozhodnutí Zo: Zařadit do seznamu žadate|ů'přednost mají
veIimští
občané.
- ě.j.43l2o10EuroOyc|es, s. r. o. - opětovná Žádost o vydání
souh|asus \4istavbouFVE o Výkonu600 kW na p. ě. 100/5' 100/6a
10ol7 v k. ú' Vítězov. Pan JUDr. Těmín navrhuje vyzvat pana
Honzíka k před|oŽenítakového návrhu, kteý by poěíta|s obcí jako
společnéhopodniku,jenŽ bude e|ektrárnuprovozovat.
s podí|níkem
Zo souh|así.
4. Zpráw ě|enůZo, diskuse
Pan starosta
. Seznámi| Zo s finančnísituací.Zůstatekna bankovnímúčtuobce
Ve|im by| k31. 12.2009 99049.'|1 Kč. Kdnešnímudni je na
bankovnímúětu10 150 938 Kč.
. |nformova|Zo, Že v měsíci prosinci proběh|na oÚ Ve|im dí|čí
audit
bez závaŽných chyb a nedostatků. Závěreéný audit je plánován
17.3.2010.
. Dá|e Zo inÍormova|,Že ve|imským a vítězovskýmobčanůmby|a
nabídnutaparcela č. 1231 vk. ú. Ve|im. Do 27. 1,2010 jsou
očekávány odpovědi a inÍormace,zda chtějí b,ý|zařazeni V seznamu
Žadate|ů
o stavebníparce|u.
. Poté pan starosta požáda| zastupite|e, aby si na příštízasedání
připravi|i připomínky a návrhy, které by mě|y být zapracovány do
rozpočtuobce Ve|im.
. Pan starosta SeiÍert poděkova| všem pracovníkůmoÚ, Íirmě KG
na
Tranzit pana Kaftana,Íirměpana Kotka a Sa|imě,kteříse podí|e|i
úk|idusněhu a přispě|ike zv|ádnutísněhovéka|amiý.
- Zároveň veřejně poděkova| panu Minarčíkoviza včasný zákrok u
poŽáru domu v Kar|ově u|ici.Ve|képoděkovánípatřípaníUh|ířové
a
paníSka|ové,kterése postaÍa|yo majitelkuv1Íše
uvedenéhodomu,
a především také SDH Vítězov, kteří zajistili poŽární dozor
v pravidelnýchintervalechaŽ do ranníchhodin.
Mgr. Karpeta
- Seznámi| Zo s výs|edky kontro|y p|nění usnesení a úko|ůpana
starosty SeiÍerta,kterému by|y u|oŽenyZo.
i s|ožkadoš|éa odes|anépošý ýkajícíse Zo
- Dá|e by|a proh|édnuta
a s|oŽka se Žádostmi a rozhodnutímina kácení dřevin. Při kontro|e
neby|y zjištěny žádnézávažnéchyby a nédostatky.
Ing. Rejholec
. Poda| informace o přípravách 2. Hasičského p|esu' ktery' pořádá
SDH Vítězov V sobotu 16. 1. 201 0' a zároveň na něj pozva| všechny
zastupitele.
Mgr. Češpiva
- Poděkova| a zároveň pochvá|i| pana starostu za zorganizování
úk|idusněhu. Poté poŽádal' zda by moh| být více vyhrnut sníh na
parkovištiu obchodníhodomu Eden. Pan starosta s|íbi|'že vyhrnutí
sněhu zajistí.

sPo[.Dčnnsrvi BI]BBII(A
SPOZ

OZNAMUJE

VÝznamná Životníiubi|eaoslavi|i:
Novák A|ois' Ve|im
Vlk Josef, Velim
Kostková Hana, Ve|im
SoučkováMarce|a,Ve|im
Stará LudmiIa'Velim
LiterováEmilie' Velim
HoráčkováZdenka' Ve|im
Do dalších|et přejeme hodně zdraví!
Zlatou svatbu oslavili:
Milan a Aloisie Totkovi.Velim
BIahopřejeme!
Narodilise:
Poláková Bára, Ve|im
TěmínTobiáš'Ve|im
Souěková Tereza, Ve|im
Rodičům
b|ahopřejeme!
ZemřeIi:
KremserJaromír.Ve|im
Kadeřábek otakar' Ve|im
Čestjejich památce!

60 let
70 let
65 let
60 let
65 let
90 let
70 let

Poplatky v roce 20L0

odpaduěiní500 Kě za osobua rok'
za svozkomuná|ního
Pop|atek
jsou osvobozenipop|atníci:
od pop|atku
. osobys prúkazemZTPlP
. osoby, ktenýmVzniká pop|atkovápovinnostnarozením.Tyto osoby
jsouosvobozeny
pouzeza ka|endářní
se narodi|y.
rok,ve kterém
kteý dovršil
Ú|evave výši40 o/opoplatkubude poskytnutapop|atníkovi,
po dovršenítétohranice.
věk 75 |et, a to od roku nás|edujícího
uhradíěástku300 Kě / 1 osoba/ 1 rok.
Pop|atník
Ú|eva 40 % poplatkubude poskytnutaosobám ubytovanýmv domě
s|uŽbou.Poplatníkuhradíčástku300 Kč/ 1 osoba / 1
s pečovatelskou
rok.
odpaduv obci
domůzap|atíza svoz komuná|ního
Majite|é
rekreaěních
Ve|imjednorázovýpop|atek500 Kě / nemovitost.
je Íyzická-nebo
psa. DrŽite|em
Pop|atek
ze psa p|atídrŽite|(ne majite|)
právnickáosoba, která má trva|ýpobyt nebo síd|ona územíCeské
republiky.
za rok:
Sazby pop|atků
psa a každého
za druhého
za prvníhopsa
téhož
drŽiteIe
da|šího
.|)sazba pop|atku
+ 75 Kč(2 psi = 125Kč)
50 Kč
domku
v rodinném
za psa chovaného
+ 75 Kč(2 psi = 225,-Ké)
150Kč
2) sazbapop|atku
domy)
v náj.doměse dvěmaa vícebýy (bytové
za psa chovaného
Pop|atekze psa se p|atíod tříměsícůstářípsa.
je povinenzaplatitpop|atkydo s1!!.9lg každého
roku.
Poptatník
neuhradípop|atekdo 28. února'vyměřísprávce
Pokud pop|atník
pop|atkupop|atekp|atebním
4iměrem a můžezvýšitvčasnezap|acené
poplatkyaŽ na trojnásobekčástky.
povinnost
nesp|nísvoji oznamovací(pop|atkovou)
Pokud pop|atník
určenouobecně závaznouvyhláškou'|ze d|uŽnéčástkyvyměřitdo tří
|et od konce ka|endářníhoroku, ve kterémoznamovací(pop|atková)
povinnostvznik|a.Bude{i před up|ynutím
této |hůtyuěiněn Úkon
znovu
běŽítří|etá|hůta
k vyměřenínebodoměřenípop|atku,
směřující
od konce roku, v němŽ by| pop|atníknebo p|átce o tomto úkonu
písemněinÍormován.
Úoap r vyplňováníÍormulářeýkajícíhose daně z nemovitostiod
1 . 1 .2010
půdyčiní11,68Kčza m2
Ve|im- cenazemědě|ské
domů)
koeÍicient
- 1'4 (daňz obytných
kód Ku - 778 036
pŮdyčiní13'81Kéza m.
VÍtězov
- cenazemědě|ské
koeficient-1 (daňz obýnýchdomů)
kód KU - 778 044

Stalose ...

V up|ynu|ém
roce by|ooběanyVe|imioznámenona Po|iciiČR 30
přestupkŮa 32 trestnýchčinů'Některéz nich by|yzjištěnypo|icisty
přímopři prováděníh|ídkové
s|uŽbyv našíobci. Jejich řešenímse
obvodníoddě|eníPečky.V prosincipak
zabýlvámístněpřís|ušné
jde o
přibylyda|ší
4 přestupkya 5 trestnýchčinŮ.Ve většiněpřípadů
jednáníneznámýchpachate|ů,
při nichŽ
kteříse mě|idopustitkrádeží'
5 000 Kč, nebo při krádeživnik|ido
způsobi|i
škodupřesahující
uzavřenéhoprostoru.V Novoveskéulici došlodokonce ke spáchání

dvou trestných činův průběhujednoho dne - 19. 12' 2009 nejprve
v ranníchhodinách oznámi|a M. M. na |inku 158 neoprávněnévniknutí
cizí osoby na její pozemek a nás|edně by| oznámen poŽár vedlejšího
domu, jehož vznik zjišťujesoučasně s po|iciívyšetřovate|HZS. Da|ší
poŽár rodinnéhodomu vznik|vodpo|edníchhodináchdne 7. 1.20.|0
v Kar|ově u|ici.K něko|ikakrádeŽímdoš|ouŽ i v |etošnímroce, kdy se
předmětemzájmu z|odějůsta|ymobi|níte|efonya jízdníko|o.
ze statistiky poskytnuté PČR vyplývá, Že u prověřování zjištěných
přestupkůse takéjedná o přestupky proti majetkua protibezpečnostia

p|ynuIosti
provozu.
siIničního

MW

Lidé,bud'me|idmi...

JiŽ d|ouho se nésta|o,aby během jednoho roku ve Ve|imi třikrát
hoře|o. Jeden požár by| takév našíu|ici. Během tétoudá|ostise seš|oa
přije|o auty hodně takzvaných
Někteří z nich tzv.
''čumi|ů,..
"autaři.,
dokáza|i takřka ucpat přqezd k hořícímu domu. Proto jeden hasičský
vůz a sanita musely projetokruŽní u|icí.Žádný z těchto ,,ěumi|ů..,
kteří
se přiš|i podívat aŽ kpoŽáru, nedokázal říci: ,,Paní, nepotřebujete
něco?..(Mám na mys|i např. čaj' deku atp.) Jediný pan Minarčíkse
snaži|pomoci s4imi hasicímipřístroji.
Je nutné,abychom si všichniuvědomili,Že dnes je to ten a zítrato
můžemebýt třeba my' kdo bude potřebovat od druhéhojakouko|iv
pomoc. A proto říkám:
BX
bud'me|idmi!..
''Lidé'

Listí,sníha tak pořád dokola

Za|ímco někteří spo|uoběané se vrací opá|ení zjiŽních knjů' my
v u|ici Pod Lipami (inak Vác|avská) pyt|ujeme|ipové|istítakřka ce|ý
podzim. Vím z uěebnic němčiny (pro začátečníky!)'
Že v Ber|íněse
na|ézáulice Unter den Linden' Vzpomínám na ni zejménana podzim a
zajíma|oby mě' zda|i je j$í název odrazem skutečnosti.Jinými s|ovy'
jest|is nímůŽemesoupeřit,co se |istíz |iptýká.
No, a jen tak tak jsme to ve spo|upráci s obecním Úřadem stih|ia
máme tu kupy sněhu. Směle se mohu řadit mezi pamětníky'já osobně
ho ve Ve|imi takovémnoŽstvínepamatuju.By|o velmi příjemné,kdyŽ
nám chodníčekproje|obecní traktůrek.zehna|a jsem tomu drobnému
senátoroviJárovi Kuberovi,jak na to pěkně přiše|.starostovési zřejmě
tentojeho nápad zas aŽ tak nepochva|ova|i.
NaváŽu na článek ve vánoěním čís|eVe|imských novin' Vánoce
proběh|y tak' jak jsem nastínila.Poh|azenímna duši by|a návštěva
koste|a.
nádherně a Vkusně vyzdobenéhokatoIického
Co nás ěeká V tomto roce ještě? Na to si musíme počkat.KéŽby to by|o
IBAB
ienom to |istía sníh!

Z NASICH SKOL
prožl|i
Vónoce
Jok jsmeve ško|ičce
Závěr roku 2009 ve ško|ičceproŽi|y děti spo|eěně s rodiči na
vánoČnímposezení probíhajícímv kaŽdé třídě. Děti potěši|ysvé
nejb|iŽšípásmem písní' básní, taneěků,vyzkouše|yněkterévánoční
zvyky - krájeníjab|íěka'pouštění|odiček... Obrovskou radost mě|yděti
z dárkÚ,jeŽ naš|ypod stromečkem.
Děkujeme všem rodičům,kteří pomoh|i připravit dětem s|avnostní
vánočníatmosÍéruv mateřské ško|e a přispě|i k radosti dětí nákupem
hraček.Děkujeme i da|šímsponzorůmmys|ícímna děti v mateřské
ško|e,i kdyŽ tam své děti dávno nemají:MUDr. Aleně Rabové,panu
Dang Longovi, Íirmě AEROOAN' která si ul'robky z naší vánoční
výstavy jiŽ něko|ik |et zdobí sVé prostory a pro děti nakupuje t4ítvarné
potřeby.
Vykroěi|ijsme do nového roku 2010. Přejme si předevšímzdraví,
štěstí,mnoho radostnýchchvi|i úspěchů.
Za MS- Anna Tomášová,ředite|ka

VÓnočníbesídko

pokraěova|anaše 9. třída vtradici a
V pátek 18.12.2009
uspořáda|apro spo|uŽákym|adšíi staršívánočníbesídkupod názvem
Club B. L. B.
Tato akce nám zabra|a hodně času' s nápady jsme chodi|i uŽ od
října,a|e pos|edníscénkujsme nacvičova|iasi tři dny před besídkou.
Na přípravě se podí|e|ivšichni společně a uŽi|i si přitom spoustu
|egrace.Před besídkoujsme měli ve|kýstrach, a|e mys|ímsi, Že se nám
ce|kem vydaři|a. Nechybé|yvtipné scénky, kape|a XES, rek|amy i
pěvecká čísla.Na konci besídky jsme si všichni spo|ečnězazpíva|i a i
trochu pobreěe|i při naší prezentaci. Doěkali jsme se i nadšených
oh|asůze strany uěite|ů.DouÍám,že se všem besídka|íbi|aa že da|ší
roěníkynás budou nás|edovat.
Za 9' tříduAndrea Miláčková

SoutěŽVónoční
zvonkowondě|
PřinášímevýsIedkypředvánočnísoutěžekeramickéhokroužku'Ce|kem
soutěži|o32 dětÍ.Zaěáteěníci:1.Anetka Ho|oubková,2. Lukáš Jandák,
3. Marce|kaKotková. Pokroěi|í:1. Lenka K|ugerová'2. David Rejho|ec,
3. AničkaLiterová.Za podpory ško|ya spolku ve|imskýchŽen si kaŽdý
odnes| zvonkovéhoandě|a a ka|endář ško|y' výherci dort más|ový'
čoko|ádovýa ovocný. Prvnídvě místaještě navíc 1Okgkeramickéh|íny
oro da|šítvoření
LB

jsme by|i rozdě|eni do pokojů a po veěeři dosta|i osobní vo|no na
vyba|enívěcí.
V nedě|i dopo|ednejsme se všichni shromáždi|ipod chatou a by|i
rozdě|enido prvního'druhéhoa třetíhodružstva.Nás|edova|ce|odenní
sjezdovlýuýcvik. Večernímprogramem se sta|a prvnídiskotéka.
Pondě|ek se také ce|kem vydaři|.Dopo|ednejsme opět skoči|ido |yŽí,
pokračovali ve sjezdovém rnýcvikua odpo|edne š|i vybraní jedinci na
první 4icvik běŽek' jehoŽ cí|em by|a Ko|ínská bouda. Při večerním
programujsme se všichniopravdu zasmá|i. Kona|a se soutěŽ M|SSák
2010 Pec pod Sněžkou. 1' Kuba Čech, 2. Jirka Svoboda, 3. ondra
(Gregor)Kosina.
V úteý nás všechny smích přeše|, jelikoŽ jsme vědě|i, Že nás
odpo|ednečeká túra do Pece. Sama o sobě by nevadi|a,a|e všichni
hned mys|e|i na cestu do kopce zpět. Dopo|edne jsme |yŽova|ia
odpo|edneve 14:00 jsme vyš|iz chaty. V Peci jsme dosta|i hodinov}'
zas|ouŽený rozchod na nákupy a návštěvu pizzerie, ovšem potéjsme
opět muse|iš|apat.Večerby|ovo|no.
Středa se pro první druŽstvo stala ce|odennímdnem lyžování,ale
pro ostatní vybrané nás|edova| běŽecký r4icvik, jehoŽ cí|em by|a znovu
Ko|ínská bouda. Po večeři jsme se shromáždi|i ve spo|eěenské
místnosti,kde se kona|asoutěŽ pokojů:
1. místoobsadi| pokoj ě. 11 (Čech,Čábela,Ďouba|,Kokoška,Smejka|,
Herzog, Táborský' Karpeta).
Ve čtvrtekse dobrovo|nícivyda|i spo|u s panem uě. Kynclem a
panem Hav|íěkemna Černou horu. Jinak pro ostatníto by| normá|ní
den na |yŽích.Večerby|a vo|ba MISS, na kteréjsme se téŽzasmá|i. 1.
Týna Kostková, 2. v eňa Vedra|ová, 3. Zita Nováková.
V pátek dopoledne jsme závodi|ive sla|omu na |yžícha odpo|ednena
běŽkách.
Výs|edkys|a|omu- ch|apci:1. J. Smejka|,2. J. Čech,3. J. Svoboda'
Dívky:1. T. Krejčová'2. A. Sinde|ářová' 3. |' Farkašová.Výs|edkyběhu
na |yŽích_ ch|apci: 1. P. Fořt, 2. J. Svoboda, 3' J' Čech. Dívky:1. T.
Krejčová'2. A. Sinde|ářová,3. K. Fundová. Večerse kona|ozávěrečné
vyh|ášenívšech soutěžína tomto pobytu. Nej|épeuk|izenýpokoj by|
pokoj ě. 4. Naopak největšímiprasátky se sta| pokoj č. 11' Pobyt jsme
ukončiIi
diskotékou'
V sobotu v 9 hodinjsme opouště|ichatu a vyda|ise k autobusu.
Domůjsme přije|ioko|o čtvrtna jednu. LyŽák se nám opravdu
'oť..|v*

o|ympiódov německémjozyce
KaŽdý rok se na počátku nového roku účastníŽáci zák|adních a
středních ško| okÍesníhoko|a předmětových olympiád. Vúteý 19.
|edna proběhlo V DDM Ko|ín okresní ko|o o|ympiády v německém
|azyce. Soutěži|ose Ve třech kategoriích.Po pos|echus porozuměním
konverzova|isoutěŽícíse č|enyporoty' potépopisova|iobrázek a řešili
prob|émovou situaci. Po sečtení bodů získaných v jednot|i{ch
discip|ínáchproběhIoceIkovéhodnocení.

Zópisdo |.ročníku
ZŠ

Zápis dětí do prvního ročníkuZák|adní ško|yT. G. Masaryka ve Ve|imi
se uskutečni|
V pátek 15. 1.2010.
K zápisu se dostavilo30 dětí.Skutečnýpoěet dětí,kterévzáří nastoupí
do prvnítřídy'bude znám později.
Mgr. Petr Karpeta,ředite|ško|y

Vánoce s volejbalem

Výs|edky kategorie l|. A: 1. Martina Šátková (zŠ Ve|im),2. Marek
Zámečník(7. ZS Ko|ín)'3. Tereza K|ingrová(ZS Velim)
Vítězůmo|ympiádyb|ahopřejeme'
lořevza|oz Ko|ínského
denÍku- 23.1.2010l
Žaxyně naší ško|y Martina Šátková bude zastupovat okres Ko|ín
v krajskémko|e v K|adně. I my se připojujemes grďu|acía do da|šího
ko|ají přejeme hodně štěstí.
RR

LÉók20l0
V sobotu 16. 1' 2o1o by| zahájen |yŽařskýkurz ZŠVe|im a to přesně
ve 12:30 hod. u ško|y' kdy se odjíŽdě|oautobusem do Pece pod
SněŽkou.V 15:00jsme dorazi|ina místo,a|e většinaz nás uŽ tušila,co
se bude dít dá|' KOPEC!!! Ano, opravdu jsme ho š|apa|i.Po ve|kém
vyčerpáníjsme asi po dvouhodinovémstoupání dorazi|i před Vraní
boudu, která se sta|a na da|šítýden našímdomovem. Ještě toho dne

řek|a si téměřčýřicítka
''Dost by|o svátečníhoobžerstvía |enošení,..
|idírozličného
věku a seš|ase 27. prosince ve velimskésoko|ovněna 2.
Vánočnímturnajive vo|ejbalu.Standardnízhruba tři družstva,která se
tomuto sportu věnují pravide|něpod záštitouSoko|a, dop|ni|yda|šítři
týmy. Své zástupce zde tak mě|i i Íotba|isté
velimskéhoB - týmu nebo
učiteléze zák|adníško|y.Hrá|o se systémemkďdý s každýmna dva
sety do 15 bodŮ. I díkytomu' Že se začína|o
po jednéhodině odpo|ední,
se ce|ý turnaj stači|odehrát do podvečera.Ze se ce|éodpo|edneby|o
na co dívat,mohou potvrdit nejen sami aktéři,a|e i přibliŽně da|ších
dvacet diváků, kteří přiš|i podpořit své nejb|iŽšínebo kamarády. Po
celou dobu turnaje by|o k dispozici občerstvení.
Ve|ice spokojenéby|y
především děti' které neustá|e přebíha|y mezi velkým sá|em a
k|ubovnoustolníchtenistův prvnímpatře, protožei ,,pingpongisti,.si
zde
uspořáda|isvůjvánočníturnaj. Přestoževšem přítomnýmš|oh|avněo
zábavu a trochu pohybu, pro pořádek dop|ňmeprvnítři týmy:na třetím
místě se umísti|omuŽstvo s názvem Póv|tým,druhéskonči|odružstvo
HOKAVA a prvenstvÍ si vybojova| ce|ek s názvem Ve|imáci. Za
vynikajícíorganizaci je třeba poděkovat vo|ejba|istům
Soko|a Ve|im a

předevšímjejich vedoucí|vaně Homokyové.A ačko|ito někomu může
připadat vzdá|ené,zaned|ouho se začne organizaěně připravovat da|ší
rÍm
roěníkturnaje, tentokrát ve|ikonočního.

Vánočníturnajv nohejbalu

Po ročníodm|ce uspořáda| Sokol Ve|im - oddí|nohejba|uvedený
Pav|em Sixtou tradiční Vánoční turnaj v nohejbalu. oproti
by|a družstva pouze dvouě|enná. PřestoŽe se
předcházejícímročníkům
o pořádáníturnajerozhod|otakřka na pos|edníchvíli,seš|ose nakonec
z minu|ých
šest druŽstev.organizátoři turnajeos|ovi|itradičníúčastníky
ročníků,ale h|avně se podaři|o zajistit účast hráčů nohejba|u
zYí|ězova. Vo|ba dvouč|ennýchdruŽstev se ukáza|a přínosem,a tak
všechna utkání by|a odehrána v p|némnasazení' Z vítězstvíse poprvé
radova|odruŽstvo ve složeníMá|ek - Pšenský' druhémísto obsadi|a
dvojiceFi|oun- Sixta a třetískoněi|iFarkaš. Veselý. Všichnizúčastnění
se shod|i na lom, Že da|šíturnaj by se mě| konat opět za rck o
Zaoddí| nohejba|uBohumi|Fi|oun
Vánocích.

Jak řek!,tak se i stalo

,,Pomáhejmepotřebným, a|e h|avně pomáhejme tam, kde to má
smys| a kam doh|édneme.To je většinounedaleko od nás. Dříve neŽ
poš|emepeníze na konto nějakéorganizace' která jich část přepoš|edo
zahraničí'podívejmese' jak Žijí naši sousedé, jak Žijí |idév našem
domě, v naší vesnici, v našem městě. Rozh|íŽejmese kolem sebe.
Žijme více v rea|itěskutečné,než v rea|itěte|evizní.Dělejme věci, o
kteých jsme přesvědčeni,Že majísmys|,ne jen ty' kteým je tleskáno...
Dovoli|a jsem si ocitovat pasáŽ z novoročníhoprojevu prezidenta
repub|iky.Vím o dvou příjemnýchděvčatech(je jim kolem čtyřicítky)'
která jeho s|ova před Vánocemi nap|ni|a.Navštívi|ajednu rodinu ve
prob|émy,a předa|ajim pár dárků'
Ve|imi,která se potýká s Íinančními
samozřejmě uŽiteěnýcha spíšenezbytných.Pěkné' Že? Určitěneby|a
sama. Všem,kdo měli podobnýnápad' patřídík'
Nyníby mě jako čtenářenapad|aotázka: ,,Cos udě|a|aTy?..A na to
Vám 'odpovím vněkterém zpříštích čísel a Vy se na ni snaŽte
|BAB
odpověděttaky'

nadjednoubrožurou
Zamyšlení

Koncem minuléhoroku mi přiš|a poštou út|áknížečkas názvem
Tě|ocviěná jednota Soko| Ve|im 1868 - 2008..Zpracova|a ji a soukromě
necha|aVytisknoutMgr. MarušeCábe|ová. Uvod stejně jako závěrečná
báseň je z pera Bohus|ava Ba|áčka.BroŽura má 34 stran ÍormátuA5.
M. Čábe|ová stručně popisuje ěinnost ve|imskéhoSoko|a od jeho
za|oŽeníaŽ do roku 2006. Nakonec je zařazena přeh|edná tabu|ka
udá|ostí. Tato nepochybně zás|uŽná práce by mě|a být (byť
v omezeném nák|adu a doplněna obrazovým materiá|em) oficiá|ně
vydána.
A tu jsem si opět uvědomi|známou pravdu' Že nejsou-|i udá|osti
zachyceny písemně'jako by se nesta|y.
Zůstaňme u tě|o{chovy. Kdo z m|adšíchví' Že ve Ve|imi kromě
Soko|a existova|taky ore| a Dě|nická tě|o4Íchovnájednota? A všichni
cviěili. A nejen to, taky hrá|i divad|o, zpíva|i.Sám pamatuji z konce
třicáých |et minu|éhosto|etíV soko|ovně divade|nípředstaveníJízdní
h|ídka'Na jevištisice Žádníkoně neby|i,a|e zato o nich ěeskoslovenští
|egionáři na Rusi vzrušeně hovoři|i. Hrál i můj otec, asi proto ta
vzpomínkanevybIedIa.
Po vá|ce jsem by| v Lidovémdomě (dnes Ía Kuchař) na představení,
kterésehrá|ior|ové.Nevím uŽ' o čem ta hra by|a,a|e na scéně sedě|i
do kruhu trpas|ícis při|epenýmivousy, do dřevěné pod|ahy rytmicky
t|ouk|idřevěnýmipa|ičkamia něco jednoduchéhok tomu zpíva|i.Jeden
trpas|ík- by| to špýmař Pepík MuŽíků- místo do pod|ahyťuknu|do
h|avy svého souseda trpaslíkaa mrknu|,co na to obecenstvo. To se
bavilo.
Škoda,Že podobnou práci jako M. Čábe|ová o Soko|u nenapsa|
někdo o činnostior|a' Ze uŽ by neby|Žádný pamětník?
Ve Velimi se toho zkrátka dělo hodně. Lidé,převážně zemědě|ci,více
drŽe|ipohromadě, uměli se bavit. (Ne|ze ovšem zapomínatna velké
sociá|ní rozdí|y,kdy hranice mezi statkářem a podruhem jé dnes
nepředstaviteIná.)
Připadá mi, Že teď Žije každý sám pro sebe a o víc se nestará.
Výjimkutvořípouze Fajberáci,kteřísi dokáŽíuspořádat |idovouzábavu,
jak se patří. Vztah k věcem veřejným vyjadřují občané i takovou
drobností (dříve samozřejmostí) jako ve státní svátek vyvěsit či
a
nevyvěsitprapor.A tu nemohu nevzpomenout,sjakou nedočkavostí
vikýřem našeho domu
rozechvěnímjsme s Pepíkem Bohatou Vystrči|i
českos|ovenskýprapor, když v Praze vypuk|o povstání. (V té době ve
Ve|imi by|a ještě německá posádka.) Ko|ik dnes vidíme v den
osvobození v|ajek? Cestou z Jaroměře jsem jich napočítal
neuvěřite|nýchpět' Sám jsem by| mezi těmi pěti. Působímtímjako exot'
sousedé se shovívavě usmívají.Vím, řeknete, Že toho povinného
máme dost z dob tota|ity.JenomŽe ta doba skoněi|apřed
Íang|ičkování
dvaceti|ety!V|astenectvía národníhrdostse nenosí.
a hokejistéhymnu nezpívají,trenéřije asi nenauči|i
ČeštíÍotba|isté
s|ova, u s|ovenských je tomu naopak, ti s|ova znají. Před návštěvou
chrámů Páně dáváme přednost návštěvě super a hyper chrámů

konzumu. Spotřeba a ještě většíspotřoba materiá|níchstatků,pasivní
zábava a šou a po nás potopa.
Podobně se chova|i Římanév předveěer zániku jejich světovéříše.
Ne pod náporem barbarů,nýbrŽ vnitřnímrozk|adem.
A|e Vraťme se do Ve|imi. Za býva|ou evange|ickou ško|ou by|o
tenisovéa volejba|ovéhřiště.Tamzačína|pozdějšímistr světa JoseÍ
Tesař řečený Čira. Po si|nici je| na ko|e pantáta Pave| Funda a na
někoho křiče|:,,StěpánSixta hraje tenis a na po|i má přezrá|oupšenici!..
Jak je to d|ouho? Sedesát |et? A dnes? Po hřištiani památky. KdyŽ
|sme před dvaceti lety zak|áda|iK|ub rodákůa přátel Ve|imi' by|ijsme
přib|iŽněpadesátiletí's naprostou samozřejmostíjsme předpok|áda|i'
věku budou přicházet da|šírodáci' aby
Že po dosaŽení ,,kmetského..
dop|ni|inaše řady.-o' jak jsme se mý|i|i!Da|šírodáci a přáteléVelimi
zřejmě neexistují.Skoda.
Vidíte, co všechno mě napad|o nad broŽurou Tělocvičnájednota
Jiří Skopek
Soko| Ve|im 1886 - 2008.

Kdo na naše místa?
Toto hes|o se výborně hodí do situací' kdy chybí pokračovate|é
nějaké prospěšné ěinnosti. U nás ve Ve|imi právě dovršuje svou
dvaceti|etouúspěšnoučinnostk|ub rodáků' Proš|yjím desítky řádně
registrovanýchčlenů,kteřímnohdy prokazova|inadprůměrnouaktivitu.
DrŽe|ise zák|adníhoprogramupovznéstVe|im a dop|nitbí|ámístav její
historii.
oh|édneme{ise zpět, musíme konstatovat,Že celých těch minu|ých
20 |et by|o pro velimský k|ub rodákůve|mi bohaých. Dnes je bohuŽe|
klub rodáků na vymření. Přirozenou cestou odcházejí dalšía dalšía
přÍchod noqích se rázem zastavil. Je zde totiŽ nová generace
s ekonomickým myšlením,která zavrhuje vše neekonomické.A tak
nenínikdo, kdo by by| ochoten postavitse za s|avnouminu|ostobce, vé
minu|ostrodnéobce..,protoŽe
kteréŽije.Zde jiŽ nemohu uvést
',s|avnou
rodákŮ zde jiŽ není' A tak přichází náVrh na zkrácení názvu - K|ub přáte|
Velimi.
Mezi vynikajícídosud Žijícíč|enynašeho k|ubu patří akademický
ma|ířJiří Skopek z Jaroměře. Rok co rok dává o sobě vědět svými
novoročenkami,které otiskujíi Ve|imskénoviny. Napad|o mě pouŽít
jeho osobu ke zvýraznění ěinnosti našeho k|ubu. VŽdyť co právě ve
svém důchodovémvěku 77 |et výváří' dě|á jaksi navíc.Novinář by se
jej zepta|:,,Mistře,co jste Vytvoři|během minu|éhoroku?..Já bych mě|
dotaz poněkud důvěrnější:
,,Rekninám, bratře,o své |oňskéčinnosti..'A
on by našimětenářůmVyzradi|svou nedávnou činnost,o kterémy více
zasvěceníbeztak |eccos víme. Po třiceti |etechma|ova|znovu dřevěné
tabule naučnéstezky Babiěčinaúdo|í.Pro soukromévydání Babičky
Boženy Němcové namalovat šestnáct i|ustrací.Kniha pak vyš|a
.t00
vnák|adu
čís|ovanýchvýtiskůa nyní se knihařsky zpracovává.
Vývoři| něko|ik obálek pub|ikací'z nichž pos|edníby|a ke knize Kare|
Čapek v rodném kraji. ||ustrova|knihy a kres|iI da|ší podobizny,
napřík|ad námi objednanou podobiznu Gustava Frištenského.
Podobizen má jižpřes pět set. Navrhova|drobnétisky' mezi nimi i kartu
k 35. 4iročíoddí|uJudo Soko|a Ve|im. Vytvoři| i řadu novoročenek.
Nama|ova|37 nových poh|ednic a vystřihovacíjičínskýbet|ém.Ce|ý
minu|ý rok vystavova| poh|ednice a bet|émyv Po|abskémskanzenu
v Přerově nad Labem. V květnu vystavova| obrazy a poh|ednice
v PamátníkuK. V. Raise v Lázních Bě|ohradu'v prosincia v |ednu20.|0
vystavova|poh|edya bet|émyv Regioná|nímmuzeu vJičíně.Mimo to
se se svými expozicemi zúčastnilvánočníchVýstavV Kuksu' Turnově,
Znojmu a Trhanově u DomaŽ|ic. Dívám se na dvě z pos|edních
Skopkových poh|ednic, na podkováře z Vlě-kovic a osický koste|,
s kteroužtovsí je spojeno jméno FrantiškaSkroupa. - Kdo na naše
místa?Nechcete.|idopustitzánik K|ubu přáte|Ve|imi' h|astese za jeho
B. B.
č|eny!

oslavy zahái.|.hasiěi plesem
V |etošním
roce os|avíSbor dobrovo|nýchhasičŮve Vítězověkrásné
ku|atévýroěísvého za|oŽení.Do kolonky věk si mohou hasičipřipsat
neuvěřite|nýchsto |et'Je to tak, jižce|ésto|etípomáhají|idemve svém
oko|í.
A protoŽe takovéto výročí si vyŽaduje i patřiěné os|avy' zaháji|i
p|esemsériiakcí,kterébudou |etosprobíhat.
Uskuteěni|se vsobotu 16. |edna ve ve|imskésoko|ovně'Ať uŽ to by|o
tím, že by| první v letošnísezoně, nebo tím, že své ,,hochy..přiš|o
podpořit hodně obyvate| Vítězova, pořadate|énapočíta|ivíce neŽ 300
p|atícíchhostů. o hudbu se stara|a kape|a s démonickýmnázvem
a hitůminu|ého
Pek|o, která nicméněved|e k|asickýchpolek a Va|číků
sto|etídokáza|a rozněžniti Iaska4Ími
''p|ouŽáky...
Jako vynikajícínápad se ukáza|o vystoupení kouzelníka.M|adý
sympatický ch|apík (profesioná|níkouze|ník stěpán smíd) uchváti|
pro jednot|ivá
většinupub|ika,ze kteréhosi vybíra|své spo|uúčinkující
čísla.Králíkyz kloboukusice netaha|,a|e stříhánía následnéspojování
provazu, rozdě|ovánía s|učováníneporušenýchkovovtýchkruhŮ nebo
zat|učenístovky hřebíkůdo v|astníhonosu vyvo|a|ove|iký pot|esk'
Nutno podotknout, Že po svém vystoupení ještě d|ouho obcháze|
|ednot|ivésto|y a vybranétriky zájemcům předvádě| zb|ízka.

V průběhuvečera se něko|ikrát |osova|a bohatá tombo|a, ve které
106 cm. Je Íakt,Že
by|a h|avnícenou plazmová televize o úh|opřÍčce
systémtombo|y by| poněkud s|ožiý (čís|aod šatny v různýchbarvách a
ještě s různými obrázky), a|e všechny ceny si nakonec své výherce
naš|y.Ke cti pořadatelŮ nutno podotknout,Že díky |osování papírků
osudí prakticky nemoh|a nastat situace z p|esu
s ěís|yz průh|edného
v Brně, kdy první dvě ceny vyhrá|i jihomoravský hejtman s primátorem
Brna.
Pořadate|sky na qibornou zv|ádnutý p|es koněi| po třetí hodině
ranní, kdy kape|a zača|a ba|it ,Jidlátka... Vzh|edem k vynikající
atmosÍéřece|éakce by se vítězovštíhasiči moŽná moh|i zamys|et nad
tím'jestli do ku|turníhoka|endáře Ve|imi a Vítězova nepřispět druhým

Pozvánka
ŠxolsxÁ A KuLTURNí
KoMtsEvE sPoLUPRÁcls oÚ veuu
Vás srdečnězvou na
x. VELIMSKÝ PLES
v sobotu 13.března2010ve 20.il) hodin
v místnísokolovně.
K tanc.a Pos|echuhÍa,e
pod vedením
skupina
T pod
vedenínKařla Brtka.
'ina UNIKAT

p|esui napřesrok.
ročníkem
(fotoz plesuna www.velim.cz\sdh)
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Vystoupeníško|nídruž!ny-óřišní tance
VystoupeníAerobic k|ubuZS Ve|Im
Překvapení
ZaiímavátomboIa

Vstupné100 Kč

Vhodnýspo|eěenskýoděv

lPozn, rezervace míst u A. Holzbauerovénebo na te|. 604835789/

Poděkování

Na p|es přispě|i:
obecní úřad Ve|im, P|achý Vác|av' MAKo úk|id's. r. o.' Mi|an Bug'
WÚrth, s. r' o., V. P. Procházka, s. r. o., ToM Bohemia, Tonda Srp P|ayStationÍorever,Pave| Kasa|, Kov Velim, Geosan, Radoň a spo|,'
StrojírnaVe|im, SAVAS, s. r. o., DMA, s. r. o', Farkašová Lenka,
Ve|kopopovickýkoze|, Souěek Milan, Eurowin, p. HouŽviěka' Adámek
Micha|. Pneuservis Petr Červeňák,Jan Kuchař, Truh|ářstvíKratochví|,
Texti| pí S|avíková, |ng. JiřÍ K|asna, Autoservis Jiří Čepe|ák, Hcnc
Zdeněk Horák, AutoopravnaVítězov,MUDr. A|ena Rabová' STK Ve|im'
a. s., Souček Mi|oslav' Potraviny Andě|' MinarčíkDušan' Dang Long
Texti|- obuv, SEN Dvořák Rostis|av, Pave| Svoboda, Statek Kut|íře
p. Pánek, Ester Jahodová, Jaroslav Funda, Vecom, Sa|ima, Mys|ivecký
spo|ek Vítězov' Hrbek uzenářství, Cukrárna B|anka, Autoklempířství
Michník, Kratochví| Petr, Mikšovský Josef, Dobruská Jitka' Há|a
Zdeněk' PotravinyEden
DěkujemeSDH Vítězov

Aerobik

KaŽdoročně zakončujeme ka|endářní rok vánoční besídkou
.t2.
2009. Nejprve
závody' Nejinaktomu by|oi 15.
spojenouse ško|ními
Pak
všem zacviči|ynejmladšíděti (do tří |et)v doprovodusvých rodičů.
uŽ nasta|ok|ánío medai|e.Zde přinášímeýs|edky:
Kat. ll
Kat. I
1. Tamara Ho|zbauerová
1. A|ŽbětaKvapi|ová
2. Judita Hájková
2. A|ice Kosičková
3. Tereza ŠifÍerová
3. Barbora Má|ková
4.Tereza Nykodýmová
4. LukášVeit
Kat. lV
Kat. lll
1. Karo|ínaFia|ová
1. Barbora Kvaoi|ová
2. |vana Farkašová
2. Simona Dejmková
3. Danie|aBřezinová
3. Karo|ínaChládová
4. Kateřina Kaprá|ková
4'TeÍeza Bucková

Jménemvětšinynašichoběanůděkujeme nejen pracovníkům
oÚ, kteří
se starají o naše chodníky, a|e i těm občanům,kteří jim pomáhají
s údržbouchodníkůpřed sv1imi domy. Zároveň děkujeme starostovi,
kteý i mimo svou pracovnídobu pomáhá udržovatnaše si|nicesjízdné.
Jejich práci ocení především Ti' kteří musí chodit po někteých
ko|ínskýchchodnících.
BX

Poděkování
Děk{i oÚ Ve|im za b|ahopřánía dárky k devadesátinám mé maminky
paníEmi|ieLiterové.
M. Uh|ířová

lnzerce
H|edám pronájem ve Ve|imi 1 + 1 nebo 2 + 1 do 8000 Kč. Te|.
606544060

Kácení a prořez stromů
výškovépráce

Zdeněk Há|a. tel: 776 39s 414. e.mai|: hala.z@emai|.cz
VELIMSKÉNoVlNY. občasník
vydávanýoÚ ve Ve|imi
INTERNET:www.velim.cz
E-MAIL: redakcevn@seznam.cz
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Redakěnírada: Mgr.A|enaHo|zbauerová
(sport)
Mgr.Jaros|avČešpiva
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Mgr.Eva Vese|á (korektura,
Mgr.Hana Kaprálková(korektura)
Bc' KateřinaKvapi|ová(zprávyod oběanů)
Jana Bartošová(zprávyod občanů)
Jana Sixtová(zprávyod občanů)
ŽanetaSvobodová(zprávyod občanů)
Bc. MartinaWasserbauerová(zprávyod občanů)
přepisy'inzerce)
Bc. Petra Sixtová(úěetnictví'
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č|enové
podobě
Uzávěrkaje 21. den v měsíci.Příspěvkyzas|ané
v e|ektronické
majípřednost.Příspěvkydoš|épo uzávěrce i příspěvkynevytištěné
z kapacitních
VN. Příspěvkymohoubýt
důvodŮvyjdouv da|ším
čís|e
upravené,
nezměněn(nevyŽádané
rukopisynevracíme).
obsahzústane
Za obsahč|ánků
zodoovídá
autor.
Tisk: RoTAtisk, Roháčova194' 280 02 Ko|ín3' te|./Íax:
321 724 338'
e-mail:rotatisk@
reklamniservis.cz.
www.reklamniservis.cz

